
Heyeti mahsuıanın kararla .. 
rı hakkında bir kanun pro
jesi Meclise verildi. Bugün 
görüşülecektir. 

Sahip ve Baımuharriri : Sürt 

F'1AT1 5 KURUŞTUR. 

Öı türkçe .__ 

Atatürk 
Büyük kurultay, geçen gün Türli 

~Ugunun en büyük oğlwıa, Gazi 
"luatafa Kemale, Atatürk adını 
•erdi. Bu adın büyük önderimize 
~ kadar yakıttığını Batbakan 1 ... 
illet lnönü Pata fU .özlerle anlat
llııttır: 
/• "inanıyoruz ki ulusun en değer-
1 Varlığı olan Cumharrei.ünizin 
ll<lını aöylerken, derin saygı ııe 
~gi duygularımızı birlikte aez
"!rıniş olacağız. inanıyoruz ki Ata
liirk adı ile Türk ıJuau en büyük 
orluna en saygılı hitabını yapmıı 
ıılqcaktır.,, 

Büyük önderin en yakın arkada
!• olan İnönü P~ bu sözlerile 
'1'iirklüğün candan gelen sesini 
~~Yilk Kurultayın çahsı altından 
".'Jtün ulusa duyurtmuş.tur. Hiç bi· 
tiıı:ıiz bu sesi Gazi'nin büyük ve 
)llltın arkadaşından daha iyi du
>'ııramıyacağmıız içindir ki her 
~i birimizin buna katacağı ye
lli hir dilek yoktur. 
, Dün Kurultayın Atatürk 90ya
d~e Türklüğün başına bir daha ge
~lrdiği Gazi Mustafa Kemal, Türk 
~dunun yeryüzünden silinmek, 
( Urldüğün bot enginlerde hayta 
Seraeri) bir YB.fAyışa süriiklen-

llıek üzere olduğu korkunç bir 
~~da Türkü ve onunla beraber 
't~rkün yurdunu kurtardığı için 

Urk onun yüce soyuna bundan 
daJıa olgun bir soyadı bulamazdı. 
I Atalarile öğünen temiz çocuk
L~r gibi bugünün öz Türkleri de 
laılYilk kurtarıcıyı yarının çocuk-
rına Türkün atası adile tarut

~ak kıvancından daha büyük ün 
•lnıezler. 

,, Ulusun en değerli varlığı olan 
'-Utııhurreis;mize bu adı verirken 
~!nönü Paşanın dediği gihi) yüre
lllnıizde derin saygı ve sevgilerin 
dalgalandığını duyuyoruz. 

. Adlar takıldıkları an1am1arın 
~ınefhum) kUfılığı olmak ıı-erek 
~e, diyebiliriz ki hiç bir ad Ata-

rk adı kadar Gazi Mustafa Ke
~al İçin dütündüğümüzü, duydu
gU!ıtuzu, dilediğimizi anlatamaz. 
d Atatürk'ün çocukları, batların-

ilJ>. O'nun eksik olmamasını tan
~dan canla dilerken, yurdun yük
.~li~~ yolunda dün olduğu gibi, 
;llgün ve yarın da onun ardnnra 
~ e her gün biraz daha artan bir 
d ~~a yürüyeceklerini söylemekle 
trin bir övünç duyarlar. 

Ahmet Şükrü ESMER 

Soyadları 
kişi adları 
iç itleri bakanının 

bir buyruğu 
~NKARA, 2S (A.A.) - iç qleri ba
tı.· ~yın Bay Şükrii .~yanm huyu
~ ile aoy adlarını, kiıı adlarım gös-

r bir SJra yazı koymağa bathyoruz. 
Bu adlar "Tiiri< dili aratbnna ku

'l>nun büyük özeği Üyeainden Ak -
~Y &aylavı bay Atalayın ikinci kez 
~ta olan ''Türk adları,, adında-

b;ı;ğinclen alıDDBttır. 
"'--!!unun içeriainden beyenenler, iati
·- birer ad .eçiı> alal>ilirler. 

'Yalnız aynca bitik olarak besbra-
~· Ba..tııımlar ollD'ııa aorguya çe-

er. 
ı.., Bu "aıra adlar,, biliğinden ıonra 
ı..._•dlann ne deme&. olduğunu, adı 
..... 1anm kim idiğini, nerede ya§adığı
~-neı..r yapbğını gösterir büyükçe bir 
......, daha çıkara<:aktır. 

.ı\ba bey, Abak, Akabay Han, Aba
(Devamı 5 inci sahifede) 

P.tatbuat konıresi Ba~
kanlığının bir i:ı:ahı 

l'tfatbuat kongresi 8afkanlığından: 
L .. P.!atbuat Cemiyetinin evvelki gün
~ lc.ongresi tafsili.tmı yazan Cumhu· 
"'Yet gazetesinde, kongrede aöz alan 
~daılarırnızdan Neıet Halil Beyin 
l.ir takım mana.ız sözler aöylediği 
~~ cevabını aldığı) yolunda bir fıkra 
lotiil .. -

muıtur. 

~0"arede llÖz alan arkadaşların hep
;. <eıniyetin aile itlerini ııamimi hır 

0 nden konuşmuşlardır. Bu arada Noe
lot lia!il Beyin fikirlerinden de cemi
~'.'l \le meslek namma İstifade edileli. 
~ınj Kongre Başkanlığı açıkça •Öyle-
llıoyj b' 'f bil' ır vazı e ır. 

Matbuat Kongresı Başkanı 

Burhan CAHlT 
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J\dliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey Haydarpaşa istaayonunda. 

Adliye Vekili geldi 
Hakimler kanununun tatbikine 

aybaşında başlanıgor 

Bir çok adli yenilikler bu aylar 
içinde yapılacaktır 

Saraçoğla Şükrü Beyin dün aldır
dığımız bir portresi 

Adliye Vekili Saraçoglu Şükrü Bey 
dün aabah tehrimize ge~tir. Pera • 
palas oteline inmi~tir. Şükrü Bey dün 
otelde kendisini ziyarete gelen dost -
larmı kabul ebnİ§ ve hususi itleri ile 
me•ı:ul olmu~tur. Bugün Adliyeye gi-

derek Adliye i§lerile m"f&'Ul olmuı 
muhtemeldir. Adliye b&§llliifettq.i Ra
fit Bey de latanbula gelmit, ve dün 
Adliye daireaine giderek müddeiumu. 
milikte, Adliye müfettişliği dairesin • 
de meıgul olmuıtur. Bu ay Adliye ve
kaletinin birçok yenilikler yapmıya ha
zırlandığı ve beş on gÜn ...nra yeni 
kanunların tatbikma b~lanacağı iç_in 
Adliye Vekili ;ıe b~üfettiıin l~
bula geli§lerine ehenmıiyet verilmek. 
tedir. 

Hakimler kanununun tatbiknun 
bilhaua bütçe itleri dolayısile teehhür e 
deceği hakkındaki J&yİalarm yeraiz ol 
duğu anlaplmııtır. Hakimler kanunu 
Kanunuevvelde behemahal tatbik edi 
lecektir. Bu kanunun tatbikmı temin 
için de Ac!Jiye tasfiye koındyonu ve in 
tihap encümeni faaliyetlerine deva;ın 
etmektedirler. 

Hi.kimler kanunımun tatbi.kı netice 
sinde hakimler derecelerine göre ma
q verilmesi de zaruridir. Bugiin .Öz 
1reliti 6 ıncı derecede olan bir lıiıkim 
üçüncü derecen.in maatmı alm.a.kta. 
6 mcı derece ma.at a]an pek az bulun 
maktadrr. 

Yeni kanunda her hi.kim bulundu
ğu deJ"ecenin maaıını alacaktır. Ancak 
bu bugün 6 mcı derecede bulunan bü 
tün hakimler o derecenin maa.tııu ala
caklar demek değildir. Yeni hiı.kimler 
kanununda hakimler üç an.da ayni • 
mıtlardır: 

1 - Mümtaz olara.k terfie mii&ta • 
hak olanlar, 

2 - Tercihan terfie müatahak olan 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Denizciliğimiz için mühim 
kararlar veriliyor 

Deniz ve Hava müsteşarı Sadullah 
Bey tetkiklerine başladı 

Beş yıllık program için ilk hazırlıklar 
Ökonomi bakanlığı den.iz ve hav,_ 

mÜ&teşarı Sadullah Bey Ankaradan 
tehrimize gelmit. dün ökonomi bakan 
lığına bağlı müeueslerde tetkiklerde 
buluıım~tur. Sadullah Bey, öğleden 
evvel deniz ticaret müdürlüğüne gele
rek bir müddet m"fgul olınut. Müfit 
Necdet Deniz Beyden birçok ~ler hak· 
kında izahat almqtır. Deniz miiateta.
rı, ak§am Üzeri Akay idaresine g:İtmİf
tir. Burada iki saatten fazla ka!lan Sa
dullah Bey, Akay müdürü Cemil Bey. 
le göriİfmüıtür . 

Duyduğumuza göre, Sadullah Be:ıı 
bir iki gün içerisinde Y alovaya gide • 
cektir. Y alovanm imar pli.nmı yapmalı: 
üzere getirtilen M. Jean Bauyer'in de 
b 'rlikte Y alovaya gibneai nwhtemel • 
dir. 

Denizciliğimiz için mühim kararlar 
veriliyor 1 .~"f 

Öğrendiğimize göre, eaaalan çizi • 
len he§ yıllık yeni deniz programının 
tatbikı için ilk hazırlrklar batlamıı • 
tır. Deniz ticareti iılerimizin bugün • 
kiinden daha ııağlaımasma ve olgun
la~aama yarayacak olan bu program 
için önümüzdeki Haziranda bütçeye 
tahsisat k@ulacaktır. 

Bu arada, denizciliğimize verimli 
bir hız vermek ülküsile çok mühim de
nemelere giritilecektir. Bunların en 
belli batlılan araamda, Denizyolları 
idare.inin büyük kabotaja alınması, 
Vapurculuk şirketinin de küçük ka • 
botajda çalıtbnlması ~i vardır. 

Bu yeni biçimin ülke ökonornisi için 
çok iyi ve faydalı bilimler vereceği mu 
hakkak sayılmaktadır. 

Proje tatbik sahasına konulduktan 
aonra, her iki müeısesede yeni e!la.s)a .. 
ra göre teıkilatlandınlacak, Deniz i -

Doıiz oe Ha.Ja mü«eıarı Sadullah B. 

d...-i yalnız memleketten dq ülke • 
lere ve dıt ülkelerden menılekete ya
pılacak avkiyatla uğra§acaktır. iç li • 
manlıı.rımız arıuında aefer yapmak 
hakkı, yani küçük kabotajda vapur • 
culuk tirketi tarafından görülecektir. 

Bunlar için de her iki müeueaenin 
gemileri yenilenecek, &ayılan artım -
lacaktır. 
Yeni hat aynlması hazırlıklan btı§lıyor 

Bu proje tatbik edilmcğe başlanın
caya kadar, bugünkü vaziyet devam e 

(Devamı 5 inci sahifode) 

Atatürk 
"Adı kendine, kendi 
adına kutlu olsun,, 
Falih Rıfkı Beyin yazısı 

ANKARA, 2S (Milliyet) - Bu • 
günkü Hakimiyeti Milliye'de "ATA
TÜRK" başlığı ile Falih Rıfkı Bey 
ıunlan yazıyor: 

"En büyük Türk odur. ATATORK 
onun ş0yadı değildir, ATATÜRK o -
nun kendisidir. Bu ATATÜRK Türk 
tarihinin üstünde bir sancak gibi dal
galanacaktır. Türk tarihinin dünü, bu
günü gibi, yarını onun gölgeai albn
dadrr. 

Mu•tafa K-1siz Türk, Türkıüz 
Mustafa Kemal anlqılamaz. İkisi lıi
ribirinde buluftular; biribiri içinde 
aürüp gideceklerdir. 

Mustafa Kemal, mıa babasının tak
t~ğı arapça bir at. 

Gazi, ona uluıunun verdiği arapça 
bir ııan idi. Soyunu ölümden kurtar
mıı olanı ıoy dilinin en öz, en an sözü 
ile bezemek gerekti. Atadan öz, lurk· 
ten arı ne söz bulunabmr? 

Türk tükenmez bir kaynaktır. 
O bir 11zmbnm izinden giderek bu 

kaynağm üstünde yüzlerce kat bağlı. 
yan laf, toprak yığınlarını kaldmp at
tı. Yaz güneşi gibi aydın. • • Yaz ay
dınlığı gibi gÜr ••• 

içeri kandıran, dokunduğunu diril
ten bir Tüıi<. Türk türküsünün aesi 
ile akan b~ •u itte o kaynaktan geli
yor. 
Adı kendine, kendi adına kutlu ol

ıun. ........................ .; 

Samuel lmull 

Şikago mahkemesinde 

Samuel İnsull, kar
deşi ve suç 

ortakları beraet etti 
Federal mahkemenin ka
rarına rağmen İllinua da 

yeniden muhakeme edecek 
ŞIKAGO, 2S (A.A.) - ilk tepin ta

rihinde muhakemesi bafhyan banker Sa
muel lnıull bere.et etmiıtir. Kardeıi Mar
tin lnsull ile 15 kiıi olan suç arkadatla
n da temyüıe çıkarılmıılardır. 

lnaull ile ortakları, "lnsull Corpora • 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Fakir çocuklara 
Yardım 

Hilaliahmer bu yıl niçin 
bunu J'&pamıyor 

Hili.Iiahmer Cemiyeti, ilk mektepler· 
clelııi fakir talebeye bes nlh • .,nedeo
beri yap:nakta old .. 
iu yarclnnı bu 11ene 
ya.,amamı,tır. Bu . 
nun ..t>ebi de, ce 
ıniJ'81in bu yardı
mı yapmağa bütçe 
einin müaait obna 
ınasıdır. 

ilk mekteplerd, 
yapılan tetkikat ne· 
ticesinde himayey 
mUbtaç yedi bin fa 
kir çocuk olduğ"ı 
an18fılmıttır. 

Bu sene, bunlar· 
dan ancak iki bin Ali Paşa 
çocuğa yal'Clnn im-
kanı aranmaktadır. Yapılan tetlôkata 

(Devamı 5 inci sahifede) , ' 
1 M. Sala!!~~7ü:ör Beyin 1 

özdil yazıaı 4 üncü sayfada 
...................... 

Küçük uzlaşma dış bakan
ları Cenevre den ayrılıyorlar. 
Sovyetler dıı bakanı M. Lit
vinof Parise gidecek mi? 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
idare Te Matb-: 24:10. 

Dün. kurtula, bayramını kut/ulayan güzel Edimeden bir görünüş 

Batı sınırımızın güzel bek
çisi Edirnede şenlik 
Edirnenin kurtuluş bayramı 

Şahir bayraklar, taklar, yeşilliklerle 
süslendi heyecanlı bir gün yaşandı 

EDiRNE 25 A.A.
Bugün Edirnenin kur 
tulut bayramıdır. Bu 
mutlu günün bu eene 
her yıldan daha par.! 
!ark ve daha ço~kun su 
rette kutlulanması i -
çin haftalardan beri 
yapılmakta olan ha -
zırlıklar bitmittir. Şe 
hir bayraklar, taklar, 
kürsüler, tribünler ve 
Yetilliklerle süslenınit 
tir. Trenler iki gün. 
den beri lstanbuldan, 
Ankaradan ve Trakya 
nın muhtelif yerlerin
den akın akın halle ta 
tımaktadrr. Dün ak. /stanbaldaki Edirne~iler dün Halkeııinde top-
pmki hususi tenez • lanJtlar ııe kurtulu~lannı kutlu/adılar •• 

~h treniyle de 250 ki,ilik bir ka- 1 venıitesine, Mülkiye, Mühendis ve 
file gelmiftir. Gelenler arasmd:'" Yüksek Ticaret mekteplerine men-
kırk kadar mebusla ls.tanbul Om- (Devamı 5 inci sahifede) 

Matbuat yasasında deği
şiklikler yapılıyor 

Umumi siyasetimize dokunacak neş .. 
riyal yapan gazeteler toplattırılacak 

Değişiklik niçin yapılıyor 
:ANKARA, 25 (Telefonla) - Hükumet Millet Meclisine Matbuat 

Kanununun 51 inci maddesinin deği,tirilmesi hakkında bir kanun lii.yi
haaı teklif etmek kararındadır. Bu teklife göre Türkiyede veya yabancı 
bir memlekette çıkan ve matbuat kanununun birinci maddesinde yazılı 
olan matbuaların dağıtılması ve Tü rkiyeye sokulması icra Vekilleri He
yeti kararile menolunabilecek ve dağıtılan matbualar icra Vekilleri He 

(Devamı 5 lnci sahifede) 

Marsilga cinayeti meselesi . -
ltalya iki maznunu ver-

mekten imtina ediyor 
Fransa canilerin iadesini mecburi kılacak ulus .. 
~r arası bir mukavele yapılmasını istiyor 

Yugoslavyanın Ce
nevre notası Ma
caristanda nasıl 

karşılandı! 
ROMA, 5 (A. A.) - ltalya adliyesi 

Maroilya &uikastnıda alakalan bulunan 
P aveliç ile Kovatermi.k'in iadesinden im
tina etmi§tir • 

Canilerin iade& ve Fransa 
PARIS, 25 (A. A.) - Tan gazetesi

nin Cenevre muhabirinden aldığı habere 
göre, Fransa hükumeti zorbalıklann bas
ı.rılmaaı için uluslararası bir mukavele 
yapılmasını teklif edecektir. Bu muka • 
vele ile aığmmak haklarında değişiklik
]er yapılacak, cani]erin iadesi mecbı.ri °"" 
iacak ve polisler uluslararaaı çalıtmalar
da bulunacaklardır. 

CENEVRE, 25 (A. A.) - Macar mu-. 
rahhaaı M. Ekhart umumi ki.tip M. Ave
nol' a bir nota vererek Marsilya cinayeti 
İ§İnin Konseyin ge!ecek fevkaliı.de toplan 

l 

ltalyanların vermek İ•temediklerİ Us-
t<I§i rüesasından Parıeliç 

bsı ruznamesine konulmasını jstemiştir. 
Kon•eyin bu toplantısı bidayette 21 ikin
ci tep-in olarak tesbit edilmiı ise de bu
nun 3 birinci kanuna bırakılma$ı çok muh 
temeldir. Konsey bu i~e bakıp bakımya· 

(Dev~ını 5 inci sahifcJe) 



San at me tep erinin i 
resi Maarif 

Bakanlığına geçiyor 
Bakanlık bir kanun layihası 

projesi hazırladı 

San' at mektepleri yurdun muhtaç 
olduğu iş elemanlarını 

yetiştiren müesseseler olacaktır. 
ANKARA, 25 (Telefonla) - 1 

Sanat mekteplerinin teknik tedri -
sat bakımından daha verimli ol -
masını temin etmek, hem bir sanat 
mektebinin bütün masraflarım bu
lunduğu vilayete yük olmaktan çı 
lcararak ihtiyacı olan tabaiaab te
min etmek, hem de bir saant mek
tebinin yalnız bulunduğu vilayet ih 
tiyacım değil, sanat mektebi olma 
yan vilayetlerin ihtiyaçlannı da 
kArfılayan bir müessese haline gel 
ınesini temin etmek maksadile ba
;r:ı vilayetlerde mevcut saant mek -
teplerini vilayet sanat mektebi ha
linden çıkarıp mınta.ka sanat mek
tebi vaziyetine getinnek ve yurdu 
muzun ökonomik yükselmesi ve u
lusal ıanayiiınizin gevermesi için 
ulusça büyük fedakarlıklar yapıl
dığı bir ıuada ulusal sanayi kad -
romuzun pek çok mühtaç bulun • 
Üuğu mütehassıs işçileri daha bü -
yük bir özenle yetiqirmek yükünü 
üzerine alacak olan bu mekteple -
rin para ve idare iflerini bir an ev
vel düzeltmek, ulusal sanayimizin 
temel prensiplerine ve gelecekte a 
lacağı biçime göre devletçe bil mek 
teplerin genermelerini emniyet al . 
tına alacak daha temelli ve gonül
lü tetbirler alınıncaya kadar ı;eçe-

Yunanıstanda 

cek zaman içinde bu mekteplerin 
daha güç vaziyetlere <lütmemele -
rini temin kaygusile Maarif bakan 
lığı bir layiha projesi hazırlamı~ -
br. 

Mmtaka sanat mekteplerinin 
Maarif Bakanlığı tarafından idare 
ıine dair olan bu layihaya göre, An 
kara, Aydın, Buna, Diyarıbekir, 
Edirne, latanbul, lzmir, Kastamo • 
nu, Konya mıntaka sanat mektep
leri, binaları, müştemilatı ve biı -
tün efyaaı ve tesisatının birlikte 
Maarif bakanlığına devir ve mal e 
dilecektir. Bu mekteplerin bilı;i, 
idare ve para işleri Maarif bakan
lığınca görülecektir. Maarif bakan 
lığına devrolunacak mıntaka sa • 
nat mekteplerile, lüzumunda Ma . 
arif bakanlığı tarafından yeniden 
açılacak başka erkek sanat mek . 
tepleri ve eıutitülerile meslek mu· 
allim mekteplerinin ve telrnikomla 
nn ~. ücret ve her türlü mas • 
rafları Maarif bakanlığı bütçesine 
yeniden ilave edilecek tahsisatt•.n 
verilecektir. 

Erkek sanat mektepleri veya 
enstitülerine parasız yatılı olarak 
alınacak talebe her vilayet merke
zinde yapılacak müsabakayı kaza
nanlar arasından seçilecektir. 

Paris sefirimiz 
Ba kan konseyi 
İktisat meclisinde 
Yunan azaları 

Nanıi tedrisat birl:ği kon
gresine iştirak ediyor 

ATINA. 25 (Milliyet) - Harici
ye Ni..zm M. Mabi..moa dün Ynnanj .... 

tan ve milli bankalar ve devlet timen 
düerleri müdürlerile meşhur fabrika
tör M. Kanellopulo.u davet ederek 
:Ankarada 2 T qriniaanide imza edilen 
Balkan misakı te~i.litı esaaiyesi veç
hile tetekkfil edecek czlan lktısat Mec
lisinde Y unan.iataru tem.il edecek he 
yetin azalıldannı kabul etınelerini ri
ca eylemiqir. 

M. Maksimos hazır bulunan Bal
kan devletlerinin iktrsadi itlerde da • 
ha aı:kı te§riki mesai etınelerini intaç 
edecek olan bir ba!;m ehemmiyetini de 
izah eylemiştir. Hazır bulunanlardan 
Milli banka müdüründen maada di • 
ılerleri memnuniyetle bu teklifi kabul e
derek gelecek perıembe günü yapacak
ları bir toplan!ıda heyetin mesai esa· 
aını tesbit etmeğe karar vermiılerdir 

Fransanın dış siyaseti 
PARIS, 25 (A. A.) - Dün sabah Re

isicumhurun riyaseti altında toplanan 
Nazırlar Meclisi, muhtelif harici mesele
lerle meşgul olmuıtur. Meclis, Franaanm 
Şerir misakı hakkında Ldıistana •erece
ği ceYııh taarip etmiıtir. 

Sar muelui 
PARIS, 25 (A. A.) - Uluslar Cemi • 

yetinin San-e meaeleai fevblade konae
J'İDİn toplantı11 3 kinunusaniye veya da
ha geri bir tarihe bırakıldığmdan Harici
ye Nazın M. Lanl enelce brarfaıtınl
clığı gihi yann Ceneweye gitmiyeccldir. 

NANSl, 25 (A.A.) - Türkiyema 
Paris biiyü.k elçisi Suat Bey yanında 
büyük elçilik katibi ve Fransadaki 
Türk talebesi umumi miifettiti oldujiu 
halde buraya getım, ve vali M. Roblot, 
belediye reis muavini M. Gerard, üni • 

versite rektörü M. Bruntz ve tedrnat 
birliği reisi M. Şautriyo taralından kar
ıılanmııtır. 

Suat Bey birliğin bugün toplanacak 
olan kongresine riyaset edecektir. 

Macaristanın deniz ticareti 
için bir mukavele 

ROMA, 25 (A.A.) - Macar bat -
vekili M. Gömböşün ltalyayı ziyaretin
de kararlaıtırılmıt olduğu üzere Ma • 
caristanın Triyeste limanından yaptığı 

ticareti geniıleımesi için dün Romada 
bir mukavele imzalanmııtır. 

Ha vanada bombalar 
HA 1/ ANA, 25 (A.A.) - Asker nö

betçlcrinn bulunmasına rağmen büyük 
Amerikan duk:kinlanmn, yakıninde diin 
gece dört bomba patlamı1 ve yedi kiti 
hafif yaralanıruıtır. 

Orta Asya petrolleri 
MOSKOV A, 25 (A.A.) - Orta 

Asya petrol trüst konferanaı Kokant
ta toplannı:ııtır. 

Sovyet Rusyanm doğuda çok mü • 
him ikinci bir petrol mcri<ezi kurmak 
istediği malumdur. Konferans iıte bu 
iıin planını hazırlıyacakbr . 

Küçük uzlaşma dış bakan
ları Cenevreden ayrılıyor 
M. Litvinof'un Moskovaya gitmeden 

Parise uğrayacağı zannediliyor 
CENEVRE, 25 (A. A.) - Gerek fevkala<le asamble için ve 

gerekse konseyin fevkalade top! antısma girmek için buraya gel· 
mit olan murahhaalann bir çoğu Cenevreden aynlmıtlardır. Kü -
çük Uzlafma Hariciye Bakanları da bu akşam Cenevre'den ayrı
lacaklardır. M. Titülesko, Montreux'ye gidecektir. M. Benes ile 
M. Yevtiç Prag ve Belgrada döneceklerdir. M. Litvinof'-a gelince; 
Moskovaya mı döneceği, yoksa Moskovaya gitmeden evvel Pari
se mi uğrıyacağı henüz belli değ ildir. 

Ökcnomi konferansı 

Avrupayı alakadar 
eden mühim 

esaslar kabul edildi 
ViYANA, 25 (A.A.) - Avnıpa ö

konomi konferansı dünkü ~n oturu
muncla fU kararlan vemıiıtir: 

1 - Mmtaka anlatmaları eaaaı da
hilinde bir Avrupa gümrük birliği ku
nalmaıı, 

2 - Okonomi iılerine bakmak için 
uluslar ara11 bir konsey yapılma11. 

3 - Albn esasında bir ödeme hük
münü taııyan hıuuıi konferaıulann U• 

!uslar araaı meriyetine dair bir anlat· 
ma imzalamnaıı. 

4 - Avrupa piyasasının Asya ve 
Amerika rekabetleriae kartı miidaiaası, 

5 - Tayyarelere evvelden müaaa • 
de almakaızın bir ülkeye inmek veya o 
ülkenin Üzerinden uçabilmek için mü
ıaa.dc vel'"ilmesi, 

Konferans bundan baıka tunları da 
{avsiye etm.Ktedir: 

1 - Avrupa de..letlerile nriKtem • 
ld<eleri araunda bir toplanb yapılma
sı, 

2 - Avrupada ökonomik bir Monroe 
tatbik edilmesi , 

3 - Avrupa paralarının a1tın eıaıı
na göre biribirine uydurulması, 

4 - Okonomik hukuk sahaaında 
Avrupa kanunlarının brilririne benzetil
mesi. 

M. Şıışnig - Gömböş 
mülakatı 

VIY ANA, 25 (A.A.) - M. Gömböı 
dün sabah avlanmak üzere lateryaya ha· 
r.Ket etmeden evvel M. Şutn.ig ile bir 
mülakatta bulunmuıtur. 

Amerika alacağını istiyor 
LONDRA, 25 (A.A.) - Savaı borç

lanrun 15 ilk kamın taksiti baklanda
ki Amerikan notası dün Londrada a
lınmııtır. 

Bu notaya göre, lngilterenÖn alet • 
hesap tediyata baıladığı gündetıberi bi. 
rikmiş olan borçlar da, 15 ilk kanun 
taksitile beraber istenmektedir. 

Kokain kaçakçıları 
LlYEJ, 25 (A.A.) - lki kokain 

kaçakçm yakalanmıttır. Bunlar Fran
sa , lngiltere ve Almaft}-ada aTanıyo"

du. 
S... adamann yakalanmatile geni1 

bir kaçakçı ıebekesi meydana çd<mıı • 
ta. 

Köstence - İstanbul hat
tında transatlantik 

VARŞOVA, 25 (A.A.) - Ayni za
manda Köstence · htanbul • Hayfa hat
tını da işlttmekte ~lan Gdinia - Ame
rika Lellı seyrisefain ku-ya11 bu 
hatta yeni bir gemi tahsis etnıeği ka • 
rarlaıtırmııtır. 

Bu yeni gemi, Jmlen Gdinia ile 
Nevyori< arasında i}liyen Kosciuszko 
tramatlanbk vapurudur. 

Deniz konuşmaları 

İşin nasıl biteceği 
hakkında 

bir anlaşma var! 
LONDRA, 25 (A. A.) - Amerikan 

mahafi:inin deniz konu~malan hakkın • 
daki intibaına göre deniz müzakerelerinin 
nasıl bitınesi Jaznngeldiğine dair Ameri· 
ka ile lngiltere arasında tam bir anlaşma 
vardır. işin teknik tarafı sıyaaa tarafın· 
da üstün gelmiftir. Başlangıçta Japon
lar, lngiltere ve Amerika beraberliği ka
bul etmedikçe teferrüata girişmiyecek • 
lerini kat'i olarak aöyleınitlerdir. Halbu
ki Japon Amirali teknik mahiyette tek • 
liflerde değilse bile telkinlerde buluna • 
bileceğini bildirmiştir. Amerikan mahafi
li Japonlann bu -son hareketini bir uysal
lık olarak karşdamryorlar.sa da bir muka
velenin esaslarını gösterebileceğini dütü
nüyorlar. Bu münasebetle 1imdiki konuı
maların bu mukavelenin yap.imasını de
ğil, hazırlamnasmı istihdaf ettiği ehem
miyetle kaydedilmektedir. 

NEVYORK, 25 (A. A.) - Silah ti
careti hakkında tslıkikat yapmakta olan 
Ayan komisyonu rei. i M. Nye, Japonya
nın V 8fington Büyük Elçisi M. Saito'mm 
cuma günü Filade!fiyada &Öy!ediği nutuk 
hakkında demi§tir ki: 

"Japonya, Vaıington muahedesini fes• 
hetmck ve kendisine beraberlik verirler
se diğcrlerile birlikte filosunu yarı yanya 
indirın.K istemektedir. Evinde efendi ol
inak istiyen Japonyaya hak vermemek 
imkan11zdır. Eğer bu üç devlet hakikaten 
~ilahlarını azaltmak istiyorlarsa Ameri -
ka ile lngiltere Japonların istediği bera
berliği vermelidir . ., 

M. Venize!osa karşı yapı
lan suikastın muhakemesi 

ATINA, 25 (Milliyet) - M. Ve -
niz-elosla zevcesine ka.T§t yapılan auİ· 
ka~t maznunlanmn dün Pire ağır oe-. 
za mahkemesinde muhakeınelerine 
ba§lanlll.lftır. 

On yedi kişiden ibaret olan maz. 
nunlanıı kaffesi mahkeııneye getiril
miılerdi. Bunlann ilk isticvabından 
sonra avukatları maznunlara tebliğ &

dilen celpnamelerin U&ulü dairesinde 
tebliğ edilmediğini söylemiş ve müd
deiumuminin de talebi üzerine muha
kemcn" n taJ;kine karar venniıtir. A
vukatların aoçlulann kefa:letle tabii • 
yeleri hakkındaki talepleri reddedil • 
mitşir. 

Amerika - Almanya öko
nomik münasebetleri 
VAŞiNGTON, 25 (A.A.) - Ha

ber verildiğine göre, Amerika hüku -
moti, Alman bonolarını hamil Ameri
kalılara kıır§ı istisnai muamelede bu • 
lunduğundan dolayı, Alman hükümeti
ni clôrdüncü defa olarak protesto etıniı
tir. 

Amerika hükumeti, Alman bükiime
tinin, baıka Avrupa devletlerine iyi 
ıartlar yaptığı halde, kendi vatandaı • 
lanna kartı memnun etmiyecek tarzda 
davrandığı iddiasındadır. 

('-....:::...:C..:N~E:::..::B:...:i~M~A:::...:T..:B:..U.::....;;:.A:..T..;,.._I N......;..D_A_O_K_U_D_U_K_L_A_R_l_M_I_z_) 
lngiltere baıvekilinin 

nutku 
Müler Mac Donald Guildhalrde 

irat ettiği bir nutukta hükumet ida
re•inde geçen •enedenberi devam e
den ııalhclan i=h etnıİ§tir. Bu nut
lwn en e teruan ciheti, ı:rçirmekte 
olduğumuz müıkül gÜnlerin, milü hü
kUm<tin sırtına yüklediği bir çok ııa
aüelerin tepihi olmuftur. BQfvekil 
memleketin buhran tazyiki altında 
kolan kuımlarmdan, dahili vaziyet. 
Un bahaettilıten aonra Almanyanm 
bir l<öıeye fekİlrnif bir halde kalma
anı tenkit ediyor ue diyor ki: "Mil
letler kendi bQflanna ve yalnız; km
dikri ifin Y<lfGyomaz;la,.." Müter Mac 
Donald Alm~ hükurnAtinin Sarre 
me•ele•i hakkında •on ::ı:amanlarda 
wrdigi teminatı memnımiyetle kar
,.lontl§ ve bundan aonra alci/ıaalan
ma meselesine ı:eçerek bir ka'i' sene
dir deJJam edan bu miUakerattan /n
giltcrenin kazanç temin etmek ümidi
ni kumediğini bildirmiııir, Milletler 
cemiyeti azaaı ııılatile lngilter~in 
uhdesinde bir çok mu'uli)1cıler oldu
iıll.u söylenıİf, fakat bu gibi taahhüt
lerin keyfi bir ekilıle tezyit edibni
yeceı:irıi t:fe ilave etnıi tir . 

Çok yazılı ki Bcıvekil, bu ·· • 
de riy<ıset ~ttiği drniz kuuoetleri mii· 
zakeratı f.akhındaki hal'i beyanatta 
bulunamamıştır; çünhü bu öyle bir 

meı>;ou ve Guildhall ziyafeti de öyle 
bir fırsattı ki, vaziyte müsaade et•ey
di hükumetin bu ~eki siya!seti kolay
ca tasrih edilebilirdi: Muter Mac Do
naldın en zİ:>·ade alkıılanan sö.zü di
ğer milletlere misal teıkil etmek iize
re lnı:ilterenin ıilahsızlandığı, fakat 
bu misale aldıran olm.culığı için mÜ· 
dalaa tertibaıı almak ihtiyacını hi•
settijfine ait cbn kısımdır. Caşvekil 
sözleri li b:tiıme:Ien evvel memleketin 
umumi şadaha inden tıe Britanya do
rninyonlarının demokratik aerbesti
sinde., büyük bir belôgatle bah.setmİ§ 
ve buhranlı b:r devirde vazife başına 
gelen hükumetin yüksek fedakarlık
larla temin ettiği kazançları muhafa
za etmek. için elinden geldiği kadar 
çalııacağını ilaııe etmiıtir. (Time•) 

Fransa • İtalya 
mü na •e betleri 

Fransa . lta~a münasebetleri ve 
yakmlatmaaı hakkında bir makale ya
:zan bu gıuetr, Fransa Hariciye nazı
rının, Romada diplomatik müzahere
lerine deı;am etmek üzere Fransanm 
Roma •efirine talimat verdikten son • 
ra Yugoslavya ve Avusturyanın Parü 
sefirleı·i ve Yuı:oslavya Hariciye ne • 
:areti umum hatibi Fotiç ile görüşmek 
istediğini bu mülaf,at!anndan fevka'ii 
d • haizi ehemm'.yet olduh'arını ııe 
Fronsan:n ne ile nıes!Jl olduğunu gÖS· 
!erdiklerini yaz.dıktan sonra diyor ki: 

"Bunlar ltalyada da bilinen ıeylerdir 
ı;e herhalde güzelce anlaşılmalan icap 
eder. Bundan baıka ltalyaya karıı 
beslediğimiz dostluk duygularını fİm· 
diye kadar kafi derecede İspat etmiı 
bulımuyoruz. Bundan az; bir zaman 
evvel ltalyaya, samimi bir surette İf 
birliğinde bulunmak husıuundaki ar
.zumuz~n boı bir söz olmadığım açık
ça ispat ettik. Bundan maksadımız; 
ltalyadan Avrupanın yatıftınlmaaı ı:a 
yeJine matuf olan eserimizi meydana 
ı:etirmek, orta Aurupada, Balkanlar• 
da ve Ak.denizde sulhu kuvı>etlendir· 
mek husıuundaki gayretimizde bize 
yardım etmesini istemek hakkını ka
zanmaktır. ltalya hükumetinin,, mua
hedelerin tadili hakkındaki muhtelif 
riı>ayetlere bir nihayet ve,ecek ue Mar 
silya auikas:ının uzak veyahut yakın 
mesuliyetlcrini, bizim yaptığımız; ı:ibi 
a)·dınlalacak olan resmi ı:eniı ve kat'i 
bir beyanatın bu neticeye eriıilmesi • 
ne, hiç ıüp!ıesiz, yardım eder. M. La
val milletler arasıtıda bir iş birliği vü
cude getirilmesine ve milletlerden ba
zıları arasın.da vücut bulan anl"§ama
mazlıkların izale•ine büyük inceliği 
ve idaresi ile fevkalade müessir olma
ğa çalıımaktadır. M. Laval"in buna eri 
fecej;r üphemiz yoktur. Bize göre 
ba hal, Fıansa - ltolya arasında cere
yan ede ı d plomatik mü:ı:akerelerin 

hakl<lıiın• upat etmektedir . ., 
(Ere Nouvelle) 

ltalyan gazeteleri 
diyorlar ki 

Fransanın Roma sefiri Kont de 
Chambrun Hariciye nazın M. Laııal 
ile uzan bir mülakatta bulumnuı ve 
bu akıam Romaya avdet et;12itfir. Son 
hab. rlere göre, Fransa sefiri ltalya 
Başııek.'line yeni tebliı:atta buluna -
caktır. Kont de Chambrun, Franaanm 
noktai nazarını ve iki devlet aronn .. 
daki umumi ihtilafları halleden bir for 
mü!ü ltalyan B<J§vekiline teklif ede -
cektir. Bu formül, gerek Fransa - ltal
ya deııletleri araamdaki münasebetle
ri ve gerekse bu iki deııletin Avrupa 
vaz'yeti karı·aında ileride ittihaz ede 
cek:eri hattı hareketi izah etmekte • 
d"r. Bu formül Fransa ile ltalya ara -
sında akdolunacak muahc-.Jer.in esasla 
rını da göıterir. lıte bu ve.sik ile M. 
Laval Romaya ı:idecektir. 

M. Laval, Kont de Chambrun'nün 
bu formülü ltalyan hükumetine ""bliğ 
etmesinden evvel bu hususta nezaket 
icabatı dola)·ısile Hariciye encümeni .. 
ne İzahat vernıiyeceğini söylemiflir. 
M. Lavalin Romaya yapacağı seya • 
hat:n mÜSmlr neticeler vereceği te .. 
mUı edilmektedir. 

(Corr:ere della Sera) 

~· 
Heyeti mahsusanın kararları hak-
kında bir kanun meclise verildi 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Heyeti mahnısaca devlet hizmet ve mü

esseselerinde kullanılmamalarına karar verilip, karar kendilerine tebliğ 
edilmeyenler hakkında hükiimetçe teklif edilen kanun layihcuını Adliye 
encümeni tetkik etmiftir. Yannki Meclis ruznamesine alınan madde fU 
dur: 347 ve 854 sayılı kanunlara göre heyeti mahşusalarca aleyhleritı· 
de karar verilenlerden bu karar kendilerine tebliğ olunmamasından do
layı iili karar heyetine müracaat edemiyenlerle bunlardan ölmüf olanla
nn mirasçı.ları bu kanunun hükmü yürümeğe başladığı günlemecinden 
itibaren altı ay içinde Şurayi Devlete yazı ile müracaat ederek itirazda 
bulunabilirler. Bu yolda yapılacak itirazlar ŞrJrayi Devlet Mülkiye dai
resince ayni günlemeçten itibaren en çok bir yıl içinde 1289 sayılı ka
nuna göre tetkik edilecek karara bağlanır. Bu kararlar kat'idir. Şu ka
dar ki bu kabil kimselerden haklarındaki karar günlemecindenberi ulu
sal sınırlar dışında yaşamakta olanlarla bu gibilerden ölenlerin mira.çı 
ları birinci fıkrada yazılı haklarını kullanamazlar. 

Meclisten tefsiri istenilen fıkralar 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Nüfus kanununun on birinci madde

sinin ad kayıt ve yaşını tashih ettirmek için açılan davalardan harç a· 
lınmıyacağına dair son fıkraaı hükmünün harç tarilm kanunu ile kal
dırılıp kaldırılmadığını, kaldınlmı1 olduğa takdirde davalann müddei· 
umumiler taralından açılması veya davacı lehine hiiküm verilmui ha
linde harcın ne suretle alınacağının tefsir yolu ile tayin ve hallini hü
kumet Meclisten istemiftİr. 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Memurin kanununun müzeyyel 
maddesindeki "Milli hükumet,, emrinde tabirinin, milli hükiimet kad
roları haricindeki memurlardan tevdi edilen her hangi bir hizmeti 
yapanlarırı da dahil olup olmadığının tefsir yolu ile hallüııi hükUmet 
Meclisten istemiftir. 

Kısa hizmetliler askerlik kanununa 
bir fıkra eklenildi 

'ANKARA, 25 (Telefonla) - Ertesi senelere bırakıldıklannJan 
dolayı muameleye tabi bulundukları doğwnlularla askere sevkeJilme
leri kanun iktıumndan olup mektep tahsillerini bitirmiş ihtiyat zabiti 
yeti1tirilecek kı~a hizmetlilerden memuriyete geçmek isteyenler as • 
kerliklerini yapmış olmadıkları için memurin kanununa göre hizmete 
alınamamakta ve bundan dolayı mağdur olmakta idiler. 

Bunu gözönüne alan hükiimet askerlik mükellefiyeti kanununun 
36 ncı nu:uldeaine bir lıkra eklenmesi hakkında Meclise bir kanun tek
lifinde bulunmuştur. Eklenmesi istenen fıkra şudur: 

"Bunlardan ihtiyat zabiti yetiştirme 1artlarını haiz olanlar birlikte 
muameleye tabi olduklan doğumluların celbi beklenmeksizin talep ve 
müracaat vukuunda ilk açılacak ha zarlık kıtası veya ihtiyat zabiti mek
tebi devresİ lxqlangıcında işbu kıta veya mektepte bulunmak üzere 
sevkedilirler • ., 

• 
lzmir Maarif Müdürlüğü 

'ANKARA, 25 (Telefonla) - lzmir Maarif Müdürü Naili Beyin 
Manisa Maarif Müdürlüğüne nakli ve yerine Maaril mülettiflerinden 
Hikmet Beyin tayini kararlaşmıfh r. 

Memurların yolparası için 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Halk ticaret bileti ile seyahal 

eden memurların harcırahları hakkında Maliye Vekakti vila 
yetlere bir tamim göndertniftir. Bu tamime göre gidif • 
dönüş bir aydan fazla sürmiyecek muvakakt memuriyet 
ve teftiş seyahatlerinde l inci mevki ile 881 Km. il inci mevki ile 86Z 
Km. ili üncü mevki ile 974 Km. mesafeye kadar tren ücretleri, gidif - dö 
nüş biletleri üzerinden hesap edilecektir. Yukarıda yazılı kilometreler
den daha uzağa olacak gidiş- dönüş seyahatlerindeki tren ücretleri ise, 
halk ticaret bileti üzerinden hesap olunacaktır. Birkaç istasyona uğra• 
mak ve bir iki gün kalmak suretile yapılacak devir veya teftiş seyahatle 
ri için,/ inci mevkide 392 Km. ikinci mevkide 387 Km. dan uzağa yapı• 
lacak seyahatlerde tren ücreti gene halk ticaret biletleri üzerinden he
saplanacaktır. Bir ay azrlınd• avdet imkanı bulunan muvakkat memu
riyetlerde linci mevkide 392 Km, 2inci mevkide 387 Km. dan dun meaız. 
leler için yüzde 48 tenzilatlı halk tarifesi tatbik edilecektir. 

Babasını öldürene ölüm cezası 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Babasını öldü~mekten suçlu lsmail 

oğlu Şerif Mehmedin Çanakkale ağırceza mahkemesince ölüm cezası• 
na çarptırılması hakkındaki kararın lastik edilmesi Meclisten iatenil • 
miştir. 

Müzik yenileşmesi işleri 
'ANKARA, 25 (A.A.) - Müzik yenileJmm iflerinJe Ankara Hal· 

kevinde yapılan işler çok ilerlemiftir. Bu ifte çalışan komite dün de Dit' 
nizli mebusu Necip Ali Beyin reialiği altında toplanarak yapılan hazır
lıkları gözden geçirdikten 60trra 27 ilk kônunda tenuil edilecek -bayö,,. 
der-, -TQfbebek- ve ..Vlkü-yolu-nun Ankara Halkevinde 10 lkincikônaır 
da lstanbulda ve -Karmen- in de fUbat içinde sahneye konulmasına /111-
rar vermiş ve çalıpnanın genel rejisörü Bay Münir Hayri bu iflerde al~ 
kası alanlara vazifeler dağıtmıffır. Dünden beri Halkevinden canlı bit. 
çalı1ma görülmektedir. 

•• 
Okonomik konseyin Yunan grupu 

ATINA, 25 (A.A.) - Ankarada 2 lkinciteşrin 934 tarihinde İ/11'" 
za edilmiş olan Balkan itilafı statülerinin birinci ve beşinci maddeleri~ 
de taarih edilmiş olan ökonomik konseyin Yunan grupu şu suretle tqkil 
ed ilmiftir: • 

M. V arveressos : Sabık nazırlardan Yunan bankası guvernör muaıw 
ni ve Universite profesörü. M. Kanelopulos: Fabrikatör. M. KoronİB : 
Sabık nazırlardan Devlet demiryolları umum müdürü. M. Zolotaa : UtU 
verİ&te profesörü. . 

Bu grup Ronu=ya, Türkiye ve Yugoslavya grupları ile birlikte Bal
kan itilafının ökonomik konseyini vücude getirecektir. Ayni vazileY; 
davet edilmis olan sabık nazırlardan M. Korizis, Hariciye nazırı M. Ma 
simos' a gönderdiği bir mektupta, işlerinin çokluğu dolayısile bu vazil."' 
yi kabul edemiyeceğinden dolayı pek ziyade müteessir olduğunu bildır
miştir. 

l 

İtalyan sefiri 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Çin 

lıükWı.e!ı nezd'.ne tayın edilen ltalyan 
büyük elçisi bu akıam lsatnbula ha -
reket etti. Sefir i•tasyonda Dahiliye, 
iktısat, ·gümrük ve inhisarlar vekil!e
rile ıehrimizdeki aefirler tl\J'afmdan 
teşyi edilmiııir. 

Erzurumda ilk kar 
ERZURUM, 25 (A.A.) - Bugün 

Erzurumda ilk kar yağmış, havalar bir
denhiı·e çok ıoğumuıtur. 

Brükselde feci bir kaza 
BRUKSEL, 25 (A.A.) - B~ aY:; 

23 ünde 1935 cihan sergisinin ın§dıaJI 
tezgô.hında vukua gelmiı olan kaza 
ölenlerin miktarı sekiz ve yaralılar<" 
miktan 21 e bati~ olmuştur. 

Türkiye - Yunanistan 
ATINA, 25 (Milliyet) - R~~; 

Eşref Eey d"'n Başvekil M. ç,.ı~arı • 
ziyaret ederek ilıi memlc-keti alıı~it 
dar ede, me~e'eler üzerinde uzun 
mü akalta bulunm.uşlur. 

-



• 
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Günil~~-~1 LE ~--

~eni tahrir meselesi 
~,,:et.elerde okuduk ki; Maliy-e 
'tıı I eti 935 haziranından itiba • 
ilİ l• lfanbulda bina vergisini ye-
• "lr tah . .. . d al cakm 
"llııtııı , .'" u:zenn en a ı'! .. 
~~"Maliye şubelerine emir 
liııl ile : ne kadar tahrir itiraz, isti
~Vel ~~!İz: evrakı varsa bir ayak 

ilk , ~ırılsin diye! .. 
"1iiea 'fı vergi toplamak olan bir 
· ~eaenin böyle bir emir verme
~ '1ıı ~ ta~ii şey olamaz. Ancak 
1'i onı;" bır takım akıbetleri var 
~~ ı ~a biz yani mükelleflerin 
fııi., eaı kadar tabii bir '!ey yok-

• 
ı_y 

!fııe eni tahrir bundan üç dört 
lcıı; kı!vvel Yapıldı. O zaman konu
~~ ~~tlere vakıa haklı haksız 
~ıtircr:ı: etti. Kimi tutturdu, 
lıı;<ırl tutturamadı. ôyle itiraz 
~i gördüm ki; resmi bir ko
~ı~ ~ çık~ğına insanın ina • 
"4'r l /ll gelır. • • Eh kalabalık 
' ~ur dendi. istinaf edildi. 0-
~eıı <ı al'.ni. Hangi bir mülkü ye. 
~Clrı l:ezıp görecekler. • • Onlann 
~ et~<ı ra;z;ı olmayanlar da tem-

~ ılö er ... Ne bileyim. Bu tahrir 
rt,;;:/.be ko · nd 'ril 8

11 
nnsyo an geçı • 

~ ar çok komisyon yapıl-
l<ıılcı"k: •ebe&( ne idi? Binalara 
IQı.rır Jlrrıet konmaması ve halkın 
~ bq q uğramaması değil mi? •.• ı,. 
r~ıılıq '".~a vanlmış değildir. 
~iti ,?ç dört sene evvel tahrir 
~ e 1ırı zamanki bina iratları bu-
~ 11 az yüzde 3040 düştü .•. 
~ /; Bıı eski kiralara göre konu
~ ıl Yınet 935 haziranında kira -
/ıiiıii:lıcı fazla düfeceği için büs . 
!~ ~!an bir miktar gösterecek 
~.:;ııkellel oergisini bu miktar 
ı.,' )I~ vermeğe mecbur olacak. 
""ı cıc un\ Kan"!' kanundur. Lfı. 
lcı llıq]~ bir malıye fUbesi çıkıp 
··~ı:~Ye hitaben: 

~ lttaııo diııı 1 V akta tahrir yapıldı am
dc 

15 
ulda her sene kiralar en az 

~,·"ı b' -. 20 düşmektedir. Ve bu 
:'l'o trte-vi- ~"·-•·-'--' .. .. . . '· 932 ,. ,,~~• surup gı-

935 te de !'LPılan tahririn vergisi 
ltııe alacagız ... Ondan sonra en az 

~' ııJu krymet vergiye temel ola
ıı..~-~b.ııki ~.n sen~e kiralar 932 
ııı~ uçte birine düşc-cc.k. Bu 

~~lllecUefin zaranna olacak. Onun 
~~~ düşünmek bize düşmez amma, 

& • talıs.ilinde güçlük çdanemiz ib • 
"·"'ardır.., 
V!)le ~. h 

eıı :tcırı "" mu hra yazdı mı? .. 
~ber ı;:etrrıiyorum. Bununla be
.r. Her h;yleaiğim bir hakikat • 
'fiirıe: • ligi malmemuru ile gö-
4 ılo~ •i:z:e bu yazdıklarımın 

~q hf~ olduğunu söyler. Söyler 
~cı ~1Ye V ekôletine, defterdar
. bir daha üstün makama böy-

tif eıi ~ey Yazamaz. . • Çünkü va-
1.ıcıl• eğildir. 

~"İrjıJle: Vekôleti 935 te bu son 
ili t~ C!aaa tutarak bina vergileri
~~rcı le koyulduktan bir müddet 
;;ı'ıtı -- ne kadar olduğunu kesti
. lıcıi; -- İşi takdir edecek ve bi::S v;ecektir. Ama biraz ge • 
ıı,11 <1° acaktır. Ne yapalam? Geç 

l , <ı ll'Üç olmasın! 
)1 • 

'J' cılı.j 1§ altı ayda çıkar!.. 
ı:~4 ıcı'h abidesinin çevresindeki 

bı,ıı.i Çe Yapıldığı sıralarda ya· 
lı 'Cln birkaç yıl evvel bir ya
kı; lıo <ıh çiçekliğin ortasına dü
~tiıı; •koca bir demir telgraf di • 
~ti,ıl~, ~u ll'ii:z:el bahçeyi çirkin . 
() ~ıı11'f0ıl en şikayet etmiş, hatta 
'~q ır de re:mini koymuştuk ... 
~ i1 i ." Yaptığımız: tahkikatta da 

1 tıfı,11 fın bütçeye bir para kon
t• ıı öı; . "k F ka d" ~~ 4.ıJ~renmıştı ... a t o ı-

~·~ı .. I ~ılı, kalkmadı, kalkma • 
'iııı ~. ~ ll'iin evvel sevinçle gör· 
ll;~ıl' ?ıreği kaldınyorlar . .. 

~~·· 1. e_.JJ Yapılmaz değildir. Ya
~.1~11 ~ n kırtasiye mucibince, 
~ıı~; erkenar, müsvette, beyaz 
~ rlcı ~e luıdar yıllar geçer ... So
t;İ te/glf çıkar, çıkar ama işte bu 
~tıı'•i r~ı .direğinin yeri değişti. 
• q.., Kıbı hatta darbımeseldeki 
•e.. ., 1)ı "d •treı,, b"' ıleti de fersah fersah 

elkj altı yılda çıkar . .• 

~q~i':':--_ FELEK 
kıye T .. . d 

ıp encumenın e 
~İiıi.i a.ylık todlantı 

~ltı,,ı· Ye l"ıp E .. . 'k' . . . t~ Çaı- ncumem ı ıncı teırırun 
).._;ti tııı.~a giinü saat on sdriz l>u
~~ "-~i ~asında toplanacaktır. Dr. 
' t' A.iıd·-h, ~ tarafından Metapizma 
~iı t::ı.;.adir Lütfi Bey tarafından 

liğter ınıı ile zehirlenme hakkın 
Yapılacaktır. 

~Ye .. n H·ıAı . .. ~ ı a kongresı 
\ ~ • .,:111 toplantrsı 29 ikinci tet-
1.ı~cH Perıemhe gunu oaat on 
.~. 

0 
alkevinde toplanacaktır. 

\..~~I ı''nan, Fahrettın Kerim, Rük 
lıı' k er e, Safiye Huseyın Hanım ta ,1 Onferanslar verile:ek, faali • 

ı ~l"ıol<u k ·· ~I naca ve ye u ubre he 
ln eceı.r K • .. • 

~"4ıs ır • ongreyı ınuteakıp a • 
1-r; •r verilecektir. Biitün içki etüt 

da~ellitlirler. 

Ş EH i R HABERLERİ / .. , ~~..l'I 
OKONOMI 

Ticaret odası 
Azalığı 

1 ' . 
Yeni seçim gelecek ay 

içinde yapılacak 
Ticaret ve canayi odası mecliai aza

lığı için girecek ayın 17 sinde baılıya
cak aeçim hazn lıkları epey ilerlemiş
ti.-. 

Seçim işlerile uğraıan komisyon, 
aralıklı toplantılar yaparak bu ;şi el· 
raflı görüpnektedir. 

Oda meclisi azalığı için, 60 namzet 
gösterilecektir. Bunların 20 si doğru· 
dan doğruya ökonomi bakanlığı tara· 
fmdan seçilecek, aeçim komuyonuna 
bildirilecektir. Geri kal anlan da, seçi
me girecek! ... rey vererek ayıracaklar
dır. 

En çok rey alanlar, mecliı azası o
lacaklardır. Okonomi ba:.anlığı henüz, 
namzetleri seçmcmittir. 

Zeytin ihracı için 
Türkofiı tarahnclan hazırlanan zey

tin ihraç nizamname projesinin lstan
bul ticaret oclasım:a teıkik edildiğini 
yazmıttık. 

Proje, çoğaltılmıı ve oda meclisi a
zalarına dağıtılmıttır. Üzerinde tetkik
ler yapacaklardır. 

lskenderiyeye gllnderdieimiz 
mallar 

lokenderiye Türk Ticaret Odası ta
rafından bir rapor çıkarılmııtır. Bu ra• 
porda okuduğumuza göre, eylül ayı 
içeri•inde memleketimizden lskenderi • 
yeye yapılan ihracat yekunu 673,022 
kilodur. 

Memurlar için birikdirme sandığı 
Hayvan borsası memu.1·Jarı için bir 

biriktirme ve yardım sandığı bazırlan
mııtır. 

Bu memurların tekaüdiyeoi olmadığı 
için vazifeden ayrıldıkları zaman, elle· 
rinde parıı bulunması ve her türlü ih
tiyaçlara kartı koymaları temin edil
miı olacaktır. 

Gelecek ~allaya kaldı 
Ticaret odası mecU.inin bu hafta 

yapacağı toplantı bazı •cbepler dolayı
sile gelecd< haftaya bırakıimıştır. 

Tütün satışı 
Samwnda dizi dengi tütünlerinin sa 

tııına devam edilmektedir. Bu arada 
muhtelif tütün şirketleri 75 bin kilo tü 
tün satın almışlardır. Fiyatlar 70 • 110 
kuruş arasındadır. 

Pamu'.< fiati yUkse:iyor 
Son zamanlarda gerek men>leket i

çinden, gerek dıtından yapılan i•tekle • 
rin çoğalması yüzünden pamuk fiyat • 
!arı 47 kumta kadar yükselmiıtir. Bu 
aeneki rekolte geçen yıllardan fazladır. 
Buna rağmen, fiyatlardaki yükselme da 
bildeki alımın Ç<lkluğundan ileri gel 
mektedir. Son yıllarda "çılan yeni fab • 
rikalarrn kullandıldan pamuk mikdan 
çok artırruıtır. 1929 da 9400 bin balye 
pamuk işleyen lzmir. fabrikalan bu yıl 
200 bin balyadan fazla sarfedecelı:lerdir, 

lzmi ;de tütü '1 s t şı 
lZMIR, 25 (A.A.) - Dün alqama 

kadar mıntakarruzda satılan tütün mik 
darı 11 buçuk milyon k:'loyu bulmuş · 
tur. Bunun b'.r ıdl}on dcku~ )Üz bin 
kilosunu inhisar idar""i abruştır. Mii&
tahsil elinde daha bir milyon kilo ka
dar tütiin vardır. 

Bu &ene tütün değeri vasati olaralt 
altmış kuruştur. Rekolte 12 buçuk mil 
yon tahmin edildiğine göre temin edi· 
len p>ra 7 buçuk m]yon liradır. Ge • 
çen seneki rekolte 18 milyon kilo idi 
ve vasati fiyat 35 kunq olduğuna gÖ· 
re teni nedilen huılat 6 milyon lira· 
dan ibaret kalmıflı. 

Muğ'ada tütün sat.şı 
MUCLA, 25 (A.A.) - Piyaoanm 

açıldığı tarihten bugüne kadar iki mH 
yon kiloyu atiiın tütün satılmııtır. F et
hiye, M las ve Bodrumda Herınan 
kumpanyası 70 bin kilo tütün &atın al 
mı§tır. Birinci sınıf tütün kalmamış, 
fiyatlar kırk kuruıa kadar düşmüştür. 
Herman kumpanyası ve diğer is.kart.a
cılar yirm: kur şa kadar mübayaatta 
bu'wnuılardır. Köylünün elinde, ikin
ci sınıf tütünlerden yanın milyon kilo 
kadar mal bulunmaktadır. 

Karadenizdeki fırtına 
Cuma günü patlıyan fırtına, epeyce 

durulmut ve zorluluğunu kaybetıniıtir. 
Fakat, hava henüz tamamen dimruı sa. 
yılmamaktadır. 

Gemiler, dün postalarını alarak hare 
ket etmiılerdir. Fırtına sırasında, Kara 
deniz limanlarında barınan Cumhuriyet 
vapuru dün limanımıza dönmÜ§tür. Ha
vanın, yeniden bozması ihtimali vardır. 

Dünkü hava 
Sıfır dcrecej hararette ve deniz seviye 

sine indirilmiı barometre bu sabah sa • 
at yedide 680.8 milimt"tre idi. En fazla 
11cakhk 11 en az 5 d .... ece idi. Rüzgar 
ıimalden vaaati olarak 7 kilometre SÜ • 
ratle eomittir. Dün yağan yağmUnJn 
mikdan 4,6 milimetredir. Bugün bava 
kapalı olacak rüzgar tiıruılden mutedil 
kuvvette esecektir. 

Tramvay bekleme yerleri 
Şehrin bazı ıemtlerinde, tramvay 

beklem. yerlerinde yapılacak üıtü ka· 
palı mahallerin projeleri Nafıa Vekaleti 
ne götürülmüıtür. Nafıa Vekaleti, bu pro 
jeleri tasdik ettikten sonra, inıaata bat 
)anacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Molla Mehmedin 
Sarıgı 

Vesikasını da eşyası ile 
beraber mi çaldırmış? 

Dün Sultanahmel sulh birinci ceza 
mahkemesinde Kafkasyalı molla Meh
met İNllİnde b:r hoca efendi muhakeme 
edilmiştir. 

Molla Mehmet efendi Y alovanın Re
tadiye köyünde imamlık ve hatiplik e
den 59 yaıında 4 çocuk bahası bir a • 
damdır. Bir gün ıReıadiyedeki evine 
hırarzlar rinniı, eıyalarmı çalmııbr. 

Molla Meılımet Ef. de ~ınan eş
yalarının lstanhulda sablığa çıkanlaca· 
ğını umarak l•tanbula ııelmiı ve çat'fl 

pazar dolaşmaya baılamııtır. 
Bu dolaıma bota çıkmamı§, Molla 

Mehmet efendi çarııda kendisinden ça. 
lınan eıyalan araı1<en bulmuı ve be • 
men zabıtaya müracaat ebniıtir. 

Fakat bu arada zabıta da lı:endi•İ -
nin &anklı olduğu nazarı dikkati cel • 
bcbniı, veaikası aorulmuı, yok cevabı 
alınınca kenclioi izinsiz sarık sarmak 
•uçile mevcuden müdd.,iumumiliğe sev· 
kedilmiıtir. 

Molla Mehmet elendi mahkemede 
kendisinin sarık sarmaya mezun oldu .. 
ğunu, köy hoc:ısı, imamlık ve hatiplik 
yaptığını, Karamürsel müftülüğünden 
verilmit vesikası bulunduğunu, fakat 
bu vesikasının da çalınan eıyalan me
yanında olduğunu aöylemitıir· 

Muhakeme keyfiyetin ta.bkiki için 
başka ıgüne bırakılrruı, Molla Mdımet 
efendi de ikametgaha rapten salıveril • 
mittir. 

Nedim Efendinin muhakemesi 
Dünkü nü•hamızda Küçükpazarda 

Nedim Bey is,,.inde bir komiserin ka
rakol içinde adam dövmekten ınuhake. 
me edildiğini yazmıştık. 

Bu hadise bir buçuk sene evvel vu
ku bulınuı, muhakeme mu!:ıtelif safha
lar geçirmiştir. Ve devam etmelıte· 
dir. 

Posta işlerinde yenilik 
Oğrendiğimize göre, postanelerde 

halk için ıikay<l kutuları konmuıtur. 

Telgraf ve mektupların dı<ha çabuk da
ğıtılması için müvezzilere de motosik· 
let alınması düşünülmektedir. 

Aynca lstanbul, bu kere, lzmirdc 
tehir posta tevziatı için yeraltı tesiaatı 
yapılma.ı da mukarrerdrr. Yeraltı tesi
satı §<'hir posta ev!..rini boru!,... ile bi
ribirine bağlıyacaktır. 

~----

Etibba odası 
Kurultayı 

Etıbb:ı cıda5ltun senelik kurultayı 
21 kan;ınuevvel cı.:m:ı günü oaat 14 
le Etıbba odası oalonunda yapılacak
tır. 

Kongrenin ruznarne&i tundan iba .. 
rettir: 

1 - Reis N:yaz: lam.et Bey tara
fından iza.hat. 

2 - 1934 ser.e>i h~·bı kat'i cet • 
velinin tetkiki ve ta&diki. 

3 - 1935 sen :&i bütçea:nin mÜZa· 
lrc-,, ,.e kabuU. 

4 - Bu hususlar hakkında aza ta
rafı ıt. an derm.?;: an edilecek müta]ea 
ve te~,ıi le:. 

E ıbja cd~sı yardım a!Jndlğı 
Etı. ha odasında yardım sandığı • 

nıTl teaisi için yapı'an ilk içti.m.3.da, 
idare heyetin.i' hazırladığı proje ile, 
içtimada aza tarafından yapılan tek -
life· gör~ülmüştür. 

içtima geç vakite kadar devam et
tiği için bir lrarar verilememiş, bu 
yardım sandığının te&iai iç~n 29 t~ -
rini&ani per~eınbe günü ak.tamı &a -

at 17,5 ta Etıbba odasında tekrar bir 
toplantı yapılması kararlaştrrıbru,. 
tir. 

1 t>Ut<.-,A 1 , ____ , 
(I~ Banka&rndan alınan cetveldir) 

23 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikraz.ı d-.•ıili 94.25 Rıhtım 17 50 
1933 Erı11ni 97 An. Mümessil 49.30 
Kuponsuz 27,40 Au. Tahvili J, 114520 

" 11 26,10 An. Tab•ili IIJ 48 
" 111 26,35 

ESHAM 

it Bankası Nama 10 l Reji kuponsuz 2,20 
" ,, Ham Hine 10 Telefon 10 
!! :o' Müessis 100 T~rkoa 19130 
fUrkiye Cumhu- Çunento 13,30 
riyet Bankası 58 ittihat dey. 13 
TramT&J' 30,50 Şark dey. 0,82,50 
Anadolu Hiıae 27 ,50 f !Salya 1,55 
~ır, Hayriye 15,50 f Şark Jll, ecza 4,75 

ÇEK FiYATLARI 

Londra 628 
Paris 12,03 
Mil&no 9,28,83 
Nilyork 79,31 
Cenevre '2,44,62 
Ati na 83,64 
Brüksel 3,39,80 
Amsterdam 1,17,34 
Sof1 a 65,72,117 

NUKUT 

O F. Fraauz 
1 Dolar 
1 Kur. Çek 
1 Şile A~. 
l !•terli.o 

20 Liret 
20 LeYa 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 

1 Flori& 

Kanıı 

169 
125 
98 

23,50 
628 
216 

23 
115 

24 
83 

Prai 
Bel,.rat 
Moako•• 
Berlin 
Varıo•a 
Budapeıte 

Madrit 
Bükreı 
Viyana 

(Satıı) 

20 l. lniçre 
1 Pe•el& 
1 Muk 
1 Zloti 

20 Le7 
20: Dinar 
1 Çenııo~ 

Altm 
Mecidiye 
Ba..ı...ot 

18,96,75 
34,95,75 

10,93 
1,97,19 
4,09,80 

3,96 
5,80,40 

78,97,16 
4,28,75 

IC.uruı 

815 
18 
43 
22 
18 
54 

-.-
U.23 

38,50 
237 

BELEDiYEDE 

Odun kömür 
Yükseliyor 
İhtikara mani olmak için 

•neler yapılıyor? 
Havanın soğuması üzerine odun ve 

kömür fiyatlarında bir yükseliı görül • 
mektedir. Belediye, bilhassa mahalle a
ralarında oabı yapan odun ve kömürcü
lerin ih tik&r yapmamaları için sıkı tefti§ 
lere baılamııbr. 

Yeniden fırın açmak için 
Yeni send>aıından itibaren, yeni açı 

la<:ak fırml.,.. için yapılan talimatname 
tatbik edilmeğe baılanacakbr. Bu tali • 
matnameye göre günde 80 çııvaldan az 
un iıleyen fırınlara müsaade edilmiye -
cektir. Bundan baıka, mevcut fınıılarda 
daha bazı fenni ve sıhhi tesioat yapıla
c:alcbr. 

Bankalar caddesi ve otomobiller 
Bankalar caddesinde, tramvay ıiri<e

ti bazı tamirat yaptığı için, seyrüsefe • 
rin intizamını temin etmek üzere, bu yol 
dan atağı doğru inen otomııbil!..r Gala -
tuaray Tophane yolile geleceklerdir. 

Bankalar caddesinden yalnız çıkıla • 
caktır. 

16 Mart a~idasi 
Şebzadcbaıında inıa edilecek yeni 

:konservatuvar binası ile 16 Mart şe1ı;t. 
!eri abidesi için açılan plan müsabaka • 
sının müddeti uzablmışbr. Şimdiye ka
dar 300 kadar mimar ve mühendis bele· 
diyeye müracaat ederek şartname al • 
mııtır. Plan miiaabakası müddeti ilrinci 
kanunun betinde bitiyor. 

HALKEVINDE 

Temsil faaliyeti 
Bugün başlıyor 
Umumi şekilde Halkevi 

sahnelerine 
bir düzen verilecek 

Bu yıl lstanbul Halkevinin temsil fU 
besi bugün Beyoğlu şubeainde ilk tem • 
silini veriyor. lbni....efik Ahmet Nuri 
Beyin Himmetin oğlu adında olan bu e
aer, Halkevi tarafından yetiıtirilmiş a· 
matörler tarafından oynanacakbr. 

Anadolu Halkevlerinin temsil şube • 
!eri tetkik edilmektedir. Her Halkevin • 
den ilhaısa temsil ıubeleri için rapor· 
lar .\l,tenmi1tir. Temsil hareketlerine da 
ha güz.el bir düzen vermek için bi,· (Ör
nek tcmoil ıuhe•i) teşkili düıünülmek • 
tedir. Bu ıube Anadolunun muhtelif ıe
hirlerinde dola!"rak makyaj nasıl yapı
lır, eser naarl sahneye konur ve nasıl 
temıil edilir, gösterecektir. Bütün Hal· 
kevleri temıil ıubelerine örnek olacak o 
lan bu heyet bütün aahne işlerinden an
lar kimselerden terekküp edecektir. Bu 
•ene lstanbul ve Ankara Halkevlerinde 
oanat temsilleri yüksek olan klasik eser
ler oynanacalctıı·. Temsil ıubelerinin ga 
yesi metodik bir çalrıma ile l>ulunduk • 
lan muhit halltına tiyatro sanatini gös • 
termek, zevkini vermek tuliiabn hiç bi· 
ri olmayan sahnelerde nasıl muvaffakı • 
yet kazanıldığını göstennektir. 

Konfaran3 
Halkevinden: 
1 - Buı;oün (26-11-1934 Pazartesi) 

17 de Cağaloğlu mcrlcez salonunda Hik 
met Turhan Bey tarafından Ayıntap · 
lı mütercim Asnn efendınin hayat ve e.. 
serleri hakkında projeksiyonlu bir kon· 
feranı ve arkasından konservatuvar ta
lol>c•inden altı kitilik bir heyet tarafın· 
dan ~an ve oda musikisi konseri verile
cektir. 

2 - Tepehaşındaki Beyoğlu kıKnı • 
mızda ayni gün saat 20,30 da Tem sil fU 
bemİz tarafından (Himmetin oğlu) piye 
si temsil edilecektir. 

Bu konferans, komer ve Tem sil için 
davetiye yoktur. Bütün yurttaşlara a • 
çıkbr. 

MAARiFTE 

Yoklama imtihanı başladı 
Yeni imtiıhan talimatnamesi muci • 

bince, Hukuk fakültesinde aene or!Mı 
yoklama İmtihanları batlamııtır. Yokla· 
ma imt:hwan yeni sene başına kadar 
sürecektir. Bu imtihanlar, sene sonun • 
da yapılacak umumi imtihanlara ela mü
essir olacaktır. 

Orta tedrisat imtihanları 
Orta tedrisat umumi müdürü Hasan 

Ali Bey istirahat etınck üzere şehrimize 
gelmiştir. 

Orta tedrisat müesseselerinde imti· 
ban ıekillerinin deği1tirihneıi hakkın • 
daki talimatname ikmal edilmittir. Tali
matname önümüzdeki senebaıından iti
baren tatbik edilmeğe baılanacaktır. 

Edirnede tetkikat yapan talebe 
Yüksek lktısat ve Ticaret mekl<i>i 

birinci, ikinci ve üçüneii amıf talebelerin 
den 16 ıar kiıi, iktısadi ve ticari tetki· 
katta bulunmak ÜZ!re Edirneye gitmit • 
ı.,..dir. Talebeler orada muallimleri re • 
fakatinde T rakyanın yeni ürtısadi ve iç • 
timai yülnelme programı hakkında tel· 
kikatta bulunacaklardır. 

Guraba hastanesinde paviyon 
Gureba hastahanesinde ilave olarak 

yapılacak cerrahi paviyonlan ile kim • 
ya ve fizik enstitüleri için münakaaa ya 
pdmıflır. Birkaç güne kadar bu binala
rın intatına baılanacaktır. 

POLiSTE 

Kur balı derede 
Bir yangın 

-o-

Döşemeler yandı, ev 
kurtarıldı 

Kadıköyünde Kurbağalıdere Mas • 
lak aokağında 30 numaralı arabacı E
min efendinin ahınndan yangın pkmıf 
ise de söndürühniiıtiir. 

Yangının sebebi aral>acı Emin efen
dinin kansı Kadriye banmıın sofada 111-
ralrtığı mangaldan s~an kıvılcım • 
dan çıkmıf ve tahta perdeye sirayet e
derek dötemelerin bir kısmı yandıktan 
aonra söndürülmüttür. 

Şakanın böylesi ~örü memiştir 
Evvelki akıam T opanede bir hadise 

olmuı, bir kunduracı biç sd>ep yokken 
arkadaıını bıçaklamııtır. Hadiae fU· 
dur: 

Topanede oturan Ahmet adlı bir 
kunduracı, evvelki gÜn Tahsin adlı bir 
arka.daıı ile beraber dükkanda rakı tç. 
meye baılamışbr. 

Bir aralık Tahıin meze doğradığı 
k~iik çakıyı Ahmede göstererek "Bu
nu bacağına ıaplanaru ne olur., de
mittir. Ahmet te bundan bir ıey çık
mıyacağı, küçük bir çakının kan bile 
alotamıyacağını söylemiıtir. 

Bunu.n üzerine Tahsin çakıyı var 
lruvvetile Alımt'clin kalçasına saplamıt· 
tır. Ahmet arl.acla§lnın bu fena §8kasr· 
na kızmıı ve polise giderek şikayet et
mİ§tİr. 

Ahmet tedavi altına alınmıı, T ahain 
yakalanarak tahkikata baılanmıştır. 

Vapurdan hırsızlık yaparken 
Topanede bammalık eden Haaan oğ

lu Muıtafa nbtona yanaıan Tayyar va• 
purundan Çanakkaleli Yusuf efendiye a
it bir colra r.ıütambasını çalarak gö • 
türmekte i1ren cünnü meıhut halinde 
yakalanmııtır. 

Yeni Soyadı 
A'anlar 
Günün en çok konuşulan 

işi budur 
Soy adı seçmek, bütün hızmı al • 

mııtır. Bugün evlerde ailelerin en 
başlı ve belli konuşmalannı ad aeç • 
mek teık:l ettiği gibi, dairelerde, mü
eueselerde memur ve müstahdemler 
de vakit buldukça ad seçiyorlar. 
Ga r: müdimler de soyad• alacahlar 

Türk tebaası olan gayri mü.slim • 
}.,.. de kanunen Türk vatanda9rdırlar. 
Bunlar da soy adı alacaklardır. 

Kanuna ve ıürayi devletçe tetkik 
olunan ni:zamnameye göre, aoy adla· 
rma (yan, of, ef, viç, iç, diş, aki, za
de, mahdum, bin) gibi baıka milliyet 
anlatan ve başka dillerden alınan ek· 
ICT ve kelime!er takılmaz. Takılmıt o
lanlar kullanılmaz. 

* Muharrirlerimizden Ekrem N.,. 
jat Bey de Özer ııoy adını aeçmittir. 

* Deniz ticaret müdürü Müfit Nec
det Bey (I>enia), Harp akademisi mu-
allim!erinden Eaat Hami Bey (öz. 
kan) aoy adlarını almatlardır. 

• Sadullah Güney , Kemal Güney
Bey!er: lktiaat vekaleti deniz ve ha· 
va miiııtetan Sadullah Bey ile akra· 
hasından olan Akay itletme müdüri • 
yet bürosu tefi Kemal Beyler ve tek· 
mil ailesi aoy adı olarak Güney ııoy a.• 
dını almıflardrr. Sadullah Bey tara -
fından da reamen teac;il olunmu§tur. 

• Eskiden "Hakki.m zade,, aoy a
dııu taııyan Levazım binbatılığından 
mütekait Erzurumlu İbrahim Bey 
"B:ngöl,. Ü soy adı olarak aimııtır. 

~ Halkevi reisi Ali Rıza Bey (Uy
sal) ı kendisine soyadı olarak alımı· 
tır. 

* Adliyede de soy ııdı almak cere· 
yanı ba§laıruıbr. ilk olarak sulh ikin· 
ci ceza mahkemesinin hikim ve me
murları ıoy adı al,ıruşlarılır. 

Hakim Salahattin Hulüsi Bey De· 
mirclli, zabıt katibi Nadir Bey Oz.,.., 
Mehmet Ali Bey Eroğlu, Fevziye ha
nım Ergenekon, mübatir Hüsnü efendi 
Erdoğan, odacı Vahide hanım Çağla • 
yan kelimelenni •oy adı olarak ıeçmİt· 
!erdir. 

:ı. ANKARA, 25 (Telefonla) • Posta 
ve Telgraf Umum Müdürü Nazif Bey 
Engin, Trabzon meh'usu Hasan Bey 
Denek soyadlarını almıılardır. 

SPOR 

Güreş birinciliği 
müsabakaları 

Güreı Federasyonundan: 
1 - Beıinci Türkiye giiret birincili· 

ği mü...,akaları 3-12-934 pazartesi gİi· 
nü Bur.ada ba§lıyacaktır. 

2 - Müsabakalar Bursanm Tayyare 
ıineması oalonunda yapılacaktır. 

3 - Batlama saati 20,30 dur. 
4 - Bu müsabakalara murtaka bi

rinciliklerini nizami tekiJde yaıpıp vak
tinde federasyona bildinnit olan Anka· 
ra, Bursa, Eski~, Iotanbul ve Kon· 
ya mıntakaları ittirBk ecld>ilecektU. 

5 - Bütün güreı kafileleri 2-12-934 
günü Bunada bulunmak üzere yerlerin· 
den hareket etmelidirler. 

6 - Tııfsilii.t iıtiyenler federasyona 
müracaat edebilirler. 

Su sporları klübii kongre•İ 
latanbul Su sporlan klübü reiıli • 

ğinden: 
Klübümüzün senelik mü:mesailler 

toplantısı nizamnamenin 12 maddesi 
mucibince, gelenlerin adedi ne o!W' • 

l\feteliğin kıymeti 
Marul bir zat söylemişti: 
"Meteliğin kadrini bilmiyen 

Türk değildir." Evet meteliğin de 
kendine göre bir kıymeti vardır. 
O kadri ona yakıştırmak gerek 
D_üşünün bir kere, o ufacık, tekeri 
cık nikel parçasile eskiden neler 
yapılmazdı? Hatta bir meteliği 
bozdurup bozdurup harcettiğimu 
zamanlar bile vardı. 

Bir metelikle hem de kahklı <> 
/arak karın doyurmak kabildi. 
Mekteplerde, umumi yerlerde "be4 
ekmek, beş peynir" namı altınd• 
•atılan alaturka sandoviçin üz.eri. 
ne bir metelik daha koyup bir kah
ve höpürdettiniz mi insanın keyfi. 
ne doyum olur muydu? Hiç unut· 
mam harbin başlangıcında Bursa· 
da mektebe gidiyordum. On para 
gündeliğim vardı. Bunun beş para· 
sile bazan ayakkaplanmı boyatır 
beş parasile sakız leblebisi alır • 
dım. 

Leblebi dedim de hatırıma gel. 
di. Bu on para yüz.ünden çektiğim 
bir sıkınh)>ı imkan yok unutmam: 

Bir gün gene mektebe gidiyor· 
dum. Cebimde on para gündeli • 
ğİm vardı. Pisboğazlığım tuttu, 
gene leblebi canım istedi. Leble • 
bicinin önünde durdum. 

- On paralık leblebi ver, de
dim. 
Adamcağız tarttı. Teneke boşal

tacakla cebime boşalth. Ben bir ta
raftan yiyor, bir taraftan da mele· 
liği dnyordum. Fakat yok! 

Hınzır metelik kimbilir nerede 
idi? Bütün ceplerimi alt üst ettim. 
Yok! Yoktu! Yüzüm /esim gibi al 
çuha ke&i:mişti. Adama "parayı 
bulamadım,, dedim ve cebimdeki 
leblebileri tekrar torbasının içine 
bofalttım. 

Bu on paradan aldığım ders çok 
büyüktür. O zamandanberi ne za
man bir şey alacak olsam hemen 
cebimi yokltir ve paramın yanam· 
da olduğuna kc:.nac.t gel rdıı;:iı;n ' 
aonra alacağımı isterim. 

On paranın insana böyle der•
ler verecek kadar yüksek bir kıy -
meli de vardır. 
On para bu! dile kolay ... On pa

ra ile birçok if[er görmek kabildi. 
On paraya sıcak bir çay Ve< 

ya süt içerdiniz On paraya 
iki simit alırdınız. On pa • 
raya bir sürü yemiş alırdınız ... On 
paraya daha ne bileyim ben, "dol
muş,, la Halici geçerdiniz. 

insanın bazan on paraya kurşun 
attığı olurdu. Fakat bugün on pa
ra paralıktan çıktı da paramparça 
bir şey oldu. Paranın atomu, 
cüz'ü layeteceuası haline geldi .•• 
Baz.an birçok on paralar bir araya 
gelmelidir ki bir para höceyreııi ya, 
pabilııin ... 

Dilenciler bile on parayı beyen
miyorlar ... Hatta hayvanlar bi:e on 
paraya kulak asmıyorlar ... 

Anvers'deki hayvanat bahçeai -
ni geriyordum. Burada birtakım :z:i 
yaretçiler fillere ellerile para uza
tırlar. Fil bunu hortumile alır ve 
bekçisine verir. Eskiden file bir • 
kaç santim verirler ve hayvancağı2 
da bunu alırmış. Halbuki son .za • 
manlarda santimler bir işe yarama 
ılığı için buradaki filler de frank
tan aşağısını beğenmez olmuşlar. E. 
ğer mesela birisi yirmi beş santim 
u:z:atacak olursa fil parayı kokluyor 
ve başını sallıyarak parayı beğen
mediğini anlatıyor ... Frangı sunar 
sanız bunu memnuniyetle alıyor ..• 

Halbuki eskiden mete•'•h ne idi? 
Ne kudretli bir şeydi o? .•• 

On paraya köprüyü bile geçer
diniz. Şimdi vakıa köprüyü me -
teliksi:z: geçiyoruz:, fakat hayat köp. 
rüsü için neler neler sar/ediyoruz. 
Hemen zaman, çeyreği, frangı, ve 
bu kıymetlerdeki bütün paraları 
harp :züğürdü meteliğin akıbetine 
düsmekten masun bulundursun! .• 

' Mümtaz: FAiK 

aa olıun gene nizam.name mucibince 
karar vermek sal&hiyetini haiz olarak. 
14 birincikanun 1934 cımıa günü, sa
at 14 te Modada, klüp binaaında ya. 
pılacaktır. Müesailerimizin h'.!tfen te§
rifleri rica olunur. 

Perapalasta süvare 
latanbul Su sporlan klübü reialiğin

den: 
Klübümü.z aza.larile dostlarına mah 

awı olmak üzere 13 birinci kanun 1934 
perıeınbe akıamı, saat 22 de, Perapa· 
)as aalonlarmda, bir aüvare tertip edil 
mittir. Azaıruzm davetiyelerini almak 
üzere klüp idare heyetine müracaat • 
ları il&n olunur. 

Yelken birinci!erine madalya 
lZMlR, 25 (A.A.) -Türkiye yel. 

ken birincisine ve yüzme birincilik • 
!erinde derece alan İzmirli gençlere 
verilmek üzere Denizcilik federa.ayo • 
nu tarafından mıntakamıza ait olarak 
gÖn~erile::ı madalyalar gelmlttir. M"" 
dalyalar pek yakında sahada mera • 
&im'e dağıtılacaktır. 





TA~!HI TfFR!KA: 15 

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

Her hakkı mahfıızdlll'. Yazan : A. C. 

Zaptiye nazırı Nazım 
çekildi 

Paşa 
sorguya 

t Zaptiye nazırı Nazmı paşanın İs· 
kanbulda Mahmutpa~ civarındaki 
t'lllağma götül"düler, sorguya çek· 
~.er, elimden pasaportumu aldılar. 
ı:.ılerinden yakamı dar kurtardım. 
Arahri vakasında Arap İzzet pa· 
~ ŞarnJa Halebi Mısıra ilhak etme 
ge ve bir Arap hükilmeti teşkiline 
satşıyordu. Bu fikrini terviç için 
~ ık Zaptiye nazırı Şefik paşanın 
.:~ağına beraber ( ! !) gittiğimizde 
ii""" ile konuşurken anlamıttım. 
'f 11 hainane fikrini Cevdet paşaya 
1 

fa eylediğimden dolayı Arap İz· 
jetle aramızda son derece düşman· 
k'!c Peyda oldu. Bu hain, bu mürte
r·'.P dahi aleyhime ayaklandı. Ter· 
liuıne mani olmak için Esbak maa.
tıı.f nazırı Celil pa~ya, Haşim pa
d :Ya beni çekittirdi. Memuriyetime 
~azıı etmemem için Celil paşa 
lıoı e İrade çıkarttı. Mabeyinde 
i hol yemekleri, tatlıları yutma
İç";> buzlu fel"betleri, dondurmalar 
'tıp ~emeğe alıpnıf ve batkatip 
~sın ~yle ikinci katip İzzetin 
f tebınde türlü türlü yalana se

~ate, irtikaba alışmıf olan ve met 
~·~et devrinde nazır olan zat dahi 
""llı bütün bütün açığa çıkardL., 
lı Na.diri Fevzi efendi arizasmda 
~dan sonra mabeyin ahvalinden 
Ilı' &edi}'Or, oradaki h8.flll'9.b te
l tıt:deınek için nasıl çalıştığını an
a :Yor ve ..tiyordı,ı ki: 

"P ~ a.di~ı soymuş ve envai sefa-
d:e allfmıt olanları bu hürriyet a
li' ;t devrinde iktidar mevkiine 
lı~tıı:ıınek doğru mudur? Bundan 
ır kaç sene evvel Vanlı Abdurrah

;:ıan beyi sürdürmek için ibriktar 

t 71 Kamil, şifre katibi Hacı Mw.
c~ r' ~a.şkatip Tahsin ve mabeyin-
1 aık beylerle Fehim paşa birle
!e~k _ift!rada bulundular. Nihayet 
~tı zıncırlere bağlatarak Vana f0 nderdiler. Ben de bir çaresini 

~~la.rak telgrafla Erzurumdan çe-
lrttim. Abdurrahman bey mabeyi

tle geldi. Abdülhamit sarayda a

~aınla.rrn ahvalini Abdurrahman \;;::en sordurdu. O da bu ya.digar
k:Vv 1~ütün fenalıklarını anlattı. 
ltıet e a mabeyinci Arif Bey, Ah
kaçı f vket ve Rıza paşalar Pa.rise 
kaç 1 ar. Ondan sonra İbriktar da 
ııı. acaktı. Buna meydan venne
~ ~İn Abdülhamit, Abdurrah
Sıv eyi iki bin kuruş maaşla 
n

11 
asa. göndermeğe mecbur oldu. 

.\iıdhaınler de rahat ettiler. Fakat 
iii tırrahmaru mabeyine getirtti
İıı Ilı.den dolayı kıyam ettiler, beni 
ıa:.rı.aı ettirdiler, mahvıma çalıştı· 

lıi ~en ise padişahın etrafını bu gİ
daıı aşarattan temizliyerek va.tan
l'o d Ztılmünü kaldıNnağa çalışı· 
lıı'll tını. Paditahın etrafını alıp 
l' ~ e~e! va.tana fenalık eden İzzeti, 
çe kını, Kamili, Hacı Mustafayı, 
ik{ es Mehmedi, tatar Şakiri, Fa.
lıı;· lnüdür İzzeti, Rıfatı, bu on ha
li:y 

1 llıabeyinden uzaklattırmak is
ıa:;rdum. Bunların her bir fenalık· 
lt!yJı7 ~adişaha bildirdiğimi ve a.
~ erınde bulunduğumu isbata 
diıtı'rtrıı. Hamdolsun sükut etme-

ı.{ ha.inleri mahviçin uğrattım. 
tıic:[·~ddim olmayarak ben hem din
~ 1~ Yolunu hoca Tahsinden öğ
d~ıın, bilirim ve hem medresede 
~rlık yolunu bilirim, siyasetten 
S1 ını. Bulgarların, · Rumlarn, 
~ 'l>ların ferrinden Rumelini kur
l' 

1
'rttalc için Arnavutluğa. muhtari

~:ti 1krninine çalıtıyorduk. Satranç 
~v &8'1:balar teşkil edecektik. Mü 
llııı~t, hürriyet, adalet hakkında. 
dad assal bir kitap yazdım, yanım-

ır. 

Nadir' F • f d' . &ol\ ı evzı e en ı arızasının 

l;ı_Yı u~~a yaptığı hizmetlerden do
'a.<1 1Yt bir vazifeye kayrılmasının 
tel\ raza.ma yazılmasını rica ettik-

ut'0~ra. diyordu ki: 

za sahibi cemiyetten yüz bulama
mıştı. 

Bu esnada cemiyetin vücude ge
tirmek istediği tetkilatta oldukça 
büyük karışıklıklar çıkıp duruyor· 
du. Evveke Parisle çalıtmıf olan 
bir çok hamiyetli zatlar Ana.dolu

nun muhtelif yerlerinde şubeler aç
mağa. tefebbüs ediyurlar, fakat bu 

şubelerin Selanik merkezi tarafın. 
dan tan.ılmadığı görülüyordu. Tabi
i o şubeleri açanlar, kendilerine 

karşı gösterilen itimatsızlıktan do
layı gücenerek eskideıı:beri tanıdık

ları Ahmet Rıza 'beye müracaat e
diyorlardı. Ahmet Rıza bey Eylı'.il 
iptidannda Pa.risten İsta.nbula gel
mişti. Kendisine çekilen böyle bir 
şikayet telgrafnamesinde denili
yordu ki: 

"Siz Pa.riste iken istipdat devri
nin en atetli zamanlarında mukad
des cemiyetinizin hadimi biz idik. 
Her türlü tehlikelere göğüs germiş, 
her fedakarlığı göze aldırmıt, Ana
doludaki tubelerinizin hizmetine 
koşmuf, mağdur ve mazlfun mille
tin muavenetine çalışmıt olanlar 
gene bizdik. Hürriyet ilan edildi

ği zaman bllnlda ıbulunuyorduk. 
Herkes gibi biz de istipda.t ateşini 
söndürmek için memleketin en fe
dakar, en na.muslu zatlarından mü
rekkep olarak bir cemiyet tetkıil et
tik. Maksa.dmıız, ötedenberi bize 
Paristen telkin ettiğiniz adalet fik
rini·takip idi. Cemi7etıimiz iane 
toplamağa da batlamYş ve banka
ya teslim ebnişti. Halbuki buranın 
müstebidleri, hırsızları, hainleri i· 
çinde memurlar korkularından, 
mütegallibe ise üınitsizliklerinden 
bizim teşebbüsümüzü kendi hesap
larına ka.ydetmeğe ve meseleye 
başka bir renk vererek bizi merke
ze şikayete başladılar. Biz kendi
mizi anlara bir türlü anlatamadık. 
Bugün Selanikten bura mutasarrıf
lığına gelen ıbir telgrafna.mede ce
miyetimizin vücudü reddediliyor. 

Böyle bir şey beni müteessir et
mez. Çünkü cemiyet teşkili menfa
at fikrine müstenit değildir. Biz te
rakki ve tefeyyüz fikrile çalışmıt 
olsaydık, İstipdat devrinde bir çok 

fırsatlar elimizde idi. Birer rütbe
de biz kapardık Sizin Şurayı üm

metleriniz, Meşveretleriniz Erzin!"
canda iken benim adresime gelir ve 
Anadoluya o suretle dağılırdı. Bu 
fedakarlığımızı bugün ayaklar altı
na alarak istipdat devrinde çekti
ğimiz hakaretler az geliyormuf gi

bi bugün de mütegallibenin kanlı 
pençesine teslim edilivermemize te
essüf etmekten başka bir tey ya

pa1J]ayız. Şayet Selanikteki umumi 
merkez kendi tanıdıklarını kabul 
ediyorsa, biz de sızın hadi
miniz idik, siz bizi, neden tesa.hüp 
etmiyorsunuz? Umumi merkez ne· 
mizi tahkik edip beğenmedi ki ce
miyetimizi lağvettiriyor? Kabahati 
miz Anadoluda bulumnaklığımız
mıdır? Biz de Rumelinde olsaydık, 
belki onlardan bir adım daha ileri 
atardık. Acaba Selanik hürriyeti 
temin etmekle Anadolu, İra.k, Ara
bistan saadete nail olabildi mi? 
Evvela buralara. gelmeli de ondan 
sonra bizim burada hakikaten la • 

zım olup olmadığımıza hüıkmebne
li ! Buraya bir heyet gönderilmesi 
İçin feryat edip duruyoruz. fakat 

hala bir semeresini göremedik. 
Hakkımın iadesi mukaddes cemi
yetinizde beni tanıyanların inayeti
ne te-vdi olunur.,, 

-Bitmedi-

Fakir çocuk1ara 
Yardım lc::ze;tipda.t devrinde herkes, hatta 

•ela. •n ve hempalarının uşaklarına (Başı 1 inci sahifede) 
kel\ 7 veren'er bile bir yere gider- göre, bir çocuğun evvelce günlük mas-
llel\ .a.Ytonla g' dip geliyorlardı. rafı yedi buçuk kuriış iken, bugün 
Yet 1 ehhir buçuk saatlik memuri- dört kuruşla ihtiyacı temin edilebilecek-
tull\. ~ allime yaya gidip geliyo- tir. 
kol\ak ahla.karlara varıncaya kadar Fakat bütçe işi bu yardnnı da im-
lıeyj ,hd~bdebe sahibi ol 'ular. Ma- kansız bir bale solanuştur. Çünkü c ... 
buıı rıh a.l~ına mensup olan güru- miyet yalnız merkezce ilci yüz yirmi v ... 

er bı · h' b' • remliye yardım etmektedir. l'et k rı mu ım ırer menmrı-
lıesj alpdtı, en adi iımmiler bala rüt- Bu hususta Hilaliahmer rersi Ali 

d a ılar ~ • ı · . · , I Paşa demiştir ki: old d • gogus erını nışan ar ar 
dı.la tır ular, irat ve akar sahibi ol- "Mekteplerdeki fakir çocuklara ye-

r.,, mek vermek için paramız yoktur. Yar-

•ı ~~~İri Fevzi efendinin bu ariz~- dım için vilayete, merkezi umumiye 
lııebe anikten İstıınbulclaki h"yeti müracaat ettik. Gelecek cevabı bekli • 

liseye gönderilmi~ ve fakat ari- yoruz . ., 
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\Adli~! ~~~!de~eldi 
lar. 

3 - Terfie müstahak olan!lar. 
Mümtaz sınıf Avrupada tahsil gör 

müş, adli eaerler neşreylemi§, hakim
liğin aradığı bütün vasıflan haiz o • 
!anlardır. Bunlar kadronun müaaadeııi 
n:sbetinde daima bulundukları dere • 
celer üzerinden maaş alacaklagrdır. 

Tercihan lcrtie nrü.:ahak olan ha
kimler de kadronun mü&aadeai nis • 
betinde bulundukları dereceleri muha 
faza. edecekler ve o dereceler üzerin
den maa.ı alacaklardır. 

Fakat kadro müsaade etmediği tak 
dirde mümtaz hikimer müstesna di
ğerleri hakimler kanununun tatbikı e<ı 
nasında aldıkları maa§m derecesine in 
mİ§ olacakla~dır. Şimdiye kadar eski 
kanunun hükümlerine göre tefrik en
cümeninin yaptığı derece terfileri de 
bükümaüz kalırut olacak, bundan son 
ra yapılan terfiler muteber olacaktır. 
Yani kanun tatbika başlanıldıktan son 
ra dereceleri yükselen hakimlerin ma 
qlan da yükselecektir. 

H8.kimler kanununun bütçeye ta • 
alhik eden bir kumınm tatbikı da ye
ni bütçenin tatbikı zam4nma kadar 
tehir edilmİ§ olacaktır. 

Bu ıuretle hakimler kanunu tatbik 
sahasında ikiye aynlmı§ olaoaktu-. Bir 
kıamı kanunuevvelde tatbik edilecek, 
bir kumı da Haziranda tatıl;>ik oluna
caktır. Hakimlerin ıa.fiyeai işinin ka
nunuevvelde tatbik edileceği umul • 
maktadu-. 

Yukarıda da yazıldığı gibi birçok 
adli yenilikler arife&inde bulunulmak 
tadır. Hukuk ve ceza u&Ullerinde de 
tadilat yapılacaktır. 

Hapı9haneler ıinıaab faaliyeti de 
filen ba§lamı§ buhmmaktadu-. Bu İ§ 
için ibdu olunan pullar da basılmak. 
tadır. 

htanbulda yapılacak Adliye aara11 
projesini tetkik eden k<Jmi.,yon tetki. 
katını ikm.al etmi§, projeyi Maliye Ve 
kaletine tevdi eyle~tir. 150 oda üze 
rinde yapılan projede komisyon proje 
nin eaaalarnu bozmadan tadilat yap. 
mıt ve ileride lotinaf mahkemeleri t"§ 
kili ihtimalini gözönüne alarak oda 
mikdarını ikiyüze çıkarmııtır. 

Bina §imdiki polia ikinci tuhe mü. 
dürlüğü ile polis müfettişliği dait'eleri. 
nin i§gal ettiği eski Şıiray:i Devlet ve 
Tomruk dairesi binalarmm bulundu. 
ğu 3500 metre murabbalık oaha üze. 
rinde İn§B. edilecektir. İD§aat için sar. 
fı iktiza eden 500 bin lira hazırdır. 
Binanın in§B.atma ilkbaharda b8.§lana 
caktır. Yeni Adliye sarayının bir ta • 
rafı da Afiyet yurdunun bulunduğu 
sokağa kadar çıkacaktır. 

İD§aata Nafıa Vekaletinin emri al. 
tında profesör E,gli ne~aret edecek. 
tir. ln§aatın devamı eımaomda mühen
dis mektebi mimari talebeleri İn§B.ata 
devam edecekler ce otaj göreceklerdir. 

Bu inşaat bittikten sonra lstanbul. 
da modern bir hapishane yapılm"'5ı da 
ihtimal dahilinde görülmektedir. Ma. 
amafih ilkbaharda Anadoluda birçok 
yerlerde hapishane İn§B.atına da ba;ı
lanacktır. 

Bu İD§aat bittikten ııonra lotanbul· 
da modern bir hapishane yapılması da 
i.htimal dahilinde görülmektedir. Ma- ' 
amafi.h ilkbaharda Anadolucla birçok 
yerlerde hapiabane in§aatına da bat • 
!anacaktır. 

Denizciliğimiz için 
Mühim kararlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
decektir. Bunun için, önümüzdeki 935 
yılında da Denizyolları ve Vapurcu • 
luk tirketi arasında, malik oldukları 
tonaj aayısına göre, hatlar ayrılacak· 
tır. Bu işler için, birincikanunun ilk 
haftıunnda şehriınizde her iki müesse· 
se müıneasillerinin de bulunacağı bir 
kamıisyon toplanacaktır. Bu koınisyo • 
na ökonomi bakanlığı kabotaj wnum 
müdürü Ayetullah Bey reislik edecek· 
tir. 

Soyadları 
Kişi adları 

(Başı 1 inci sahifede) 
tay, Ahay, Abdan, Abeş Hatun (ka), 
Aıblak, Alblay, Ablay Han, Abike Baob
şi, Ahi, Adam Han, Adar, Adın, Adi
yeke, Admi§, Adsay, Adsız, A&asyap, 
Afıin, Agabigüm (ka), Ağa Hatun, 
Ağal<lay, ALıbıyık, Ak Boboğa, Ak.boğ. 
ra, Akbörü, Akbuğa, ~kcaba, Alı:ca 
Koca, Akçura, Al.demir, Akdemir Bey, 
Akdolun, Aıbıç, Ahde, Abl§, Mız, Ahu· 
kan, Abul, Abu§ka, Aburfu, Acar, Acay, 
Acehan Bey, Aelhucu, Acu, Aça Bey, 
Açı.0>1rga, Açık, Açıl, Açlan, Ağamak, 
Ağa Molla, Agat, Ağıç, Ağas, Ağı§, 
Ağlamış, Ağrak, Ağntmıı, Ahnas, 
Ak..,ik (ka) Akatay, Akay, Akbacı, 
Akbalık Bey, Akbaba, Akbaş, Alıbay, 
Aı.harum (ka), Af<I§, Akkanış (ka), 
Akkıyal (ka), Akkuş, Akpulat, Aksin, 
Aksungur, Akfit, Aksongar, Aktaş, 
Aktay, Aktimur, Aktulun (ka), Alou§, 
Akyapu, Akyol. 

Not: Yanlarında (ka) yazılı adlar 
kadın adıdır. 

Vatani hizmet maaşları 
Vatani hizmet mukabili tadısis edi

len maaşların peş·inen verileceğine dair 
kanuni ·bir mesnet olmadığından bu 
maatların 1 K. evvel 1934 tarihinden i
boaren ay nih:.ıyetlerinde birer aylık 
olarak malmüdürlükleri.nce verilmesine 
batlanacaktır. 

Tramvaylaf bir saat 
işleyemedi 

Dün akşam saat 18,30 da Karaköyde 
yağan yağmurların tesiri ile tramvay 
battı üzerinde bir çöküntü olmuıtur. Bu 
çöküntü yüzünden tramvay seferleri bir 
saate yakın bir müddet yapılamaauflır. 

Medeniyet bir 
Dama oyunµ mu? 

NEVYORK, 25 (A.A.) - Ayan 
Üyesinden ve ayan meclisip.den siliiblar 
hakiunda tahkikat yapmağa memur et• 
tiği karn.isyon reisi M. Ceraldnye, dış 
sıyasa iamindeki cemiyette Amerika • 
nm harice yapmakta olduğu silah satı
şmın Japonyanın ba<b hareketini haklı 
göstermekte olduğunu ve Japon sefiri
nin Amerikanın ulusal müdafaa yolun
daki çalıtmalarını, Amerikanın uzak 
§arkta tahrikat yapma hazı:rlıklan şek
linde anlamakta bulunduğunu söyle • _ 
miştir. 

M. Nye demiştir ki: "Onümüzdelci 
iki yıl ;çinde anlqtlacaktır ki medeni
yet bir dama oyunundan başka bir f"Y 
değildir. Ve bu oyunu harp hazırlık • 
lanndan istifade eden bir takım e§has 
oynamakfl'dll'. 

Ha11> lıazırlıklan denizlerimizin ve 
sahillerimizin himayesine hasredilme • 
lidir. Dünyayı s1lahlandırmaktan iba
ret olan ve silah fabrikatörleri tara • 
hndan oynanan oyuna bir ıdhayet ..e
rilmelidir. 

Şimdiki siyasete devam edilecek o
lursa Amerika yeni bir barl>e sürükle
necektir.,, 

Şikago 
Mahkemesinde 

(Başı 1 inci sahifede) 
tion Utıilities" tirketi ve ~ubelerinin İfla· 
11ndan ötürü balkı mühim ~urette dolan
dırmış olmakla ~öbmet altında idiler. 

NEVYORK, 25 (A. A. - Müflis ban· 
ker Samoel lnsül ve kardeıi Amerika 
posta ida>esini iğfal etmek suçundan iki 
Aat 15üren bir müzakere neticesinde dev• 
let muhakemesinde beraet etmittir. 

lnsül hakkındaki tıakibat iki sene sür· 
müı ve 100.000 dolara malolmuıtur. Hü
kiimet mahkemede 150 ıahit ikame et • 
mİ§ ve 10 vagon doldurabilecek vesika· 
!ar göstermiıtir. 

Samoel lnsül Amerikanın en büyük İ§ 
adamlarından biri idi. 75 yaıında olan 
bu adam bir müddet 85 idare meclisinde 
azalık ebniı ve bunlann 65 ini bilfill ida
. re ebnİ§tir. 1932 iflasları onun da suku· 
tuna baılangıç olmuıtur. 

Samoel, önümüzdeki hafta lllinua 
mahkemesinde dolandırıcılık suçundan 
dolayı muhakeme edilecektir. 
ŞlKACO, 25 (A .A.) - Federal me.h· 

kemesi lnsull hakkında beraet karan ver 
mi~ ise de, lllinois eyaleti mahkemesi o
nun aleyhindeki ittihamda rsrar ettiğin
den, yeniden muhakeme etmek niyetin • 
dedir. 

Edirnenin 
Kurtuluş bayram1 

(Başı 1 inci sahifede) 
sup 150 den fazla genç vardı. Bu
günkü trenle de birçok misafirle
rin gelmesi beklenildiği için halk 
fırkasında tetekkül eden heyet i
cap eden tetbirleri almıştır. Batı 
sınırımızın bekçisi güzel Edime 
çok heyecanlı bir gün yaşa.makta
dır. 

Şehrimizde kutlulama 
Şehrimizde tahsilde bulunan E

dirne lisesi mezunları ile diğer E
dirneli kardeşlerimiz de Edirnenin 
kurtuluş bayramını dün kutlula -
mışlardır. Halkevinde sa.at 17 de 
toplanılmış, nutuklar söylenmit • 
tir. 

Marsilya cinayeti 
(Başı 1 inci sahifede) 

cağını o zaman kararlaıtrracaktır. 
Macariırtanın notası 

CENEVRE, 25 (A. A.) - Marsilya 
cinayeti haklunda Milletler Cemiyeti U• 

rnumi kitipliğine verilen Macar notaım· 
da cinayettenberi Macaristanm uğradrğı 
mütemadi hücumların yalnız bazı Avru· 
pa devlet:eri ara'Sındaki normal münase
betler için değil, faka~ dünya sulhu için 
de ciddi tehlikelerle dolu bir hava yarat· 
bğı bildirilmekte ve bu get"gUıliğin Yu • 
goslavya tarafından, Küçük anlaımamn 
diğer iki devletinin de müzaheretile Mil
leti"" Cemiyetine verilen muhtıra ile bir 
kat daha artmıı olduğu bildirilmektedir. 

Macar gazeteleri ne diyorlar? 
BUDAPEŞTE, 25 (A. A.) - Macar 

Telgnof Ajansı bildiriyor : 
Macar efk.."rı umumiyesi sükiin ve ıo

ğukkanhğını muhafaza etmektedir. 
Macar Hirlap gazetesi diyor ki: 
'IBunun kolay bir it olmadığı itiraf .., 

dilmek lazımdır. Fakat Macar milletinin 
Yugoslav hücumlarma bu sülci'in ve ve • 
karla mukabele etmesi vicdanmın açıklı
ğını ve davasının doğruluğunu göster • 
ınektedir. Adaletin her halde muzaffer 
olması lizım.geldiği hakkındaki kat'i ka
naatı Macaristan soğukkanlılıkla beki.., 
mek kuvvetini ve kendisine bet" türlü şu· 
ursuz ihtirastan içtinap imkanını veri • 
yor.,, 

Bütün gazeteler, itin Cenevrede derhal 
intacmı talep etmektedirler. 

Meclis Hariciye Komisyonu Reisi M. 
Berzevitzi, Peıtet' Lloyd ııazetesine yaz
dığı bir makalede: 

"Yugoslavya ithamlarda bulunmuş ve 
fakat bu ithamların delill-..J..t ileride bil· 
direceğini vadetmiıtir.,, diyor. · ~ 

Budape!Ui Hirlap a:az~ .. ~ .... yazıyor: 
"Adaleti ve mulhu hakikaten isteyen 

herkes, itham edilen memleketin ithamla· 
rm acele tetkikini istemesini ancak tas • 
vip edebilir . ., 

Fueygetlenseg gazetesi ise şu satırları 
yazıyor: 

"Tahkikat başlasın, fakat mümkün ol· 
duğu kadar çabuk açık bir tar:zda gönne
liyiz, fakat her şeyi görmeliyiz.,, 

Sosyal Demokrat Nepszawa gazeteo.i 
de Y ugos)av notasının acele intacını isti .. 
yor ve çünkü diyor, bu nota dünya sulbü 
için büyük bir tehlike teşkil ebnektedir. 

-- ··-· a: 

Gltlı~~D y©l~o 
ı:"I-ı.ilsaba.ka ı.z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 

en şayanı dikkat buld ... ğunuz hadise hakkında 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iştirak 
edebilirler. Y azlların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
ıatır olması, kağıdın bir tarafına yazdmış bulunman lazımdır. 

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

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakasında birinciliği "Cenevrede yeni faaliyet" ser 

kvhalı yazı ile Galatasray talebesinden Kemal Kazım, ikinciliği gene 
Galatasaraydan Enis Fikri Beyler kazanmışlardır. Kendilerinin hüviyet 
ııarakalarile birlikte idaremize müracaat ederek mükafatlarını almala
rını rica ederiz. 

Cenevrede yeni faaliyet 
Bundan iki ay evvelki toplanbda Sov· 1 

yet Rusyanın Cemiyete girmesini temin 
eden Milletler Cemiyeti asamblesi, bugün 
karlHmda iki mühim değişiklikle meyda· 
na çık.yor: Evvela M. Mak&im Litvinof 
işe başlaınıfbr. D;ğer tıaraftan Franoayı 
yeni bir §alısiyet temsil etmektedir: Mü· 
teveffa Bartunun halefi M. Lava!. 

Cemiyet bu sefer faaliyetini iki nokta 
üzerinde tei<sif etmek niyetindedir. Bun· 
!ardan biri ve en ehemiyetlisi, bugün 
na:ııik bir orta Avrupa meselesi halinde 
gözüken Macaristan • ltalya • Avustur. 
ya blokuna kaqı Y uııoslavyanın vaziyeti, 
diğeri oldukça çapraşık bir Alman • 
Fr:ansa davası olan "Sar,, meselesidir. 

Yugoslavya hükUmeti cemiyet misa
kının, milletle!' arasındaki eyi münas ... 
betleri bozmak tehlikesini gösteren her 
vaziyetin umumumun müzakeresine vaz' 
ını tecviz eden maddesinden bilistifade 
verdiği bir mubbra ile Kral Aleksandra 
suikast hadisesini tekrar canlandırıyor. 
Yugoslavya hükumetini böyle bir nota 
venneğe sevkeden sebepler müteaddittir: 
Gerçi m>tanm mevzuunu suikast hidise-
sile alakadar şahıslar daima Yugoslavya 
aleyhinde çalı§B.11 bir takım komitecilerin 
bazı devletler tarafından himaye ed;[diği 
iddiası teşkil eder. Lakin Belgrat hüku
metini dikkatle düşünceye sevkeden me
sele bu değildir. Memleketten kaçarak 
Macaristanda icrayı faaliyet eden Hırvat 
mültecilerinden bükôınet zaten çoktan· 
beri fiki.yetçi idi, ve bu hususu Millet
ler Cemiyetine bildimıişti .işin asıl mü· 
hiın cephesini son aylann merkezi Avru
pa politika havası yaratmıştır. Macar 
Başvekili M. Cömböşten sonra Avustur
ya başvekili M. Şüşn.iıg'in yapnu§ olduğu 
Roma seyabatıile üç devlet arasında sıkı 
bir yakınlık teessüs etmiş bulunuyordu. 
Roma protokolunıın da tasvip eHiği ci
hetle bu ıseyabatler Yugoslavyanın şika
yetine karşı alınacak çehrenin kararlaş· 
tınlması gayesini istihdaf etmekte iıli. 
Bu şekilde kartılıkh iki cephe teşekkül e 
diyordu: Bir tarafta Macaristan ve Avuı· 

tuı yaya şasnil Italya himayesi; diğer ta
rafta da tabiatile Yugoslavya ile birlikte 
küçük itilif ve Balkan Misakı devletleri , 
görülüyor ki vaziyet oldukça nazik bir 
manzıara arzeder, ve eğer miUetler ce
miyeti, Hami umumiden evvelki karşılık· 
lı kütleleri çof< andıran bu cepheyi yumu 
şatalı<lirse elde edeceği muvaffakıyetleri.a 
en büyüklerinden biri olur. 

Diğet" taraftıan bu İşte Fransanın vazi. 
yeti de oldukça müıküHeşmi§ demektir. 
f .ransa bükômetimn en büyük gayelerin• 
den biri de ltalya ile Y.ugoslavyanm ara• 
sını bulmaktır. Zira bu aranın bulunması 
dem.K hem Yuııoslavyayı bir taknn men
faatler vadile kendine çevirmcğe çalışan 
Almanyanın bertaraf edilmesi, hem de 
Avusturyanın Alınımyaya ilhakı mesel ... 
sinin önüne ııeçilmesi demek olacaktı. 
Müteveffa Bartu bütün gayretile bu an
laşmayı temine çalışmakta idi, ve .....,.., 
lenin halline oldukça yaklatmış bulunu. 
yordu. Bu vaziyetin gerginleımesi Fran
sanın asla işine gelmiyen bir hadisedir. 
M. Lavalin bu işi nasıl idare edeceği 
merak.la takibe değer. 

"Sar,, meselesine rrelince: davanın 
tetkilıile meşgul üçler komisyonunun re. 
iM Baron Aloisi'nin beyanab'ndan öğreni .. 
yoruz ki bu mesele zannedildiğinden çok 
ılaha karışık bir vaziyette buluıunakta• 
dır, ve Milletler Cemiyetine tevdii bir 
müddet için gecikecektir. Lakin bu müd· 
detin uzun sünniyeceği de beyan olun
maktadır. "Sar,, meselesi bugün Avrup& 
nın en ehemmiyetli meselelerinden biri ol 
muıtur. Cerçi Fransa, reyiamın gösterece 
ği vaziyetin Fransanm makbulü olduğun
dan ve Sarlılann mukadderatlarını kendi. 
!erinin tayin etmesi lüzumundan bahset
mektedir. Fakat M<la Fransanın bu iıte 
bu kadar passıf kalmasına ihtimal veri· 
lemez. Velhasıl Milletler Cemiyeti bu
gün gene naı>İk Avrupa meselelerile meı· 
guldür ve nazarlar t>:ene Cenevreye top
lanmıt bulunmaktadır. 

Galatasaray son sınıf tale!:>esinden 
Kemal KAZIM 

Ereğli fabrikasının temel atma merasimi 
pün Turhal, bugiin Ereğli ... yann ı 

başka bir yer ... Türk bükômeti şeflerinin 
ber memleket ıeyahati, milletin iktisadi 
&İyasi hayabnda yeni bir merhalenin ta
hakkuku, yeni bir adımın müjdesidir. 
Ba§vekil pa§anın, ökonomi vekili Celal 
beyin Nafia vekili Ali beyin her tetkik 
seyahatini yeni işlerin alaınet.i olarak 
kar§ılayan Türk efkarı umumiyesi bu 
sefer de yanılmadı: ~vekil ismet paşa 
Ereğlide, Anadolu yaylasının ta kucağm 
da semaya uzanacak bir bacanın, Ereğli 
bez fabrikasının temel abna merasimini 
yaptı. 

&alist devlet adamları eserleri verim
lerile ölçerler. Binlerce halkın CO§kun 
tezahürab arasında Sümer Bankın yeni 
eserini.· kutluluyan ismet Paıa da açık 
rakamlarla hıbrikarun Türk iktisadiyatm 
da oynayacağı rölü itaret etti: "Ereğli 
fabrikası ince bez için kuruluyor. Burada 
saten, ince astar, beyaz ve renkli patiska 

dokunacaktır. 15000 iğ ve 250 tezıralıı o
lacaktır. 4 milyon metre kuma§ çıkacak 
ve a)'Tıca 500 bin kilo ince iplik elde edi
lecektir.,, 
Dikkat ediniz: Halk biikôıneti reôsi ev• 

vela eserin halk ihtiyaçlarına yakınlığını 
nazarı iti\>are alıyor: "1250 amele çah
tacaktrr, pamuk ekicil ... den 7000 balya 
pamuk alınacaktır.,, diyor. Fabnkalarını 
kapatan cihan karşısında yeni açacağı 
fabnkaşa çalı§B.cak kol çağıran Türkiye: 
bu en beliğ, bir det"stir. Cihanı karartan 
buhran bulutlan arasında eğer Türkiye 
bunalmıyorsa bunu Türle iktisadiyabnın 
fUurlu in.kişafmda ve onu idare eden 
ellerin azimkar hamlelerinde aramalıyız. 
Her ııeçen gün memleket topraklarında 
yükselen bacalar, bugünden yanna, uza
nan tehlikeli ve sarp yollarda Türk mil
letine emniyet ve refah sunan birer m&o 

şaledirler. 
Calatasaray li~i son sınıf tıalebeoinden 
1133 Enis Fikri. 

Matbuat yasasında değişiklikler 
(Başı 1 inci sahifede) 

yetinden müstacelen karar alınmak üzere Dahiliye vekilinin emrile, ka. • 
rardan evvel topla.ttırılabilecektir. Menolunmuş matbuaları, memnuiye
tini bilereık Türkiyeye sokan ve da ğıtanlardan 300 liraya kadar ağır pa 
ra cezası alınacaktır. 

Meınleket içinde çıkan ve halkı ceza kanununda yazılı cürümlere 
tetvik, Türk ceza kanunun:un 156 ncı maddesinin sarahati dahilinde 
veya haricinde kendilerine mevdu vazifenin ifasından dolayı Büyük 
Millet Meclisi azasından, İcra Vek illeri Heyetinden ve resmi heyetler
le devlet memurlarından bir veya bir kaçı hakkında Euizannı davet e
decek surette mütecavizane yazı ve resiınlerle Büyük Millet Meclisi
nin ve İcra Vekilleri Heyetinin ve resmi heyetlerle devlet memurları· 
nm veya bir kısmının şeref ve haysi yetini ihlal, milli para kıymetini dü
şürecek veya dahil ve hariçte bu p araya karşı itimadı sarsabilecek va· 
kaları tasni veya tahrif mahiyetinde neşriyat ile yalan neşriyatı ve neş
ri memnu olan huausatı ve meınleketin umumi siyasetine dokunacak 
yazıları ihtiva eden matbuaların meınlekete dağılmadan toplattırılma· 
sı için hükfunete salahiyet veren böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç gö
rülmüştür. 

Zira matbuat kanununun bazı maddeleri bu kabil neşriyat yapan
lar haıkkında cezalar tayin eylemişse de bu muzir neşriyatın memleke
te dağılmannı ve efkarı umumiyeyi zehirlemesini men'e matuf tedbir
ler ittihazı için hükumete salahiyet verilmemiştir. Yeni layiha bu nok
sanların ikmali ve muzir neşriyatla memleket havasının muvakkaten ol· 
sun zehirlenmemesi için hazırlanmıştır. 
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Baron her gerde şifreli telgraf /ar 
alıyordu. Benim bütün düşüncem 
bunun anahtarını ele geçirmekti 

Hülasa 
[ Marthe Richard Frarn;a casusluk 

teşkilatı tarafından İspanyaya gönde
rilmiştir. Vazifesi ora~a. ~man. casus 
teşkilatına girmek ve iki cihctli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü ~ 
ralardan sonra Alman casus teşkilatı 
reisi Baron Fon Krohn ile taru~tır. 
Bundan bir çok rnalı'ırnat almış Fransa
ya gitmiş tekrar Ispanyaya dönmüş

tür. 
Şimdi Madritte Baronun kendisi i

çin hazırladığı apartmıandadır.] 

Aramızda kavga eksik değildi. 
Hergün bir teY buluyordum. Fakat, 
nazar ihti!aflanmız çoktu. Ve bu 
gürültüler patırdılar, Baronu, Bro
müT kapsüllerinden daha çok tes
kin edebiliyordu. Benim en çok
koTktuğum tey fU idi: 

Günün birinde takın •uratına 
hakikati olduğu gibi haykmnaya
y>m? .. Çünkü artık tahammülüm 
kalmamı~tı. 

-ııe;;;;;O!!iim 

Cadix'e gidiyorum dedi. 
Derhal cevap verdim: 
- Gene beni yalnız bırakıyorsu

nuz, ali. Ben de yapacağımı bili· 
rim. Asabilefii. Ben de ıesimi 
yükselttim. Bu asabiyet halinde al
manca olarak: 

- Pis Fransız, Edepsiz millet! 
Ne zaman senin kökünü kazıyaca. 
ğız? diye söylendiğini duyuyor
dum. 

... Bu sözlere daha ağır küfürler 
ele ilave ediyordu. Benim almanca 
anlamamam lazımdı. Onun için an· 
lamaz görünüyordum. Baronun 
böyle ekseriya dilinde ÇOftUğu va
kidi. Onun için Baronun bu sözle
rine artık alı~ıttım. Pek kulak 
astığım yoktu. 

Katlarımı çattım, gülümseyerek 
dedim ki: 

- Ne söyleniyorsunuz Baron
cuğum, ne demek istiyorsunuz. 

Sinirleri yatıttığı zaman yanıma 
yaklattı. Özür diledi. Bu sefer 
haki!katen beni beraber götünnesi
ne imkan yoktu. 

Seville'den geçersiniz, o zaman 
beni gayet kolaylıkla götürmeniz 
kıııbildir. Eğer burada yalnız kalır
sam hatuna geleceği biliyorsunuz. 
Bir gece sokağın kötesinde ... 

Sözümü kesti: 
- Bu da iyi bir fikir, dedi, Se

ville'i beraber gezeriz. 

5eville tehrini gezdikten sonra 
bizzat Baron bana Cadix' e kadar 
kendisine refakat etmemi aöyle • 
di. 

Gayet iyi yoldatlık ediyordum. 
Hiç sıkılmıyor ve bilakis çok eğle 
niyordu. Cadix'e geldiğimiz za • 
man bir telgraf aldı. Kendisini El
cezireye çağırıyorlardı; 

- Beraber gideri:z olmaz mı, de 
di. 

Bu "beraber" tabiri çok hOfUD1a 
gitmitti. Bu suretle uhdeme aldı • 
ğım vazifeyi daha güzel görmem 
kabil ola.bilecekti. 

Elcezirede Baron deniz kena • 
nnda, Kraliçe Kristina otelinde 
bir oda kiraladı. Bu seyahatin be
nim asabım üzerinde çok iyi bir 
te5ir yaptığını söylüyordu. Onun 
kanaatine göre artık ben tamamile 
değitmittim. Eski Marthe değil -
dim. Kendisine birçok tavsiyelerde 
bulunuyor. Yardım ediyordum. Fa 
kat buna rağmen çok sabırsızlan
mağa batlamıştım. Çünkü Zozo 
malümat vermekte geçikiyordu. 
Elcezireye vasıl olduğumuz za -
man bir hissi kablelvuku bana mü
him bir ite giriteceğimi zannetti • 
riyordu. Fon Krohn ise çok endi
.el idi. Kendisile kavga etmek çin 
vesile aranıadığımdan dolayı min
nettar görünüyordu. 

Konsolosluğa gidip şifreli bir 
telgrafı almalı: için bir müddet ya. 
nımdan ayrıldı. Baron iıter Mad • 
rit'te ister, Cadix' de isterse başka 
herhangi bir ıehirde olsun, her gün 
Almanyadan 'ifreli telgraf dıyor
du. 

Bu telgraflar radyo ile geliyor • 
du. Filhakika Eiff el kule$indeki 
ahize bunu alabiliyordu. Fakat 
Fransızlar için bunu anlamağa im 
kan yoktu. Çünkü şifrenin anahta
rı malfun değildi. Bunu ancak Fon 
Krohn biliyordu. 

Kaç ı;ündür fikrimi bu düşün . 
ce kurcn'ıvorclu: Na•ıl oba da ~u 

tifre anahtarını elime giçirebilsem. 
Baron geldiği zaman bana de

diki: 
- Zor bir itim var. Kafamın 

dinç olması ~zım. Eğer beni biraz 
yalnız bırakınaıuz çok müteşek • 
kir kalırım. 

- Müaaa.de ederseniz burada 
kalayım. Sizi rahatsız etmem. Va • 
dedi yorum. 

Kabul etti. Fakat alnı endite ile 
buruttu. 

Zannedersem yaptığı it çok dik 
kat istiyordu. Çünkü kafasını ma
sanın üzerine iğmit, bütün fikirle
rini kağıtlarının üstüne temerküz 
ettirmitti: Arada sırada bana göz
lerini dikiyor ve füpheli bir taTZda 
bakıyordu. 

Bana çok emin olma.sına rağ • 
men gene kendisini alamıyor, VÜ· 
cudümden sinirleniyor, ıztırap du
yuyordu. Kafasını bir ,üphenin ke 
mirdiği muhakkaktı. Omm yerin • 
de bulunan hangi adanı: "Ya bu 
bana ihanet edel"Se?,, diye fÜphe
ye düşmezdi? 

iti bitiği zaman, kırmızı kaplı 
büyük defteri kapadı. Cetvellerini 
bavula koydu. Şifresini · çıkartığ1 
telgrafı yırttı. Küçücük parçalara 
ayırdı. Kağıt sepetine attı. 

Dirseklerimi pencereye dayamıf 
dıtarısını seyrediyordum. Yanıma 
geldi. Şefkatle beni kucakladı. Be
raberce Fas sahillerini seyre dal • 
mıştık ... Deniz gülüyordu ... Parma 
ğile i~ret ederek: 

-Tanger burada dedi ... Çok ya 
lan bir zamanda harp olacak. 

Cevap vermedim. Bana bu hava 
disi niçin veriyordu? Şüphesiz ö -
ğünmek için. Kendi•ine sualler sor 
maktan i rt i n -ı"' <>ttim. Fil' ~v ··a 
bir gün bir muhavere esnasında 
böyle ufak ır Lasıre:.sız ık ya;> ulj 

ve kendisinden ~u cevabı alınıt • 
tım: 

- Yoksa Fransızlar hesabına 
mı çalıtıyorsunuz? 

Şüphesi bereket versin gelip ge
çici idi. Kendisine casusluk muhi
tinde Yataya YaatYa çok tüpheli 
bir adanı haline geldiğini aöyledil'!l. 
Fakat, her ne kadar Baronun ha· 
na kartı körükörüne bir merbuti • 
yeti, tefakati, sevgisi ve itimadı 

• 
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MEM 
Çanak kalede 
Yerleşen 
Muhacirler 

Çanakkale valisi muhacir
lerin evlerini dolaştı 
ÇANAKKALE, 25 (A.A.) - Vali 

Süreyya Bey iskan işlerile tavzif et -
tikleri vilayet mektupçusu ve nüfus 
müdürünü refaketine alarak Çanakka -
le kasabasile civar beı köyde yerle§ -
tirilen yeni muhaeirlerin bulunduğu ev
leri birer birer dolaıarak ihtiyaçları -
m bizzat tetkik ve istirahatleri için ted· 
birler alımılardır. 

Muhacirlere verilen tarlalar emece 
suretile köylü tarafından sürülmekte ve 
teberrü ıuretile temin edilen tohumlar 
bir taraftan ekilmektedir. 

Aydın belediyesinde 
AYDIN, (Milliyet) - Şehir mecli

mniz ikinci toplantıuı:u yaptı. E ..t<af 
idaresinin T eldı:e alanında asri ve fen
ni bir kasap ve -ı.zeciler hali yaptır • 
mak için belediyeye yaptığı müracaat 
konuıulclu. 

Belediyece bağlanılmamak üzere ka. 
bul edil:m. Birinci toplantıda üç imza 
ile reisliğe verilen ..,rgu kağıdsna reis 
Nafiz Bey cevap verdi. 

Belediyenin belediye zabııtası talıi
matnamesine UJ'gun gördüğü Ye çalı§· 
tığı lokanta ~ ve kasap dükkanla.-ı • 
nın sttlııbi ve fenni kalıba döküldüğü 
sua ile diğer eı.naiın da talimata uy • 
ma:larına çalışıldığı anlaşıldı. Meclis 
reis Beyin izahatrnı ittifakla kab..I et
ti. 

Şehrimizin •u projesinin sıhhat ve
kaleti tarafından tas.dik edildiğini yaz. 
nuıtmı. Dün gelen bir telgrafta pro • 
jenin Nafia vekaleti tarafıncla.n da tas
dik edildiği bildirilmittir. 

Su projesinin tasdik edibnesıi bütün 
Aydmlılan çok sevindinniştir. Beledi
yeımıİ:z projeyi ele alınca bunu bafBr'll
cak tedbirlere hemen baıhyaa.kbr. 

varsa da bazı zamanlar kot'kuya 
dıifmekten kendisini menedemiyor 
du. 

Fasa dair biraz gevezelik ettik· 
ten sonra özür diledi ve benden 
müsaade alarak konsoloshaneye 
kadar gideceğini söyledi. Yalnız 
kalınca Baronun telgraf parçala • 
rını attığı sepet beni cezbetmeğe 
batladı. Bunun içinde Fransa için 
faideli olabilecek sırlar vardı. Eli
mi sokup almam bunları öğrenme
ğe k;;i idi. Fakat hayır!. Kendimi 
tuttum. Casuslukta kolaylık daima 
tehlikelidr. Belki bir yerine itaret 
koymuştur, belki bana bir tuzak 
kurmuftur. 

Netekim Baron tekrar geri gel • 
diği zaman evvela bana değil, se • 
pete baktı. Hiç bir fey yerinden oy 
naımaınıttı. Onun için tekTar gü -
lümseıneğe b&fladı. 

(Bibnedl) 

..,... ,, 

Bir küpte 
Gümüş paralar 

Selçuk devrine ait olduğu 
anlaşıldı 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Beledi
yenin yaptırmakta olduğu istasyon 
caddesinin kanalizasyonu kazılır
ken 2 metre derinlikte içi dışı çer
çeveli ufak bir küp çrkmıttır. Ame
leler gürültü ile küpü kırarak küf
lü gümüş paraları görmütlerdir. 
Fakat işe hükumet görmüflerdir.Fa 
kat işe hükumet vaziyet edip para
ları almıştır.Ancak 750 tanesi hü
kumete verilmi9tir. Küpten çıkanın 
kaç tane olduğu malfun değilse de 
de fazla görüldüğünden 1000 ka
dar olması kuvvetle muhtemeldir. 
Paralar gümüştür. ve iki nevidir. 
O zaman paraların kıymeti dirhem 
hesabile olduğuna göre bu küp için 
de oldukça bir servet varmış de
mektir. Bu gümüş paraların iki yü
zünde Arap yazısı vardır. Birinin 
bir yüzünde "Lailahe illallah Mu
hammedünresulullah ,. ve öbür ta
rafında "Essultanıazam Alaeddün
ya veddin ebülfethi Mes'ud,, di· 
ğer nevinde de bir tarafı "E!mülkü 
lillah Konya,, öbür tarafı "Essulta
nıazanı Alaeddünya veddin ebül
fethi Keyhüsrev bini Klınç Ara
lan., 

Bazılarının kenarlarında da ta
rih vardır. 245 ve bazıların da Sı
vas diye yazı olduğu söylenmekte
dir. llu paralar tarihi bir kı}'nleti 
yoksa da Çankırı tarihi için belki 
işe yarayabilir. 

Aydın · ç:na }'0
1und1 Uç köprü 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın • Çi
ne yolu üzerinde yaıptınlan üç beton ar
me köpriinün inşaatı tamamlanmıt
tır. 

Geçen sene muntazam '°""' yapılan 
on birinci kilometreden, yani Çiftl:ik 
burnundan Gargah buruna kadar olan 
kumm üzerinde h12la çalıtılmaktadır. 

Bu kısımda blakajlar tamaml<lllll1J1, 
ferşiyata başlanmak üzeredir. Kış bas
madan bu kısan da tamamlanacak, z}. 
diş geliıe açdaeaktır • 

Ay~ınlı Himmetin kardeşini 
vurdular 

AYDIN, (Milliyet) - Aydının 
me,hur bir himmeti vardır. 
Milli mücadelede aklını oy
natan H immet daima ağzı i
le top patlatır. Bomba atar, 
mitralyöz tıkırtadır. Himmetin do
malan köyünde epeyce zeytin ağaç 
ları varmış. Bunları timdiye kadar 
kardeşi Tahir ile eniştesi Aydınlı 
Halil lbrahim silker ve götürürler
mi,. 

Domalanlı Tahir evvelki gün 
Himmete elbise yapmak bahanesi-

~ "''<4.s, 

.DAaA , 
8iRiKT iQE~ .... 
QAAAT-60~" 

Alaturkacılar arasında 

Rumbayı ilk okuyan Semiha Hanını 
ne söylüyor? 

•' Halkımız, hep şakrak parçalar anyor. Ağ·:-, k:..:-v::.~· 1 

havalar k'mseyi sarmaz oldu., 
Tepe üstünde hem eve, her.: apar fifçe kızardı: il' 

tımana benzeyen bir binanın önün- Bunlar arasında hatıra gelebil~ 
de durdum. Demir parmaklıktaki !erdir. Pardon ... Piyanist Şefik t' 

zile dokununca yatlı bir hanım içer yi unuttum. ı 
d 1 d. D' .. k' çokll en tes en ı: ıyecegım, şu ı, cereyan f 

- Kimi istiyorsunuz? b:ışlamıştı. Hatırlarsınız ya, beŞ' 
- Semiha hanım burada mı? lı sene evvelki "Mazi,. tan!l05.~' 
- Evet efendim ... Birinci kat... halkımızın çok botuna gitıni~t•• 
Merdivenlerde ökçeli bir hanım Bundan başka ayrılık, sarı yaP1~ 

terliğinin tıkırtısı duyuldu: cak, efenin duası, Anlat ban$• 
- Affedersiniz, timdi yemekten 1 

kalktım. içeri buyurmaz mnınız? 
Semiha hanım, önüme düşerek 

beni temiz dötenmit bir odaya al
dı. Genç ranatkarın, çekingen, ve 
utangaç bir hali var. 

-Garp motifi ile bestelenmit 
tat'kılar hakkında ne dütünüyorsu-
nuz? • 

Diye sorduğum zaman yüzü ha
- Vallahi, efendim, bilmem ki .. 

sesim müsait olduğu için, ben daha 
ziyade, garp tekniğine göre yapıl
mış şarkıları okurum. 

Bu tarzada yapılıp piyasaya çı
kan fa?kıları ilk okuyanlar Seyyan 
hanımla ben olmu~tum. 

Mesela Rumba ... siz de bilirsi- ı 
niz ya, Rumba pek çabuk tuttu. 
Böy'.e hafif tarkılara halkımızın 
gösterdiği alaka. garp tekniği se· 
ve-nleri ümide düşürdü. Yeniden 
bir çok feyler bestelendi. Öz musi
ki hareketi, batlamadan çok önce, 
Alafranga dediğimiz tarzda eser
ler veren kompozitörlerimiz vardı: 
Muhlis Sabahaddin bey ,Kaptan 
zade Ali Rıza bey, Dramalı Ha. 
ıan bey, Kemani Haydar bey ... 

le zeytinli~ gelerek zeytinleri silk. 
meğe batlaınış, bu urada Hali) lb
rahim de gelerek kain biraderine 
ağaçtan inmesini ihtar etmit. Bu 
yüzden kain biraderile enifte ara· 
sında batlayan kavga büyümüş, 

Tahir elindeki zeytin sınğı ile Ha
lil İbrahime hücum etmiş, Halil İb
rahim de bıçağını çekerek T ahirin 
sol böğrünü yararak bağırtıaklan
nı dıtan dökmüt, hastahaneye kal
dırılan Tahir yaşamayarak, ölmüt 
Halil İbrahim de adliyeye veril
miştir. Himmet kardetinin tabutu 
arkasından giderken bermutat bam 
bum tık tak patlatmakta devam e
diyordu. 

Düğün evinde yangın 
M. KEMALPAŞA, (Milliyet) -

Pazar gecesi sabaha kartı kazamız
da acıklı bir yangın olmuş, düğün 
yapılan bir evin böcekliğinden çı· 
kan bir ateş birden bire büyüyerek 
etrafı sarmıthr. 
Yangına batladığmdan epeyce 

sonra yetişilebilen belediye arazö
zü, böceklik yandıktan sonra ancak 
bir kısmını kurtarmıt ve yangının 
diğe:'" evlere geçmesine mani ola
bilmiştir. 
Düğün dolayısile evde misafir 

bulunanlar feryatlar üzerine uyana 
rak perİf&D bir halde kaçmıtlardır. 
Etyalar tamamen kurtardmıt fakat 
ahırda bağlı bulunan iki manda ile 
bir malak, iki keçi ve iki kuzunun 
etrafını alev sardığından kurtarıla
mamıttırlar ve hayvancağızlar acı 
bağırışlarla yanarak ölmütlerdir. 

Belediyenin yeni ve iyi bir arazö 
zü olmasına rağmen bundan layı. 
kile istifade edilememektedir. Bu 
yangında göstermittir ki itfaiye 
esaslı bir tetkilata muhtaçbr. 

Çinede temsiller 
ÇINE, (Milliyet) Mad-

ran spor kulübü temsil kolu 
timdiye kadar bir çok temsiller ver
mit ve çok muvaffak olmuttur. 
Yalnız kolun kadın azası olmama
sından temsillerde kadın rollerini 
yapacak eleman bulmakta sıkıntı 

çekiliyordu. Çinenin münevver 
hanımlanndan İhsan ve Güzide 
hanımlar kola yazılmıtlar, ve ilk 
olarak uyanıt piyesinde rol almıt
lardır. Temsil çc;>k iyi batarılmış 
ve çok muvaffak olan İhsan ve Gü
zide hanımlar halkın büyük takdir 
ve alkışlarını toplamıtlardır. 

Sıvas silosu 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz is

tasyonunda kurulan silo faaliyete geç· 
miJtir. Civar köylenlen buğdayım sat
mak için günlerce yağmur ve soğuk aJ. 
tında pazar yerlerinde bekliyen para
sını almak için üç dört günde buğda
yını sattığı adamın arkasından koşan 
köylümüz şimdi kendisine büyük bir 
yol gösteren ve buğdayını koruyan 
hükiiımetimizin açtığı ışıklı yollardan 
giderek buğdayını teslim ediyor. 

Kiğıdmı alıyor, ve Ziraat Banka
sından paraırnı alM"ak, kagnısınin Üze
rinde ,...,at, rahat lcöyÜne dönüyor. 

Semiha H. 

gözler bana ha.la ... Y avat ya'f•f·~ 
ve daha buna benzer teyler epe! 
ce alaka uyandırdılar. r 

Bundan dolayıdır ki biz, haJdı 
lıksız değiliz. Zaten gazinolat ~ 
halk tarkılan, öteki ağır 'arkılal'' 
yerini çoktan aldı. ııi' 

Bu hafif tangoların, bu çol J)I 

çocuğun ağzına düten Rumbalal' 1 
öz musikinin yarablıtı noktas~d~. 
büyük değerde teyler olmadı~;. 
biliyoruz. Fakat, halkı alrştırın• ~ 
çin, böyle bafif tarkılardan işe b 
lamak fena olmaz, sanırım.,. ~ 

Biz Semiha hanımla kon~e 
odaya bir genç girdi. 

Semiha hanımın bana: . tf 
- Kemani Necati Bey ... diye 

nıttığı bu zat ta söze karıfb: el-
- Ben de geçenlere kadar, r~. 

yoda çalıtıyordum! Fakat, mus~ 
de tutulan yolun çıkar bir yol olJll 
dığmı görmüyor değildim. ··~ 

inkılaptan inkılaba geçen 'fıı . 
milletinin, kendine mahsus, yüı j 
ğartacak bir musikisi olmak ger ~ 
ti. Benim yalnız bir noktada te~Ji 
düdüm var: Garp tekniğile 1111 ~ 
eserler vücude getirirken Anadol ~ 
nun özünü terennüm eden duY~. 
ve ince nağmelerden istifade eJı 
miyecek miyiz? Eğer edecek5 

bunları kim b.armonize edecek? t' 
Her halde batanlması lazıııı' 

len it, kolay bir it değildir. . 'f 
Bizim malımız olan bir musı~~i 

yaratmak için, Türkün ezgile'!·Ji 
candan kavramıf, büyük enetl1 1 
kompozitörler yetittirilmesi İ~ 
ediyor. Kısa bir zaman içinde, • ;ıı 
duğumuz musikiye kavuşmak ı~ 
hemen faaliyete geçileceğine tiİf 
he etmiyorum.,, Y 

Necati Bey, sözünü bitirince, 
miha hanım batladı: • 

- Kaç zamandır, dikkat edıf".' 
rum, hal!cımız, hep takrak p~ 
lar arıyor. li 

Öyle yürek ezici, ağır, kas\'et 
havalar, kimseyi sarmaz oldu. 

Memleketimizin her tarafııı_~' 
inkılap havası eserken, biziın ev 
bir göreneğin çerçevesinden ~ 
lamayarak, hala peşrevler, ta]ısı s' 

, ler, ahlar,oflarla herkesi uyu~j· 
çalıtmaınız, gülünç oluyordu ıJo 
rusu... 

111 
Semiha hanımın yanından ~~-· 

ken, inandım ki öz musiki itıfll ~t' 
lafrangacılar alaturkacılar elele .,. 
recek ve çala çala mutlaka bit f 
ye benzetecekler... {)fl 

M. Salahaddin GV~ 

Bey- Bay ,.ı 
ANKARA, 24 - Ankara rad~.,. 

birkaç gündenberi bey ve hanD11 dıS' 
liınelerinin mukabili olarak Icull•"ıı•~· 
Bay ve Bayan kelimelerini artık kil 
mıyacaktır. 

Kongreye davet. ·'i"' 
C. H. F. Beyazrt Nahiyesi ,...,1ıs 

den: J'' 
Nahiyemize bağlı Beyazıt S. ~J\' 

nın 935 senesi l•.ongresi bu ayrn 2 21 d• 
cu perşembe günü akıamı ıaal ~ • 
Şehzadebaşmda Letafet apartııtJll"' 
da fırka merkezi salonunda yapıla 
tır. ~ ~ 

Ocağa ayzılı fırkadaşlann >: 
gün ve saatte kongreye geln:derı 
olunur. 



,;:.1ıalıilıi ! .,e 
A!)rıların ve so(luk algın~ıOının seri. ve_' 
kati tesirli devası, ambalaı ve komprıme• 
lerinde El) alameti farikasını la~ıyan ha· 

kıki ASPiRİNdir: 

Galatasaray Lisesinden: 
Yatı talebemizin ikinci takrit ödenme tarihi 1 Birinci 

l<anun 934 tür. O tarihe k~dar taksitlerin yatırılması ilan 
olunur. (7S27) 9046 

İnhisarlar U. üdür ü~ünden: 1 
Bez, Çul, Kanaveçe mukavemetlerini ölçmek için bir a

d~t Pero makinesi 29 - 11 • 934 tarihine müsadif Perşembe 
iünü saat 15 le pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin %7,5 
tenıinat parası ve makine kataloklarile birlikte Cibalide Leva-
Zt!n ve mübayaat Şubesine müracaatları. (7745} 

Divanı Muhasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebat Mürakip Muavinliğine istekli olanla
l'Jn sayısı, açık yer sayısını aştığından önce de ilan edildiği ü
a:ere bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

1- Bu İmtihana 15 - 11- 934 tarihine kadar arzuhalle 
~ivana müracaat ederek vesik alarmı vermiş bulunanlar ile 
11t\ceki şartlara göre müracaat edecekler kabul edilecektir. 
b 2- İmtihan Ankara ve İstanbulda yapılacaktır. latan -
tıldaki imtihan için İstanbulda yeni Postane binasında Diva

tl! Muhasebat Mutemetliğine müracaat edilerek imtihan he
reti ve imtihan mahalli hakkında izahat alınabilir. Ankarada 
lrtıtihan Divanı Muhasebat binasında yapılacaktır. 
l 3 - İmtihan 8 - Kanunuevvel - 934 Cumartesi günü öğ
eden sonra yazı ile yapılacaktır. 

4 - İmtihanın nelerden yapılacağı aşağıda yazılıdır. 
1 - Ticari defter tutma usulü, 

b
. 2 - Muhasebei umumiye kanunundan verilecek bir veya 
ır kaç maddenin tahlili, 

b
. 3 - Divanı Muhasebat lnnunundan verilecek bir veya 
ır kaç maddenin tahl"li . 

4 - Memurin, maaş ve teadül ve harcırah kanunlarına 
ternas eder bir meselenin halli. . 

5 - Hesap (faiz, iskonto, tenasüp) 
b·· 6 - İlmi mali: bütçe nazariyatı ve Divanı r.1uhasebatın 
ııtçe hususunda vezaif ve salahiyeti. 

b 7 - timi iktısat: (evrakı nakdiye, kambiyo, meslaikat 
ahisleri.) (8045) 

lstanbul it halat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz yazı işleri kalemi için yaptırılacak 240 li
ta bedeli keşifli altı dosya dolabı münakasa ve ihalat kanunu
n.un 18 inci maddesinin A f , k,·asına müsteniden pazarlıkla 
l'rıiinakasaya konulduğundan talip olanların 16 Birinci Ka -
t\Un 934 Pazar günü saat 1'1 de İstanbul İthalat Gümrüğün
de müteşekkil Komisyonu mahsusa müracaatları ilan olunur. 

(8038) 

-----------------------------------------------------
1stanbu1 MiUi Em a 1 tMüdürlüğünden: 

• Üsküdarda Altunizade mı:.hallesinin Selamsız Tophaneli 
0~du caddesinde üç katta 11 oda, 3 hela, kiler, matbah, kö -
~Ürlüğü ve tahminen 17 .050 metre murabbaı bahçeyi ve bah
Çedeki iki bostan kuyusu ile harap iki ahırı ve yemiş ağaçlarını 
"e altında bir dükkaru müştemil • 3, 5, 7, No. lı bir az harapça 
ahşap evin 1152 hissede 783 hissesi bedeli iki sene ve iki mü
&a\'i taksitte verilmek sartile 3550 lira elli kuruş üzerinden 
açık arttırma usulile a;tılacaktır. isteklilerin 10 - 12 - 934 Pa
~arteai günü s t on iki buçukta 267 liralık pey akçelerile mü-
racaatları. (R} (7852) 

UL su 
REI L GINDENı 

ıs Galata' da Un:r H B,..inci kat G5 numarada bulıman baromuz bu kere 

2 
• 11 • 934 · • itibaren htanb ul Dördüncü V akıl Hanında birincı kat 

1 • 23 mımaralı odalara tafmdı&ı ilan olunur. 

-1 İstanbul Kumandanlığı satmalma komisyonu ilanları iST ANBUL RlHTllYı llOK VE ANTREPO 
TÜRK ŞİRKETİ HlSSEDARLARINA iLAN 1. Fırka kıtaatı ihtiyacı için! mek üzere her gün Fındıklıda 

64 ton nohut komisyonumuz- Satınalma Komisyonuna mü
ca pahalı görüldüğünden iha - racaatları ve ihaleye iştirak 
lesi 5 - Birinci Kanun - 934 edeceklerin de vaktinde ko
Çarşamba günü saat 16 dadır. misyonda hazır bulunmaları. 
Taliplerin şartnameyi görmek (322) (8004) 9295 

• • • 

26 T. Evvel 1934 tarihli ıraıatelerde intifar eden ilin mucibiace 
28 T. Sani 1934 tarihinde toplantıya çağırılmlf olan hiHedarlar 
fevkıllde heyatl umumiyesinin içtimaı aynı ruzname hakkında 
mllzakere eylemek üzere 12 K. Evvel 1934 Çarırmba ırllnüna le· 
1 ir edilmiştir . 

12 K. Evvel 1934 tarihinde inikat edecek olan bu heyeti umum:-üzere her gün Fındıklıda Satı-
nalma Komisyonuna müraca
atları ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin de vaktmda komisyon 
da hazır bulunmaları. 

(334} (8015) 
••• 

1. Fırka ihtiyacı için 32,000 
kilo mercimek komisyonumuz 
ca pahalı görüldüğünden iha -
lesi 5 - Birincikanun - 934 
Çarşamba günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin her gün şartna
meyi görmek üzere Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatlan ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktında komis
yonda hazır bulunmaları. 

(333) (8016) 

Kumandanlık kıtaatı ihtiya. 
cı için 10,000 kilo pilavlık pi
rinç pazarlıkla alınacaktır. 1 -
halesi 4 - Birinci Kanun - 934 ' 
Salı günü saat 15 tedir. Talip
lerin her gün şartnameyi gör
mek üzere Fındıklıda Satınal
ma Komisyonuna müracaatla
rı ve ihaleye iştirax edecekte -
rin de vaktında komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(332} (8017) ... ,. 
Hadımköy kıtaatı ihtiyacı 

için 3000 kilo patates makam
ca pahalı görüldüğünden iha
lesi 3 - Birinci kanun · 934 Pa
zartesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca
atları ve ihaleye iştirak edecek 
lerin de vaktında komisyonda 
bulunmaları. (331} (8018} 

* • * 
Kumandanlık kıtaatı ihti -

yacı için 750 kilo Ayva Reçeli 
ve 750 kilo zerdali reçeli pa -
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 27. 
lkinciteşrin . 934 Salı günü sa
at 14,30 dadır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satınalma Komis . 
yonuna müracaatları ve ihale
ye İştirak edeceklerin de vak
tmda Komisyonda hazır bu -
lunmaları. (336} (8050) 

• • • 
Çatalca kıtaatı ihtiyacı için 

ihale edilen 82 ton tuvenan 
kömürü makamca pahalı gö · 
rüldüğünden ihalesi 29 - İkin
citeşrin • 934 Perşembe günü 
saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatları ve i· 
haleye İştirak edeceklerin de 
vaktında komisyonda hazır bu 
lunmaları. (337) (8051) 

• • • 
Kumandanlık kıtaatı hay· 

vanatı ihtiyacı için komisyo
numuzca pahalı görülen 227 
ton kuru otun ihalesi 29 ikin
ci Teşrin 934 perşembe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satmalma Komis
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tinde Komisyonda hazır bu-
lunmaları. (324) (8002) 

9293 
• • • 

Kumandanlık kıtaatı ihti 
yacı için 24,000 kilo kuru fa
sulye makamca pahalı görül
düğünden ihalesi 28 ikinci teş 
rin 934 çarşamba günü saat 
16 dadır. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satınalriıa Komisyo
nuna müracaatları ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de vaktin
de komisyonda hazır bulun 
maları. (323) (8003) 

9294 
.. * * 

Birinci Fırka hayvanatı ih
tiyacı olan 31 O ton yulaf ma
kamca pahalı görüldüğünden 
ihalesi 28 İkinci Teşrin 934 
çar amba gÜnÜ saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör 

Kumandanlık hayvanatı ye, evelki içtima içla derplt edilmiş olduğu vechile Hat 12 (e 
ihtiyacı için 150 ton yulaf i- lıtanbul'da, Wılata'da Oımınlı Lakası mlldiriyeti umumiyesia 'e 
halesi makamca pahalı görül- toplanacaktır· 
du 

.. gun~.. den 2S lkincı"teşrm· 
934 

Evrlki ilin edilen içtima için verUmı, olan ıalllııiyetnameler işbu 
12 K. Eve! 1934 toplanbıı için muteberd'r. ' 

ça·rşamba günü pazarlıkla ah- lıtabul 26 T. Sani 1934 

nacaktır. Taliplerin şartname- ••-----------~ iDARE MECLiSi ----•• 
yi görmek üzere her gün Fın-
dıklıda Satınalma Komisyo
nuna müracaatları ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (320) (8006) 

9296 
••• 

Hadımköy kıtaatı ihtiyacı 
İçin 14,000 kilo mercimek pa
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
27 İkinciteşrin 934 tarih sah 
günü saat 15,30 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün Fındıklıda Satın
alma komisyonuna müracaat
ları ve ihaleye iştirak edecek 
lerinde vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (319) 

(8007) 9297 .... 
Gümüşsuyu hastanesi ihti· 

yacı için 708 parça bakır kap 
kalaylanacaktır. İhalesi 1. Bi- 'ı 
rinci Kanun 934 Cumartesi 
günü saat 14 dedir. Taliplerin ! 
her gün şartnameyi görmek l 
üzere Fındıklıda Satmalma Ko l 
misyonuna müracaatları ve i- İ 
haleye İştirak edeceklerin de 1 
vaktında Komisyonda bulun-
maları. (325) (8010) 

:ıf: • ı9ı 

Selimiyede Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

20000 kilo yataklık kuru Ot pazarlıkla satın alınacağın -
dan isteklilerin teminatlariyle 28 - 1 1 - 934 Çarşamba günü 
saat 14 de Selimiye satınalma komisyonuna gelmeleri ilan o-
lunur. (8041} ... 

Liseler Alım Satım komiayonundaı 
Komisyonumuza merbut Vefa Erkek Lisesi için mektep

te mevcut nüm un esine göre yaptırılacak ( 180) adet ders sı -
rasmm 19 - 12 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko -
nulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Er -
kek Lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile 
birlikte Komisyonumuza müracaatları. (8048) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
- Muhammen Kıymeti 

Lira K. 
Edimekapı: Çakırağa mahallesi kuyulu so-

kak eski ve yeni 30 numaralı arsa 58 50 
Edimekapı: Kaariyei atik ali paşa kantarcı so-

kak eski ve yeni 2 numaralı arsa 56 25 
Yukarıda yazılı mallar 16-12-934 Pazar günü saat On 

dörtte peşin para ile ve açık arttırma ile satılacaktır. isteyen
lerin yiizde yedi buçuk pey akçelerile müracaatları. 

(F.) (7993) 
Fırka kıtaatı ihtiyacı ıçın 1 

64 ton bulgur komisyonumuz
ca pahalı görüldüğünden iha-

lesi 5 - Birinci Kanun - 934 Seıı·mı·yede Askeri s~ t1n 
Çarşamba günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin her gün şart- Al K 
nameyi görmek üzere Fındık- ma 0ffiJSY011 Ufldatı~ 
lıda Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak Alınacak yiyecek maddesinin cins ve miktarı ve münaka
edecek!erin de vaktında komis- sa günü aşağıda gösterilmiştir. İsteklilerin teminatlarile bir -
yonda hazır bulunmaları. likte komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. (8042) 

(335) (8014) Cinsi Miktarı ihale tarihi İhale günü ihale şekli 
• • • Patates 48900 1 - 12 - 934 Cumartesi Pazarlıkla 

Hadrmköy kıtaatı ihtiyacı 1 -------------------------------------------------
için 13000 kilo kuru üzüm ko-1 
misyonumuzca pahalı görül - 1 

düğünden pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 1 • Birinci Kanun -
934 Cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satmalma Komis -
yonuna müracaatları ve ihale
ye İştirNc edeceklerin de vak
tında komisyonda hazır bulun-
ma]arı. (328} (8012) 

Kumandanlık kıtaatı ihti -
yacı için 6000 kilo arpa şehri
yesi pazarlıkla alınacaktır. 1 -
halesi 1 - Kanunuevvel - 934 
Cumartesi günü saat 15 dedir . 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca
atları ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin vaktında Komisyon
da bulunınaları.(326) (8011) 

* * * 
1. Fırka kıtaatı ihtiyacı i

çin 15500 kilo kuru üzüm ma
kamca pahalı görüldüğünden 
ihalesi 3 • Kanunuevvel - 934 
Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalma Komisyonuna müraca -
atları ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin de vaktında komisyon 
da hazır bulunmaları. 

(329) (8013) 

Devredilecek ihtira beratı 
" T oıi>a yataklar ve bunlann tarzı İ· 

mali ile ilci veya daha ziyade katlan t ... 
tekkül eden kınnaıları,, hakkındaki ih· 
tira için iktisat Vekaleti Sanayi MÜ· 
düriyetinden istihsal edilmi.1 olan 30 1-
kinci Tqrin 1932 tarih ve 1590 numa· 
ralı ihtira beratmm ihtiva ettiği hukuk 
bu kere ba,kasma devir veyahut icara 
vedleceği teklif edilmekte olmakla bu 
husuıta fazla malıimat edinmek isb&o 
yen zevalm htanhul'da, Bahçekapu'da 
Taı hanında 43-48 numaraJı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(5098) 9252 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 

Babaeski kıtaatı için 245 
ton ton Kuru Ot kapalı zarf
la alınacaktır .İhalesi 8· 12-9~ 
te saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 245 
ton Kuru ot kapalı zarfla alı· 
n caktır. İhalesi 8-12-934 
saat 15,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 232 ton 
Arpa kapalı zarfla alınacaktır. 
!halesi 10-12-934 te saat 
l ..i,30 da yapılacaktır. İstekli
lerin şartnamelerini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarile Lüle
burgazda Satınalma Komis
yonuna gelnieleri. (573) 
(7470) 8547 

••• 
Çorur' alayının ihtiyacı 

olan iki yüz elli bin kilo Un 
31-10-934 ten itibaren kapalı 
olarak münakasaya konul 
muştur. ihalesi 1-12-934 saat 
15 tedir. Teminatı muvakka· 
tesi 1687 liradır. Talipler şart 
nameyi komisyonumuza mü
racaatla alabilirler. (576} 
(7505) 8603 

* • * 
Bayramıç Ezine ve Kirazlı 

garnizonlarında bulunan kıt'a 
lann ihtiyacı olan 219,000 
kilo arpanın kapalı zarfla 
28-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 13,30 da
dır. İhalesi icra kılınacağın
dan taliplerin Bayrarnıçta sa· 
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (587) (7558) 

8753 

* * • 
Burnova ve Gaziemirdeki 

kıt'at ihtiyacı için 360000 üç 
yüz Altmış bin kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş-

tur. İhalesi 9-12-934 pazar gÜ 

:ıü saat 11 dedir. Şartnamesini 
rürmek isteyenler İstanbul Le 
vaznn Amirliği satınalma ko
-nisyonuna ve İştirak etmek 
.steyenler ihale gününden bir 
saat evvel Burnovada Askeri 
Satmalma komisyonuna gel
meleri. (613) (7847) 

9039 
••• 

Ordu sıhhiyesi için 5 · 12 -
934 tarihinde kapalı bürümle 
alınacak 155,000 adet pansu
man paketinin alınmasından 
sarfınazar edilmiştir. 

(648) (8057) 
••• 

Erzurum Müstahkem Mev
ki ihtiyacı olan Fincan ile telin 
pazarlık gününde talip zuhur 
etmediğinden Üçüncü pazar
lığı 27 - 11 - 934 Salı günü sa
at On dır. Taliplerin şartna

mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin muayyen gün ve saatte 
teminatlarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatları. 

(647) (8056) 

Deniz yolları 
Ac~t~~ ~ ıJ:!ıy ~~r\baıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

--... Han. Tel. 22740.,.1---· 
SKENDERİYE YOLu 
KARADENİZ vapuru 21 t. 
kinci Teşrin SALI günü 11 de 
Portsaid'e kadar. (8001) 

9318 

KARADENiZ YOLU 
EGE vapuru 27 lkinciıe,ıjJı 

SALI günü akpmı saat 20 de 
Rize've k~clar. (8067) 

İiliİiııiiiiııiıııiııiııiiııııııııııiıiıııı--•· 

• 



Frı 
ELEKTRİKLİ OTOMATİK SOGUK HAVA DOLABI 

• 
• 

• 

Dün pişirdiğiniz ve 
teldolaba koyduğu· 
nuz yemeği niçin kok· 

lıyorsunuz? 

Yoksa tazeliğinden 
ıüphelendiniz mi? 

Size bir 

FRİGİDAIRE 
Lazım. Hiç düıünme· 

yin ve bunu derhal alın! 

Taze ve Sıhhi yemek, 
yemek için baıka 

çareniz yoktur! 

• 

Soğuk hava dolapl1rıııdaa istifade etmek için yazı beklemeyİıl. Onun kıtm 
dahi, size bir arkadat olduğınıa unutmayın. 

Bourla Biraderler ve Şsı. 
fstanbul - Ankara· İzmir 

AN DOLU 
Türk Sigorta ir 

( (jncil Vakıf Han fatanbul 

!htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

'lürldye lı Bankan tarafmdan teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve mOdiirlor 
he)eti ve memarlan lı:Amilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçeıı aceııtalarımıı hepsi Türktür. Tür· 
ki:t enin en mühim mllesaeaelerinin Ye bankalarının aigortalmektaruu icra etedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiırortalarını en iyi ıeraitla yapar. Haur Tukuunda zararları ıtlr'at H kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 8045 

Hoıantse 

' 
B a n k - o n ı N. v. 

f fSTANSUI. 'ı;JUBESI 

G•tata ı ~ara1<ov Pe•a•, f'.'•vctancı1<; •uaıemcı Kan 

1 ,tfer _torıu eanıca mutSmeıeıerı, K•••••r _!c•rı. • 
UMUMi MCDORLOK; AMSTERDAM 
~ .--. """'• 
& u ııt e ı er ı ı 41tomateroam, Buenos Alres, Hayfa, 

./ İstanDuı, Alo oe .1aneıro, Santos, Sao Pauıo. 

Hilalia~mer istan~ul Mertezin~en 
SATILIK EV 

8052 

Balat'ta Kesmekaya'da Hamamimulaiddin mahallesindeki 71 ve 
73 No. b iki ev sabbktır. lıteyenlerln berııln Hililiabmıtr mer

- (4740, - kezine mllracaat etmeleri. - 90S2 

...... iiıiiiim(jgp AN. 
Bat ağrıları, diş ve alnir aııılan, Roma· 
tizma .,. Grip raha tsızlıklarıaa karşı en 

faydab ve teskla edici bir iliçbr. 
1 • 6 • 12 lik orijinal madeni kutularda 

biltDn eczanelerden arayınıı. 

1111 
Dr. IHSAN SAMI .,. __ .._ 

BAKTERiYOLOJi 
LABORA TUARI 

Umumi kan tablilitı, frengi noktai 
nazarından (Wauermaıı ve Kahn tea· 
mülleri) kan küreyvatı sayıhnaaı. Ti
fo ve 11ıbna hutalıldan tqhisi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve au 
tablilitı, Ültra mikroskopj, buauai a
tdar iatilızan. Kanda üre, ,eker. Klo
rür, Kollesterin milrtarlennın ta· 
yİılİ, Dinnyolu No. 189. Tel, 20981. 

1 A•keri fabtikalar ilinlan 1 
Bakırköy Barut F abrikala

n muhafız takımı efradının 
Kanunuevvel 934 den itiba
ren Mayıs 935 nihayetine ka
dar altı aylık iaşeleri için 
13000 kilo elar.ek açık eksilt
me usulile bir r. üteahhide ve
rileceğinden İslc!<lilerin 29 • 
11 - 934 perşerr.~e günü sa
at 14 de Fabrikada Satı -
nalına Komisyonuna müraca • 
atlarL (7591) . .. ,. - -

• ~ 8755 

İ ~~~~~!~cıd~~~~~, 
(4673) ~ 

8826 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 5 

.. 9024 

Süt 
veren 

annelere ıŞark a 

İstanbul Levaz:m Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

llanları 

İstanbul Levazım Amirli
ğin - ~ağlı kıtaat için müteah
hit nam ve hesabına 747 ton 
Lave Marin kömürünün müna 
kasası 6-12-934 perşembe gü
nü saat 15 de yapı!acaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya İştirak e
deceklerin belli · saatten bir 
saat evvel tekliflerini Top
hanede Satınalma Komisyonu 
na getirilmeleri. (572) 
(7639) 8886 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi İçin bir 

adet bulaşık makinesi 5 Kanu 
nuevvel 934 çarşamba günü 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenle,.in 
her gün münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatte Top
hanede Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (582) 
(7720) 8890 

* • * 
Maltepe Askeri Lisesi için 

750 Bıçak 5 Kanunuevvel 934 
çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alı
nacaktır. Şartnamesini ve nu
munesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya İştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte Top
hanede Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. (584) 
(7721) 8891 

••• 
Hava Makinist mektebi için 

25 Kilo Çay ve 50() kilo kuru 
üzüm 29-11-934 perşembe gü 
nü saat 14 te ve 14,30 da ay
rı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin Tophanede satm
alma komisyonuna gelmeleri. 

{593) (7727) 8898 

• • • 
' 

İstanbul Levazım Amirliği-
ne bağlı kıtaat İçin 2000 kilo 
nişasta 2000 kilo pirinç ununa 
talip çıkmadığından pazarlığı 
27 -1 1-934 salı günü saat 
15,15 de alınacaktır. İstekli
lerin T opanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. ( 604) 

(7959) 9198 

••• 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat için On beş bin 
kilo İspanak, On bin kilo laha
na 27 - 1 1 - 934 Salı günü saat 
11 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin Tophane Satınal -
ma komisyonuna gelmeleri. 

(627) (8058) 

* * * 
İstanbul Levazım Amirliği-

ne bağlı kıtaat için bin liralık 
kuru incir 27 - 11 • 934 salı 
günü saat 11,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. isteklilerin Top
hane satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (626) (8059) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirliği-

ne bağlı kıtaat İçin outz ton 
zeytin yağına verilen fiat pa
halı görüldüğünden 3 - Birin
cikanun - 934 Pazartesi günü 
saat 15 de pazarlıkla alınacak
tır. İsteklilerin Tophane Satı
nalma Komisyonuna gelmele-
ri. (625) (8060) 

• * • 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıtaat hayvanatı için 
154 ton kuru ota talip çıkma
dığından 3 - Birincikanun -934 
Pazartesi günü saat 14,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri . 

(630) . (8061) ., . 
• •• 

lstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat için 145 dök· 
me soba 28 - 11 - 934 Çarşam
ba günü saat 14,45 de pazar -
lıkla alınacaktır. Şartnamesi • 
ni görmek ve pazarlığa iştirak 
etmek Üzere isteklilerin Top • 
hanede Satınalma Komisyo -

• 
Elek rik 

TAM Si 
adyatörü 
AKLIK 

de 

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

leri arası beşinci kısım İnşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 8 Kanunuevvel 1934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de Müsteşarlık Ma· 
kamında yapılacaktır. 
' Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesikası, ehliyeti ve· 
sikası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarmm Mal Sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban 
ka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gün 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husus 
taki şartnameleri Ankarada Malzeme Müdürlüğünden (40) 
lira mukabilinde satın alabilrler. (7862) 9113 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
SATILIK APARTIMAN 

Teşvikiyede Hamamcı ıEmin Ef. sokağında eski 3 mü· 
kerrer yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 
metre murabbaı bahçeyi havi ve sekiz daireyi müştemil T eş· 
vikiye Apartımanı satılmak üzere aşağıdaki şeraitle artır· 
maya konulmuştur : 
1.- Artırma (kapalı zarf) us ulü iledir. . _ _ 
2.- İhale 3 Kanunuevvel 193 4 pazartesi günü saat onda 

Bahçekapıdaki şubemizde icra edilecektir. 
3.- Artırmaya girmek için dört bin lira teminat verilecektir. 
4.- Talipler bir lira mukabilinde alacaklan şartnameyi tek• 

lif mektupları ile birlikte ve orada yazılı şekilde ihaf e saa 
, tinden evvel tevdi edeceklerdir. 
5.- Satış bedeli dörtte biri peşin ve dört senevi taksitle Ö· 

denecektir. Ancak işbu ta ksitler İpotekli ikrazat faiz ve 
ıeraitine tevfikan yüzde 9 1/2 faize tabi tutulacaktır. 

6.- İlki peşin olmak üzere se kiz taksitle sahlacağma dair ~ 
lan evvelki ilanın hükmü yoktur. 

·7.-- Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenler Şubemize 
müracaat etmelidirler. (582) (7791) 8974 

nuna gelmeleri. (629) (8066) leri. (631) (8062) 
• • • 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat için 1861 boru, 
508 dirsek, 423 anahtarlı bo -
ru, 75 şapkfl, 13 büyük man • 
gal, 335 soba tahtası 29 • 11 -
934 Perşembe günü saat 14,45 
de pazarlıkla alınacaktır. Nü -
munesini ve Şartnamesini gö -
receklerin her gün ve pazarlığa 
iştirak edenlerin belli saatte 
Tophanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(633) (8064) 
• • • 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat için müteahhit 
nanu hesabına 10,400 kilo Ma
karnıa, 3700 kilo Şehriyeye ta
lip çıkmadığından pazarlığı 1-
Birincikanun - 934 Cumartesi 
gÜnÜ saat 15,30 da yapılacak
tır. İsteklilerin Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gelme-

• • • İstanbul Levazım Amirliği· 
ne bağlı kıtaat için 35 ton Ma• 
karna, 11 ton şehriyenin kapa• 
lı zarfında talip çıkmadığın • 
dan 1 - BirincıKi.nun - 934 Cu· 
martesi günü saat 15,15 de pa• 
zarlıkla alınacaktır. lsteklile· 
rin Tophanede Satmalma J{o· 
misyonuna gelmeleri. 

(632) (8063) ' 
1 • * • 

Maltepe Askeri Lisesi ihti.~ 
yacı için 1500 metre yastık yıı· 
zü, 500 metre yatak çarşafına 
talip çılanadığmdan 2 • Birin· 
cikanun - 934 Pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak· 
hr. İsteklilerin Tophane Satı· 
nalına Komisyonuna gelmele· 
ri. (628) (8065) ........ ................................ -................ .. 

Umumi Neşriyatı ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Si 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
1'uvvetlendirir 4346 


