
Reisicumhur Hz. nin Mec
liste ıöyledikleri nutukların
daki Öztürkçe kelimP-leri ta
lebe belleyecek. 

Sahip ve Ba~m·ı~t.uriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Deniz müzakerelerinde Ja
ponların daha uysal davrana
cakları ve işlerin yeni bir şek
le döküleceği bildirilmektedjr 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Öz türkçe yazı örnekleri 

Dil değişiminin 
Vargıları 

Tarama dergisinin çıkman, ikinci 
'tiirk Dili Kurultayının bu dergiyi 
ı.,,Yenmesi, bütün )Urtla yeni yazı di
line doğru yenilmez bir sevgi, dur
~ıaz bır atılıt uyandırdı. Kuruhaydan 
•oee tek tük d~nemele.· yapılrrken, §İnı· 
di bütün yazarlar, içten kopan bir ia
lekle yeni yolıcla yazılar yazmaia atı
hyorlar. 

Dil de~imine kendilerini vennit 
di) emekçileri l:ıu yeni akıttan nedenli 
"'vinip kı'Hnaalar yeridir. O.,.,ııide tıap. 

~ türlü k&r!ılııldan ıeçmek, böyle
liltıe yeni bir kılavuz yapmak yolunda
~ çalıpnalara timdi, yalnız bet on ki
~ değil, ulusun bütün o&ı:ur yazarlan, 
""le yazarları kendilerini venniı olu
~or)ar. Bu gidiJle itimiz çok daha ça
Ôulc, çok daha iyi ileri gidecek elemek
ti.-. 

Oz türkçe yazı yazarken tarama 
der-gisine bakanlann en büyük güçlük. 
ı • .; orada yazılı olan türlü kartılıldar
dan hangisini seçmek daha uygun ola
tağı düfiinceıinde toplanıyor. Bu dü
l~nce yazarda bir iızüntü kılığına bile 
Clt"diği var. 

Bu seçim itinde yanılmamak, al
danmamak, tatonnama.k için ııöz önün
~ ~tacağmıız qık ıudur: Dil değiıi
ııı; ile nereye vannak istiyoruz? 
. Dil del;i;iıni, geliti güzıel eımiı bir 
ııtek yeli de:rildir. Yirminci yüz yılın 
•!anı gören derin görütlü yol ıröıteri
Cderi, on befinci, on altıncı yüz yıllar
d;a arapçayı Türkiyenin dili yapmak is
tıyenlerin yarım dütüncelerinden çok 
~lırlar. it, bu değiıimin Öz vargı
-.ru belirbnektedir. 

Bu da iıiç karanlı& değildir: 
~· ~ürk budunu gibi yer yüzüne ııık, 
ılgı, onur, ululuk ıretinniı bir budu

llu bilmezlik karanbğmdan kurtarmak 
"nu içinde yaıadığımız çağların en ıo;. 
~ en ileri, en ıeçkin uluıları ıırauna 
&olanak ... lfle uluıal ülkümüz budur! 
. Türkleri bilmezlik kaıranlıldan j. 

~•nde bıraJ.an, IHlirlerin kullandığı di-
n, yazdığı yazınm ulusça anlaıılmak. 
~n uzak kalma11ydı. Kendilerini Anıp 
bilim varlığına verm.it olan dedeleri
tniz, türkçe oözü yabancı değilıe bile 
:taban ıayarlAl'dı. Iıte bu yüzdendi ki 
'türkün bilirleri, anlatırlan, okurları 
l'azarlan, yalnız kendi aralarında anla'. 
tılır bir dil kullamnıılardı. 

Cö:zlerimızi Araptan, F arıtan Avru
f"!a doğru çeviriıittıiz bile bu saynı
ugu Ortadan kaldıramadı. En tanmmıı, 

en •evilmit lritab111UZ1D baokm 10 bine 
~"""8dı; en çok ıatılaıı ırnete 20 bin-
en artık banmadı. tSu demekti ki o-f r Yazarlar denen bir kaç bin lıiıi 
OJ>di aralarında anlqıyorlardı; ulus 

Oıı.ları anlamıyordu. 
~· . Türk bilirleri ile bilmezlerini biri
d~"?.e bağlamak için bundan önce de 
L"ıUnenler olmuıtur belki ..• Ancak on
i:"'n düşünceleri bep ırene kendi ara
' l'Jnda kalmıı, uluaal bir saldınt lolı
~·-~ hiç ırinnemiıtir. Bunu yapalıilen 
d "_l'.iil< Türk, yalnız TW4< uluı'unun 

1_'til, bütün acunun .., yüksek öıresi o
"'11 Uluğ bafbuğumuzdur. O yüce 
~ı,. "rürk, bütün uluıun kendine kartı 
.... !ediği sonıuz inana dayansak, ol
~ ıanılan en büyük itleri -ı1 ba
~yaa, bu uh.aal dil değifjmini de 
0Wece ortaya çıkanmflır. 
, itte bugün Öz türkçe yazariıen, ırö
~üzün önıinden ayırmamamız ırerek· 
• olan diifünce, bu çok yüluek cJe. 
l.~•li """1:1 olmalıdır. Yazı ya:zmıoL:, dü
~ğümüzü, duyduğumll2U anlabnak 
lçilldir, bilmiyenlere bildinnek içindir. 

Seçeceğimiz brıılıklan okuyacakla
~ en az bilirine de bir sezgi olaun ve
·~ilecetderclen aeçmeliyiz. Seçkide bu 
' dütünceden aynlma:nalı: y&21lan • 
' ereğine nrmıı, büyük dil deiiıimi 
~ da asri venniı olur. 

Ibrahim NECMi 

" '\r argı • Netice, varılmak ietenen nok 
il:,. ınaksut; Kmınmak • Fahretmt'k, 
i.~ etmek; Ulus - Millet, UIUAl -
i('1'; Budun • Kavın, ırk; Soysal • 
,_'<leni; Saynılwk • Dert, illet, ma
... : Acun . Dünya; Oge - Dahi. 

Sıra İzmirde --lıalıkesir telef onu 
yakında başlıyor 

\' llpılan denemede sesler 
gayet iyi duyuldu 

ı.. O!kemiz içinde yeni yapılmakta o
~J' telefon hatlarına yakında bazı ye 
~eli de eklenecektir. lst.anbul ile 
ı,.~ıl...,.ir arumda yapılan hattm de
~i geçen ırün yapılmıt •e iyi İf· 
tii ~i, sealerin ırüzel alınıp verildiği 
ı"ııl'\ihnüttür. lstanbul • Balıkesir tele
~ il Yakında herkeaön konu.-naama 
·~l..ıcaktır. Zonguldak ile Ankara •· 
ı,. llıda bir telefon devresi yapılacak
lıı-' :unun malzerneai de hazırlnnmıt
~; ugün ülkemiz içinde en uzak o
~·ı.. .telefonla konuşulabilen y An
t~ı • ıle lstanbul araudır. Balıkes.ir 
l~l<>nu açıldıktan aonra aıra lzmir le 
ıı.· ~una gelecektır. hı nbul • iz. 
~~ h ttı da uzaklıkta ikinci olacak-
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•• 
Büyük Onderimiz ''Ata-

türk,, Soyadını aldılar 
• 

B. Millet Meclisinde ismet Pş. nın bu 
teklifi ittifakla kabul edildi 

Reisicumhur Hz. ine ~'Atatürk,, adı 
Başvekilin teklifi nasıl verildi, 

ANKARA, 24 (Te
lefonla) - Mecliste 

ruznamedeki meseleler 
gÖrüfiildükten sonra 
ismet Pt- ve arka<lat
lan Reisicumhurumu 
za Atatürk soyadının 
verilmesi hakkında 
bir kanun teklifinde 
bulundular. Teklif, 
Dahiliye Encümenine 
havale edildi ve en -
cümen acele olarak 
teklifi kanuniyi bt • 
kik etti ve hazırladığı 
mazbatayı heyeti umu 

• 

miyeye arzedilmek ü
zere riyaset makamı • 

Büyük Millet Meclisince kendisine "Atatürk" 
•oyaJı verilen Büyük Reisimizin en 

yeni resimlerinden na verdi. Encümen 
mazbatasında (Ulu 
Cumburreisimize Atatürk soyadı 
verilmesi hakkında Malatya mebu 
su ismet Pafa ve arka<laflarırun 
verdikleri kanun teklifi Türk Ulu
suna tam istiklalini kazandıran ve 
ulusa gerçek tarihinin ve özdilınin 
yolunu gösteren Ulu Cumhurreisi· 
mize Atatürk soyadının verilmesi 

çok yerinde görülmüt ve teklif it • 
tifakla kabul edilmit) deniliyor -
du. 

Reis, kanun teklifinin müsl:ace -
liyetle müzakeresini hükfunetin tek 
lif ettiğini ıöyledi ve bu teklif ka 
bul olundu. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ulusal musikimize veri e
cek yol ne olacaktır? 

Maarif Bakanı Beyin reisliği altında 
garın bir komisyon toplanıgor 

__ _ -..., Terbiye baknnından •öriitülecdr 

Maaril Vekili Abidin Bey 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Ulu
sal mudômize verilecek ves:he ve bu 
huıuota alınacak tedbirleri cörif<ICel< 
01- komisyon, pazarteıi ıriinü - ıs 
te Maarif bakam Abidin Be,in reiali
ii altında ilk toplanbıİm yııııı-:aktır. 

Komisyona muıikitinaılarımuıdau 
Adnan, Huldi, Cemal R"f'İt, Mahmut 
Raırıp, Refik, Necil Kiznn, Rulü, N ec
det, Um Kemal, Halôl Bedi, Hasan F.,.. 
rit Beylerle llfüııhet Vahit Hanım da
vet edihnitlerdir. 

Komitıyon, uluaal muoiı.imiz itini 
terbiye bakımından ve san'at balamın'. 
dan olmak üzere iki taraflı tete.ik ede
cektir. Komiı,onda göriitülec:dı: itlerin 
programım veriyorum: 

ltler tunlardır: 
1 - Radyodan ıroma plak ıımı. 

ta.ile veya umumi mahallerde çalı 
nan alaturka mınikinin men'i ça • 
Tel eri. 

2 - Aile ocağında musiki ter • 
biyui (aile muhiti için f"Tkılar) 

3 - Ana, ilk ve orta mektepler
de mu•iki tedrisatının organizaa • 
yonu ( fdrkılar, metot, hocal.arı ye
ıiftirme) 

4 - Lise sınıllanna musiki ta • 
rihi dersinin konul'ınaaı ve lise ba
kaloryasının musiki tarihinden de 
diğer der• grupları gibi verilmesi
ne r.l1ii•aad e. 

5 - ilk oe o..ta mektep hocala
nnın 

6 - Musiki derslerinin sınıl ge
çimine tuiri. 

7 - Muaiki tedri•atının teltiıi 
(musiki mülettiıliği ihdaaı) 

8 - Radyo nefriyahnın mu•iki 
terbiyesi bakımından da kontrol 
ve organizasyonu. 

9 - Kuro, orkutra, oda mu•iki
•İ, kon•erleri ..• Solo kon•erleri, o
peralar Va.ttaaile halkın musiki 
:zevkini terbiye ve bunların organi
zıuyonu. 

10 - Operetleri musiki, ahlak 
ve tiyatro bakımından da kontrol. 

11 - Ha':k mu•iki dershanele
rinin organizasyonu •.• 

Sanat balmnınclan ırörütülecek olan
(Devamı 5 inci sahifede) 

\ 
\ 

l&tanbul M"!b~a! Cemiye!i ko~greııi dün toplandı. Resmimiz kongreden 
Bır ıntıbaı tesbıt edıyor. (Yazısı iç sahilemizJedir) 

- , __ , 
1 ' 

' , 1 
"\ I I 
......... ı 

' 1 
, __ __ 

... -... ... _ 

Almanya çenber içinde 

Fransa -Sovyet 
askeri ittifakı 

Rus OrdusununFransaya 
yardımı temin edildi 

Mecliste Harbiye bütçesi konuşu
lurken hararetli nutuklar say/endi 
PARIS, 24. A.A.. - Mebuıım mecli

ıi harbiye bütçeıini kabul ebniftir. 
Radikal soıyaliıot hrkaımın IÖ2ıÜ ge

çer adamlanodan olan rapörtör M. Ar-

temıbo demi,ıir ki : 
" Alman batvekili M. Hitle.-'in V «· 

say mwıhedesini tathik ettiğine inan
(Devamı 5 inci ııahifede) 

Din l•tattlnıl.Jan EJirne ~ giilemmlen bir grup 

· Edirned,e bugün bayram 
Kurtuluşun yıldönümü kutlulanacak 

Edirne bugün kıırtuluf!Jnun yıl dönümünü kutlulamaktaJır. Bu sı -
nır ve öz Türk fehrimizin bayramında hususi surette bulumnak üzere 
dün ıehrimizJen birçok Edirneliler le beraber Kırklareli mebusu Fual 
Bey ve Üniversite fakültelerinden ve yüksek mektepler talebesinden de 
üç yüz kişi:ik bir kafile Edirneye hareket etmitpr. Talebe pazartesi gü
nü dönecektir. Edirnelilerin bayramlannda biz de gönlümüzle be -
raberiz. 

Mançu~i S'!lhu. • 1 Yalovanın p' anı 
Japonya ıle lngılız- Yapılıyor 

ler bu yolda 
anlaşmak istiyorlar 

LONDRA, 24.A.A. - Japonlar ile Jn. 
gili:r:ler arasında Çin ve Mançuri ıulhu 
ve iki memleketin müşterek menfaatlan· 
nı korwnak maksadiyle bir mukavele 
aleti için miiz.akereler yapıldığı oöy
Jenmekt'edir. 

Deniz konuımalannın batlangıcından 
beri Japonlar Londra ile Tokyo araam
da kabil olduğu kadar geniı bir yakm
latmıumn esaamı aramaktadırlar. 

Evvela İlki memleket arasında bir ti
caret muahedesi yapılması iti bir tarafa 
bırakılmıştır. Çünkü bundan altı ay ev
vel bu bapta yapılan müzakereler bota 
çılmuıtı. Bu iti tekrar ele almamak hu
ıuaunda iki taraf anlaımışlardır. 

Sonra ,yapılan müzakereler göstermiş
tir ki bir ademi tecavüz misakının akti 
de derpiş edilemez. Çünkü lngilizler do
kuzlar muahedesinin esasen bir ademi 
tıecavüz misakı olduğu binaenaleyh bir 
ikinminin yapılmaaına lüzum olmadığı, 
fikrindedirler. 

Keza Amerikanın muhalefeti yüzün
den üçüzlü bir misak aktine de iml<in 
yoktur. Ve iki taraflı bir muahede ak
li iıe lnıriltere ile Amerikanın eyi ge
çinmesini istiyenlerin ve iıçilerin itirazı· 
na uğrıyaca.ktır. 

Bu tartlar içinde anlaşmayı iki mem
leketin müşterek menfaatları bulunduğu 
mıntakaya inhiııar ettiren en basit me
aail üzerinde durulmuıtur. lngiltere 
timdiye kadar bu formüle kati muva
fakatini bildirmiş İre de bu yola girece
ğini gizlememiştir. Bu iş Japon sıyasa .. 
•ının pek yakında baılıca bedefi olacak
tır. 

Planı yapacak 
mütehassısı 

Fransız 

~eldi 

M. lean Royer 

Y alovanm plirunı yapmak için hü
kfunet tarafından çağınlan Şehir mü
tehassw M. Jean Royer dün latanbu
la gelmit ve Sirke<:i istasyonunda A
kay müdürü Cemil Bey tarafından kar 
tılanmışbr.MJean Royer yapacağı plan 
hakkında etüt yapınak Üzere Yalova
ya gidecek!tir. M. Royer dün bize Is • 
tanbuia ilk defa olarak geldiğini söy
liy<rek dedi ki: 

- Buraya hükUmetini2in çağırması 
(Devamı 5 inci sahifede) 

' Yugoslavyanın 
Davası 

Yugoslavyanın beklenilen fİ· 
kayet mektubu Milletler Cemiyeti 
umumi katipliğine verildi. Yugos
lavya, Milletler Cemiyeti misakı
nın on birinci maddesine dayana
rak, kral Alexandre ve Barthou' 
nun öldürülmeleri hadisesile ce -
miyetin alakadar olmasını talep 
etmektedir. Yugoslavya ayni za
manda Macaristanı itham ediyor,, 
Katil hadisesinden önce Macaris
tana iltica eden Hırvatların çalıf
malvına nazarı dikkati celbetti • 
ğini, Macaristanın Yugoslavyayı 
bu noktada haklı gördüğünü ve 
menfi çalıtmalara nihayet ver
mek için aralarında bir de itilaf • 
name imzalandığı1ı:'ı hatırlat • 
maktadır. 

Macaristana iltica eden Hır
vatların hareketlerinden Yugos -
lavyanın uzun zamz.ndanberi •i
kayet etmekte olduğu malfundur. 
Hatta bu mesele bir aralık Millet
ler Cemiyetine intikal etmİf, Yu
goslavya madde zikrederek ve 
misaller göstererek davasını tev
sik etmitti. Sanki gelecekte ola
cağı gömıütçesine yapılan bu te
febbüder kartısmda Macaristan 
iyi komfuluğun icap ettirdiği ted
birleri almıt olsaydı, belki de Mar
silya cinayeti olmazdı. Çünkü 
cinayetin Fransız toprağında ya
pıldığı doğru olmakla beraber, 
yalnız Yugoslavya için değil, bü
tün Avrupa için bir felaket olan 
bu facianın çok dallı budaklı bir 
tebeke tarafından tertip edildiği 
anla.fılmaktadır. 

Eski diplomasi zamanında Lu 
yolda bir haksızlığa maruz kal
dığına inanan devlet, kartı tarafa 
bir ültimatom tevdi eder ve der
hal harekete geçerdi. Avusturya
nm 1914 yılında yaptığı gibi. Yu
goslavya bu tehlikeli yolu takip 
etmemittir. Misakın on birinci 
maddesini ileri sürerek davasını 
Milletler Cemiyetine götürmüftür. 
On birinci maddenin ikinci fık
rasında deniliyor ki: "Cemiyet 
azasından her biri, uluslar aran 
nriinasebetlerine tesir edecek ma
hiyette olan ve bu sebeple sulhü 
veya aulhün dayandığı beynelmi
lel vifakı bozabilen her hangi bir 
madde hakkında heyetin ve yahut 
meclisin nazan dikkatini dostane 
surette celbetmek hakkını haiz
dir.,, 

Yugoslav kralı Alexandre'ın 
valıtiyane surette ka.tledilmesi 
Yugpslav milletinin kalbinde çok" 
derin bir yara açmıttır. Kan ağ
layan bir milletin hislerine hakim 
olarak kanunu kendi eline almak 
İstemem~; ve davasını Milletler 
Cemiyetine aksettirmesi, haksızlı
ğa maruz kaldığına inanan bir 
,aJısın adalet huzuruna çıkması 
gibidir. Yugoslavyanın bu hare
keti, her devlet için bir örnek ol
mak gerektir. 

Yugoılavyanın bu davaaı Milletler 
Cemiyeti meclisinin bu toplantıunda 
müzakere edılecek değildir. Yugoslav
ya da bunu iıtemiyor. Dava nızname
ye alınacak ve ancak gelecek toplan
tıların birinde müzakere edilecektir. 
O zamana kadar hiıler daha ziyade sa. 
kinlqeceğinden Manilya katli yüzün
den uluslar arau ıulhü tehlikeye diit
müyor. Ancak Yugoslavya bu davayı 
ne kadar iyi niyetle Milletler Cemiye. 
tine götünnüşıe, Milletle.- Cemiyeti, 
de o derece ciddiyetle bu meseleyi tet
kik etmelidir. Meıeleye l&znn gelen 
ebermniyet verilmez de, baıtan ıavmak 
İ&teniJirge, bu, ayni vaziyete dütecek 
olan başka devletler için fena bir ör
nek teıkil eder. Milletler Cemiyeti çok 
defa kendiıine akıettirı. \! n meseleleri 
uzabnamak ve kısa ke&me;c yolunu tut. 
muıtur. 

ldarei maslahat siyaseti denilen bu 
yol, cemiyetin istikbali bakımından 

çok zararlıdır. Milletler Cemiyeti misa
kın tayin ettiği vazife ve mesuliyetl• 
rini dikkat ve itina iJe tatbik etmelidir 
ki, her devlete itimat telkin edebilsin. 
Cemiyet teıkilatı hakkındaki başlrca 
tenkit noktaaı, çok yavaş harekete 
gelmesindedir. Bu, belki kolay kolay 
giderilemez. Ancak bir defa harekete 
geçti mi itin dibine kadar gittiğini, 
meseleyi dünya efkirı umumiyeıinin 
huzurunda muzakere ve münakaşa e
derek hak ve adalet dairesinde huküm
ler verdiğini göstermelidir. Dünya ef. 
ki.n umumiyeıinin lVJİIJetler Cemiye .. 
tinden beklediği budur. 

Ahmet Şükrü ESMER 
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Fırtına duruluyor 

Karadenizde son fırtına 
pek zorlu geçti 

•••••••• 
Vapurlar yollarına devam ediyorlar 

1 Cuma günkü fırtınanın yaptığı 
~ararl .. r h kında peyderpey ha
.,erler gelmektedir. Evvelki gece 
yarısı dinen fırtına, ti.mdiye ka· 
'dar ra.tlananların büyüklerinden· 
Clir. Ve Karadenizde olduğu ka • 
dar Akdenizde de tiddetini duy\ır· 
mtıftur. 

Fırtına arasında denizde bulu
nan Tan, lzmir, Cumhuriyet, Gül. 
cemal, Konya vapurlan muhtelif 
limanlara ıığınmışlar, havanın du
rulmasını beklemitlerdir. 

Cuma günü, boğazdan çıkamr. 
yarak Büyükderede demirliyen Ni
lüfer, t tiklil, Yelkenci, Sürmene, 
Yunan bandıralı Drijon, İngiliz 
bandrralı Progre vapurları dün 
Karadenize açr!mıtlardır. Deniz 
:yollamım Karadeniz postasını ya· 
pan Cumhuriyet vapuru bugün Ji. 
manmırza dilDecektir. 

Boğazdaki düdük işlemedi 

Öğrendiğimize göre, yağmur 
ve fırtmanm en zorlu ırralarmda 
Boğazdaki ıis düdüğü ve toplan 
itlememiştir. 

Bu yüzden, fırtınadan frurtu • 
lup boğaza girmeğe sava.tan vapur
lar çok güçlük çekmitlerdir. Bu • 
radaıki düdüğün niçin iflemediği 
W'&fbnlmaktadrr. 

Buna kartılık, Karadenizde 
Kerempeye konulan yeni sis dü • 
idüğü çok iyi i~'emit, düdük açığm
Cla:ıı geçen gemiler yerlerini oldu
ğu gibi ııeçmitlerdir. 

Hiinrii B., fırtınanın zorluğunu 
anlatıyor 

Havanın olanca biçimsizliğine 
:rağmen, Karadeniz vapuronun ev
~elki alrtam limanımıza geldiği 
ni yazmrttık. 

Karadeniz vapuru, Zonguldak· 
lan boğaz dıtına kadar olan yolu 
güçlükle geçmİf ve epice dalga ye
ınittir. 

Dün, Karadeniz vapuru süva • 
risi kaptan Hüsnü Bey, kendisi • 
le gö~n bir muharririmize frr • 
tına için tunları anlatmıttır: 

"-Hava bir kaç gündür bo • 
zuk aidiyordu. Cuma günü tıaat 3 · 
ten sonra Karadenizi büsbütün 
allak bullak etti. Biz, frrtmaya 
Zonguldaktan katktıktan sonra tu· 
tulduk. Kefken önlerinde yağ
murla beraber rüzgar da arttr. Ha
va, yılclrz poyrazdan esiyordu. Az 
sonra, denizler çok büyüdü. O ka
dar ki, yalnız bir buçuk millik uf
ku seçebiliyorduk. Halbuki, her 
zaman 10 mili ferah ferah görü • 
rüz. 

Bu tartlar içinde i'erledik. Dal
galar, burun üstünü yalıyor, aer • 
pintileri mübalağasız kaptan köp
rüsünden 8.fıyordlL Boğaz yakm
lannda, etrafı görememeğe ba.la
'dık. Hava fiddetli olduğundan 
ı-eminin yolunu kesemiyorduk. Ni
hayet, Karaburunla beraber, İtal
yan bandıralı Kapofars vapurunu 
da gördük. Biz ömle, o arkamız • 
da boğaz yolunu tuttuk . ., 

Hüsnü Bey, bu biçim fırtına • 
lann ara srra olduğunu söylemi,, 
'lbüyüklerinden değil, fakat görü
lenlerindendir . ., demİftİr. 
Bursa ı'llpuru bir tehlike atlattı 

Verilen haberlere göre, Kara . 
denizde bu:unan Burıa vapuru ha
vanın patladığı sırada büyük bir 

tehlike geçirmittir. Ereğliden kalk 
tıktan sonra müthiş bir denize ya
kalanan Buraa vapuru, hemen ge
riye dönerek limana sığınmrttrr. 
Küçük vapur, dalgalar arasında 
bir hayli bocalamıftrr. 

Hava, henüz bulanıklığını gi
dermit değildir. Dıt denizlerde 
fırtına İçin için devam etmekte • 
dir. 

Boğazdan çrkan gemiler ted • 
birli davraıımaktadrrlar. 

Heluan kurtanldı 
lmroz açrklarmda karaya otu· 

ran Heluan vapuru kurtarılmı:t -
tır. Vapur, dün alqam limanımı· 
za gelmi,tir. 

Cuma günü Zincirbozanda ka
raya oturan Aelu adh Yunan ge
misinin kurtarılması için bir kur
tarma vapuru gönderilmiştir. 

Fırtına Balkanlarda da ,üldetli 
geçti 

Verilen habere göre, Ba'kan • 
larda da fiddetli fırtınalar olmuş
tur. Evvelki gün lıtanbulda olan 
fırtınanın daha tiddetliıi Balkan
larda bir çok zararlar yapmıttır. 

Bir çok yerlerde telgraf, tele • 
fon direkleri kınlmıf, ağaçlar dev
rilmi~tir. Bu sebepten her gün sa
bah 7,50 de ge!mekte olan eks • 
pres dün aekiz saat geç kal~ ve 
ak,am 16,30 da gelmİftİr. 

Trakyada fırtına ve ~oğuk oka
dar şiddetli idi ki ekspres Uzun
köprü ile Alpullu araaımfa dört 
ton kömür yakmağa mecbur ol
muftur. Maamafih, trenin asıl geç 
kalmasına sebep olan fiddetli fır. 
tına ımmmrzın dıfında, Bulgaris
tanda olmuttur. 

S1rre madenleri 
ROMA, 24 {A.A.) - Sar maden

leri müzakereJerine memur Fransız ve 
Alman murabba.lan i~ batlaruılar • 
dır • 

Uçler komitesi reisi Baron AJoiai 
Almanyamn Sar -.ırları işini hallet
meğe amade olduğu haberini tekzip et· 
mqtir. 

İtalyan nüfusu 
ROMA, 24.A.A. - Son tutulan irla· 

tiıtildere &'Öre, ltalyanm 31 ilk tetnn 
tarihinde genel nufuı a.•.yısı 43,037,000 
dır. 

Papalığın Türkiye delegesi 
VA TIKAN, 24.A.A. - Papalı.k Tö

resinin Türk.iye ve Yunanistan de!ege
liğine Bulgaristanda ki delege Monaeo
yör Roncalli l:ayin olunmuıtur. 

-o-· 
Fransadaki Lehli amele 
VARŞOVA, 24 (A.A.) - Le!Wta

run Paria büyü',c elçiai hük\rmctinden 
aldrğr em.ir üzerine Franaa Hariciye 
Nezareti nezdinde bazı teşebhü.atıa 
bu'.uıınıu~tur. Bu lefel>bü.s!er, Fran~
nın yabancı amele hakkında tatbik e
deceği söylenilen tetbirl..,.e dairdir . Ma 
liıındur ki Franaada birçok Lehli a • 
mele bulunmaktadır. 

Amerika hazinesindeki 
paralar 

VAŞiNGTON, 24 (A.A.) - Hazi
nenin altın mevcudu 8 milyon 167 bin 
135 dolara varmqbr. Hazine geçen JU 

battan beri bd- milyar dolarlık altm 
sabn almıştır. 

HA ICI HABERLER 
Deniz müzakereleri 

japonyanın daha uysal 
davranacağı ümit ediliyor 

•••••••• 
lngiltere ile Amerika arasındaki dostluk bağ· 

Iarı ise günden güne takviye ediliyor 
VAŞiNGTON, 24. A.A. - M. Hull, Hul.bu hus~rta Lo~drada. M. J'.fonnan 

Sir Con Saymen bahri teslihabn tecdidi- Davıs'e. _talimat g~m?cnnııler~. Fa: 
ne müteallik ı:::.:<zakerclerin inkıtaına kat harıcıye nezarebnue bu talımata dair 
müteallik olarak Avam kamarasmd:ı OÖy• hiç bir ıey söylemncmektedir. 
lemiı olduğu nutku medhetmiı ve in- Japonlar daha uysal 
giliz ve Amerikan murahlıaslan arasm- r davranacaklar 
da ırkr bir tqriki mesai lüzumunu ehem• LONDRA, 24.A.A. - Japonlann de-
miyetle kaydcylemiıtir. niz iıleri göriiımelerinde daha uyşal dav 

M. Hull demiıtir ki : ranmalan <>labilecek gibi görünüyor. 
Sir Con Saymen'nm deniz müzak.,,.... Amiral Yarnarnoto, lngiliz ve Japon 

!eri hakkındaki beyıc;ıatı Londra denll: bııl•nnlarmr uzlaşbracak bir anca düıün· 
müzakerelerine ittirak etmiı olanların celeri olduğunu Röter ajansına deyi-
karııkoymak mecburiyetinde bulunduk· vernıiıtir. M. Y amamoto bu düşün. 
lan müpriilitı açıkça izah eden bir hita- celerin neler olduğunu ortaya çıkarmak 
bedlı-. iıtemeınİf, ancak demiştir ki : 

Müzakeratm en mesut neticelerinden - ''Törümün - hükiunetimin - bun-
biri lngiliz ve Amerikan heyetleri ara· lan nice karıılryacağmı daha kestire-
smdaki sıkı dostluk münasebetlerinin mem.. Bir de bu dütüncelerimin çıkar o-
mevcut olduğunun &'Örülüp anlaıılmaaı fop olmadığını anlamak için lngiliz o-
ohnuıt'<lr. Müzakerabn bir baımdan dİ· runtaklarile bir daha konu~ . 
ğer baıma kadar lngiliz murahhaalan ta· Görünüfte M. Y amamı>to, logilizlenn 
rafından takip edilmiı olan dürüst hare- kendi düıüncelerini nasıl karıılıyacak-
ket ve eıriki mesai zihniyetini tekrim larmı öğı cumeden, Tokyo törüıüne da-
ederim. mımıyacakbr. 

M. Hull, Sir Con Saymen silah ticare- LONDRA, 24.A.A. - lugilizlcrl.e A-
tine ait nutkunu da "dostane ve cesu· merikalılann dünkü toplantnından ıon· 
rane,, diye tavsif ctmiıtir. ra, deniz itleri görüımelerinıin yeni bir 

M. Hull, M. Mac Donald'm lngillere yüze gireceği duygusu gitgide artıyor. 
hiik\ımetinin Amerikanm dostluğuna ve Bu yüzde, Japonlann daha uysal bir ııi· 
sıkı teıriki mesaisine daima yüksek bir dit tutmalarını oağlamak umudu ile, in· 
kıymet atfetmekte olduğunu ıöyliyo.-. gilizlerle Amerikalrlar daha pek davra-
Kendisini temin ederim ki Amerikanın nacaklardrr. 
bu husustaki dostane ve halisane bir su- LONDRA, 24.A.A. - Deniz müzake-

relerinin ve sınıf harp gemileri için ay. rette ayni hissi beslemektedir. 

Amerikaldar ne diyor ? 
VAŞiNGTON, 24. A.A. - Hariciye 

nazırı M. Hul'un avam kaı..aarasında lo
gi!iz hariciye nazırının söylediği. nutku 
hararetle tasvip etmesi Amerikan ma
hafilinde Japonyaya karı• kapalı bir ih
tar ıuretinde telakki edilmektedir. M. 
Hul bu sözleriyle demek iıtemiştir ki : 
" Eğer Japonya Vaşington muahede
sinin yukansmda donanma yapacak O• 

lursa lngtltere ve Amerika birleşecekler
dir.,, 

Filhakika lngilt""' Londra müzakere
lerinin boşa çıkınım ihtimalini gözete
rdı; Amerikaya müşterek bir harekette 
bu:unmak için bazı tıeklifler yapmıJl:ı. 
Bu teklifleri görüten M. Ruzvelt ve 

Acun barışı 

Amerikasız Alman 
yasız "Japonya

sız bir barış olmaz 
LONDRA, 24 {AA.) - Dün ak

,am Ola•kovda ııöz oöyliyen M. Bald
vio, Amerikasız, Almanyasız ve Japon
yasız h;ç ıbir vak. koUel<tif bir barrı 
sistemi ortaya konam.ıyacağıru söyle -
miştir. 

M. Baldvin, demiıtir ki: 
" - Emekçi fırkaırnda, lrollektif 

barış ıist~'TÜnden yana olan gidİfİn dur
madan ilerlemesi ıaırlaca!< ıeydİT. Ba
na kalırsa, böyle bir ıiıtem h1ç te çr
kar yol değildir. Zira Amerika, ulus • 
!ar birliğinde daha üye olmadığı gil>i 
Almanya ile Japonya da bıı birlikten 
çekilmişlerdir. 

Kollektif banş sistemine, bu üç üJ. 
kenin dı§ında giriıilmiyeceğine inan -
drğım giihi, lngiltercnin bu si.teme ka
tılıp katblmıyacağına yasan verecek 
her hangi bir törünün içinde, ben, ken
diın, yük albnda bulundukça, Ameri • 
kanın ne yapacağını öğftmnezden, a
cun yüzünde hiç bir ifil.cenin ordu.sunu 
"''tatmak için, lngiliz donanmaaının kul 
!anılmasına yanaımam. 

Uluılar birliğine önceden giripte çe. 
kilmi! olanları yeniden ıolanağa ~'t" 
maktan geri durmamak Ve günün, bi
rinde, Amen'kanın da girmesi ile, birli· 
ğin tamamlanacağını wmnalı:rrz.,, 

Silah imalirtmda da söz açan M. 

n ayn azami bir toniüto temini ıuretiy
le mahdut bir anlaJmaya varacağı ln
giliz ma.'ıafilinde ümit cd.:l:nektedir. "Ne 
an1aş.ma fakat ne de inkıta,, formülü .. 
nün resmi müzakereleri neticelendire
ceği ve hiç bir memleketi de mesul bir 
vaziyette bırakmayacağı nı>ktai nazan ha 
lcim bulunmaktadır. 

Vaşington muaheden 
TOKYO, 24.A.A. - Gazeteleriı> 

yazdığına göre Jaı><>nya, Vaıington mua 
hedesini fesetmek için 10 birinci kanmı. 
tarihini tespit etmiştir. 
Hariciye nezaretinde deniliyor ki: "Ja. 

ponya deniz llilihlannda beraberliği is
tiyorsa, bu Japonyanm dünya ticareti 
genitlediği içindir .Buna Japonyanm te
refi meoeleoini de ilave etmek lazımdır." 

Denizde karada 
--o-

iki yerde de işleyen bir 
otomobil yapıldı 

BERLIN, 24.A.A. - Kolonyalı bir 
makiniıt dmrizde de g~den bir otomobil 
yapmıttır. Bu otomobilin tekerlekleri 
ıuya indiğ-i vakıt bir dubaya çevrilebil
mektedir. Suda yapılan denemelerde 
saa:ıta 20 kilometrelik bir hız elde edil
miştir. Makinist, bu hızr elli kilometreye 
kadar çıkarabileceği ümidindedir. 

japonyanın yeni ıene 
b ·tçesi 

TOKYO, 24 (A.A.) - Japoln ka. 
bine il 19:?4 • 35 bütçesini kat'i olarak 
tuvip ebniıtir. 

Bütçen'.n wnumi yekünu 2 mil • 
yar 122 milyon 330 bin yendir, Har
b'ye bütçesi 491 nU.•:ton 280 bin ve bah 
riye b::.tçeai de 530 milyon 190 bin ye 
ne baliğ olmaktadrr. 

• B;ıldvin, bu işin uluılaıtınlmasiyle ne 
acun silablanmn azalblabileceğini ne 
de barqın daha yakınlaştırılacağıru ve 
bozuk giden iıl~re karşı tutulacak biri
cik doğru yolun ııkr bir kontrol oldu
ğunu söylemittir. 

Uluou koruma de,.Winde M. Baldvin 
ıöYle söylemiıter : "Korunmanın, ülke
yi gÖzebnek için gerekli olduğuna inan
dığDDJZ gibi, bunu yetecek bir ke.-teye 
getinneliyiz.., 

( ___ E_B_i __ A_T_B_U_A_T_I_N_D_A_O_K_U,_D_U_K_L_A __ I_M_z_) 
Scbuschn · gg'in Roma
da erişmek istediği 

J.edefler 
Au • .tur,>a matbuatı, Schu:x:hnigtr'

İn t .... a.yaha.i ile çok alakadar ol
ma tadır. M. Schuschnigg beraberin· 
de Hariciye Vekili M. Berger olduğu 
halde Mussolini ile görüşecektir. M. 
Berger dönü1te Milanda müteveffa 
DoUfuu"un dahili siyasdi hakkında 
bir konferan• verecektir. Malum oMu 
iu Ü:ı:ere Schua<:hnigg geçen temmw:
da M uuolini ile Floransada görÜfmÜf 
tü. Geçen mülôkatta iki devlet adamı 
1>iribirini tan11111flar ve iki memleke • 
tin aiycui iktuat, ua:ziyetini gö:ı:den ge 
çrtn§lerdr. Geçen mülakat ıunumi bir 
mahiyet amftt. Halbuki bugünkü mü 
itikatta iki devlet adamı, müteveffa 
Dollfua ve .'\lusaolini ara.ıuıda Ricci • 
one' de t qebbü• olunan uaalar yeni • 
den tetkik edeceklerdir. Neuigkett• · 
l>ffltblatt ga::;: te i, A uus!uryoya karp 
po ti iJu. ile taoıınmıg bir qa:r:tadir. 
Neuigkeıtaweltblatt gaz.e!esı, Aı:u~ 
;ya,>a ka f' dostluğu ile Canınmıı bir 
ga:z.ct dır. Ne_/gkcitaweltbl.:ıtt gaz.ete 
ııi bu mıılCkaı hakkında Of<i~aki mü 
falealarda bulunma 'dadır. "Son z.a • 
..an'arda Avrupa v:ui)<eti o kadar pa 

lak değiMir. Marsilya lacicurndan do
ğan aıabi)·et hala •i:mmemiftir. Avru
pa memleketlerinin iktmadi vaziyeti 
bir bahran halindedir. Almanyanm ua 
z.'yeti ise bir facia feklin almııtır. Sar 
kıJ ılanndan çıkan kwılcımlor, Fran
•a hurlullarında barut fıçılarını atef· 
leme!< husuunda bir tehlike teıkil et· 
mektedir~r. Bu va:ı:iyet karft$Uıda Ro 
manın tak 'p ettiği hattı hareket, auf. 
ha meyyal ı·e taraftardır. Auusturya 
ve Macar:sta.> devletleri bu hedefe e
rişmesi hıuuınmda büyük birer unsur 
teıkil etmektedirler. Mus« ;,;..,inin si • 
)'aseti tecavüzkcirane bir .siya.set değil 
dir. Mrıuolir.inin esas hedefi, Avrupa 
au/hünü tehdit eden unsurları ortadan 
kaldırmaktır. Ve kendisi buna çalıı • 
maltadır. Geçenlerde ecnebi devlet • 
letde• b2:ı:rlorı Aııuıtu•yay.ı iltifatlar 
da b"lunmuı ise de Avıuturya bunla
ra aldıTış etm mi.ıtir. Avustur,YQ mil
leti nasıl mtühi§ l:areketleri karşııın · 
t!a büyük bir f.uvı·et ue sebat gösterdi 
ise, a'da1ma sly;;,..s ti karf'nnda dahi 
ayni seb:.ıı göst<"rmiı'.ir. ltalyanın A . 
•·us'ury~ya k rıı t3kip ettiği siyaset 
fUd?J : il /ya, Aı:us uryon n dahili i~ 
l n t: e I at y •n I a wnamakta ve ayni 
zamanda h r. b r ki ra•nirı ArJusturya 
·~ er'ne müdahalesını arzu etmemekte 
di • Son ıel..:n h-ber erz gör- ceneral 

Gömbos, Romadan avdet ettikten aon· 
ra vekilleri toplamrı ve Roma mülô • 
katı hakkında a:ı:un talail.U vermif • 
tir. Gömbos demi§tir ki: /talya ile A· 
vu&farya ue Macariatan, aralarında te• 
bit e"mİf bulunduktan ana hatları ta· 
kip edrceklerdir ve bunlara aaJık ka· 
lacaklardır, Bu eEaslar, Aurupa sulh 
ve selametine yardımda bulunan kuv 
vetli bir una!lr teıkil etmektedir. 

"il Corriere deUa Sera" 

Londra deniz 
müzakereleri 

Londra deniz müzakereleri fU neti· 
celeri verecektir : V ashinı:ton deniı 
muahedesi ortadan kaUiırılacak ve 
yeni bir muahede bunım yerini alacak· 
tır. /ngifu heyeti bu mua/ıedenin e· 
ııa.s ve mevzularını Amerikan hey' eti· 
ne bildimiftir. Amerikan heyeti bu 
mev:r:u!.ırı Vashington göndermif ve 
Ru:ı:veltden talimat Uıtemiıtir. Ameri
ka malıafili, ln'g:lizlerin yeni teıeb
büsler :ni eyi bir gö:ı:le karıılamakta· 
dır. 

Yapılacak muahede, eier e hi mua
l:ed nin esaslarından doğacak ise, her 
devl•tin deni;ı; l:uvvetleri hakkında le-

3-5-5 n."sbeti, yeni muahedede ma· 
/ıafa:ı:a olurnıcaklır. Gemilerin hacim 

isı:abileri otu;ı; bin tona kadar tahdit 
olunacak ve büyüh Britan;ya;ya yet• 
miı kruvazör hakkı ven"lecektir. 

lngiljz ve Amerikan he yelleri, V a.s
hington muahedesinin Japonya hü
kumeti tanıluıdan feshedilmesi gibi 
bir hadise karşısında, ne gibi tedbir
ler alacaklarını mev;ı;u baluetmi§ler· 
dir. 
Eğer V ashington muahedesi luh 

olunur İlle üç hal tekli karftSutda bu
lıınacağız : 

1 - V a.shington muahedesinin tec
didi. Birlefik Amerika bu sureti hal
li iltizam etmekte ve onu müdafaa 
eylemektedir. Bu lıal, muahededen 
Japonyanın ihracı demektir. Çünkü 
Japonya V a.shington muahedesinin 
feshini İstemİftİr. 

2 - lngiliz. heyeti tarafından tek· 
lif olunan bir mutavassıt hal sureti. 
Bu hal tarz.ı her üç milletin ledakôr
kklarda bulunmasını amirdir. 

3 - Hiç b'1- muahede ;yapılmaması. 
Dünkü toplantıda /ngilterenin tek. 

lif etliği tar;ı; mev:ı:ubahs olmuıtur. 

Belki bu üç deulet, gemilerin tas
nifi bakımından ibr sureti hal bulabi
lirler. Bu tarzı hal, Japonyanın de
niz altı gemileri, Birleşik Amerika
nın zırhlı ve tayyare ge:rnileri ve bü-

Fransa dış bakan_ı Sovyeflerle 
askeri uzlaşma yok diyor 

PARIS, 24 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Harbiye bütçeııi 
mazbata muharriri lif. Archambo'n un Mebusan !'.!celisi kürsüsündeki be 
yanafı, ecnebi memleketlerde mübalağalı tefsirlere yol aç.mıştrr. Dün sa· 
bah Hariciye Nezareti tarafından neşredilen ve Fransa ıle Sovyet Rıt1· 
ya ~ra.sında askeri bir uzlaşma bulunduğuna dair olan_ haberleri ka~'i sı 
rette tekzip eden beyanname, bütün bu şayialura nıhayet vermış vı 
Fransa ile Sovyet Rusya arasındaki münasebetlerin hakiki şehlini g?• · 
termistir. iki memleket arasında bi ı kaç aydanberi meydana gelen sıya· 
set y~kınlığının ülküsü Avrupada b anşın korunmasıdır ve bu ıebeplefl 
ötürü hiç bir devlete karrı değildir. 

Eczanelerdeki teraziler için 
'.ANKARA 24 (Telefonla) - ölçüler kanununun bilumum ölçüle· 

rin ayar edilm~i hakkındaki hükmünden eczahanelerde ~lı~nıltu1 ııı 
Sıhhiye Vekcileti tarafından ayarları yapılan haısm terazilen lktıstl' 
Vekcileti ayar idaresince, ayar edil ip edilmiyeceğini tetki.k ede,tt 
iktı.sat c,cümeni, kanun maddesini bütün terazilere şamil oe ,.,rih bil' · 
mu1, tescile lüz.um olmadığına karar vermiştir. 

Adliye Vekili bugün geliyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü BeJ 

bu ak:şamki trenle lstanbula hareket etmiştir. 

Yunanistanda sellerin tahribatı 
AT/NA, 24 (Milliyet) - iki gün evvel yağan şiddeıli yağmarlıtf 

yüzünden Atina ve Pire civarında leci kazalar olmuştur. Bugüne kaıl'f' 
boğulanlardan yedi ki:şinin cesedi bulunmuftur. Daha başka ceıetlerfl 
bulunacağı tahmin edilmehtedir. Boğulanlar arasında Ziraat Nezaretil• 
Divanı Muhasebatın birer memuru ela vardır. Dün toplanan Nazırla 
Meclisi sellere karf' tedabir almak için elli milyon drahmi tahsisat ka · 
bul etmiştir. Bundan bcuka sellerden müteessir olan muhacirlere ayrıcı 
yardıma karar ve~İfli~. Atina oe Pir.e ~v'?'~nda_k~ mu~acir ~~hal~elıl~ 
rinin maddi zaraırıarı pek fazladır. Atınkı vilayetinın bırçok köylenn 
de hayli maddi zararlar olmuştur. Hükumet ve birçok teşkilatlar ıellef 
den müteessir olanların iafesini temin ctmifleırdir. Yarınki Pazar güıı1 

Atina metre;ıolidinin riyaseti altında iane toplanması ela kararlQftırd 
mıştır. 

M. Venize!osa yapılan suikast işindt 
maznun olanların muhakemesi 
AT/NA, 24 (Mil:iyet) - Bugün öğleden sonra Pirede Haziran 93• 

de M. Venizelos ve kartıma karşı yapılan suikaat faillerinin muhakem! 
sine başlanılmıştır. Maznunların mahkemeye sevkinde bir kargaşal'f' 
meydan verilmemek için ciddi teda bir alınmıştır. Halk pek çok alak 
i:e mahkemeyi takip ediyor. Hükumetçe inzıbat tetbirleri alındığındaı 
herhangi bir ta1kınlığa me:·dan verilmiyecektir. 

Suçluların sayıaı 17 oiup aralarında eıki umumi emniyet müdürü frf 
Polichronpoulos ile eski husuıi emniyet müdürü M. Dikaiea VQrdır. 

• 
Yugoslavyanın notası ve ltalga 

ROMA, 24 (A.A.) - latelani Ajann bildiriyor: Sıyasal maJıa/ 
Macarialamn Yugoslavya notanna müteallik müzakerelerin miUtaceleı 
yapılmcuını Uluslar Cemiyeti konseyinden istemeğe hakkı olduğuna ta 
mmaktadır. ltalyan mümeuiUeri Macaristanın bu noktayı nazarına a · 
çıkça yardım edeceklerdir. 

ROMA, 24.A.A. - lıtelani ajanaı bildiriyor : • 
M. Yevtiç ile küçük itiliilın Cenevrede yaptıkları tqebbüsün Mil· 

letler Cemiyetinde oe hariçteki inkişafları mesut ltalyan mahaliliwlt 
pek z.iyade dikkatle takip edilmektedir. 

Aynı mahafilde, Macaristanın derhal müzakere istemek hakkı tt-, 
mamen tanınmakta oe böyle bir noktai nazara ltalyan mümessillefl 
tarafından bizzat Milletler Cemiyetinde sıarih ıurette muzaharet edile
ceği bildirilmektedir. 

ltalyan mahalili, bir milletin Yugoılav mahtıraırında MacaristanO 
karşr ileri sürülenler kadar ağır ithamların altında kalamıyacağı 
kanaatincled irl er. 

Mesut ltalyan mahalili vaziyeti nazik telakki etmekle beraber bıı 
vaziyetin hemendaha vahim ihtilat/an mucip olabileceğini zanrıel' 
memektedirler. 

Karadenizde fırtına ve kar 
INEBOLU, 24 ( A.A.) - Dün akşamdanberi yağmur devam etnı,J.: 

tedir. Geceyann başlıyan fırtınadan Cum/ .ıriyet ve Gülcemal ııaprırltı· 
rt limana uğramadan geçtiler. l . . 

BOLU, 24 ( A.A.) - Bu gece yükseklere kar dü,müftür. ŞehrinıiJ 
de yağmur devam ediyor, hava fırtı nalı ve aoğuktur. 

Edirne misafirlerle doldu · . 
EDiRNE, 24 (Telefonla) - Edimenin kurtul"' bayr~ına iftJ • 

rak edecek zevatın üçüncü kafileli. ıahah, dördüncü kalilen de ~ 
trenlerile buıiün şehrimize inmiştir. Gelenler içinde lıtanbul Uniııenitel' 
ne devam eden 60 talebeden maada Edane mebuıu Şakir, lıparta rat 
busu Hamdi, Kütahya mebusu Naşit Hakkı, Bursa mebusu Rüştü, ~af! 
mebusu lsmail Hakkı beylerle nüluı umum müdürü Ali Galip, f'lbe 8fll11 

(erinden Nihat beyler ve lstanbul Şehir Meclisi azasından Nakiye Jltl ' 
nım ile Seniha Fuat Hanım, Kırklareli mebusa Fuat, Şevket, Nahit, f i' 
kirdağ mebusu Faik oe Şükrü ve Fuat beyler ııctrdı. 

1 Misafirler Edirne oe Karaağaç istasyonlarında fırka ve belediye r 
1 

islerile vali Salim ôzdemir beyler tarafından karşrlanmıflctrdır. Düıı f
ce ve bu sabah gelen misafirler araba ve otomobillerle fehrin muhthJ 
semtlerini dolaşmışlar, bilhassa yüksek mektepler talebesi Gazi heY 

11 önünde heyecanlı tezahüratta bulunmuşlardır. Yannki kurtuluf bayt 
mına bütün bir memleket halkı hazırlanmaktadır. 

l 
Gazeteci arkadaşların 

soyadı 
ANKARA, 24.A.A. - Hakiııriyeti 

Milliyede çalııan arkadaılar fU -soy ad· 
lannı almıfllardır • 

Falih' Rıfkı Bey Atay, Kemal Turan 
Bey Unal, Nasuhi Esat Bey Baydar, 
Burhan Aaai Bey Belge Yaıar Nabi 
Bey Nayır, Şükrü Bey Çelik, Samih 
Muhtar Erkut, Şakir Hazım Uçar, Hik· 
met Tuna, Cemal lıık, Cemal Tahir Ku
tay, Celil Davut Kula, Hakkı Unan Bey· 
ler. 

yük Britan;yanın da hafif knwa:ı:ör
leri istedikleri kadar yapabilmelerine 
müsaade uereb'lecektiı 

(il Popolo d'halia) 

İtalyan vapuru kurtarıldı 
d. üO e 

ISTANBUL, 24.A.A. - Ye ı g iiıP 
vel siı yüzünden lmrozda kayalar . 
rinde oturan Loit Triyeatirıo Jcuını::; 
yasımn Haluan vapuru dün akt~ .,; 
Türk Gemi Kurtarma Anonim Şırlı • 
nin Alemdar ve Sazar türk tahlis:İYe 
purları muavenetiyle hasara uğralaııı;; 
dan kurtanlmıı ve gemi Çanaklı e 
gelmiıtir. 

Fransa - Almanya ticart 
PARIS, 24 (A.A.) -Fransa i~: 

manya arasındaki ticaret müzııl< .,ıı 
leri iyi bir hava içinde devam ."ısı' r'' 
tedir. Şayet herhangi beklenılJlll 
zorluk çrlanazsa klaring uzla "' 
nın düıünüldüğü tarihten eV"el 'I 
leıt .ri"mesi ihtimali vardır. 
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~temesini bilmiyoruz 
gaıliha! .. 

lo Bitisi önümüze çıksa da eski ta
'IP ve yeni dille: 
- Dile benden ne dilersin? •.• 
~ içimizde isteyeceğini şaşırma 
Qıı söyliyen acaba kaç kişi bulu -

liıır ?. 
IQ.Ben küçükken mahallemizde 
i )'angın olmuş. Ateş bizim evi 
/tehdit ediyormuş. Anam yangın 
~ kurtaracak eşyadır diye bula 
~ birkaç tane soba odunu ile 
"<lltm lazımlığı çıkarmııı ... 
lrısana birdenbire hayata en la
~ ve değerli şeyi seçmek mecbu
~i'eti yüklenirse apısıp kalıyor: 
~irkaç gün oluyor~ Gene bu sü
"""'1rda bir çoban masalı yaZnılJI 
Dto çobtİn gibi külahını havaya a. 
lıp tııtuncaya kadar geçen zaman· 
~ okuyuculanmın neler dileye • 
~etini sormu,tum ... Bu yazıma 
'11 hayli cevap geldi. Lakin okuya 
~~rımın allerine sığımnm: Hiç 
L tsini yürekten gelen değerli bir 
'i:,e_k, bir dilek sayamadun. lJu is
~erin hepsini (çok lıkara) bul. 
L""'· Bir adam, ali ve mevhum bir 
"lllıvetten bir şey isteyeceği za • 
~rı_bütün kudretlerin üstünde ka 
~ bir istekte bulunur. Hallmki 
"İın okuyucıılanm kah (Terkos) 
~ ıslahı, kah vapur tarilelerinin 
(iivnesi, kah muhtekirlerin ceza 
;;:nası gibi senin benim yapabi • 
Ilı eğim şeyleri istiyorlar .... Doğru
l. İlrnitsizt>iğe düştüm ... Bilirim ı;o 
''.?"ıızun gücümüz kısadır. Lakin 
~ümüz yukarılarda dola;ır sa • 
~l'dım... Ya aldanmışım, yahut 
lt,)lleleri bana cevap vermemiş • ... 
~Canım! ls.teye isteye İnsan va
ltt tarilesile T e!rkos BUyunu mu is 

4. ?., Kimseyi azarlamak had • 
1q"" değildir. Fakat gözüme ilişen 
noktayı yazmadan geçemedim. 

, .• ~aktile Saltan :Azizin pek sev
~'tı ve yanından ayırmadığı bir 
&"'nacı lbrahim Elendi varmış ... 
ı:ı,,rı tanımanı. Babam merhum an. 
/it rdı ... Basit ve fakir bir adam • 
ıp. Lakin dama oyununda üstüne 
~ yokmuş... Padişahın dama 
llıerakı yüzünden safraya çağınlmıf 
°' )!anından ayrdmcu. olmuş ••• 

4 
Birgün Saltan l\ziz dama oynar 

erı yemif istemİf ... Ona da sor • 
'ıııf: 

-lbrahim! Sen ne istersin?. 
"4 Damacı lbrahim beklemediği bu 

ııl karşısında cılallamtf ve: 
-.... Efendimiz iğde isterim. •• de-
~ ... 

-.... Ned' '"d ' ır o ıg e • •. 
-.... Efendimiz, biz lıkara çocuğıı 

~·· Elimize beş para verirlerdi. 
k~er bakkaldan iğde alır yerdik ••• 
,~iikliiğümden beri pek seveırim 
'~. 
..._ Ya!. Pekala! lbrahime iğde 

1
'lirin! •• 
. }'arım saat sonra, büyük bir tep
~ İ~irıd e iri taneli bir kaç okka iğde 
1~rrııişler. Padişah emretmiş: 

..._ Ye bakalım ... 

I &ir tane de ağzına almış. Lakin 

1~• 1«ıbukla biraz toz.dan ibaret 
~'lıi~ yutamamış, tükürmüş ve 
~ lepsi iğde içinde büsbütün işti
)ıı ı kapanan hele birkaç tanesini 
._ltııktan sonra dili damağı kuru
""'1 lbrahime sormuş: 

ltıı ..._ lbrahim be! isteye isteye bu-
llıu istedin?. 

~ \r akanın alt taralı nasıl bitiyor 
'rı.~ ~ilmiyoram. Fakat benim oku 
ı,""""'cır da rahmetli damacı ibra -
~ Elendi gibi yemiş diyince iğ-
1'1ııter gibi davrandılar. Halbuki 
~~ Qlırlar: Fakir, miskin, kör ve hı 

t l>ir çoban: 
~..._Ah Hızıra rastgelsem, ah Hı
.;Q Tastgelsem! diye söylenip da

hen karşısına Hızır çıkmış: 
4ı.ı..._ iste be! işte ben geldim. Liı-

bir tek şey iste! 
~oban düsünmüs: Gözünün açıl 
~ ırıı, zengin ol,n;asını ve hısırlı
u~eçmesini isteyecek amma üç 
'<l • 

)lor, Ne yapsın? 
"'-..._ Bir çocuğıım olsun da altın 
~rı sa içtiğini göreyim! demiş ... 

lıt erkes hayatında az.çok (Hı -
~ ı görür. Hüner ondan İstene -
( feyi bilmektedir. Eğer umma
~11tız bir dostunuzun yükseldiği
'engin o:duğunu görürseniz 
~· 1 etmeyin! O Hızırdan isteye
ı..;;rıi bilen bir adammış. Varsa 

diniz siz Je uteyin! 
8. FELEK 

{tMtZLlK VE SIHHAT 
't"ralarınızı kokueuz ıre dwnanaz 

Ş EH i R HABE LE R İ 
öKONOMI 

Lastik - Deri 
Raporu 

Ticaret odasının çarşamba 
toplantısında görü~ülecek 

Ticaret ve şanayi odası meclisi, ö
nümüzdeki çarşamba günü toplanacak
tır. 

Bu toplanbda belli başlı işler ara
omda lastik • d<ri meselesi de görüşü
lecektir. 

Alikadarlann büyük bir ehemmiyet 
verdikleri bu iş, ayrılan bir komisyo
nun hazırladığı raporla halledilmiş sa
ydmamaktachr. 

Çünkü, raporda Öne sürülen teklif
lerden kunduracılar ve t;.otikçiler mem
nun olmamışlardır. Las.tik ıanayü ile 
uğraıanlar, raporda alınması istenen 
tedbirleri, ülkede yeni temelle,en bu 
sanıryiin zararına saymaktadırlar. 

Oğrendiğimize göre, odanın çarşam
ba günü yapacağt· açık toplanbda ko
nuıulacak olan bu rapor11n, değişiklik
lere uğratılmaııı muhtemeldir. 

Alınacak yeni vapurların dövizi 
Vapurculuk şirketinin Italyadan a

lacağı ,_i vapurlar için, serbest dö
viz müsaadesi istediğini yazmıştık. 

Oğrendiğimize göre, ıirtı"'1in bu 
müracaatı kabul edilmemİJ, alınacak ge
mi bedellerinin Clearing yolile öden
mesi 1azun geldi&i bildirilmittir. 

Vapurları satacak ıiıket, Clearing 
esası üzerinden anl"§maya taraftar de
ğildir. Bu mm için ibaıka bir jd<il ara
nılacaktır. 

Tütün eksperleri nizamnamesi 
Tütün eksperleri nizamnamesinin 

hazırlanmasına başlaııımştır. Bu ~ i
çin ayrılan komisyon, aralıklı toplanb
lar yaparak nizamnamenin esaslarını 
bazırlamaktad1r. 

Liman şirketinde yeni idare 
Limaıı ıiMetindeki :muvakkat idare 

heyeti ay başına kadar vazifesine de-
_,. edecektir. / ._:_ 

Birinci kanundan itibaren de liman 
idaresi çalışmağa baılıvacaktır. 

MllVilkkat idare heyeti, kendi zama
nına ait hesapları hazırlamağa baıla

mış tır. Eaki şirketin malı.kemeye inti
kal eden hesaplan üzerinddrl tetkik -
ler de, yeni idareye verilecektir. 

Liman İdaresi kadrosu, umum mü
dürün Maliye vekaJetin<:e tayininden 
sonra belli olacakbr • 

Poliste terfi ve tayinler 
• Emniyet müdürlüğünde mert."" me

murları ile komiserler arasında bazı 
terfiler yapılmıştır. Fati:h merkez me
muru Mehmet Ali Bey terfian Beya
zıt vilayeti emniyet müdürlüğüne, ikin
ci §Ulıe ikinci kıınn merkez memuru 
Cemal Bey terfian Siirt vilayeti emni -
yet memnrluğuna, Usküdar kazası bi • 
rinci komiseri Ali Rıza Bey Zongu). 
dak vilayeti birinci komiserliğine, Fa
tih kazası birinci komiseri Salih Bey 
Mardin birinci komiserliğine naklen, 
Sirkeci istasyon üçüncü komiseri Bur
han Bey ikinci komiserliğe terii ederek 
Gümüşhane ikinci lromİ•erliğine tayin 
edilmiJtir. 

Memurlar için yardım 
sandığı 

Gümriik memurları için bir biriktir
me ve yarılım sandığı kurulması karar
laıbnhnış, nizamnamesi hazırlamruş -
tır. 

Yakında tasdik için vekalete gön
derilecekti•. 

, __ ıs_O_K __ A __ ı 
(iş Bankumdan alınan cetveldir) 

23 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT • 
istikrazı dahili 94,ZS Rıhbm .. . 17 50 
1933 Ergani 97 An. Mume•wl 49~ 
K nsuz 27 40 Arı. Tahvili l, il 45,20 

u:o il 26:10 An. Tahvili 111 48 
• ili 26,35 

ESHAM 

Jı Bankası Nama 10 1 Reji kupooıuı: 2,20 
., ., Han:ı.Hine 10 T clefon 10 

Müessis 100 Tı!orkoı 19,30 
1j-..;~kiye t:umbu~ Çimento 13,30 
Tİyot Bankası 58 ittihat dey, 13 
Tramvay 30,50 Şark dey. 0,82,50 
Anadolu His.ae 27,50 i balya 1,55 
Şir. Haviye 15,50 Şark m. ecza 4,75 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 628 Prağ' 18,96,75 

PaTia 12,03 Bıell'rat 34,95,75 

Milıino 9,28,83 Moskova .10,93 
Nüyork 79,31 Beri in 1,97,19 

Ce'ne"TTe '2,44,62 Varıova 4,09,80 
Atına 83.64 Bı..ıdapeıte 3,96 

Briikael 3,39,80 Madrit 5,80,40 
Am.ıterdam 1,17.34 Bükret 78,97,16 

Sof7a 65,72,87 Viyana 4,28,75 

NUKUT (Satıt) 

K.u.ru1 Kurut 

O F. Franus 169 20 1. laYİçr• 815 

1 Dolar ızs 1 Pe.zeta 18 

1 Kur. Çok 98 1 Mark 43 

1 Şile AT, 23.50 l Zloti 22 

1 lılerli• 628 20 Ley 18 

20 Lit'et 216 20 Dinar 54 

20 L•Y• 23 1 ÇJ'rnOYİC -.-
20 F . Belçika 115 Alt.sn 9,23 

20 D ..... 21 J\<le-cidiye 36,50 

MAHKEMELERDE 

Karakolda 
Dayak 
Bir üçüncü komserin mu

hakemesi yapılıyor 
Küçükpazarda üçfuKü komiserlik 

yaıpan Ned;m efendinin karakolda a· 
dam dövmel< •uçl.'e duruşması yapı). 
maktadır. 

Nedim efendiye üç kişiyi karakolda 
dövmek suçu isnat edilmiştir. Nedim 
efendi su>Unu üzerine almamaktadır. 

Kunduracı Abdürralıman erendi is-
minde biri şahit olarak dinlemniştir. 
Abdürrahman efendi: 

- Ben karakolun önünden geçiyor· 
dom. içeride üç kişinin dövüldüğünü 
gördüm demiştir. Muhakeme şahit ge
tirilmesi için başka giine bırakılımş
tır. 

OlçUler kanununa muhalefet 
Bakkal Şemsettin efendi adh biri 

ölçüler kanununa muhalif hareket ede
rek kullandığı terazi için vaktinde be
yanname vermediğinden mulıakeme al
tına al1111111!tll". 

Yapılan duruşmada Burıada oldu. 
ğu:ııu aöyliyen Şemsettin efendinin bu 
maz..-eti kabul edilmemiş, 10 lira para 
cezası ""' 200 kuruş mahkeme masrafı 
vermesine karar verilmiştir. Fakat bu 
ce:.a tecil olunmuştur. 

Saf petrol mu idi, ham 
petrol mu? 

81 bin liralık gümrük kaçakçılığı 

yapdchğı iddiasile neft sanayi ıirketi 
aleyhine açılan davaya dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde ~laıuhmfbr. 

Dünkü celsede suçlu olarak, ~irke. 
tin müdürü Y eıua Belıar efendi hazır 
bulunuyordu. 

Y eşua Behar efendinin, sorgusu 
yapddıktan .sonra, kararname okundu. 
Kararnamede, Çankaya vapuru ile Ro
many•dan getirtilen saf petrolların ham 
olarak gÖsterildiği ve o yolda beyanna. 
me verilıerek 81 bin liralık giimriik ka
çakçılığı ya:pudığı yazıhy>dı. Y eıua Be
har efendi, kaçakçılık kanununun 20 ci 
maddesile ınabkemeye gönderilmiıti. 

Mü.tantik kararnamesinden sonra, 
bakim Abf Bey suçluya ne diyeceğini 
~ordu. Yeşua Bel.ar efendi, böyle bir 
hadisenin olmasma imkan olmadığını, 
gelen petrollann gümrük memurların -
ca ve kimyaıhanece kontroldan geçiril
diğini aöyliyerek dedi ki: 

"- Saf petrolun ham olarak gÖs· 
terilmesinde bmm h.iç bir istifademiz 
yoktur. Saf petrolu doğrudan doğruya 
piyasaya çıkarıp satarız. Halbuki bam 
petrolu, fabrikada tasfiyeden geçiririz. 
Bunun için de ayrıca istihlak vergisi 
ödemek laznndn .,, 

Müddeiumumi , şahitlerin çağırd -
malannı, ehli vukuf tayin edilerek bu 
i~n tetkik olunmasını istedi. 

Suçlu vekilleri bazı isteklerde bu -
lundular. Mahkeme, evrakın tetkik e
dibnesine !üz.un gÖrerek duruşmayı aa
b ı.-ününe bJJ"akb. Salı günü mahkeme
nin bu husu•taki karan bildirilecektir. 

Posta Başmüdiirlüklerinde 
değişiklikler 

Posta ve telg.-~ başmüdürlükleri a
rasmda yeni bazı değişiklikler olmuş
tur. Adana başmüdürü Ali Enveri Bey 
vekalet emrine abnımş, y..-ine htarıbul 
bl>Jmüdürü Hüsnü Bey tayin edilmiştir, 

htanbul başmüdürlüğü ıu;ıktır. Mu
avin Hikmet Beyin şimdilik baı müdür 
vekili srfatile işlere bakması bakkmda 
bir buyurultu gelmiştir. 

Bundan başka, Ankara başmüdürii 
Naim Bey Jzmir başmüdürlüğüne, Is -
tanbul başmüfettişi lbra!ıim Bey Anka· 
ra başmüdürlüğüne tayin edilmişler

dir. -·-
Y eşilh]al cemiyet:nin 

yıllı'.: toplantısı 
6 binlKikanun 934 pes-şemhe günü 

toplanacağı bildirilen Yeşil Hilal c....i
yetinin yıllık toplanbsı yıer meselesi do
layısile 29 teşrinisani 934 perşembe gÜ· 
nü saat ıG da yapılacakbr. 

MAARiFTE 

Nutuktaki 
Öz Türkçeler 
Talebeye öğretilmesi için 

Mekteplere tamim ed:!ecek 
Reisicumhur Hazretlerinin son nu

tuklarında kullandıi<ları öz tü~kçe keli
melerin mekteplerde talebeye öğı·etil -
meoi karaı-laşbrıluuştn-. Nutuk ;c'nde 
geçen öz türkçe kclim<ler birer liste 
halinde mekteplere tamim edilecek·ir. 

ilk tedrisat muallim~eri 
4 Uncu kadrosu 

l'vlaarif müdürlüğü, htanbul ilk ted
risat muallimlerine dair yaptığı dör
diineü kadroyu tasdik edilmek ü:ııere 

Maarif vekfileiİne göndermiştir. 

Bu dördüncü kadroda bazı ilk mek
tep ınuallimleri muhtelli yerlere tayin 

edilmişlerdir. 

POLiSTE 

Elmas 
Kaçakçılığı 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık 

büroou. tarafından elınu kaçakçılığın
dan auçlu olanların dün geç vakte ka 
dar sorgularına devam edilmiştir. 

Tutuşan taca 
Karagiimrii.kte Çar'8mha sokağın

da Cevdet Beyin frrmmm bacasından 
ateş çrkmış ise de söndürülmüştür. 

Merdivanrlen dt:şen çocuk 
Tütüncü Ferit Beyin çırağı 11 yaı

Jannda llyas ismindeki çocuk Tak -
&imde Taliınhane apa:rtımanına gaze -
le götürdüğü sırada ayağı kaymış ve 
merdivenlerden yuvarlanmıştır. llyas 
baygın bir halde Çocuk hastah...;ne 
kaldır!mıştır. 

Yankesici 
Tramvay ile Meşrutiyet caddesin -

den geçmekte olan ve Beyazıtta otu • 
ran Ar~ Efendinin cebinden yanke 
sicilik suretile 15 liramu çalan Piç A
gop zabıtaca yakalıuımıştır. 

Zorla şarkı söyletmek istemiş 
Osküdarda oturan cazbant Musta

fa Efendi Taks.inıde Av loka.nt.umda
ki ~arkı ııöyleyen kızlanlan birinden 
.;.kiiduğu şarkıyı tekrar etmesini iste
miı. Şarkmm tekrarlannıadığmı gö -
rünce su §İşesini sahnenin tavanına 

fırlatm:ış ve bu yüzden lokantada ka
rışıklık olmuttur. Mustafa E.fenru ya
kalanmıttır. 

-<>---

Başvekil Hz. nin hareketi 
a-eriye kaldı 

Baıvek.il lmnet Pata ile Dahiliye 
Bakanı Şükrü Kaya Beyin bugün ""'1· 
rimize gelerek Trakyaya gi.bnelerinin 
geriye kaldığı haber almmı§tır. 

Ruam mücadelesi 
Vilayet ve belediye baytar müdüri-

yetlerince yapılmakta olan mankafa 
sav"1ına devam edilmektedir. 

Adalardaki sava§ bi·bniıtir. Bugün 
Seykoza gideceklerdir. Savaşın bu ay 
sonunda bitmesi muhtemeldir. --
Esna~ cemiyetlerinde yeni 

seçimler 
Son t:ünlerde, bir çok esnaf cemi -

yetlerinin seçimleri yapılmııtır. Ekmek 
yapıcıları cemiyeti seçiminde, Rüıtü, 
Kemal, Katanoş, Haıbip, Hamit, Ke
nan efendiler seçilmişlerdir. 

Baldı:all.,. cemiyeti seçiminde de 
Şevki, Raşit, Şevki, Muharrem, lbra
him, Eınin ve Eyüp efendiler kazanınış
lanbr. 

Gazetecilerin kurultayı 
Dün toplandı, meslek işleri görüşüldü, 

rapor dinlendi, hesaplara bakıldı 
İstanbul Matbuat Cemiyetinin yıl

lık kurultayı dün 14 te cemiyetin yeni 
binasında toplandı. Kurultay reialıiğine 
Bürhan Cahil Bey seçildi. idare heye
tinin öz türkçe ile yaıılmıı bir yıllık 
iş raporu okundu. Bundan sonra ge -
çen yıl ölın~ olan gazeteci arkadaş -
!ardan Kemal Ahmet Beyin hatırasını 
taziz içıin bir dakika susuldu. Bunu ta 
kiben merhum Kemal Ahmet Beyin ce 
miyete borcu ititfakla b~ğışlandı. 
idare heyetinin senelik it raporunda 
bazı geçen meseleler ınüza:kıere erul • 
di. Bu arada cemiyete yeni bir bina 
bularak &atm almak işi ile lı"Çen ku
rultayda vaıifelendirilmİ§ olan heye -
tin raporu okundu. 

Bu raporun cemiyete lokal olah.ile
cek bir bina tedarik ebnek i§i Üzerin
de uzun müzakereler cereyan etti. 

Neticede bina itinin alakadar he
yetle müştereken çalışmak üzere ida· 
re heyeti tarafından bitiriım-i husu
sunda kuar alındı. 

1 

nişletmek için bir nizamname projesi 
hazırlayan heyetin faaliyeti mevzuu 
bah&edilerek heyetin bu İ§ üzerinde 
çah§mağa devam etmesi ve .iş.in ikmal 
edilmesi kararl~brlldı. Kurulta,y ga -
zeteciler için to,ptan yaptmlan gjgor -
tanın cemiyet azasının aile ve çocuk
ılanna teşmili hususunda yeni idare he 
yetinin teıebbüslerde bulunmasmı mu 
vafık gördükten sonra cemiyetin bir 
yıllık blançosu ve yeni sene biitçeo.ini 
müzakere ve aynen kabul etti. 

Kurultay, cemiyete ait mesleki İ!· 
leri de görüştükten ve· Gazi Hazretle
rine tazim telgrafı çekilmesine karar 
verdikten sonra idare heyetıi intihabı
na geçildi. 

Neticede birinci reisliğe Gireson 
mebusu ve Kurun gazetesi aahiplerin
den Hakkı Tarık Us ve ikinci reisliğe 
Milliyet gazetesi müdürü Ahmet Şük
rü Esmer Beyler seçildiler. Vakit geç
tiği için idare heyeti aza intihabı per
ıembe gÜnÜne kaldı. T <>plantıya niba· 

BELEDiYEDE 

T racıvay Ücretleri 
Ve tarife 
Halkın ihtiyaçlarına göre 

yeniden yapılacak 
Y en.i tramvay Ücret tarifesinin ha

zn11anmasma ya.kında başlanacaktır. 
Nafıa b~ müfettişi yeni tarife hak -
kında §imdiden tetkikler yapmakta -
dır. Bu tetkikler bitmeden evvel üc -
retlerin indirilip indirilmiyeceği hak
kında bir şey söylemek kabil değildir. 

Yeni tarifede şehrin ökonomi vazi
yeti, yaşayış pahalılığı, kömür ve elek 
trik fiyab ve Tramvay şirketinin rune 
leye vermekte olduğu ücret esaa tutu
lacaktır. Bunlar henüz biliumed.iğin • 
den tarife komisyop.u, henüz ~e b~la 
mamıştır. Komisyon bir haftaya kadar 
toplantılarına ba§hyacaktır. Dün elek-
trik şirketinde İbrahim Beyin reisliği 
altmcla bir komisyon toplannn§tır. Bu 
komisyonda her hatta tranıvay araha
larmm başlangıç ve bitim noktaların
dan ilk ve son hareket tarifeleri Üze
rin.de görillmüştür. 

Bundan maksat mev&ime ve şeb -
rin ihtiyacına göre bir gidiş gelit ta
rifeai yapmaktır. Bu tarifede halkın 
•abahlan evlerinden çıkma ve akşam
ları evlerine dönme ve geceleri sine .. 
ma, tiyatro gibi eğlence yerlerinin da
ğılma zamanları gözönünde bulundu
ndmu§ ve buna göre tarifede lüzu;; 
görülen değişiklikler yapılmıştır. 

Hal talimatnamesi 
Belediye, Kartal ve civanndaki 

aebze müstahsillerile temasa geçmiş -
tir. Yeni §ehir muvakkat hali içjn ta
limatname yapılırken, ııebzecilerin de 
fikirleri almacakbr. Müstahsiller ara
unda kooperatif yapılmau için aynca 
tetkika.tt& bulunulmaktad1r. 

Gızi köprüsünün projesi 
Gazi köprü.ünün proj~, Nafıa 

Vekaletinin direktifi dahilinde yapıl
mı§ ve tasdik edilmek üzere Ankaraya 
gönderilnı.i§tir. Projenin bu dela tas
dik edileceği ümit edilmektedir. 1935 
aenesi .ilk aylarmda köprünün müna
kasası ilan edilecektir. 

Pa llayıcı ve yakıcı maddeler 
Patlayıcı ve yakıcı maddeıler hak

kında belediyenin yaptığı talimatna
menin tatbikma başlaıumıtır. Talimat 
nameye göre, 87,5 kiloluk ııeyyar ma 
&a altı ile benzin satan müesseselere 
yeniden açılmak için müsaade edllmi 
yecektir. Ancak mevcul miieMeseler 
altı ay iç.inde taliınatnamenin hüküm
lerine göre müesseselerinde değitik -
lik yapacak1ardır. 

Afyon mukavelesi için 
Belgratta top'.antı 

Türk - Yugoslav afyon mukavele • 
&inin iki tarafça deği.§tirıilmesi ve iyi 
görülen bazı maddeleri üzerinde gö

'1i!mek için Belgra.tta bir toplanb ola
cağını haher vemıiıtik. 

Bu toplantı, birinci kanunun 2 •in
de yapılacakbr. UYll§turucu maddeler 
inhisarı umum müdürü Ali Sami Bey
le beraber, idare meclisi reisi Habip 
zade Ziya, lktısat Vekaleti mÜ§avirle
rinden Huldi Beyler Belgrada varmak 
için ayın birinde ycila çıkacaklardır. 

1 Küçük haberler 1 
• Maa~if vekaleti umumi müfettiş

lerinden Bedri Bey Ankaraya gittniıtir. 
Başmülettiı Sellin Sırn Bey de Anka· 
radan lstanbula gelmiştir. 

* Almanyanm l&tanbul vis konsolos
luğuna tayin edilen Mösyö Sauken Is
tanıbula gelmiştir. 

* Sıhhiye vekaleti müsteşarı Hüsa
mettin Bey lstanbul<la bulunduğu üç 
ııün :zarfmda ıihhi müesseseleri teftiı 
elmİf ve evvelki giia Cenevreye hare
ket elmİftİr. 

* Şehrimizdeki Yugoslavya konso
losluğu 2007 ouınaralı kanunla alaka
dar Yugoolav tebaaunm aörMle kon
solosluğa müracaatlarını bildirmekte -
dir. 

* Cunı!huriyet Halk Fırkası Alem
dar nwye kongresi yannki pazartesi 
günü akşamı saat 2ı de nahiye merke
zi olan fırka vilayet m...-kezindeki sa
lonunda yapılacaktır. 

* Soy ach alanlar - Soy adı alan
lar şehrimizde çoğalnıııktadır. Sümer 
Bank lstanbul şubesi para şefi Odıan 
Bey de Tore soy adını ıJnuıtır. 

• Gözlükçü doktor Hakkı Hayri B. 
de aile ismi ola'J'llk kendisine (Tan) 
kelimesini seçmiştir. 

* Avrupada tetkik seyahati yap -
makta olan Japo,n sefareti abqemili
teri kuman.dan Y oşinaka dün btanbu 
la gelmifitr. 

* Gümrük kolculan - Gümrük 
muhafaza kolcularından 28 tanesi ite 
yaramachklan için İ§ten çıluırılmıılar-
dır. 

* Geçenlerde gümrüklerde memW'
luk imtihanı yapılmıttı. Bu imtihanda 
kazanan 14 kiıiden dördünün tayin • 

nd c:nir e'm" · 

"Günü l 
• ~J'ı 

Yeni dil wa a.ı 

- Öz Türkçe i e -
Yeni dil çalışmalarile bcaber 

gazetelerimizde öz türkçe ile yazıl 
mış yazılar görülmeğe başlandı. 
Birçok yazarlarımız iyi, tatlı dene· 
meler yaptılar. Okuyucularına hem 
yazılannı sevdirdiler, hem de ye -
ni sözleri öğrettiler. Bu sözler ya
vaş yavaş yurttaşlar arasında ya • 
yıldı. Konuşmamıza yer etti. Fa • 
kat öbür yanda öyle yazarlarımız 
var ki tarama dergisinde ne kadar 
söz varsa onldrı yanyana istif edi
yorlar. Öz türkçe yazı diye ortaya 
koyuyorlar. 

Bizim ötedeııberi bildiğimiz ta
nınmış bir söz vardır: 

Yazı, düşünceleri anlatmağa ya 
rar. Yazıda düşünce en önde gelir. 
F akaı birçok yazarlanmız böyle 
yapmıyorlar, Yazıya göre düşünce 
ler buluyorlar. Düşüncelerini keli
melerin içine tıkıyorlar. Anlatmak 
İstediklerine göre söz bulmuyor -
yorlar, ellerindeki sözlere göre an
latacak düsünce arıyorlar. Onla -
nn gözünde sözler birer kalıptır. 
Ve düşünceler bu kalıbın içine so • 
kulmağa yarar. 1 

Bunlar düşündükleri biçimde 
yazsalar ve zor, işitilmemiş söz bu 
lacağız diye uğraşmasalar daha i-
yi yaparlar. :1 

Böyle yazıları olnirken İnsana · · 
öyle geliyor ki, bunlar önceden OS• 

1 

manlıca ile yazılmış, sonra sanki 
bilmece yapar gibi sözler, dergide 
aranarak birer birer yerli yerine 
yerle;ıtiribniş. Bu biçim yazı yaz. ( 
mak elbette öz türkçe yazı yaz • ı 
maktan daha kolaydır. Evet, ilk 
önce oldukça zorluklarla karşıla -
;ıacağız. Fakat yaza, yaza buna da 
elimiz yatacak, tek yabancı söz 
kullanmadan düşündüklerimizi öz 
türkçe ile okuyucularımıza anlata• 
bil 

•• 1 
ecegız. i 
Yeni alfabe çıktığı sıralarda da 

böyle yapıyorduk. Ônca eski yazı
larla yazıyor, sonra bunu yeni bi • 
çime çeviriyorduk. Amma doğru • 
dan doğruya yeni biçimde yazıyı 
öğrenenler, böyle yapanlardan da
ha çabuk yazar, daha kolay okur 
oldular, , 

Bundan ötürü yeni sözler orta• 
ya atacağız diye canımızı sıkıntıya 
sokmamalıyız. Evet, dil bilginleri· 
miz bunıı yapapbilirler, bu iş onla
nn işidi,.. Dit işüe uğraşanla!rımız 
ortaya yeni sözler atarlar; bu söz. 
ler yurttaşlar arasında tutmalıdır 
ve tutacaktır. ı 

Biz de biliyoruz ki birçok sözle
rin türkçede karşılığını kolaylıkla 
bulamayız. Bu sözlerin karşılıkla. 
ruıı onlar bulup ortaya atacaklar 
ve biz de kullanacağız( Amma dil 
işinden anlamayanlann böyle söz· 
leri olu orta kullanmaları doğiru O• 

lamaz. Kaldı ki elimizde bir söz
lüğümüz de yoktur. ) 

Söz gelişi diyebilirim ki: Ben 
bir dil bilgini değilim; dil işinden 
çok an~amam. Bımdan ötürü öz 
türkçe yazı.,_yazacağım diye dergi· 
deki sözleri biribiri ardınca strala· 
yamam. Bu sözlerin yerleri, daha 
belirmemiştir. Bunu dil işlerile uğ· 
raşanlarımız yapacaklardır. 

Son zamanlarda birçok yeni söz 
ler çıktı. Bu sözleri bu işin anla -
yanları, bilginleri söylediğinden ça 
bucak öğrendik. Ve kulianmağa 
başladık. Bu sözlerin artık değiş -
miyeceğine inanımız vardır. Bun -
lan bütün yurttaşlar bellemeli ve 
anlamalıdır. Amma ben ortaya bir 
söz atarsam bunu ancak benim sa
yılı okuyucularım görürler ve gö -
rüp geçerler. Unuturlar ... Benim 
kullandığım bir söz karşılığı yeri
ne başka bir yazıcı başka bir söz 
kullanabilir. Bizim gibi yazarlara 
düşen iş yeni sözler ortaya atacak 
yerde büyüklerimizin dil bilginle
rimizin kullandıkları sözleri yc.ı:ı
larımız araııında geçirmek bunları 
bütün yurt içine yaymaktır. Yurt
taşlarımız var.ınlar yüz söz belle
sinler. I kinci yüz söz bunlar i>grc
tı7ince ortaya atılır. 

Mümtaz FAiK 

Bedava heykeltraşlık 
dersleri 

Halkevinden: 
1 - Parauz olarak heykeltr1>Jbk 

dersleri verilecektir. Kadın erkek iıti
yen herkes yazılabilir. 

2 - Birinci tiyatro kurılanna da 
taldıe alınacaktır. Bu kurslarda da 
dersler parasızdır. Yazılacak kadın ve 
erkeklerin orta mektebi bitirmi~ olması 

§llrltır. . . 1 • 
Bu kurslara yazılmak ıohyen enn 

akşamları &aat (16) dan (21) e kad ... 
Gülhane parkı isindeki Alayköşkü ida
re memurluğumuza bafvlinnaları rica o
lunur. 
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_ Gidip F ransııca sözlii 

Ankara sergisi -,-, -0-,-, -, _b_a_ı_a_n_l_am_ı_y_a_- Kııa karı• silah!. G E c E u ç u ş u 
k l Dı,arda yağmur ~ağıyordu. Arka Ranhten M ecdiye 

Kapanır ke D :ü~kii. :~yü~;:!!a:ı:;: ulus ~~':;;:,nJ~~ ;;::;:: r;~0~";d'i~· ~:a~7eda:~ ailenin efradına karşı Filmini röriinDI. Oynıyanlar: 
N. D. (millet)lere örnek vapmak için Bu ne kıya/et, dediler, sena· gayet kayrtıız davranan bir adamaın. 

" - Seni bizlere karıı böyle ta§ gibi yapan 
beyinleri durdurucu, gidifleri Ş-f'r• deta ."Hinei fayİa,,daki "Bican,, hinin ne olduiunu anlamak istiyorum. 1929 senesi teşrinlerinde cıihan buhra· 

nı batlamıJtı. Fiyatlar diifüyor, istihsal 
azalıyor, borsalarda panik ve iflaslar ço· 
ğalıyor, bir eiimle ile, dünya karanlık 
bir iktisat uçurumuna yuvarlamp gidi • 
yordu. 

CLARK GARLE - JOHN ve LIONEL BARRYMORE ................ 

Bu kanşrkbğın memleektimizde de a· 
kisler yapmaması kabil değildi. Netekim 
ayni teşrinlerin sonlarında bizim de para
mız tutarından kaybetti, ihraç malları • 
~ fiyatlar düıtü, ithal mallarına ve• 
rilen krediler kesildi ve iktiaadiyatmıız 
cihan buhranının pe§ine takılmak isftida. 
dım göst...,di. 

Başvekil hmel: Pa1a Hazretleri 1929 
ilk kii.Auııun on ikinci ırünü Büyük Mil
let Mecliıinde irat buyurduldan nutuk • 
larında, cihanın bu iktısadi bozgunluğu. 
na işaret ederek iktisa.diyatımızı buhran· 
dan koruma ve iktısadi hayatımıza ileri
leme ve açılma imkanları venne için a
bnması Jizımgelen tedbirleri anlattılar. 

Böylece, milli gücümüzle, milli tetki· 
latımızla kendimizi korumak prensibi -
başka bir tabirle - milli iktısat fonnülü 
ortaya atılmış oldu. 

Bu prens.ibın ilk tezahürü, ayni günde 
doğan, Milli lkbsat ve Tasarruf Cemiyeti 
oldu. 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti, ye
ni p.-ensibe dayanılarak açılacak iktısat 
savaşını iki başa bağladı: 

ı - Para biriktir! 
2 - Yerli mab kullan! 
:>avaş başladı, memlekette hareketsiz 

.daran küçük paralar ve tasarruflar han· 
kalara akarak milli ziraabn, milli tlca • 
retin, milli sanayiin muhta<; olduğu mil
li serınaye kaynağı meydana gddi; ha • 
riçte pazar bulamayan ham maddeleri • 
mu da!h.ilde işlenmeğe bıqlıyarak milli 
sanayi vücut buldu. 

Maksat, vatanı kend>ne yeten bir cüzü 
tam halin~ koymaktı. Memleket, giriştiği 
bu mücadeleye bütün hızım verdi. O ka· 
dar ki : 1929 dan beri cihan sanayi itleri 
durmadan daralır, fabrikalat" kapanır, iş
sizl.iık artarken memlekette sanayi müea
eseleri kuruluyor, istihoal artıyor, İJ ıa
hası geniıliyordu ••• 

Yukarıdaki sabrlar, Ankara Sanayi 
Sergisinin rellıberinden almmış hüJa.a. 
lal'dıır. 

Cumhuriyetin onbirinci yılına ııirer • 
ken açılan Sanayi Sergisi, doksan bin ki
şi tarafından ziyaret edildikten sonra ka
pandL Sümer, iş, Ziraat gibi kuvvetli 
bankalann ve onların yanında yer alan 
yüzden fazla firmamn te§hir ettiği mal • 
tarla; yurdun bir zamanlar sadece bir 
ham madde pazarı ve yan müıtemleke i .. 
ken Lozan zaferile kocaman bir varlık 
olduğunu haykıran Lozan aalonu ile; 
memleketin giriştiği planlı iktisadın bej 
senelik programını gösteren grafiklerle, 
sergi hakiki bir halk mektebi idi. Orayı 
gezen her Türi<, geçmişi, hali, geleceği 
anladı ve oradan göğsü kabarmış, yüzü 
gülmüş - başka bir tabirle - milli izze
ti ne si okşanmış olarak çıktı. 

Nasıl okşanmasın ki bütün bir savaşın 
tatlı semereleri gözönünde serili duru .. 
yor du. 

Yalnız o kadar mı?! 
Dahası da var: Türk nıiıundan kop • 

muı zevkle, Türl< kafasından çdmuı ta • 
natla, Türk topraklarında hazn-lamnıt 
harçla yaprlmıı koca bir Sergi Evi! 

Hakimiyeti Milliye meydanından Ye • 
nişehire uzanan geni~ buluvarm Üzerinde 
ve Hari<:iye Evinin karşısında, dinamik 
inşaatile devamlı bir hareket ifade eden 
- cephe görünÜfÜ üç bacalı bir ge
miyi andırır- Sergi Evi cenç bir Türk 
mimannın eseridir. 

Mikrobiyoloji cemiyetiade 
konferanslar 

Türk mikrobiyoloji cemiyeti 26 i
kinciteşrin pazartesi günü ıaat 18,30 
da Etıbba odaru>cla toplanacalctır. 

içtimada Osman Şerafettin Bey le
keli biimma, profesör Hirı ıüt hdz11. 
sıdıJıası hakkında konferanslar verecek
lerdir. Konferanslara h~ gelebilir • 

tıcı, geriliyenleri kamçılayıcı bir efendiye dönmÜfsün! Bu, muamma gibi halledilmiyecek bir !">' 
hızla ileri atılan Türkün atası, bizi Güldü: midir? Dört beı sene Anad~luda dola~· 
ydlar var ki, sevinçle, istekle arka· Ne yapayım, kıfQ karp silah· tın. bir çok r:ııalar kazandın. Bu kaz.uı. 

d k t land 1 ı cından ne anana, ne ben kardeıine, ne 
sın an Of uruyor • rm. •• de hem~irene hiç bir ıey göstermedin. 

Ona yelifememek, bile bile ölü- Bu arada ayağından lastiklerini Haydi senden nakden yardım istemiı ol· 
mün kucağına atılmak olduğunu çıkarmağa çalıpyordu. mayalım; fakat hır karından çıkau üç 
biliyoruz. BirUi dik!Mtli bakmı1, lastikleri· kardeşin biribirini unutması mümkün 

Türkiye, on bes, yın önce cogvral· nin altı delik olduğunu görünce: müdür? 
Nal 'l ded • L k ko Bize 5 sene içinde bir mektup obun 

yada yeri olmayan bayraksız bir ' - ' e- ' m,a arşı Y· yollamadın. BiliyGNan ki annem ihti-
ülke idi. Gazi Mustala Kemal, o- duğun mühim siliihlarımlan biri yar bir kadmdı·. Ana hakkını sana taıif 
nun düşen bayrağım kaldınp eline bozuk! ve izah etemeğe hacet yoktur. Bu büyük 
verdi. Delik lô.stiklerine hazin hazin duyguyu senin yüksek idrakin fdzla 

bakarak: takdir eder. O, ~üpheı.iz ki senden yr.•·· 
Biz o günden sonradır ki yurt d dmı, hem para cihetile yardım beklıyor. 

sevgisi ne olduğunu; öğrendik. Bu Doğru ... dedi, yalnız fil a Kız kardeıin Saıniyeye ıı:elince, koea.sı 
L d var: malum ya, silahlar iki türlü- onu botadı. Hadi, hayırsız bir adam çıktı 

sevgi fimdi damarlarımtzda .. ız du"·r. Bı"n', du'".....,.,na L-rn gerrekten h · • · ·· · ih · B 
G • T .... _,,.. RU ,.... 3" emııremtzın uzetıne anet etti. unu· 

kanımızla birlikte dolaşıyor. azı. karşı kaymağa, öteki de yalnız kor· la kalmayarak onun mücevherlerini, ma· 
nİn yarattığı gençlik; geçmiş yılla- kutmağa, yarar. Benim silahlarım, lmı mülkünü yedi. Ağabey, benim va· 
nn bütün birikintilerini attı, onun ikinci soydan .•• Kı"" kar•• koymu· ziyetimi bilsen ağlarsın, biliy .... sun ki Ra-

ol d d ad ._ r- T silı, senin talisiz küçük kardeşin baha· 
Y un a urm an .. o,ayor. yorum, aklım sıra, onu u""rku-tmegv e Tah dan pek ufak yaşta yetim kalmqtı. • 

Bir gün: çalışıyonım!. sil lıayatım bin türlü sarsıntılar içinde 
- Dur! dereler de, bu gençlik Kulakmisafiri geçeti. Askerlikten kurtulalı bugün bir. 

duramaz. Durmak elinde değil de hafta oluyor. iş.siz ve parasız bir halde-
onJan duramaz. •• yim. Senin yakında htanbula geleceğini 

Oz Tu-rkçe ı"le haber almaklığıına rağmen bu müraca:a-
Büyük ônder, halifeyi sınırdan tundan kendimi alıkoyamadım; çünkü 

d'F" attığı gün: s· ı • çok mustar bir vaziyetteyim. Emin ol ki 
- Bu nasıl 4? diyenler olmu1- l mecemız senin buraya gelmeni bekliyemiyecek ka

dar müşkül ve sd<11ık bir haldeyiın. An· 
trı.U d il . "b o....niıca l<ar§ılıldannı yazdığmırz layacağın, evde kapanını§ oturuyorum. 

zerin en yı ar geçınce; U kelimelerin öz tiit<kçe mukabillerini bu- Ablama yeni bir kısmet çıktı. Bugün ya· 
nasıl iş,, diye dudak bükenler bile: !arak şeklimizin boş hanelerine yerle§• nn nikihlanacak. Annem sana hergün 

- Bu ne güzel ;, ... bu ne yerin- tiriniz ve kesenok (Milliyet bilmece me- inkisar ediyor: Hain evlat anallnı aramı-

d • ded'l murluğuna) gönderiniz. Doğru halle- yor, ona hakkımı hdal etmiyeceğim di-e ,,... ı er. 
Ô d b "d k ndilikl • d denler arasında kur'a çekiyoruz ve ka· yor. 

te e en e e enn en şap zananlara hediyeler veriyoruz. Bugün ihtiyar anamıza bakılmak li-
ka giyenler çoğalmağa başlamıftl. Müddet: Pazartesi giiırii akşaınına zımdır. Ve dul hemıiremizin bıqgöz <>-
Gazeteler; buna bir türlü kendi kadardır. dilmen için paraya ihtiyaç vardır. Asker-
adrını veremiyor: Iilrten terhis edilmit genç bir karde§in de 

Yeni bilmecemiz iş buluncaya kadar yaşaması liiznndır. 
- Avrupai serpuş .•• diyorlardı. Bunlar senin vicdanının büyüklüğünü 
Günün birinde Gazi, şap/Myı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 bekliyorlar. 

bapna geçirip Kastamonu gençli- 1 \ \ 1 \ I l•I J \ I• ı Nedir? Bu evlerin tapu senetleri val-
ğinin karpsına dikildi: 2 J J• J J J•" J J J 1 deıni2'in üzerinde değil midir? O kadın 

ı ı çalışmı§, çabalamış ve sağlığında babam 
- Elendiler, bunun adı şapk<l· 3 \lll !• J• I J ~J l• I j paralarını oıra hediye etmişti. Vefahndan 

dır!.. 4 1 J• J 1 1 1 1 J BI sonra bu paralarla aldığı evler onun Öz 
Ertesi gün, bütün Türklerin ba· - malıdır. Anaınız vefat etmeden o mülkler 

fında ~apka vardı. Latin harfleri a· ~ 1 1 l • l ll J • J ll J • ı • J I• için biz bir hak iddia edemeyiz. Evlerin 
lımrken çekinenler, korkanlar ol- 6 J · · ı J• I 1 1 1 J JB hakiki sahibi anamızdır. Binaenaleyh 
du: 7 1 m ı 1111 ·. • I I• ' I• çokhodbinveiddiacıda,....ımıyorsl111.A-

8 
namızm ka:bini kırma_ Ağabeyim hakkı-

- Bir yıl daha bekleıek ..• diye il i \ 1 \ \ \ \ 1 \ nı tanı. Ve ona hürmet et ... seliimlar ... 
yalvaranlar oldu. 9 J Je l Jl!I ' J ı m ı 1 1 Mecdiden Rasihe 

Gazi, bu sözlere kulak vermedi. 1( J l • İ \ 1 \ \ 111 \ \ Hain ananın doğurd,.:;u 1 aksız kar-
Elinde yeni alfabe, bir ilk okulak 11 1 1 1 1 deş! 
(mektep) öğreticisi (muallim) gi. ~ • l• I I 'B M. Ic:ubunun acemice hislerle karalan· 
bi kamu (halk) nun başına geçip Soldan sağa mış sabrlan beni uzun uzun güldürdü_ 
yer yer dola,tı. Aına kahkahalarımın sadasında ellerine 

1 - Lı'.igat (6) kanun (4. ve ayaklanna pranga vurulmuş bir mah-
Anlamayanlann kalasına soktu- 2 _Akıl (2), yet (2), cenini sa- kıimun zincir ~alurtılarına benziyeıı bir 

ki, bu iır yürüyecek alla be savaş•· kıt, mutereddi ( 5) . ahenk vardı. Ben, aile efradıma karşı öte-
nın sonu belli: Dağ çobanlanndan 3 _ Rahrt edab (2), daima (ı). denberi l<ayrtsız davranan, ana, kardeş 
ozan (şair) lar yetişti. 4 _ ı~ota, i&tifham edatı (2), dü- hakkı tannnayan ve mukaddesata hor· 

Şimdi de, gene onun gösterdiği rü. t, muntazam (6). hakan bir asi, hir vicdansızım§mı. 
Rasih ..• H akikaten ben, fenalığa düı· 

yoldan Türkün öz diline doğru gi. 5 - Mader (3). manlıkla, nezakete incelikle, şefkat, göz. 
diyoruz. 6 - Nota (2), alil, ham üzüm (5). yaşı ve kalp çarpıntılarilemukabele eden 

Öteki gidişler gibi bu ı:::dişte de 1 - Yemek (4 ). bir adamun. Böyle bir insanı ahlak kitap· 
8 - Telif etmek, vesatet (9). 1 ·· k' -" L ' h - 1 ak ka ülkümüze (ideal) varacagv ız, ama- arı mute iUllll uır ıa sıyet o ar Y· 
9 - Beygir (2), amel, fiil (2), ne· d d' t · ef · · • - f crmızı ( hed el) bulacağız. e ıyor. zzeti n sını ~nımayan, şere 

zaket (3) • ve haysiyetini bilmeyen ve haksızlığa kö· 
Belki gene dudak büküp: 10 - istifham (2), yaı, nemli (5). rü körüne boyun eğen bir adam aciz ve 
- Bu iş yürümez, diyenler var· akıl (2) · iktidarsız, benliği ölmüı bir zavallı sayı· 

dır. 11 - Raıbrt edatı (2), pislik (3). lır. Uk evvel senin iôn bir kafa noksanı 
Yakında, bütün yeryüzündeki Yukardan ,. .. agı~ demek olan bu kaziyeleri bilmen liizmı· 

l·n~_ nl-' - bı"rlı"kte l d ·· """ dır, Bundan sonra seninle ilk ve son de-
'~ "'ta on ar a gore- fa olarak e:örüşebilirim: Babamız öldü-k' 1 - Herze, münasehetsiz (10). ce er: ğü zaman sen küçücük bir çocuktun. 
- Gazi, başladığı İfİ başanr! 2 - Akıl, cephe, uka değil (2), Samiye on iki yaşında bir kızdı. Ben ise 

Başarılamayacak i;re de ba,lamaz! inhitat, sukut, y<ıiruı değil, (4), çabuk on altı yaşında bir delikanlıydım_ Baha-
M. Salahaddin GONGÖR <3 >· mızın vefatından sonra ananuz evimizde 

Nişanlanma 
lzmit mebusu SirTt Beyin kızı Kam. 

ran Hanım ile Zafer torpitoıu makine 
:zabitlerinden Kioznn Paşa zade Saffet 
Beyin nişan merasimi TefVİkiyede Tif. 
lis haşk~losu Rerık Beyin evinde 
yapddığmı sevinçle öğrendik. Niıanlı • 
lara saadet dileriz. 

4 - Rahtt edab (2), tırnak yarası bana rahat vermedi. Yediğim her lokma· 
( 6) • ya, nankör ve zalim bir kedi gibi göz di-

5 - ideal, mefkure (4), nota (2). ker olntu~tu. Belki de hatırlıyorsun Bu 
6 - Emare (2), Afganüı-da bir yüzden aramızda büyük kavgalar olurdu. 

§fllıir (5). Nihayet bu hakaretlere dayanamadım. 
7 - Hademe, hioımetçi, velet ( 4) • bir krş 'ııünii baba bucağından kovularak 
8 - Yürümekten emir ( 4), vazife sokaklara atıldım. Günlerce soğuk açlık 

( 3), tarif edab ( 2). ve sefaletle mücadele ettiın. 
9 - Yemek (2), nota (2). Siz hepiciz, Samiye de sen de anam• 

10 - Şir (3), bir lrüyiik kut (6). zın bu vicdansızlığına iştirak ettiniz. Ben 
11 - Cereyan, meyi (4), •iyalı (4). çalııtnn. Kendimi kurtardım. Samiyeyi 
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narına oturdu. Sonra kalktı, bir 
bafka bacaya yaklaştı., eğiJ.ip bak· 
tı. Bu tenbel tenbel dola,ması, kar· 
'ıda saffı harbe dizilmit gibi duran 
evlerden birinin tarasaaında bir 
genç kız vücudu belirinceye kadar· 
devam etti. Fesini bafmdan çıka· 
rıp elile bir ifa'et yapar gibi oldu. 
Bu sırada az daha afağıda büyük 
bir evin birinci katında biraz kal· 
lak bir kafesin altından gözetildi
ğini farkedememitti. Ve ••• ıslık ça• 
larak, kollarını sallaya sallaya bu 
sonuncu evin kapıtma yaklaşırken 
gözleri hala öbür evin tarasasmda· 
ki kıza. dikili kaldığı için kafesin 
indirildiğini de görememişti. 

Genç, sol elile kapıyı iterken 
çenesini okşıyacak oldu. O zaman 
bir dağ keçisi ürkekliğiJe geri çe
kildi. Yüzü, gerdanı ve kua kol
lu blozunun biraz çokça açık bı
raktiği ?;-:lğsü bir anda kıp krmu
zı oluvermİftİ. 

da ... okutuyorlar ... Bana sorsan a 
nereden geliyorum timdi? Sabah
tan beri Beyoğlu kitapçılarım do
l~maktan imanını gevredi. Gör
müyor musun çantamın ne kadar 
kabarık olduğunu? hepsini kira 
ile aldım, okuyup iade edeceğim. 
Ne garip! Bir çoğunun üstünde lie
nüz darülfununun damgası duru
yor. Yepyeni, hep hiç karıfbrılma
mış kitaplar da. •. Geçe-ı gün bir he
sap ettim. Şimdiye kadar müthia 
para verınitim. Acrdmı doğrusu'. 
Nihayet karar verdim; bundan 
ronra kitap için ayıracağım parala
rı biriktirip muallim olur olmaz 
Parise gideceğim. Ne yapayım? Q. 
rada bol bol okur üstelik bir de se
yahat yapmış olu rum. 

Bu muhavere daha epey uzun sü
rebilirdi. Fakat Türbeye ulaştıkları 
için Nazmi arkadaşmr tramvayda 
yalnız bırakmağa mecbur oldu. 

Müel.ifi: Na:ı:mi Şehap 
- Allaha ıunarladık Hayred

din! 
- Mersi Nazmi •• Ben kahveye gi

diyorum. Sen de gelsen e ... bilardo 
seyrederiz. 

- Bakalım... Bugün çok ıslan
dım. Şu hurutuk elbiseyi sırtım
dan çrkaraymı bir kere de ••• düşü
nürüm. 

Nazmi B:nbirdirekte oturuyordu. 
Daha doğrusu Şehabeddin B.narnın 
da bir zat ailesile beraber, Binbir
direğe bakan evlerden birinde ika
met ediyordu; Ve Şehabeddin be
yin büyük oğlu olan Nazmi bu evin 
bir odasını şımartılmış bir otel 
müşterisi gibi kullanıyordu. 

Türbenin karşısında, acem bak. 
kalın yanındaki !okaktan Binbir 
direk meydanına çıkınca, elleri ar
kasında, hava alıyormuş gibi, ya. 
V'4 yav'4 yürüdü, bir bacanın ke-

Kapmm ziline elini uzatırken, 
kapı kendiliğinden açılıverdi. Dar 
taflıkta hayli güzel bir kızla göğüs 
göğüse geldi. Dudaklarını ısıra ısı· 
ra güldü. 

- Bu ne işküzarlrk Ayte !_ Ka· 
pı ardmda mı bekliyordun? Annem 
evde mi? 

- Evet ... beyefendi de evde ... 
Yukarda misafirler var. 

Çekingen bir tavırla konu,an bu 
kızın gözlerinde, bilakis atılgan bir 
hal vardı. Gülmiyordu. Surat ta et
miyordu. Lakayit değildi, fakat a
lakasını da belli etmemek istiyor
du_ Anlaşılıyordu ki: 

Bu krz bu o vlanı sevi ordu. 

Nazmi kundmoalarınm ucuna 
ıbıu.ıı. basa ona yaklaşmak istedi: 

- Ne o? dargın mıyız? 
Kız biraz da.ha geriledi. Sol e

lini dudaklarına değdirip gayet 
hafif bir sesle; 

- Suss;s - dedi - misafirler 
gidiyor. 

Ve parmağile tavanı göstere
rek sağ tarafta bir kapıdan içeriye 
daldı. 

Genç kulak verdi. Yukarıdan, 
bir kaç kiş.inin ayağa kalktığını 
hissettiren bir gürültü geliyordu. 
Üç ·bet dakika kadar bulunduğu 
yerden kımıldamadı. Gürültü şim 
di, biraz daha fazlalaşmıştı. 

Misafirlerini uğurlayan bir ev 
sahibi neşesile babasını gülüşü • 
nü ve durmadan dil döken anası • 
nm sesini işitti. 

- Acaba 'kim bunlar - diye 
mırıldandı - karşılarına çıksam 
mı çıkma!am mı? 

Tereddüdü bir saniye bile ıür
medi. Dudak büktü: 

ve 
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gelin ettiniz; benim düğünde bulunmak· 
lığuna fır.sat vermediniz. Siz böyle aile 
merasimleri ve şenlikleri yaparken beni 
bir yabancı, evden kovulmuf bir serseri 
addediyordunuz. Senelerce dişimi sıktnn. 
Kaybettiğim baba ıefkatinin ve mahrum 
kaldığım ana oevginnin yokluğu içimde 
intikama, kine benzeyen hisler doğurdu. 
Bir zaman sonra anamızla banıtım. O 
zaman evlenmek ıevda:1ına düşmüttüm. 
Anamız bu seleT de düğün masrafıma İş· 
tirak ebniyeceğini söyleyerek beni gü
cendirdi. Ve ben oilu evlenirken, çıkar
dığı bir tatsızlıkla izdivacı bana zehir 
etti. Bir kibrit çöpile olsun masrafnna 
iştirak etmedi. 

Sonra, ben size tekmr bir yabancı ol
dınn. Senelerdenberi bu yabancılık de
vam ediyor; hayatımın "onuna kadar da 
edecektir. 

Beni sizlere karŞ< böyle tat gibi yapan 
hisler anlayorsun ki hiç halledilmeyecek 
bir muaımna değilmiş t Anamız hain ve 
şuursuz bir kadındır. Bunu sen de Sami
ye de bilmezsiniz. Ve bilmediğiniz için· 
dir ki beni haksız ve aile efradına kartı 
kayıtsız bir insan zannedersiniz, fakat 
aradan geçen uzun ve insafs·z seneler 
babamın mezarı üzc:"'ine ettiğim yemin 
için bir kefaret olmu~tur. Anama verdi
i;im sözü, huııün, hal<sız ithamlardan 
kurtulmaklığım için bozuyorum. Siz de 
hakikati anlayınız: Babamızı toprağa 
gömdüğümüzün ertesi gÜnÜ anam beni 
yanına çağırdı. Bir bohçaya sardmıı beı 
bin san sarı lirayı bana saydırdı. Bunu 
babamın sağlığında ben ·de bilirdim. Bu 
para hepimizindi. Bize babamızın bırak
tığı bir servetti. Bunu düşmanlardan 
korumak için bahçede kümesin içine göm 
düm. Altı ay sonra bu para çıkarılarak 
bir kısmile evler abndı. Diğer kısmı da 
guya işletilmeğe verildi. Anam evİeri 
alırken biu danışarak tapu senetlerini 
üstüne yaptırmııtı. Bu muamele bitince 
bir ölünün hayatında kazandığı ve ev
latları için bıraktığı bu servet sağlığında 
zevcesine hediye edilmiş cep harçlığı kı
lığına bÜründü. Beş bin SaTı lira bir ka
dına cep harçlığı olur mu? Merhametli 
bir baba arkasında öksüz kalan yavrulan 
nı böyle bir servetten mahrum eder mi? 
Bugiin •en de Samiye de biliniz ki tapu 
senetleri ananızm üstüne yazılı evler bi
~im Öz malımızdır. Ve sonra üç bin altın 
kim bilir hanııi evin bahçesinde gömülü 
duruyor. 

Rasih_, Şimdi düşün. Siz, ıizin için 
bir yabancıdan ba~ka bir şey obnayan 
ve ana şefkatinden ınahrum kalıp evlat 
haldaru alamayan ye bunun için ana hak
la lannnayan bir ağabeyin parasına muh
taç olmayacak kadar zenginsiniz. 

Anamız bizden kendisi için ana hak
kı İsteyeceğine toprağa gömdüğü altm· 
lan çıkarım. Benim anamdan alınacak 
hakkım vardır. Onun benden istenecek 
bir ana hakkı yoktur. Bundan dolayı o
na hürmet benim için bir vicdan borcu 
olamaz, anladın mı? -O. N. -

hangıi sulu bamyalardır. Bizimki • 
!erin adam akıllı bir ahbapları mı 
var ki ? 

Ve gene parınakl.arınm ucuna 
basa ban yürüdü, kızın daldığı o
daya girdi, kapıyı arkasından sür
meledi. 

Ayte yere bir seccade sermit, na
maza durmuştu • Nede çabuk yap
rnıttı bu iti? Bu acelesini fazla din
dar olmasına mı atfetmeliydi? 

Yok canını... gencin krvılcmıla
nan gözlerinden ürkmüş, seccade
ye sığımrsam bir ~k fırtmasına tu
tulmaktan kurtulurum sanrnı&tı. 
Bu, Nazminin hareketlerini yan 
gözle takip editinden apaçık anla
şılıyordu. Narı! ki kapının sürme
lendiğini görünce seccade üstünde
de yakasını kurtaranııyacağım his
setti. Biran heyecanından nefesi 
kesilir gibi oldu. Dili karıftı, kısık 
bir sesle okumağa çabaladığı sü
reyi bitiremedi. Hele onun adını a
dım yaklaştığını hissedince yüzün
de öyle bir endişe belirdi ki, faz. 
la düşünmedi, derhal namazını boz 
du. Atmacanın önünden kaçama
yan bir keklik gibi ürkek ürkek 
geriledi; sonra, ani bir hareketle 
pencereni• kafesini kaldırdı. Hız
la duvara at.'ılan bir kedi gibi geril 
mi,ti. Ne de kıvrak bir vücudu var

ı 

iıdiıı 
~lı 
~hi 
lı~e 

Bugünkü prograııı tı ~ 
eı.,.. 

ISTNBUI.: 1 il 
19: Ha..-a;,-an ldtar talann. ~ ell 
19,30: Dünya haberleri. 19,45: Operet lll p ~t 1 
unun İz:alu . 20: Şehir tiyatrosu optret ,_,. j1' ı"' 
tarahndan. Fraa•ız tiyatro.1ntd.a Yerilecek oİ' l 
bir rü.ya) operetinin nakli, Ya-.. Selma ~ ''i l' 
tar H. - Beateleyea Ferdi btıy. (Hava Ol..,;s d~ r 
oldukça K&l'P memleketleri n .. riyab P"'t"' L l' 

ınımıza ili.ve edilecektir.) ~de 

223 Khz, V ARŞOVA, 1345 m. .tt' fi\ () 
17.20: Keman konseri. 17,45-: Ma~ .ı+ lit 
18: Oda mnaikisi tan.hadan .a...s &...,.-1 ,ı. e 
18,50: Mıahtelif .tözler. 20: Piyano koıa ... ,11 edild 
20,30: Orkesh'a ko••eri. - Ma.aa~ dl ~ 
Şarkıh akfam konseri. 21,45ı Haberler: 21";r il 
musaha'be. 23,.30; Flüt. kJari:aet. keman .,. , ~ lıc 
roJonael konseri. 24: Muıababe., - Daıa.t 11 ııı .... . ~ t ......... l 

1195 Kb•. FRANKFURT 251 m. i Q d11 
17: Könicaberstea. 19: Mozartın aoo -;ı ~İtrı 

isimli "'j.krofon neıriyah. 20,10: Or.- k!" '/J: J • 
20,35: Mu•alıabe. 21,0S: Halk m••iki•ı.. ıJı ,ete 
Skeç. 22,30: Altıncı büyük Alman konıer•·,,-ı lQJ 
Haberler. 23,25' Spor haberleri. 23.45: Al< ~ 

1
• 

kont.eri, 1: Vaperin Parıifal operau. tl a. 
841 Kbz. BERLIN, 357 "'· 1 !~it 
19,40: Ora musikisi ve b.a.llr: f41.rlalarr. 'J,A,. lçjt\ 

Spor haberleri. 21: Şarla refab.tile fil~ 
nik e•erlerindea ll:ouser. 22,3Ch Şabeterl_A).tJ l Q 
mürekkep konıer .23: H.;ıberler, 23.30: 6.h 
mu•ikisi. d k P 

223 Kloz_ BOKREŞ, 364 m, ıı<' ,e i 
11,30: DiwU n"4rİyat. 12,30: Radyo orb• f 'ıtıd 
13,30: Habtrrler .13,45: Popüler Tranıil'f'S~ lib• 
musik isi. 141 15: b.aberler. - Koaıerin d•1

1; \ 
17: Köylü aaati. 17,15: Ro .. en musiki.si. 1 ~ t&.tı\ 
Köylü oe:şriyatı. 18: Jeaa Marco orke,tl'~ t .. 
19: Haberle r. 19,15: Orkestra.nar de •• .-.; dl'U 
Konferaaa. 20,20: Hafif m'"iki. - H•f«-pi ese 
habeJieri. 21: Mozarbn "Requi. .... ,.indan ~ b

0 
, 

çalar. 22,05: Radyo orkestrası. 22,tSt 5r C 
23: Haberler. 23,20: Radyo orkeatr .. •· Q \' 

6860 Khz. BELCRA T, 437 ..._ 'iJ' t\11 
18: Radyo orkestrası. - Musahabe-• d 

pl 8.k. 20,10: Rek1,m1ar. 20,.20: Pi7ano k. Oı' b;\ı' 
21: Milli neıriyat. 21,.30: AJM&.D eserler-ıo ~ lti 
ıarkdar. 22: Kuartet koaseri. 22.,30: R llıi:I, 
piyesi. 23: Haberler, spor. 23,30: Radyo 0 

'ol 

trası tar.tından kOhıer. lJ 
545 Kh•. BUDAPEŞTE, 650 m. ~ 
16,50: orke stra Konseri. (Poata meas ,1. r 

rı) 17,30: Hjki ye1er. 18: Konserin d~ dı. 
18,50: Macar ıarkılan. 18,30: Muhtelif r 
le r. 20,30: Spor haberleri 20,40: Stüdyo . · .\\ı.a 
ıi1i . 22,20: Haberler. 2.2.40: O.ana IBUI ~,ı' 1 
23,40: Opera orke•trau, 24.: Cia.•eae or tıey) 
lrau. lı~ 

TEPEBAŞINDA ŞEHttı ~~e 
TlY A TROSU ııı e 

DRAM ve PiYES KISMI ~ ~İ~Jı 
r. - Bu alqam saat ıD ıl 1lı a. 
ııtJ~~uı ~ri'lıUtll MADAM SN' ı~e~ 

$ehırTıyatrcso JEN 1 ~,b 
ırııııııııııııı ba~= ~::j ~~ ı 

il f ,il 
zan Viktoryen ~) ~ S 

ı ve Emil Mo~ 1' _ _, li~ 
111 me eden Senild il' ~ 

ri Hanım. ~ il~~ 
110111 •• "' 9ır ~:li 

Eski Fransız Tiyatrosuııj~ ~ı~ 
ŞEHiR TIY ATROSU OPERE1' 11 j 

Bu ak.- ısaat 20 de ~il 
BU BiR RUYA ~di 

Operet 3 perde ef ·~, 
Yamn: Selma Muhw H. s.,...J ı, 

1 

Ferta ~ ~~ 
Fevkalade zeki Ye diplOIJJ!'t ~ ııı\•l 

kadm da böyle bir vaziyet ıı-"o ~~ 
sında ancak bunu yapabilirdİ"'et' ~ 1 

da, içini, sokaktan gelip geÇ~~, ı, 
tabak gibi gösterirken bani' 'il ~ ~l 
rem sevdiğine aaldırabilirdi?_AI ~~f 
mıldannıasına meydan vertJF' ı, 

bir kafes daha kaldırdı. A.tf ~' 

Artık genç apifıp kalmıttI· ~ ~! 
siz ... geri~ döndü. Yavaf r-"df. ~ı' 
gürültü çıkarmamağa dikkat e .,Jı tij ~ 
rek, sürdüğü sürgüyü gene lı~e t4 
elile açtı. Sonra altrne. bir islı: bJ ti,. 
çek~i, ?turdu. Mağlubiyeti Jı:s ~~l 
etmıştı. JI ~~ 

Kızın yüzünde bir istihza clD 
tr: / ~~ 

H h .. 1 d d' ef ı ı· - a fOY e .•• - e ı -- ~ ·~ 
di efendi, uslu akıllı otur baiı:.ıı.Y'' 

Bu sırada yukardan; 
L•61f 

- Ayşe! Ane ! - diye .,... 
mr~lardr - ~ lfl 

Başındaki namaz örtüsünU ~ ~O' 
rıp Nazıninin eline tutuşturdUı 
şarak dışarı çıktı. 

-Ayşe! 

- Buradayım hanımefendi .. • 
- Sokak kapısını aç kızı(llo 
Misafirler merdivenden İ111 

lardı. 

- Bitmeıli 



TARiHi TEFRiKA: 14 

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

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Nadiri F e'lJZi EJ. kendisine hayli 
Qcındıracak bir çok şegler yazıyor 
~}ehir köyünde Sırplarla dolu bir 
;:,_e Yalnız bir topçu neferile hü· 
"i ettik, köyü kurtardık. Ozeri-
ıe ablan kurtunlann haddi, he· 

~ı Var mıydı? O gün bir neferle 
ık_çit arkasında karlar aras.mda 
~ göğüs gererek göııterdi
"111 cesareti, ııebah ve hamiyeti a
~ hu zavallı vatan unutacak mı
~Vatan uğuruna malımı, kitap· 
~ . ,ı, b~n mamülkümü fed~ ~Y· 
~§un gibı canımı da vermek ıçın 
~hl.ı ırıuh:ırebelere ittirak ettim. 
lı ır köyünde evvela iki tabur 

1 
ker olduğu halde otuz bin kiti 
~ ~.akın hücum eden Sırpların te· 
~ liiderine kallr çelikten bir s.:' çe 
ltı il kimlerdi? Asker, ahali, mil-

/'! Bir avuç hamiyetli halk! ! ! 

1 
• &tanbula Feldikten sonra Ali Su

~ı 'fa.kası zuhur etti. Şehir köyün
~ Çekilen 7ahmetlere ve muhare-
r de göster ilen teeaatlere mükii
l~t olarak Yemende Hüdeyde Rüt
ı!l ınektebi muallimliğine tayin 
~ diın. İki feneden fazla bir za-
0 il da cehennemden nitan veren 
ııı'•cak mı>m~ekette Arap evlatları· 
01

11 terbiyesi ve tahsili ile mefgul 
d.duın. İzin alarak İstanbula gel
~tıı. Yemene giden muallimievvel
~~e lstanbul rüsü vermek kaideden 
~· Bu hakkımı istedim. Bugün ya· 
ıq ~a vakit geçirdirler. daha doğru
~· endilerine riitvet vermediğim 

111 hakkımı ibtal ettiler. 
~ llu Yeiı ve fütur esnasrnda hoca 
d~.ıın efımdinin Babıali <"addesin· 
•iııd rasathanesine giderek kendi-

~ lib· e~ felsefe ve heyet öğrendiğim 
~ ; hır taraftan Ja gelenlere mec· 
t~~.1 ders okuttum Beylerbeyi ve 
~ Up rüttiye mektepleri hesap, hen 
~o e, coğrafya, defter tutma usulü 
0 talıklarına tayin · edildiğimden 
ıJa.ıifeyi de ifa ediyordum. Bu a
~ ık hukuk mektebi açıldı. Oraya 
b· ~aırıa batladım. Sanğı çıkarıp 
lıı~llci ticaret mahkemesine aza 

U.l&.zimi oldum. 

~oca Tahsin vefat etti. Adliye 
dırı Cevdet pata beni konağına 

le.r ı.k Belagat mübahaselerine kan
lı.ha Abdürrahman, Süreyya ve 
b, ~et Mithat efendilere, Ekrem 
lık.\ere. cevap yazıyordum. Bu ara· 
~İ}' eııı Selanikteki mektebi osma
d. e tııüdür tayin ettiler. Oraya gİ· 
.. Ce'" • 

lııa.h gun esnada Serfiçe ticaret 
I ~İ}' ke~eain~ reiı' tayin olundum. 
~ ıııe;setı tercıh ederek mektebe git

!, 1,?'I· Serfiçeye giderken Selani-
1 b,~kl'adnn. Selanikteki maarif er

~l\ 1 ~e Selanik gençleri tarafın. 
' 11)1\ tordüğüm iyi kabulü ömrümün 

811.na kadar unutamıyacağım. 
~~ ~tfiçe ticaret mahkemesinin 
\i~"•nden sonra Karahisar sahip 
~lu. ret mahkemesi riyasetine tayin 
\,l~~um. Mahkemenin acınacak 
t~ 111 ~~!aha kıyam ettim. Halbuki 
11~ eııı vatanda,larrmız aleyhime 
)\ ~ ettiler, hakkımda Sait pata· 
~1~11.rnal verdiler. Hakim olduğum 
~dit e. hilamuhakeme, bilasual az. 
l.t;.~ dırn. Retit patanın mahdumu 
'' 1 har Pli.faya misafir oldum. A
l~ ~a Patanın oğulları Veliddin 
dj~ ecmeddin beylere den verir
~fl Maitetimi kalemle tedarike 

O ~"-~dım, kitaplar telif ettim, mec
~liııdara makaleler yazdım. Fakat 
~Ilı ,'.lt hükfunetinin tazyiki bizi 
ı~:te ba,l~.dı. Kitapçı. dükkan
d~ıh:~ hergun toplandıgımız Ab
~fik.(lırn Memduhlar, Mazharlar, 
>, it er, Ahmet Rasimler bir ara
~~leınez olduk. Sefaletimiz art-
1ı1ı hatladı. Gün oldu ki bir kaç 
ltı1~ 1}'ar1ın okka kestane ile hayatı
'•!ıı.ttl lrıu~afaza ettik. Bazı geceler 
'İid, u kı sabahı yapmak için köp
~~~ 11 ~~tiktafa, Betiktattan köp
b'tirlıdıp gelmek üzere vakit ge-

11.lu •ın. Koynumda yirmi para 
,t ~'•i~trıazdı ki sabahçrlar kahveha-

~ ~ild~ .oturup sabahı edeyim.,. 
~ .'tıd· ~rı Fevzi efendi bu suretle 

)~t "~ın~ acındıracak sözlere geçi
"" dıyordu ki: 

d '>-ekt'-· b k 
~ Seıa 1 !l' 1~ u aı ~nt~lar ara.sın-

r ı. ~•iye ~ı~lı Ömer Fıkn efendınin 
~fa, 6 f 11 uzerine Baltacı Hacı Mus. 
ij ~ end' · d 
'·''• " ının amadı Hakkı beye 
l'ıı oldrmek üzere konağına mual. 
~ d;ı, um. (Demek ki o zamanlar
:b laj lllbt ~lduktan sonra da mek
~U.luııu.e esı gibi h" • d rs alanlar 
':ı.t ~0rrnu,.) Hakkı bey veliaht 
'da.i~ end'n'n sevgilisiydi. Onun
'-'~ •ık~ ~uh bere ederdi. Evinde 
'l\~ııı ıçtıınalar obrdu. Damat 

ut Pafıı. merhu n da bu cemi-

yete gelirdi. O sıralarda midemden 
rahatsız olduğumdan doktorlar 
midemi sifon vaartasile karbonatlar 
la yıkıyorlardı. Bu halime Mahmut 
paf& acırdı. Çünkü kendisi de mi
desinden rahatsızdı. 

En nihayet bu konakta jurnal e
dildik. Beni hacı Mahmut sorguya 
çekti. Bulgaristanda "Beyan,, na. 
mile bir gazete çıkaracağı· 
mı, Re,at efendinin taraftar· 
larından bulunduğumu ve Hakkı 
beye teytaınet dersi verdiğimi yaz. 
ınıtlar.,, 

Nadiri Fevzi efendi bundan son
ra Abdülhamide intisap ediyor. 
Fakat mabeyine gidip gelmesini 
kendi kafasına göre tefıir ederek 
diyordu ki: 

"Sorgu esnasında her ,eye açık 
cevaplar verdim. Gördüğüm zulüm 
ve gadirden dolayı memleketime 
gidip "Beyan,, namında bir gazete
çıkaracağımı ve çiftlik ve emvalimi 
ve hanelerimi zapteden Bulgarlar 
aleyhine dava açacağımı ve mek
tepler te&ia edeceğimi icabında A
vukatlrk edeceğimi anlattım.,, 

Burada Nadiri efendi bir müd. 
det evvel geceyi geçirmek için pa· 
rasızlıktan köprü ile Betiktaf ara· 
sında sabaha kadar mekik dokudu
ğu halde Bulgaristana gitmek ve 
orada gazete çıkarmak için lazım 
olan parayı nereden bulduğunu ve 
ya bulacağını anlatmryordu. Gaze
te çıkartmak tehdidinin Abdülha
mide kartı bir f&Jltaj olduğunu da 
söylemiyor, yalnız diyordu ki: 

"Bu cevaplarımı serbest bir su
rette arzettim. Zatıtahane İstanbul 
surları haricine bile çıkmaklığıma 
razı olmadığını ve yakında büyük 
bir memuriyete tayin kılınacağımı 
tebşir ettirdi. Bir kaç gün sabır et
mekliğimi söylediler. Aradan bir i
ki gün geçtikten sonra müracaat 
ettiğim zaman beni tahkikat itlerin 
de ( ! ) kullanmağa kıyam etti. Vic
Janımı beklememek için Mustafa 
Asrm pa,a zade irfan beyle bera
ber Çatalcaya kaçtım. Mabeyinden 
Ali Sait geldi, beni mabeyine gö
türdü. Bir yere kaçamamam için 
beni Serhafiye Ahmet Celaleddin 
pa~anın maiyetine tifre memuru ta 
yin ettiler. Bir müddet sonra e~kı
ya takibi için bir bölük süvarile 
beraber Adapazarına gönderdiler • 
Oradan Çanakkaleye yolladılar. 
Ayda yirmi lira muhassasatım var
ken bir para alamadım. 

İstanbula avdetimde jurnal edil
diğim için beni Fizana sürmek is
tediler. Bir gece evimi abluka al
tına aldılar. Fakat Allahrmm ina
yetile bir teY yapamadılar. Ben de 
bu ahvali, bunların rezaletlerini, 
her gece Nazif Sürurinin evinde 
olup biten feyleri yazdım. ve şika
yet ettim. Maarifte münhal olan 
teftiş encümeni azalığını istedim 
( !) ve oraya aza oldum. Bunun ü
zerine Ahmet Celaleddin pa,a, Ha
cı Mahmut, Çerkes Mehmet pa,a 
daima aleyhimde bulundular. Bun
lardan bana bir fenalık geleceğini 
hissettiğimden Ni9antatmda te,
vikiye İmammdan bir ilmühaber a. 
larak Galata cihetindeki nüfus ida
resinden bir pasaport çıkarttım. 

Berkofçeye gitmek üzere Varnaya 
hareket edecek olan vapura bine
ceğim esnada beni yakaladılar. 

- Bitmedi. -

Ulusal musikimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 

lar ıunlardır: 

1 - Musikide ihtisas ilıtiyaçlan. 
2 - Konıerva.tuvar ihtiyacı opera 

ihtiyacı... (Devlet ve şehir) 

3 - Türk bestekarlarına düıen va
zife. 

4 - Eserde musiki inkilabı. 
5 - Bestekarlara çalışmaları için 

kolaylrldar ve yollan. 

6 - Türk hcstckarlannın eserleri
nin yalnız temsile ait olanların da de
ğil, konser ve radyolardaki çalınmala

:rında da telif hakkı getirebilmeleri. 
7 - Turk bestekarlarının eserleri -

1 nin tabi suretile de memleket dahilin
de ve "wupada yayılmnsı. (Bu mad ' 
denin de devlet iti olması). 

8 -· Musiki esederınin telif hakla. 
rırun tadil ve tesbiti • 

9 - Bütün organizasyonlar için en. 
cümenler teşkilı. 

MiLLiYET PAZAR 25 TEŞRiNiSANi 1934 

Almanya 
Çcnbcr içinde 

(&şı 1 inci sahifede) 
mak, sulha fena hizmette bulunmak o
kır. Uçüncü Raylı Sovyet Rusyaya kar
!• tabii düımanlanm, evvela L ... istanı 
sonra ela Japonyayi ayaklandırmak iste
miıtir. Fakat ancak Fransa ile Sov
yet Rusyanrn birleı.nıesini temin edil
miftir ki, sulhu da bu mustakir bir ha
le getirebilir. Bu vao:iyetin Avnıpa sul
hunu tehlikeye diifürdüğünü gören Sov. 
yet Rusya ile Fransa, hüriyetlerini ko. 
rumak istediler, ve bu iki memleket ara
sında bir aulaıma yapıldığı da inkar e
dilemez. Ne ittifak, ne de aakeri anlat
ma kelim<>sini lwllann·ıvorwn. Fal.at 
ıunu diyebiliriın ki Almanya ile herhan
gi bir muhuaına halinde çok kuvvetli 
ve mıikemmcl tcdı.iz edilmit olan Rus 
ordusunun yardımı bize temin edilmit
tir. Hiç ıüphesiz ki bir çok. Fransızlar 
böyle bir anlaımaelan müteessir olmuf
lardır. Çünkü Sovyet hükumetinin ıe
ldi onların emellerine tevafuk etmiyor. 
Faka! fUDU hatırlamamız Jizımdır ki 
Kardinal dö Riıliyö A vutturyalılara kar 
ıı Alman pı otestanlaı·iyle ittifak etmiı
ti Burjoi hansa ela bugüııkii şartlar İ· 
çinde, Sovyet Cumlruriyetleriyle pek ala 
birleşebilir. Avnıpayı kararsızlıktan kur 
taran bu anlaşmadan dolayı memnun o. 
labiliirz. 

Hükıimet dıt vaziyeti ve •ilabsrzlan
ma konferansmın boşa çıkması ihtimali
ni göz önünde tutarak or.du mevcuduna 
itina göstermeğe karar vermiııtir. Bir se· 
nelik askerlik yetiıir. Fakat çok kuvvetli 
levazımı harbiye bunun için farltır• Ra
porumdaki müsbet malUınat ile F ran
saya ve sulha eyi hizmet ettiğime J..a. 
ni~.. . 

Ordu encümeni reisi miralay F abrı 
soğuk kanlılığı elden bırakmamak lizRn 
geLdiğini söylemiıı v" demittir ki : 

" Fakat harp levazımı imalinde Al
manyanın sarfelligi devce gayret karıı
•ında levazım yapmak ve tahkimat VÜ· 
cuda getirmek için icap eden kadroyu 
•ve mutaha1111lan toplamak lazımdır. 
Fransa sulılı i..tiyor. Fakat Fransanm 
zaif olması harbı bir nevi davet olur." 

Harbiye nazırı ceneral Moren demiş
tir ki : 

"Sulhu iotersen haı'hı hazırla, deme
yeceğim. Fak at •ullıu istersen barba ha· 
zırlan diyeceğim. . . 

800 milyon frank olarak tespıt edilen 
harbiye bütçesi ulu orta kararlattml~ı 
değildir ve 1935 yılı içinde bu para tu· 
kenecektir. 

Ancak fevkalade ahval bizi mecbur e
det-ıe senelik hizmetten ayrılacağız. 
Ş~diki askerlik müddetini değiıtinnek 
fikrinde değil~. Fakat mutahassıslan 
artıracağım mükemmel bir millıendis 
ve zahit teıkilatırnız vardır. Fakat usta 
baıı ve küçük zabite ihtiyacımız var• 
dır. . 

Harp yapmrı olan eski , m'!"anpler, 
tekrar bir harp görmek nıyetinde de
ğillerdir. Fakat lıarbm fecayiini ta1ma
rnıı olan genç nesillerin müfrit vatan
perverlikleri bizim tanunı§ olduğumuz
dan daha müthiş bir feliikete sebep ola
bilir. Ve bu Avrupa medeniyetini orta
dan kaldırabilir. Şimdiye kadar zekanın 
ve ılmin ıııkları olan en büyük mille
tin başka ıekild~ ha~led~esi. k~bil ~l~n 
meseleler için bıri bırlerıne gırdıklerını 
görmek çok acı bir ıey olur.,. .. 

Ceneral Moren bütün ,: ... ~!ardan yük· 
selen allaılar arasında sözlerin ıöyle 
bitirmiştir : 

" Milli müdafaaya ve bilhassa bana 
dü§Cn iılerde emin olunuz. çok cıddi h~
rd<et edeceğim. Fakat aynı zamanda bır 
felaket olmaamsı için de bütün gayreti
mi sarfedeoceğim. Ba!ka taraflarda da 
ayni şekilde baı eket edildiğini gönnek 
iıterım., , .. 

Harbiye nazırının bu. nutku meclısın 
bütün sıralarında derin bir tesir yap
mq ve 'sosyalistlerden tutunuz da müf
rit sağ cenaha varıncıya kadar bütün 
mebusların ıiddetli alkıılan arasında ce 
neral Moren kürsinden inıniıtir. 

Londra nasıl karşıladı 
LONDRA, 24.A.A. - Fransa ile Sov• 

yet Rusya arasında a~keri ~ir m~sak ak
di teklifi Londrada bıru ıuııhe ile kar· 
ııılanmıt tır. 

Reuter ajanıının muhabirine göre 

Fransa tarafından ıimdiye kadar takip 
edilmiı olan hattı hareket, onun Rusya 
ile Milletler Cemiyeti misakı ve mua
hedenameler çerçevesi haricinde böyle 
bir uzlaıma yapmasına müsait değildir. 

Franıa ile Ruıya arasında askeri ıbir 
misakın akdi, hundan başka bu misakın 
Milltler Cemiyeti misakına uygun olup 
olmadığı meselesini ortaya atacaktır. 

Bu münasebetle böyle bir misakın aJı:. 
dedilmesinin Milletler Cemiyeti muka
velanameıinin bir nevi tevsii wretitin .. 

de kabul edilebileceği ve böyle bir mi
sakın akdi hakkındaki teklifin mezkur 
maddenin tefıir esasına istinat etmesi 
muhtemel olduğu beydn edilmektedir. 
Mezkıir madde, iki devletin kendi ara
l<.ı. .. ~~•...a ıKısındP.n Dıri:ı;ini bu madde mu
cibince diğerine yardım etmeye davet 
edildiği tdkdirde ötekinin yardımını teş
mil etmesini ve bu yardıma tedafui as. 
keri müzahereti ililve etır'!sini natık 
bulunmaktadır. 

Bir taraftan da tekzip 
PARıS, <:4.ı\.A. - Hariciye naza

retinde Fransa ile Sovyet Rusya ara
sında askeri bir itilaf mevcut olduğuna 
dair olan taYialar asıl ve esası olmadığı 
beyan edilmektedir. 

Lehistanın vaziyeti 
LOMDt..A, 24.A.A. - Ekonomist ga

zeteıi Avrupanın vaziyetini tetkik ede .. 
rek diyor ki : 

" Lehi3lan siyasetinde görülen deği
şiklik Fransız - Alman barışmasına ya
rarla Avrupa için çok faydalı olacaktır. 
Fakat Rusyanın paylaşılması için Japon
yanın da işLirak edeceği bir Berlin ... 
Vaı·§>ova suikastini. ortaya çıkarırsa çok 
zararlı bir şeydir.,. 

MEMLEKETm:Wiai 
Trakyada yeni mektepler 
Bir kaç yıl içinde atmıştan fazla yeni 

köy mektebi yapıldı 

• 

Evren Sekiz köyünde 

LOLEBURGAZ, (Milliyet) -
T rakyanm ortası ve Edirne demir. 
yolunun üzerinde bulunması dola
yısile her bakımdan büyük bir e
hemmiyet ta9ıyan Lüleburgaz, i
mar, iktisadi kalkınma ve maarif 
itlerinde müfetti9lik idaresi kuru
lalı beri her sahada gösterilen fa
aliyet bir kat daha artmıt bulunu
yor. Lüleburgazda bir çok yerlere 
örnek olacak kadar ileri giden bir 
maarif faaliyeti göze çarpmakta
dır. Kırklarelinin pek çalıtkan va
lisi Faik beyin önayak olması ile 
bir kaç yılda vilayet içinde altmıt
tan fazla köy mektebi yapılmıştır. 
Bir çok köylerinde yeni mektepler 
bulunan Lüleburgaz kazasında, bat 
ta genç ve-değerli kaymakamları 
Kemal beyle ilk tedrisat müfettiti 
Yalçın beyin dinmek bilmeyen ça
lıtmalarile bu ders yılı ba,ında da 
Kara Musul, Tatlı, Kara ağaç ve 
Eevren Sekiz köy mekteplerinin 
yapılması bitmit ve büyük feda-

. . 

yeni yapılan ilkmektep 

karlrklarla bu bilgi yaprlarmı ku
ran çalıtkan ve maarif sever Türk 
köylüsünün çocuklarına açılmıttır. 

Lüleburgaz belediyesini yıllar
danberi büyük bir kudretle idare 
edip bir çok iy i,ler yapan Kemal 
Bey, geçen intiahpta yeniden be· 
lediye reiıi seçilmittir. Kasabanın 
imarı için canla b~la çahtan ve 
elektrik itini tahakkuk ettirmek Ü· 
zere bulunan bu çalıtkan ve bilgili 
belediye reui ile milletin her ihtiya 
cmı zamanında k&l'fılamağa can a
tan, kazanın bütün işlerini büyük 
bir titizlikle idare edip ileri götü
ren, gençleri spor ve kültür t~kila
b altında toplayan kaymakam Ke
mal beyi ve kaza maarifinin en fa
al bir unsuru ve lise ba.lcaloreasını 
vererek bir çok gençlere phsi fa
aliyet sahasında da örnek olan ilk 
tedrisat müfettişi Yalçın beyi bu ve 
rimli çahtmalarından dolayı kut
lular ve bütün itlerinde kendileri
ne muvaffakıyetler dileriz. 

Afyon Halkevinde muhtar kursu 

1'ursu idare edenler ve kursa 

AFYON, (Milliyet) - Vilayeti- 1 
mizde yeni ve faydalı bir tetebbüs 
oldu. İki gündenberi merkez kaza
ya bağlı bütün köylerin muhtarları 
tehrimiz halkevinde konferanslar 
dinliyor, dersler okuyorlar. Bu 
kursları gündüzleri Vilayet daire 
müdürleri geceleri de halkevi men
supları idare edecek!erdir. Kurslar 
için on günlük bir program tesbit 
edilmiş olup her müdür ve daire 
reisi muhtarlarının kendi memuri
yet vazifesine taallıik eden işleri 
hakkında öğütler vereceklerdir. 
Bu öğütler ayın 29 uncu pertembe 
gününe kadar devam edecektir.• 
Gece konferanslarını verecek hal
kevi mensupları inkılap, cumhuri-

Tarlı kavgası 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının 

kozdibi mahallesinden Hatice ka
dın Emir ovasındaki tarla11nı iki 

kitiye birden icarlamıt, bunlardan 
Aydınlı süpürgeci oğlu Haean, 

tarlaya giderek sürmeğe başlamış, 
Osman Büklü isminde, çift aletle
rini arabasına yüklüyerek tarlaya 
gitmiş, orada Hasanı çift !Ürür gö

rünce aralarında kavga batlamış, 
Hasan elindeki övendre ile lsma

ilin arabaya kotulu öküzlerine 
vurmu1, öküzler ürkmüş, bu defa 
Hasan lsmaile vurmağa batlamış, 
İsmail de tabancasını çekerek Ha
sanı başından ağır surette yara' a
mıştır. Yaralı memleket hastahane
sine kaldırılmış yaralayan da kaç
mı,tır. 

devam eden muhtarlar. 

yete, kültür çalışmaları, dil deği
timi, sıhhi işler Türk tarihi asri çift 
ç.ilik, zirai kooperatifler, buğday it 
!eri, temiz ve çok istihsal, zehirli 
gazlar ve konrunma çareleri, yurt 
bilgisi malıimatı gibi mevzular ü
zerinde ~öz söylüyeceklerdir. 

Kurslara 200 kadar muhtar de
vam ebnektedir. Kursların açılma 
merasimi, bayraklarla süslenmiş o
lan halkevi binasından mızıkanın 
tatlı nağmeleri arasında yapılmış
tır. Vilayette diğer bir çok hayırlı 
i•ler gibi bu işin de mütetebbisi o
lan Valimiz Ahmet Durmu' ve hal
kevi reisi Galip beyler birer açma 
nutku söylemitler, ondan sonra da 
,tı..-,.lere batlanıruttır. 

Kütahya haberleri 
KUTAHYA, (Milliyet) - Bu yıl 

yapılmağa başlıyan istasyon bulvarının 
toprak tesviyeli bitmiş ve 18§ kınlma
ğa başlamıştR'. 

• Yeni belediye mecliıi ilk toplan
malarında kadın kıyafetlerinin ıslahına 
dair l:ir karar vermittir. Bu it önümüz .. 
d ki martın birinci gününe kadar bit • 
mit olacaktR'. Herkes ıimdiden manto
larını hazırlıyor. Hanım azalaranızın 

teklifi üzerine ve müttefikan venlen 
bu karar muhitimiz hanımlar mahafi -
linde memnuniyetle karşılanmış.ıır. 

* Halkevimizin hali< denhaneleri 
ko:.ı faaliyete başladı. Merke21de biri 
hanunlara iki•i erkeklere ait olmak Ü
zere üç ve köylerde 11 halk dershane
si açıldı. Bütün muallimler ücretsiz va
zife alıyorlar. Dershanelerde okuyan
ların yekunu bir hafta içinde sekiz 
yüzü geçmiıtir. Bundan 66 sr kadın
dır. 

• Evimizde Kütahya halkiyat tetkik
leri yapılıyor. Bu tetkikler Kütahya ga
zetesile neşredilmekle beraber, aynca 
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Büyük Önderımiz · 
"At t·· k a ur ,, 
Soyadını aldılaı 

.(Başı 1 inci sahifede) 

Bundan sonra kürsüye gelen ı .. 
.met Pa,a: 

- Arkadatlar, büyük Önderi • 
~iz Cumhurreisimizin soyadı için 
b~~ k~un teklif ediyoruz. Dütün • 
duk ki, soyadı kanunu tatbik olu. 
nurken büyük Önderin lafıyacağı 
adı tayin etmek Büyük Meclisin 
borcu ve hakkıdır. Kanunda biz 
(Atatürk) adını teklif ediyoruz. J. 
nanıyoruz ki, ulusun en değerli vll( 
lığı olan Cumhurreisimizin adını 
söylerken saygı ve sevgi duygula. 
rımızı birlikte ae:ı;dirmit olacağız. 
(Alkıfla.r) 

inanıyoruz ki Atatürk adı İl4l 
Büyük Türk Ulusu, en büyük oğlu. 
na en büyük, en saygdı hitabını 
yapmıt olacaktır. (Alkıtlar) 

Bunun üzerine ba,ka söz isteyen 
olmadığından maddelere geçildi 
ve teklifi kanuni alkıtlarla kabul 
edildi. 

Bu haber Ankarada çabuk yayıl 
mıt ve batlamış olan soyadı alma 
işi büyük bir sevinç içinde büyük 
bir hız almıtlır. 

Büyük günlerden biri 
ANKARA, 24 .A.A. - Büyük Milice 

Meclisi bucün, büyük ve tarihi günle • 
rinden birini daha yaıadı. Büyük önd ... 
rin soyadı münasel>etiyle bütün meclisiıı 
tek bir kalp çoşkunlıuğu ile en saygılı 
tezahuratine meydan Yeren bu topıa
ela Hasan Bey riyaset ebnelcte ve Bat
veıkil IKDet Pap Hazretleri ile bütün 
Vekiller hazır bulunmakta idiler. 

Meclis açılır açılmaz nıznamede bu
lunan kanunların müzakeresi ysıpılmMı 
ve bundan sonra da Reisicumhur Haz. 
retlerine verilecek soyadı için hükii
met Urahndan verilmiı olan kanunun 
müstaceliyetle müzakeresi kabul ecliJ.. 
mittir. 

Kabul olunan bu kanun layıhasila Ke
mal öz adlı Cwnlıurreioimize "Ata Türk,, 
soyadı veilnUıtir. Tarihi bir vesika olan 
bu kanunun kabülünden sonra da puaJ\ 
teıi günu toplanılmak üzere toplanbya 
niıhayet verilıniıtir. 

Görüşülen kanunlar 
B. M. Meclisinin bugünkü toplantı.

da üzederinde ıtörüıülen kanun layiba
lan i:se ıunlardır : 

Hudutta çık&ak ihlfüulann ha!li için 
Sovyet Rusya hüklımetile imza edilıni.t 
olan mukavelenin meriyet müddetinin u
zatılması ve havai seyrÜıefere tna.ham 
beynelmilel sıhhi mukaveleye ittiralci
miz hakkındaki kanun ikinci müzakere
leri yapılarak kabul wilmittir. 

Anadolu ajansı ile on seneye kadar 
taahhüt icrası için hariciye vekfiletine 
selahiyet veren kanun ila Zl temmuz 
1927 tarih ve 1110 numaralı askeri mem 
nu mıntıakalar kanuna göre askeri bi
rinci memnu mıntaka içerisinde kalrp cİ· 
heli askeriyece alınnırş olan gayrimen
kul amvalin 5 fubat 1931 tarih ve 1744 
numaralı kanun mucibince 1930 ve 1931 
senelerine kanunen verilmi.yen bedeW.a
rinden geri. kalan borçlar ertesi .eneler 
milli müdafaa vekaletine "memnu mm
taka istimlak bedeli.,,. Namı altında ko
nulan ve konulacak olan tahsisattan öde
neceği hakkındaki kanun layihasınm da 
birini müzakel'!'leri yapılmııtır. 

Yalovanın planı 
Yapılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 

üzerine geldim. 8 • 1 O gün kalacağım 
Yeni Türkiyenin güzellettirilme•ine 
hizmet edecek bir işte benim de -
ğim bulunacağından çok aeviniyorum. 
Planı bura.da mı, yokoa Fransada mı 
yapacağım?. Bunu ben de bilmiyo • 
rum. Buna, Y alovaya. gittikten &0nra 
karar vereceğim. 

YENi NESRIYAT 

Büyükga:ı:ete 
Büyük gazeteı>İn beşinci nyısı renk

li bir kapo.k içinde, çeşıtli ve gÜ2el Yd· 
zılarla çıi<mııtır. Bu sayıda Türkiye 
muhacir meselesi hakkında dikkate ta
yan bir yazı vardır. 

Bundan başka büyü'!< ve yirmi dört 
sahife içındc, mcr:Jdı dört tefri'<a, alt> 
muhtelif müsabaka, hikaye, kadın, ti • 
yatro, sine.."lla yazılan yer bulm11.~•a.d~r. 
(Beynelmild beya7 k.ldır tıcaretı) ısım• 
Ti yazı bilhasS3 kayda değer bir kıymet
tedir. 

Büyük gazeteyi okuyucularnnıza ha
rareti~ tavsiye ederiz. 

broşür halinde de basılıyor. Yakında 
konferanslara başlanacaktır. 

Eğridirde elektrik 
EGIRDIR, (Milliyet) - Memle

ketin tenviri için yapılacak fabrika 
tahsisatı Devlet Şuraunca tasdik 
edildiğinden belediye dairesi he
men faaliyete geçerek fabrika te
melini atmıf ve makineleri getirt· 
miştir. inşaat süratle ilerlemekt&- · 
dir. Yakında Eğirdirin her tarafı 
elektriğe kavuşmut olacaktır. 
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Yazan: Marthc Richard Tercüme eden: M. F. 

[(ulağımı duvara yapıştırmış 
baronun casusla 

konuştııklarını dinliyordum •.• 
Hülasa 

[ Marthc Richard Fransa casusluk 
teş' tl tarafmdan ispanyaya gönde
ril n •ir. Vazüesi orada Alınan casus 
t şkiliitma gırmc-k ve iki cihetli caSU&
lu yapmakur. Marthe bir sürü mace
ralardan •onra ı.lrnan casus tcşkilatr 
re..;ı Baron Fo.ı Krohn ile tanışmıştır 
E "ıan bır çok malürnat alınış Fransa
ya gıtmiş t krar ispanyaya dönmüş

tur 
Şimdi Madrittc Baronun kendisi i

çin hazırladığı &partımandadır.] 

Baron bütün itlerinde seyahatle
rinde bu müstaar ismi kullanıyor
du .. Ve ben de tayyare bayramı i
çin kendisini Hedilla'ya bu isimle 
takdim etmittim. 

Baronun yavaş yavaş kalbine 
nüfuz ederek ona hudutsuz bir iti
mat telkin ediyordum. İspanyada 
ya.p.mk hususundaki ısrarımı Fran
saya nad:ren gitmemi, o, kendisine 
olan bağlılığıma bir alamet zanne
diyordu. Hakikat ek~eriya yalana 
yardım eder ve onu kuvvetlendi
rir. Ben ona mazimden bahseder
l<en, hiç yalan söylemeden, yalnız 
lıktan ne kadar nefret duyduğumu, 
ve ha} !omdaki bir çok hadiseleri 
dostluklara medyiın bulunduğumu 
söylemiştim. 

O, kendine fazla inandığımdan, 
bu iti.:..fıarımı başka şekilde tefsir 
etmit ve iyi bir arkadaş bulduğu
zehabma kapılmıştı. Heyhat! Hal
buki ben ba~ka türlü bir arkadaş 
anyordum. 

Fon Krohn apartımanı iki şeyi 
için kullanıyordu; bir defa beni 
ıerbestçe görmesi imkan dahilinde 
idi. Sonra hir o.tasını casusları ka-
0Jul etmeğe tahais etmişti. Yüzba~ı 
Ladoux da 7nten bunu istememi9 
m i irl i? 

Madridde hiç biribirimizden ay
rılmıyorduk. Fı•kat hı· hal beni ku
durtuyordu. Avdet etti ğim zaman
danberi Baronun karısını uk sık 
goremiyordum. Ho~ kocasmı mı 
fazla ihmal (,diyordu ya. 

Bir gün Barona sordum: 
Niçin benden bu kadar çekini

yor, kaçıyor? Siz muhakkak ben 
den bir fey saklıyorsunuz? 

- Size yemin edeı·im ki bir teY 
yok! 

Bana karınıza dair bir teY aöyle
meyiniz, sefir ve Fon Kalley'le o
Jan rekabetinizden bahsetmediniz. 

Bu tekilde hareket ederek bir 
gün pusuya dütmekten kendimi 
korumağa çalıfıyordum. Barona 
~riz etmekten maksadım m1.1azzep 
hır hayat ya~arlığıma dair kendisi
nin nazarı dikkatini celbetmekti. 

Baronnla beraber oturmamız ba
na bir çok muhaverelere karıtmak 
ve intikamımı ıılmak imkanını ve
rİyc>rılu . 
Şu h ikıi~eyi bir misal olarak an

Jatayım : 
Bir gün Baron elinde siyah bir 

bavul olduğu halde apartRDana 
gelmi,ti. Vadini hatırlatarak aor
dum : 

- Seyahate mi çtkıyoruz? 
Hayır, dedi, şimdi değil! Gele

cek hafta. 
Salona girmi,tik. Baron çok me.

ıul görünüyordu. Nihayet lakırdı
yı a ğzının içinde evirip çevirdik
ten sonra gayet nazikane bir sekil-
de dedi ki: ' 

- B;risi gelecek Marthe eğer 
bizi yalnız bırakır!en çok me'..nnun 
olurum. Bunun üzerine mutpağa çe 
kildim. Orada bir pencere vardı. 
Bu penrereden merdiven görünü
yordu. Bu suretle M. Edouard Wil-

' . son u zıyarete gelenleri görmem 
kabil olabilirdi. 

Duvarın öbür tarafında Baronun 
bet atağı , beş yukarı dolaştığını 
d~~!ordum. Sinirli idi. Fakat si
nırlılık onda artık bir adet h"km'"-• . . u u 
ne gırm ı,tı. 

Beş dakika kadar pencereden 
gözetledikten sonra merdivenden 
oldukça 'İşman, kısaca boylu es
mer ve kırk kırk bet yaşlarınd~ ka
dar tahmin olunabilen bir kadının 
çıktığını gördüm. Hiç şüphesiz ev
velce aralarında konufmu,Iardı. 
Çünkü doi(rudan doğruya gitti. M. 
Edouard Wilson'un kapısını vur
du. 

Mutpaktan çıktım ve yemek oda
....,. ~eçtim. Bura:ıı büroya biti,ik-

ti. Duvara kulağımı dayayarak bek
lemeğe batladım. Kapının yanında 
yer almıştım bu auretle biriai ge
lirse onu ı!a duyabilir ve her türlü 
tehlikeden masun kalırdım. 

Safi 1'ulak kesilmiştim. Fon 
Krohn'un Conception diye bir ke
lime sarfettiğini duydum. 

İspanyolca konuşuyorlardı. Ben 
iyi anlayamıyordum. Buna rağmen 
bir kaç kelime öğrenebildim; bir 
tarih: 12 teşrinievvel; iki şehir is
mi Barcelone ve Cerbere. 

Fon Krohn hazan aeaini yükselti
yordu. 

Conception tüphesiz bir şeyden 
ürkmüttü. Çünkü mtüemadiyen fU 
cümleyi tekrar ediyordu: 

- No puede Senor ! No puede 
Seniyor. 

( -Hayır yapamam efendim.) 
Safi kulak ke.ilm'~•im. Fakat 

söylenilenlerin he1>3ı.,i duymağa 
imkan yoktu ki ... Y almz lakırdı a
rasında Fon Krohn'un, Conception 
a 12 Tetrinievvelde gelip bir bavul 
ve bir de şimendifer bileti almasını 
söylediğini işittim. Ayni gün ayni 
yerde kendisini bekliyecekti. 

- Gracia Senor (mersi) 
Conception, Barondan para al -

mıftı. 

n.r koltuğa gömüldüm, ve b~ı
mı i ·i elimin arasına aldım. Böyle 
yaptığıma çok İyi etmiştim. Çün -
kü birdenbire kap ı açıldı ve Ba -
ron içeri girdi. 

- Neniz var Marthe? 
F \'na halde batımın ağrıdığını 

ve inip bir iki tane "antipirin" al
maaım söyledim. 

]çimde müthiş b:r sevinç vardı. 
Çün!tü kendisini ele verecek olan 
ilacı bizzat Barona ald ınyordum. 
Bununla mektubu yazacak ve Yüz
ba,ı Ladaux'ya vaziyeti bildirecek 
tim. 

Alelacele geri döndü. 
Tekrar yanımdan ayrıl dığı za -
~ hemen şefimin tarif ettiği gi
bı antiprinle mürekkep yaptnn ve 
ona Conception hakkında bir sürü 
malUnıat yazdım. 

. Mektubumu henüz bitinru,tim 
ki Fon Krohn tekrar geJ.di. 

- Karrm Granada'dan geliyor. 
dedi. 

Heyecan içinde idim. Çünkü ka 
nsı atafemiliter ile ırkı fıkı temu
ta idi. 

Baron ilave etti: 
- Pariae kadar gideceğim, bu, 

onu burada beklemekten daha iyi
dir zannederim. 

Batını iğdi. 
Antipirinle yazdığım mektubu 

aldım. Üzerinde (Jacob .okağm • 
da 26 numarada Madam Delonne) 
yazılı idi. Bunun kardetim olcluğu 
nu söylüyordum. Mektubu Barona 
verdim ve dedim ki: 

- Bu mektubu geçerken posta
ya atar mısınız? 

Fon Krohn farkına varmıyarak 
bana vastıalık ediyordu. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Fas macerası 
25 derece tul dairesi 
45 derece boğaz ... ve 

altı kayık 
- Neniz var? Çok müteessir 

duruyorsunuz? 
- Jçim sıkılıyor da ondan Ba

ron dedim. 
Yalan ıöylemiyordum. Omitaiz

tik kafamı hırpalıyor, ve Baron 
b~n is~emediğim ~alde, beni eğlen 
dıanege, avutmaga, bana eğlence
li şeyler bulmağa çalifıyordu. 

Bu suretle her gün biraz daha 
bana bağlanıyor, bana esir oluyor
du. 

1 

- Bitmedi -

iş ve işçi 1 
M ılliyet bu rotunda if ve iJÇi iıti
:r"''!lere tav~uut ediyor. /f .,., işı-i 
utıyenler bır mektupla lı büro • 
mu= müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
iyi bir mücellit ve llit makinelerin

den anlayan bir genç it arıyor. Şerait 

ehven. Milliyet Milliyet Hasköy rwn ... 
zuna müracaat edilmesi. 

• 

MiLLiYET PAZAR 2 TEŞRiNiSANi 1934 

SPOR 

lzmir at yarışları 

Yarışlar çok 
Güzel oldu 

IZMIR, 24.A.A. - Bugün &onbahar 
at y;ınşlanrun ikinci haftası Buca yanş 
alanında yapıldı. Hava çok müsait ol
mamakla beraber saha kalabalıkt•. Çok 
heyecanlı olan yanıların neticeleri 
ıunlardır • 

Birinci kotu üç ve dört Yatındaki 
yerli yanınkan lngiliz at ve kısraklan
na mah&ustu. ikramiyesi 295 üra mesa
fesi 1200 metre 'di. Ahmet afanın Cey
lanı birinci Rüstem Beyin Suhaıı ikin
ci geldiler. 

lkincl ko,u dört ve daha yukarı yaş
ta ve 1934 senesi zarfında 700 liradan 
fazla mükafat kuanmamq halis kan ln
giliz at ve kısr&!danna mahsustu. 32~ 
lira mesafc:i 1800 metre idi. Akif Beyın 
Bekin birinci, Hasan Beyin Budapcşti 
;kinci ı:eld:I r. U~üncü koıu dört ve da
ha yukarı yaştıaki yerli yarmı knn Arap 
ve halis kan arap at ve kısraklanna 
mahsustu. ikramiyesi 190 lirn, mesafesi 
3000 metre idi. Kemal Beyi Aldervişı 
birinci Tevfik Beyin Sadası ikincı gel
diler. Dördiıncü k"!u Handikap üç ve 
daha yukan yaştaki haliskan lngiliz 
at ve kısraklanna mahsustu. ikramiyesi 
600 lira mesafesi 2800 metre id1. Akif 
Beyin Cazbadalyaru bmnci Fikret B. 
in Grandezzası ikinci geldi!er. 

lzmirJe lik maçlan 
IZMIR, 23 .A.A. - Bugün lik maç

larına devam edildi. lzmirspor Türk&po
ru 3-1 majjfop etti. Altay ile Karşıyaka 
arasında yaprlan oyunda Altayın 2-1 ga
lebesile bitti. 

Y e'ken yarı~larır.a İftirak 
eden tekneler 

D enizci[k fed..-asyonundan 1 Yel
kencil*te, bir ahenk ve yekno•akl·k tıe
min ed.,,bilmek ve muhte if cskiı!dd<i ve 
saiti muayyen ıınıfları irca ~erek ye] .. 
kenciliğ:in inkişafını daha dürüst bir 
şekle koymak gaycsile, bÜyük b;r emek 
ııarfedilcrek federasyonumuz tara!ından 
(yelken tekniklerinin evsaf ve inşa ınrt-
1'.'") is~li bir kitap meydana g•tirilmiı
tı. Bu kitabın mınta.lıalara, kulüple~ ve 
alakadar ye'kencilıre tevzi edilmesine 
ve elde böyle bir nül<yıu mevcut olma
ıma rağmen olan müteadJil etkalde ve 
ekaerisi gayri fenni bir çcıffo tekneler vü
cuda getirilmekte ve bunla.· la yar. )ara 

iıtirak etmek istenmektedir. • 
F cdcr;:ısyonurnuzu hedef ve gayesjn .. 

den uzAk!a1t:racak bu vaziyetin temadi
•~ doğru olmad ğtndan bu tebliğin neş
nnden sonra kı.!ıul ed'lcn un J .nrdan 
hariç yapı'acak teknelerin müsa.lıakalara 
i~irak et · rilmiyecek!eri dıemmiyet ve 
katiyetle alakadarlara tebliğ olunur. 

D evredilecek ihtira beratı 
" Benzin vesaireden petrol nısubunun 

istihııali ameliyesi,, hakkındaki ihtira i
çin iktisat vekaleti Sanay.i Müdürlüğün
den istihsal edilen 26 lir.inci Kanun 1925 
bıırilı ve 255-246 numanlı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere bafkaaı
na devir veyahut i....,. verilme•i teklif 
edilmekte olmakla bu huuıta fazla ma
lu.n.t edinmek arzu eden zevatın lıtan
bal'da, Bahçe kapada Taı hMuncla 4348 
anmaralı idııırebaneye münıcut eyleme
leri ilin olan ur. ( 5032) 

9210 

ZAYi - (Türk l.Heai) talebesinden i
ken k•P"--• üzerine Maarif Müdür
lüğünden ahmt olduğum tudilmamemi 
zayi ettim. Y eniııini çıkaracağımdan za
yi tasdiknamenin hükmü yolrhır. 83 No. 
lu Bedia. (5110) 

ZA YI - Rize askcrlik tubesinden al
mıt olduğıan askeri veıôkamı zayi et
tim. Y eniıi almacaimclan hükmü yok
tur. Rizenin Frçıllltı karyesinden Tarak
çı oiullarmdan 320 doğumlu Hüseyin 
oğlu Hüseyin onbafı. (5111) 

l.!-l-------------. \ Deniz yolları 1 
İŞLETMESİ 

Acenteleri ' Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---~Han. Tel. 22740 ~:•--ıli 

SKENDERiYE YOLL 
KARADENİZ vapuru 27 i
kinci Teşrin SALI günü 11 de 
Portsaid' e kadar. ( 8001) 

ager_ 
HÜSAIV::EDDİN 

Tam idrar tahlili 1 O:ı kur.ıf ur Bi!Q- 111 
rıınn t:ab:C.lat. Eminönü Enlak ve ' 
- ~~ası karşısında izzet B.hanı 1 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme
•İnd n: Boyacı zade b'rıu!e.'ier veki'ı 
av k Is v.il Ratip Bey tarafından 
Beyoğlu 1 tik'al cad 'esinde 251 No. 
dn tüccar te. zi Haseki zade Mahmut 
Nedim Fey aleyhine bir kıt'a ıenede 
mlstenidfn 1325 liranın tah21ine mÜ· 
tcdair ikr.me olunan davadn müddci
nl t" c 1:,<'.'r..~erilen Gn.vn anuhal ıure 
ti · ır.mnaileyhin ikametgahını terk 
eyled. i ve hali hazır ikametgahmm 
meçht 1 bulunduğundan bılbahis bila 
tebliğ iade k 1 ndığı mübaşir tarafın
dan tebliğ ilmühaberi zahnna verilen 
metn.rh:ı.ttan anla~r'mal1la bir ay müd 

detle ilime;ı tebligat icruına ve tah -
kikatın da 25 - 12 - 934 salı günü sa
at 14 te icras. na karar veT:lmiş.tir. Key 

fiyct •eb.,iğ makamına kaim olmak ü
zeıe m., o'unar. (5115) 

B. O. Tapu B~urluğundan : 

Büyükderede Piyasa caddesinde yeni 
85 No. lı yalıya cari tahminen üç ma
sura suyun tapuca müsec.cel olmadı ... 
ğmdan senetsiz tasarnıfatn kıya.sen 

muamclei teısciliyesinin İcrası mezkUr 
yal rnuta&am~ı Necttettin Mot!a Bey 
tarafından talep ed.lm~tir. Kayıt ka-' 
lenıin.e bittevdi mezkür yalıwn taaar
nıf kaydı delaletile yapılan taharri -
ya•a rnpen •uyun kaydına te&adüf 
edilmediği bi d.irilın4 olmakln ilan ta

rib'n:len itibaren 15 gün M>nra ma -
hallen tahkikat iaa kıl ınaoağından i-t
bu .., hakkında ta&arrUf iddiasında 

bulunan :mevcut olduğu takdirde ve
aa4ki taaarnıfiyelerile birlikte 934 -
5983 müh"mme numanuile mezkür 
gün:!e rnaJıalline gidecek olan heyete 
veyahut Sultanahmette tapu id....-iıı

d~ Be ·oğlu tapu baş memurluğuna 
müracalhrı ilan olcnu r. (5113 ) 

lstanbul üçünca icra memurluğun

dan : Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
k arrer ( 40) çeki keaihniı mete odunu 

Beyoğluncla, NifBJllaımda Tramvay te
vakuf mahallinde 89 numaralı odun ve 
kömür deposu önünde 28-11-934 çar
ıamba gÜnÜ saat 9-10 de birinci açık 

artırma ıuretile paraya çevrileceğinden 

taliplerin yevmü mezkllrde mahallinde 

bulw.ca* mcmunma nriiracaMlan ilan 
olunur. (5112) 

Turanya Nebati Yağ 
Fabrikaıı Satılıkbr. 
Cibali'de vapln' iskelesinde istihsııdib

mn nefaseti ile maruf ve her nevi yağ 
istihsal ve imaline elveriıli TURANY A 
nebati yağ fabrikası derunundaki maki
ne, alat ve edevat maa tesisat ve ırerek 
fabrika binaar ayn, ayn müstacelen sa
tılacağından fabrikayı gezmek ve ırörüt
mek İsteyenlerin Galata' da Minerva ha
nında 25-26 No. ela Mahmut Liı"tfi B. 
idarehanesine müracaatları ilan olunur, 
T elelon , 43946. 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. ,..1 
4496 kilo larmızı mercime- 1 

ğe eksiltme gününde istekli 
çıkmadığından pazarlığı 
29-11-934 perşembe günü saat 
15,30 a bırakılmıştır. Bağ
lantısı eskisi gibidir. lsteklile 
rin belli gün ve saatte pey pa
ralarile Çorluda Satına!ma Ko 
misyonuna gelmeleri. (643) 

(8027) 
• • • 

1 1, 77 5 kilo yeşil mercime
ğe eksiltme gününde istekli 
ç.kmadığmdan pazarlığı 
29-11-934 perşembe gunu 
saat 15 e bırakılmıştır. B::ı.ğ
lantısı eskisi gibidir. İsteklile
rin belli gün ve saatte birinci 
pey paralarile Çorluda Satın
alma komisyonuna gelmeleri. 
(8028) (639) 

* * * 
5,0DO kilo tuza eksiltme gü

nünde istekli çıkmadığından 
pazarlık eünü 29-11-934 per
şembe günü saat 16 ya bırakıl 
mrştır. Bağlantısı eskisi gibi
dir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte birinci pey parala
r ile Çorluda Satınalma Komis 
yonuna gelmeleri. (640) 

(8029) 
• • • 

4984 k ilo lahana ile 4984 
kilo pırasaya pazarlık günü 
istekli çılanadığmdan pazar
lık günü 29-1 1-934 perşembe 
günü saat 16,30 a bırakılmış
tır. Bağlantıları eskisi gibidir. 
İsteklilerin bel1i gün ve saat
te pey paralarile Çorluda Sa
tmalma komisyonuna gelme
leri .(638) (8032) . ~ . 

lspar ta Fırka kıtaaları i
çin 24800 kilo sade yağı k apa
lı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur . İhalesi 15-12-934 saa t on 
d a yapılacaktır. Şartname gö
receklerin İsparta, Ankara, 
ve İstanbul Levazım Amirli
ği Satm alma Komisyonların 
dan görebilirler. Eksil tmeye 
İştirak ~denlerin şartnamede 
yazdı muvakkat teminatlarile 
birlikte şartnamede gösterilen 
nümuneye göre teklif mektup 
larile ihale zamanından evvel 
İsparta Komisyon Reisine tes
lim etmeleri veyahut zarfı mü
hürlü mumu ile kapatılmış 
olmak şartile iadeli teahhütlü 
mektup halinde Komisyon 
Reisliğine göndermeleri. 
(646) (8026) 

• • • 
Vize lataatmın senelik ih· 

tiyacı olan 7861 kilo merci
mek yeniden münakasaya kon 
muştur. ihalesi 15-12-934 cu
martesi günü saat 15 dedir. 
isteklilerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Komis
yonumuza müracaatları. 

(624) (7889) 9106 

• • • 

26400 kilo kesme m akarfl 
kapalı bürüm yolu ile eksil 
ye konulmuştur. Eksi1t111e " 
nü 15-12-934 cumartesi gır 
nü saat 15 tedir. Bağlantıl3l 
'nı görmek istey~:ılc::in her ~ 
ve eksiltmeye gireceklerİll 

1 
belli gün ve saatte cklıf rııe 
tupl:ıriyle ve birinci peY P'' 
ralariyle Çorluda ııatınal_r.1 
komisyonumuza gclmeletl·) 
(628) (7923 

• • • 
900 kilo Mercimek ıniil 

hi.di namü hesabına pazar~ · 
15-12-934 cumartesi giil' 
saat 15,30 dadır • Bağlaııl 

.. k . ı . b~ rı gorme ısteyen erın . 
gün eksiltmeye girecekleril 
bel1i gün ve saatte pey pııt1 

larile Çorluda Satmalma J{~ 
misyonuna gelmeleri. (644 

(8034) ...... 
Fırkanın Bayramıçta b . ..if 

nan alayın ihtiyacı ıy 
350,000 kilo Samanm al~ 
münakasası 28-11-934 ta·:,,,ı 
de müsadif çarşamba giı>·, 
saat 13,30 dadır. İhalesi jc~ 
lalmacağmdan taliplerİJJ ır 
minatı muvakkateler iyle 
ramıçta Satmalma koıni•10' 
nuna müracaatları . (585) 

(7556) 8739 
•• * 

Fırkanın Ezinede bultJll~ 
1 15 inci topçu alayının ih~4 
cı olan 300,000 kilo sanJIJl".ı 
aleni münakasa ile 26-11 ·9 
tarihinde müsadif pazartıf 
günü saat on üç buçukta ~ 
lesi icra edileceğinden taliP' 
lerin teminatı m u vakkatelr 
riyle bir likte Bayrarmçta 
tmalma komisyon una ınii!~ 
caatları. (584) (75~ 

• • • 
Fırkanın Bayramıç '' 

ne,, ve Kiiazlıda bulunaJJ 
yade alaylarının ihtiyacı o 
200,000 kilo saman mün . 
sayi aleniye sureti 
29-11-934 tar ihine müsaclif 
zartesi günü saat on üç b 
ta ihalesi icra lolmacağıııd 
taliplerin teminatı muv 
teleriyle Bayrarmçta satın,!· 

k . " .A.~ 
ma omısyonuna muta~) 

ları. (593) .(7~ 

• • • 
Vize ve Pınarhisar kıt'•' 

nm ihtiyacı olan ve mıktıal'~ 
n aşağıda yazılı erzak y'ev .• Aı 
münakasaya konmuştur. J 
le günü 1-12-934 cumarl 
günü saat 15 tedir. late~ 
rin belli gün ve saatte t · ~ 
natlariyle birlikte koıni•>'O"' 
muza müracaatları. (594) 
(7585) 

Pınarhisar için 
2028 Toz Şeker 
4940 Kuru soğaJJ 
2415 Zeytin yaiı. 
450 Zeytin tanel' 

Vize için 
Behemehal bir Yılbası Piyango bileti alınız. 

Çatalca Müstahkem Mev
kiinde mevcut 4084 çift köhne 
kunduranın 1 Birinci Kanun 
934 tarihine müsadif cmnar· 
tesi gÜnÜ saat 14 de müzaye
desi icra edilecektir. Taliple
rin yüzde 7 ,5 teminat akçeleri 
ile Müstahkem Mevki Satmal 
ma Komisyonuna müracaatla 

2456 Toz Şeker 
5371 Kuru SoğııJJ 

Geçen Y ılbafmda 
Piyango taliliai ka
zandığı parayı evi
ne böyle 1ıÖlÜr
miiftii • 
Bu tam '(50.000) 
liralık bir 1er-
11etti-

\ 

1 

n. (641) (8031) 
• • • 

Ankara Harbiye Mektebi 
civarında mülhak lat'aları 
için yaptırılacak bina kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 17-12-934 
pazartesi günü saat on birde
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasasma gireceklerin' belli 
gün ve saatten evvel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonu 
na vermeleri. (642) (8030) .. . . 

Vize lataatının senelik ih
tiyacı olan 26615 kilo fasulya 
yeniden münakasaya konmuş 
tur. İhale günü 15-12-934 cu
fnartesi günü saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatte te 
minatlarile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (625) 
(7891) 9106 

2970 Zeytin yağı · 
600 Zeytin taııe~~ 

Ord Sıhh •• ~h·. . : .. Jf 
u ı ı tiyacı 1Ç300 

palı bürüm yöndemiyle ,,ıı 
adet dolu sıhhiye arka ~. ~ 
alınacaktır. Satınalma ~· 
15-12-934 cumartesi ~il-~ 
~t 14 tedir. İsteklilerin ~ifl 
gmı görmek üzere her s~.,ı 
öğleden sonra eksiltmeY~. ~e 
ceklerin belli saatinden otl ıı· 
pey akçeleriyle ve dilek o)(\IM 
tulariyle birlikte Ankarad11

.,. 

M. Vekaleti satmalma ko~) 
yonun a baş urmaları. (~ı 

( 7668) 
• • • ııı1 

Ankar a lataatı için O ,ıı 
Bin kilo Zeytin yağı k;'I' ııı'' 
zarf usulile 1 O - i kinci I<a~ Jt 
934 Pazartesi günü saat ·~etil' 
satın alınacaktır. İstekl1 tı'' 
şartnameyi görmek için 1'Jt' 
gün ve münakasaya gire'~ıı'ı 
rin belli saatten evvel tetJ11tı -
mektuplarile Ankarada Stl Jt' 
nalına Komisyonuna gel'Gg) 
ri. (617) (78 gO' 
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f lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilAnları 1 
1
f lstanbul kumandanlığı sa . 

hnalma komisyonu ilanları 
İstanbul Levaznn Amirli

ğine bağlı kıt'at için 700 ton 
ekmeklik una verilen fiat pa
halı görüldüğünden 27 -11-934 
sah günü 15,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklilerin T opha 
nede satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (622) (8024) 

••• 
Askeri Tıbbiye mektebi i

çin 630 adet yün fanileye ta
lip çıkmadığından 28-11-934 
Çarşamba günü saat 15,15 de 
Pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (621) 
(8025) . .. . 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
İçin 300 adet battaniyeye ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 2-12-934 pazar günü saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin evsafını 
&'Örmek üzere her gün ve pa
a:arlığa gireceklerin belli gün 
"e saatte Tophanede satmal
tn.a komisyonuna gelmeleri. 
(620) (8021) 

• • • 
Harbiye mektebine bağlı 

fen tatbikat mektebi için 4 a
det pik levha 28 adet ıskara, 4 
&.det ıskara altına ray, 2 adet 
Ocak kapağı, 200 adet ateş tuğ 
lası, 1000 adet adi tuğla 
2-12-934 pazar günü saat 
14,45 de pazarlıkla satınalı
t\acaktır. isteklilerin şeraiti 
&'Örmek üzere her gün pazar
lığa gireceklerin belli gün 
\ı'e saatte Tophanede Satmal
ına Komisyonuna gelmeleri. 
(623) (8022) . " . 

Harbiye mektebine bağlı 
fen tatbikat mektebi için 111 
Parçalık maden kollekaiyonu 
2-12-934 pazar günü saat 15 
de pazarlıkla satınalınacak
hr. İsteklilerin listeyi görmek 
Üzere her gün pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatte 
'f ophanede Satmalma komis
Yonuna gelmeleri. (624) 

(8023) 
••• 

liarbiye Mektebi için 
10,000 kilo Nohut 27 -11-934 
salı ünü saat 14 te aleni müna
kasa ile satın alınacaktır. is
teklilerin şartnamesini gör
tnek için her gün ve münakasa 
Ya gireceklerin belli saatte 
1' ophanede satmalma komis
Yonuna gelmeleri. (544) 

(7456) 8539 
••• 

Harbiye Mektebi için 8000 
kilo Zeytin danesi 28-11-934 
Çarşamba gilnü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. isteklilerin şartname
sini görmek için her ·gün ve 
l"niinakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede Satınalma 

(komisyonuna gelmeleri. 
5042) (7457) 8540 

• • • 
L· Harbiye Mektebi için 8000 
11.J.lo Sabun 27 -11-934 te salı 
Riinü saat 15 te aleni münaka-

l'~ ile satın alınacaktır. lstek
~lerin şartnamesini görmek i
Çın her gün ve münakasaya gi
~'<:eklerin belli saatten evvel 
1 ophanede satınalma komis
>'(~nuna gelmeleri. (545) 

4GI) 8j41 
• • • 

1 • liarbiye Mcktc1>İ için 6000 
>tılo Beyaz peynir 26-11-934 
lla:ı:artesi günü saat 15 te aleni 
~iinakasa i'e satın alınacaktır. 
&teltlilerin şartnamesini l!oı·
·..:k İçin her gÜn ve münaka
~Ya eireceklerin belli saatte 
l 0?hanede komisyona gelme 
erı. (547) (7463) 

8542 
'" .. 

he~&keri Tıbbiye mektebi tale
J\.~ eri için 630 takım bıçak 5 
.~nunuevvel 934 çarşamb 

şıınu s at 15 de alınacaktır. 
artnameyi ve nümunesini gö

teceklerin her gÜn ve münaka-
Ya i tirak edeceklerin belli 

kaatte Tophanede M-tın ima 
<) • 

ı:ıy~ una g m eri. 
(~ ) (761 . ) 8342 

Hastahaneler ihtiyacı için '-------------·• 
1600 çift terlik 4-12-934 salı Kumandanlık kıtaatı hay. 
günü saat 14,30 da aleni mü· vanatı ihtiyacı için komisyo
nakasa ile alınacaktır. Şartna- · numuzca pahalı görülen 227 
me ve nümuneyi göreceklerin ton kuru otun ihalesi 29 lkin
her gün ve münakasaya işti- ci Teşrin 934 perşembe günü 
rak edeceklerin belli saatte saat 15 tedir. Taliplerin şart
Tophanede satmalma komis- nameyi görmek üzere her gün 
yonuna gelmeleri. (574) Fındıklıda Satınalma Komis-

!7:7!> 8843 yonuna müracaatları ve ihale
Hastahaneler ihtiyacı için 

1692 adet sırlı kapaklı süt 
kabı, 200 adet sırlı kapaklı su 
kovası, 290 adet sırlı ördek, 
193 adet sırlı oturak, 100 a
det sürmeli oturak, 200 adet 
çinko su kovası 1800 adet ale
minyon su maşrapası 6-12-
934 Perşembe giinü saat 14 
de aleni münakas<lJile alınacak 
tır. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
nakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(575) (7673) 8844 
• .. * 

Hastahaneler ihtiyacı için 
600 adet lake karyola 4-12-
934 salı günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satmalma komis
yonuna getirmeleri. (573) 

(7674) 8845 
• * • 

Hastahaneler ihtiyacı için 
90 adet bakır hamam tası 100 
adet bakır kapaklı su kovası 
20 adet bakır kevgir 10 adet 
çamaşır İçin bakır leyen 9 a
det büyük bakır yağ tavası ve 
905 çift hamam nalını 
5-12-934 çarşamba günü saat 
14 de aleni münakasa ile alı
nacaktır. Şartnameyi ve nü
muneleri göreceklerin her gÜn 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
sahnalma komisyonuna gel
meleri. (577) (7676) 

8846 
• • • 

Hastahaneler ihtiyacı İçin 
8900 kilo yataklık pamuk 
4-12-934 salı gÜnÜ saat 14 te 
aleni mÜn'lkasa ile alınacak
tTr. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
nakasaya gireceklerin T opha
nede satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (579) (7678) 

8847 
• • * 

Hava Makinist mekteb: i
çin 1200 kilo sade yağı 200 
kilo Pirinç ve 600 kilo Beyaz 
peynir 28-11-934 cumartesi 
günü saat 14 ve 14,30 ve 15 
te ayrı ayrı pazarlıkla alınacak 
tır. İsteklilerin Tophanede sa
tma!ma komisyonuna gelme-
leri. (590) (7726) 

8897 
• • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 7000 kilo tahin helvası 
6-12-934 perşembe gÜnÜ saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
{!'Ün ve münakasaya gİrecek!e
rin belli saatte Tophanede sa
tmalma komisyonuna gelme
leri. (592) (7728) 

8899 
• • • 

Kule'i Askeri Lisesi iç:n 
2500 gömlek 8-12-934 cumar 
tesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Nümune ve 
§artname göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatten bir 
saat evvel tekliflerini T opane
de Satınalma Komisyonuna 
getirilmeleri. (591) (7729) 

8900 
• * • 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için 32 ton 
mercimek verilen fiat pahalı 
örii1düğünden münakasa tali
karr 26-11-934 pazartesi gü
nü :;aat 14,30 d ahnacaktn·. 
İstekli erin T op:ınede Satınal
nıa I' omisyonuna gelmeleri. 
(007) (7958) 9197 

ye iştirak edeceklerin de vak
tinde Komisyonda hazır bu-
lunmaları. (324) (8002) 

• • • 
Kumandanlık kıtaatı ihti 

yacı için 21,000 kilo kuru fa
sulye makamca pahalı görül
düğünden ihalesi 28 İkinci tes 
rin 934 carsamba günü saat~ 
16 dacia~ Taliplerin şartname 
1·~ görmek üzere her gÜn Fm
~ıldıda Satınalma Komisyo-

' nuna müracaatları ve ihaleye 
İştirak edeceklerin de vaktin
de komisyonda hazır bulun 
maları. (323) (8003) 

• • • 
Birinci Fırka hayvanatı ih

tiyacı olan 31 O ton yulaf ma
kamca pahalı görüldüğünden 
ihalesi 28 İkinci Teşrin 934 
çarşamba günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her giin Fındıklıda 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(322) (8004) 

••• 
Kumandanlık hayvanatı 

ihtiyacı için 150 ton yulaf i
halesi makamca pahalı görül
düğünden 28 İkinciteşrin 934 
çarşamba giinü pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gün F ın
dıklıda Satınalma Komisyo
nuna müracaatları ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (320) (8006) 

• • • 
Hadnnköy kıtaatı ihtiyacı 

için 14,000 kilo mercimek pa
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
27 lkinciteşrin 934 tarih sah 
günü saat 15,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün Fındıklıda Satm
alma komisyonuna miU'acaat
lan ve ihaleye iştirak edecek 
!erinde vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (319) 

(8007) .... 
Kumandanlık kıtaatı ihti

yacı olan otobüsler tamir edi
lecektir. İhalesi 27 ikinci T eş
rin 934 salı günü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Fındıklı
da Satmalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye işti
rak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (321) (8005) 

• • • 
Kum:mdanlık Kıtaatı ihti

yacı için 100 kilo kalay 50 ki
lo nışadır. 10 kilo pamuk iha
lesi 27 ikinci Teşrin 934 salı 
günü saat 15 dedir. Taliplerin 
her gün Fındıklıda Satına ma 
Komisyonuna müracaatları 
ve ihaleye iştirak edeceklerin 
de vaktinde Komisyonda ha
zır bulunmaları. (318) 

• • * (8008) 

Birinci Fırka kıtaatı ihtiya
cı için beş bin kilo mercimek 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
27 ikinci Teşrin 934 sah günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
nruneyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satmalma Komis
yonuna müracaatları ve ihale
ye İştirak edeceklerin de vak
tinde Komisyonda hazır bu-
lunmaları. (317) (8009) 

Doktor 

HORHORUNI 
Eminönü Valide kıraathanesi 

yanında. Telefon: 24131. 

8ôJ7 

VAPURCULUt 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

IST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman H.,., TelJon: 2292!. 

Trabzon yo~u 
S k vapuru a arya 25 Teşrinisani 
PAZAR ~nü saat 20 de Galata 
ı"thbmınclan kalkacak. Gidişte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktrr. 

Üaküdar Hukuk Hi.IWnliğinden: 
Hüaeyin Çavu1 tarafından Beykozda 
Kavakdere caddesinde bahçe ;çinde 
Cideli Haoan Ağa zevcesi Hatice Ha
nmmı evinde aakıine Fatma H. aleyhi
ne açılan tescili talak dava.sının giya
ben cari tahkikatı sonunda davacı -
nm de.va.sı dinlenen p.hitlerin beya • 
natı ae sabit olduğundan medeni ka
nunu sureli tatbikma mütedair o'lan 
tatbikat kanunımun 9 uncu maddesi -
ne tevf.i.kan müddei ile müddeialeyh& 
araamda 336 aeneai 16 ıubatmda vu
kua. gelen talakın tesciline ve masarifi 
muhakemenin müddealeyhaya aidiye
tine dair olarak verilen 18-9-934 ta -
rihli kararın bir sureti mumaileyha 
Fatma Hananın ikam.etgahınm meç -
huliyetine binaen mahkeme d:ivanha -
nesine talik edildiği gibi keyfiyet ga
zete ile de tebliğ makamına kaim ol
mak üzere .ilin olunur. (5114) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Kuzı;uncukta Bohor ookağmda 13 nu
maralı hanede aakine Matmazel Eliz& 
Kollıen H. vekili avukat Ural Şaul B. 
tarafından, Kuzıguncukta Y enigün so
k3ğında 17 nuınarab hanede sakine 
Pol:se Yomtof H. aleyhine açılan hac
zin fekki dava.ar üzerine müddeialey
h:ı davoti kanuniyeye icabet eyleme

diğinden davacı veki~.inin talehile 
hakkında gıyap kararı ittibazla tah • 
kikat 25-12-934 tarihine nwiisa.dif aalı 
gÜnÜ on~ t:ılLk edilmek'e yevüm ve 
saati rnczkürda gene gelmediğı ve 
Adliye ve rnezahibi Nazareti Dersaa
dd ili.matı şer'iyye İcra memurluğun
ca miid.!abih gayn menkullerin hac
zine karar verilerek muamelei haczi ... 
yenin icrası için ü~küdar muha sebec.i

liğine yazılan 28 Kanunuevvel 326 

tarihli müzakere aureti müw.ddakaaı
N müddei vekili ibraz eyı'emekle bu 
ve1ikaya karşı tarihi ilandan i.tib"""" 

15 gün zarf onda bir ; tir&Zda bu!un.ma 
dığı takd'rd. va.kıaları kabul eyle -
miş sayılarak icabı hukukiai icra kılı
nacağı gibi bir daha rna.hken>eye alm

mıyacağmıza dair yazılan gıyap ka -

rarı i.kametg&luıuzm meçhuliyeti ha -

aebile mahkeme divanhaneaine ıuıldı

ğı .gibi keyfiyet aync:ıa gazete ile de 
ilan olunur. (5123) 

., . 
Büyük Fırsat-Satılık Irat 

Beyojiıı~un me:kezinde mük mmcl ve vasi b;r apart ıman ve 
mağaza satılıktır. Ztmin Lalını an taıka beı katlı olan bu ie, · • · 
iade apartımal'ca e~ektrik, hnas;a:r', su le isat, bınyo ve '. t 
su vermek iÇin motör mevcuttur. Getirdiği irat pek mlken:ı, e i 

ApartımaDı görmek için Tal::simde Sırasuvilerde 121 num ıra! 
Ereğli apartımanının kapıcısına ve nıalümat alarak için de : Gala a· 
l'a Rıhtım Hanında Rıhtım ıirketi baıkatibi Zihni B;ye m;i•acut 
edilmesi . (4<l89) ................... 

E'mlak ve Eytam Bankasından: 

Samsunda atılık Bina 
Samsunda Hacı Hatun mahallesinde Mecidiye sokağın

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

dare Meclisimizce yapdacakr. 
5 Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

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

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

Deniz Levazım Satınalma Komis. 
yonu Reisliğinden: 

Kapalı zarfla münakasası : 26 
259312 kilo Ekmek ) İkinci teşrin 1934 Pazartesi 

günü saat 14 
6000 kilo Koyun etı ) Kapalı zarfla münakasası : 26 

48248 ,, Sığır eti ) ikinci teşrin 1934 Pazartesi 
9995 ,, Kuzu eti ) güiıü saat 15 de. 

Deniz Talebe ve efradı iht İyacı için lüzumu olan yukarıda 
c · ns ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek hizasında gösterilen 
gün ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İstek
liierin sartnamelerini görmek ve almak için her gün ve mü 

nakasay~ gireceklerin de o gÜn saatte Kasımpaşadaki Komis-
yona gelıneleri. (7349) 8399 

S:hhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum üdürlüğünden~ 
262 adet milli sancak ve sıhhiye forsları nümuneleri ü

z~ rinden açık münakasaya konulınuştur. Münakasa 4 Birinci 
Kanun 934 salı günü saat on dörtte Galata'da Kara Mustafa 
pa!ia sokağında İstanbul Limanı ~ahil S~ye . Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda !"-pılaı;agmdan taliple~ın. !~rtnam.~ 
lerini görmek üzere mezk\ır Merkez Baş Tabıpligıne mu-
caatları. (7634) 8939 



Hasan 
Z A A F 1 U M U M i, K A N S 1 Z L 1 K ve K E lW 1 K Hastalıklarına Şifai te:;ürleri Çoktur 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirle2". 'HASAN ECZA DEPOSU 

SAFiYE H. 
T ANBURI REFiK B. KEMAL NİY Azl B. 

YENi MUSiKi HEYETi ve Arkadaşları 
BU AKŞAM BAŞLIYOR 

.. -- Ôkıürükler çok defa tehlikeli hHtahklar gllıterir --• 
- -- -- - ----- --- - - -

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne reçerek öksürükleri kettr ve müzmin broo~lıler ile göğüs 

nez'elerini lı:aı'i~yen geçirdi~ gibi nefes darlığına da çok fayd•sı vardır. 8439 

IJeUiz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reiıliğindenı 

1500 Ton Mayimahruk : Kapalı zarf uıuliyle eksiltıneıi 3 
Birinci Kanun 934 paz arteai günü aaat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mık.tarı yazılı 
mayimahruk hizaımda göıte rilen gün ve saatte kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konmuştu r. Şartnameıini görmek iıte· 
yenleri her gün ve ekıiltmeye gireceklerin de o gün ve saatte 
uıulü daireıinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplariyle 
birlikte Kaıımpaşa da Deniz matbaaıı karşıımdaki komiı· 
yona gelmeleri. (7569) 8754 

1 IST ANBUL 8ELED1YES1 11...ANLAIU \ 
1 - Galatada Bankalar caddesinde ray değiştirme işi

nin acele bitirilmeai için 26 ikinci teşrin 934 pazarteıi aaba
hmdan itibaren 10 gün müddetle Beyoğlundan gelip Galata 
ve daha ileri gitmek iıteyen ar abalara Şişhane yokuşundan i
tibaren kapatılmıştır. 

2 - lıtanbuldan gelecek arabalar Bankalar caddeıin· 
den Tramvayların arkaıından gitmek şartiyle geçebilirler. 

3 - Bankalar caddeıinde ki yan aokaklara sapmak ve 
yan aokaklardan caddeye çıkmak yasaktır. (8036) 

Yüksek Mühendis ektbi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Muhtelif amperlik 17 O adet Ampul. 
2 - Muhtelif Tabak, Sur ahi, Çatal, Bıçak veıaire. 

Mektep ihtiyacatı için ba lada göıterilen mevat 28-11-
934 tarihine müıadif çarşamba giinü saat (14) te pazarlık 
auretile almacaktır. Talipleri n muayyen gün ve saatte Ko
misyona müracaatlan ili.n olu nur. (7971) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhaınmen 

Bedeli 
Cinı ve Mevkii ' Lira 

~engelköyünde Çakal dağı ıok ağında Beş No. lu 
bağ ve köşkün 9/ 108 hissesi. 63 
Oıküdarda Durbali mahallesinde Orta ıokakta 
3 No. lu ahşap evin tamamı. 70 
Mercanda Mercan ağa mahal leıinin Şahin ıoka- 2 
ğında 47,23 metre murabbaın daki 12 No. lu arsa 6 M 
Y alovada Cumhuriyet meyda nmda Muradiye 
caddeıinde Murat ağa vereıel erinin tasarrufunda 
bulunan emlik ile deniz araaındaki 1471 metre mu· 1' 2 
rabbaı denizden dolma mahal. 3 M 

Yukarda cinı ve mevkileri yazılı mahaller hizalarındaki 
bedeller üzerinden açık arttırma uıuliyle aatılacaktır. lıtek
lilerin 9-12-934 pazar günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçe· 
leriyle müracaatları. (M.) (7851) 

' EVKAF MODIRIYETI ILANLAIU 1 
500 adet tahakkuk defteri baıtırdacağından münakasa 

ya konulmuştur. İhalesi 26 T e triniaani 934 tarihine müaadif 
pazarteai şünü aaat 14 de icra kılınacağından ıartnameıini 
görmek ve eksiltmeğe iştirak etmek iıteyenlerin Levazım 
ldareaine gelmeleri. (7967) 

• 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

741 lira 15 kuruş bedeli keşifli Samıun Gümrük Bq 
müdürlük binaıı Şimal kıımın da İnşa edilecek ihata duvarı 
ile 772 lira 31 kuruş bedel keşifli keza mezkUr Baş müdü
riyette Rezerveli eşyanın hıfzı için yapılacak anbar müna
kaaa ve ihalit kanununun 18 inci maddeıinin A fıkraıına 
müıteniden pazarlıkla münak aıaya konulduğundan talip o
lanların 15 Kanunuevvel 934 cumarteıi günü saat 15 te latan 
bul lthalit Gümrüğünde müteşekkil komiıyonu mahıuıa 
müracaatları ilUı olunur. (8037) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
' Mevkii Cinai Hiııe miktarı Muhammen kıy

meti 
1 

Pendikte Pavli Tuğla ve ke- 125/ 80 hiııeıi 3840 liradır 
iıkeleıi remit fabrikası 
Vergi borcundan dolayı 3-11 -934 tarihinde müzayede-· 

ai ilan edilen yukarda cinı ve hisse miktarı gösterilen emla
kin ihaleıi 3-12-934 tarihine talik edildiğinden taliplerin ta
rihi mezkôrda İdare Heyetine müracaatları. (7338) 8296 

GA 
Markalı Yerli 

GALOŞLARINI 
Her yerde 
Anyııu:ı 

lSTANBUl. 

8796 

Kama~tırmıyan bir ziya ile 
müıteriyi celbetmek lazımdır. 

Maaazalard•n oldup gibi vitrinlerde• de çıplak, kamqtırıcı 
lambaları 111akla1brmak llııımdır. 

Hü assa ol rak 
1Y1 DAGITILMIŞ VE TAMAMEN MON
TEŞIR BiR ZIYA V ASiT ASiLE VE 
lYl OPLALIN CAMDAN DlFFOZöRLER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE 
LA Tlf BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR 

• 
. olarak yapar 

• Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

45784 Kilo Ekmek : Açık ekailtmeıi 2 51kinci teşrin 934 
Pazar günü aaat 14 de. 

11422 Kilo Sığır eti: Açık ekıiltmeıi 25 lkinci teşrin 934 Pa· 
zar günü aaat 15 de , 

2332 Kilo Kuzu Eti : ekı iltmeıi 25 lkinci teşrin 934 Pa· 
zar günü aaat 15 de 

10000 Kilo Süt : Açık eksil tmeai 27 İkinci teşrin 934 Salı 
günü aaat 14 de. 

2500 Yoğurt : Açık eksil tıneai 27 İkinci teşrin 934 Sah 
günü aaat 14 de. 

10000 Kilo Süt: Açık eksilt•meıi 27 ikinci teşrin 934 Salı 
günü aaat 15 de. 

10000 Kilo Süt : Açık eksilt meai 27 İkinci teşrin 934 Salı 
günü aaat 16 da. 

40000 Kilo Yaş aebze : Açık eksiltmeıi 28 İkinci teşrin 934 
Çarşamba günü ıaat 14 de. 

12000 Kilo Yaş aebze : Açık eksiltmeai 28 İkinci teşrin 934 
Çarşar '>a günü aaat 15 de. 

Deniz ta»,.,be ve efradı ihtiyacı için yukarda cinı ve mık
tarları yazılı c' -:;kuz kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve 
saatlerde açık ckıiltme ile alınacaktır. isteklilerin şartname
lerini görmek ve almak için her gün ve ekıiltmeye girecekle
rin de o gün ve aaatlerde Kaaımpaşadaki komiıyona gelmele
ri. (7362) 8363 

Umıani Neıriyatı ııe Yazı J,leri Mü_dürü ETEM iZZET 

CeB P RIS ODASI 
İtlemeli iç çamatırlar. 

Hanım:ar: Kendiniz için, göm!ek ve kombinezonlanıııııı ç"çekler 
ve mG tiflerle sfsleyiniı. 

ZaTciniı içia, gllmlelı:lerlna markalar itleylniı 

En birinci nevi ve renkleri solmaz. 

B P IS KOTONLARldı 
Hatırlayınız ki: p R 1 R 

Galatasaray. No. 204, Nilı:olaidi Eftl 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
~ 

Hem sıhhatınızı kazanacak, 
Hem de. •lk Qlacaksınız,.,. -

Şiş;manlıfırt ••zlah~ı, cihazların" 
tnbisatı Ye ,. r•rlnde balunmamaları J' 
bas aürıtarı.I sur ha:rf•, fnkibaz •• z.au .. J 

·~ . .. . ' yeti asabıyeyt febebıyet veril' " dah•ı 
ya~lı ve yorgun gfırGn~rsCtnUa. l1'nl• 
senıürll ) cıha.ı:lannıtı esastı br• ıantt• 
tabii yerlerinde twtar 'te ııhhatınıtın i.a•; 
desine hfzmet ve gençli§ln çe•Tlıı •• 
mütena5fp tnclamınızı muhalaıa eder ... ,.. 

Fl)'atı \7 t. Lirası· Si,ahı..20 t. Lhaıdır., ... 
f-1•p 111111 • .,.. ( .. hhlıefl ,;,ı.ınm.) MftftyV •ct..Q Utııof 

ı mıccuııtı g&ıulırllln ....,,~'T 

v ...... ntıt "'ahalli t .J, ROUSSEL ~ 
B.O. TOnel meydonı No.12 • lstıklll C.ddesi No. 385 

PARIS; 166, Boulevard Hausamonfl 

Nafıa Vekaletinden: 
· ~ Afyon • Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometreıiyl 
Aydın hattı üzerinde kiin Ka rakuyu İstasyonu araıındakİ 
altıncı kısmı kapalı zarf uıuli yle münakasaya konulmuştur• 
Münakasa 8-12-934 tarihine müsadif cumartesi gilnü ıaat 
15 de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple• 
rin tekliflerini Ticaret odaıı ve ehliyeti fenniye veıikaları 
ve 8750 liralık muvakkat tem inatlarının malaandığma ya 
rıldığma dair olan makbuz veya nümuneaine uygun BaO 
ka kefalet mektubu "Çek kah ul edilmez ,, ile birlikte a 
gün ve ıaate kadar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler bu huıuıtaki şartnameleri 40 lira mukabilinde Ank• 
rada Vekalet malzeme Müdürlüğünden aatın alabilirler. 

(7931) 9244 
• 
lstanbul Valiliğinden: , 

- Hükômeti Milliyenin teıi ıinden 932 ıeneai gayeaine liıa• 
dar umumi emirnamelerin birinci cildi için 2000 adet kitab 
tab ve teclidi 6-11 -934 tarih inden itibaren 21 gün müdde 
aleni münakaıaya konulmuştur. 

ihale günü olarak 27 T ~r iniaani 934 aalı günü tayin ~ 
diğindeıi taliplerin mezkiir gün de Vilayet Daireainde teşekkill 

edecek Komiıyonuna uıulü daireıinde müracaatları ve ~ 
me ve tafıilat öğrenmek iateyenler her gün Viliyet Daire J'f•iJ 
düriyetine müracaatları il&n olunur. (7489) 86~ 

Safranbolu Belediye Reisliğindell 
Safranbolu Belediyeaince yeniden yapdacak fenni ıneı: • 

bahanın (3502) lira bedeli keşifli kirgir kıımının 9 • 1~ • 
934 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf uaulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şartname ve keşi~~: 
meaini anlamak iıteyenlerin 9 • 12. 934 tarihine kadar;::,»' 
ranbolu Belediyeıine müracaatları ilan olunur. (7874) 9081 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleli Solı:afı Emllk · Hisnsi Clnıi Hiueye gör• ~d 
No.ıı No. • ha•men kıyıııe 
2119 Üsklldar Yenimahalle Fııbklıbayır 26 1/3 Arsa metrelİ 32,SO 14 f, [.. 
2768 ,, ,, " SS Tamamı " " 69 82 •' 
2795 Boıtancı Boıtancı Çatalçetme 34 harita 16 ,. " ,, 242 222 •' 
2900 " ,. " 12 harita ,, ,, ,, 207 186 '' 
2901 Kumkapı Tavatl Ktıçllkdeniz 133 ~slı:i 1/4 ,. ,. 82 42 " 

Yüıı:de yadi buçuk pey akçeleri ile ihale bedelleri nakden veya gayrimlıbadil bonoılle ödenmek üzere yııkanda evsafı yaıılı ıayriaı•0' 
lı:uller 21/11/934 aatışında aıllfteri bulmadıiındau ıabş!arı bir bafta uzatılarak ihaleleri 28/11/934 Çarıamba pul aaat on dllrtteclir. 

__._ - • . 


