
Yarın Edirnenin kurtuluş 
günüdür. Edirneliler bu kut--
lu yıldönümünü yarın içten 
eıenleyeceklerdir • 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Pz türkçe 

Soyadı töresi 
Ulusal varlığımızda büyük bir 

eksikliği giderecek olan soyadı 
töresi çıktı. Bu töreye göre, her 
lürki.in bir soyadı alması gerek· 
lir. Ba gerekliği her Türk sezmiş 
olacaktır. 

Ahmet, Mehmet, Ali, Veli gi
b; doğduğumuzda takılan adlar 
birbirimizi ayırt etmeğe yetitmi· 
Yor. Ben bu yanl1'lık yüzünden 
&on bir yıl içinde iki gez mahke· 
llıeye çağrıldım. Sorguya çekilme
&i gerek olan ~ bir Ahmet 
Şiikrü olduğunu anlatıncaya de
ğin zorluk çektim. Gerçek sonun· 
da anlattım. Ancak her gezde de 
bütün bir gün bu itle uğrafbm. 

Her Türle soyadsızlığm bu zor
hığunu başka türlü sezmiftir. ö. 
~iiınüz için doğru olan bu zorluk 
beylik işlerini de karı,ıırıyor. Kü
tlikler doğru tutulamıyor. Adları 
birbirine benzeyen yurtı:latları a. 
Yırt etmek için adlarının karşıla. 
tına ne itte çalıştddarım, nerede 
oturduklarını yazmak gerek olu. 
Yor. 
. Bu :z,orluklara kartı gelmek 
içindir ki soyadı töresi yapılmıt
lır. Gerçek töre yapılmazdan ön. 
le de bu zorlukları sezen yurtdat
. ar birer ikiter, soyadı almakta 
idiler. Ancak bu, iyi bir düzenle 
Yapılmıyordu. Soyadı töresi bu 
ba,tı ite düzen verecektir. 

Soyadı almanın bafka bir ba
krrııdan da büyük değeri vardır: 
Uruk (aile) bağlarını sağlamlat
lırır. bir adla birbirine bağlı ola~ 
ların l>irbirine karşı duydukları 
Yakınlık büyük olur. Atadan oğu
la geçen o adı lekelememek, onu 
temiz tutmak, ona ün vermek, o 
~ı taşıyanlar için bir borç olur. 

Soyadı yalnız özümüzü zorluk
lardan, beylik işlerini karıf'klık
lardan kurtarmakla kalmayıp, Ev 
bark bağlarını sağlamlatbrarak 
lılusal varlığımıza yeni bir güç ve
;eceği içindir ki çok değerlidir. 
Uı-tdatların soyadlarını nasıl ala· 

caldarı, bir kaç gün önce, ga2e· 
teınizde çıkan bir bildirgiç'te an
latıldığı gibi "Türk dili tetkik ce
lniyeti" nin de yakında bunu ko
~ayla,bracak yardımda bulunaca· 
&ını sevinçle öğrendik. Büyükleri
ltı.iz töre çrkmaz,dan önce soyadla
rını almağa başlamıtlardır. Saygı 
değer Bat Bakan lnönü'nü soyadı 
olarak seçmittir. Bu soyadmı l&
~et Pataya çok yakıştırdığımızı 
'<>ylemek isteriz. lnönü tarihimi
l~ dönemeç yerlerinden biridir. 
.urkün kutauzluğunu tersine çe· 
~ren bu savaşı ismet Pata kazan
llııfhr. Her adı anıl<lrkça bu ya
~lığını anmak isteriz. Kılıcile 
~dığı bu soyadı ismet Pataya 
"utlu ola un. 

Her Türkün soyadmı öz türkçe 
~ıneai gerekitr. Ancak soyadı 
löltıresi, yurtdqları böyle bir baskı 
' nda bırakmıyor. Bir çokları· 
~t:ı:ın soyadı vardır. Bunlar öz 

1. ~kÇe olmasa da kütüğe geçirebi· 
1112. Bir çok yurtdaşlar da soyad
~llnı doğdukları yere göre alabi. 
ecel<lerdir. 

Ahmet Şükrü ESMER .... 
Eklenti: 

ılı iliz de bugünden -.ra ESMER &• 

d ~· •oyadı olarak aldığunızı ..._ygı 
1 "rer okuyucularmına bildirmek ia
.. ~~z. Eamer kütükte yazılı en eaki 
li ~larınuzdan birinin adıdır. Emler 
~ 11&eyin Ağa adını tqıya.n bu atamız 
ı:;" altıncı kurunun ikinci yarnnında 
;,ı'brısı açmıya giden çerilerden biri 
~ 1

• Kıbrııın açılıtından aonra orada 
ıJi';~erek ev bark kuran, uruk kü
t ,,llınü~de "Fatih Esmer Hüııeyin A· 
....: diye yazılı olan ve benim de dai
\ ""Yııı ile andığım bu eski atamı• 
d 'll '<<tnı. M>yadı olarak almakla ken
~~ uç yüz ellO aenelik bir borcu 

eı.. t eyi2. tkJUl"IDL 
A. ş. E. 

••• 
b- Bir tavzih 

~•k!u~J<ti aaymımn (öz türkçe yazı ör-
1\k •r~~ sutunutrda Danoncio hakkında 
~o~ Gundü:z B.in bir yazısı çıkmıtb.Be
trr;~ u g~zcte,inin başmuban-iri M. Pri. 
re Y~ ithad edilen bu ynrıyıı M. Primi 
(>:~P •erıyor. Aka Cundüz Beyle M. 
k 11

1\1 Arasında açılan bu mUnaka13ya 
•••ınc..ı,. rl.-ğiliz. 

tfa~'t t.iıtunc:la çıkan yazılar ıiyaıi fikir 
•~ıa e etmekten ı.ıyade ıerlevha..ından da 
f. ılfa~,ğı U~ere Öz tUTkç ynzı Örnek
~:'•dıı·, liunlardH ılade edilen fikirler ya• 
>•"'n nıuharririne "tıır. Ve asla gazete· 

l'tl,.lerli1Mf'ı? , A ~Pk h;r rnlçt11tv1 t~V'7-ih 
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Suikastın sivasi mes'ufiyefleri 
Yugoslavya Milletler Cemiye 
tine Macaristanı şikiyet etti 

Cinayet Macarista~da hazırlanmış 
Yugoslavya mes'elenin Milletler Cemiyeti asamblesinin 

önümüzdeki ruznamesine ithalini talep etmektedir 

Cenevrede Milletler Cemiyed binaaı 

Bükreı ve Prağ hüku. 
metleride yugoslav. 
yaya müzaheret et
tiklerini bildiriyorlar 

Y evtiç tarafından milletler cemi. 
yeti umumi katibHğin .. tevdi edil. 
mittir. 

Bu nota, bu meselenin Yugos
lavya ile Macaristan arumclaki 
iyi anla,mayı ihlal edecek mahi
yette olan bilhassa vahim cihet
lerine naw.rt dikkati celbetmekte 
ve bir takım tethişçi unsurların 

l 

:.iacaristanda yerleştnit ve orada ı ----.-ı:.........c._..... ...... __ ~ 

Yugoslavya Hariciye Nazırı 
M. Yeııtiç 

CENEVRE, 23.A.A. - Yuğos;. 
lavya hükumetinin Marsilya sui
kastinin ıiyasi mesuliyetlerine dair 
olan notası, Yuğoslavyanın daimi 
murahhas ve hariciye nazırr M. 

bazı ır.akamahn yaTdımmı görmüt 
olduklarım kaydeylemektedir. 

Nota, tethişçi!erin faaliyeti halC· 
kmda Yuğoslavyarun Macaris· 
tan ile doğrudan doğruya mü2a· 
kereye girişmiş olduğunu ve ge· 
çen temmuz ayında Belgratta bu 
meseleye müteallik bir itilafname , ... , .. ,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,, ..............••..•.•.... , 

Kış kapıya da,qandı 

Fırtınadan iki Yunan va
puru karaya oturdu 

Atina ve Pirede boğulanlar var 
A TtNA, 23. (Milliyet) - Dün bütün Attiki vili.ye· 

tinde pek şiddetli yağmur yağmıştır. Atina ve Pire'nin 
muhacir mahallelerini su basmış ve bazı mahallelerde nü· 

~
usçada zayiat olmuştur. Boğulanların on üç kişiye baliğ 
olduğu tahmin eclilmektedir. Pire ve civarının münakalatı 
ki saatten fazla durmuştur. 

Evvelki geceyan11ndan sonra ba§la• 
yan tiddetli poyl'az fırtınası bu sabaha 
kadar olanca hm ile devam ebnİftİr. Ha
valar &'eçen haftaya nitbetle son iki gün 

etmek istedik: M. Pnmi bu yazıdan ı 
Italyan milleti aleyhine bir mina çıka. 
nyor. Bir edibin bir şair haldunda yaz. 
dığı fantezi bir yazıdan böyle lıir mina 

içinde deriıal değİpnİf, ortalığa bir kıt . 
manzaraaı gelmittir. , 

Kandilli rasathanetÖnden aldığunız ma· 
(Devarm 2 inci sahifede) 

çıkannak doğru değildir. Otede.meıi 
ltalya dostluğuna kıymet veren "Milli
.,.,ı'' bu yazrdan böyle bir mana çıkaı•l
maaım lee11ürle kartılar, 

Macar Hariciye Nazın 
M. Konya 

akdedilmiş bulunduğunu hatırlat
maktadır. 

Bununla beraber son defa ola
rak yapılan tahkikat Kral Alek

(Devaını 6 mcı sahifede) 

Başvekil Hz. nin 
Trakya seyahati 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Batvekil İsmet Pqa Hazretleri 
yarın akşam T rakyaya gitmek Ü· 

zere tehrimizden hareket edecek- . 
tir. Kendilerine Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyle fırka umumi 
katibi Recep Bey Hakimiyeti mil
liye batmuharriri Falih Rıfkı Bey 
refakat edecektir. Diğer taraftan 
öğrendiğimize göre Batvekil Pa
ta panrtesi günü Edimede bulu
nacak ve orada bir müddet kal
dıktan sonra Trakyada bir hafta 
devam edecek tetkikatta buluna• 
caktır. 

Yeni Atina sefirimiz 

Ruşen Eşref B. iti
ma tnamesini verdi 

ATINA, 23 (Milliyet) - Yeni 
Türkiye s,.firi Rt.iten E'.fref Beyin 

itimatname takdi· 
mi merasimi dün 
büyük bir resmi· 
yet dairesinde 
yapılmıştır. Bu 
münasebetle iki 
:&raftan söyleni-
1 en nutuklar Türk 
- Yunan doatlu
}umın ne kadar 
samimi olduğu. 

Ruşen Eşref B. na bir delil tet· 
kil etmittir. Mnasimin hitamın· 
dan sonrla Ru~en Efref Bey Cum· 
hurreisi M. Zaimis ile uzun süren 
bir mülakatta bulurunuştur. 

Yağmurlar yüzünden . .i\t:na 
ve Pirede muhacir mahalle
lerini su basmıştır. On kişinin 
boğulduğu zannediliyor. 

Tel: { 

--

I 

Müdür : 24318. Yazı :,teri müdürü : 24319. 
idare Te A1atbaa: 24310. 

• 
• ( 

Başvekllle Celal ve 
son seyyahatlerlne 

All Beylerin 
ait resimler 

Başvekil ismet Pata Hazretlerile ökonomi bakanı Celal Bayar ve 
Nafia bakanı Ali Beylerin &on seyahatlerine ait fotoğraflar gelıni•tir. 
Yukarıda ismet Paşa Hazretlerile refakatlerinde bulunan zevatı Ereğ
lide aöyleneıı nutukları dinlerlerken görüyorsunuz. Ortadaki reaünler 
solda: Başvekilimiz ve arkadaşlarının Edti,ehir demiryolları fabrika
sına, sağda: Eskitehir tohum istıuyonuna yaptıkları ziyaretlerden inti
balardır. 
Aşağıdaki Başvekilimizle Celal ve Ali Beyler Bor' da bulundukları e&· 

nada alınmı~trr. 

Diınkü Lik maçları 

Beşiktaşla Galatasaray 
maçları kazandılar 

Dün yapdan lik 
maçları havanın fena 
ve yağıtlı olmasından 
az seyirci önünde ve 
zevksiz bir tekilde 
geçmiftir. 

F enerbahçe .ta
dında, lsbanbulapor 
B takımı, Vefa B ta. 
kımını O - 2 yenmit· 
tir. Genç takwnlarla 
ikinci küme maçları 
oynanDllflır. 

latanbulapor - Ve
fa birinci takımları 
arasındaki maç sayı· 
sız olarak 25 dakika 
oynanclıktan sonra 
bafka bir güne tehir 
edilıniıftir. 

Taksim stadında 
bütün maçlar sonuna. 
kadar oynanımfbr • 
Y alnı:r, Beykoz genç 
taknm gelmediğin· 
den Galatasaray genç 
takımı hükmen galip 
gelmiştir. 

Galatasaray B ~ 
lumı, sıla bir o~la Tak.im naJırula Galatasaraylılar 
ve sürekli bir tazyık· 
le Beykoz B talnmıru G--7 yemnittir. 

ikinci kümede Anadolu - Topkapı 
talmnlan heQJ.en hemen müsa,,j bör oyun 
dan sonra Anadolu 2 - 3 lıazamnıştrr. 

Galatasaray - Beykoz Birinci ta• 
knnları maçı, ilk deovrede müsavi bir o
yundan ıonra ilcinci dewede hakimiyeti 
tamamile eline alan Galatasarayın 1 --5 
galibiyetile bitmiıtir. Galatasaray takı· 
mında, mezuniyetleri devam eden fut· 
bolcular kimi len oy namıılardır • 

Şeref stadında yalnız birinci taknnla· 
rm maçı oynandı. Beıiktaılılar geçen 
hafta Galatasaraym O - 10 yendiği Sü· 
leymaniyeyi ancak 2 - O yenebildiler. 
Bu da takımlarımızdaki istikrarı gôsı ... 
ren yeni bi.r ömeklir. 

Beşiktaı - Süleymaniye B takımla· 
n sahaya çıkmmnıılar, iki klübün gtnç 
takımları maçım da hakem tehir etmiı· 
tir. 

E. H. 



Fon Papenin bir nutku HAR c c·· HABERLER 
Hudut taşlarını oynatmak Yu1toslavlıada dahili vaziyet 

için yeniden sili- Hükômetin muhalif parti 
ha sarılmak cinayet olur ile anlaşacağı söyleniyor 
Almanyanın yeni Avusturya sefiri Alman ko

lonisine "Anılu•,, fikrini izah ediyor 
Alman hükUmeti Fon Papen'i 

Viyanaya ıefir olarak tayin etti· 
ği zaman bir çok dedikodular ya
pılmı~tı. Fon Papen'in Viy~a 
far.la siyasi bir rol oynıyacagı, ve 
nasyan~l so~yalistlerin bomba ile, 
mikastlnrla tedhişlerle tahakkuk 
ettiremedikleri anfluı fikrini yeni 
ı;elirin siy.:ısi k'7tll5larla takviye
ye çalışacağı söyleniyordu. 

Hatta bu yüzden fon Papen'in 
Viyanaya gitnıe!i bir ıniiddet te
ahlıura bile uğrrıdı. NiJıayet vazi. 
yet normal bir sekil alınca, Alman 
sefiri yeni vazifesine bafladı. 
Reichıpost gazetesinin yazdığına 
göre şimdi M. Fon Papen Avuı
turyadaki Alman kolonisi ile te
maslarına baflamtf ve Klagenlut' 
daki Alman klübünde ilk haıbü
halini yapmıştır. Alman re/irinin 
bu münasebetle Alman vatandaf· 
larına ıöylediği ıözler bir çok ba
kundan dikkate değer bir mahi· 
yettedir. Çünkü bu haıbühalde İ· 
leri ıürülen telakki ve noktai na
zarlar, Avusturyada yerleşmif o
lan Almanlar için takip edilecek 
hattı hareket ve d rektilleri ihtiva 
etmektedir • 

Bu noktaya if(Uet eden Rechs
poıl diyor ki: 

M. Fon Papen'in haiz olduğu 
resmi ıılat ve ila...rına memur edil
diği vazife, nazarı itibara alınır
ıa bunların devlet reisi ve Başı•e
kil M. Hitler'in telakki ve noktai 
nazarları olarak kabul edilmesi 
kabildir. Filhaki.ka M. Fon Papen 
Klagenfurt'da yaptığı haıbühalde 
üçüncü Reich'in arzularını fU su
retle ifade etmiftİr: 

" Biz Almanlar, Reiclı'i yenilef· 
tirmek ve ona yeni bir can vermek, 
fikri ve ikti adi hayatımızı ecnebi
ler tarafrndan ortaya atılan hu
kuki mefhumlar ve telekkilerden 
temizlemek İstiyoruz,, Bundan son
ra Von Papen protestanJar içinde
ki kilise ihtilaflarından bahsetmiş 

1 
ve nihayet sözlerini kendisinin al
dığı emir veçhile Avusturyada ifa. 
sile mükellef olduğu vazifeye inti
kal ettirerek ve müteveffa Hinden· 
b11rg'un malılnı sözlerine telmih e
derek fÖy)e demi,tir : 

" Benim ifarrna borçlu olduğum 
İf, bir vasiyeti yerine getirmek ya
ni bir ula mensup iki millet ara
sında eski do!.tluğu tekrar tesis et
mek vazifesidir. Eğer bu gün gaze
te muharrirleri, yahut it politika
cıları Anschluss ta.biri ile Avrupa 
siyasetinde yeni tehlikeler ve em
niyetsizlikler uyandırmağa tefeb
büs ederlerse ,onlara demek lizım· 
dırki Anschluss kelimesi boş bir 

Mösyö Fon Papen 

kelimedir ve hiç bir fey ifade et· 
miyen bir formüldür. Almanlar 
tekle ait bir Anachlute istemiyor
lar, daha ziyade Alman fikir ve 
ruhunun bütün hayat sahalarrnda 
mü,krek bir ahengini arıyorlar. 
A!manlarrn vucuda getirmek yo
lunda oldukları fey, komtulardan 
her hangi birini tehdit edecek, ya
hut Avrupanm nizamını bozacak 
bir fekil değil, yeni bir ruh ikti
s:ıp edecektir. Hudut laflarını bir 
kaç kilometre ileri götürmek yahut 
g~ri almak için yeniden ıililıa sa
rılmak caniyane bir hareket olur.,. 

Kış kapıya dayandı 
(Başı 1 incl sahifede) 

lümata göre, hararet derecesi birden düı 
müştür. Evvelki gün hararet derecesi 14 
iken, dün derece 9 a ka<lar inrniıtir. Ba
zı yerlerde 8 e diiımü',ıur. Tazyiki nesi
mi 759 milimetredir. Rüzgar saniyede 
19 metn ıüratle poyrazdan esmektedir. 

Fırtınanın yaptığı tahribat 
Fırtına htanbulda birçok tahribat yap 

tnı!br. Sıbahleyin ya f an ıiddetli yağ • 
mur, bora halinde, bJ-çok evlerin .kire
mitlerini uçunnuf, camları kınnıı, ajaç
lan sölmıüştür. Civar semtlerde çürük, 
abtaı> evlerin damlan akmağa b"§lamıı· 
tır. öğleye kadar ıiddctti yağmurlar sc>
kalarda seller tetkil etmiıtir. Bin;ok 
liğnnlann kapakları tıkanmıı, kanalizas 
yon çukurlan ılolmuı, mahalle araların
daki mey danl.ar bir göl haline gelmiıtir. 
Tramvay seferleri de bozuk gitti 

Bebek • Eminönü ar.uında iıleyen 
tramvaylar seferlerini muntazaman ya
pamamı,lardır. Yol üırtüne, yokuılardan 
akıp gelen seller, kum, taı yığnuı, rayla
rm üstü kapanm11br. Yolun tenUzlen • 
mesi için sa:ıtlarca uğraşılmıtbr• 

Oğloclen oonra, yağmur şiddetini biraz 
laryobebniş fakat fırtma devam etmiştir. 
Fırtınadan, kenar mahallelerdeki bazı ah 
f11P kulübelerin çöktüğü zannedilmek • 
tedir. Belediye ve polis memurları mın· 
ıakalarında tetkı'kat yapmaktadırlar. 

Denizde kazalar 
Dün htanbul limanındaki bdtün Ya· 

,....lar bağlamruı ve hiç bir tanıla hare
~et edememiştir. Kiıçiik kayıklar kızağa 
fekilmiştir. Limanda bazı ufak tefek ka
talar olmuşsa da insanca zayiat yoktur. 

Bir mavna battı 
ı:: ~ ;fakte Kızıl Şirketi namına ke • 

reste yuklu, Kiımil kaptanın idaresindeki 
S44 namaralı mavna, dün sabah sa.>t 11 
de fırtınanın ıiddetinden Haydarpata ö
ııünde ba~mııtır. Mavna Haydarpaşada 
kömür vagonlarnun iikelesinde bir ve i
ki numaralı babalara bağlı bulunmakta 
idi. Birden baılayan fırtına, mavnayı ala
bura elmiı ve parçalamıtbr. Mavnanın 
harmılesi olan keı·eateler suların kuv • 
vetli ~reyanı ile Adalar açıiına doğru 
.ürüklemneie batl.unıılardır. 

Dün lstanbul limanından hiç bir va· 
pur hareket edeuıemiıtir. Limana giren 
vapurlar da t ürle geleıbilmiılerdir. 
Karadenizden gelen Karadeniz ırapuru 
bir saat geç gelıniitir, Vapurun kaptanı 
ve yolcuların anlattıklaı·ıoa cöre, Kara
.Jeııizde fırtına çok müthiıtir. Karadeniz 
limanlarıudan, umwni vaziyet hak~ 
bugün daha fazla .-1\unat gelmerı bek. 
lenmcktedir. 

Mmr hken<leriye aoEerini YaPan E~e 
vapur•ı, dun akşam saat bette g~es.ı 
la71mken geç vakte kadar gelnıemııtır. 

Limandaki şirket ve Akay ""llurla.rı 
•e:crkrini güç hal ile ya:pahihnişlerd.ir. j 

Adalara sefer temin edihniıtir. 
Oturan vapurlar 

htanbulda.ki liman idaresine gelen ha
berlere göre, Mannaracla, Karadenizde 
bazı vapurlar da karaya oturmuştur. 

Gelibolu limanından ket"C•te yüklü o
larak kalkan Yunan bandıralı meçhul 
bir vapur, Zincirbozan feneri civa.nnda 
karaya otunnuştur. Bu vapunın ne vazİ. 
yctte olduğuna dair fazla maliimat gel
me..."lıiş.tir. 

Gene Çanakkalede, Yunan bandıralı 
EJi Saret vapuru, Yüce bunın civarında 
Şarköyün biraz il..-isinde karaya otur
muttur. Gene Yunan bandıralı Abeolos 
vapuru Çanakkale civannda mevkii meç 
hül bir yerde karaya oturumştur. Bu va
purların iı.krbeti meçhuldür. 

Karadeniz de 
En şiddetli fırtına Karadenizdedir. 

Boğazdan dışarm müthiı bir manzara 
arzetmelı:tedir. Karadenizde ıefer halin
de olan vapurlar limanlara iltica etmd<
teclirler. 

Dün saat (2) de Bursa vapuru Ereğ
li limanından hareket etmit, lstanbula 
gelmek üzere iken bir türlü istikametini 
bulamaıruttır. Vapur tam 2,30 saat çıl
gnı dalgalar arasında ıallamnıştır. Yola 
devam imkansızlığı ~urnda, muhale • 
kak olan tehlikeyi bertaraf etmek için 
kaptan vapuru tekrar Ereğli limanına 
giiçbel iisokabilmiıtir. 

Limanda ihtiyat tedbirleri 
Dün akıam, fırtınanın devmn edece

ği anl&Jıhnıı, klırvuzlu.k idaresi limanda
ki büyiik vapurları Büyükdere önüne 
gôtiinnüıtür. Gece, köprü ve Tophane 
önünde hiç bir büyük vapur bırakılma. 
mııtır. Haydarpaşa önündeki vapurlar 
da Büyükdere önünde demirlemiılerdir. 
Dün v11purlar limanda akşama kadar, 
mütemadiyen düdük çalarak birı'birlerine 
yol venniılerdir. 

Bandırmada 
Bandırmadan gelen hllberlere göre, 

ıiddetli poyraz neticesinde Hulüai Beye 
ait 20 tonluk bir yelkenli kayalara dü
ıerek parçalanımıbr. Borasit çıkarmağa 
gelen Deutsch., Levanı Star vap111'u da 
limanda barınarnıyarak Kapıdağ1na kaç
mııtır. Bandırma limanmda fırtına çok 
şiddetli hissedilmekteJir. 

Kış ge:di 
Kandilli rasathanesi müdürü F at.in 

beyle dün gÖ•üıtük. Fatin Bey artık L;ı. 
ıın geldij;İni söylüyor. Rasathaneye gö 
re bu fırtına birkaç gün devam edecek. 
tir. Soğuk ta artmaktadır. Sokaklarda, 
artık pardeslıler yerine kalın paltolar go
rülmektedir. Kıtlık odı:nunu, kömürüın.i 
almayan aile reislerine de son fırtına ve 
soguklar ıiddetli bir ihtar olmu1tur. Ev
lerde, aparlnnanla .. da kalö..-iic.ı-Jer, soba .. 
far yanmağa batlam·1hr. Od-~ k:.m~r 
fiatları, soğuk l aşlar baıla .. ıaz, bir mİl<· 

Me~hur Hırvat rüesasından doktor Maçek'in 
affedileceği ve hatta kabineye alınacağı da 
Belgrattan Bulgar gazetelerine bildiriliyor 

SOFYA, 23 (Milliyet) - Na- dola,malctadır. Bunun için bir çok 
vo Vreme gazetesine Paristen bil- tanınmış zabitler çalıtmaktadır. 
diriliyor : Doktor Maçek'in kabineye alınma· 

V. ad ık "R "eh -•" sı ihtimalinde de bahsediliyor. 
ıyan a ç an eı pv"" 

gazetesi, Yugoslavyada hükfune
te muhalif fırkalar arasır.da an
laşma ve beraber çalışma maksa
dile gizli konuşmalar yapıldığını 
ve bu konu,maların epey ilerlemit 
bulunduğunu' yazmaktadır. Keza· 
lik ayni gazete Belgrattan aldığı 
'u haberi netretmektedir: 

Burada hükô.metin Hırvat mu
halefet rüesasından doktor Ma
çek'i affedeceği hakkında sözler 

Önümüzdeki sene Yugoslav ka
nunu esasisinin bazı maddelerin
de deği,iklik yapılaca-;;ı söylenil
mektedir. 

Yeni yıl başında Yugoslavya
nm Sovyet Rusya ile münasebet
lere giri,mek için müzakerelere 
başlıyacağı ileri sürülmektedir. 
Kralrn üç naibi de bu müzakerele
rin artık zamanı geldiği kanaatin
dedirler. 

Den;z müzakereleri ve Amerika 

Müzakerelerin suya düş
mesinden mes'ul kimdir? .. 
Amerika mes'u!iyetten sıyrılmak istiyor ve 

esaslı prensiplerden vazgeçmeğe her 
zamandan daha ziyade mütemayil görünüyor 

FlLADELFlYA, 23. A. A. - Tokyo arasındaki mukarenetin ilk 
Filadelfiya gazetelerinden birine safhasrnı teşkil edecek bir ademi 
verdiği beyanat- tecavüz misakı imza edileceği teh-
ta Japon Sefiri didi savulac.aktır. Fakat lngi:tere-
M. Saito demit nin dokuz devlet muahedesi ile 
tir ki: girişmiş olduğu taahhütbre sada-
Japmı kabine kati, Dominyo11lı1rın ve lngiliz 

si 5-5-3 nisbe efkarı umumiyesinin mühim bir 
tini l..uran Va kısmının Amerikan dostluğunu ha· 
tinı,ton muahe- le!ıla~. etme?1ek: hususun?aki az-
de .. ini kati su mı, boyle bır nıyet beslenılmekte 
re~~ feshetme olduğu ihtimalini selbetmcktedir. 
y ~ karar ver- Amiral Y amamoto' nun fikri 
rai,tir. Büyük LONDRA, 23. A.A. - Amiral 
devletlerin fİm-Amiral Y amamoto Y amamoto, Havas ajansı muhabi-
di niçin ai'ah rine Japon tefiri M. Matsudeira i-
yarıtrna çıkabileceklerini bilmi- le lngi!iz hari.:iye nazırı Sir John 
yorum. Bu vaziyete mani olmak Saymen arasrnda vukubulan mü-
mesul devlet adamlarının vazife• kalemelerden sonra İngiliz maha-
aidir. filin'n yapını' olduğu beyanat 

V AŞlNGTON, 23.A.A. - Ja- ha1<.kında 'unları söylemiştir : 
pon sefareti salı günü "Kristyan Amiralm fikrince sefir ile nazır 
Piyans Mo!1itor,. gazete~in~e çı- arasındaki dostane görütme esna. 
kan ve Amıral Makoto Saıto ya at- srnda bahri müzakerelerin istrk
fedilcn makale~ r~dde~ekt':di;. b~li ?a~a az betbinlikle derpi' e
B;ı makale denız sıy:ı~etıne ~ıttır. d~lm · ftır. Fakat bu, Japon heyeti. 

Ordu ve donanma ıçın tah~ı~at nm hattı hareketinde her hangi bir 
TOKYO, 23. A.A. - Kab ne or- tahavvu) vukua gelmi' olduğu ma

d~ v7 do~a~ma. için istenilen l:re- nasını ifa~e etmez. Japon heyeti 
dı crır. buyıik l.ır kısmını kabul et- aza.ı, Vaşıngton muahedenamesi 
mistir. yerine daha muvafık beyne'.milel 

1934-1935 bütçesinde orduya bir akit vucuda getirmek için ça-
verılen kredi 490 milyon yen, do- lışmakta devam etmeyto kati su-
nanmaya ise 530 milyon yendir. rette karar vermi,lerdir. 

Aazami olarak 750 mi!yon yen- Amiral Va,in!!l:on muahedena-
lik bono ihraç edilebilecektir. · · h' · ~dd 1 · • "bk M ' l ki f mesının angı ma c erının ı a 

LONDRA, ~s3~A.A~-· Bugün ve muhaf~a edilebileceğini araf-
İngilizlerle Amerikalılar arasında tırmaktan ıbaret ola~ usulu m.uv_a· 
yapılacak görü,melerin arifesi o- fı.k bulmaktadır. Amiral demıttır 
lan dünkü perşembe günü Ameri- kı : 
ka mahafili, deniz müzakereleri- Her şeyden evvel yalnız Ya-
nin muhtemel akametinin m~uli- 'ington muahedenamesini imza 
yetinin kendilerine yükletilmesin- etmi' olan bet devlete ve Londra 
den endite eder gibi görünmekte muahedename<iİııe imzalarını koy-
idi. Amerika, esaslı prensiplerden muf olan üç devlete değil bütün 
vazgeçmeye her zamandan ziya- dünyaya tamil olacak olan umu-
cle mütemayil görünmemektedir. 
Ve Vafingtondan alman son ha- mi bir itilafm esaslarını ortaya at-
berlere göre Amerikan Reiıicum. mak gerektir. 
lıııru, mevcut ve meri itilafların Şayet fU veya bu ievlet, Vating-
tekrar gözden geçirilmesine mu- ton muahedenameshin bahri kuv-
halef ette itrar eylemektedir. Dün vetlerin nevine dair olan madde-
akııam çıkan bir fayiya göre Ame- terinin tevsit hususunun umumi · 
rikanrn bu itilaf girizliğine bir ni- menfaata uygun olduğu fikrini i-
hayet vermek için Londra ile 

-••1111•11111111••1nın11•1•1•1111n1u•111qM111•••M .. 

tar yüluelıniştir. lstanbulda bu yıl de • 
vamlı ve ıiddetli bir kıı geçireceğimize 
ihtimal verenler çoktur. 
Helua.n vapurunun kurtarılmaıına 

uğraşılıyar 
Çanakkale dışında lmroz Adasının 

Atika burnunda karaya oturan Loit T ri
yestino kumpanyasının Heluan vapunı .. 
nun kurtarıhnası çok uzun sürecektir. 

Gemideki ticari eıyanın sahipleri ta-
rafından yapılan müracaatlar üzerine 
mevcut mallardan 300 tonunu lstanbula 
getirmek için dün Türk bandıralı Yılmaz 
tilcpi kiralanmııtrr. 

Gemi kurtarma müessesesi; Heluan 
vapurunun vaziyeti hakkında dün ıu rna
IUmat1 venniıtir: 

- Geminin oturduğu yerdeki kayalık 
lan parçalayarak kaldmnak için altı dal
gıç mütemadiyen çalışıyor. Taılar dina
mitle parçalanıyor. Bu işin ne kadar za .. 
manda bttiri1eceğ~ni ke5tİnnek imkan • 
.....ı... V1141u.rda ,.:.,..., yekt...-.• 

)eri sürecek olursa, Amiralrn fik-
rince, Japonya böyle bir tefebbüsü 
çok iyi kartılayacalctır. 

M. Henderson nikbin 
LONDRA, 23. A.A. - Cenev· 

reden avdet eden M. Arthur 
Henderson, beynelmilel vaziyet 
hakkrnda nikbin olduğunu, ümit
li bulunduğunu söylemiştir. Mü
maileyh, silahları bırakma mese· 
lesinde ileriye gidileceğinden ümi
dini kesmemiş olduğunu ilave et
miştir. 

M. Şuşniğ'in Budapeşte 
seyyaha ti 

VIY ANA, 23 (A. A.) - Reichspost 
gazetesi, Avusturya Başvekili M. Şuş• 
ntg'İn ki.nunuevvel ayı bidayetinde Bu .. 
eapqteye ııideceğini yazmaktadır. 

Edirnede bayram hazırlıkları 
EDiRNE, 23 (Te'klonla) - Kurtuluşlarında 13 üncü yılın vak'ası· 

nı evvelki yıllardan daha coşkun tezahüratla geçirmeğe hazırlanatl 
Edirneliler misafirlerinin ilk kafilesini bu akşam gönülden kopan stıY" 
gılarla ka<rşıladılar. Her yılın bayramına iştirak etmekte bulunan Şii~ 
rü Naili ve Akil Paşalar bu ak'jlNTI geldikleri gibi yüksek lkhsat ve nıı
hendis mektebi talebeleri ve Karaağaç istasyonunda karşılanmışlar
dır. Misafirlerimiz belediyeye ve mekteplere, alınmışlardır. . 
Yarınki sabah ve akşam trenlerinden 4() - 50 meb'usumuzun ve dı· 

ğer yüksek mekteplere müdavim talebelerimizin gelmelerine inıizar e
dilmektedir. Trakyada kısa bir tetkik seyahati yapmak üzere te,,-ifle· 

rine intizar edilmekte bulunan Başvekilimiz ismet P~ Hazretleri/ 
Nalia, Adliye, Dahiliye, vekillerim izin de pazartesi günü Edirneyi şe· 
reflendirmeleri ihtimali mevcuttur 

F.Bahçe Ankaradaki maçı kazand. 
ANKARA, 23 (Milliyet) - lsta.nbul şilt şampionu Fenerbahçe 

ile Ankara lik şampiyonu Çankaya arasındaki maç bugün yapıldı. 
Stadyorrı bu maça alaka ile koşanlarla dolmuştu. Seyirciler arasında 
Başvekil ismet, B. M. Meclisi reisi Kazım Paşalar, Adliye, lktısat, in· 
hisarlar Vekilleri bulunuyordu. Başvekil Paşa Hazretlerinin iki kulii • 
bün ricası üzerine sahayı şereflendirerek, ayağı ile topa vurmaıı iltı 
maça başlandı. F enerbahçe takımı ilk dakikalardaki ağırlığını ç~bulı 
atarak muvaffakıyetli bir oyunla Çankayayı sıfıra karp beş golle 
yendi. 

Fener takımında b(ffta Niyazi olmak üzere Y a,ar, Hüsamettid. 
Muza/fer, Cevat çok muvallak oldular. Çankayada ise Muıtala, Or· 
han, lbrahim, Abba:ı ve Fuat bilhassa göze çarpmakta idiler. 

Ankarada bir konser 
ANKARA, 23. A.A. - Riyaıeticumhur Filarmonik orkestrtdl 

bugün saat 15,30 da musiki muallim me/debi salonunda ıeçme bi 
dinleyici kalabalığı önünde bıı senenin ilk konıerini vermiftir. B. M 
M. Reisi Kazım ve Başvekil lımet Paşalar Hazretleri Üe Maarif V't 
kili Abidin Bey, Sovyet büyük elçisi Karahan ve ıelaretler erk&nı ho 
zır bulunmuşlardır. • 

Fransada Gazi'nin eseri hakkında 
bir kon/ erans 

PARIS, 23.A.A. - Anaıılolu ajamınm Parü muhabiri bildin)ror 
Gazi Hazretlerinin yarattığı Türkiye Cumhuriyeti 11e inkılabı ti· 

Tiirkün medeniyet a!emindeki hamleleri mevzuıı üzerinde Framaırfll 
Naıısi şehrinde büyük elçimizin reisliğinde rumi ve ilmi Fransız ma 
haf ili ôııünd e mühim bir konleranı verilecektir. 

Moskova sefirimizin ziyaretleri 
MOSKOV A, 23 ( A.A.) - Mins kten bildirdiğine gÖlre, Türkiye b~ 

yük elçisi Vasıl Bey Kalemine kol kozları ile ıovkozunu ziyaret etmif 
ve kolhoz amelesinin sürmekte oldukları hayatın maddi ve harıi ,art· 
larına karşı büyük bir alaka göstermiştir. Selir, ayni zamanda miharıİ· 

. ki inşaat imalatha.nuile elbise lab rikannı gezmiftir. 

Arnavutluktaki 
Yunan cemaati 

Sovyet Rusya ile 
Bulgaristan 

Yunan tabası "!"~nancayı Sofyadaki yeni sovyet s t 
Arnavutlardan ogrenecek firinin mühim beyanatı 

A Ti NA, 23 (Milliyet) - Arkiriden . . .. .,. 
gelen muhacirlt!!'e göre Arnavutluk hü- SOFYA, 23 C.Millıyet) - iki 8'UD • 
k • · C b" A ı kak' R O vel buraya gelDll! bulunan Sovyetl~ umell emı ı rnavut u t ı um r- Sof ıa .. · · M Raslrolnikıof e<iJı 
todoks akalliyeti cemaat tC§1<ilarlanna ya ~~ısı · gazet 
Rum mekteplerinin üçüncü aımfına ka· re,?" beyanat~ b~~ıtur: . 
dar taleıbenin Arnavutluk tebaası hoca· - Bulgaratan ın bir dostu ııD bo 
larile rumca lisanrnı tahsil edebilecekle • r'.'ya geliyorum. Sn:a .~~ ilk itim B~ 
rini bildirmiştir Cemaat heyetleri bükü- rıstan'la Sovyet Birligı anısındaki ~ 
metin bu tddiffui kafi addetmiyerek ço- tür bağlarım yeniden ve sağlan_ı .'~ar., 
cukbrıru mekteplere ııönderınemekte ber kurmak olacakbr .. F~t benim ıımı 'f! 
devamdular ruz bununla da bit.mit olmuyor. Bugiıf 

· Sovyet Birliği hayırlı bir dava olan S,ııl· 

Buğday mes' elesi 
Budapcştedc toplanan 

buğday konfe
ransında müzakereler 
BUDAPEŞTE, 23 (A. A.) - Buğday 

komitesindeki Fransız murahhasuun 
Fransa için ihracat kontenjanı hakkını 
iotemiı olduğu söylenmektedir. Komite
nin dünkü gizli toplanbsında Fransız 
murahhası M. Chavard, Fransarun rla İh· 
raca! kontenjanına hakkı bulunduğunu 
bildirmek suretile biraz heyecan' uyan • 
dırmııtı;.·. Fransanın buğady meıelcıinde
lri vaziyetinden b..ı.sechn M. Clıav~rd 
Fran....ıaki son rekoltenin 84 milyon ken 
tal olduğumı beyan etmiştir. 

Mumaileyh F ransarun bu miktara 21 
milyon kental mılı;tarındaki stokları ve 
ıiınali Afrikadan almakta olduğu mikta
rı ili.ve etmek suretile bu sene yalnız 8S 
milyondan ibaret olan istihlak ihtiyacına 
mukabil 108 milyon ke11tal buğdaya ma
lik olacağını söylemittir. 

Bu vaziyetin tellılikeli olduğu meydan· 
dadır. ·Fransa hükümeti, bazı çareler dU
ıünmektedir ki bu çarelerle stoklar mik
tarı 3 milyon kental azaiblacakbr. Bun
dan bıqka bir miktar buğday tanesinin 
mahiyeti tağyir edilmek ouretile stoklar
dan 5 milyon daha ekıiltilecektir. Niha
yet emniyet stoklannın kurulma11 piya
sadan 6 ila 7 milyon kental buğday da
ha çekilmesine yarayacaktır. 

Zannolunduğuna göre ve bu hesaba 
nazaran Fransanın isteyeceği ihracat 
kontenjanın miktarı beı milyon kental 
olacaktır. 

Adliyede tasfiye 
ANKARA, 22. - Adliyede tas

fiye lieyeti ay sonuna kadar itini 
bitirmek idn hergün toplanıyor. 
Yüze ya~ hakimin tekaüt edile
ceği, yüz kadarının da tasfiyeye 
uğrıyacağı söyleniyor. 

Avukatlar kanunu layihası ad
liye hukuk işleri müdürlüğünde 
gözden geçiriliyor. Kanun layiha
sı Mecli!in bu toplantı zamanın
da yetiştirilemezse baroların da" 
fikirleri sorulacaktır. 

hun lrorumnası yolunda kahramanca bİI' 
savaşa ginniı bulunuyor. Biz ıuhın ko
rumnası yolunda çalıft11ak için ~ 
devletlerin tekliflerini kabul ederek Mil· 
!etler Cemiyetine girdik. Balkanlardf 
sulıhwı devam ettirilmesi, bütün düı>Y" 
sulhu için lüzumlu olan bir baılllDff'Ç" 
br. Savyet Birliği ile Bulııaristan ara . 
sındaki yaklatma Ye Bulgaristarun kod" 
ıularile olan münasebetlerinin dWıebJıi'" 
si, sulhun sağlamlapnası davaaı üz....;o< 
tesir edecektir. Bundan bafk• ~m ~ 
zilem, sizinle bizim aramızda ~ 
münaael>etleri baz.ırlamak olacaktJI'• 
Alakadar olacağnn bir mesele de B": 
garistan' dan ileride ne alabil ece~ 
ve &lgariırtan'a ne gibi mallar ~~ 
leceği.mizi aratbnnaktaır. Daha ~ 
aynca ticaret itleri mümessili de ta~ 
edilecektir. Fakat o gelinceye kadar ,l[ 
caret münasebetlerimizin vaziyetini oe• 
renmek benim vazifem olacaktır~· 

Çinliler 

Tibettekl lnglli:t 
nüfuzunu kırma~ 
için çalışıyorla~ 

LHASSA, 23 (A. A.) - Çin he;::; 
Tibetteki ikametinden istifade ed , 
Dalay Lama'nın mezannı ziyaret ::::;; 
!erdir. Bu heyet, Tibet bükümeti ıı# 
na lngiliz imparatorluğu ile alakal"," ;ı. 
tamamile keserek Çin Cıımhuriyeb 
birleşmeleri tavsiyesinde bulunmuşlar~ 
dır. Çin heyeti Tibetteki lngiliz niif~I• 
nu taınamile kmnağa çalıımak sureli 
1 ·ı· 1 1 h' ·· ih b' hattı ngı ız er a ey ıne mutevecc ı~ ;c.~ 

hareket takip etmiıtir. iki taraf blf 1 ı· 
ret antlaşması i için tetkikat Y""'Çi· 
!ardır. Bir Tibet heyetinin yakında 
ne gideceğinden bahsedilmektedir· ~·: 
lilm olduğu veçhile Tihette iktidarı e 
!erinde bulunduranlar, Lamalardır . 

-----~~·---~~~--
Amerikanın alacağı ıı 

V A."lNGTON, 23 (A. A.) - l~erı· 
de gelecek olan harp borçları taksiti< 1" 
nin ödenmesi için Birleşik Amerı ~ • 
borçlu olan on iki devlete haber ,.e 
mittir • 

( 
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Haftanın yazm 

ihtikar gürültüye mi 
gidecek? 

ş E u i R n -A B E R L E R i ı 
ôKON~O'::Ml_..;._~~ı~---------~:..._-ı~ 

Dünkü talebe kongreleri Ermeni 

G 1 1 1 1 ~s:ı:&.ilkiNt& unur- -~ !~ .. . ... ___.... .,,. 
J Bcııtır gonu:' 

Bugün bütün dünyayı saran 
en büyük en müzmin dertlerden 
biri de "hatır ve gönül" meselesi
dJr: Her memlekette, yurda ait iş
lerı.n _bozulmasında iktısadi, içti. 
maı, ıdari düzenlerin sarsılmasın
da şüphesiz "hatır ve gönül ç"k 
mühim roller oynarrıstır. v: hat
ta hala ela oynamaktadır. 

Brıgünlerde soyadı meselesi, öz 
liirlıçe yazı yazmak gibi isler ara
tuıda fU bizim "ihtikar V:U ;;;; yok 
illa?,, dav~sı gürültüye gidecek 
ribi ıreliyor... Çüakü elalem pa
lıcıiıltktan, esnafın ona alıp eltiye 
lflttığından sızlanırken ihtikar ko
"1İayonu: 

İyi mal 
Çıkaracağız 

İskelelerd~r temizlik 

· Ccmaa t işleri 
lzmir ve Erzurum liselerinden yetişen-

. - ihtikar yoktur! diyip çıktı 
lfin içinden... ( M ezkiir) komis
Jlon reisinin toplan.ttlara gelme
lııeainden dolayı bir türlü topla
""1nıyordu. Bir kaç zaman böyle 
~~ti.. Gazeteler bağınp çağırdı
..... Derken reis bey istila etti •• 0-
~n yerine başka bir (zat) ı getir
"iler. Komisyon tamamlanınca 
lıemen toplandı ·ve şipşak! (1 hti-
4ar yoktur) karartnı vereli •• Na
lltl verdi? Ne gibi araştırma ve so
l'ııfturnuu"cılr yaptı onu bilemeyiz. 
~kin bildiğimiz! bir şey varsa o 
"" bu komisyonun bütün dünya 
~isyanlarının adet ve türesini 
;:-zarak ifi çabuk kesip atmasıdır. 
ven ele /wmisyonun yerinde ol
lctın böyle yapardım. Şimdi kalkıp 
lq. 

, - ihtikar vardır. deseler, hay
~i belediyeye bir ihtikarla müca
'ıle/e meselesi çıkacak... Onım da 
~ başınıılan aşmış .•• "Yoktur,, aer
~n; geçer gidersin. Ondan sonra 
İ/ıtikar olduğunu iddia edenler, iş
t~ri yoksa aksini isbat etsinler. 
''etekim ·: 

Bu komisyonun başına getiri
Jen (zat) ihtikar yoktur kardrı ile 
iİtife ettiğim yazıma içerliyerek 
Qrkcıdaş~rdan birine demiş ki: 
ı. " - O sizin (latife perdaz) ar
oıad~mıza söyleyin. Yanına bir 

~eınur katayım. Gitsinler, çarfıda 
~atlara baksınlar. Eğer (Fahif) 
hır fiat görürlerse hemen zabıt 
tutsunlar. Esnafı cezalandıralım." 

Bakın! Bu benim aklıma gel
lııenıişti. Memurla birlikte çtkaca
fu:. Pahalı mal bulacağız ve zabıt 
tatacağız. 
, Bm..i pire tozu satıyormuş .. Bir 
44.rap bacı gelmiş sormuş: 

- Oğlum. Bu pire tozu nasıl 
lıııllanılacak?. 

Satan da külhanca bir şeymiş: 
~-Pireyi tutar, gözüne bu tozu 

e,.erain/ demis •• 
Bacı düfüdmüş: ·- - • 

- Ayol ben pireyi tuthıktan 
lonrq burar burar öldiirürüm de
llıİf ve: 

- O da olur. Cevabını almış .• 
Zabtı ben tutacak olduktan 

lonra ihtikar komisyonuna ne lü
:ıı.ın var •• Ne uzağa gidiyonız. Bir 
'j'cdık bu ihtikar meselen üstüne 
:fd.aca dü~ülmüştü .. Hala limon 
"'"ll'lının muhakemesi bitti mi, bit
lııedi mi bi~ıniyorom. Vaktile li
::nda bile ihtikara razı olmıyor
ı1· k. Şimdi toptan: "ihtikar yok" 

1l'oruz. 
L Bununla beraber işimi gücümü 
'•akacağım ve ihtikar olmadığı
~ İddia eden bu komisyon reiııi
~n istediği gibi yanımda - esna
•n tanımıyacağı - bir memurla 
~rşı pazar dolaşacağım. Amma 
Lir şartla: Gördüğümüz fiat aykı
~•klarını yazacağız. Altına da 

misyon reisi Bey : 
ıl "Bu farklara rağmen lstanbul
a esnaf ihtikar yapmıyor" diye

'ek Ve imzasını atacak. 
''l E:ğer fiatlarda fark yoksa ben 

•lanbulda ihtikar yokmuş" cliye-
'e" · H İltilllnı ve imzamı atacağım... er 
l'ı hala e de bu zabıtların fotola-
1. Ilı gazeteye basacağız. Bundan 

' "<1ska · . ' 
_, Geçen senenin okka zamanın
"ak · ~ ı loptan ve perakende satış 
'iı.ı,tlıırının bir ı'istesini çıkaraca· 
~ · Yan yana bunları ela gazete· 

lıaaacağız. O zaman ihtikar ol
~•ğına çabucak karar veren bu 
İıı "iayonun mu, yoksa (Milliyet) 
illi latife perdaz" muharririnin 
tı haklı olduğu meydana ıkacak-

r. 

istasyonu yapılacak 
Ziraat Vek5leti tarafından ihracat ve 

ithalat limanlarımızla iskclelerimizden 
bazılarrnda ı.;~cr fenni temizlik İstasyo • 
nu kurı..la.-aktır. 

Bu if için tetkı1.at yapmak üzere Zi
raat Veıkaletince mütehanıs sıfotilc 

memleketimize getirilen Prof. M. Kas
ner l&tanbuldaki iıini bitirerek lzmire 
gibniştir. J>rofes6r Ka•r.ıerle birlikte tet
kikata memur edilmiş, Bornova Haşarat 
E_nst!tü.sü Mü<lürü Nihat Şevket Bey de 
gıtmişür. 

Mi.itehassrs lzınirdeki belli batlı incir 
ve üzüm i§lenen yerleri gezmiş, mahsul
lerimizin ambalaj ve ihraç şekilleri hak
kında malumat almak üzere Ticaret 0-
dasım ziyaret etmiş-lir. Profesör lzmirde 
tetkiklerini bitirdikten sonra Antalya 
ve Mersine gidecektir. 

Romanya inhisar idaresi tütün 
alıyor 

Türkofi• Jzmir Şubesinden alrııan bir 
telgrala göre tütün ...,hn almak için Ro
manya inhisar Jdaresinin mümessilleri 
Izınire gelmişlerdir. Heyet piyasadan 50 
iia 100 bin kilo tütün ala<:aktır. 

Ege mrntakasında tiiti.in satııları ha
raretle devam etm<ktedir. Bugüne kadar 
satılan miktar on milyon kiloyu geçmiş
tir. 

Yunanistana hayvan ihracı 
Bu senenin ilk sekiz ayı zarfında Yu

nanistana hayvan İht'll<:<ttında birinciliği 
229,244 baş hayvanla Yugoslınya, ikin
ciliği 128,082 baş hayvanla Türlciye t.1-
mıştır. 'Bizim ihracatnmzda 20,174 kadar 
fazlalık vardır. 

Polonya, Macariştan ve Romanya 
son zamanlarda rekabet faaliyetlerini 
arttırmışlardır. 

Bu hüki'unetler, ihracat yapan tacir -
!ere kilo üzerinden prim 'Vet"iyorlar. Fa
l::.t Lü"..i,, n tt:dh.rlere r..agmct· ihracat1m1z 
..,ğlamlığı m••hfaza eJivor. Bilhassa 
koyun ve keçilerimiz çok rağbet bulu • 
yor. 

Japon bezleri 
Amerikan kaputlarile Japon bezleri

nin pamuk tarifesine tabi tutu1matı güm .. 
rüklere bildirilmiştir. 

Yumurtacılar için basılan 

broşUrler 
Yumurtacılar Birliği, yumurta ihraç 

nizamnamesinin tatbik edildiği bir sıra
ııla köylüyü ~e müatah&ili tenvj~- etmek 
için brotürler hazırlamıştı. Biı· kuru.ş 
pul yapı§tırıbnası icap ~ttiği içiıı sayısı 
allı bini aşan oasılı broıürler dağıtıla • 
mamıştn-. 

Birliğin, pul konulmaması yolunda 
Türkofiıe yarılığı müracaata g ılcn ce· 
vapta Maliye Vekaletinin müsaade et
mediği bildirilmiştir. 

Yumurtacılar brotiirlerin Iİoğı'Udan 
doğT..ı;-a Ofa~< dağıtılma•ın• iıteyecek· 
lerd:r. 

Yunanlılar mal almak istayor 
Memleketimizden palamut, lııuzu de· 

risi, av derisi, taze ve tuzlu balık, çok 
miktarda hububat ve bilhassa fasulya, 
yapağı, fındrk, mazı ve Foça taşı almak 
isteyen sekR Yunan firması T 1ürkofise 
müracaat etmiılerdir. 

Egede tıı seneki tütün 
Ege mıntakaMnm tütün rekoltesi kat'i 

olarak anlaşılmıştır. Bu mıntaka ma4ısu
Jü, geçen seneye göre yüzıde .. yirmi be! 
eksiktir. 

Geçen senenin 261,640 dönümlük eki
minden alınan 16,850,000 kiloya mukabil 
bu sene 258,381 dönümden 13,510,060 
kilo tütün alınmıştır. 

Yeni ürünün 10 milyona yakın kısmı 
şimdiden satılmış bulunuyor. 

1 tlOt<.;,A 1 ._ ___ _ 
(iş Bankasın<lan alınan cetveldir) 
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it Bankası Nama 10 1 Reji kuponsuz 2t20 
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,. Hamiline 10 Telefon 10 
., Müe••İı 100 Terkoı 19,30 

Turkiye Cumhu- Çimento 13,25 
riyet Bankası 58 ıtnnat dey. 13 
T ram••Y 31,50 Şark dey. 0,82,50 
Anadolu Hiıse 27,55 1 .t:salya 1,55 
Şir. Hayrjye 15,SO i Şark m. ecxa 4~75 

ler yeni idare heyetlerini seçtiler 

lzmirli talebeler 

'Erzurumlu talebeler 

I:ıımir Liıesin<len yetişenler cemiyeti 
dün yıl Irk kongreıini N urosmaniyedeki 
('Eğe Yurdu) nda yapmıftır. Kongre re
isliğine edebiyat hocalanndan Kemal E
min, katipliklere de Osman, Olı.:h Bey
ler "eçilmişlerdir. Evvela idare heyeti ra
poru okundu. Raporda Eğe YuNlunun 
idaresi tarafından lzmir ve blanbul
da verilen balolarla bu yıl mezun olan 
arkadaı1ara cemiyetin yardımlanndan 
bahsediliyordu. Bundan •onra muhaaebe 
raporu okunmut ve kabul edilmittir. 

Aynca cemiyetin yeni yıl içinde yapa· 
cağı itler görüşülmüştür. 
Eğer yımlunun §imdiki binaıından 

batka bir binaya nakledilmesi, yurtta bir 
kütüphane salonu açılması ve bu kütiip· 
hanede lzmirde çıkan gazetelerin bulun
ması, bu yıl htanbulda ve lzmirde bir 
Eğe gecesi tertip edilmesi, lzmir mah -
sullerinin reklam edilmesi, lzmir lisesin· 
den yetİ§enler cemiyetinin fahri reisi 
merhum Maarif V <kili Reıit Galip Be
y·İn ö.Jümünün yıldönümii münaseheti1e 
bir illıtifal yapılması kararlaşmıştır. Ay· 
nı zamanda Ankarada bulunanlarm da 
toplantı yapmaları temenni -edilmiştir. 

Bu yrl muayyen giinlerde lstanbulda 
konferans, müsamere ve konser tertip 
edilmesi de tekarrür etmiştir. Bundan 
50nra lzmir Valisi Kazım Pa§aya, beledi· 
ye reisine ve lise müdürüne sevgi ve say 
gı telgrafları çekilmesine karar verilmiş 

tir. Yeni idare heyeti seçimi şöyle olmuş
tur: Reisliğe muallim Kemal Emin Bey, 
muhasipliğe Univ...-site Doçentlerinden 
Omer Rıza, genel kiltipliğine Lehit Felı 
mi beyler intihap edildiler. Yurt itlerine 
<le Salın Ahmet, mürakıpliğine de ınaliye 
müfettiılerinden Mesut Bey segilmiştir. 

Erzurum lisesinden yetişenler 
Erzurum Jisesinden yetiıen]er cemiye .. 

ti dün saat on dörtte Halkevi salonunda 
yıllık konıgre.ini yapmı§tır. Kongreyi ce
miyetin eski reisi Şadi Bey açmıştır. 
Kongre reisliğine Srtkı Salih, · ınci rei•
liğine Omer Lütfi, katipliğine de Meh
met Beyler seçilıni1leNlir. Eski idare 'Ve 
mürakabe heyetlerinin raıporlan okun • 
muş ve kabul olunmuştur. Eski idare he
yeti kongreye bazı teklifferde bulunmuı 
ve bu yıl cemiyetin bir temsil mahfili aç• 
masına karar verilmiŞ>tir. Bundan sonra 
yeni 11'Jeti idar~ seçihnit, reisliğe Şadi 
Haşim, umumi katipliğe Şevki, muhase
beciliğe Sait, veznedarlığa Sırrı Sait, a -
zalığa da Cemil Beyle•· aynlınıılardır. 
Kongre geç vakla kadar devam etmiş 
neticede yüksek makamlara tazim telg • 
raflan çekilmesine karar verilmiştir. 

T oroslulann konseri 
Toros G"nçler Birliği dün Halkevinde 

saat 15 te bir konser vermişlerdir. Kon· 1 

serde bütün cemiyetin azaları ve bir çok 
davetliler hazır bulunmuılanlır. Konser 
çok güzel olmu~ ve alkışlanmııtır. 

Tasarruf haftası hazırlığ 
•••••••• 

Haftanın gelecek yıldan itibaren ma
yısta yapılması teklif edilecek 

Tasa,mıf haftasının ilk günü parlak 
bir geçit resmi yapılacak, Beyazıtta top
lanacak olan muhtelif tesekkül ve mües
seselerin wndelerle süslÜ otomobilleri 
ge~de iştirak ederek tramvay yol.ile Tak 
sim abidesine gidilecek ve çelenk ko
nulcakatır. 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti ls
ıtanbul heyeti v.iliyet, betediye, fırka mLİ· 
messillennin jşt•rakile Daniş Beyin reis· 
!iği albnda toplamnış ve 12 birinci ka
nunda başlıyacak olan tasarruf ve yerli 
mallar haftası programını hazırlamıştır. 

Program dört kısma ayrılmıştn-: 
1 - Gazetelerle halkı yerli mala ve 

tasarrufa teşvik edici yazılar ve bu yol
daki umde ve vecizeler neşredilecek, 
tayyare ile de vecizeler serpilecektir. 

Haftanın kışa tesadüfü sönük geçme
ı-ine istenilen tezahürata imkan bırak .. 
mamasma sebep oluyor. 

Cemiyet bunu nazarı dikkate alarak 
gelecek seneden itibaren tasarruf haf
tasının mayısta yapılmasını umumi mer ... 
keze teklif ebniştir. 

Mekteplerde o hafta derıleriı:de ta· 
ısarruf ve yerli mallardan bahsedilecek, 
bu mevzularla yazılar yazdırılacak, pi
yes ve müsabakalar tertip olunacak, 
birinci çıkanlara yerri mallardan müka.- Matbuat cemiyeti kongred 
fat)ıu;.. verilecektir. 

Afiş ve büyük bezlerle şehrin işlek bugün 

Son karışıklıkların sebep· 
leri nelerdir? 

"i:rmeni Katolik cemaati idare heyeti 
ilıesaıplanmn hükıimetçe ·tetkikine lüzum 
göriildüğünü, .defterler ve kasanın :.'111>ı· 
taca mühürlendiğini yazmıştık. Bımun 
s ... ebi, son zamanlaı'<la cemaat arasında 
bazı ilıtiiafların çıkmış olmasıdır. 

Alakadar kimeslerden aldığnnız ha • 
bere göre Enneni Katolik cemaati bu Jlı. 
tilaflar yüzünde ikiye ayrılmışlardır. 
Bunlanlan biri Katolik Ermeniler mü -
tevelli heyeti reisi Pol Alan Efendinin, 
diğeri ele Sürpagop haatahanesi başhe • 
kmıi Dr. Veoısan ıKaıapyan Efendinin et· 
rafmcla toplanmııtır. 

1927 tarihinde Ermeni Katolikler ara
sında layildik cereyanı başlamış, o za -
man cemaaMan ileri gelenler Patrik Naz. 
Jiyan Efendiyi patriklikten çıkararak, ce
maat iflerini layik eıaılara göre idareye 
~lamışlardı. Fakat yeni idareyi elleri
ne alanlar arasında lıozgunluklar olmuş 
ve ber biri kendi başına iş görmeğe baş
Iamıılar.dır. Bunlardan kimisi Patrildıa
neye bağlı olan müesseseleri, kimisi ba
yır işlerini ve vakıflan idare etmişlerdir. 

Ayn ayn işlere ibakan bu adamlardan 
biç biri diğerine hesap vermek ;steme • 
miştir. Bun.un netice&i olarak cemaat iş
leri kan11"'1tır. Bu hal halkın da şikaye
tine &ebep olmuştur. 

Bet yıl için seçilmiş olan idare heyeti 
yedi yıl geçtiği halde hala cemaat itle -
rine bakmaktadır. Nihayet halk hüku -
mete başvurarak hesaplara balalınasını 
östemiştir. I1te bumrn içindir ki cemaat 
delterleri ve kasa mühürlenmiştir. 

Katolik Ermenilerin söylediğine göre 
bu anlqamamazlığm sebeplerinden biri 
de cısnaat itlerinde kullanılmak için es• 
ki Lübnan Valisi Davut Paşa tarafın<lan 
bir lngiliz hankasma yatırılmış olan 80 
bin firanın Yürkiyeye getirtilmesine kal
kı1ılmrt olmasıdır. 

İzmir tel of onu 
lık konuşma yılbaşı iece&i 

yapılacak 
lstaıi>ul - Izmir telefon tesisatı i<anu

nuııani batında bitecektir. Yılbaşı gecesi 
btanl:nıl ile lzmir arasında ilk muha·ve•e 
başlayacaktır. 

Diğer taraftan Ankara - Zonguldak te
lefonunun da marUa biteceği ümit edil
mektedir. 

MAARiFTE 

Araştırma 

Yapacak hocalar 

Ders saatlerinin hafifletti
rilmesi tekrar tebliğ edildi 

ikinci Türk dili kunılt~a ka
bul edilen çahpııa programlannda li
.., orta mektep muallimler.inin de kü
tüpı.a-Ierde y.a2ln8 ve baana eaerler 
üzerinde ar'*tumalar yaparak dili· 
mizdeki yabancı kelimelerin öz türk
çe!erini bulup çıkarmalan kararlattı
rılmqtır. 

lstanbulda ona mektep ve liseler
den dördü hanım ve yôrmis.i erkek ol
mak üzere yinni dört muallinı bu iş 
için aynlmışlardır. Bu muallimler den 
aaatleri dı§ıoda kütüphanelere gidip 
eski eaerleri ar~tıracaklardn. 

Ancak mualimlenn evvelce tanzim 
olunan programlara göre ders saatle
ri dııında kalan boş zam.anlan bu ça
lı şmaya az geldiğinden maarif veka
leti bu yinni dört muallimin birer li3-
te&ini yapıp bütiin mekteplere gönder
~ ve o muallimlerin fazla bot za
man bulabilmeleri .için mekteple:rin
deki ders programlarını yeniden uy
gun bir şekilde yapmalarını bildinni§
tir. 

Bu mualim!erden ecnebi ve ekalli-
yet mekteplerinde dersleri olanlar da 
kütüphanelerde çalışmak üzere vakit 
bulabilmeleri için den programlannı 
değıittirecelderdir . 

Birinci devre imtihanlar 
Şehrimiz mekteplerinde birinci df!'V

re imtihanlanna birinci .kanunun on be
,.: nden >tiliaren ba§lanacaktır. 

Emniyet müdürü Ankara
dan geldi 

Ankaraya gitmi§ olan Istanbul Em . 
niyet Müdürü F ebmi Bey dün sabah Js. 
tanbula gelmittir. Fehmi Bey olf gün i
çin izin almıştır. Değişfüileceği hakkın
<laki haberler doğru tleğildir. 

fili f inıdi komisyon reisi Beyin e- Ç E K F J y A T L A R 1 noktalarında vecizeler bulundurulacak, İstanbul matbuat cemiyeti, bu-
r erini el pençe bekliyorum. camilerde tasarruf mahyalan kurulacak-tır. gün saat (13) te, yeni tıqmdığı Amerika konsolosu 

B. FELEK 2 - Listesi hazırlanmakta olan 20 binada senelik kongresini yapa-
Londra 630,50 • Prağ 18,96,75 Ce-
Paria 12,03 Belgrat 34,95,75 

Mili n o 9,28.90 MoskoTa 10,93 

Olmıyacak bir iş karşısında 
kald~k mı hemen: 

·- Adam hatır için deriz. 
Hatta "hatır için çiy tavuk ye

nir" diye tanınmış bir söz bile 
vardır. 

Evet hatır için belki çiy tavuk 
yenir. Fakat bu, nihayet bir ki
şinin karnını ağrıtır. Halbuki ba. 
~ hatır için öyle çiy tavuklar ye
nıyoır ki on binlerce kisi mide san-
cısına tutuluyor. ' 

Dünya kııruldu kıırulalı bu ha
tır işinden şikayet edilmektedir. 
Avrupacla, Amerikada en medeni 
beldelerden tutun ela en ucra kö
şelere vanncaya kadar bu böyle
dir. 

- Arkan vdr mı bu is olur. 
1 

- Dayın var mı, bu ,,;esele hal-
ledilir. 

- Pistonlu musun bu iş yürür. 
Yoksa aah .•. Bir kösede kalırsın ••• 

Fransada bilhas;a Stavisky re
zaletinden sonra bu tavsiye, hatır 
ve gönül işinin ne kadar alıp yürü 
düğü meydana çıktı. Ve hatta 
Fransalar buna bir de "nüfuz ti
careti" diye isim taktılar. Bir çok 
kimselerin nüfuzlarını suiistimal 
ettikleri şuna buna tavsiyeler yap
makla para kazandıkları görüldü. 
Buna karşı bir çare arandı. 

Fakat nihayet hatır meselesi 
gizli bir mesele idi. Gözle görülüp 
elle tutulamıyordu. Bari şunun ze
vahirini örtelim dediler ve hüku· 
met bir karar ne;retti: 

- TC1JJsiye mektubu mülgadır! 
Kimse tavsiye ile iş göremez. 

T aıısiye ile memuriyete girileme:;. 
insanın en büyük tavsiyesi kendi 
ehliyetidir. 

Buna rağmen ufacık kart vizit
leT ortada dönüp dolapy<Yrdu. 
Tavsiye cürmü meşhudundan kor
kanlar başka bir usul buldular: 
r~efon! Öyle ya iki telin ucunda 
konuşulanı kim duyabilirdi?. 

- Adam sen ele bu işi yapıver. 
Bu benim işimdir. 

- Canım o kadar da hatırımız 
yok mu? •• 

- Filanca selam ediyor, mah
sus arzı hürmet eyliyor ••• 

işte şimdi Fransada bu şekilde 
tC1JJsiyelere karşı ela ciddi bir sa
vaş açılmıştır. Çünkü tavsiye ve 
hatır o kadar leci bir şekil alm~ 
tı ki, arkası olmıyan, Pistone eclil
miyen kimse ağzile kuş tutsa da
hi beş para etmiyordu. Muhakkak 
bir kulpunu kolayını bulması, fi
lanca adamı görmesi, filancadan 
bir se:.un çakması lazımdı. 

Hatta tiyatrolarda bile vaziyet 
böyle idi. En san' atkar artistlere 
imkan yok birinci rol verilmiyor
du. Onun içindir ki yükselen ka
dın artisUerin hemen ekserisi fi
lanca adamın gözdesi ve yahut 
filanca kimsenin sevgilisi idi. 

Bu yüzden, bir şahsın bazan iki 
üç ve )ıatta daha fazla yerde işi ol
duğu halde, diğer tcı'raftan memle
kette işsizlerin adedi günden güne 
çoğalıyordu. 

Bu hatır işinin, fazla istihsa.·at 
gibi, dünyadaki iktısadi huhranı 
kamçıladığı inkar edilebilir mi? 

Şunu prensip olarak kabul et
mek lazımdır ki en büyük tavsiye 
bir adamın kendi eseri ve kendi 
liyakatidir. Böyle b:r adamı tavsi
ye etm(/ıte hiç bir zaman bir fena
lık tasavvur edilemez. Fakat bu
nu suiistimal etmemek ve tavsiye-

_ [eri Jiama yerinde kullanmak lii
zundır. En büyük hata, bazan kal
bimize fazla uymamızdan ve işin 
sonunu düşünmememizden ileri ge> 
liyor. Onun için tavsiyede kalbi, 
değil vicdanı ve işi hakim kılmalı
yız. 

Mümtaz FAiK 

Eşya piyangasu 
.... hatip tarafından radyo, halkevi ve fır· caktır. Bugünkü toplanbda bir belüttarika gitti 
l tak ı ka ocaklarında konferanslar ver::ecek, k yaya ge en camilerde vaızlar tasarrufa temas ede- . ço meseleler gürüşülecektir. Birleşik Amerika Hi.ikfımetleri lstan- Maarif cemiweti bu yıl da 
la h cek, kahve ve gazinolarda tasarruf söz- -o- bul Ceneral Konsolow Mösyö Charles J 

"IU acirler !erini muhtevi plaklar çalınacaktır. Postada ıslahat Alben, Cebelittarık Ceneral Konsoloslu· bir piyango hazırladı 

Nüyork 79,28 Beri in 1,97,10 

CeneTr• 2,44,67 Var~ova 4,09,80 

Atina 83,64 B ..- d.:t. peş.te 3,96 

Brüksel 3 ,40 Madri t 5,80,40 

3 T f d · bir filiın J ğuna tayin edi1diğinden, vazifesi başına T 
"' - asarru a aır yapı. Posta ve Telgraf ldareıinde ıslahata . • • M • ._ . . yıl T"' ürk maarif cemiyeti tarafın-
''i\İf U • b• maktadır. y elıiştirilebilirse bütün sine- gotmi~r. ösyö .uuen yırmı ur - dan her yıl tertip edilmekte olan 
l Us mum mÜdÜnİ ır malarda gösterilecektir. başlanmıştır, Mektup ve telgraflann da· kiyede konıolosluk etmiş 'Ve tiirkçeyi de 
qC)'ctle Ankaradan geldi Bundan başka umumi nakil vasıtala· ha çabuk yerlerine gönderilmesi için a- öğrenmişti. Yerine ayin edilen Jcıha _ eşy,a piyangosu bu yıl da zengin ~ rına ve diğer muhtelif yerlere konul- raşlırma yapılmaktadır. Büyiik şehirleı· nesburg ceneraI konsoloıu Mösyö Mar· bir şekilde hazırlanmıştır. Piyan-
l~ t'akya'da iskan iş 1 ermı )akından gÖ· ınak Üzere 100,000 plakart tanzim olun• de telgraflar motosildetle dağıtılac.'lk • head yakında htaııbula gelecektir. goya yirmi evle bin liralık eşya 
~je 

1 
mi.ihacirlcrin yerle> tı. :· ::ıesile muştur. tır. Her posta dairesine şikayet kutulan ikonmuştur. Piyango on dört birin-

ı;; A .. o ~cak olan Nufus Umum Müdü- 4 - Vitrin ve kumbara müsabakaları, C 1 S ld' ci kanunda Ankarada çekilecek-
L.. :""' Galıp B ·1 b t k d' · t 'l d d t f ıJ asılmııtır. Bu şikayetler tetkik ve ısla· enera arrou ie 1 ~ hk ey ı e u ıt e n mne ar- ayyare ı e uman an asarru yaz an tir. Biletlerin fiatı bir liradır. Bi-
l,,~ • edecek olanlar dun Ankaradan yapılacak, tayyare ile şehrin muhtelif hatta bunlardan istifade edilecektir. B3~· Bir müddeıtenberi Pariste bulunmak-
--. gelmitlerdir. Ali Galip Bey semtlerine yerli mal hediyeleri atıla· müdürlüklerde §İkflyet büroları ela teş- ta olan ııııbık Franoız Sefareti Ata§elllilİ· let~r bütün tayyare piyango bayi-

_.,.___,,..._..._~..;;..~...:;.:.:.:;;..;;...;.;;;;....:;:;;;.::~;;,,;.::...ı_:;:,.z.;_::;::::_~~..il.l~..Q;~~:___:j:ii_l_;~~::.::::..:.::.:.::...==::__=:::.:::.::::.:~.:::::_ı_,!;kill'l:e~d~ihlm;;iii§~ti~r~. ~::::::~:::==~..::~::.ı~t~erı~·~c~e=n=e•~al~S~ar::r:ou~l~s~ta:nb~ul~a~g~el~m::it~lı:·r~.~~l~e:rı:·n:d~e~bulunmaktadır. 

Amater clam 1,17,26 Bükreı 78,97,16 

Sof ya 65,72,87 Viyana 4,28,75 



4 MiLLiYET CUMARTESi 24 TEŞRiNiSANi 1934 

(--~~~~..;...._----ıı' 11[_.E,!_ ______ "'ı Düşünceler, düşünüşler J _ dilimizle .:f 
" NANKÖR ,, ı .. ı 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Nankôr, azım Kurtunl~ Beyin 1 
ilk romanıdır; böyle oldugunu an· 
lam k için adını timdi}'\! kadar 
başka hiç bir kit hın üzerinde, 
hatta başka hiç bir yazının altın
da görüp görm diğimizi dü,un
meğe hacet yoktur: Nankör, bir 
ilk eser olduğunu kendi kendine 
söylüyor. 

Muharririni tanımıyorum, bu· 
nun için bu romanı, ilk yazısı &an· 

makta yanı'mış olabilirim; fakat 
ıandığım - hatta umduğum diye
ceğim _ doğru değilse k_itabın 
kuruluşundaki, yazıh~mdakı ace
miliği bağıtlıyacak hır sebep bul
mak oldukça zorlaşır. 

Hemen söyliyeyim ki Nankör'ü, 
ancak yüz otuz bet ıahifa tutma· 
sına rağmen, birkaç günde, zorla 
okuyabildim; beni bir türlü sar
madı. 

Niçin? .•• Önce mevzuunu anla
tayım. Fakat asıl zor olan da İ>u· 
dur; çünkü Nankör'ün belli başlı 
bir mevzuu yoktur. Beni bir türlü 
sarmaması da be ki bunun içindir. 
Bir romanda mevzuun kendisin· 
den geçilemiyecek bir unsur olma· 
dığı ileri sürülebilir. Bemard 
Shaw, piyeslerini yazmağa baş· 
lamak için mevzu beklemediğini; 
sahnede seyircilerin dikkatini çe
kecek bir kartılaşma, bir konuş
ma, bir " vaziyet ,, bulur bulmaz 
hemen işe girittiğini, mevzuun 
sonradan geldiğini söylermit. 
Gelmete de olabilir! iş, seyirciyi 
zevki veya kafası ile bağlıyabil
mektir. lngiliz tiyatro muharriri
nin sözü, roman için daha doğru
dur ; çünkü roman için hayatın 
bir tasviridir denebilir ; hayatta, 
her günlük hayatta ise başlangıcı 
ve sonu bilinen, bir netice veren, 
bir şey isbat eden vakalar pek na· 
dir görülür. Bunun içindir ki bir 
kitaba roman diyebilmemiz için 
bir mevzuu, kısaca anlatabiline
cek bir vakası olması tart değildir. 
" Onu okurken gözünüzün önün
de, nereden geldiklerini ve nere
ye gittiklerini bilmediğiniz bir ta
kım insanlar Y&Jıyor, gerçekten 
yaşıyor, ölüyor, gerçekten ölüyor,, 
diyebilmemiz yeter. 

Fakat Nazım Kurşunlu Bey, ro
manına bir mevzu koymak iste
miş, bunu yapamamıt ve kitabı 
b . • " 1 unun ıçın o mamıt ,,. 

Ihsan, annesi öldükten sonra, 
amcası Rifat Beyin evinde büyü
tülüyor ; babası bir kaptandır ve 
evi ile uğraşmaktan kaçar. Rifat 
Bey oldukça zengin bir it adamı· 
dır ; İh ~an'ı okutup yazdınyor, 
ona iyi bir terbiye verdiriyor. Ken
di oğlu Ferit haylazın biri oldu
ğundan Rifat Bey işlerini yiğeni
ne gördürüyor. Zaten kızı Selma
yi da ona verecek. Fakat Ihsan 
günün birinde nişanlısının pek de 
iffetli olmadığını öğreniyor, onu 
almıyacağını söyleyince evden ko· 
ğuluyor. Bu birinci kısım. 

ikinci kısımda ise İhsan' ı, A. 
şehrinde, Abdullah efendinin kı
zı ile evlenmiş buluyoruz. Günün 
birinde kayın babası ile kavga e-

~ 
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duran mavnaların ötesinden beri
sinden hafif dumanlar yükseliyor
du. 

Tramvayköprüyü ortalarken gö
züne bir kaç sırık hamalı ilitti. Gül
dü, paytak paytak ne tuhaf bir yü 
rüyüşleri vardı bu adamların! •• 
Taşıdıkları y.ıkün ağıılığını azalt
mak için o!acak, bellerini kıvıra· 
rak, göbek atar gibi yaparak, get· 
dan kırarak yürüyorfardı. 
B<'ğenmemişti bu manzarayı .. 

Bu iyi yapılı erkek vücutlarının 
:!ağ c.-ospuları gibi kalça çalkala
rışlarını iğrenç bulmuştu. Batını 
Boğazdan yana çevirdi. Şirket v:ı
purlarından biri gene fayrap etm i ~ 
ha baba m ha köµrüye kurum fır· 
latıyordu. Sadakor çarşaf giymiş 
bir genç kızın bu kurum yağmuru 
altından korka korka geçtiğini g•i
rünce; 

- Efendi kaptan ... Biraz insaf! 
- d iye mırıldandı - · şu çarkçına 
s3yle ele kazan mı kız ciıracak, i t 0 m 
mi tutacak, ne ::'lpa1..aksa yolda g~
li rk en yapsın ... 

Gcm;ı:i lik damarlı;vı teprenmişt; . 
Bir k aç sene evvP.! , lı . yatta ctı bu-

diyor, adama bir tokat atıyor; o
nun evinden de koğuluyor. Ancak 
karısı kendisi ile beraber gitme
ğe razı olmadığı için bu sefer de 
yine yapa yalnız gidecek. Amcası 
da, kayın babası da kendisini ko
ğarlarken : " Nankör ! ,, dedik
leri için romanının ismi Nankör ol
muş. 

Faka romandan bu mevzuu çı
karmak pek kolay değil ; çünkü 
daha birçok vakalar, muatakalar, 
memurların nasıl it gördüklerini, 
daha doğrusu görmediklerini an· 
latan parçalar, a9k yüzünden u
mumhaneye düfen kızlar, ayıklar, 
ıerhoşlar, her teY var. Sevgi yü
zünden kötü olduğunu söyledil?im 
kızcağız, lhsan'ın kardeşi Behice
dir. Bu kızı anlatırken de, öbür ki
şileri anlatırken olduğu gibi, Na
zım Kurşunlu Bey beyl ik sözler 
ve düfüncelerle iktifa etm İf; an
cak onun iç in bir yenilik göster
mit : önceden iyi yürekli ve roma
nın sevimli kisilerinden olan Behi
ce, sonradan pis huylu bir kadın 
oluyor ve kendisini oradan kur
taran Mustafa'yı - lhsan'ın ar
kada~larından - baştan çıkarı
yor, ni9anlısından ayartıyor, son
ra da adamcağızı ortada bırakı
yor. Şu hissi romanlardaki temiz 
ruhlu, her şeye rağmen saf düt
kün kadın tıuvirine, bu kolay mev
zua batvurmadığı için Nazım Kur
funlu Beyi tebrik etmeli. Fakat 
çarçabuk anlaşılıyor ki Behice'nin 
düsmesi de, Rifat Beyin kızı Sel
m~'nın densizlikleri gibi, sadece 
İhsan'ı, birinci ve ikinci kısımların 
sonunda yapayalnız, Sirk filminin 
sonunda Charlot'nun kaldığı gi
bi yapayalnız bırakmak içindir. 

Sanırım ki Nartkör'ü niçin be
ğenmediğimi timdi buldwn : on
da her sahne, her parça bir gaye
yi hazırlamak için düşünülmü,, 
yani zorla getirilmiş, fakat esaslı 
bir feymit gibi elden geldiğ i ka
dar uzatdmıf. 

Nankör' de hiç h~uma gitmiyen 
bir şey daha var : Nazım Kurşun
lu Bey ..• nasıl söyliyeyim? "sevi.
me,, tasvirlerinden pek zevk alı
yor ; romanının birinci kısmı he
men tamanıile bir açık raçık ro
mandır. Bir tarafta, 28 inci sayi
fada, Nazım Kur~unlu Bey, film
ler aleyhinde atıp tutuyor; bitta
bi fU öteden beri bildiğimiz söz
ler. Fakat oraya kadar okudukla
rım bende öyle fena bir tesir bı
rakmıştı ki sayifanın bir kenarına: 
" Muharrir yalnız filmlerin değil, 
kendi romanının mevzuunu da 
hülasa etmif,, diye yazdım. Bu a
cele hüküm, ikinci kısım için de
ğil ama birincisi için doğru çıktı. 
Hele Rifat Beyin genç karısı Sadi
y.e'nin lhsan'la sevİfmesini onun 
Karşısında soyunmasını anlatan 
sayifalar sırf açık saçıklık için ya
zdmıta benziyor ve insanın fena
sına gidiyor. 

Nazrm Kurtunlu Bey hiç fÜp· 
hesiz genç bir muharrirdir; za
ten daha pek genç (veya pek ih
tiyar) olmasa böyle feyler anlat-

Miie '.lifi: Nazmi Şchap 
yük emeli kaptan olmaktı Kolun.' 
kat kat sırma şeritler takmak için 
can ı11ttığı; açrk denizlerde dev gi
bi dalgaları yararak ilerleyen bir 
büyük geminin kumanda köprüsün 
ele, gözlerini engin ufuklara daldı
rarak her kerteden ~ rüzgarlara 
göğüs gerineği tahayyül ettiği gün
leri hatırladı. Ve biran kendini, 
göğsü dört çift çıpalı düğme ile süı 
lü mektep üniforması içinde görür 
gibi oldu. Heybelinin o güzel kı
yılarında geçen günleri, üç ayda 
bir lstanbula indikleri zaman, hep
ı i biri birinden neşeli, hepsi biribi
rinden iyi çocuklar olan arkadaf
larile, fU köprünün kalabalığın .. 
da nasıl ,ehre yeni gelmif köylü
ye döndüklerini yürüyüflerini fa
tırdıklannı düşündü. Sonra üni
formanın genç kızlar ve kadınlar 
üzerindeki o sihirli, efsunlu tesiri
ni hayalinde canlandırdı. Peçesi 
açık, peçesi kapalı, peçesiz; biri bi
rinden tatlı biribirinden serpilmi~, 
lastik gibi vücutlu güzellerden bir 
a lay eözlerinin önünden geçer gibi 
oldu. Bunlar lstanbu'un binbir kö
fesincleki binbir macerasının t imdi 

Çocu dü e kalka 
büyür! 

Yazı yazarken hepimizde bir 
ku,ku var: 

- Yoksa bir yanlışlık mı yap
tık? . Bu sözün yeri burası değil 
mi idi? Kendimizi bu kadar üz
mek doğru olmasa gerek .•• 

Ôz türkçe sözleri yerli yerinde 
kul:anmanın ilkin pek kolay olmı 
yacağı besbellidir. Buna gitgide 
al1facağız. Nasıl ki, brnek yazıla· 
rımızda pişkinliğin günler geçtik
çe arthğını gôrüyoruz. 

Kendimizi sıkmadan yazı yaz· 
mak için, olduğumuz gibi görun· 
mek en başta gelir • 

Kafamızın içinde aradığımızı 
arapça ve acemceden türkçeye 
çevirmeğe kalkışmazsak, pek ça· 
buk bııluyoruz. Biraz güçlük çek· 
memiz, öz türkçe düşün ğe alış
madığımızdandır. Sözleri birbiri
ııe bağlarken durakladığımız olu 
yor. 

- Şunun karfılığı ne idi? Di
ye düşünceye varıyoruz. Bütün bu 
duraklamaların işe yeni başladığı- , 
mızdan ileri gelme geçici neancler 
olduğunu iyi bilmeliyiz. 

Yer yüzünde konu, ulan diller
den hiç biri, kendiliğinden işlen· 
miş olarak doğmadı. 

Bizim dilimiz iae, önceden çok 
i:şlek, çok sağlam, çok dallı budak
lı bir dil iken, sonraları yavaş ya
vaş sınırları daralarak bugünkü 
küçük kalıbını aldı. 

Böyle olduğu için, bize iki kat· 
lı uğraşma düşüyor: Biri şuraya 
buraya dağılan söz köklerini, ye
ni baştan toplamak, öteki de top
ladığımız sözlere çeki düzen ııe· 
rerek onları iyi işlemek ... 

Atalarunızın bir liıkırdı..rı Var· 
dır: 

- Çocuk düşe kalka büyür .. 
Derler. 

Bizim dilimiz de, bugün için 
meme emen bir çocuk sayılır. Doğ
rulup ayağa kalkıncaya kadar na
sıl olsa bir emekleme çağı geçire
cektir. 
Umarız ki bu emekleme çağı 

kısa geçsin ve ulular ulusu Gazi 
Mustafa Kemalin atalığını yaptı
ğı genç dilimiz bülbiı: gibi fakı
makta gecikmesin! 

M. SALAHADDiN Güngör 

maktan zevk almaz. Umalım k i 
ilk romanında içindeki çocukluk
lan ~kmüftÜr ve bize bundan 
sonra olgun eserler verir. 

Nurullah ATA 

( *) Tevzi yeri, Remzi kitaphanesi. 
135 sayifa, 50 kuruş . 

• 
Osmanlrc-ı k.ırıı! ' 'annı yazdığımız 

kelimelerin oz tur.ı:çe mukabillerini bu
larak ıekl • in boş hanelerine yerle.ş
t •= ve keserek (Milliyet bilmece me
murluğuna) gönderi:liz. Doğru halle
denler arasmda kur'a çekiyoruz ve ka
zananlara hediyeler veriyoruz. 

M.iddet: Pazartesi günü akşamına 
kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 7 8 9 1011 

1 1 
2 

ı 3 
.4 

:ı 

6 
7 
8 
9 
h ı_, 
11 

Soldan sağ~ 
1 - Lugat (6) kanun (4. 
2 - Akıl (2), yet (2), cenini aa· 

kıt, mutereddi (5). 
3 - Rabıt edatı (2), daima (2 ) . 
4 - Nota, is tifham edatı (2 ), dü-

rüst, muntazam (6 ) . 
5 - Mader (3 ) . 
6 - No\a (2), alil, ham üzüm (5) . 
7 - Yemek (4). 
8 - T elif etmek, vesatet (9). 
9 - Beygir (2 ) , amel, fiil ( 2), ne

zalmt (3). 
10 - htiflıam (2), ya§, nemli (5). 

akıl (2). 
11 - Rabıt edatı ( 2) , piılik (3). 

Yukardan aşağı 

1 - Herze, münasebetsiz ( 10). 
2 - Akıl, cephe, arka değil (2), 

inhitat, sukut, yokut değil, ( 4), çabuk 
(3). 

4 - Rabıt edatı (2) , tırnak yarası 
(6 ). 

5 - ideal, mefkure (4), nota (2). 
6 - Emare (2), Afganistanda bir 

tehir (5 ). 
7 - Hademe, hizmetçi, velet (4). 
8 - Yürümek ten emir ( 4), vazife 

(3), tarif edatı (2) . 
9 - Yemek (2 ), nota (2). 

10 - Şir (3), bir b üyük kuş (G) . 
11 - Cereyan, meyi (4) , siyah (4). 

Satılık 
Şişli Bulgar çarşıoın<la 1700 metre 

arazi üzerinde fabrikaya elverişli, ku
yu, sarmç, havagazı, terkos, garajı ha
vi her iki sokağa nazır büyüle bahçe
li on odalı ve mobilyalı bir Villa : 

Şişlide terkos havuzu duvan yanın
da cephesi ilci sokağa nazır 2250 met· 
relik bir BI1Sa kınnen veya tamamen 
ıatılıktır. 42238 numaraya telefon. 

9177 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Ht:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
~ Telefon: 4.4887 .8043 

uııutulmuf, artık görülmez olmuı 
arkadaşları idi. Onlardan yalnız 
birini ara sıra hatırlıyordu. Kim
bilir neden, onun hatıralarına karfı 
içinin, hiç beklenilmedik zamanlar 
da kendini gösteren garip bir has· 
sasiyeti, adeta bir sadakati vardı. 
Bak şimdi gene hatırlayıvermiıti 
• 1 
ııte ... 

Fakat hatırlanmayacak gibi de 
değildi ki haspa. •. ismi Nezahatti. 
Servi gibi bir boyu vardı. Bir gün 
fikir tepesinde yanyana otunnuf· 
lardı. Rüzgarda dağılan koyu kum
ral saçları yanaklarına değmitti. 
O günkü gıcıklanıtı timdi pek duy· 
mayordu ama. •• Kay.ııayan kanınm 
kalçalarından koltuk altalrma doğ· 
ru yükselişini ve sonra gene o 
kanın ensesinden belkemiğinin bo
ğumlarında çalkalanarak sıcak bir 
telale gibi ii.ı;ıi initini de bir türlü 
unutamıyordu. 

- Efendi biletiniz .•• 
Bat ucuna bir atmaca gibi dikilen 

konl olörün kaim se.ıi kim bilir da· 
lıa ne sahneler hatırlamağa hazırla .. 
nanmuhayyelesinde bir kasap sün
geri gibi dolaştı. 

- Efendi biletiniz ... çabuk olu
nuz efendim. 

Ellerini gayri ihtiyari ceplerine 
daldırdı. Bir iki saniye kadar aran· 
dı. 

- Efendi bilet. .. sizi bekliyorum, 
haydi beyim ... 

Kontrolörün bu üçüncü homurda
nı~ı onu tatlı dalgınlığından büs
~ çeki.iı almııtı. O :zaman elli:-

danını çıkararak: 
- Sus bee ! - dedi - başımı 

fİfirdin. Hınltı kafi ... Biletçiniz ba
na henüz bilet vermedi ki kontrol 
edebilesiniz. 

Eğer tam bu sırada Nazmiye doğ 
nı bir el uzanmasaydı ve tamdık 
bir ses; 

-A canımın içi... Senin de mi 
başına musallat oldu bu adam; 

Diye başlayarak tramvaylarda 
biletlerin kontrol edilmesi aleyhine 
en yüksek perdeden bir hayli atıp 
tutmasaydı, hiç te hayırlı bir me
taa benzemeyen kontrolörle Nazmi 
mutlaka al takke ver külah oluve
recekti. Cephesinin kuvvetlendiği
ni görünce memur ilerisine gitme
di, bileti kestirince arabadan at
ladı. 

Tramvay timdi Sultanahmedi do 
lanıyordu. Yanına gelen adam e
pey çenesi düşük bir şeydi. Koltu
ğunu kabartan bir kenarı patlamış 
metin çantasını göstererek; 

- Birader ... - dedi - nereden 
de bu tarih illeti başladı bende! 
Ne dedim de başıma sardım bu be
layı? İfin mi yok herif? gir huku
ka, şöyle böyle bir imtihan ver, 
al diplomayı. Avukatlık ta yapar
sın, müddeiumumi de, müstantik 
te olursun. .. Rahat etmek istersen, 
mahkemelerden birinde bir azalık 
alıp T annnm günü esner durursun. 
keyfin ister, politika yaparun, bir 
ilt imasmı bulur hariciyede bir me
murluğa kayrılırsın .. . Her fey olur
sun, Halbuki tarih dediğin bir yılan 
hikayesi .•• oku, okq, oku! bitirebi-

bir ' aş t hikayesi 

Bugünkü program 
18 · Fransızca ders. 18,30: Plak neşri

yatı. 19,30: Solo - plak L • 19,40: Eşr~f 
Sefik bey tarafından spu musahabelerı. 

20: Madam Ha!mi ve Mo yo Halmi t ra· •--------·--·ı ı 
fından Macar havalan. 21,15: A ans ve- 1 
bona haberleri. 21,30: Bedriye Rasım ha- Magda Schneider 
nan tarafından türkçe sözlü eşerler, rad- Ws;;;;ı;ııa•ım:!b=::==:::ı=:::;=::zı•., 
yo caz ve tangoz orkestrası iJe beraber. ! 
!Hava müsait oldukça ıı;rak memleketleri 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Şarkılar, 1 ~ ,30: Teknık netrıyat, - Çr"t 

piyano refakatile J\.1acar t• l:1 ı 19,30: Mu• 
sahabe. 20: Franz. Le 1!"1n "'Pren•ez., opereti. 
atudyodan, 22,1.): Habe,-ler. 2.-'l,35. llav ha. 
berleri. 23.40:0 S ' n musıkisi. 

175 Ksı:. MOSKOVA, 1714 ın 
18.JO; Şimal besteler nden mUrekkep .kon· 

ser. 20.30: lspanyol mus.kisinden parçalar. 
22: l\.:uhtelif dillerle netriyat. 

223 Kbz. YARŞOYA. 1345 m. 
15: Solist konseri. &8,.:!>: Muaahab~ 19,15: 

Pi7ano musikiıi. 19,"5: K.ıakovada.n .-lakO. 
20: Hafiı ınuıiki. 20,.JO. Marlene Diedrichin I 
tarkıları ... plik., 20,45: Muhtelif. 21 I.ınme .. 
rıch lamarun eaerJerinden ıark1L1.r. 21 14 '· Mu· 
sahalıe, 22: Popüler senfonik konıer. - Mu· 
sahabe. 23,15: Dana muıikiai. 24,05: Viyana .. 
dan nakil. 24,0S: Salon orkeatraaı. 1: Dana nıu· 
sikisi. 

Kzh. LEIPZIG, 382 m. 
17: Hafi( musiki. 18.30: Muıahabe. J9,20: 

ilanda mı:ııka. 20,30: Muhtelif, 21 ı Haberler. 
21,10: .. Kaybolan ·~ray,. ıunıh Milöckerin .o: 
pet"et temsili. 23,20: liabl!rler ve dans muııki· 
ai . 23,40• Dans musikisi. 

950 Khz. BRESLAU. 316 m. 
17: Uıiledeu sonra muıikisi. 19: Muhtelif. 

19 ,.20: Piya.no musikisi. - M u sahabe. 211 Ha
berler. 21 ,10: Popü ler opera musikısi. 22; Si
yah süvari., isimli mua.ikili akeç. 23: Haberler. 
23.25: Gece m usikis i, 

Khz LUKS EMBURG, 1304 m. 
Fra~uz akta.m ı . 21 ,35: H aber ler. 21 ,50: Pli k 

22,20: Şarkılar, . 2~:. Konferanı. ,23,30: Seı:af? . 
nik Fran sız muaıkı sı. 24,15 : Yenı oda mus ılıd· 
ıi , 24,30: Karıt ık neı ri yat 

841 Kbz. BERLIN. 357 m. 
17: Artur Rink orlıt.eslr••L - Muhtf' lif. 

19,20: S~f:ç. 20: r;y •nc. - Kc oniıh •üü.mt ı an. 
20 40: Akıam ha be rl e ri . 21,10: Popü ler opera 
m~sikisi . 23: Haberler. 23,20: Akıam musiki· 
si. 

1031 Khz. KO NI KS BERG,.291 m. 
17: H a fif musiki . - M usaha be. 19.30: O r •. 

ile Verper muai.kis i. 20,05 : H a berle r. 20,30: 
Ev musikiıi. 21 : ltaberle r . 21,10: 'Schatzıra• 
eber und Ma trose n,, iaimli t emsil . 22,15: Marı· 
tar. 23,15: H abe rler. 24,30: Spor, 24: Dans ma 
s iki si. 

592 Khz. VIY ANA 507 m. 
18,15 Plak, 19,05 Cenubi Amerika 

hatıraları , 19,30 Y eni halk şarkıları, 
19 55 Haberler. 20,05 H afif havalar, 
şa;k:ılar, 20,45 Karışık neşriyat, 21 ,45 
H afta haber icmali 22,15 1. Strauss'un 
operetlerinden parçalar. 23,30 Haberle~. 
23,50 Dans musikisi, 1 Kuartet konscn 

Nişan mcradmi 
Sabık A nkara Şcl:ıremini Asaf Beyin 

kızlan Semiha ve Ismel Hanımlarla 
Mü ttehit E lektirk Şirketi Umumi katibi 
Nazım Beyin ve Banko Di R<>'Ila memur
lan ndan Nafiz Beyin nişanla<ı dün Asaf 
Beyin Bomontideki evinde aile erir.im ve 
dostlan huzur unda yapılmqtır. Genç nİ· 
şanlılara sonsuz saadetler temenni ede
riL. 

TEPEBAŞINDA ŞEHlR 
TİYATROSU 

DRAM ve PiYES KISMI 
r Bu alqam saat 20 de 
ıııı.•ht ~ılidiııtsl ".r1ADAM SAN 

$ehırTtyatrıosu JEN 

111111111111111 a~:mıı;t~ ~b~o~r~ a~ 

111.J 1 
:an Viktoryen Sardu 
ıe Emil Moro. TercÜ• 
,..e eden Seniha Bed· 
ri Hannn. 

111111111 8263 
"' .. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu ak§8m .aat 20 de 

BUBIR RUYA 
OpeTet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtlh' H. Besteleyen 
F eTdi. 8924 

lirsen aşkolsun. Kütüphane kütüp
hane dolaşmaktan imanım gevri
yor. işin tuhafı, harp bitmeden İm· 
tihanımı veremiyeceğim. 

- Neden°? Harbi hangi tarafın 
kazandığın öğrenemiyeceğin için.., 
mı. 

- Yok canım •.• bu giditle onu 
bir seneye kalmaz hep beraber öğ
reneceğiz. Hayır, Fransa kütüpha
nelerini dolaşmam 18,;zım. 

Almanyada kütüphane yok de-
ğil O "ti ya... raya gı . 

- Liaanlannı bilmiyorum. 
- Fransızca netredilmit eserle-

ri elde etmek te pek müşkül olma
sa gerek. Bunların bir kısmım AI
manyadan, bir kısmını da lıviçre· 
tarikile F ramadan getirtebilirsin .•• 
Hem bana kalırsa Darülfunu kü
tüphanesinde bir hayli yeni eser 
vardır. 

-Var •.• dı. Şimdi yoktur. 
- Anlayamadım. 
- Daha açık konutayım. Gelen 

kıymetli kitapları muallimler tetkik 
etmek bahanesile evlerine götürü
yorlar. 

- Haaa .•• Anladım, efendiler hu 
susi kütphanelerini zenginleıtiri
yorlar. 

- O da değil ... efendilerden ba
zıları darülfunun kütüphanesini 
Yüksekkaldırıma taşıyorlar •.. 
-! !!. 
- Satıyorlar a beyim... Bir ta-

raftan getirtiyorlar, bir taraftan 

-Bitmedi-

.. 

D 

N .... 
fil ca 

SÜREYYA OPEREfl 
Bu akşam saat 20,30 da 

KlR;~Ni ;;AMüstü~ö~ 
Operet 3 perde 2 tablo. _./' 

Devredilecek ihtira beratı: r 
" Kanatlan serbest ourette dön~ 1';· 

yarelerde islahat ,, hakkındaki !~tı::~· 
çin iktisat Vekileti Sanayi Mü~ır•;" 'ftf 
den istihsal edilmi§ olan 19 lkincı. ıit' 
rin 1932 tarih ve 1517 numaralı ıh bJl' 
beratının ihtiva etliği hukuk bu k~re eJ' 
kasına devir veyahut icara verile< 1-" 
teklif edilmekte olmakla bu hususı- 1 
la malumat edinmek İsteyen ze.-at"' 
tanbul'da, Bahçekapu'da Tat JV~ 
43-48 numaralı idarehaneye miir"' 
eylemeleri ilan olunur. (4885) 

9 
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13 Melekte .. 
ttiha ve Te a k., 

ı. Kedi ile Keman 
"(BAHAEDDIN ŞAl'IR BEYIN BIRAKTIGI VESIKALARA GORE) filmi bu senenin gü 

er hakkı mahfuz.dur. Yar.an: A. C. 1 1 • d" 
~ . d _.., . . h k k .. ze eser erınden ır 
rrıget ıgerının· u 11 U!la tecavuz 

'nemek şartile serbest yaşamaktır Jeı;:::!~~ak :~mu~;:rald 
'-nıın iki d fa ı beyanname 1 nın zek", deha ve irfanları; sayü, 
le bir defası da Babıaliden ictihat; sebat ve gayretleri, cesaret 

::-:ın elde edilmesi arzu edildi- j ve izanları sayesınde nail olduk. 
-..nan yazılan mektupta kulla- Allah çok tükür olaWl ki beni 

ftı. Bundan maada tarafımız- Berkofçede, abavü ecdadrmı da 
1 tiınal edi'medi Bunu cemi- Koçanada dünyaya getirdi. Ulvi-
~anmdan bazıları bilirler. yet .fikirlerile yo~rulmu~. olan bu 

. eına muhtefi olacağım köfe- , temız v:atan topragında vucudumu 
!ikbali milletin selametine 1 halkettı.,, 

... ,;,_ün günden güne tezayüt Methiyeyi takip eden bu mukad-
. bi.i ün zafı piranesile dualar demede yazıldığı gibi Rumelinde 

.,, doğmuş olmak, velev ki istipdat 
"-ındj baba bu mektubunu cemi hadimlerinden bile bulunulmuf ol
llıerkezine gönderm kle bera- sa, Rumeli kahramanlarile bir ol
llıaluın olduğu veçlıile cemiyet- mak, onlara hemen iltihak etmek 
'..itmemiş, sonuna kadar ftti- için sanki kafi ve vafidi. Nadiri 
T crakkiye ııadık kalmıttı. F cvzi efendi kendisini cemiyete da-

F-ıtat H d. b .b. . . ha ziyade yaklattırmak için bakı. 
had' a

1
m. ı ey gı. 1 c;mı~el~ın nız daha neler yazıyordu: 

ım erı, mefrutıyetın ı an 
fesini kendileri için yeni bir 
t.at fırsatı bilmekten çok uzak 
. arı halde, 23 temmuz 1908 
1ııe kadar bütün manasile Ah-
. illide hizmet etmİf olan açık 
. er şimdi ittihat ve Terakki 

~etine yanatmak ve yeni de
'ıiıı de kendilerine menfaat te
~rııek için var kuvvetlerile 
~~lar?ı· Bunların içinde Ah
~ ıde Jurnal venni• olanlar 
~'tardı. Bu tiynetteki insanların 

Yete yana,mak için neler yaz
~ını ve nasıl göze ginneğe ça

. arını göstermek için mülga 
~· 'V'e muayene encümeni a~a-
llı;lkn Nadiri Fevzi efendinin Se
~ h· llıerkezi umumisine gönderdi
\d!r, arizasından bahsedeceğiz. 
~ •rı Fevzi efendi metrutiyetin 
ile h~a ~adar ne meşrutiyetle, ne 
ile llrrıyetle alakadar olduğu hal
'İt~~'V'efa Selanik merkezine hür
~ •n ne demek olduğunu anlatr-

'te diyordu ki: 

~Y ınilletin velileri hamiyetli 

lf~y 1 • . . • d"l "- ır ı cemıyetınızın ı pezir 
~~ffa!<ıyetin~ kalbimin bütün sa
tiııı 1Y~tıle tebrıke müsareat ede
~ Mıllcti esaret ve zulmetten 
ittin ~~İ?iz. Şimdi hürriyet ve ada
lfiirij ılllra zamanına vaıd olduk. 
~rın~' adalet rahibiyiz, kanun na-

J.t .. a ınüsaviyiz, vatandaşız. 
~iıı~r, ~~n~:l.iğin, abidliğin, kul
!ltet '. kolelıgın tam zıttıdır. Hür
,. aı~tlık demek olduğundan 
~ e .esır olamaz. " r· be~er hür olarak doğmu~
~e h~n1!1rın hilkat ve tabiatle
~ urrıyet yazılıdır. Onun için 
'111~tle temaslarını tamamile 
>'et ille caiz değildir. Zaten hürri-

lf .. ahvedilemez. 
~rriyet, diğerinin hukukuna te
~ 'V'e taarruz etmemek şartile 
~n ~ Yatamak demektir. Hürri
"-lc ududu taarruzdan salim ol-
ff .. &erektir. 

lı lıo llrriyet, sair hayvanlar gibi ba
'iıı.ı ' gezmek ve her arzusunu ye
~lıı.&etirmek değildir. Çünkü in
~ca bunu yapmak vahşet ve 

lf·· t demek olur. 
L. llrriy t .. 1 . b' ku "I 011 e oy e metın ır vvettir 
~ıe:n hududunu tecavüz eden 
' t" efradını insanlığa uymayan ... lir)" ..,.ald u muamelat ve harekat ve 

lfu e~ men' e kadirdir. 
ileti l'rıyet, bütün kudret ve mek
"ıı.;' ~vket ve saadeti mutazam'? ıtıakla beraber umumi mua-

f{-~ de tekeffül eder. 
'İttt lihİYet, adaleti şi.mildir. Hür
Slunmayan yerde adaletin 
lııt. z göstermesine imkan yok-

ff .. 
~~litre. İYet, benibeter nevinin tabii 

rı .. 1 • 
i . cum enndendir. Onun için 

~le,~1 de bir hak tetkil eder. ln
J;"ltlc n tabii haklarından olan bu 
lr ·li~ h?rriyet hakları namı veri
~af triyet hakları, benibeşer için 
lııı~asına en ziyade dikkat o
'-ııtıu- haklardandır. Dünyada in
~~t hak~ selameti ve saadeti hürri
. •r. !i·· a?nın muhafazasile kaim-

lt~lldat Urrıyet hakları her türlü is-
•11ı Ve zul.. ·nı · d ~ . olın 

1 
um maı erın en aa-

'•1 ol a ıdır. Hürriyet haklarına 
'ha ıtıak, bizim için saadete 

f,...lır olmak demektir. 
~ .. '" at " . 1 ~1ha~· Ve Terakki cemiyeti Ab
Qlr • -•ııt dev · · b' ' 
b,, Jurnal rının ır müstebidi, ı 
,-j"'18.s1 h ckk t raf ınd n hürriyetin ,, 
Ilı dıktaıı a 1 da vukarıdaki dersi 
~ddahı s_?nra 0 adamın Afağıdaki 
".: ıgını d okuyup ogreniyor 

AIJaha çok kü b 
adete R t . r ız bu n mete, 

umclı kahraman! rı-

"Rumeli ahalisi mabeyin halkı 
nezdinde zelil idi. Onun için Ru
meli halkından kimse mabeyine 
kabul olunmazdı. Yarı kabul edi
lenler bile terakki ve tefeyyüzden 
mahrum bırakılırlardı. Terakki ka
pısı bunlar için daima kapalıydı. 
O güzel vatanın yetittirdiği yeni a
damlar o mekruh güruhun kahrı 
ve istipdadı altında ezilirlerdi. 

"N ı· . ., - ereı~ın.,, 

"R 1·1·' - ume ı ı.,, 

- "Hah Ali Suavi yadigarların-
dan!!!,, 

Mazlum Rumeli ahalisi bu söz
lerle o melunların dütmanlığına 
çarpılıyorlardı.,, 

Nadiri Feyzi efendi Rumeliler 
hakkında bu psikolojik rolü de oy
nadıktan sonra sözü nihayet ken
disine intikal ettirerek diyordu ki: 

"Bunların bir nümunesi bu aciz 
muharrirdir. Ben Berkofçede nam
lı ülemadan müftü hoca Hafız lb
rahim Zühtü efendiden Arap ilim
lerini tahsil ettikten sonra tahsilimi 
ikmal için lstanbula geldim. Fa
tihte Ahmet Muit efendi med
resesinde ve ondan sonra Abdül
halim medre:elerinde oturarak 
Tırnovalı Hacı Mahmut efendi ile 
lngiliz Kerim ve Kasap zade met
hur Mustafa ve Laz Hüsnü efendi
lerden sabah ve aktam dersleri al
dım. Ondan sonra muallim mekte
bine imtihanla girdim ve bu fe
yiz ocağından da tehadetname ala
rak çıktım. Muallimievvel olarak 
Şehir köyüne gittim. 

Fakat iki ay sonra Sırplılarla tek 
rar harbe b8,flandı. Son muharebe
lerin hepsinde hazır bulundum. A
hali hicret etti. Ben mahza harbe 
İftİrak için Şehir köyünde kal
dım. Sırplar Ni,'i ve Palanka
yı istila ettiklerinden ve Rus
lar Sofya civarına • sokul
duklarından muhasarada kalma
mak için verilen emir üzerine gece
yarı~ı ~İze_ kadar kar içinde ve tid
detlı ruzgarlarda her şeyi bıraka-
rak sırtımda bir a&ker aba!ile Sof. 
yaya, Radomir'e, Cumaya, Nevre
kop'a, Drama'ya ve Kavalaya uğ
rayarak aç ve biili.ç sefil bir halde 
karlı balkanları atarak , ovaları 
atarak ve üzerimize dütman tara
fındn atılan namütenahi kurfunla
ların arasından geçerek lstanbula 
avdet ettim. Balibaba boğazında 
amcam, Dupniçada esir düten da
yım ve teyzelerim de Sofyada a
hırlar içinde ,ehit edildiler. 

Berkofçe' deki mallarım ve et
yam, evim, çiftliğim, bağ, bahçe, 
koru ve çayırlarını Bulgarların e
line geçtiği gibi Şehirköyünde o
lan külliyetli ve krymetli kitapla
rımla efyam Sırplar tarafından 
z,aptolundu. Duçar olduğum bu fe
laket maarif uğrunadır ( ! ) " 

Hoca Nadiri Fevzi Efendi bun
ları anlattıktan malik olunabile
cek ne kadar menkul ve gayri men
kul mal ve mülk varsa onları ma
arif uğruna ( ! ) nasıl kaybettiğini 
birer birer sayıp döktükten son
ra şecaatini ileri &Ürerek diyordu 
ki: 

"Mahter gününden nİfan veren 
o karıfıklıkta hazır bulunduğumu 
tefekkür buyurmanızı rica ederim. 
Muazzez vatana h rn, kalemle hem 
lisan! , hem kılı~la, hem tüfekle 
hizmet ettim. 

-Bitmedi-

Melek Sineması bu haftn (Kedi ve 
keman) ismindeki larnsızca sözlü bir 
Amerilıan filmini göıtennektcdir. Senar
yo yeni bir !C'Y değildir. Jerome Kren ile 
Otto Harbaclı'ln The Catand The Fiddle 
ismindeki kc:mıedi mtizlkalinden alınmıı· 
tır. Ve film yalnız Jcannatte M. Donald' 
ın güzel sesini dinlebnek için yapılmııtır • 

Vi.ktor Brüksel konservatuvarında 
kompozitördür. Hayatını kazanmak için 
geceleri küçük bir kalıvede piyano çal -
maktadır. Bir gÜn bu kahvede içki içti
ği ve parasını veremedif:i için patronla a
ralarında kavga çıkar. V tor patronun 
elinden zorla kaçar. Patron kovalar. Vik
tor kaçar. Nit.ayet Viktor patronun elin
den kurtulabilmek için bir otomobile at
lar. Otomobilin içinde güzel bir kız var· 
dır: Şirley. 

lki genç bu ıelci!Je tanıtırlar. Şirley 
ıark>lar bestelemektedir. Viktor da yeni 
bir operet hazırlamaktadır. 

Şirley ile Viktor sevqirler. Şirley tar
kılarile büyük mu,affakıyet kazanır ve 
ilııi genç, kızın kazandığı para ile Pariıe 
gider ve iyi bir hayat geçinneğe baılar • 
lar. V>ktor Şirley'in parasİle yaııwnağa 
bir türlü tahammül edememektedir. Brük 
ıele dönmelerini teklif eder. Şirley razı o 
lur. Gidecekler ve gene eskW gibi müte
vazı bir hayat geçireceklerdir. Buraya 
kadar hepsi iyi... Fakat araya Şirley'i 
seven bir adam girer. Viıktor'a kızın çok 
parlak olan imkbalini mahvetmesinin 
doğru olmadığını söyler. Viktor da Şir
ley'i sevmez gibı görünür. Aynlırlar. 

Bu ayrılma vakaH her halde filmi u • 
zatmak için araya sokulmurtur. Çünkü 
ııonunda iki genci tekrar birleıtirmek çok 
zor olmuıtur. 

Viktor operetini hazırlıyor. Zengm bir 
adamın maddi muavenetini elde ediyor. 
Bir tiyatro kiralıyorlar. Zengin adamın 
genç kansı da baı kadın rolünü yapacak. 
Fakat pÔyesin oynanacağı gÜn ihtiyar zen 
gin kansını kıskanıyor ve karısnıı da mu
avenetini de çekiyor. Viktor müşkül bir 
mevk>de kalnuştır. Orkestra parası veril
mediğinden çekilip gidiyor ... Bereket ver 
sİn oon dakikada her ıey yoluna giriyor. 
Giden orkestranın yerine Viktorun kon
servatuvar arkadaşları geliyor. Giden bat 
artistin yerine Şirley geliyor. Viktor'la 
Şirley sahnede banşryorlar. 

V aka Brüksel ve Pario'te geçmekte • 
dir. Môsyö Toluboff'un tanzim ettiği da· 
lıili dekorlar çok gÜzeldir. Fakat Ho:ly
wood' da her halde Brüksel ve Paris.i iyi 
tanımıyorlar. Çünkü dekorlar Brüksel ve 
Pariıten ziyade on clokuZU'DCu asır so • 
nundaki Napoli, Manilya ve Strasbourg' 
un biribirine kanşmıı manzaralarını göı 
termektedir. Fakat bu filmde delııorlar i
kinci derece dıemıniyeti haiz olduğundan 
bu ihmal pek nazan dikkate çarpmıyor. 
Jeannette M. Donald ile Ramon Novar• 
ro'nun oyunları çok iyidir. ikinci derece
deki ronar de k..drel:li artistler taraıfın • 
dan O)"lıllnI·"f!ır, Frank Morgan, Jean -
nette'i Ramon'un elinden almağa çalııan 
bir adamı, Jemı Hersholt bir konservatu
var profesörünü, Clıarles Butterwotıh 

haıı> meraklısı budala bir tipi çok iyi can 
landınyorlar. Fakat bütün artistler fran 
sızcayı ltalyan yaıhut Rus ıivesi ile konu
ıuyorlar. Y alıın: Jannette Mac Donald 
franıızca konuşuıi<en bile ingilizce konu
ıuyor zannrnı veriyor. Fakat Jeannette 
filmde Amerikalı bir kız rolünü y~
tadır. Bir de fransızcada da ingili~ gibi 
iki gencin biribirlerine fihnin coı:ıuna ka
dar hep (siz) diye hitap etmeleri biraz 
garip görünmektedir. 

F otojireflar bazı yerleı'Cle çok fena, ba
zı yerlerde de meseli sondaki renkli &atı. 
nelerde oldui;u gibi mükemmeldir. 

Film, beyeti umunııiye itibarile, ;yi bir 
filmdir. 

Sarayda 

Işıklar sönünce 
ismindeki film 

Saray ıinemaaı bu hafta "Iııldar aö • 
nünce" imıindelci fihni göstermektedir. 
Prens Alfred Yon Rommer Viyana'mn 
en zengin ve kôbar bir ııemtinde mufıt • 
tem bir apar'!ımanda oturmaktadır. Jo
zel iminde ayni zamanda doıtu da olan 
bir uşağı vardn'. Prens bir gece aparlı. 
mana bir kadınla geliyor. Bu kadın B8 • 

ron Yon Balli'nin genç karnıdır. Prens 
11iyano ba;ında bir parça çaiarl<en elek. 

Sadie Makee filminin heyecanlı artisti Joan Crawford 
trikler sönüyor. Jozel elinde bir ıam • 
danla geliyor ve elektrikleftıı bozuldu
ğunu söylüyor. 

Baron V on Ballin kanımdan §Üplıe 
etmektedir. Bu gece de onu takip ede • 
rek prensin evine geliyor. Fakat Jozel 

zekası ve soğukkanlılığı ile t<ıblikeyi 

bertaral ediyor. Genç kadın gUli bir ka
pıdan kaçıyor. Baron da aldandığma 

hükmederek özür diliyor ve gidiyor. 

Prens biraz iıtirahat e~ için Moıı- • 
te Karlo' daki Villasına gitmeğe l<arar ver 
miştir. Hazırlık yapması için Jozef'i ön
ceden gönderiyor. JozeE trende tık bir 
kadına tesadüf ediyor. Bu da efendile • 
rinin villasını hazırl.-nak için Monte 
Karlo'ya giden Mari isminde genç ve 
güzel bir kızdır. Her lkiıinin INnultarı 

Üzerinde z.adegin annası bulundui;u i • 
çin Mari Jozef'i asıl prens, Jozef le Ma
ri'yi bir kontes zannetmektedir. iki genç 
ıevitiyorlar. Fal.at Ma:ri bir prenıle baı· 
!ayan macera&ının devam edemiyeceğini 
anlayarak bir istasyonda ııvı§ıp kaçıyor. 
Jozef hem müteessir, hem de memnun
dur. Müteeas.irdir, çünkü çok sevdiği 
Mari'yi kaybetti; memnundur çüı*ü bu 
macera naııl olsa devam edemsdi. Bir 
kontes JozeE'i naııl ıeveıbilir? Villa'ya 
geliyor. 

Kapı çalınryor. Jozef açıyor. Karşısm· 
da Mari'yi gördüğü zaman hayretler i
çinde kalıyor. Mari efendileri tarafından 
prense bir İJ için gönderilmiftir. Jazel 
piyanoya otun>y<>r bir parça çahnağa 

başlıyor. Bu ıırada elektrikler sönüyor, 

lçeri elinde f"..ı...la prens giriyor ve.,. 
lektrik.Ierin bozulduğunu badiriyor. Jo
zef'in bu vaziyet !<artısında ne kadar bo
zulduğun• ne kadar hayret ettiğiııi tah
min ecleraiııiz. 

Nihayet vuiyet aıılaflı.y..o. Joaoi'iı:t 
uta!< oldı&ğu, Mari'niıa hmnetçi oldaıi'o 
meydaııa çıkıyor. Artık .... )pndeftne İç• 
timai mevkileri hiç !tir mini hıfSı:il 00.. 
mez. 

El4aa Laneli Mari rolünd., Nih Aa • 
ter pren• rolünde Ye bilhasoa Pauf Lu. 
kas Jouf rolünde fevkaladeclirler. K
dilmne· düşen vszifeyi bilbıııldDn bapr • 
mıılanhr,. Mükakmeler iyidir. Fllkat 
fotoğraffar o kadar güzel değitdir. Ho

yelİ umumi~ itibarile bu film için mu • 
vaffak olmuı denilebilir. 

' 



M illiyet'in Romanı: 42 

Yazan: llfarthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Mülazime: Dikkat edin dedim, Pari
se giden iki adam var takip edin! 

Hülasa 1 Orada size güzel bir apartıman ha-
. 1 k 1 zırladım. [Martho Rıchanl Fransa casusu U:ş· • • • • • 

kil.1u tarafından Ispanya'ya gönceril • - Ben de dedım, sızın ıçın ça· 
llll§tİr. Vazifesı orada Alman casus tcş- lıştım. 
kilitına gırmek ve ıki cihetli casusluk Ve sonra kendisine hava bayra-
yapmakur. Marthe lspanya'da Almanca- ı· 1 l 
ı;us kilau reisi Barooı Fon Krohn ile mıÇp kan arımı and attım. 
tanışmıştır. o memnun u. 

Fransa'ya dönüp te tekrar Isparıya'ya 
geldiği zaman ı;ene Fon Krohn ile te · 
maslarma başlayacaktır. Fakat Baronu 
resmen germeden evvel ona yolda iki 
casınıla b rabcr ra.stgelmiştir. Kendi•ini 
farkett:nneden bu casusları takip etm~ 
ve onlarla beraber Parise giden trene 
binmiştir.] 

Cerbire'e varmaaan evvel bi. 
biletçi vagona. girdi. 

- Biletler? 
Sonra ilave etti: 
- Eğer P..ariııe gibnek istiyorsa

nız Port - Bou'da inmeniz ve orada 
başka bir bilet almanız la.Zımdır. 

Kendisine almanca olarak bu 
şehirden ileri geçmiyeceğimi an
lattım. 

Biletçi bir Fransızdı. Biletimi 
zımbaladı ve ditlerini gıcırdatarak 
- Bauche! diye bir küfür salıver
di {boş - Bauche) kelimesi Fran· 
sızların Almanlar hakkında söyle
dikleri bir küfürdür.) 

Biletçi gittiği zaman iki casu5tan 
en gencinin kapının aralığından L. 
ni dinlediğini farketmittim Pari:e 
kadar gitmeyeceğime dair söyledi
ğim sözler onu biraz teskin etmit
ti. Fakat çok emin değildi. Bir ite 
girdiğim zaman imkanı yok tehli
keden korkmam. Onun için hiç sü
kunetimi bozmıyordum. 

... Nihayet Port - Bou'ya gelmit
tik. 

Dışan çrktrm. Bir gazeteci bara
kasının önünde durarak kitapları 
karı,tırmağa başladım. Sanki için
den birisini seçecektim. İki casus 
İspanyoldu, eğer herhangi bir şüp
he duysalar ufacık bir tehlike his
setseler, tekrar ispanyaya dönerek 
benden kurtulmaları imkan dahi
linde olabilirdi. 

Tren kalkarken onlar görmeden 
son vagona atladım. 

Fransız hududunda Cerbire'e 
vasıl olmuttuk. Burada puaportlar 
muayene edilecekti. 

Uzaktan Fon Krohn'un iki ada
m.mı gözetliyordum. Onlar da be
ni arıyorlar fakat kat'iyyen göremi 
yorlardı. Artık bence kat'i kanaat 
hasıl olmuttu. Bunlar F ranaaya gi
diyorlar~ı •. Kalbim çarpıyordu. Düf 
manın gızlı ordusunun faaliyetini 
bozmak için bundan da.ha iyi bir 
fırsat olamazdı. 

Jandanna mülizimile konuşmak 
onun yanına çıkmak için çok uğ
raştrm. Boyuna müşkülat çıkarıyor
lardı. Nihayet uzun boylu ekti su
ratlı bir adam yanıma yaklattJ. 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu: 
- Sizinle yalnız konutmak isti-

yorum. 
Sonra. ilave ettim: 
- "Alouette,, kim olduğumu 

anladınız mı? 
Biraz ta.talar gibi oldu. Sonra 

giilümsedi. Tecessüsü tatmin edil. 
mişti. Cevap verdi: 

- Evet! 
İhtimal, bu jandarma mülizimi 

hayatta ilk defa olarak bir casusla 
karşılaşıyordu. Onun nazarında 
hen bir romanın Ya.tayan kahra
manı idim. Rolumun ne olduğunu 
öğrenmek İstiyor ve muhavereyi u
zatmağa çaJıtıyordu. Buna fırsat 
vermedim. 

- İtim çok acele dedim. Parise 
giden iki adam var ... Bugün öğle
den evvel Alman atatenava.li ile 
beraberdiler. Gözünüzün altında 
bulundurun. Takip edin. Aman 
kaybolmasınlar. Perpignan'a tele
fon edin. Onlar da takip etsinler. 
Ben de tefime yazacağım ve mek
tubu size teslim edeceğim. 

Jandarma. mülazimi tatlan f&f· 
km beni dinliyordu. Çilnkü ona 
emir verir bir vaziyet takınmıttım. 
Bununla beraber çok yeğit bir deli
kanlı idi. Hümü niyetle beni dinli
yor, katiyen merak etmememi elin
den gelen her feyi yapacağını söy
lüyordu. 

Beraberce büfenin küçük bir sa
lonuna girdik. Orada yüzbafı La
doux'va m.-ktup yazabildim. 

... Ertesi günü Fon Krohn gelip 
beni otelimde buldu. 

- Marlrid'ten ![eliyorum dedi. 

Apartıman 
Ev, gayet güzeldi. İspanyol üs

hibunda yapılmıftı. Kapıdan giri
lince büyük bir ta,Iık vardı. Kartı· 
aında dönemeçli bir merdiven yük-. 
aeliyordu. Duvarlar biraz harap 
gibi idi, fakat buna rağmen bu e
vin içinde bana hazırlanan aparlı· 
man oldukça güzeldi. Dört odası 
vardı. Evin diğer kısmında ise ma
dam Ginesto isminde bir İspanyol 
kadını oturuyordu. Bu ev sahibi i
di. Geldiğim zaman bana artık ter
ki ticaret edeceğini vannı yokunu 
satacağını söyledi. 

Halbuki Fon Krohn bundan hah· 
setmemişti. içeri girdiği zaman ba
na mağrur ve yaptığını beğenir bir 
eda ile sordu: 

- Memnun musunuz? 
Cevap verdim. 
- Her zaman olduğu gibi kendi

nizi yalnız kendinizi dütünmiifsü-
nüz. 

Mütees•ir oldu: 
- Nasıl olur? dedi, halbuki 

ben sizin hoşunuza gidecek bir iş 
yaptığımı zannediyordum. 

Benim hoşuma gitmek mi? Ah 
eğer bilse idi ... 

Münak8'a etmeği itiraz etmeği 
çok seviyordum. Hiç olmazsa bu 
suretle kinimi biraz yenmek imka· 
nını bulabiliyordum. Eğer bunu da 
yapmasam bir gün belki çat diye 
ortadan çat'ayıverir, dilimin altın
daki baklayı çıkarabilirdim. Bu 
münakaşalar bana emııiyet süpapı 
hizmetini görüyordu. Onun içindir 
ki Fon Krohn'a çok hodbin oldu
ğunu söylüyordum. 

- Ne oldu, gene ne var? dedi. 
- Nasıl, bunun hali farkına 

varmadınız mı? 
Gözlerile etrafı arathrmağa baş

ladı. Odada bir eksiklik olduğu 
zehabına dü,müflÜ. İzah ettim: 
-Bu evin içinde devredilecek bir 

ticaret ~.:ar da bana haber bile ver
miyorsunuz eğer bu ticareti üzeri
me afsam kimse benden şüphelen
mez, kolaylıkla Parise gidip Mad
ride dönebilirim. Fakat düşün mü
yor unuz ki ... ben İstediğim kadar 
tehlike altında yaşayayım. Siz çıka
rınıza işinize bakarsınız. Eğer is
tikbalde bir gün kurşuna dizilirsem 
size vız gelir. . 

Beni teskin etmeğe çalıştı. Ve bir 
gün bana bir güzellik müesaesesi 
hediye edeceğini ilave etti. Ve son· 
ra dedi ki: 

- Fakat bir müddet sonra, bu 
sıralarda çok işim var. 

- Ben de, dedim, bu müddet 
zarfında bu apartımanda pinekle
yerek sizi bekleyeceğim değil 
mi? Bilirsiniz ki atıl kalmaktan ö
düm kopar. Eğer burada böyle bo
tu~una. oturursam çabucak Fran
sa.ya döneceğim gibi geliyor. 

Hala beni temin etmeğe ve za
man kazanmağa çalışıyordu. Fa
kat ben ı~rar ediyordum. O benim 
delice ısraflanmı, arzularımı bili
yordu. Onun için güzellik mües
sesesinin kendisine çok pahalıya 
malolacağını tahmin ediyordu. 

Onun için ba.tka bir şık teklif 
etti. Bu benim daha. çok itime geli
yordu: 

- İsterseniz ,dedi beraıber seya
hat ederiz. 
Omuzlanmı silktim. 
- Sizinle seyahat edeceğim ve 

sonra diğer günler burada hapso
lacağım. Hele zevceniz Madrid'e 
gelirre •.. Bu iyi doğrusu ••• 

O benim bu sinirli vaziyetimi 
hallerimi kendine göre ve kalbin~ 
göre iyi bir şekilde tefsir ediyordu. 

- Bana bakın Marthe, dedi, doğ 
ru dütünmüyorsunuz. Salona bir 
büro koydururum. Ben de burada 
yerleşir, adamlarımla burada ko
nuşurum. Siz de yalnız kalmazsı-
ruz. 

. .. Kapının üzerine bir kart vizit 
astı: 

Edouard Wilson. 
-Bitmedi-
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liği Satın Alma Koınis:Y 
tlanları POLJS1"E 

Başıboş 
Kurt köpekleri 
. --
Ötede beride sağa so1a 

saldıranlar da var 
Beşiktaşta Mesçit sokağında oturan 

Talit Efendiye ait kurt köpeği bağlı bu
lunduğu ye.-den kurtularak sokakta do
latrrken CamlıOktk civannda iki sütçü 
beygirine hücum ebniş ve nokta memur
lan tarafından görülerek tabanca ile öl
dürülmüttür. 

Ki .it kır arken 
Y eşildirekte Yelkenci l:ıanında bir nu

maralı terzi dükkiirurun demirle kilidini 
kırmakta olab Nevtehirli ve sabıkıdı bır-
11zlardan Necip oğlu Saiim it Ü•tünde ya 
kalanınrttır. 

Palto hırsızı 
BakJTköyünde Cevizlik sokağında 45 

numarada Zekeriya Efendinin palto•unu 
çalan Tanat yakayanmıftır. 

Sarhoş 
Saıboş olduğu halde sokakta dolaştığı 

görülen Betiktaılı Şemsettin zabrtaca ya 
kalanmıJbr. 

TUnelbaşındı yangın 
Dün aktam saat 19 raddelerinde Be

yoğlunda Tünelbatıncla Y eniyolda bir 
evden yangın çıkını§, ateı biiyümeden 
ıöndürülmiiştür. 

Kadın vazı;eçrriş amma ... 
Evvelki gece Nişanta:pnda bir vaka ol 

muı, bir adımı, nıl<ahh almak istediği 
bir kadının metresini tabanca kurıunu 
ile yaralayıp kanuş, sonra elcgcçmıştir. 

T aıbanca kurıunu ile yaralanan adam, 
eıki rüsumat muhafaza memurlarından 
ve bu.,-.ıin bahçıvan yamaklığı ile mcnul 
Va.'ıip isminde biridir. V;:;. i;>in Medck 
Harum .isminde bir metresi vardrr. Me
lde Hanım Rum mili~ inclen iken bundan 
on alt ısene evvel i..ıtid.ı ct.miş'tir. Vahibi 
kurşunla yaralayan, adliye emanet dai
resi odacııı Hasan i ... m.ınde biridir. 

Hasan evve!lU akşam g~ vakit müd
dciumumiliğe :e~lim edılıniş, yaralı Va
hap de Himayei Etfal hastanesine kol
dınJmıştır. 

Hasan evveU,i ail§aın saat yedi ıu)a -
nnda V aıb.ibHı çalı, tığı b.Lıçeye ı;iderek 
onu dışan çağınn1§ ve ( ıen arlık çok o
luyorsun) diyerek tabancaHnı atetlemi,. 
tir. Hasanın altı, ... kurşun V ahibin. ba-
cağında kalmııtır. • 

Yapılan t;;ı.'lkikata göre, 1 :asan Melek 
Hanımı, evlenmek üzere e"'İne al!DIJ, be 
raber yaıamağa başlamı;1ardır. ~ltlek 
Hanım e;;ki metresinden arlı!< "azgeçm.iş 
fakat erkek ondan va.geçmemiş, itle bu
nun için de hadise olmuıtur. 

lramva1 altındı ölUm 
F eneeyolundan geçmekte olan bir 

traıırv.., arabası 70 yaşlarında Haaan A
ğa adlı bir sütçüyü feci suretle ezıniıt ve 
öldürmüıtür. Zavallı Hasan Ağa o sırada 
bir eve &Üt vernıi§ ve kapıdan l:ıenüz çık 
ınıı bulunıeyonlu. 

Zehirlendi mi? 
Geçen ayın 17 nci g'iinü K.aragiimrükte 

oturan mühürcü M...tafa Bey vefat eıt
miıtir. O vakit bu ölümün kalp durma · 
sından olduğu iddia edilerek cesedin gö
millmesine izin verilınil'tir. Emniyet Mü· 
dürlüğiine yapılan bir ihbarda, Mustafa 
Beyin za!ıirlenerek öldürüldüğü iddia 
edilmiıtir. Müddeiumumilik bu ihbar Ü· 
zerine tahkikata el koymlJ'f ve DRJavinler 
den Kamil Bey cesedin mezardan çıka
rılarak morga nakline memu redilmif!İr· 
Kamil Bey bu &al>ah, yanında Ta.bibiadli 
Enver Bey bulunduğu halde Edirnekal'ı 
mezarlığına gitmiş ve mezan tanıyan .iki 
J"'hidi dinledikten sonra açbnnıı ve te
feuüh eden cesedi çıkarttırarak morga 
gÖndermittir. Ceset fazla tefess~ ettiği 
ve dağılınağa yüztuttuğu için et~da
ki bir knun toprak ta morga nakledil • 
mif!İr. 

Verilecek rapora göre tahkikata devam 
edilecektir • 

Hayvan hırsızları 
Kasonpafa tarafında hayvan aııran 

I>Vnitri ve Yani isminde iki kifİ yaka • 
lanmıflır. Bunlar Yuvan Efendi~ b!r 
keçiıile Feri de Hanım iımıinde fakır bır 
kadııun bir koyununu aımmılanirr · Hır
sızlar adliyeye verilnıİflerdir. 

Esrar satanlar 
Hüseyin, Yaıar.,. Hakkı isimlerinde 

üç erkekle Fatma isminde bir kadmın 
ötede beride heroin, esrar satbklan ha • 
her almnut n dönlü de yakalanrnııJar
dır. 

Bunlann evlerinde y11pılan aramada 
birçok esrar ve heroinler bulumnufl~· 
Polis bunlar baklanda ıabkikatı ilerleti
yor. 

Kendi malları imi' gib,i 
Nedim ve Rıza iaimlerinde iki arka • 

daf bir takon uydurma ya:zrlmıı kağıtlar 
yapıp ötekine bet-ikine giderek kendile
rinin olmayan yerleri kendilerininmİ9 gi-
bi göstennek suretile satmaia kalkıı • 
Çmıılar ve para almıılardır. Nihayet iş 
meydana çılanış ve polis bunların ikisini 
de yakalayıp tai-.lökata baılamıtbr-

Evlenmek vadi ile ... 
Saliılıatbıı ve Mehmet isimlerinde iki 

kiti ötede beride bazı saf kadıı:lan yaka· 
)ayıp evlenmek vaadile kanclırarak do • 
)andırmak suçundan yakalamnıılar, aclli
yeye verilmiıleı·di. 

Birinci ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemede bu iki clolandmcmın auçla
n mey'Clana çıkımı ve ikiai de y..W,er ay 
bapiı cezası giymişlerdir. 

8ELEDIYEDE 

Ekme1':, Francala 
Ekmeklerin bir boyda ve bir biçimde 

yapılması belediyece verilen emirlerden
dir. Son günlerde bazı ekmeklerin fran
calaya benzetildiği görülüyor. Francala 
ile ekmeği ayırmak için francala biçimin
de ekmek yapılmasının önüne geçilecek 
ve ekmekler bir biçimde çıkarılacaktır. 

E!ek!rik ve gaz saatleri 
Memleketimize yeniden giren su, e -

le&rtrik, havagazı saatlarile otomobil tak
si saat1eri Olçi.ıler ve ayar müfettitlcri ta 
rafından kontrol eı!ilmektedir. 

Şirketlerin yeni tesiıat münasebetile 
takacak'arı saatler de kontrol edilmekte
dir. Şimdiye kadar su kumpanyasında, 
clektrilc ve havagazı §irketlerinde birçok 
..,,ııer kontrol edilmiş ve hatalı görülen 
]erin işlemesine izin vcril;nemiştir. 

Ankara Palasta verilecek 
Himayeietfal balosu 

B. M. M. Başkanı Kaznn Pa,a Haz · 
retlerinin yi~uek himayeleri altında, 
Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti menfa. 
atına 6.12.934 perfenıbe günü ak""'1' 
Ankara Palas salonlarında verilecek o
lan milli kostümlü balonun geçen sene
kinden daha zengin ve eğlenceli olması 
için çok çalııılmaktadır. 

Tertip heyeti üçüncü toplantmnı 30. 
11.934 cuma günü saat 16 da cemiyet sa
lonunda yapacaktır. 

Bilet fiatları: 
Bir bey iki hannn için6, bir bey bi~ 

lıarum için 5, yalnız bir bey için 3 lird
dır. 

A'c.ay rıhhmıodaki rnotörler 
Motörcü!erle Akay ldares.i araıında 

nhtn1' meseleoinden çıkan ihtiliıl LimkD 
idaresince tetkik edilmektedir. Vil~yet, 
motörcülerin müştereken yapUkları miı
racaat üzerine Liman 1 tlareıinin gôı i..işü
nü s.ormuştur. Esasen Su iskelesine YJ\• 
na;ııp kcLkmaları için motörcülere \;eri
len millılet te henüz bitmemiıtir. 

Bu ihtilaflı i, her iki tarafın da zara
nna olmıyacak şekilde halledilecektir. 
Motörlerin Su jskelesini durak yeri tel-

' ' Jemeleri yalnız yolcu alırken Akaym ru-
bmına yanaşmaları doğnı gö.- ulü~..:ktc: • 
dir. 

Zekat, fitre 
Tayyare Ceıniyeti umumi merkezinin 

verdiği bir karar üzerine bundan sonra 
fitre, zekat, kurban deriıi v-> bağırsakla
rı toplama işi mahalle bekçilorinden Rlı
narııl< üç kişilik bir heyet tarafından ya
pılacaktır. Cemiyetlerin her ıub-sinden 
ayrılacak memurlar kendi mın; Jca)ann
daki evlere, mağazalara, apartmıanlara 
uğrayacaklar, fitre, zekat zarflarını da
ğıtacaklanlır. 

Papalığın yeni mümessili 
için ayin 

Yarsn Saint. Eııprit Katolik kmsesin
de Papabğın btanbııl mümeuilliğine ta
yin editen Mqnsenyör Roncalli için bir 
nıl:ıani iyin yi);ııla.,..Jdır. btarıbulda bu
lunan katolikler yeni mümessilin tayinin· • 
den dolayı Tanrıya t"!ekkür edecekler -
dir. 

Sif ah ticareti 
Sir Con S:ıymen'in Avam 
Kamarasında beyanatı 
LONDRA, 23. A.A.- Sir Con Say. 

men Avam kamarasında siJ:,h ticareti 
hakkındaki beyanatında bu husustaki 
1925 mukavcle~inin lniiltcre t1arafın~ 
dan sürat:e tasdik edildiğini söyledili.ten 
sonra ~ilfı~ ima] eden beş altı milfctin 
bu mükavelcyi tasdik etmemi, olduğun•ı 
ili.\'c etmi~tir. Bu memlt;l:ctler Belçika, 
Çekoslovakya, ltalya, Japonya, Alman
ya ve Aıneı·ikadır. 

Sir Saymen, ln~iltere ile diğer nnllet
lerin ı:ayretlcri beynelmilel bir mukave
le ile neticeleneceği ümidini izhar ede
rek böyle bir mukavelenin şu üç hususu 
ihtiva etmesi 13.zım geleceğini ilive ey
ll'miştir .ı 

1.- Hülı.Umet yardım!arının ve ihra
cat kredilerinin meni ile silah tica~etinin 
fili bir surette murakabesi, 

2.- Beynclm;lel hatlar üze:-inde fi
li bir milli murakabe. l'~eşir ve il&n. 

İm)arntorluğun müdafaası 
LONDRA, 23 (A. A.) - imparator

luk müdafaa mÜrleşarı Sir Maurice Han
keyin dominyonJar aseyahatı, imparator
luğun eczası ari:sında'.,j sc\•ku!ceyş mü
naselıetlerile al~kadar gösterilmektedir. 
Halbuki Ba§vekil M. Mac Donald dün 
Avam Kamarasında mumaile}i1in do • 
minyonlar hükiimetlerile umumi müda
faaya müteallik teknik meseleleri mü • 
zakere etmit olduğunu inkar etmiştir. 

M. Mac Donald, bilse dahi dominyon
lann müdafaası hakkında itti:'1az edilmi§ 
olan tedbirlere dair bir güna malumat 
vermiyeceğini ihtar etmiıtir. 
-------·-----
Suikastın siyasi 
Mes'uliyet!eri 

(Ba§-! 1 inci sahifede) 
sandr ile Fransa hariciye nazırı M. 
Bartunun katli işinin Macariatan
da tertiı> cdilmi~ ve hazırlanmıt 
olduğunu m.;ydana çıkarmıştır. 

Şeriki cürümler arasında vakti!e 
Yuğoslavyanın kendileri hakkın· 
da şikayetlerde bulunmuş olduğu 
kimseler vardır. Bunların ifadele· 
rinden I..endilerinin Macariatanda 
ve yalnız iltica hakkında müstefit 
olmakla kalmadıkları, suikaatin a· 
rifesine kadar gurup halinde Ma
car topraklarında ikmet etmiş ol
dukları anlaşılmıttır. 
Yuğoslavya bu meıelenin Mil

letler Cemiyeti asaamblesinin ö
nümüzdeki celsesinin ruznamesine 
ithal edilmf:sini talep eder. 

Bülcreş, Prağ hükumetleri de 
ayrı ve fakat meallan bir birer no
ta. vererek Yuğoslavyanm tefebbü
süne miizaheret etmekte oldukla
rını bildirmişler ve bu itteki me
auliyetlerin Macaristan ile mevcut 
iyi münaseibetleri itıli.I edecek ma
hiyette olduğunu ilave etmişler
dir. 

fe9Q 

Hava Makinist Mektebi 
çin 1500 kilo Nohut, 1 
kilo makarna 500 
lo sabun 27-11-93'! sa!ı 
nü saat 14, 14,3!), 15 d:: 3! 
ı:.yrı pazcrL.::a satın alırı3 1 
tır. lstckli!erin belli s3~ 
Tophanede Satrnalma g3 
r.ıı::ycnun:ı rrc'meleri. (5 

(772.;j) . ' . 
Harbiy:! ve merbutu ı1I 

tepler için 30,000 kilo 
fasulyaya bu defa da talip 
madığmdan 25-11 -934 
günü saat 14,15 te pazar 
satın alınacaktır. 1steklil 
şartnamesini görmek ve ~ 
kasaya iştirak edeceklerJll 
Ii saatte Tophanede satlflş 
komisyonuna gelmeleri. 

(589) (7944) 
• • • 

İstanbul Levazım A 
ğine bağlı kıtaat için üç 
name ile ayrı ayrı sek 
tondan 240 ton tutuşturııı' 
dunu 24· 11 -934 cumatl 
günü ttaat 15,15 le pazar 
alınacaktır. İsteklilerin 1 
hanede Satınalma KonÜ1 

nuna gelmeleri. (608) J 
(1956) 9 

• * * . 
İstanbul Levazım Artı1 

ğine bağlı kıtaat için MiıoO·tel 
hit nam ve hesabına 104 b 
lo Makarna, 3700 kilo Şe 
yeye talip çıkınadığmdaJI 
nakasası talikan 24-1 J .9

6 cumartesi günü saat 14, ı 1 
yapılacaktır. İsteklilerin 
hanede Satmalma Komi• 
nuna gelmeleri. (609) 

/ (7957) 9' 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı. 

.Galataıara)da Kanziıt. eczahaJlll' 
karıısmda Sahne sokağında 3 ıı 

ralı apartımanda 1 numara• 

Dahiliye mütehassısı 
Cumadan başka günlerde 
{2,30 dan 6 ya) kadar 1• 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev tel 
22398 yazlık ikametgih tel. ; 

Kandilli 38, Seylerbeyı 

.. ~ . ~~5ı 
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Zafiyeti ıımumiye,iıtihasızlık F f ti s k M it 
\>\.! kuvvel:!izlik halci.tında bü- 05 a 1 ar a 
l'ilk f a:.de ve tesiri görülen ,. u a Kullanınız. 

1 Her eczane~ 
de satılır. ""' 

ilaçlarınızı 
Bahçe 

kapıda SALİH 
N E c A Tİ den alınır. Reçeteleriaiı büyük bir dikkat, 

ciddi bir iıtikametle hazırlanır. FOSFOTİN NECATİ 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla btshnın ..,. 

"' yavrular tombul ve kuvvetli, neı'ell olurlar. [4Z84} ::l 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Gazlıgöl yolunun O; 000 - 0+212 kilometre

lkeri arasında yapılacak (2939 ) lira bedeli keşifli par-
e döşemesi 27 - 11 - 934 tarihinde saat 14 de ncümeni 

Vilayette ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya ko
nulduğundan talip olanların yüzde 7,50 teminatla encüme
ni Vilayete ve keşifname ve şa rtnameyİ görmek isteyenlerin 
Nafıa Baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 

8940 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56 ,'74 üncü kilometreleri arası 

~üncü kısun inşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde yapı 
-~ münakasasmda verilen teklif haddi layıkında görülmedi
gınden mezkUr İnşaat ve ameliyat 25-11-934 tarihine müsadif 
l>azar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Pazarlık 
~nkarada Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Ta
~Plerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 10,000 
Qralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliğine ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
kefalet mektubu ile aynı gÜn ve saatte komisyonda bulun
lnaları lazundır. Muvakkat teıninat mukabili çek kabul edil
ttıez. Taliplerin bu husustaki §artnameleri 40 Lira mukabilin 
<le iVekalet malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(7855) 9050 ...._ ______________ ;.._ __ ..;_ ____________________________ __ 

Bir Memur Alınacaktır 

Ali iktisat Meclisi Umum 
Katipliğinden: 

Dairemizde Kalem Amirliği vazifesini ifa etmek Üzere 

b(~SOO) kuruş asli maaşlı "barem derecesi 8,, Fransızcadan 
. ır" Mütercim,, alınacaktır. Ali tahsili olanların müsabaka 
1rntiharu ile diğer şartları öğrenmek üzere, 26 İkinci Teşrin 

ki
l934 akşamına kadar lstanbulda "Hükfunet Dairesinde,, es
" Babıalide Hazinei Evrak Müdürlüğüne ,, ve Ankarada 
Başvekalet Ali iktisat Meclisi Umum Katipliğine,, müra

caat etmeleri. (7906) 9204 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
Eşya tesellümü için Devlet Demiryolları, 

lstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları Rıh· 
lı1ttı üzerinde yeni bir ambar açmııtır. 

15-11-934 tarihinden itibaren bil'umum istasyonları
~ için ve, mütekabilen eşya teslim ve tesellüm edilmek ü
ıere İstanbulda Sirkecide Şark Demiryolları rıhtunı Üzerin
de bir anbar açılmıştır. 
.. Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıdaki 
Ucretler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
S kiloluk parçalardan 
10 ve 15 kilo.uk parçalardan 
20 ve 25 ,, ,, 
40 
50 " " 

'' '' Seyri seri icin : 
lleher on kilo-ve kesrinden 

Seyri hafif için : 

5 
10 
15 
20 
25 

5 

' lleher elli kilo ve kesrinden 10 kuruştur. 

Ru ımr .. tl .. nakl .. dilP.Cek f"I\ vanm beher ~arçanm sikleti 
200 hllo~· ~~~;ec~ktir. • . 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(7825) 9044 

[ EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
SATILIK EMLAK 

l::saa No. sı Mevkii ve Nevi Teminat 
Lira 

240 

458 

Ahırkapıd:: Sey~t Hasan mahalle
sinde Ahırkapı meydanında 3/2 
No. lı 724 metre murabbaı arsa. 
Tarabyada Tarabya caddesinde 
288 No. 3957 .50 metre murab-
baı arsa 
Arsanın 2717.50 metre murab
baı ağaçlı ve setlidir. 

220 

510 

409 Kapalı Çarşıda Kalpakçılar ha- 270 
şında 102 No. lı dükkan 

430 Kumkapıda Nişancı Mehmet Pa- 30 
şa mahal~esinde Nişancı cadde-
sinde 16 No. lı Kargir Hane. 

k 
Yukardn yazılı emlak be delleri peşin ödenmek üzere a

çı artınna ile atılacaktır. Tafsilat almak için her gün, artır
maya girmek için de 28 Teşri nisani 1934 çarşamba günü 
&aa.t ond Şubemize müracaat edilmesi. (57G) (7793) 

(8976) 

iç Ticareti Umum Müdürlüğünden: 
~ 3_Q ~'cinci T rin 330 tari!ıli bnuıı hukumleı·i.,e göre tescil edilmiş olan 
ka Rebı _tİrf<etlenn.deıı Atina Bankuı bu kere mıiracaatla Türkiyeckki <ubelcrini 
1 (l~~tıgını ve ta ıy eWı.i ikmal ettiğini bildirmiştir. Mezlwr anka i. 
~ a iokası ol lo.na Bankaya ve icabında htanbul valiliğine müra<aa. etnıderi ;. 

n olunur. (4600) 8715 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No. su 

Semti • Mahallesi Sokağı Emlak No. sı Cinsi Hissesi Hisseye göre mu
baınmen kıymeti 

153 T. L. 
1
1639 
2071 

Fener 
Eyüp 

Tahtaıninare 
Nişancı Mustafa 
paşa 

Köprübaşı 
Değirmen 

42 
70 

Kagir hane 
Arsa metresi 70 

9/120 
Tamamı 50 

" 
2769 
2771 
2772 
2791 
2921 
1473 
3113 

Paşabahçe Paşabahçe Kilise 93 E. 20 Y. ,, 87 ,25 ,, 88 
" Usküdar Kuzguncuk Ayçiçeği 9 ,, 54,50 ,, 32 
" Paşabahçe Paşabahçe Kilise 1 ,, 198,50 1/4 50 
" Aksaray Katip Kasım Bostan 179 ,, 29 Tamamı 88 
" Boğaziçi Yenimahalle Aziziye 29 ,, 40,50 1/2 20 
" Aksaray Tülbentçi Sepetçi 60 Kagir hane 1/10 240 
" Usküdar Yenimahalle Fıstıklı bayır 67 Arsa metresi 85 Tamamı 102 
" Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullerden 1639 numaradan 2921 numaraya kadar olanlar 19-11-934 satışında n1üş-

teri bulmadıklarından bir hafta müddetle satışı uzatılarak ihaleleri 26-11-934 pazartesi ve di. ğerleri 20-11-934 satışında 
müşteri bulmadığından ihalesi 27-11-934 salı günü saat on dörttedir. (7941) 

• 
Istanbul Ziraat Bankası Salış Komisyonundan: 

Sıra 
No. su 
1543 
1548 
1553 
1556 
1558 

Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi Hissesi Hisseye göre mu-

Beyoğlu Bedrettin 
Balat Hacı Isa 
Heybeüada Heybeüada 
Küçükpazar Demirtaş 
lstanbul Daya hatun 
Mercan 

Yaşmak sıyıran 
Mahkeme altı 
Karanlık 
Kutucular 
lmameü han üst katında 

No. su hammen kıymeti 
19 Arsa metresi. 42 Tamamı 1050 T. L. 
21 Kagir dükkan üstü oda 1/2 500 ,, 

1 Ahşap hane Tamamı 290 ,, 
61-63 Ahşap dükkan 1/2 1000 ., 

14 Kagir oda Tamamı 1200 .. 
1559 Heybe!iada Heybeliada Eski değirmen yeni çinar 9 Arsa metresi 142-50 ,, 284 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrı mübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı ya
zılı gayrimenkuller 6-11-1934 uzatma satışlar1nda müşteri bulmadığından satışları bir ay müddetle uzatılmıştır. İhaleleri 
6-12-934 perşembe günü saat on.dörttedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satış komisyonuna 
müracaatları. (7701) 

Türk Maarif Cem:yetinin 

BÜYÜK EŞYA PlY ANGOSU 
Çekit tarihi 14 Kanununevvel 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 liradır 
1 adet 

1 " 

3000 liralık 10 adet 100 liralık 

2000 " 20 " 50 " 1 .. 1000 " 50 " 20 " 
2 " 750 " 100 " 10 " 
2 " 500 " 1000 " 5 " 4 .. 200 " 4700 .. 1 

Biletler her yerde s.atdmaktadrr. 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25 X2 SX 1 

m/m ve tulu 2100 m/m oJmak Üzere alınacak 50 ton lama 
demiri 15-1 1-934 tarihinde yapılan münakasada talip zuhur 
etmediğinden 27 -11-934 tarihinde müsadif salı günü saat 
15 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlık Vekalet Müs
teşarlık Makamında yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesi-

kası ve 212 50 liralık teminatı muvakkatelerinin malsandığma 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
kefalet mektubu ile "cek kabul edilmez,, birlikte aynı gün ve 

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

-İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğindenı 

45928 lira 35 kuruş bedeli keşifli Haydarpaşa Nümune 
Hastanesinin dahili tamirat ve tadilatı olbaptaki keşifna
me ve proje ve şartnamesi veçbile 27-11-1934 salı günü saat 
on dörtte pazarlık suretile ihale edilecektir. Şartname ve ke
şifname ve projeyi görmek isteyenlerin Sıhhi Müesseseler 
Muhasebe Kalemine ve pazarlığa İştirak edeceklerin de belli 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. (7858) 92002 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz aklam odalarile salon müdürlüğüne 
kurulacak 30 sobadan muhtaç olanların tamiri ile yerlerine 
konması ve yeniden satın alınacak 2 adet en büyük neviden 
ve 2 adet vasat derecede cem'an 4 adet Pik düğme soba ile 
Galvanizli ve Galvanizsiz boru ve dirsek vesair levazımı ol
baptaki şartnamesi mucibince aleni münakasa suretile yaptı 
rılacağmdan isteklilerin pey akçelerile birlikte kanunuev
velin üçüncü pazartesi günü saat on dörtte müdürlükte mü
teşekkil komisyona, şartnameyi görmek için de ihaleden ev
vel muhasebeye müracaatlan ilan olunur. (7628) 

lıtanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Celilesi Sıhhi Mües 
seseleri için bastırılacak olan 38 kalem cetvel defter ve saire
nin mevcut şartname ve numunesi veçhile ihalesi 29-1 1 -934 

perşembe giinü saat 14 de Müdürlüğümüzde müteşekkil Komis 
yon Mahsusu huzuru ile İcra k!l:nacağından nümunc ve şart 
na.,esini görmek isteyenlerin her gün Müdürlü~ümiiz Mute 
ınetliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (75i8) 8712 

1 inci iflaı memurluğundan: lıtan
bulda Y emİt"f:e Çardak caddesinde 7 
No. h dükkanda icrayi ticaret ederken 
mahkemei asliye birinci hukuk daire.in
ce illô.sına ve iflasın 18-7-934 tarihin. 
den itibaren açılmasına karar verilen 
Mehmet Nuri ve Mehmet Rifat efendi· 
ler hakkmdaki tasfiyerun adi ~ekilde ya
pılma•ına karar verilmiı olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlann ve İs· 

tihkak iddiasında bulunanlann alacak· 

!arını ve iıtilıkaklarmı ilandan bir ay i
çinde 1 ci ifliıa dairesine gelerek kaydet
tirmeleri ve delillerini (senet ve defter 
huli.saları ve ıaire) aııl veya musaddak 
suretlerini tevdi ey~emeleri. 2 - -Hilafı

na harekeli cezai mcı'uliyeti nıüstelzim 
olmak üzere müflisin borçlannın aynı 
m{;ddet içinde kendilerini ve borçlannı 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallarını her 
ne sıfatla olursa ohun ellerinde bulun· 
duranların o mallar üzerindeki hakları 

1 
mahfuz kalmak şartile bunları aynı müd J 

det içinde daire emrine tevdi etmeleri 
ve etmezlerse makbul maz tleri bu- 1 
lunmadı:kça cezai ı""suliyete uğrnyacak· : 
lan ve ruçhan hPklarından mahrum ka
lacakları. 4 - 1-12-034 tarihine müsa· 
dif cumartesi ı:ünü saat 10 da a!acak
lılann ilk içtimaa gelmeleri ve muflis 
ilo müşterek borçlu olanlar ve kefille
rinin ve borcunu tekeffül eden aair kim· 
se'erin l<0planmada bulunmağa halcları 
olduğu ilan olunur. ( 5096) 

Çarşamba hukuk mahkemesinden : 
Çarşambanın Hamzalı karyesinden 

San oğullanndan hacı T hir oğlu Meh. 

met Hasan efendinin 28-2-934 tar;hli I 
kayit ıureti mucebince Hamzalı karye. 

rinde muriıleri Sarı Ali oğlu Eyüpten 1 

müntekil on bir parça arazide kendisi- 1 

nin varis olduğu halde ketmedilmit oldu 
1 

ğundan Tapu kaydinin iptal ve tashihi 

talebile müddeaaleyhler Hamzalı köyün- ; 
1 

den san Ali oğullarından Eyüp oğlu 

VAPUR CULU . 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Linwn H.,., Tel.Jon: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru a arya 25 Teşrinisani 
PAZAR günü ıaat 20 de Galahl 
rıhtımından kalkacak. Giditte Zor
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

lzmir ve Mersin 
YOLU 

INÖNÜ vapuru 25 
Teşrinisani 

PAZAR gÜnü saat 10 da Sirkeci 
rıhtonından kallı:arak doğru Çanak· 
kale, lzmir, Kuşadası, Küllük, Bod
rum, Radoı, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya 
ve Mersin'e azimet ve avdetle ayni 
i kelclerl Alanya, Çanakkale ve 
Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve CAR

ŞAMBA. günleri saat 20 de Top· 
hane nhtmundan bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönü~te mutat i•kelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA, günleri bir vapur 
saat 9 cİa Tophane rıhtımından kalkar. 

Mudanya yo 
1 u 

Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 
günleri saat 9,30 da ve Perıembe gJ· 

nü saat 9 da Tophane rıhtımınd>n 

ka'.kar. Perşembe postalan aynı g n 

de Mudanyadan ınt 14 de lstanlı • 
la döner. 

Ziya ve Eyüp kızı Ömer zevcesi Ayşe 1 

ve Samsunda ishak efendi aleyhlerine 

açtığı davada müddeaaleyhlerde.n Ziya 

efendi ve Aytanm Mısıra gidip ikamet

gahlarının meçhul kahnış olması hascbile 

namlarına tastir olunan davetiye vcre

kası Samsunda çıkan Samsun gazeloeaİ· 

1 
nin 5 Temmuz 934 tarihli nushasile üç 

3Y mü~detJe iliın olunduğu halde muha- 1 
kemerun mualliık olduğu 30-9-934 tari-

hinde gelmemeleri ve bir vekil dahi gön- ----------••cı:·= 
dennemeleri dolay:isile haklarında giyap · Urolog - Opa tör 1 
kararı ittihaz olunup tep'.il için muhake- Dr. REŞ!T SAi. 
me2 Şubat 935 cwnarteai günü saat 10 a 
talik kılınnu§ olduğundan O gÜn ve va- rJrar }Olları ha>tli·klaro 11\C 1 

kıtta dahi gelmedikleri bir vekil dahi 11<\•>ıl;lu lstilltl cadde-i \lul,n ı 
göndennedikleri takdirde muhakemenin karşı>ı) \"ehap il. \p. :-.;,, (ı, -

gıyaplarında devam edeceği ır.alıimlan 8750 

olmak üzre ilan olunur. (5079) 

lstanbul ikinci lflas Memurluğun • 
dan: Müflis Eniı Veli B.ye .Ut çoraplara 
çık arttırma suretile aatrlacaktır.hteyenle 
rin 26 - teşrinisani • 934 pazartesi günü 
ıaat (9/5) da Kezzapçı oğlu namı diğe
ri Emir oğlu Hanında 13 ve 14 numara
da hazır bulunmaları, satış yevmi mez
kıirda saat 12 ye kadar devam edeceği 1 
ve mallar tamamen satılamadığı takdir- 1 
de 28 11 1934 çarşPm!>a günü saat 10 
dan itibaren l:l e kadar aatııa devam e
dileceği ilan olunur. 

htanbul ikinci Hl.is Memuı-luğun
dan: Müflıs Hayim Kaplan Efendiye ait 
olup banker Varak E • endiye rehin olan 
166 kik 60 denyesu İpek (filoş) lurm 
birin<:i arttınna.ında t:ı.k:lir edile~ kıy · 
metin yüzde yetmiş b şini bulmadı

ğından 26, teşrinisan: 934 pazarte i gÜ· 
nü saat 1 O da ikinci arttınnaıı yapıla -
caktır. Almak i.teyenlerin yevmi ıncz -
kurda lstanbulda Maıı>uççularda Ke~ · 
zapçı oğ'lu Emir Hanında 7 numaraya. 
müı~caatiarı ild.n olunur. 

1 



•• •• s z o rı l Istan bui H arici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Elli bin adet cağ torbası ka
palı bürüm ile satın alınacak
tır. Üzerine bırakılması 
28-11-934 Çarşamba gÜnÜ 

saat on birdedir. İsteklilerin 
tartnamesini görmek İçin her 
gün ve kapalı bürümüne gire
ceklerin belli saatten evvel di
lek okuntularmı Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komsi
yonuna verilmeleri. (571) 

HER 
PirdesUler, Kostümler, Paltolar, ve muşambalar bulacaksınız ... Fakat 

Galata'da Karaköyde kain meş!:ur Vitamin. Arpa özU 
' 

al-ori Yulaf özU 

ıda irmik öz O 

Kuvvet TUrlO DzO 
Katlret 

Pirinç öz O 
K•a 
Can Çavdar özU 

Ha at Nisasta öz O 
' 

Sıhhat Patates özU 

Neş'e Mercimek öz O 

Nefaıet Beyaz Mısır özl ~ 

t Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktınmyarak 
aeğiftire değiytire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularmn: netel , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkanrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLU UNLARI LE YAPILAN MAHALLEBl ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olma:z. Huan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. Hasan marka 
auta dikkat. 

- ,, __ ,;.. -
_ .SiMAY( YMATAN DAYİHAOlıl ~ 

Reve ci'o~ 
E SAN S -LOSYOn 

Kama~hrmıyan bir ziya ile, "9 

müşteriyi celbetmek lazımdır. 
Mafazalardan oldujıı ıibl vitrinlerde• de çıplak, kama~tırıcı 

lambaları uzaklattırmak lizımdır. 

ıllll 

a o arak 
lYl DACITILMIŞ VE TAMAMEN MON-
TEŞIR BiR ZIYA V ASiT ASiLE VE 
lYI OPLALIN CAMDAN DIFFOZöRLER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE 
LA TIF BiR ZiYADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR 

• 1 
• 

İyi tenviri VERES iYE olarak yapar 

8723 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyonundan: 
..- • r 1 - Çapada natamam ol an Evkaf Paviyonlarından Em
razı Hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyatha
nenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruştur. 

2 - Müftülük dairesi hah çesinde yapılacak olan hayva
nat, nebatat enstitüsü binası İnşaatı 221603 lira 39 kuruştur. 

3 -Yukarda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tevfi
kan ayrı, ayrı olarak 3-11-934 tarihinden 24-11 -934 tarihine 
kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler her 
gün Mübayaat Korr. isyonuna müracaatla Mimarlıktan ala
cakları vesaikle dosyalarını alabilirler. 

4 - İhale günü olan 24-11-934 cumartesi günü saat 15 
te Mübayaat Komisyonunda bedeli keşiflerin yüzde 7 ,5 temi 
natlarile hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 8373 

(7425) 8465 

••• 
Kırıkkaledeki yapı keşfi de

ğişmiştir. Bu defa yalnız Kı
rıkkale Gedikli Mektebi binası 
kapalı bürümiyle yaptırılacak 
tır. Üzerine bırakılması 
27-11-934 salı günü saat on 
birdedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek için her gün ve 

kapalı bürümüne gi;eceklerin 
belli saatten evvel dilek okun
hılarmı Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma komisyonuna 
verilmeleri. (570) (7426) 

8466 
••• 

• 

BÜYÜK ELBISEFABRIKASI 
Her torlü rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyilerir ' !akdim edecektir 

Mandelberg • Burberry ' En mükemmel yerli ve 
klllrulflarından imal Avnıpa lcuma,larından 

edilmit mamul gayet tık bi-

Pariüoi&~Tni l 'HWP8ftöjafi ~·" 

En IOJl moda gayet 
tık, imaliyeai itinalı 
ve teminatlı hazu ve 

ısmarlama 

Bhlseler 

Uzun müddet dayanır 
kat'iyyen eskimez her 
renkte ve teminatlı pk 

Musam~ar r 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok mOntehap Ç&flllerl vardır 
1198 • Tediyatta teshilit 8914 

Ezine garnizondaki bulu- .-. MOBiL YA, KARYOLA va SANDAL YA -• 
nan Jat'atın ihtiyacı olan Alacaksanız lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. lı •• 
200,000 kilo arpanın kapalı AS'R{ »A:QB ,., V Alfağaza11na uğramadan almayınız 
zarfla 26-11-934 tarihine mü- WI.~ l LIS it! Tel. 23407, AHMET FEVZi 

sadif pazartesi günü saat .. ---··----··---------------ı 13,30 da ihalesi icra kılmaca-
ğmdan taliplerin teminatı mu
vakkateleriyle birlikte Bay
ramıçta satmalma komisyonu
na müracaatları. (583) 

(7549) 8697 
• • • 

Fırka İhtiyacı için 116 a
det iki numara ve bir adette 
bir numara ki cem'an 117 a
det ordu tipi dökme maden kö 
mür sobası açık eksiltme ile 
3-12-934 te Pazartesi günü 
saat 14 te yapılacaktır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün İstanbulda Leva
zım Amirliği ve İzmitte Fır
ka Satınalma komisyonuna 
ve teminat mektuplariyle bir
likte İzmit Fırka &atmalma 
komisyonuna mürau.atları. 

(596) (7611) 8758 

* * * 
Kastamonu'da bulunan kı

taatm ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 65000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi S - Kanunuev
vel - 934 Çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasasma iştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Kastamonuda A
lay Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (605) (7637) 

8810 
• • • 

Bayramiçteki Fırka için 
60,000 kilo pirinç 4-12-934 
Pazar günü saat 13,S da kapalı 
zarfla satm almacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasma 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Bayramiçte Satmalma Komis 
yonuna vermeleri. (604) 

(7636) 8885 

* * * 
Malkara kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için 135000 kilo sa
man açık münakasa suretiyle 
satın alınacaktır. İhalesi 
4-12-934 salı gfr:ıü saat 15 te
dir. Evsaf ve ~ a ı-aitini gör
mek isteyenleri_ her gün ve 
münakasaya İşi. ik edecekle
rin belli gün ve ~aatte Tekir
dağında satmah.ia komisyonu 
na müracaatları. (606) 

(7667) 8888 

* * * 
Tekirdağ kıtaatmın kapalı 

zarf suretile münakasaya ko • 
nulan 60,000 kilo Kuru Fasul
yenin, T ekirdağının 21,000 ve 
Malkara'nın 11,000 kilo Çe -
kirdeksiz üzümüne verilen fi. 
atlar gali görülmüş ve Malka
rarun 35550 kilo F asulyasma 
talip çıkmamış olduğundan 
15 - 11 - 934 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
İhalenin son günü 15 - 12. 
934 Cumartesi günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini öğren-

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 T1lrk Lira•ı 

Merkezi: ANKARA .:. Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarafından teaia edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de aatdmak here emaneten mal 
gönderenler, beaabımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komiıyonla emin bir surette 
iı görmek isteyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adreal: MISIRIŞ • lakenderiye 

ıhhat ve içtimai Muavenet Ve. 
ileti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımızdan 

verilmek üzere açık münakasa suretile 29 İkinci Teşrin 934 
perşembe günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa ao· 
kağnıda İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşek 
kil Komisyonda ihalesi icra kılınacağından taliplerin şart
namesini ve numunelerini görmek için Ankarada Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile 
mezkiir Merkez Baştabipliğine müracaatları. (7537) 87CY7 

mek ve nümunesini görmek İs· 
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de iha
lenin son giinünden evvel te • 
minatlarile birlikte Tekirdağ 
Fırka Satmalma Komisyonu· 
na müracaatları. 

(620) (7868) 9075 
~.,,. 

Burgazm 274 ton ve Kırk
larelinin 308 ton unlarının iha
leleri 2-12-934 pazar gününe 
tehir edilmiştir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek için her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin belli saatte Lülebur
gazda Satınalma Komisyonu-

na müracaatları. (7982) 
9236 .. .. .. 

Koca Tepe Kışlası yapısı
nın kapalı zarfına talip çık
madığından pazarlığa dökül
müştür. İhalesi 29-11-934 
perşembe günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin proje ve şartname
yi göreceklerin her gün ve pa
zarlığa gireceklerin belli gün 
ve saatte Ankarada M. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyonu
na müracaatları. (636) 

(7984) 9237 
.... * 

409220 kilo Tüvenan kömü 
rüne pazarlık günü hiç bir is
tekli çıkmadığından pazarlığı 
28-11-934 çarşamba gunu 
saat 16 ya bırakılmıştır. Bağ
lantısı eskisi gibidir. Eksiltme! 
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte pey paralarile Çorludaki 

Komisyonumuza gelmeleri. 
(633) (7917) 

* * * 
2192 kilo tel şehriyenin ek

siltme günü hiç bir istekli çık
madığından pazarlığı 28-1 1 -
934 çarşamba günü saat 15,30 
bırakılmıştır. Bağlantısı eski
si gibidir. Eksiltmeye gele
ceklerin belli gün ve saatte 
pey paralarile Çorludaki Ko
misyonumuza gelmeleri. 
(632) (7918) 

••• 
Kapalı zarfla alınacağı du

yurtulan 14900 kilo koyun e
tine kapalı eksiltme günü veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay içinde pazarlıkla alın
mak üzere pazarlık günü 
28-11 -934 çarşamba gunu 
saat 15 de bırakılmıştır. Bağ
lantıları eskisi ibidir. Eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatte pey paralarile Çorluda 
Satmalma Komisyonuna gel
meleri .(627) (7922) 

1 Askeri fab~ikalar ilanlan 1 
Bakırköy Barut fabrikala

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

9182 

Oksürenlere 
Bronşitlilere 
En gUzai en müessir ve en 

emin bir ilaç 

PEKTORIN 
Komprimelaridir 

Kutusu 35 kuruştur 
BEŞiR KEMAL

MAHMUT CEVAT 
Eczanesi: Sirkeci _ ....................... ~ 

Detıiz yolları 
İŞLE 1"M ESİ 

Acenteieri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

~--!>-Han. Tel. 22740 41ıs:ı-ıe 
KARADENiZ YOLU 
VATAN vapuru 24 ikinci Teır 
rin CUMARTESİ günü saat 
18 de Hopa'ya kadar. (7964) 

9246 

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

9245 
.... ı ..................... ,~ 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tınalma komisyonu ilanları 

Kumandanlık yiyecek an
barmda mevcut 1690 adet 
boş sade yağ ve peynir tene· 
keleri satılacaktır . İhalesi 25 
ikinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 14 tedir .Taliplerin her 
gün Satınalam Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(314) (7972) 9231 
'* ... 

Askeri Şubeler ve Müesse· 
sat ihtiyacı için 30 büyük 15 , 
küçük snba pazarlıkla alına· 
caktır. İhalesi 24 İkinci T eş· 
rin 934 cumartesi günü saat 
14.dediı- .Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün Fın· 
dıklıda Satmalma KomisyontJ 
na müracaatları ve ihaleye 
İştiı:ak edeceklerin de vaktin· 
de Komisyonda hazır bulun· 
maları. (313) (7973) 

9232 . *. 
Kumandanlık kıt'atı ihti· 

yacı- için namı hesaba 6638 
kilo makarna pazarlıkla s:ıtıJt 
alınacaktır. ihalesi 25 İkinci 
Teşrin 934 pazar giinü saat 
14 tedir. Taliplerin şartnaıne• 
yi görmek üzere her gün Fın· 
dıklıdaki satmalma komisyo· 
nuna müracaatları ve iştirak. 
edeceklerin de vaktinde koını• 
yonda hazır bulunmaları. 

7 (309) (7911) 913 
.................... 11111111111 ............................ .. 

Neşriyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK 


