
Dış memleketlere gönderile
cek Yumurtalar bugünden iti
baren kontrol heyeti tarafın
dan muayene edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Hududu geçmek 
Arnavutlarla Yunan 

isti yen 
hudut 

muhafızları arasında müsade
me olduğu bildirilmektedir. 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Öz türkçe yazı örnekleri 

Sağlık, kutluluk 
Sağlığın bulunmadığı yenle kut· 

luluk bannamaz ! 
Tut ki Karun kadar zenginsin: 

küpler dolusu altının, saray ıbüyük
liiğünde evin var; tavlanda soy 
:OY atlann kitner, yaylanda boy 
uoy davarların otlar; diyelim ki 
IİY'diğin gömlek bürümcükten örül
llıiit, yattığın dötek İpekten itlen· 
llıİftir. 

1~ğazından apğı $İne sine tek bir 
""ll:l:na geçemiyecek olduktan son
ra o altınlar neye yarar? 
L kötürüm gibi bir odaya çeki
....:ek oldulrtan sonra o sarayı ne 
:taPacaksm? 

Üstüne binip 'kotturamayacağın 
atların tavlanda oynamumdan, yü 
lıiin.ü dokutup arkana giyeıneye
Ceğin davarların yaylanda otlama
•ından sana ne? 

.. Gövdeni atef giıbi yakan bürüm· 
c_ük gömleğin çul hırkadan, sırtına 
tiken gibi batan ipek döteğin ku
tıı tahtadan ne ayırdı var? 

Şiındi sen diyeceksin ki her yo
l11ıı ucu bir bitime, her varlığın 
tonu bir ölüme çıkacak olduktan 
90nra sağhk kaygusiyle neden gön
liin.ıü üzeyim? Bu yol ne de olsa bir 
f~n bitecek, bu ölüm ne de yapsak 
ır gün gelecek değil mi? 
Ancak ben de dönüp sana derim 

~~ Yol bitecek diye yolculuktan, ö
unı gelecek diye y~aktan vaz 

llu geçmeliyiz? Dirimin değerini u
nutup kendimizi, gözü kapalı, ölü 
llıiin kucağına atmak doğru olur
llllıı? 

Büyük savat somınun çocuklan 
'?ıtluluğu sağlıkta değil, zengin· 
likte bulurlar. Yeryüzünde yalnız 
Par-aya inanan, yalnız para için ya
'8.yan bu çocuklara göre sağlık, 
dinçlik, ululuk, kutluluk hep para
dadır. Onlar bu çarpık görüşe, bu 
S~ratık düşünüşe saplandıkları i
~ ki sağlıklarını bir çocuk sav· 
l\ı\dığıyle J'İyİp bitiriyorlar ve 
~Sliğin borçlarını akmanlığa ö-

l}'orlar ..• 
~ak kimin kime ne derneğe yü
~ var ki? Biz de o çağda öyle değil 
~ll'diık ? Acun kuruldu kurulalı 
r:! hu gidif, hep bu düzen: 
-nçlik yaptığını bilmiyor, ak
~ık bildiğini . yapamıyor ... 

ençlikte geımizlik, akmanlıkta 
l!ltıs. 1. k. 12 ı .. 

Bilmeliyiz ki yıldmm çar-
1>an. kof bir ağaç gövdesi ne ise 
dlız bir çift bacak üstünde duran 
, 61'ınaıı!!11Z bir adam gövdesi de o
Cbn:· Kuru bir boydan, 'bot bir gös
~ften ne çıkar? Beceriksiz hini
~ üstünden silkip düfüren soy at 
tibi bu toprak ta güçsüz gövdeleri 
l!r'geç fırlatıp savurur. 
.. Öyle sağlam ol, öyle gürbüz yü

l'ij ki; basbğm yer titresin! 

lsmail Müştak MAYAKON 

Soyadı için 
Güzel örnekler 

ANKARA, 26. AA. - Türk Dili 
ıı.-"ttınna kunı:munun " aoyadlan ,, 
"-ııınnda bulduğu "a,, baıfiııdda i
liııııerin ikinci listesi ıudur: 

Ala bay, A1ak, Alakuı, Alakuı T e
ltin, Alan Bay, Alanhuya, Alanta, A
laı, Alaş, Alaıa Han, Alataı, Alp A
,_ Alp Ertonga, Alp Giray, Alp Han, 
ı\Jp Salçı, Alp Tekin, Alp Yürük, 

~111\ç, Altaca, Altanay ·a·, Altan 
-....., Amonak, Analay Atala, Anbu
~ Andariman, Aogay, Angıı Han, 

tnı, Anucur, Anak, Apak Bi
tiitı aa-, Apak Han, Alay, Apban, 

~•u, Aloftekin, Algu, Alınak, Alına 
lln, Alıncak, Alka, Alka Evli, Ala

~ Alla, Alpagu, Alp Argun, Ar•· 
!in, Altay, Altın Ang Aka, Altınay 
;·• 'Altın Saba -ka-, Altmış Kara, Al
A"j Altuboga, Ultum ~a-, Alton Bei 

tıınbig ~-. Altunhan, Alton Ka
ta, Altuntaş, Altun Terim, Alyu. A
~ur, Apa Tarl<an, Apuhan, Ara
A ıra, Arateınüc, Arda, Arga ·ka-, 
A •ırana -ka-, Argın, Argın Doğan. 
lirgış, Argum. Argun ağa, Argun 

rı:"· Argun,..ı., A.ıbasunı, Arih Bo-

k Not: yan rında -ka- yazılı adlar 
adın adıd,r ........ 
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Mecliste Büyük Bir Gün 
Sınıf farkını gösteren ünvanlar yıkıldı 
Lakap ve ünvanların kal ırılmasına dair kanun dün 

Meclisten çıktı. Müşüre areşal,Paşaya General 
denilecektir. Ağa, Hacı, Hoca, Ef. Bey, Hanım yok 
Adın önüne gelmek şartiyle er kişiye ''Bay,, kadına da ••Bayan,, denecek 

"lnöniinün çıplak dağlarında bin bir güçlük içerisinde bu degişmenin, bu 
büyük ulusun temel taşını atan Çankayanın yalçın kayaları üstünde taş 

gibi, demir gibi örsle bir millet döğen ATA TÜRK'e sonsuz saygılar ... ,, 
----------------------~ AN KARA, 26 ( A.A.) - Baıı)<an 

Kazım Özalpıo reisliğinde toplanan 
BüyÜlı: Millet MecJi.oi bugün büyük 
günlerinden birini daha yaıadı. Top • 
lantıya batlanır başlanmaz söz alan 
Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya bük.ilme 
timizin büyük ink•labonıza uygun bir 
değerde olarak la.kap ve ünvanhnn 
kaldırılına.aı için teklif ettiği kanun la 
yihaamm müzakeresini JU sözlerle is
temittir: 

Şükrü Kaya Beyin BÖz.leri 
"Arkada§lar, eski devirlerden kal 

ma bugÜn demokrasi eaa.sma uym.ıyıan 
bazı la.kaplar, ün"l(anlar, rütbeler, ni
§anlar madalyalar var. Bunların bir a.-ı 
evvel resmi dergelerden ve kanun kut" 
§ısında kaldırılması inkılabımıza U} • 

gun bir hareket olacakta. HükUınet.ı 
ruz böyle bir kanun ba.zırladı. Yük • 
sek huzurunuza takdim ediyor. Rica• 
mız bunun takdiınen, tercihan bugii:n. 
kJ ruznam.eye almmaııdır.,, 

Ne mutlu 
Mecli• heyeti unıwniyemıin tasvibi 

ile kanun ruznameye alınarak müza
keresine batlanmı§ ve bu vesile ile soz 
alan Besim Atalay (Aksaray) : 

- Ne mutlu size ki çöller arasın -
dıµı fışkıran kru1koca ulusun yasaları 
nı dÜzdünüz. Ne mutlu aize ki öldıl 
denen bir budunun temel taşlannı atti 
il.iz. Kurların görmediği yenmeleri, o
nurları topJadrnn:. Tattınız. Gene kur 
14rl0 görmediği değişmeleri vek kısa 
günler içinde i§ ba!line getirdiniz di · 
ye aöyledi. Nutkunu: 

"'/nönününün çıplak dağlannda bin 
bır güçlük içerisinde bu değifmenm, 
bu büyük ulusun temel taşını atan ç,m 
1.ayanuı yalçın kayaln üstünde tO§ gi 
;,;, demir gibi örsle bir millet döğen 
Atatürk'e benden sonsuz. saygılar.,, 

Diyerek bitinnif ve ileri sürülen ka 
nuni teküli kutlulamıştrr. 

Sınıl larkı yok 
Kanunun heyeti umum.iyesi üzerin 

deki bu müzakereden sonra madde • 

Nansi'deki 
Tedrisat Birliği 
Konferansında 

Suat Beyin çok 
mühim bir nutku 

Türkiyenin dış sıyasası 
esas itibariyle rea

listtir, h••ıt severdir 

S-Bey 

NANSI, 26 (A. A.) - Tedrisat birli
ği tarafmdan verilen konferansa başkan• 
lık eden TiWlriye Biiıyük Elçioi Suat Bey, 
Kemal "Atatürk" ün Türk milletıioin yar 
dımı ile, i~tihmmiş derecede geniş bir 
oosyal inkılap yapmış, bütün bir milletin 
ı-uhunu, zihniyetini, ahlak ve iidatuun 

(Devamı S inci sahifede) 

Mecliate sö:z: .öyleyenler Bay Hasan Fehmi iç işler bakanı Bay 
Şükrü Kaya ve Bay Besm: Atalay 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Hükumet, 
ruhani ıahısların ruhani ki•velerini ma
betlerden maada yerlerde giymemeleri 
hakkında bugün meclise bir kanun layi
hası vermiştir. Layiha perşembe günü 
mecliste görüşülecektir. 

/ere geçilmi§ ve teklif edilen kanuna 
ağa kelimesinin dahil olup olınadığı 
hakkmda sorulan suale Dahiliye encü
meni mazıbata mubaniri Şükrü B.,y. 
kanunun gözettiği mana ve maksat de 
mdkrasiyi kendine maletınİ.§ olan Tiırk 
milletinin herhangi bir sınıf farkını 
gÖ&teren ünvan]an tamamen yıkma
aıdır. Binaena1eyb ağa da köylüler a · 
rasmda azçok bir sınfı ifade eden i>ir 
tlnvan olması dolayw1e bunun kaldı
rılma.ama bükfunetle beraber encümen 
de :muvafakat ediyOJ' demi§tir. 

Ka.dm eri<ek ba"ZI isimlerin Lmet, 

1ıfet, Hikmet gibi mÜ§terek olduğunu 
bunlarm nasıl ayırt edile.:eğini soran 
Tekirdağı mebuau Celal Nuri Beye e<:. 
vap olarak Dahiliye Bakanı Şükru Ka 
ya buna dair sorulmu§ olan sualleri da 
ha iyi cevap vermiş olmak için kanu
nun Nbabı mucibesini okuyacağuu s.)y 
lemi§tir. 

inkılabın özeli.~ 

Kanunllll esbabı mucibesinde §Öyle 
d<:nib:nekte idi: 

Türk inkılabının en açık (özeli) 
vasfı demokratik olmaamdadır. De • 
mokra.sinin temeli ulusal üyeler ara -

M. Flandin T evlik Rüştü Bey M. Laval 

Tevfik Rüştü B. ve Mösyö 
Titulesko Parise gittiler 

Orada muhtelif siyasi meseleler etrafın 
da M. Laval ve Flandin ile konuşacaklar 
Bu meyanda Cenubu Şarki a vrupasımn ve Macıl. 
ristanın Milletler cemiyetine verdiği muhtıra, 
hakkında da konuımaları ihtimal dahilindedir 

CENEVRE, 26 (A. A.) - Uluslar ııusani 1935 e bıra1a1maana Lıarar ..ere-
Cemiy~, f.evkalade -.nblesl.ne iştirak cektir. • 
etmiı ohm murahhaslann bir çoğu Ce. Yugoslavya Hariciye Bakanı M. Yev• 
newe'den ayrılmışlardır. M. Benes Pm- tiç, hareketinden evvel Uluıılar Cemiyeti 
ıga dönmüştür. M. Tit.uleaco iJe T eviik Ge.tel Y azganı M. Aıvoenal'u ziyaret et-
Rü§tü Bey Parise gilmiılerdir. Orada M. lllİş ve kendisile Yugoslavya mııiıtıımsı 
Flandin ""M. Lava! ile mtrkezi "" .,,.. baklanda göriipnüştür. iBu mulrhra, elli 
nuhu §'!!ft<İ A~ müteall;k mesele- ayfa kadar olup içinde bi.r çok fotoinıf· 
lene ManWya cinayeti münasebetile Ma- leır ve beJ.gcler ırardır. 
cari.tanın ~§ oMuğu müracaat hak
kında görüşmeleri ihtimal daıhmndedir. 
Murahba.ı.ır.n hepsi de kanwmev-'de 
Samı meselesi ile uğrap.cak olan uı.... 
lır Cemiyeti toplantııı içaı Cenevreye 
ıreleceWerdir. 

Uluolar Cemiyeti lııomey toplanba-. 
da Macaristanın Mııınilya cinayetine ait 
müza.kerabn acilen yapılması tald>i.nin 
lıııılıulü yahut bu mii:raket"derin 21 kanu-

Rusya ile Franııa uzlaşması 
PARIS, 26 (A. A.) - Oeuvre gazete

.;, Rusya ile Fransa arasında bit- ittifak 
bulunduğuna dair olıan haberleri tekzip 
ederek "bir Fransız - Rus ımlaşmaaı var
dır, fakat ittifak yoktur,, demekte ve Pa
ris • Moskova hükllmetleri:nin emniyeti • 
m koruması mesel~e bir düşüncede 

.(Devamı S inci sahifede)~ 

•nıda ne kanunda, ne te.§rifa.tta, ne de 
ınuamıelede hiç bir fark olma.maaıdır. 
Türk tarihinin ilk çağlarında milletin 
fertleri arasında hiç bir fark yoklu. 

Göze görünen mevki ve makaırı fark 
)arı berkesin uhdesine verilen vazite
lerden ibareıti ki bu vazifelerin muh 
telif dereceleri arasında ehemmiyet iti 
barile fark olsa da vazifenin şerefi ve 
vazifeyi görenin haysiyeti noktasın • 
dan hiç bir fark ydktu. O devirde ulus 
adaırılan yalnız atlariyle anılır. atla
rının bll§ına hiç bir sıfat ve paye ek
ienmezdi. iftihar olunan yegane srfat 
Türk u'lu.sundan olmaktı. Bunun en par 
lak ntlsali Atil&.n.ın Romalılara ver • 
diği sade fakat büyiik cevaptır. 

Orta çağda 
Orla çağda, devlet rejimleri değişti, 

bununla beral>er halkçılık mefhumu da 
eski saflığını ve temizliğini kaybetti. 
insanlar arası.nda esa.&mı Kah dinden, kah 
hiiralelerden, kah tagallüp, tııı.sailut lıın
larından alan farklar hasıl oldu. Bu &u· 
.retle mümtaz sınıflar meydana çıktı. Her 
bir omıf kendine ve nesline ilalıi, hayali 
ısıfatlar ve lakaplar izafesine başla<lı. 

Türkler kurunu vüstai cemiyetleııle te
masları araunda bu tesirıl.erden kurtula
madı. O da sınıflara ayrılarak millet İçe
risinde bi.r hiyerarşi vücuda getirdi ve 
lrendisine halktan üstünlüğünü gösteren 
füzuli bir takım lakaplar ve payeler ize.
fe etti. Ve bu lakap ve payeleri a.ilimnez 
bir hak gibi ıtaşıdı ve bunları halkı ve 
balolu e>.mek için mütemadiyen kullandı. 

Yaka bugün Türk inkılabı ve cumhu
riyeti lranun öoünde herkesi müsavi yap
mış tır. Bugün biç bir ferdin la.t.abma ve 
payesi.ne övünerek ve sığn>ar;ık hiç lcim
ııeden fazla ve üotiin hakkı yoktur, yok. 
sa da eski devirlerin artakalan bu Jôkııııp. 
ı.v ve tabirler kullanılmalda ulusal üye
ler arasında eski sııuf ve tefevvuk hab
ral""'11 uyandırmakta, milletitı demokra
tik asil ruhunu incitmektedir. Bundan 

(Devamı S inci sahifede) 

Elektril< 
Tesisatçılığı 

Nafia şirketler hat· 
müfetttiıliğinde 

imtihan yapılıyor 

Diploma11:ı olanlar evler
de teıisat yapamıyacaklar 

Eklrtrik tesisatçılığmı kendilerine .... 
nat ittihaz eden bazı kimseler .....-dır ki 
bunlar Jiizumu olan fenni bilgiye salııİp 
ohnadıklanndan bu iti ıaylla ile yapa -
mamaktadırlar. ıBu kahil bilgiııiz kimoe
lain JlllPbğı tesisat bir işe , .......... !ığı 

"~ • 
lbTahim Bey 

P,i "'-.n bulunduğu binada elektrik 
tunası ~ pn tehlikeler doğur • 
maktadır. Bu sebeple Nafıa Şirketler bat 
müfe~ği elektrik tesisatçılığı yapan 
kimseler için bi.r imtihan açmış ve imti
handa muvaffak olanlw-a ehl.iyetnanıe 
.....,.._ğe ba~lamıştır. Başmüfetriş lbnt
bim ,Bey dün bu mesele !hakkında sordu
ğumuz suale cevap olarak şu izaıl:ıab ...,.. 
miştir: 

- Elektrik teoisatçdığını bu zemanm 
!Devamı S inci sahifede) 

Müdür : 24318. Yazı tıleri müdürü : 24319.. 
İd.are •• Matbaa: 24310. 

Siyasi mültecilik 
Yugo..lavya tarafından Milletler 

Cem.iyeli Umumi Ki.tipliğine verilen 
şiki.yet mektubunun metnini dünkü 
posta ile gelen gazetelerde okuduk. 
Önce telgraf ajanslarının bir hülô.sa
sını bildirdiği bu notanın metnini oku
duldan sonra Yugoslavya ile Macaris
tan arasında tebarüz eden ihtilafın 
§ümul ve ehemmiyeti daha iyi anla
şılmaktadır. Nota vekarlı bir dil ile ya
zılmı§tır, Ancak ithamlar çok ağırdır. 
Bir yerinde; "yapılan tetkikler, bazı 
Macar memurlannm mesuliyetini &şi
kar olarak göstermektedir.,, deniliyor. 

Yugo&lav hükUınetinin, bu ithamla
rı, gene umumi katipliğe verdiği ikin· 
cıi bir nota ile tevsik ettiği bildiri!· 
melı:tedir. Hayli uzun olan bu ikinci 
nota henüz neşredilmemiştir ve gele
cek ikincik&.nun içinde toplanacak o
lan konsey içtimamda meselenin mü
zakeresine başlanıncaya kadar da 
ne§redilmİyeceği anla§ılmaktadır. 

Yugmlavya tarafından yapılan bu 
ithamların Budapeştede derin akisler 
bıraktığı bildiriliyor. Macar Hariciye 
Nazın M. Eckbart Yugoslav notaıım:ı 
'•beynelmilel terör0 tabirile tavsif et
mİ§tİr. Ancak gerek Macar hükı'.imeti 
ve g;?rek Macar gazete~eri, davanın 
en kısa bir zamanda Milletler Cemi· 
yeli tara fmdan tetkik edilmesini ta
lep ebnektedirler. Binaenaleyh ber 
iki devletin de yekdiğeri hakkında 
kullandıkları sözler ağır olmakla be
raber, Kral Alekı;andr'm feci katli ile 
alikadar vaziyetin tenevvür ebnesi a
lakadarlar tarafından iatenilmekted;r. 
Mesele Milletler Cemiyetine intikal 
ettikten sonra artık bu yüzden dünya 
sulbü için bir tehlike olmadığı söyle
nebilir. Diipya efkin um.umiyesin.in 
Milletler Cemiyetinden beklediği §ey, 
meseleye ciddiyetile mütenasip bir e
hemmiyet atfederek tetkikab derin
le§tirmesinden ibarettir. 

Hiç değilse mNelenin Milletler Ce
miyetinde tetkik ve müzakere edilme
ai bir müddet süreceğinden bunun da 
vaziyet üzerinde tesiri inkar kabul et
me:ı:. Çünkü bu gibi had hadiseleri 
hazan zaman en mülayim surette hal· 
!etmiştir. Tarihte bunu ve aksini isbat 
edecek birçok misaller vardır. Hatta 
denilebi'ir ki umumi harpte bazı sulh
perverlerin istedikleri müzakere müh
leti elde edilmiı ol.aydı, belki vaziyet 
değişebilirdi. 

Şimdi meaelenin esasmı bir tarafa 
bırakarak bundan doğan ve çok fil· 
mullü olduğuna şüphe bulunmayan 
diğer bir &afhasını ortaya atmak is
teriz ki o da siyaoi mülteciliğin hukuk 
ve vazifesi me&elesidir. Filhakika si
yasi mülteciler hür memleketlerde 
daima kendilerine misafirperverlik, 
batta hazan muhabbet ve ı;efkat te 
görnıiqlerdir. Türk tarihi bunun mi
sa.llerile doludur ve devletimizin siya
si mültecileri konmıak davasile harbi 
bile göze aldırdığı vakidir. Ancak si· 
yasi mülteciler sığındıkları memleke
tin kanunlarında ne kadar bak bulur
larsa, o kadar da vazife ile mükellef 
olduklarını unutmamalıdırlar. Miaa· 
firperverliği auiist:imaı ebnemek, sığın 
dığı memleketin ı;efkatinden istifade 
ederek kendi memleketine veya her· 
hangi ecnebi memlekete kartı kun
dakçılık te~kilatı yapmamak, mülteci· 
!iğin ilk vazifesidir. Bu vazifeye ria
yet etmeyenler, devletler arasında 

münasebetlerin bozulmasına, hatta 
bazan unıumi siyasetin tehlikeye gir
mesine sebep olabilirler. Bu dakika
dan itibaren de baklannı kaybetmiş o
lurlar. Gerçi hukuku düvelde buna 
kar§ı bazı hükümler mevcut iae de 
bunlar siyasi mülteciliğin bugÜnkü 
kadar genişlemeın4 olduğu devirlerin 
zihniyetine göre tesbit edilmiş ı;eyler
dir. O zaman bu hükümleri tesbit e
denler, kendi karşrlarmda yalnız fi. 
kir ve kalenıle mücadele eden sİ)'8si 
rakipler görüyorlardı. Bugiin buna be
del tabanca ve bomba vesaitine mü
racaat ediliyor. Eokiden po..tahaneler• 
le propaganda vesikaları geçirilirken; 
timdi hudutlardan silah kaçırılıyor. 
Bu keyfiyet, memleketlerin yalnız .;. 
yaııi aaayişini değil, idari inzibatını da 
bozan bir bidattir. Binaenaleyh hü
kümlerin zamanla değİ§mesİ kaidei e
oa.siyesine göre, siy~i mültecilik evsa
fmm ve bunlara karşı ittihaz edilecek 
tetbirlerin de yeni tartlara göre yeni
den tesbiti bir zaruret halini alır. 

Devletler ellerinde mevcut vesait 
ile en azılı bir mülteciyi bile ne kendi 
memleketinde ne de geldiği memleket 
için zararlı olmıyacak bir vaziyete ge
tirmek imkamna her zaman maliktir 
!er. Bu.imkan temin edildikten ııonrr 
en azılı bir siyasi mülteci ile en kuv 
vetli bir fikir propagandacısı dahil ı 
ve harici asayiş noktuından müsavi 
olur. Bu mülahazalar siyasi mülteci
lere karşı devletlerin harici münase· 
betlerini halelden kurtaracak hüküm
ler altına almaları günün ehemmiyet
li meseleleri sırasm.a girdiğini göster
mektedir. Bu nokta ba!ledildikten 
sonra öyle iddia ederiz ki bir ikinci 
Yugoslavya - Macar hadisesi ortaya ç~ 
kamaz ... Yahut çılonak istese de oldu
ğu yerde boğulur kalır. 

Milletler Cemiyeti Yugoslavyanın 
notasını ve Macarlann cevabını tetkik 
ederken, bütün milletlere şamil ve 
beynelmilel asayi~in teminini müte
keffil tetbirlere önayak olacak oluna, 
meselenin esasına olduğu kadar mi'
letlerin müstakbel emniyetlerine de 
hizmet edici bir İş görmüş olur. 

Ahmet Şükrü ESMER 



Bütün Ömrünü gazete
ciliğe veren adam 

!HARİCİ HABERLER 
Mösyö Herriot haykırıyor 

Ne dışta ne içte harp is
t·emiyoruz! istemiyoruz 

. . .... . ' 
Süleyman Tevfik Bey 54 senelik 

yazıcılık hayatını anlatıyor 
Bir kütüphanede oturuyordum. 

Elime bir kart vizit tutuıturdular. 
Uzerinde ıu sabrlar vardı: 

Süleyman 'Tevfik 
En eski muharrir ve gazeteci. 

(Başlangıç: 16 haziran 1297) 
Köşesinde iki büklüm olmuı yazı ya• 

zıın ak ıakallı ihtiyar gözüme ilişti: 
- Kart vizit, sizin demek ... 
Acı bir gÜlü~le yüzü hafifçe buruıtıı: 
- Evet... Ara sıra Lizun oluyor da. •. 
Ka!amm içinde küçük bir hesap yap-

bm: Tamırm elli dört sen~Ek muharrir ... 
Süleyman Tevfik Bey, benim ne dü

tündü .ümü anladı: 
- Yatım selueni aıkm ama, bugiine 

kadar; kalem elimden düımedil Dile ko
lay .•. , El.i dört yıl bu. .• Uzun bir ömür! 
Biz hila çala kalem yazıyoruz. 

Onündcki k.~ğıtlara bakarak sordum: 
- Neler yazıyorsunuz bakalım .. 
- Orasını biç sorma.- Bir kütüphane-

den "Natpinkerton,,un yeni ~erilerini İı· 
ted.iler. Onu tercüme ediyorum! 

Yün.ğimin burkulduğunu duydum. 
Elli dört ıene, her ndide yazı yazdık
bn sonra da dinlenecek vakit bulamayan 
bu ihtiyara acmıamaık mümkün değildi. 

Sordum: 
- KAç yaımdasmız, Süleyman T evf'ık 

Bey? 
Ağzmda bir ıeyler çiğner ıribi yapb: 
- Seksen olmalıl-
Sonra, ağır ağır bana dert yandı: 
- Efendim, bu romatinnalar, beni 

bitiriyor. Ayağa kalkanam. derhal iki 
büklüm oluyorum. Yal tığım uıman, 
muti .... kıskıvrak yatmalıyım. Ayağnnın 
lıirini uzattım mı' ııözümden tiınfelder 
çakıyor 1 Ah bu romatizma. •• 
Ayağa kalktı, biraz gezinmek istedi. 

Fakat beli o kadar bükülmüttü ki, yürür
ken, yan ablmıı bir sorgu itaretini mı
dınyordu. Teselli o!sun diye dedim ki: 

- Havaları gönnüyor musunuz, ne ka,. 
.ı. berbat gidiyor. Bahara doğru, gene 
kendinizi toplar11ruzl 

Umiı..iz bir hareketle baıını ııalladı: 
- BUden arUk geçti... Demek iıti. 

yordu. 
Ben bir aralık sordum: 
- Elli üç senedir gazetecilik ve yazı. 

cılık ettiğinize göre, kim bilir ne hatıra· 
!arınız vardır? 

Batını salladı: 
- Onlar yımnakla tükenir feyler de-

ğil kil 
- Biraz olsun anlatmaz mısınız? 
Anlattı, ben de yazıyorum: 
- Ilk &'azcleoiliğe batlamam tuhaf ol

du. 1295 yılında, Ali Suavi vakuma ka· 
rqıtığnn için Halebe !IÜriilmiittüm. Orada. 
iki aene kadar kaldan. Viliyet mektupçu· 
luk kaleminde çalıııyordum. · 

O sıralarda Halep yakııdanna &'ökten 
büyük bir {laf düıtü. "Haceri ıemavi" 
elenilen bu lllf, Halep halkmı heyecan İ· 
çinde bıraktı. 

Şurada bıırada: 
- Gök kubbesi delinmiı 1 •• Allah, ba

ıamza lllf yağdmyor ... gibi taflar duyu• 
luyordu. Ben dayanamadım. Bazı kitap. 
Lr kanıtırdığım için Haceri semavi'nin 
ne olduğunu biliyordwn. Halepte çıkan 
Fırat gazetesine bir yazı gönderdim. Bu 
yazıda, &'ökten düıen taşların "Bolid.,ten 
ibaret olduklarını, anlatmağa çalıııyor
dızm. 

Vali Cemil paşa, yazımı okuyup be-

.Süleyman Teıılik Bey 
nu da i'Örmüı, fakat nasılsa okumadan 
neşrine müsaade ctmiı. Biz gazel'eyi ge
ce yansı bas .. rken mabcyinden bir me
mur, soluk soluğa yetitti: 

- Makale giımeyecek! 
'iyi ama, bu saatten sonra, yeni makale 

yazılır mı?~ ister istemez, bqınakaleyi 
çıkardık. Fakat yerine yenisini yauıma
dığmuz için, "Alman dostluğunun lü
zumsuzluğuna olan makalmniz,samör ta· 
rafından çıkarıldı,, teklinde bir (izah) ile 
makalenin yerini boş bıraktık. 

Gazete çıktı ama, çılanas.ile kapatıl
ması bir oldu. 

Ondan sonra bir çok gazetelerde çalıt
tım. Tercüme ve telif olarak bir çok ki
taplar yazdan. imzamı taşıyan kitaplar
( 480) cildi ıeçer. 

Eski Türk. Yunan harbi ıD'a•arında 
Sabah gazeteai hesabına T salyada yap- 1 

bğım seyahatte, bir çok mektuplar yaz· 
mıştrm. Bu mektup 'ın toplayarak, çı
kardığım kitap, o zamanki salış rekorunu 
kırmıttı . 

Fakat kitabı basan, Mihran, on binler
ce lira kazandığı halde, bana on para 
vermedi. 

- Sen ,bizim maaşlı muharririmizHIL .. 
diyip &'eçti. 

Fakat .,imdi yaş ilerledi. Vücutça eski 
faaliyetimi gösteremiyorum. V akia, yaz. 
mauna, gene yazıyorum. Çok şükür ,hafı 
zam da yerinde ... Fakat, ihtiyaı·iık, be· 
lİınİ büküyor. 

Dütünün ki bundan kırk sene evvel, 
"Müstecabi zade hmet,,ler, (Nabi zade 
Niizun,,lar, tair (Ande'ip)ler; bizim &'Ü· 
nümüzün yeni yetitenleri idiler. 

Onlann yazıcılığa Özendikleri çağda, 
biz kemalini bulmuı muharrirlerden sa
yılD'dık. 

- Bir aralık hapishaneye de girdiniz. 
di değil mi? 

Süleyman Tevfik Bey. içim çekti: 
- Evet ..• Bir kaç kuruş için münderi

cabndan bir satırını bile görmediğim bir 
gazetenin mes'uliyetini üzerime alıruıtmı. 

Zavallı ihtiyarı, bu yaıta bile kütüp
hane kütüphane dola§tıran o bir lokma 
ekmek para11 değil mi? diye düıündüm. 

Acaba bizim Matbuat Cemiyeti; Mah
mut Sadık ve Ahmetı Rasim kadar eski 
bir gazeteci ola!> Süleyman Tevfike, ufak 
bir yardrmda bulunamaz mı? 

M. Salihaddin GUNGOR 

1 ••••••• 

Radikal Scsyalistierin Lideri bir mektebin 
çalıma merasiminde mühim bir nutuk söyledi 

CHATEAU FLIF.RRY, 26 (A. A.) • 
Bir mektebin açdma merasimi m~ 
betile verilmiı olan ziyafette bir nutuk 
söyleyen M. Herriot, haki4<i bir cumhu· 
riyetçi olan iktidar mevkiiııin bir zovk 
değil, bir vazife olduğunu söylemiş ve 
zi)"tfette yalnız Raı:likal • Soıyıa}iıüerin 
değil, mutedillerin ve sosyaliatJenn de 
bulunduğunu görmekle menmun olduğu 
nu ve İçle dışta banp temin ebneii'e ç&
lı§aCak bir hükiimetle çalıtma beraes" • 
liğine anık dduğumı bildirın4tiı-. 

M. Herriot, cumlıııriyet bükıimetınin 
efkiin umumiyanin ~stisini temin et· 
mek vezi.fe•ile miikdlef olduğunu ıöyle
mİ§ ve §U suretle haylannıflır: "Ne dıı
ta ne .içte harp ist.....Wyoru:ı:, istemiyo • 
ruzl,, 

Bundan sonra qsizliği ele aları M. 
Hemot, 810 bin yabancı iıçıi bul111811 
Fnmsa'run ancak 350 bin ipr..i bulu~
ğunu söylc.niı ve netice olarak töyle de
miıtir: 

- "Biz, ortalıkta pmıik çrkannamağa 
çalıtan adamlant. •vat ve bant sö:okrini 
ıpekiilisyon yapmağa uğrafUl insarrlanıı 
kapılmıyacağız~, 

M. Herriot, bundan sonra demiştir ki: 
"Avnıpanın f3danda soyııal gidiıi bi

zimUnin ay:u olmayan bir devlet vardır, 
bu devlet dün Çarizm teklinde idi. Bu· 
gün ise başka bir §elıildedir. Mamafih, bu 
omm b;leoeği bir İJtİr. 

"O devletin ılilecliği gibi ben de banıı 
d>liyorum. Ben, çoc:uldannm ..., memı. 

)'un an - Arnavut 
hududunda 

B:r müsademe olduğu 
haber verilmektedir 

ATINA, 26 (Milliyet) - Yaıryadım 
gelen telgraflar Yunan hududunu geç • 1 
mek İsteyen Arnavutlar ile hudut muha· 
fızlan arasında bir mü.ademe olduğ-unu 
bildirmektedir. Fakat bu haberi teyit e
den resmi malümat almamanuıtır. 

• • • 
ATINA, 26 (A. A.) - Atina Ajan11, 

gönüllü çeı.eler tanıimdan Arnavutluğa 
bir buıkm hazırlandığı baklandaki ba· 
berleri tekzip etmektedir. Mezkur Ajans 
gümrük ithalat ....mnm t=yidin.i de 
tehip etmiştir. 

Amerika hükumetine karşı 
hazırlanan komplo 

NEVYORK, 26 (A. A.) - Ceneral 
Bultr-e bük\ımete karp bir '-tist komp
losu yapmaık teklifinde buluomuı ohnak· 
la itham eılilen Gerald Macguire'in cdıi 
eimsarlardan Robert Clar'dan 74 bin do
lar alnnş olduğu , Amerika aleyfıindeki 
faaliyetler hakkmda tahkıikat yapmağa 
memur komisyoım wırmiı olduğu rapor• 
dan anla§ılımıbr. 

M. Herriot 
ketio hoıyatmı düıünen bir devlet adamı 
gibi düıüııdüm, bu suretle uzlaıma söz
lerinin söylendiği bent ...., yakmlık ha. 
reketıerinin yapıldığı günün çok kutlu 
bir gÜn olduğuna immıyorum~, 

M. Herriot, Sovyet Rusyarun Ulualar 
Cemiyen- girmesini büyük bir sevinçle 
karı-lamı§, demolorai r'ejimİ haldmıdaki 
övünçlerini "" cumbur.iyet clösİpılininin 
1792 de olduğu gia>İ bir kere dailıa F nın· 
sa toprağmı ve acunun hümiyetini kur
larmıJ olduğunu beyan etınôıtir. 

Maden ocağında 
Suların hucumiyle 53 

amele boğu.du .. 
NAGASAKI, 26 (A. A.) - Buraya 

yakm ve deniz altında bulunan bir ma• 
den ocağına sızan sulardan ötürii 53 iş
çinin boğulmui olmalarından k<>rkulu • 
yor. Kurtarılmaları için pek çok çalı J. 
makta ise de, sağ çıkacakları belli değil
clir. 

Staviski yüzünden 
Bir fransız gazetesi aley

hine açılan dava 
PARIS, 26 (A. A.) - Müfettiı M. 

Bonnyini:n haftalık Gringoire mecmuası 
aleyhme açımı olduğu davaya Paris •· 
ğrrcea mahkemesinde bafl.amlmıttır. 
M. Boımy bu davayı mezkilr mecmuııı.nm 
kendirini M. Prince'in katli ig.inde iNÇ 

ortağı gösterme•i ve çahnmıı olan 9"1<· 
lerin dip koçanlannı Atması gibi itlerle 
ittiıham etnıesi üzerine a~ıtr. M. Ban
ny, 200 bi.ıı frank zarar ve ziyan İstemek· 
tedir. 

Liyejda büyük bir yangın 

ienmif. Yanına çağırdı: Gümüş dagw larında bir 
- Sen eli kalem tutan bir gence benzi. 

Londrada hazırlık 
LIYEJ (Belçika), 26 (A. A.) - Sos

yalist kooperatif ınağazalarınıla çıkan 
yangm bir kaç milyonluk zarar vennit
tir. Alef yayıldığından zabıta yengma 
yakın evleri bo§al.tımıbr. yonun! Bet yüz kuru, maaşla seni Fırat kaplan vuruldu 

gazetesine a!ıyorum. Göreyim, seni... Dük dö Kent'in düğünü GERMENCiK, 26 (A. A.) - Gümüı 
Dedi. o gÜnden itibaren, gazeteye ya· fevkalaA de olac•k dağlarına yapdan sün.I< avında bir kap-

zılar yazmağa batladnn. Istanbula dön- .. lan ve 30 domuz öldürülmüttür. Uç yıl Amerika Şimal kutbunda· 
dükten ıonra, iıi büsbütün muharrirliğe LONDRA, 26 (A .A.) - Yunanistan evvel bir oduncu gene bu dağda balta i- • k d 
dökmüştüm. Kral hanedanından Prens ve Premes le bir kaplan öldünnüı _.., deriırini 80 li· yenı topraklar azan 1 

"Saadet,,te, Ahmet Fethinin babası Jorj, Dük de Kent ile Prenses Marina'· raya salmııtı. KUÇUK AMERiKA, 26 (A. A.) -
Nmi Beyle,. ''Tercwnaru hakikat., te Ah- nm evlenme tenlilderİDde bulunmak ü- Amiral Bird, Mari Bird topra.klannm 
met Mithat efendi ile birlikte çalııtım. zere dün buraya gelmi.1tir. Avrupa hii- Zagonun annesi öldü 1imal kutmundan kutup toprakları kıyı-
Mürüvvet diye bir de gazete çıkardım. kiimdarlarından birçoğu bu evlenme me- larma kadar uzandığını bildirmektedir. 
Bu gazetenin niçin kapatıldığını da size rasi:minde bizzat hazır bulunacaWarclır. TiRAN, 26 (A. A.) - Dnıç'ta bulu- Bu topnddar, Birle§ik Amerilııa'ya 200 
kısaca anlatayım. Almanya imparatoru ATLNA, 26 (Mill>yet) - lagiltcre nan Kralın aneri Hatice Hanım, birden lıiın mil mırabbaı kazaıulırmalrtadır. 
o ırüıılerde Istanbula gelmİ§ti. Ben hir Krabnm oğlu Prens Jorj iJe evlenecek o- ~~fat ebnİftİr. Na'ıı Tirana getirile-
makalo yazdım. Makalenin men:uu ıu i- lan Yunan ıwenseslerinden Maria'nm dü lngı"ltere. Yugoslavya 
eli: ğünlerinde Atinıa ~ temail etmcık ü-

"Alrnan doıtluğundan biz hiç bir ıey zere Belediye Reisi MöıyÖ Koçyu Lon.. Bir tethi,çi yakalandı BELGRAT, 26 (A. A.) - Yugoslav· 
amamayız. En yalan ve en büyük komtu· draya gitmiJ!ir. Belediye Rem Londra. MARSIL y A, 26 (A. A.) _ Zabıtaca ya matbuatı Naip p,..,.., Paul'ün Lond-
t:nuz Rusyanm dostluğunu elde etmeli· ya Atina toprağı ile eskiden Kraliyet yakala..., Itııly.ı R.ubatto'mm tethifÇÔ- raya seyabatmdaıki e!ıenaııiyeti bydet-
,U!., bahçesi bulu..., ıimdiki milli hah~ ler grupuıııa menaup olduğu saıulmıokta· ınekteclir. p...,... Paul Lcmclmda lngiliz 

i~~-aıarı-:-E-san c_sör_~_ıfzı_;_y ~-:-öru~··r;'."""ü.B~~~çiçelder-:. A~~-ön;~~-tir._A;;;;..:T..:l:.:N:.:.:D:.c1rr.::~:....;O;:..K:;;:..;:U:_D::....U,;;;....K_L_.ıev-:-~"."."'aıdR"."""am'.'."""~-· eM~8'iru~··;_~-:-·-:-. ) 
Yakınlaşmanın tahkimi leri müh'm bir yekünu bulan Bulgar- vamlı bir infilôki halini almııtır. Bu aaadetini gözetmek lôzımdır. Gelecek 

• • 
ıçır.. 

Bütün Slıiıı ııe Avrupa tra=teleri, 
Solya i'e Belgrat arasındaki anl.cqma 
lıakkında miitaleıi yürÜtmekte deııam 
etmelıte ııe bunlardan birçoiu da bu 
.anlapmula •;y,, i ııaye arQftırmakta • 
'ı!ırhr. BA anltıfma ile temin edi:nek 1 
utenen, Mr feyden evvel, iyi'komfu• 
la.k, ~~"!' oe $Jikün içinde ya,amak • 
tır. Çunku ıaun unelerdenberi devam 1 

ettirilen düımanlıh oe çarpıımalar, ı 
Bultrar L'e Sırpları lelıikete sürükle • 1 
miftir. lki.i de büyük bir devletin İs· 
tl.ıımarına uiramqtır. Kendi hükıimet 
ııe uluslarının faydalarını unutarak 
fUUr:SUuasına baıkalarının faydalan. 
na ça'qmqlaı·dır. iki taraf arasındaki 
miinasebat, •on azmanlarda dayanıl • 
"!'yac~k. bir ~ale trelmifti. /fte bu ııa. 
:ıyet, ıyı treçınmek ııe anltıfmak 1ra • 
ye.ini uyandırdı. Ba anltıfmada ilk dü 
fÜnilen nokta, Balkanlarda aulhün mıı 
ha/azasıdır. Banan için de her fey • 
den evııel, B.:ılkanların huzur ve sükıi· r 
nunu bozan Sup - Bulgar anla,ama • 
mazlığının ortadan kalkması lazım • 
dır. Fakat bu anlaşmanın tahkimi ve 
hak;ki kardeıli haline trelmcııi için, 
Yagoslaııyada YQf<lyan Bulgarların 
Bul arl.klarının tanınnuuı icap eder. 
~=" - - _,,....; ı.arpten .anra adet. 

lar,. Yugoslavyayı terketmek mecburi- infilıil.in neticesinde iki taraf ta iste- nesillerde dedelerinin ı:özüyle her §e· 
Jl';~·nde ka!mıı!ardır. Hırvat, Sloven dilılerini ödemediklerini keıfetmektc· yi görmeye bilirler. Şimdiki Alman 
kılue ve mekt.,pleri muhtariyetlerini dirler. Modem bir harpte galip mai· kızları torunlarına kahraman bir Hit-
mu~afaz" et~ik~eri gibi, Bulgarbır da lıi!ıiyetten maada her§eyİ kaybetmek ler Almanyası bıraktıkları halde nan· 
aynı haktan utıfade etmelidirler. Bul tedir. Tayyarelerin e•ki harp usulünü kör torunlar da ıevkli bir komünist 
gar f.a kının bu tabii haklarının ta • değiıtirdiğini ııe çabuk bitmai ihti • olabilirler. "Bir iki nesil feda olursa 
n~nmasiy~e Yu~oslavy? krallığı hiç mali ile galibn zararlarını ödeyecek 0 • ne lô.tım gelir?" Fakat bu fedakarlık 
bır fey kaybetmıyecektır. Bilôkis ~hi· lan br harbe inanacak çok ...,. asker boıa giderse yazık değil midir? Ge • 
Ü kuııııeti ve uluslararaın kıymet ve e· vard.r. Bu, hayalin diğer bir neııidir. lecek nesilleri sevmek gayet güzel bir 
hemmiyeti artacaktır. Bu avretle millet Asrımızdaki neslin tamamen kendini eıyd;r. Yalnız itidal ııe aklı .elim ile 
IQflarımı:ı: Yugoslav hükıimetine daha feda etmesile dünya ne kazanmııtır? sevelim. 
ziyade bağlı kalacaklardır. Bu, yapıl Fcdakôrlığı gelecek nesillerin hurtu· "The New Stateman and Nation" 
dığı takdirde, Bulgar. Yugoslav ça- lu§u için yeg<lne çare olarak en yük- Acun'u en bu-yu-k 
ll •.-a bı"rlıg""ı" daha kolavl·Lla mevda • 0 "ll bu "ll 0 n ,... ~UH ~ sek acsle ısteyen mı et, ne61 erı 
na ge'.ecek ve tahkim olunacaktır. kurtarmak için başka çare olmadığını deniz uçağı 

(Sloııo • Sofya) kabul eden millettir. Fedahôrlık bu Acunun en büyük deniz uçağı Tou• 
N l A l" ? ıelıilde deııam ettiği takdirde, hurta- loıue' da bir fabrikada yapılmaktadır. 

e azım ge ır • nlacak nesil kalmayıtteaya kadar ken ııe yakında bitirilecektir. Uçağın de"" 
Almanyada Na:r.i kızlar birliiine dini feda edecek bir nesil •iı.ilesi ol· me uçuşları bu ayın sonunda Biscaros· 

ımvuup genç kızlara tavru hareket mom,.cına •ebep yoktur. so limanında yapılacak ve sonra uçak, 
rehberi olarak resmen taııııiye olunan Bu dü§ünüı istikbal hakkında hav- Fra 18a ile cenubi Amerika arasında 
kitap rılımqtır. Bu kitapta genç kız,. aal:ılarında bir ütopi hazırlayarak bu- yolcu taıımakta kullanılacaktır. 32 
lora •aadetlerini husuri hürriyette de· na kurban vermek isteyenler de bulu- ton aiırlığında olan bu deıı gibi ma-
ğil, mil~tte aramaları "liaumu aöylen nur. Dünyada en takdir edilecek ha- kinede 46 kişi yolculuk edebilecektir. 
mektedır.,, "Çocuklanmı:ıın kendileri reket, ideal uğurunda kendini feda et- Uçak 32 metre uzun, 9 metre yüksek· 
n~ hij.r. bir ~illet olarak bulmaları için meklir. Fakat nıahahkatır ki, bQfka- tir. Kanatlarının eni 50 metredir, her 
bır ıkı nesıl feda olarsa ne l<Uımg~ • /arını feda elmek hakkında da bir had biri 850 beygir huvııetinde olan 6 mo-
lir?,, diye aoru/maktadır. Şah.; leda. vardır. Umumi harp .:snasında her törü ile uçak, aaatte 230 kilomrtre ça-
/.ıirlığa müracaat eski bir fi.kırdır. Mr. millete mem•p olanlar, hayatları pa- ahlakla ııe 2000 metre yüksekte uça-
Chıırchilfin birkaç .zaman evvel aöy- f.asına mer 1 tleri. i )abaııcı is ilıi.m bılecektir. Uçağın tanktan 27000 litre 
lediii gibi harp bugün bir noktadan dan kurtar a "' hazu·dılar, bununla b"nzin alabilecektir. Uçak bu kadar 
değişmif ile mühimmat fabrikasmın de bcraoJcr halil:azırda yaşıyanların da be.uin ile havada Wr kalkııta 4000 

• 

• 
Reisicumhur Atatürk'ün ismet 

• 
lnönü'ne mektubıı 

'ANKARA, 26 (A.A.) - Kemal öz adlı Cumhurreisimize Atatiirl 
soyadı verildiğine daiı- olan kanun yarın Resmi Gazetede ne1redilece/. 
tir. Başbakan ismet Paşaya Reisicumhur Atatürk tarafından soyadı ol• 
rak lnönü adı verilmiştir. Bu hususta Atatürk.ün mektubu sureti şudur 

Başvekalete 
Ba~vekil ismet Paşa Hauetlerinin, inkılap tarihimizin ilk fereHi 11• 

parlak sayltuı olan lnönü meydan muharebelerinin bas kahramanı ol 
muş bulunnuuı itibarile soyadı kanunu icabı olarak alac'ağı aile imıirıİI 
lnönü olmaaını çok yerinde bulduğumdan kendilerine bu soyadım teı: 
cih ettiğimi bildiririm. 

Cumhurreisi Atatü:rh tarafından Büyük Millet MecNsi Baskanı /(6 
zım Paşaya da Özalp adı ııerilm4tir. · 

Musiki komisyonu dün toplandı 
'ANKARA, 26 (Telefonla) - Bugün saat onbeşte Maarif Bakarı 

Abidin Beyin reisliğinde musiki mütehassıslannın da iştirak ettiği ko 
misyon toplandı .•. Geç vakte kadar ruznamesindehi maddeler üzerind1 

görüştü ••• 

Adliye intihap .. . 
encumenı 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Adliye İntihap encümeni bugün ııo 
zifesine başlamışhr. Yeni hakimler kanununa göre hakim sınfına rnetı 
sup olanlar arasında tasfiye yapacak olan komisyon mesaisini ay bafı1' 
da ihmal edecektir. 

Tarife kanunu projesi tetkik ediligoı 
ANKARA, 26 (Telefonla) - lhtuat Vehıileti mü•t"F" Faik Be· 

yin reisliğindeki komisyon tarife kanunu projesinden maa.cla tetkik eti 
ği maddeler hakkındaki raporunu bugün Başvekalete vermiftir. KomİI 
yonun ıı.Ud olduğu neliceler 1 Kanunusani 935 tarihinden itibaren tal 
bika başlanacaktır. Tarife kanunu projesinin tetkiki bir müddet dah 
sürecektir. 

Metr Sa/em hakkındaki karar 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Rüft!et vermekten maznun olaral 

Ankara Asliye Ceza mahkemesince Metr Salem ve Leon Faraci Eletı 
diler haklarında verüen kararı temyiz mahkemesi nakz.etmiştir. Muhi
k.eme yakında başlıyacaktır. 

Romanya komünist fırkası kapatı/d 
BVKREŞ, 26 ( A.A.) - Romanya komünist fırkası ile komünist tJI' 

hiyetini haiz bıu\ınan bütün diğer teşekküller menedilmiş ve bu teşelı 
küller merkezlerini kapatmışlardır. Bu tetbirin, Sovyet sefaretinin Bük 
reşte açılmasının yakin bulunma.siyle münasebettar olduğu bildirilme/. 
tedir. Zira, hükumet milliyet aleyhinde her türlü propagandaya mani O• 

mah ve Sovyet~erle münasebatm iadesinde dahili bir tehlike gören m" 
ha/ili teskin etmek istiyor. 32 tqehhülü alakadar eden bu tetbirler, örl 
idarenin verdiği salahiyete tevfikan askeri bir emirle tatbik edilmiıtiı 
Bu teşehhiillerin merkezlerinde araştırmalar ;yapdmlfltr. , . -

ita/ya Paveliçi teslim etmiyor 
ROMA, 26 ( A.A.) - lstefani Ajann büdiriyor: 

11 

Torino istinaf mahkemuinin istintak dairesi 23-11-934 tarilıinJ• 
yap.' ığı müzakere neticesinde, Ante Paveliç ve Ojen Kvatemik'in FT(lJ 
sa~·· teslim ediı"memesİ liizım geleceğine harar vermiştir. 

Deniz görüşmeleri ....... ' 
Japon sefiri henüz Tokyodan kat'i 

talimat gelmediğini söylüyor 
Sefirle amerikan murahhası golf oyna• 

mışlar sonra bu meseleyi 
görüşmüıler fakat gene anlaşamcıımıılardır 
LONDRA, 26. A.A. - M .Matsudei

ra Japonya tarafından lngilizlerin key
fiyet balruru.ndan tahdit, Bahrimuhit'in 
tahkim edilmemesi ve deniz intaatı proğ 
rammın bildirilmesi hakkındaki ıualle
rine henüz cevap verilmediği noktasını 
tebarüz ettirmektedir. 

M. Matsudeira, Tokyo'dan daha tam 
talimat almadığını söylemektedir. 

M. Matsudeira, M. Nonnan Daviı'e 
Japonya heyeti murahb;sasınm 5-4-4 
nisbetini t'eklif ettiğine dair haberlerin 
temamen asılsız olduğuna teminat ver
miıtir. 

Tokyo tanfından 10-12 de feshedile
ceği bildirilen V aıinııton muahedesinin 
ne zaman feslıedileceğine dair burada hiç 
bir tarih bildirilmemektedir. 

iki ııiyasi plıaiyet, muahedenin 
feshinden ıoııra müzakerelerin ba
zı mabafilin fesih ile beraber artık 
müzakerelerin tatil edileceğini ileri sür
melerine rağmen, ne tarzda cereyan e
deceği hakkında görüşmüşlerdir. 

Cuma gününden evvel bir içtima ya
pılmıyacağı umuluyor. 

LONDRA, 26 .A.A. - Japon sefiri 
Matsudeira, dün öjileden ıonra M. Nor-

Muhacirler 
TEKIRDAG, 26 (A. A.) - Bugiin 

de Romanya.dan iki vapurla 1080 Türk 
mühaciri gelmiş tir. Malkaraya yerl"§'lıi

ri.lmekredir. 

kilometreden fazla uçuı yapabilecek· 
tir. Uçaiın göııdeırindeki on iki tane 
birinci sınf yoku kamaraaı, vapurla • 
nn birinci tnnıf kamaraları kadar bü· 
yüktür ve iki :ııataklıdır. Her kamara· 
da tam tertipli bir banyo vardır. Uça
ğın 1rövdesinde ikinci sınil yolculara 
ve uçağın taifelerine mahsus yerler • 
den baıka bir mutfak, bir bar, bir •a· 
lon ve bir radiyo yeri bulunuyor. On· 
lü bir Fran81Z uçakçLSJin adını alacak 
o!an bu uçak iki sene eııvel ycpılma
ğa batlanmıı ve tiıı. ("ye kadar 18 mil
yon fıanga mal olmuf"ur. 

( Pariser Tageblatt) 

man Davis ile bir parti golf oynamııtıt 
Japon ve Amerikan mabafili, bu O 

yundan sonra iki devlet adamın nakli 
nazar teatisinde bulunmuı olduk.Jarol' 
ancak bunun deniz konuımalarmm dıJI' 
masmda biç bir değitildik yapmam!! o 
duğunu söylemektedirler. Konutınanııır 
M. Matsudeinuıın bugün Amerika aeff 
retımesine giderek M. Namıan Da..U il< 
gÖrüflDesİ hal<hndaki kararmr değifiİ'" 
miyeceği ihtimal dahilindedir. 

LONDRA, 26.A.A. - M. N...-r 
Davis ile görüşmek istediğini göst~ 
M. Matsudeinı, bu sabah kendisıile ~ 
rüımüftiir. Görü!me olurken reami .,... 
iki lciıi daha bulunmuflur. iki m~· 
hu, deniz iıılerinden konqmnılardır• 

VAŞiNGTON, 26.A.A. - AyeııP 
M. Nye, harici aiyaset cemiyeti ~ 
fından dün verilen öğle ziyafetinde fD) 

!ediği nutukta, Japonyanm Va§İl'~ 
ton muahedesinden geri dönmek içil 
verdiği kararı yerinda gÖstcrmif ve Jıı 
giltere ile Amerikayı, eğer süahlarıJI 1 

zaltılmasını samimi olarak istiyorlars" 
Japonya için deı>iz müıaviliğini tanJ01So 
davet etmiJ!ir. 

M. Pesmazoğlu maliye 
nazırı 

ATINA, 26 (Milliyet) - °"""°" 
Nazın M. Pesmazoğlu Maliye Ne>:ar"1 

ni kabul ettiğinden bugiirı yarın ı.ot>lt 
yapılacağı siyasi mahafilden teyit olııJI 
malrtadr. --
Arnavutlukta ekalliyetle1 

CENEVRE, 26 (A. A.) - Arne"'1
1 

lukta hususi mektepkrin laii'vi ve bııs' 
larm yerine devlet mekteplerİnin k.,..., 
JllllH meselesi Milletler Cemiyeti k"" 
seyi.nde ileri sürülecektir. lngiliz, ?deı;; 
ka ve Portekiz mümess.illeri, bu ilgıı t1 
navutluktaki akaJ.iiyetlenn eberi•İ 111 1 
fında.n protestoyu mucip olduğu 

0 
meselenin bir "akalli)"etler .,..,. lı 
]arak ruznameye k'lnulınasrnı 
tipten istemişlerdir. 

• • 



.. Bir kaç ~örüş ... 
Cozüme ilişiyor: 

& C~en gece saat on bire doğru 
b~oğlunun maruf pasajlarından 
ı''ll?in kapalı kapısının yaptığı gi· 
~l'lticle bir salepçi duruyordu ... 
o;va.soğuk ve salep te o sıralarda 
leı:f~nır bir şeydi ... Baktım: Bir be
d 1Ye polisi geldi ve salepçiyi ora· 
d~ kaldırdı ... Caddede durulmaz 
ş'.Ye... Doğru iş. Ne diyebiliriz? 

0 
llııcli bu salepçi ne yapsın? Saat 
~an sonra bağırmak yasak ... So
t ta durmak ta yasak. Salep te 
.~erken satılamaz. Mutlaka gÜ • !!kü yere koyup fincanı doldura
İçi Ve verecek: Ve müşteri., salepi 
~ 11~eye kadar da bekliyeceksiniz. s;;- siz değil, salepçi bekliyecek ... 
lıııdp te ayrıca salepçi dükkanla • 
'il a satılmaz. Bütün bunlar doğ
li 01.rnakla beraber belediye poli· 
~ ~zifesini yapar ve salepçiyi yol 
le ~nele, hatta bir girinti yerde bi-

urdurmaz. 
~~kin... Belediyenin sokakldra 
) ft eu titizliği her zaman her 
0';'cle mi?.. Vallahi orasını pek 
"lllıem çünkü: 

lttanbul sokaklannı görüyo -
~·En işlek caddelerden en ÜC· 
) l'erlere, otomobil yolundan ya • 
~~ kaldınmına kadar herkes, her 
1-trecliği azman kazıyor, açıyor ve 

ap ediyor. Kimse gelip te: 
)o -- Ne yapıyorsun yahu! demi -

r. 

ıqıl•t~bul caddeleri bu kazma ya
~q,;ıe delik deşiktir. O ne perhiz, 
4 ~e lahna turşusu? Ustünde sa
~Pri durmasına razı olmadığımız 
Yolları kazdınnasak olmaz mı? 

••• 
1' uhafuna gidiyor: 

(;:ın alqam Şehir Tiyatrosunun 
b ~am Sanjen) piyesini gördüm. 
~3erli bir piyestir. Ve bizim ar. 
~ er hiç fena oynamıyorlar. Ui
'ı~tlarip şey, bizim halk tiyatroda 
d •tleri alkışlamıyor. Acaba ne -
~'~? .. Denebilir ki başka tiyatro
~ a alkt:ş için (klak) denilen el 
o/ 'Pıcı adamlar vardır. Bizde de 
J,~a belki alkıflarlar... Ben böyle 
'Q •• 
) f!irımüyorum ve alkışlayacak 
d';!i bilmiyoruz sanıyorum. Zira 
: .nalqam en muvaffak yerlerde 
/ııı tittleri alkışlamıyorlardı. Hal • 
liJ ki sinemalarda bir Amerikan 
~;!ni, bir polis şeridini görürken 
ı<>d ayenin kahramanı zalimi yaka-

1 ~mı, herkes el çırpıyor ... 
~ lkıf aade takdir ve duygulan • 
~1 ortaya dökmek için değil, biraz 
t~ arfuti beğenmiş olduğumuz.u 
~&termek içindir. Filmi alkışla -
ltıi rılar, sinema sahibini veya o lil· 
ı.._ rı cıcentasını alkışlarlar ki; bun
""'llı &anatle hiç alakalan yoktur. 

lqj Ciizeı sanatları alkt:plamağa alı-
lllı ... 

••• 
tt! /)/ıolGnJıncı milyara er diye şöh
~ ıılan ve Amerikadan kaçıp 
~<llıistana sığınan, ve nihayet 
Ilı ı?' sularda yakayı ele veren A
llı~'lkalı lnsull'ün AmerikaJaki 
terı~~emesinde beraet ettiğini öğ 
dİıtı un ve bizim hesabımıza sevin
llıij ·Çünkü biz Hukuku umumiye 
~:!İmi diye istenen bir adamı 
~· ve medeni bir mecburiyet ü
~İil ile yakalayıp teslim ettik. Gö
)~ l>u kocamış yetmişbeşlik ihti -
'tıı 11 ak saçlarile mahküm oima-
4 •.istemezdi. Dediğim gibi ~e • 
~ "• Ve ahdi vazifemizi yapmamı
tıı, lıu zararsız şekil almasına 

llı11un olmamak kabil mi?. 
, FELEK 
"----·o------
Bir vapur muhacir 
, daha geldi 

~ ltii.ıenceden yeniden bir vapur moi>a
~)q~tir. Bu kafileden baıb orada 
~~ az muhacir kalımftır. Onlar da ya-

t
l! .. ecektir. 

BOR~A 1 
.o, b 

0 ankaamdan alman cetveldir) 

23 T. Sani 934 
ı..~s~[(ŞAM FlYATLARl 
1;'.'11. ll<RAZLAR 1 TAHViLAT 
~l;ı ~ dabili 94,50 Rohtom 17 50 
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I<\ t!tj,:t eııiı 100 T erkoı 19.30 
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L ÇEK FiYATLARI 
i"d 
~~.. 628,75 Prai 18,97,36 
~ \.ı:ı, 0 12,04 Belırat 34,95,75 
t 11)~t-\: 9,30,20 Mo•kova 10,93 
~S: 19,40 Berlin 1,97,42 
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~ ,,,

1 
83,64 Budapeıte 4,17,44 

ı,.~•ı....ı..., 3,39,90 Madr;t 5,80,75 
f~ 1,17,43 Bükreı 79,11,64 

65.72.87 Viy•P• 4,29,37 

Buğday 
Piyasası canlı 

Rekolte başlangıcından 
beri 35,216 ton çıkardık 

Son hafta zarl'mda zahire piyasasında 
gene bir hayli canlı alışverişler olmuş • 
tur. Y IRDuşalc buğday fiatleri hafif yük
selmöı, buna karşılık sert buğdaylar da 
bİ>az düşmüştür. Haka içinde şehrimize 
muhtelif iskeJ,ıe..den 6876 ton buğday 
gelmiştir. 

Geçenlerde de yazdığımız giôbi, buğ • 
day, bu yıl dü2Je1Jlik kazaınan ve iyi pa
ra eden l!lıracat mallarımızın belli başlı· 
fan sırasmda bulunmaktadır. Bıı hafta 
içinde Ziraat Bankan tarafıırıdan lsviç • 
reye 690 ton buğday gönderilmiştir. Buğ
daylamnızın 1 &viçre piyasalarına kadar 
ginnes.i, buğday 1'icaretmüz için çok kı
vançlı bir hadise saymlmaktadw. 

Alakadarların verdikleri maliimata 
göre, tollıum düzeltme istasyonlıarı tara· 
fıından bu yıl yurdun her bucağında en 
modern biçimde yeniden silolar açıla • 
caktır. Bu r.ilolarm da işe gıiftşmesinden 
sonra Türkiyenin buğday ticaretinde çok 
verimli bir değişim olacaktır. 

Rekolte başlanrgıcınılan beri, buğday 
ihracatımız 35,216 tonu bulmuştur. 

lskendariye limanı 
lskenderiye li111Anmın büyütülmesi 'Ve 

bugiinlrunden daha elverişli bir hale ko
nulması kararla§tırılnuşbr. iç limanda 
:ilki büyük havuz ~ apılacıaktır. T e.bit edil 
eliğine g_öre, büyülme ve düzeltme için 
ilk yapılacak ameliyata 30 bin Mısır lira• 
sı s.attediılecd<tir. Bütün yekWı 2,5 mil
yon Mısır lirası gilbi muaz=m bW mikta
ra varacaktır. 

ltalya mercimek, Fransa no
hut alıyor 

Son günı-de 1 talyaya mühim miktar
da men:ime4ı: gönderilmektedir. Bu hafta 
borsada, kilosu 8 kuruş 30 pa:rada.n 83 
ton mercimek 16tılmışbr. Fransaya ya
pılan :noLut sevkiyatı da canlıanm•ştır. 
Nohutlru- 5 lnıruş 10 paradan muamele 
gönnüştür. 

Fransan;n arpadan aldığı 
gümrük 

Fran• hükumeti, bir kararname çıka,. 
mrak arpadan almakta olduğu gümrük 
parasmı arttırmıştır. Yeni re$İın esk.isi
min iki buçuk misli fmılıasıdır. 

Sovyel Rusyada şe .e;- Lu ) ıl 
iki misıi 

Sovyet Ruıyada bu yıl, 18 milyon ken
tal şeker i>tihsal edilecektir. Bu miktar, 
~ yılaı iki mislidir. Şel<eo- Mtihsali
nin bu kadar verimli biçimde aMımısı, 
nıakıin<>kttmlmiş usülleriın gözönünde 
tutularak her zamankinden kat kat artık 
malııôl aluımıuından ileri gelmiştir. 

Bulgarlar:a alış veriş 
Memleketimizle Bulgaristan arıuında· 

ki ticaret anl:atmuile, her iki yöniiıı de 
binbirine göndereceği mallann tespit &
dildiği nalfundur. Türl<ofism yapbğı 
bir t..,liğe göre, bwılann baricin.de ka -
ılan ma!ların da umumi hülriimlerden iı
tifade edeceği anlaplmaktadır. 

M3yv.ı istiyorli.r 
Almanya'dan bir firma Mersin ve 

Dörtyol portakalları, lng:ilteredeın lıir 
firma da lnını meyve satın ahnak üz..-e 
Türkolise müracaatta bulunmuıtur. 

Yumurtaların i:k muayenesi 
bugün 

Y umurla ihnıç ni:ıamııameUnin tal • 
bik edilmesi dolayu1le, ilk muayene bu· 
giin yapılacaktır. Yann Jimanmırzdan 
kalkacak bir vapwla Triyesteye, yumur· 
la gönderileakıir. 

Bir kmm tacİJ>ler, hazırla.clılıılan yu • 

murtalarm kontroldan ~ için 
komisyona müracaat etmişlerdD-. Söy • 
lendiğ;ne göre, ni:zamnamenin koyduğu 
şartlar yüziinden yumurta toplanınasm· 
da biraz ı:üçlük çekilmektedir. Fakat İş· 
!erin yavaı yavaı dmeleceği umulmak
tadır. 
-~~~~~-o•-~~~~~-

Cen era} Sarrou 
Frıuuanın Ankara büyiik elçiliği 

sabık ataıeıniliteri Ceneral Sarrou bir 
kaç gündenberi htanbulda bulunuyor. 
Ceneral Sarrou, askerlik hayatının mÜ· 

him bir kıUJUnı Türkiyede geçirmİ§, 
bu münasebetle türkçeyi öğreımııiı, 
Türk dcstu e.ki bir aakerdir. Ceneral 
şimdi ticaret yapıyor ve ara.sıra latan· 
bu'a gelip gidiyor. Ceneralin bu defa 
kııı burada geçireceğini öğrendik. 
Dün görüştüğümüz Ceneral Sarrou 
Türkiyeyi çok sevdiğini söyliyerek de 
di ki: 

- Ben iki memleket araomda ticari 
ve fikri münasebetlerin inkişafı için ça 
Iıııyorum. Fransada Türkiyeyi tanı • 
maya.ular çoktur. Bu meyanda aana • 
yicilerden bazılarının Türkiyeyi taru
madıklanru gördüm. Ben Türkiyeyi 
Fransızlara tanıbnağı bir vazife bili • 
yonun. Bu maksatla arasıra konferans 
lar veriyorum..,, 

-o--

Bir Yunan vapuru da 
kendini kurtardı 

Geçen gün Çanakkale civarında kara· 
ya oturan Y unıın vapurlarmdan ismi he
nüz belli olmayan bir taneM kendi veıııai
tile yüzdürülmii~tür. Bugün limanımıza 
gelmeai muhtemeldir. 

HABERLERİ 

Adaların suyu 
150 bin lira istikraz için 

müsaade istendi 
Adaların guyunu temin etmek üzere 

burada fenni tesisat yapılacaktı. Bu t.,_ 
sisat için lazungelen (150) bin liranm 
Zi.mat Bankasından istıilmızı için Dahlli
ye V ekalcti.nden müsaade istenmiştir. 
.Vekaletten cevap gelir gelmez belediye 
projeleri yaplrrmağa lbaşlıyacakbr. 

Sultanahmet hamamına ya
pılan pencere kapakları 

Sultanahmet'te mimar Sinan'm eseri o 
lan eski hamamın pencerelerine beledi
ye demir kıapaklar yaptımıaktadır. Bu 
kapaklann, binanın içinde yakıa madde,. 
ler bulunduğu ;çin yangın tehlikes.ine 
karşı yapılmadığı anlaşılmışlll'. Belediye 
mahafitinden aldığımız malumalıa göre 
bu demir kapaklar, hedıangi biır hırsızlık 
tehlikesine karş1 kOll'Ulmaktadır. 

Sandal bedestani tamir 
ejilecak 

Kapalı çarşının Wııiri bir müddet ev
vel görüşülmüş, tahsisat olmadığı için 
bu işlen vazgeçilmişti. Fakat Sandal b&. 
desteni kısmının çok harap olduğu gÖ • 
rülerek buraaınuı süratle tamir edilm&
si kararJ"§brılmıştır. Burası, bugünler
de tamir edilecektir. 

Karışık tahin he:vaları 
Bazı semtılerde yapılan .!ahan helvala

nrun içine esnafın mum bazı ecnebi mad 
del..- lroydukla'> anl"§ılnuşhr. Bu yolda 
belediyeye yapılan şjkayetler tetkik ediJ. 
mekted.ir. 

Bağıramayınca kapıları 
çalmağa baş:ıyanlar 

Gürültü ile mücadele için bir talimat
name ~lınııtı. sahaıblan saat 8 daı 
evvel seyyar eınaf mahalle aralarında 
bağamamalrtadırlm-. Fakat bazı semt
lerde seyyar esnafın saat 8 den evvel ev
lerin kapılarını çalarak, ev halkını rahat. 
sız ettikleri anlaııhnıştır. Belediye, bu 
gibi seyyar esnaf için ceza kesecektir. 

Fazla te:e'.on paraları 
Fazla telefon miikaleme ücretinden 

Telefon Şıirketinin gui verdiği ( 190) 
bin küsur lira Devlet Baııkasında bulu
nuyordu. Bu para, belediyenin emrine 
verilmi1t.ir. Belediye bu para.YI sariet • 
mek saliihiyetini a!mıttır. Hasek>de ya
pılacak entaniye paviyonu Oç;n bu pan>· 
dan bir miktar sarfedilecektir. 

Ter;.os çoğaldı 
Terkos suyu son zamanlarda artık 

çoğalmıttır. Hatta bazı mmtakalarcla fu 
~a tazyiktan borular ve muşlukların prt• 
Jadığına dair tikayetlu- ohııuştur. Cele
diye bu şikayetleri memmmiyetle karşı· 
lamı~tır, Bazı semtlerde ttı.li boruların 
dıeğiştlıilmesi i.çin te:rtibaıt alınacaktır. 

MAARiFTE 

Dil imtihanları 
-o--

Seksen talebenin muvaf
fak olduğu anlaşı.dı 

üniversitede ecneı'.>i dil mek~ne d&
vamdan muaf tutulacak tale'henin İmli • 
ha.nlan ncticalenrnİ1li.T. imtihan neftt6. 
sL-ıde (80) talebe muvaffak olmıuştUT. 
Bu taleheleı·, bire.- ecnebi li&aın bildikleri 
;çim., Hsan kurslanna devem etmiyecek • 
lerdör. Galı>tasaray ve ea..ıbi liseler me
zunları imtihana tôbi tutuhnad..n kurs • 
fara devamdan muaf addedilmiılerodi.r. 

Edirn3yl giden tale_e döndü 
Eclinıe kurtuluş lı<ıyramına işirak e

den üniversite ve yüks<-k mdı:tepler la· 
Jebe..i dün §<lırimize dönmüşlerdir • 

Rıhtım işleri 

Yılbaşından ıonra yeni 
liman idaresi bakacak 
Rıhtım Şirketinin yrlhaşmdan itiha • 

ren hükumet tarafından Liman idaresi
ne bağlanacağını biliyoruz. Rıhtnnla
rm ve antrepoların yeni lrunılac:ak olan 
liman idaresine verileceği anlaşılmaklıa
drr. Liman 1şl"1"İnin hükumetçe i<laresi
ne dair olan 2521 numaralı kanunun bi
rinci maddesinde şöyle deni'mektec!U: 

"618 $ayıılı kaııwıla teşkil edilmiş olan 
liman şirketlerinden sennıayesiniın dö1"
te üçü veya daha fazlası hıazineye intikal 
edenlerin tasfiyesi için karar almağa Mar 
Jiye Vekili salahiyettardır. 

Tasfiye nel:İ<:esmde bu şirketlerin haiz 
olduğu !tak ve salahlyetler ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetler Maliye 
Velriılliğ<ne bağh ve hüloni !l"lıoiyeti ha
iz olmak ü:rere teşkil edi.ecek idarelere 
devrolunur. Bu limımlardaki nhtmılar 
cWıi hazineye intikal ettikçe lbu idare ta
rafından işletiliı·.,, 

Kanunun açık olan l:ıu maddesinden 
elen anl"§ılac:ağı ~e lstanbul rıhtnn 
işlerône burulan soma Maliye &kanlığı. 
na bağlı ve hükmi şahsiye'Iİ olaın idare 
tarafından bakılacaktır. 

Rıhtım Şirl<eti imtiyazmm mifü bir §Ör 
kete devredileceği hakkındaki haberin 
doğru olmadığı anlaşılmaktadır. 

M. Canonge Adliye Vekili ile 
görüştü 

Adliye Vekili SaraçoğJu Şiikrii Bey 
dün Perapalas otelinde Rıbtmı şm.eti 
Mücliirü Mösyö Clanonge'i kabul etmiştir. 
Jstanbul nh1ım ve antrepolarmm ıbüku· 
met tarafından ... tın alınmasına dair olan 
mui<avelenamenin lstanbulcla Saraçoğlu 
Şükrü Beyle Mösyö Canonge arasında 
imza edilme•i muhtemeldir. 

Lastikçiler 
Memnun değil 

Raporun münakaıası 
hayli gürültülü olacak 
ı.a~tik sanayimm kunduracılığmuzxn 

inf<ıipfma mani olduğu yolundıaki iddia
lar üzerine yapdan uzun tetkikabn ver
diği nebcela-, Oda Meclis1ııde görüşüle

cd<tir. 
Oğnmdiğimize göre, Oda Meclisinin 

bu işi görüşmek iıç1n yapacağı toplantı 
epey; giirültü!ü olacaktır. B.irçok azalar, 
bu rapor üzerinde söz ıöylemclı: ;çin ha
zrrlanmaktadırJar. Komisyonım yazdı

ğı rapor, çoğaltıhmş ve Oda Meclisi a
:mlanna dağıulmıştır. 

Alakadarların .öylediklerine göre, las
tik $allaYİi ile uğraşanlar bam l<a.vuçuk• 
tan kilo başnm alman resim miktarınm 
azaltılmasına şiddetle J.üzum ve ihtiyaç 
göstenned<tedizı\er. Yeni teessüs eden bu 
sanayün hi.ç değilse sağlamlaşmasını t&
min iç.in bu azaltma faydalı olacaktır. 
Meclis azaları arasında, raporun değip 
liklere uğratılması yolunda kuvvetli bir 
cereyan vardır. 

Heyb~liada nahiyesi fırka 
kongresi yapıldı 

Cumhuriyet Halk Fırkası Heybeliada na-
, h.'.y ""i kongre.,; yapılnuşto-. Yeni heye 

ti it!ar,ye B'nbaıı mütekait Hakkı, 
plaj rahibi Sadık, kaymakaın müteka· 
it Ali Rıza, Ali Vasıf, bahriye binha· 
ş• ,,-.ütEkait Ömer Kazım Beyler se -
çilmişbrdir. 

--·ea..:11. 
Hakaret sayarız! 

Geçen gün Bobıali yohu§ıı,ndo güm· 
bürdeyzn bir d ~vul gene bırçoh ma· 
halle ço:u]un~ pe§İne ~ahtı ııe açık 
pence e'erde., u,;anaıı bırçoh baıla -
nn meı ahını hıırca/amağa muııallah 
oldu. 

Niçin daııul çı~~ııt~r. Pek anlama
dım. Ve benim gıbı bırçohlan da an
lamadılar. Çünkü davulcunun sö?'/e: 
diklerinden ziyade davulun şehir, bı· 
çimi ııe sesi anlayrf kabiliyetlerimiz.i 
çekip a!mıştı. 

1935 yı'ına bir adım kaldığımu: 
bu radyo devrinde (davul) un bir teb· 
liğ ve davet ııastıas• olarak kulland· 
nuuını Tü .. k harflerine, Türk ya:zı.tt· 
na Türk ga:ıetelerine ııe Türk okur
ıa:..na karşı bir hakaret sayarım. 

Daha gazetenin . a.d• bul~mna~ığı 
ve kitabın değer bıçılmez bır antıka 
gibi z.engİn ellerde dolO§tığı zaman 
farda insanlara kolaylık .olsun ~i;re 
çanla düdükle davulla hıtap edılir, 
anlay~lanna y~rdım ."~':k için re~ 
ler, defterler icat edılırdı. 

Berber dükkanlarının kapılanna 
asılan geyik resmi, lo~anta kapılan
na konan ıife geçmif koyun resimleri 
hep bu gerilik devrinin hatıralarıdır. 

Fakat hergeyin mahineleıtiği, en 
u:zak merkezlerin en yeni icatlarla 
biribirine bağlandığı, Londranın An • 
karada Ankaranın lstanbulda dinlen· 
d~i bir sır<ulG lstanbul sokaklannda 

devle: em'rlerini davullarla lebliğ et· 
mekte mana bulamıyorum. 

Zaten bütün böyle düdük, davul, 
çan gibi tebliğ vasıtalannın kıymeti 
kalma71ıftır. 

Saat.'n medeni bir ihtiyaç olarak ta· 
nınmadığı, revaç bulmadığı :zamanlar 
ııapurlann bir iskeleye, limana yak· 
laıtıklarını düdükle haber vemuık U· 

suldendi. BugÜn vapurla alakası olan 
bir insanın düdük beklemesine irnkcin 
var nu. Vapurun tarifesi, onun da sa· 
ati vardır. /fini onlara göre tut<rT. Bi· 
naenaleyh Avrupa trenlerinde, nehir 
ve göl vapurlarında iskeleden kal • 
karken iskeleye gelirken düdük çal
mak usulü yoktur, Dakikası geldi mi 
aarıiye fa§madan ITen, vapur kalkıve· 
rir. 

Bizde Boğaziçi vaparları çupınıp 
dururlar. Bir :zaman Ada vapurlannın 
düdük çalmaları ya.sak edilmiıti. Her 
he• te memnun kalmıftı. Şirketi Hay • 
riye idaresi de kaptanlarını bu düdük 
merakından kurtarsa isabet edecek • 
tir. 

Davul, düdük, çan ve hatta e"'1n bu 
günün tebliğ 11asttaları olmaktan hal· 
'llUflardır. Hele Ortodolu ile Katolik 
kiliselerinin çanlarına tahammül edi
lemez. insanların siikiinet aradıkları 
bir devirde ıehirleri böyle hantal ve 
sinirletici seslerle doldurmak tehirci· 
lik namına affedilmez l:ıir hatadır. 

Bürhan Cahit KôROGLU 

Hakimler kanunu 
Talimatnamesi 

-o-

Alakadar fişleri doldura
rak Vekalete gönderiyorlar 

Hakimler kanununun taıl>ikına dair o· 
lan talimatname alakadarlara tevzi edil
miştir. Yeni kanuna göre hakim naınzel· 
liğine eılmanlar bu talimatname muci • 
bince 14 ay hukuk, ticaret ve icra, 1 O ay 
da ceza, müddeiunnımilik - iotintak i§· 
!erinde staj .göreceklerdir. Namzetler ad
liyenin tatil müddetinde de nöbetçi mah
lı:emelerde çalışacaklardır. Muavinlik sı· 
ını:fmıı ııiımek isteyenler imtihana tabi o
lacaklardır. Tahriri imtihan beş saat sü
recek, ş.ilalıi imtihanda namzetler ~ 
.kişilik gruplar halinde ve aleni olara!< 
imtihan edileceklerdir. liri imti.Jıanm tam 
numarası 10 dur. imtihanda muvaffak 
olanlar aldıkları numara derecesine göre 
pek iyi, iyi ve orta olmak üzere 3 dere
ceye aynlaoald....dır. 

HBkimlerin ve müddeiumumilerin eh
liyet dereceleri her sene mahkemeleri:ı:ı, 
miifettİ§leri:ı:ı, tqnyiz dairesinin ve <liğer 
makamlann dolduracaklaTı fişlere istina
den yapılan deftere nimetle tayin edil&
cek, üçüncü sınıfın sekizinci deTecesine 
gelen hakimler ve müddeiumumiler ihtı
aas imtiham.na girebil.eceklerdir. Bu ilıtı· 
sas imtihanında da tam numara 20 ola
caktır. Tevzi edilen talimıa1-mede 14 ta· 
ne föş ınümunesi ıneıi>uttur. Talimatım· 
me aihkimı akı gündenberi tatbik ediJ. 
meldedir, ıBu fqlerden hakimler, miid
cleiumumiler ve muaıvinleri "e diğet' ala
kadarlar kendilerine ait olan lan dol dur
muşlar, vekalete göndermi§lerdir. 

Salverildi 
~ Sir iradın mıetielesi yüzünden V etıl>i i 

minele bir adamı yaralamaktan suçlu o
lan emaneti adliye dairesi odacısı Hasan 
Efendi tevki. karanna ağırceza mahke
mesi nezdinde itiraz ebnİ§, ağm:eza reis
liği itirazı kanuna uygun bularak Hasmı 
Efendiyi tahliye etmi§tir. 

DarUlacaze payı 
SinA>macılarla belediye arasında darü

laceze hissesinden dolayı açılını§ olan da
vaya dün de bakılmış, muhakemede iki 
taraf vekilleri birçok itinızlaı- serdetmİ:f· 
lerdir. Muhakeme biletlerin tet!Qkj kara 
n ile ~k.a güne btrakılmıttır. 

-
Elmas kaçakçılığı 

FJmas ka9*çıhğı ı..lıkikab ikmal edil
miş, evrak aidiyeti dohıyısile ibbsas 
mahkeme•ine ı;önderilmiıtir. Tevkif edi
lenlerden kaçak elmasları alıp satmaktan 
suçlu kuyımıcu Mavriyati Yani Efa:ıdi 
tevkif kararma itiraz etmi,, itirazı kanu. 
na uygun görülerek tahliye olunmuıtur. 

SUrp Agop davası bitti 
Dördüncü hukuk mahkemesinde görül 

melde olan Sürp Agop davası dün bit -
mittir. Mahkeme Emıeni Patrildıanesi
nin ·Ermenileri temsile kanunen salahi • 
yetıi olumdığınılan ve Sürp Agop .-zar. 
lığı arazisinin Ermeni cemaabnm aiıar... 
tından bulunmadığından Patrikhanenin 
açtrğı davanın reddine karar vennijlir. 

Bu karar belecliyeniiı W>"-lir ve be
lediye bu kararla bir milyon lira kıymet 
takdir ...!ilmit olan Siirp Agop mezarlığı 
arazisini kazeınnq olmaktadır. 

Y alovanın planını ya• 
pacak mütehassıs 

Ankaradan ~ gdmiş olan D&. 
niz ve Hava Müsteşarı SadulW. Güney 
Bey dün beraberinde Akay Müdürü Ce
mil ve Y alova'nın planılll yapaaık olan 
mütcha•- Mösyö .Jea.n Bauyer olduğu 
haJ.de st0ah posııaoile Y alovaya gitmİ§• 
tir. 

Y alovanm imar işleri öle yakından aJi. 
kadar olan Sadollııiı Güney Beyin bir iiıi 
giin orada kalınası ihtimali vardır. Plan 
yapıldıktan sonra çok munta2:am ve asri 
bir kasaba olacak olan Yalovanın daha 
fazla rağbet göreceği tahmin em.Imekte
di:r. Az zamanda imar ;perinin bitirilme· 
sine çalışılacakbr. 
~~~~~~-o>~------

y eni soyadı alanlar 
it Bankası lstanbul Şubesi mü

dür muavini Nejat Molla Bey ~oy
adı olarak Aksoy adını almıttJr. 

·* Gazetemiz idare miidürü Talat 
Bey ''Yurdakul" u kendi&ine adyadı 
olarak almı§br· 

* Diyarıbekir mebwıu Zeki Mesut 
Bey Alsan adını soyadı olarak alını§ • 
tır. * ''Milliyet" in en eski ve kıymetli 
erkam tahririyesinden Ismail Müıtak 
Bey, memleketinde kendi ailesinin ta• 
ıımakta olduğu ''Mayakon" adını soy
adı olarak alınıt ve tescil muamelesini 
yaplırmıtşır. 

*Avukat Nazmi Nuri; tüccardan 
Kadri Nuri, Sanayici Muzaffer Nuri; 
Banka memuru Adil Nuri kardeşler 
soyadını (giine§) koymuşlardır. 

* Hıfzıssıhha müteılıaası:slanndan 
Dr. Zeki Faik Bey Ural, ticaret odaaı 
raportörlerinden Sami Canal Bey Say 
rm, Tıp fakülteai profesörlerinden 
Dr. Akil Muhtar Bey Ozden, Fen 
kurhaniarmuzdan Dr. rontkenci Nec • 
mi Beyin çoluk çocuğu ile kardeıi İn· 
hisarlar umum müdürlüğü memurin 
ıubesi masa amirlerinden İzzettin B. 
Sagon kelimelerini soyadı olarak M>Ç· 

miılerdir. • • • 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Türki· 

ye it Bankası Umum Müdür vekili Mu· 
amı.- Bey Eriı, Sümmer ·Bank Umum 
Müdürü NW"Ullah Esat Bey de Süm~ 
adlannı alnuşlardır. 

Müflis banker lnsull'ün bun . 
dan bikraç ay evvel Akdenizde, 
Marmarada geçirdiği macera he • 
pimizin hatırlarındadır. Amerika 
ile yapı&ın iadei mllcrimin muka
velesi mucibince Yunanistanı ter
~e .mecbur olan bu yetmiş beşlik 
~h!ıyar toprak üstünde yaşamak 
ıçın yer bulamıyordu. Meotis is • 
mincleki yük vapurile bütün Akde
nizi dolaştığı halde kendisini misa 
lir edecek yer bulamadı. Herkes 
kapılarını kapıyordu. Herkes: 

- Sana burada yasayacak yer 
yok! diyordu. ' 

Müflis bankerin bir ümidi Ha
beşistanda idi. Belki orada otur -
ması mümkün olabilirdi. Çünkü 
Habefistanın Amerika ile iadei 
mücrimin mukavelesi yoktu. Fa • 
kat z.avaltı ihtiyar buraya da gide
medi. Ve Karadeniz tarikile ken
disine bir melce aradı ... 

Meotis vapuru boğazı geçerken 
pratika almak için durmuştu. Du
runca da transit olmak hakkını 
kaybetti ve Meotis hakkında de. 
banker lnsull hakkında ela Türk 
kanunlan ahkamı dairesinde hare
ket etmek zanıreti hiısd oldu. 

Bizim de Amerika ile bir iadei 
mücrimin mukavelemiz vardı. Bu
nun için lnsull'ü teslim etmemiz lii 
zımdı. Y etmişbeşlik ihtiyar bun -
dan korkuyordu; hatta bu endişe
sini gazetecilere açıkça söy.~emek
ten çekinmemiffi: 

- a Y beni linç ederlerse ... Ya 
olursam ••• mahkôm 

Banke r iade edilmemek için e -
eleni yaptı, hatta, kendisi
drada doğduğunu ve lngi
yetinde bulunduğunu bile 
ti. F cıktıt vaziyet gayet sa

linden g 
nin Lon 
/iz tabii 
iddia et 
Tihti. lns ull Londrada doğmuştıı 

merikada otıırarak Ame • 
biiyetini iktisap etmitşi. 

ammaA 
rikan ta 
Kendisin e at/olunan cürüm siyasi 

·de değildi. TürA hakim . 
zaman olduğu gibi adalet 
ele hareket ettiler. Ve I n , 
lime karar verdiler. 

ve askerı 
/eri her 
dairesin 
su:>t'ü tes 

Zaten o da ortada bir cürüm ol
vakayiin kendisini aldat
tısadi buhran dolayısile 

madığını 
tığını, ik 
bu hale düştüğünü ve siyasi bir par 
ti mücad elesi neticesinde böyle 
bir iJ ham alhnda kaldığını ıöylü -

anker lnırull memleketine 
yapacaktı? 

yordu. B 
gidip ne 

ôtede beride kalacak ve kendi
kalan paralan • ki o za· 
bin dolar tahmin ediliyor 
atının sonuna kadar yiye

sine arta 
man yüz. 
Ju - hay 
cehli. Hi ç şüphesiz bu esnada ken 

ısmar edecekler de bulu -ılisini is( 
nacaktı. 

o zaman vaziyeti bilmeyenler 
Türkiyenin iade kararını 
enler bile bulundu. Hattii 
r cepheden düşünerek: 

arasında 
tenkit ecl 
bapka bi 

-Bu adamdan Türkiye pekala 
edebilir! diyenler oldu. istifade 

Fakat i . şın mahiyeti ne oluraa ol • 
iye daima kendisine fİar 
adalet dairesinde hareket 
nsull'ü Birleşik Amerika 
'ne verdi. 

sun Türk 
edindiği 
etti. Ve 1 
dev/etlen 

\ 

lnsult bu karann büyüklüğünü 
ya ilk ayak bastığı zaman 
ti. Çünkü Adliye meaele

n geçirdi ve kendisini ser

Amerika 
hissetmiş 
yi gözde 

aktı. best bır 
Şimdi de Ajans telgrallanndan 

ru% ki Şika.go Federal 
esi lnsull ile kardeşinin Vtl 
ıruç ortaklarının beraetinc 
rmiştir. 

öğreniyo 
mahkem 
diğer 15 
karar ve 

Bunda n biz. de son derece mem• 
ünkü kimse 15 yaşında nunuz. Ç 

bir ihtiy arın mahküm edilmesini is 
işte adalet tecelli etti. ln

izler serserisi bir adam ol
urtuldu. Bütün cihana ve 

temezdi. 
sull den' 
maktan k 
bu mey anda yurttaşı bulunduğu 

on Amerikalıya kendisi • 
m olduğunu göstereli. 
bunu, önce pek korktıığu, 
adaletine medyundur. Ve 
dolayı elbette T ürkiyeye 
clyunu şükrandır. 

125 mily 
nin masa 

lnsull 
Türkiye 
bundan 
karşı me 

Mümtaz FAiK 

İtalya nın eski Ankara 
sefiri 

Nankin 
lal yanın 

sefirliğine tatytin edilen 
Ankara sefiri M. Lazacono 
aradan gelmiştir. Sabık sefir 
ne kadar Romaya gidecek • 

dün Ank 
bir iki gü 
tir. 

Ter -----·-kibi; 200 diş hekimi ..,. 

tar alından hazırlanan: 

Mi ııe Diş Mac~nunu 

emn 
Umumi 

iyetle kullanabilirsiniz. 
deposu: Cağaloğlu No. 33. 
Tele.ieo : 20264. 



1 Askeri bahısler 1 r Öz dilimizle 'ı 
(lnailiz - İtalyan) j...._ _______ J 

6 Geri kalanları hıra· 
Maçının aıkerlik ha- kalım, düşsünler 
kımından bir analizi 

Y alruz iki yakanın yani lngiliz ve ltal
yan ırazetelerinin biribirlerine fiddetle sal 
dırmalanna ıebep olmakla kalmayaralr. 
münakaşa ve dedikodu portesini Franaa
ya ve batta Yugoslavyaya kadar uzatan 
bu ıon (ltalyan • lnıriliz) futbol maçı, 
bir çok alanlarda, bu arada bilhaua •· 
kerlik çevresinde analiz edilebilecek bir 
hadisedir. 

Bu maç, (Mu .. olini) ltalya11nın ye
tiıtirdiği yeni neslin bedence olduğu ka· 
dar ruhça ve karakterce olan vaııflan· 
nı da ortaya koyuyor. lıte bu bakımdan 
didiklemeğe değer. 

lngilizlerle ltalyanlar biribirlerile ~ '·· 
nik üstünlüğü, zeki. üıtünlüğü v.ı. ııib• 
bizim · · "-'-· · derecedeki vuıflarm ıçın ıau.n;ı 

çokluğu azlığı iddiuile çabpnıf dunun
lar. Biz, burada claba bafka ve değerli 
bir ıey, yeni ltalyan neılinin saldınm ve 
müdafaa ırücünün buırünkü ölçüaünü gö
rüp okuyoruz. 

On bir ltalyan (Hem de futbolculann 
ıözlerine bakılırsa genclerden değil, yat
lıcalardan) seçiliyor. lnıri!tereye yola çı· 
karılıyor. (A~senal) denilen lngiliz kulü
b;inün futbolcularile karıılaııyorlar. In
giliz sporcuları yüksek boylu, iri yap;lı 
atletlermiı, bunların kar111ında ltaly..,.. 
lar cılız kalıyorlarmıt- Hakecnin ilk dü
düğü ötüyor. lngİliz taknnı tid
detli bir ıaldıruna ıreçiyor. Da
ha on dakika eeçmeden, en lnıY· 
vetli I tal yan oyuncularından Monti 
nin ayağı kırılıyor, gürültüsüzce alanm 
dııına çıkarılıyor. On bir lnıriliz, on ltal
yana karşı aaldınpanna hız veriyorlar. 
Yirminci dakikada lngilizler ÜÇ ıro! kay
dediyorlar, ltalyanlar sıfır. Bu vaziyet, 
ilk devrenin bitimine kadar böylece gidi-
yor. 

Ik: ,ci devre bafladığında, bir yakada, 
üç gol yemiı ve oyuncularsndan birisini 
kurban vermiı ltalyan ta.lamı, öte yaka
da ise üıtünlüğünü göstermİf utkulu ln
-giliz takımı hesaba göre, 1 tal yanların iç 
güçleri ya.,; mora:lan aar11lmıı olmak ge 
rek. Onlarm, oyunun sonuna kadar belle
rini tekrar doğrulbnaları dütünülemez.Aı 
kerlikte dahi öyle değil mi? llk vuruıu 
yapar, savaşın yarısını kazanmıt demek
tir. Saldırım ve inisyatifi eline almıı, ut
kunun yohmu açmıı demektir. ilk vuru
!U yeyen tarafın kendisini toplaması, 
mukabil •aldırıma geçip kazanma t!lliini 
değiıtirmeıi askerlik tarihinde pek az gö
rülmüı bir şeydir. Bunu ancak yÜk•ek bir 
moral ve daha yü.ks~k karakter ıssı ulus
ların ordu1an yapabilir. htiklal •Avaım· 
da böyle olmadı mı? Biz, başlangıçta Yu· 
nanlılarm ve dostlarının çullanmaları, 
aaldırışlan karımnda geriledik, çekildik, 
insanca, toprakça, malzemece bir çok 
yetikler verdik. (Sakarya) ya kadar ıürül
dük. Fakat iç gücümüzü yetinnedik. Ulu
sumuzu gÜdenler ve çevirenlerin "-ak
teri çok yüksekti, derlendik, toplandık, 

ıaldırış ıırası bize geldi. Vurduk, kırdık, 
bütün ye tiklerimizi geriye aldık: Vata
ru, malzemeyi, izzeti nefa.i. 

itte, ltalyan oyunculannm ulusııl renk 
!erini küçük düıünneoıek için, seyircile
rin beklemedikleri bir sürpriz olarak ikin
ci devrede yırtıcı ve kıncı bir oyuna geç
meleri, futbol oyununun bütün yöndcm
lerini, •İtillerini çiğııeyerek kendilerind
geçmiş ve coıkun bir halde -re bir ıpor 
alanından ziyade Mars meydanında, sa
vaş ır.eydanında iıniı gibi lrudurukçası
na aaldırmalan onlarm yüksek mücadele 
zihniyetini meydana koymuıtur. On 1-
talyan ırencıi, ulusal bir aık ile ne gözü. 
nün çıkacağı, kafatasının patlayacağım, 
bacak kemilderinin kml11cağıru düıünü· 
yor, ne de Yanlıt ve vahıi oyun yönde
minden ötürü muaheze edileceğini hesap
lıyor, aaldınyor, neye mal oluna olaun, 
topu lngiliz ağlarına takmak için uğra
ııyor. Kııa bir zamanda, soğuk kanlı 
lnıriliz spo1 tmeuini yıldırıy.... Seyirci
ler arasında bir lif dönüyor: (lngilizleri 
korku aldı) 

ltalyan ıporcuıunda, Iiaıyan gencinde 
gördüğümüz bu fedakir rubu ona kim 
arıladı? Banı zamanında, ıpor alımında 
bile ulus ve ülke ülküsü için sağlığını ve 
hatta tatlı canını kıymak gibi bu yük.ek 
vaıfı onda kim yarattı? BeabeHi,ki Fa
lizm rejimi. 

itte, (Inıri!iz • ltalyan) futbol -.çm· 
dan e.lacağaruz ibret budur. Deniz qın 
kDm§umuzda canlı, karakterli, kahraman 
bir gençlik, yeni bir neıil filizlenmekte, 
fııkırmaktadır. Bir milletin aalclmm ,,., 
kartı koyma gücünün temeli de ancak 
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o soğuk nevanın da bilmiyorum ne
re~nden hazzediyoraun? 

- Benim onunla bir alakam yok.. 
- Budala sanıyorsun kartı•ında-

kini değil mi? .. Daha demin İfaret 
ettin .•. 

- Sen rüya görüyorsun Ayfe ..• 
- Rüya mı görüyorum. Ayte 

gündüzleyin rüya görmez küçük 
hey. 

Çıplak ve cidden güzel olan ko
lunu Binbirdireğe doğru uzatarak 
sordu: 

- Nah ... Şu birinci değil, ikin
ci bacanın kenarında oturup kızı 
gözetleyen sen değil miydin? Son
ra. yerinden kalktın, anlatılan o ka
ra kuru karı terasaya çıkmıştı, e
linle lıir işaret vermekten de utan-

Ôz dille yazılan yazılan, birer 
birer elekten geçirip; ulak telek ek 
sikliklerini parmaklannı dolayan
lar görüyoruz ki, ikide bir: 

- Bu ne aykınlık ••• diye söyle
niyorlar, anl"fllmayan yazılar yaz
mak, sanki neye yarar? Konuftdan 
dille yazılsa olmaz mı? 

Bu kötü bakıılı, kötü sezifli ve 
kısa kavrtryıflı kimselere burada 
karplık vermek isterim. 

Biz dilde bir değiıim yapma yo
lundayız. Bu değifİnı, dilimizin bü
tün varlıklannı ortaya dökmek i
çin yapılıyor. Eski onnanlıca, do
ğudan batıya dek; ba dönen acun 
(dünya) yuvarlağının içinde ya,a
yan yüz milyona yakın Türkün dili 
değildi. 

Onu kallandı/na da, bugüne de
ğin yadırgayarak kullandık. Ken
di dilimiz, bu kar11ık "Babıali,, ve 
(divan) dilinden bamb'lfka, apay
n bir dil olarak Anadolu yayliila -
nnıla, ağızclaın ağıza cloltıfıp cluru
yorclu. 

Osmanlılığın, Türke bu denlu 
( clerece) yabancı olufU iPmize çok 
yaradı. Dilimizin özünü olsun, bu
güne değin koruyabildik. 

Şimdi dil IKlVCJflna girerken, es
ki çetrefil Osmanlı dilimlen geç
me sözlere, bir daha kapımızı açık 
bırakacak olursak, yılına varma
dan, bu ,akrak dili yeniden unuta
cağımız besbellidir. Ondan dolayı 
tuttuğumuz yoldan clönmeyeceğiz. 
Bir iki yazarı.mıulan, üç bef aykın 
söz duyalım. l1in bundan sonra
sı verimli olacağına inandıkça; bu 
pürüzleri ayıklamaktan kolay ne 
var? 

Biz, konufUlan, anlaplan dille 
yazma yoluna girdik. 

Daha 00.,langıçta, söylediğini 
dinleten, yazdığını, seve seve oku
tan yazarlarımız kervana katıldı
lar. 

Bu kadar ilerledikten tonra attı
ğımız adımı, geri alamayız. Ok, 
yayından çıktı! Varacağımız yer, 
karfııla görünüyor. Bizimle birlik
te yürümeyenleri bırakalım, ılüf
ııünler. 

M. Salalıad<lin GUNGöR 

Fransızca bilir Türk 
mürettip aranıyor 

Gazetemizin fransızca nüahası (La 
Tw-quie) için fransızca bilen Türk ve 
Türk vatandafı mürettibe ihtiyaç var • 
dır. Müıtacelen (La Turquie) idaresine 
müracaat edihnesi. 

budur. 
Spor, IAVBfm alfabeaj, ortası ve sonu

dm. Sporsuz kavga olmaz, oluna yenik
lik arkasındadır. Karaktersiz ıportmen 
ise olacağına yok olaun. Biz, ltalyada 
hmi.e anıklanma iılerine her yerden çok 
fazla eleğim verildiğini biliyoruz. Mesela, 
bir ul11Sun .. vaı hazırlığı, yalnız bant 
orduıunda yurttqlan talim ve terbiye
den r;eçirmclrten, Harbiye mektebi ile 
ihtiyat zabit mekteplerinden zabit yetiı
tirmekten, talimgilılar vaırtuile za
bitlerin bilgilerini arttırmaktan ibaret ol
madığını anlayan devletler araıında ilk 
safta ltalyanın bulunduğunu biliyoruz. 
On.da gençliğin ed<ekli ve diıili ve yedi
yaımdan be.ılaınak üzere ülke nriidafaa11-
- anıklandığını ve batta IOll defa yapı
lan bir k-un ile ordu önü hazırlıktan 
batka bir de ordu arkası askerlik yönde
miııin yaratıldığını (1) ifitiyor TIO okuyo 
ruz. Fakat bu maddi itlerden bqka. yeni 
ltalyanın ruhi vufmı bizim gözlerimizüı 
önünde canlandıran bu (Inıriliz. ltalyan) 
futbol maçı olmuıtur. 

CINOGLU 

(1) Ordu önü hazırlılı: Prcparations 
prC-miiitaire. 

Ordu ardı hazırlılı: Preparations poet
militaire. 

Müeılifi: Nazmi Şehap 
madın ... Sonra tıpıf tıpıf eve ..• Val
lahi artık dayanamıyorum. 

Gözleri bulutlannııttı. Hani ner
deyıe kendini tutamıyacak, ağlıya
caktı. Bereket versin bu sırada kim 
bilir ne lazım olmuftU da yukardan 
gene annesinin sesi geldi: 

- Ayte ! Ayfe ! 
Ve kız hanımı bekletmeyim diye, 

yelyepe~dek odadan fırlayınca bi
zim efendi de sokak kapısından 
dışarıya attı kendini ... 

- Ne yapacağım şimdi? Guya 
elbise değiştirecektin, hımmm ! Ar
tık Ayşeden korkmak lazım. Ba
yağı bayağı kıskanç oımağa b&fla
dı. Hilmi "bu kıza ilişme, başını 
belaya sararsın,. demişti de gülmüf 
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tüm. Meğer bizim burun hazretle
rinin haklan Yarmlf. 

Gelifigüzel yürüyordu. Birden 
batırma bir fikir gelmit gibi dur
du: 

- Hazır sokağa çıkmıtken fU 
kızlan biraz daha seyredeyim. A
caba ne taraf. gittiler? Fuatpafa 
ya doğru innıitlerdi. O yürüyüşle 
henüz pek uzaklıqmamıt olsalar 
gerek. .. Buradan gider, Acem has· 
tahane9İnin önünden Üçler mahal
lesine inerim. 

Eevvela Divanyoluna yollanmıf· 
tı. Geriye döndü. T erasasmdaki 
kıza bir itam çaktığı evin önünden 
geçerek hızlı hızlı yürümeğe bat· 
ladı. Hem gidiyor, hem söyleni
yordu: 

- Eğer Sultanahmede ııapmış
larsa karşılıqınz. Y oook, F azlıpa· 
faya doğru gibnitlerse polis hasta
hanesinin önüne kadar koşarsam 
yetişirim. 

Ve, ~öylediği gibi yaptı. Sultan
ahmetten balcteriyolojihaneye uza
nan yola vannca kimseyi göremedi. 
Hemen tabanları yağladı. Polis has 
tahaneıini geçip kötebatını döndü
ğü zaman tombul hanımla iki kızı 

Olupta uçsam 
Poyraz lntınasının kara yele 

çevirmeğe yeltendiği gündü. Boğa
ziçine bakan pencerenin önünde, 
perde perde yıldızdan batı tarafı
na akın eden bulutların kofUşmaııı
m seyrediyordum. 

Birden, nasıl oldu bilmem, bü
tün bir yazı, şen ve fakrak geçir
diğim Boğaziçine karşı içimde de
rin bir üzülme duyarak yanımda 
duran/arılan birine: 

- Ah, ne olurdu, eledim, fimdi 
bir kaş olup Vaniköyünıle oturdu
ğumuz yalının bahçesindeki manol
)'a ağacının tepuine konsam ..• 

Güldüler: 
- Boğaziçine gitmek için kuş 

olmağa ne hacet .•• Atla vapura git! 
- Yok, dedim, bir kaç dakika 

içinde gidip gelmenin zevki ba,ka •. 
Annem atıldı: 
- ôyleyae, bir kaç ay daha sab

ret le Şirketihayriyenin Avrupaya 
ısmarladığı yollu vapurlar gelsin! .. 
O L___ "b" "ıl • , zaman, «Uf gı ı uçar, gı ersın ... 

Kulalı.misafiri 

1 Londra rrek~upları 1 
Aşil ve Persefon l•J 

Biritiı müzeüm'de 
LONDRA'dan: 
Biritiı mü:zeümü dolaıırken .• "Beyazı 

eıir eden i:k san!., diye ırülüınsedim: 
ııarı Sikke allah (Sterlin) beyaz mermer 
iWıların hepaini getirip burada kalebent· 
liğe mahkum ebniıti .•. 

lngiliz arkadaşım, beni her bakrmdan 
alakalandıracağını umarak "A1il"i (**) 
ihtiva eden bir kötede durdu: "Truva
mn Atili!,, dedi; aözünü nezaketle kes
tim; o ef•neyi beraber hatırladık ve 
ben ilave ettim: "Şimdi Tnıvanın adı 
AnaEartadrr ve orada efıoanenin değil ta
rihin kaydettiği ve tarihin değil efsane
nin bile etini kaydebnediği bir kahra
man yaşadı; onun adı Afil değildir;., 
bu defa o sözü ağzımdan kaptı, sen ef. 
ıaneyi bilirsin de ben tarihi bilmez ınİ· 
yİın: O, Mustafa Kemaldir!., dedi; la
gilizin ina.anhğını aı1tışladım. •. 

Yürüdük; gördüklerimiz, Persefon
dan izlerdir. Ayağını nazla basbğı yerde 
güçbela otlar ye~eren bu ilaheye inanma
mazlıkla değil, istihfaf ederek de gülebi
lirim: Geçen ay mernlekc•in her :\•'a lc 
ba>bğı köşesinde bir cılız nebat değil, 
bir kaç bülent baca •ükselen er lsmet'i 
gazete oütu::ı"a. ıda adım adım takip e
den bh· 1 t.ı·k çocuğunun buna hakkı yok· 
mudur:' .. 

Eiaanenin Peraefonu bir ~ok yerlerin
den bir tek cılız gölgeyi bile esirgediği 

topraklar da !!Ö'gede kaldı: hmet pala, 
hükumetinin •nayileşme programile, 
onu çoktan bastırdı; bu mert ve hakiki 
kahramanın her ayağını baıtığı yerden 
bacalar fışkırıyor, ıular bent olup duru
yor ve keotiği allı lmmızılı kordelalar, 
o mitolojik zafer arabalarmclaki yele
lerden ve kanatla...clan daha asil ve ulvi 
bir aadellk ve değerle rüzgarlanıyor. 

•.• Ye İfle böylece, Briti§ müzcümde 
gezerken de, davalarwnızın dünyalık ve 
hayatlık bir din gibi heyecanlı ve aziz ol• 
duğunu bir daha farkediyor ve epiz ya
ratıcıyı, arkadaşını ve arkadaılannı f\l 
önümdeki ilahlar ve kahraıı.nlar kadar 
aziz görüyorum ve onlar hayattadırlar, 
yaşayacaklardır ve eserleri her :zaman a
yakta duracaktır. 

" ..• Mitoloji ile kafası ve büly•11 afal
layarak maceralara ıürüklenen genç ve 
dejenere Bayron yerine Türkün bu ha
kiki destanına hayran olup onu teren
nüm edecek Bayronlar ve Alfred M~ 
ter yetiıecektir., dedim; lnıriliz üniversi
teli, beni tasdik etti. .• 

Behçet! KEMAL 
~~~--~-~~ 

(1) "Perıoephone., Yunan mitolojisinde 
bahar ve (neşvü nema) ilahıdır. Kışın, 
yeraltındaki sarayında oturduğu ve ba
harları yeryüzüne çıktığı tasavvur edilir
di. Ayağını bastığı yerler<!= çiçek ve fi
dan bittiğine inanılırdı. 

(2) "Achilles., Şimdiki Çanakkalemi
zin yerinde yapılı olduğu kaydedilen 
"Truva., isimli şehirdeki muharebceiyl.e 
meşhur bir mitxıloji ik:ahramaıudır. 

' Gediıkpap.ya doğru, genİf yolun 
bozuk Arnavut kaldırımı üzerinde 
l&fhln tap. sekerek gidiyorlardı. 
Hemen bakıtlarmı kızlarm belleri
ne İğneledi; takibe batladı. 

Kendi kendine, 
- Ne kahkahaydı o ... - diye 

söyleniyordu - aah, seninle bir 
gün gene ama bütün bir gün bera
bt1 olamıyacak mıyım? 

Anlıqılan, bu kızlardan birinin 
Nazmi ile bir macerası olmamıştı 
fakat Nazmin.in bu kızlardan biri
ne ait bazı hatıraları güç te hatır· 
lanmnı olaalar, gene kafasında sak
lamıt bulunduğu muhakkaıktı. Her 
halde bir sene evvel gene bir gün 
böyle bir kahkaha zihnini altüst et
mit olacaktı. Belki de bugünkü kah 
kaha ona ait hatıraların zihninde 
saklandığı yeri açan bir anahtar ol
muttu. Ama sahibini bulabilmek 
için epey düşünmüş olmasına ba
kılırsa. bu yer, hamulesi iyi istif 
edilmemit bir gemi anbarına ben
ziyen kafasının pek kuytu bir köte
ai olacaktL 

"Menbailirfan., mektebinin ö
nünden geçerken omuzuna bir el 
<!okundu: 

Zamanımızın en yükaek trajediyeni M A D E L E 1 N E 
Beyaıı perdenin ea rllııeli C A R O L L 

BEN BiR CASUSTUM 
(iKİ YÜZLÜ KIZ) 

Büyüle ve harikullde ~·rsnsızca film .... 
Casusluk üzerine yapılmış filmlerin en Lari"<ulAdesl 

CONRAD VEİDT HERBERT MARSHALL 
( Al•an zabiti) ( Alaaslı ) 

Büyük bir film •. Büyük bir eser 

Perşembe matinelerden itibaren 1 P E K de 

. . 
,. 

BiR AŞK HiKAYESi 
Bütün dünyada büyük rağbet ve muva!fakiyer topl&mıf ol&ll 

( Arthur Schnitzler) in şefk&t eseri 

Oynıy•n: M 1ı. G D A S C H N E 1 D E R ·--· 
lu perşembe akşamı S A R A Y alaema11rda • 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

• 
Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Sigortaları halle için müıait şeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galataıla Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +8043 

Bugünkü program 
ISTNBUL' 
18: Almanca d••· 18,30: Dan• mu•ikiti pl&k 

ile, 19,30: Dün7a haberleri • 19,40: Mös7Ö 
Goldonberc idaresinde koro heyeti muhtelif 
eaerler. 20,10: Sıhhiye •ek.aleti namına doktor 
Mahmut Sabit bey tarahndan konferans. (Ye
ni. b.ir •ıtma m.ikrobu •• tıbna nakleden tivri 
sinekler hak1unda yeni ketirler, Adana sıtma 
er.atitüıü tetkikleri.) 20,40: Mehmet Mi.i.nür 
bey tarafından taıanni. 21,15: Ajanı •• borsa. 
haberleri. 21,30: Stüdyo orkeatraıı. lar•fından 
muhtelif eserler. (Ha•& müıait oldukça ıarp 
memleketleri •oıriyah proıramımua i.I••• 
edilecekti.r.J 

223 Kh•. VARŞOVA0 1345 m. 
18: Taıannili piyano. - Muhtelif batı.ial .. r. 

19,15: Piyano - Keman :ıe sonatla rı. 19,4.5: E
debiyat. 20: Orı kon ıer i . 20,20; Aktüalite. 
20,30: Piyano lle t arluar . 20,45: MuhteJif. 21: 
LeMberl'teo: neteU popüriler. 21,45: Haber• 
ı .. ... 22: Dünyaca tanınmı t halk muaikiai. ZJ: 
Rekli..mh kon•er. - 23,45: Fran•ızca koaferanı 
24,0S: Danı musikhi, 

1195 Kh•. RANFURT, 251 m. 
19,45: Hafif muıiki. - Muhtelif. 21,10: 

Leh muıikiıi. 22,15: Kabara netriyab. 23: Ha
berler. 23,25: Nibelünl'en. 24: Gece muıikiıi. 

Kari mektuplan 

Bitirilmiyecekse neye baflandı7 
Y ePJköy Hallıak aııdcletıi 1ıa - et' 

ya tamir edileceöi. Yağmurlar batk • 
madıuı evvel yol laı.zılclı ve timdi ıret;Rır 
miyecek bir hale konuldu. Ot..nobiJlııf 
saadarca çamUN!e oaplı kalıyor. Ani# 
lar güçlükle gidiyor. lnsanlıor aç>J>lll9 
boğuluyor. O yolu geçıı"'* mecl>uri1"" 
tinde bulunan halk tren yolunu takİI' 
etmek istiyor. Haıtbulci orası ,.ğmur 4ııı' 
layısile kayıyor, tmvenılerden y~ 
muhataralı ve memnudur. Geçentercı
itfaiye otomobitiniın üç saat bu yolda ?' 
mur içinde oaplı lıaldıiındmo ~ 
haberdar değjl ıni<lir? Mademki bu.,,-
kışa kadar tamir edilecekti, _,., ,..,; 
1111yor? Yapılanu:rac•aa neye boczul• • 
yor, niçin vakıtsız İf" bati.anıyor? 8" " 
n1>n çaresi yok mudur? Bu yol böylıt 
bmalulacek madır? 

Belediyenin elıemmiyetle nazarı dil • 
katını celbetbebnenizi rica ederim Jf!P' 
dim. 

1, - 3 ıec::e muıik:iai. (Schumannın eaerlerin- -
den). 

. 
~-

841 Kbı:. BERLIN, 357 m. 
20,30: Hukuki bahisler. 20,40: Aktüalite, ha
berler, 21,10: lıveç danılan. ve rapıodiltr. 
22: Tiyatroculuğa dair •Özler. 22,30: Halk 
tarlulart. 23: Haberler. 23,2&: oMzart konaeri 
(Berlin radyo orkeıtraıı. ) 24: Danı plilr:ları. 

823 KD.. BUKREŞ, 364 m. 

13 - 15 gü11dü.z netriyab. 18: Pl.ik. 19: Saat 
ayarı. 19,15: Pl.ik. 20: Konferans. 20,20: 
Plak. 20,45: Konferana. 22: Senfonik radyo 
orkeıtraıı. 23: Hab~rler. 23t20: Kah•eitene m•
ıiJdıi. 

686 KD.. BELGRA T, 437 m. 
18: Piyano lr.onıeri. 19,25: Muıahabe, 19,30: 

Derı. - KonfMaaı, 20,30: lnıi.lizce tar\ular. 
21: Radyo orkeılraaı. 21,SO: Rekl.imlar. 22: 
Milli netriyaL 23: Gazete baberleri. 23,15: 
Kral aara)"lnın orkeıtraıı. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE. 550 ın. 
O~ra orkestraaı taraftnciaa kon.ser. 19,05: 

Mu1&habe. 19,35: Viyolonıel konıeri. 20,15: 
Film. ıtüdyosaadan reportaj. 21: Mu..ı..ahe. 
22,15: Haberler. 22,35: Pli.k. 23,16: Haberler. 
23,30: Piyano konıeri. 24,25: Salon kuarteti 
tarafından hafif muıiki. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18;10: Kuart.t konıeri (Bari.) 18~10: Hafi.f 

muailr.i "Roma,, Z0.20: Pli.k. - IConferanı. 
21,10: Plak (Roma 21,10: Yanaaiata.ı için 
netriyat. 21,45: aKrıtık konser. Ye b.ir piyea. 
23, 15: Hafif m aıiki. 

950 Kluı:. BRESLAU, 316 at. 
17: Hatif muıik:i. 18130: Şunda~ b•ndan. 

19,15: Maudo1t11. konseri. - Sözler. 20: Hariç 
rnem.leketlerdelıı:i Almanlar İçin praıram, 21: 
Kıla lıabel'leır .21,10: Radyo orlr.eatnaı. tara
fıadaa. Yalslın'. 22: Radyo temıili .23: Hal>erler. 
23,l~, Te~nik (10 daldk.a.) 23,30, Dana mıu;. 
ki,t 

Müderris Dr. Raıit Tahsin 
Bostancıda Tepe mahallesinde hasta-

larım kabul ediyor. (5177) 

- Heey bizim köylü ne tarafa? .. 
- Ooo! ıen misin Haydar? 
- Benim ya... ama men sen mi-

sin? Gözlerini daldmnıf, tahtelba
hir gibi gidiyorsun... Selam ver
dim, görmemezliğe geldin .•• seılen
dnn, aldırmadın ... dargın mıyız yok 
sa? 

- Ne münasebet canım.-
- Farkındayım •.. Şu kanların 

arkasından gidiyorsun. Bari bir fe
ye benzeseler canım yanmaz. Ön
deki anaları olacak, onu geç bir ka
lemde •.. be kuzum bu kızlar kuku
mav gibi feyler ... Bırak tunları da 
seninle bir boy Gülhaneye kadar 
sarkalrm. 

Nazmi bir batkasının böyle bir 
ağız kullanmasına kat'iyyen müsa
ade edemezdi. Fakat Haydar? 
ooh .. Haydar hatka idi. Onunla ço
cukluk arkad&fı idiler. Kum.kapı
daki F rerler mektebine senelerce 
beraber gidip gelmişler ve gene se
nelerce ayni mahallede yan yana i
ki evde oturmuflardı. Ailesi onu 
hariciye memuru olarak yetiştir
mek istemitti. Fakat o kaptan ola
cağım diye tutturmuf, ticareti bah
riye mektebine girmitti. Bu ıene 
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ıeç•n niah.alar 10 kv-qhar.- C-... Y• 
matbaaya ait iı1- ı.la •iidiriı' .. • _.,.. 
caat edilir. C..-t-ia Ui.DJ&rm ••'.J.iJ• 
tini kalnal etin ... 

son 11nıfı bitiriyordu. Gözünii 
)ardan ayırmaksızın; • 

- Olur ..• - dedi - yalIHZ b 
parça benimle geL Ataiıdan d~ 
riz. 

Haydar babacan bir ~ 
Ağız dolusu güldü: 

- Ben bilmez miyim malıırJJ 
görür göıımez çaktım dalgayı... 

Uç çarşaflı şimdi GedikpafllJŞ 
nen genİf yokuttan aynlarak ç 
kapıya giden düz yola sapmıtl 
dı. 

- ... Ama senin bu kadar mi 
lefeceğine kim ihtimal verebilird 
- diye devam etti - Haydar 
Şunlara bak! tahta gibi belleri, 
kısmı biraz kıvnlarak yürür caıı 

Nazmi dalgın dalgın yüriiY 
bir cevap veıımiyordu. Lakin ar 
dıqnın mutlaka bir teyler söyle 
sini isteyen Haydar onu rahat 
rakmadı. Göğsüne katır çiftesiııd 
farksız bir dirsek indirerek ııord 

- Heey bizim köylü? doğru d 
ğil mi söylediklerim? 

Bunun üzerine Nazmi çii.rniÇ 
ağzını açtı: 

-Bitmedi-
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alp beşlik 

1~ onluklar 
kı lc:i~i daha dün sor
P iUya çekildi 
'l'aaa:va kalp 5 "" 10 kuruP,.k süren 

Ya hakk.ıda zabıta araı brmaya 
ı;.,; ettnektedir. 

diye kadar yapılan araştmnalarda 
~ılann ismi üzerinde duntlmut

. '"'Cep, Dikıwı. isminde iki kip de 
§ ve sorguya çekilmiıtir. Jw. 

şiııı . da aramnaktadD'. 
· ~e kadar yakaJ..nanl.ar edliyeye 

11-dir. 

, Tutuşan baca 
p\ııgaltıda Eıref Efendi ııokaim • 

il.. lt>asyan Efendinin evinden dün 
·".'! Çtlr.....· __ • d d L.I ""--''°~" .. -..uıt ıae e erll&I aouu.uru.a .. 

• Yapılan OOl'Ufturmada aoba • 
ı..:.?4n ..teıleri.n baca kunım'-ı 
""ltlırduğu anla.plmıftır. 

ıı Tos vurııı koç 
llltöyde Keçeciperi mab.:Jleain • 

~ib"lııı-o.n Mehmet Efendinin koçu 
,,...-Ya Hanıma t<>& vurmut ve ko.dm 

1 Yere yuvarlam!fbr. V.iktorya 
tıı birkaç yerinden yaralandı • 

hastalıaneye kaldırılmı§tır. 

Sat.ta memur 
~p İ&mindeki tabım Tepebafı. 
ı;,.J;' Ortaköy taraflarında Havaca 
h Oti hesabına dolandırcnlık yap
lheı- verilınittir. Şekip Y"k·'-

Kamarada hırsız 
Çlııakkaıe vapuru ıüvariai İmıail 

Beyin kamarumdaki aoılı ce -
A,en &aa.t ve çoraplarım çalan Ah 
""">l YıokalanmııtD'. . 

'< . Tavcı 
· ~yde yorırancı Recep oğtu 

.., 82 lirumı tavlamak .uretile 
"•lil yakal•nmı§tn". 

Ceketi kim çaldı? 
'tyada Hacıkadm hamamı 11 • 

•I a oturan Naki Efendi 25 gün 
il ~! olan ceketini Samaty&• 

. ila~iıı fırnundaki çO'ak Mehme
_Jeı-ız.de görmilftür. Mehmet bu 

·;,, 65 kUl'U§a &atm aldıimı aöyle
~en ce.Jı:etin kim tarafından I<" • 

&ol"U§tunılınaktada". 

il iki otomobil toslaştı 
~ 1o{ .. fl2ıtta benzinci dükki,nı önün • 

or Rahmetin idaresindeki 2166 
f<i~ Şalı otomobil ile 1938 numaralı, 

efiğin idaresindeki otomobil 
..,_"?uf, her iki otomobilin de b~ 
..... , kırlmııtır. 

Portakal hırsızı 
Sirkeci rıhtımında bağlı Çanakka • 
~'l>urundan Cemal Beye ait porta
.....,dıklarmdan portakal çalan Tah 
Yaı.aıanmı§tıı'. 

lt\ .. 
V'a .sızı olmıyan gemiler 

' le flıırtoıı' <la toplanan ulıuılarar.. tel 
e0llfet-ansında verilen lmrarlar pey
y lıatt.ik edilmartedir. Bunlar ara • 

dı t<>lıizi olmayan gemileriın Boğaz. 
ı....."""' çıkmamaları hakkında aJalıa.. 

tebligat yapılmış tD'. 

Küçük haberler •"7""'.._ .... ____ , __ ..... ;.... __ _. 
!~terenin Balkan memleketleri 

~-. teri Kolonel Samoon f<!hrimize 
L""'t!iz". Kolonel bundan Atinaya gi.. 
• ın-. 

Jlıl>oa0 tüccırrlanndan ve Tokyo ı .. 
~ azasmdan Mösyö Makotıo 

~ra dün lstanhula gelmİf ve Japon 
· ~- gezer.ek oradaki memur'1arla gö
• M..~r. 
~"~e Bake.nlığı Mı1Ji Emlik Mü-
. tir....,,,,. Bey buradan Edinıeye aıit • . ~--4..i llh alqam Halkevinde a.sa.rr ati 
.. il !tında bir konferano venlınit -
ıJ; ltonferanatan aonra, genç sa • '-iar bir de konoer vermitlerdir. 

Elektrik 
Tesisatçılığı 

(Başı 1 inci sahifede) 
i-diği nazari ve ameli bilgiye sahip 
olanlaını maletmeyi dütündiik. Bunun .i -
çin yeniden inıtihmı açbk. Yük.ek mü. 
hend.iı mekt.ebindaı çdmıq '""1'I A wu • 
pada gördüğü tahsil derecesinin kıifayeti 
bu mektepçe tasbk edilmİf olan elddrik 
mühendis.leri miistema, yani serbest ol
mak üzere, bu ay bapna kadar memuri
ye!Unize mii>acaat eden teoisatçılan m.. 
tilıım ettik. Bunlardan muvaffak olanla
rına Naha Vekalet.ince tasbkli ehliyet • 
nameleri kendilerine veı ilmdctıedir. 

"Bundan IODl"a evlerinde, müessesele
rinde eleidrik tea..tı yapta ....... olanJa.. 
rm, diplomak elektrik mühendioleri veya 
ellerinde 933 "' 934 yıllarmda verilmit 
tutıikli ebliyetnameai olan Uısisatçılan 
tercih -leri l<endi ınenfaat1ar.,. cWuo 
uygun olur. Bir de, bir "'*taya .W.. ı.a • 
rikciaıizin ..an dildmtinıi c eJlı '••-ek iıa
terim: Evlaiıııde su - .ıılmadıiı ve• 
bed = maktu. oloınK v...ıiılderi halde 
ydloırdıuı beft ...ı: kirası ~a..,..te c*I .. 
lanna dair Kadı4<öy Su Şirı...ti tıbooele 
rindaı lıazı fİl<İtyet mektupian alıyo -
rum. AncM; bu zatlar adreslerini ft mu
kavele numaralarım fJölılirmİyu'laı-. Bu. 
lan da bilcliırirlene pkiyetlerini tüııbe
oiz tetılrik ederim.,, 

Tevfik Rüştü Bey 
Ve M. Titulesko 
Parise gittiler 

(Başı 1 inci sahifede) .....,... 
olclvldarını SÖJ lemd.-tedir. 

Teulik Rü,ıü Beyi,. protest,.... 
CENEVRE, 26 (A. A.) - Havas biL

diri)"OI': 

M. Uhincıf ile Tevfik Riiftü Bey, 
memleloetierinin C-vre'den uzak bu • 
hmmıuı ulwfN"', kon1ey ~ 
biribiri aric•..,..,. talikini Milletler C.... 
y..ci. Umumi katibi _..döocle pl'()t .. tıo e
den* içtima tarihinin en az bet gün ev
velden ı..t'i ourettıe m.Litiıni iatemıiP.,.-
dir. 

Nansi'deki 
Tedrisat Birliği 
Konferansında 

(B~ 1 inci sahifede) 
değiıtirmiı olduğumı aöyley...-ek müpı
riinileybi övmüıtür. 

Suat Bey, Kemal Atatiiırk'ii.ıı ökono
mik inlalibı da gerçekleıtireceğioi soz
lerioe eklem it tıİr. Büyük Elçi demittir 
ki: 

"Türkiyenin dıı ııyasası ,esas itiba
rile real.iıttir, benıseverdir.,, 

Suat Bey bilhassa Türk - Y ıooan ya • 
kınhimm ant uçl...-uun Yakın Şark 
banıı ile bütün Avrupa bantı İçin taııdı· 
ğı eiıanmiyete ;taret etm:İf ve asırlar • 
dıu.ı-i devam edegelmekte olan Türlo
Franıız dostıuı:'UDUn bugün barıt hava
sı içinde dalı& ziyade artınıı ve geıtiıJe. 
mİf olduğunu ıöy.kmtıtir. 

Bir tayyareci kadının mü
him bir teşebbüsü 

LONDRA, 26 (A. A.) - Ingiliz lcadm 
tayyareci Viktor Bruce dün sabah ...,.t 
7.50 de bir otojir ( üıtünden pervaneli 
tayare) tayaresile lµp'a hareket etmit
tir. Bu uçuı bu tayarelerle ilk uzun 
me...fe uçutudlll". Madam Bruce'ye yecldt 
parçalarla bir miktar benzin ...Jdeden 
bir tayyare refakat etmektedir. Otojirde 
güç iniıler için üç bön mum kuvvetin
de bir fener mevcuttur. 

Filorinalı Nazım B. 
Soyadını, (Günay) koJUtuıtur. 

• • 

işte uykusuzluktan kıvranan sinirlilcrin bitmez tükenmez dilekleri ••• , 
istenilen salih gelmez. her gün artan sinirlilikten gittikçe kuvvet azalır, 
ertesi gün insan )'Orgun argın, hiç bir şey yapamarnak halsizliğile kalkar, 

Bromural ·Knoıı. 
bu fcliletlen kurtulmak için kutlanolacak iliçıır. Asla ıararı yolJıır, sinin 
leri yatıştırır ve s.ik.in ve silim bir uyku davet eder. 

10 ve 20 komprlıneyi ha,; luJ>'" 
lerde tcıuıekrde r~eıe ıle u.ıılır. 

l<noıı A.·O, kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen •/Rhin. 

Hanım fendi, 
DAVET 

~ . Teıisatı Elektn ıye Şirketi Taksimde daimi 
~"' T . ·~ etrın çar"" ha gunu saat 15 de verilecek 
~la Pıtirme dersine ıızi davet eder. 

Elektrik ıergisinde 28 

olan Elektrikle yemek 

SATI E (5194) 

• 

Mecliste Büyük Bir Gün 
(Başı l inci sahifede) 

baıko. Türk inkılabını nikıs göstermek. 
tedir. itte bunun içindir ki geliıigüzel 
isimlerin önüne konulan kah tevkiri, kah 
bıdılııiri, kah istihzayı tazammun eden a
ğ-a, elendi, bey, meyefendi, paıa, haz • 
retleri gibi tabörlerin o.riık Türk aımiaoı 
vasıflarından kal.dırrlması içtimai :İnkı· 
liıbın zaruretlerin.de olmuıtur. Kanun.., 
birımcıi maddesi bunu tekit için yazalmıt-
tır. 

Bay, Bayan 
BllDllllıla beraber Türkler hususi muba. 

bere ve muhaverelerde bir kimseye ve 
cemaate. hitap ederken adın önünde gel. 
mek pl1ile eıri<eğe, ere yani er kiıiye 
(hay), bdma da (bayan) diye hitap e
debilirler. Bu tabirler öz türkçedir ve 
Türklerin ilk devirlerinde kullanılmrılD'. 
Tefevvuk ve imtiyaz ifade ebnez. Diğer 
yabancı memieketJe..ıe her memleketin 
keneli dililıe aıUan önünde kullmıılan ta
birler gihidir. Huauai münuebetlerde 
mı...,_., ve mubımıreks'Cle aöz ve yazı 
....... da lııuJ!amlma" kanuna ve ı...u
nım icap eden - aykırı olmadığı P. 
bi ba§lıa manhlo•tlerde knllamlmus U• 

mumiyetle mütemnil ve mütearil olaaı. 
adetin yerini de dilimizde tutımııtur. 

Sivil rütbeler 
Eskideoıberi aııkerlii< bir mesleki mah· 

11H teliıkki edilm'*ıle beraber aon aıurda 
olduğu gibi uzun ve müteım91 tahoile, 
terbiyeye, gayet mütkül ve ağır miiua
reseye tibi. depJdi. Herhangi bir inıde 
veya kararla hariçten bir edamın bu mea 
leğin her ı-ıgi bir rütbesine alnmıası 
caiz görulur<IU. oımclan batka madıı..taı 
askerlik mealeiine tirmeli mümkün ola
ına,_ nüfuzlulann tatmini için asker
likte t>tıb>ırtile mıevzuubalıaı zanui olan 
derecelere müva:ıi iiuifunı:elı sivil rüt· 
beler tesis edilmitti• 

Ulema arasında da ortodolı:• ve kato
lik ruhani teıkilatından ikti~ . e~ilen 
payeler ve dereceler ibdaı edilımtti. 

TüNiye Cumhuriyeti bu rütbe "" P!'· 
yeleri. filen ortadan kaldınnıııa: da ~ 
hayet bu ilga bir taamülden . ı~. 
Kanuni müeyyidesi yoktur. lkina mad-
de bunun için konmuıtur. . • 

Cumhuriyetin teessüıündenberi ım- ı 
paratorlukta mevcut niıanlardan hiç 
biri verilmemiı ve hiç birimiz tarafın. 
dan bu niıanlann takıldığı görülmeı:nit
tir. Ancak bu da ~ırf taamüle müstenit
tir. Halkımızın ıı:österdiği fazileti kamı
neo de tekit etmek icap etti. Ancak mu
harebe meydanlarında kazanılmıı ma .. 
dalyalar bundan hariç olmak icap ed~. 
Bunun içindir ki kanunun ınaddelenn
de hiç bahsedilmemiıtir. 

Yabancı devlet nişanlan 
Yabancı ~]etlerin ba§ka yabancı 

devlet tebaasına bir çok sebeplerle ni- . 
tan vermeleri vakidir. Cumhuriy~tin 
teeuüsündenberi Türkler demokra11ye ' 
bağlılıklanndan bu nipnlan takmamak· 
t&.dırlar. Kanunun son fıkrası verilen ve 
badema verilecek olan yabancı devlet ni
şanlarının taşınmasını menetınektedir. 
Bu niıanlann takılmaAI eakiden de dev· 
!et tarafından ruhsata tabi idi. 

Cumhuriyet idareoi ıimdiye kadar kim· 
seye böyle bir rtıhaat vermeınİ.§tir. An
cak bazı ahvalde devlet reiolerine ve hü
kiimetlerinin Türklere vereceWen nişan
ların reddetmek te mümkün olamıyaca
ğından isteniroe bunların bir hatıra ola
rak kabul edilebileceği fakat asla taşın
mıyacağy fıkrada gösterilmiştir. 

Askeri rütbeler 
Kıınunlarımızda ve dilimizde büyu"k 

inkılaplar yapılırl<en Türk milletinin ve 
devletinin en çok ehemmiyet ve kıymet 
verdiği ve en çok iftihar ettiği askerlik 
derecelerine ait ünvanlarda da inkılabın 
gidiıiyle mütenasip karıılıklanı.ı ordu· 
muzun ve erkannnrzın evrensel ve ulus
lar arası haiz olduğu kudret ve kıymeti 
de nazarı itibara alarak bulmak zaruri
dir. 

Liva, ferik ve mütür rütbelerini ihraz 
etmiş zevata lisanuruzda derece farkı 
gözetilıniyerek alelitlak pafa denmesi bir 
taamüldü. Bu ünvanı taşıyan pek çok 
sivil hatta ağa, paıalar olduğu gibi bu 
ünvan bazı yabancı memleketlerde ge
lişi güzel bir çok kimselere verilmekte 
ve iltibasları davet etmektedir. Halbuki 
livalık, feriklik, mÜJÜrlük her medeni 
memlekette olduğu gibi bizde de çok 
yüksek bilgi ve büyük fedakarlıklarla 
kan ve can .bahasına kazanılmış mev
kilerdir. Bu mevkilere sahip olabilmele
ri, haiz oldukları beynelmilel kıymeti 
ifade edebilecek bir tabirle anmak, ken· 
dilerine göstermek mecburiyetinde oldu
ğumuz hürmet ve muhabbetin delili ve 
ifadesi olmalıdır. Binaenaleyh iltibasa 
çok yer veren eski zamanlarda beri ve 
her yerde muhtelif manalarda kullan .. 
lan pap tahjri artık tarihin sayfalarına 
bırakılarak bugün Türkiye demokrasisin 
de kullarulmama11 lbnngelir. Liva, fe
rik ve müıür tabirleri yabancı olmak
tan ıarfmazar bugün bu yüksek rütbe
ler sahiplerinin loymetini beynelmilel 
bir ölçü ile ifade edebilecek mahiyet ve 
manada değillerdir. Onun için dünyanın 
muhtelif dillerini konuıan her medeni 
memlekette olduğu gibi liva ve feriklere 
ve birinci feriklere "general,, ve mü
ıürlere «mareıal» demnesi zaruri görül
müı ve bu zaruret kanunun maddesiyle 
teyit edilmişlir. Liva ve feriklerin dere
celerine ait tabirlerle mülaz.im, kayma· 
kam ve miralay tabirlerinin karşılığı i
se ili askeri şuraca teıbit edilerek icra 
vekilleri heyetince tasdik edilmesi esa
run kabul edilmesi daha muvafık göri.ı'l
müı ve bu cihet kanunda tasrih edilmiş
tir. 

Türk ordusu 
Ziya Cevher (Çanakkale) general ün

vanının milli iş içerisinden a!ınmıf rüt
be olması li.zun geleceğini, bunun ev
velki pa§alardan ve bilhassa bunlardan 
memleket yıkımında amil olanlardan e
sirgenmesi liznn geleceğini söylemiş ve 
dahiliye hakanı Şükrü Kaya verdiği ce
vabında ı 

" Türle ordusu bilinmez tarihten bu
güne kadar hiç bir rejime bakmadan 
mütemadiyen kendi milli ıerefini koru
muş, ülkeler kazanmış bir teselsüldür. 
(Alkışlar). Binaenaleyh dün Şipka'da 

muharebe edenle öbür gÜn Yemen çöl
lerinde kanını akıtan araımda hiç bir 
fark olmamak lazımdD'. Zaten milli mü
cadeleden sonra verilen generallıklar ak
tiftir. Diğerleri bugün hayatta Yatlarını 
başlarını alını! ve çekilmitlerdir veyahut 
ta bir kötede oturmakta bulunan ihti
yarlardır. Vaktiyle memleketlerine gil. 
zel hizmetler yapan bu adamlardan bu 
güzel Ünvanın e&İrgenmeıi zannederim 
ki demokrasi pt"ensibimize uymaz. Her 
yerde olduğu gibi mütekaitleer genere.1-
lara kullandıkları rütbeleri vermek Iô.
znndır. Çünkü vaktiyle imparatnrluk 
zamanında rütbe kazanan aktif paıaları· 
mız da varda". Bunlara bu ünvanları 
vermezsek bir talmn il tibaılara mahal 
venniı oluruz. Binaenaleyh bunlara da 
general denilmesine miisao.de etmeniz 
muvafıktır. Çünkü bizim ordumuz ıeref. 
li bir teselıül halindedir. Bunlara bu 
Ünvani vermemek insafsızlık olur. 

Ziya Cevher (Çanakkale) sözleriyle, 
memleket için bn dölanüt hizmet ebniı 
olanlara generallılı: verilmemesini oleiil, 
ta Abdülhamit zamanındanberi bu ün
vanı taınnakta olan İnsanların bu ;te 
kanıtınlmamaımı gözettiğini söylemit, 
Şükrü Kaya da ılemiıtir ki : 
Arkado.tmım dediği tıpkı benim an

ladıfım gibi de olsa arkadqmım in • 
kıla.ba, cumhuriyete cıdan merbutiye -
tini ve husa.siyetini göstermiı olacak
tır. Almmağa lüzum yoktur. Dediği te 
kilde oluna birçok iddialara yol açıla", 
bu rütbe haklı olarak mı verilmiıtir? 
Haksız oalrak mı Vet'ilmiftir ? diye bir 
me.ele çıkar ve itin içinden çıkılmaz 
Muhtelif makamlardan muhtelif karar 
lar almak li.znn gelecektir. Biz h...... 
böyle teabit ettik. Zaten aiville.-e pa
fa}ık ünvanı taıımak yaaalrlır. Aaker 
!erden de tardedilenler vardır. 'Bunlar 
da itin içinde yoktur. Fakat bugün içi 
ınizde bulunanlar Ye cumhuriyet büt
çeainden tekaüdi,.., almakta olan gene 
raller vana bwılar bu ünvana lıakika 
ten keahi liyakt etm~lerdir. Bunln bu 
haktan mahrum etmemek l&zımdır. 

Re8mİ yerlerde 
Tarık Ua da .......; yerlerde bay, 

baym gibi kelimelerin remıi olan yer 
!enle kullanılmasında ne gibi mah • 
zur görüldüğünü oonntıt Şükrü Ka,. 
buna da: 

Türk kanunlarında, belgelerinde, 
ınahkeme huzurlarmda. ilamlarda, 
Türklerin böyle ünvan lafllDaamı de
mokrasi ve cumhuriyet prensiplerimiz 
le kabili telif görmedik. Bugünkü cwn 
huriyet prensipleri bizce kendi ruhi 
eaale!le.rimizle kabili telif görmedik. 
Fakat taamül icabı olarak diğerlerine 
ittiba etmek için hakikaten bir keli
me kullanmak 18.znn geliyorsa, tanın. 
mıyan bir zatı çağırmak lazım geli • 
yona, baıka başka seoler çıkarmadan 
iıe bay kelimesi kullanılabilecek. 

Harice gelince, yabancı memleket
lere gittiğimiz zaman görürüz ki ba • 
zı yerlerde Cospodin, mÖ&yÖ, miate.-, 
kiryos, seydi gibi tabirler kullanılO'. 
Bunları menetmek elimizde değildir.,, 

Nifanlar 
Şükrü Kaya ecenbi nif&ll)arı için 

de: 
"Bilmem dikkat ettiniz mi" deınit

tir. Reddi o günkü vaktin nezaketine 
manidir. Mesela bir yere gidilmiı bir 
camia huzurunda diğer murahhula • 
ra birer hatıra olmak üzere birer ni
ıan verilirken ben almam denemez. 
Alır bir hatıra olarak saklar. Biz bu 
kaydı bunu düşünerek koyduk. Bu hal 
]er olabilir. Cçenlerde bir arkadatı -
mızın başından geçmiıti. Almamazlık 
olmaz. Almamazlık onun hatırını kınnak 
demektir. Bu gibi işler bilhassa elçiler 
için mühimdir. Eğer niıanı kald1rırsaruz 
ba!ka bir ıey verirler ki kanunda yen 
bulunmaz. 

Şükrü Kaya bunun ne olabileceği Al 

aline de: 
"Hediye verirler, hatıra diye,, çe

vap venni~tir. 
Ziya Cevher (Çanakkale) hatıra o 

!arak &aklamakla almamak arasİnda 
bir frk yoktur. Bizde niın almanın ka 
nunla memnu olduiu bilindikten son
ra kimse niıan vermez. demiıtir. 

Tarık Us (Cireouıı) - Hariee gidil
diği zaman bir Türk vatanda.tının ec -
nebile..in verecekleri Möıyö lô.lrabamı ka 
bw edip eclemiyecelderini sormuı ve ni.
fAD meselesmde de Ziya Cevher ( Ça • 
...,J<kale) nin f&irkoıioe i§'tiriık eylediği. 
oi söylemiıtir. 

Tahsin (AY.dın)-Bu gibi verilecek ni
şanlann hatıra olarak alınması mütalea-
11nda bulundu. Bay, bayın kelimelerini 
kullanmak hususunda ileri sürülen mü. 
talealarm yerinde olduiunu söyliyerek 
hukumetin teklifinin kabulünü istedi. 

Şükrü Kaya, Tarık Uı ( Giresı>n) UD 

Bay ve Bayın kel.imelerinin kullamlmaa.ı 
hususundaki sözlerine karffl.ıl< olarak, 
aramızda daima Y&§ıyacak bir ıeyi lam ... 
na ko)"lllalna)aıa fayda vardır. Teamüle 
bırakacak ol..-sak çok tabiôdir ki herkes 
yd<diğerine ve hiç tanmıadığı bir l<İID
seye bitıap ederiren ioteroe illOİnin öoüne 
bir (Bay) lreliıneoi koyabilir~. 

Hatiplerin oİ§all mesel.esindeki ~ 
nne Dahiliye Bakaınmm cevabı da ıu ol
muıtur: 

"Alan adam~n vaziyeti, huıusiyeti iti
barile bir zaman mecbur o!rusa reddet· 
memek içindir. Hariçte bulunacak me • 
murlanmızı bu gibi vaziyetlerde koru -
mak için konulmuı bir 1eydir. Mamafih 
yüksek meclisiniz hô.k:imdir.,. 

Ağa, Hacı 
Bundan sonra kanunun birinci madde

sine ağa, bacı, hoca, hafız kelimelerinin 
konması haklondaki t.akrirler reye kona
rak kabul edilmtş, başka memleketler· 
den verilecek nişanların alınmaması ıJ:.ak. 
kındaki takrir re~miJtir. 

Biri.nci madd~ye hatip kelimesinin de 
ilavesi öç.in bir telWifte b..Iunulmuısa da 
Şükrü Kayanın bunun bugün bütçeden 
maaş verilmekte olan müezzin gibi bi.r 
vazife iımi olduğunu söylemesi üzerine 
vazgeçilmi~tir. 

Deniz kuvvetleri 
Uçüncü maddenin müzakeresi ema -

smda deniz ıruvvetleri paıalarma verile
""k Ünvan üz.erinde söz a1- har W-

Muhabir mektupları -
Ege zeytinyağları 

Bu sene. yirmi sekiz milyonu bulacak, 
piyasa lzmirden Kuşadasına geçiyor 

IZMIR, (Milliyet) - Ege mm- ı düfmiyeceği tahmin edilmekte ye 

takasının kıymetli ihracat madde- fazla olan rekoltemizin geçen se • 
!erinden birisi de zeytin yağıdır. neye nisbetle daha nefia olduğu 
Mıntakanın her tarafında, bilha.s • söylenmektedir. 
sa Kare.burun ve Ayvalıkta istih - Eski senelerin bu mevsimlerin-
sal edilen yağların dahili ve bari- de de lzmir piyasasında hazır mal 
ci piyasalardaki f(>hreti malUın • !ar üzerine külliyetli mikdarda 
dur. Bu ~~an _ve mevsiminde muameleler ya~ılmakta idise deh~ 
bulunmamız ıtibarıle servet kay - olmazsa vadelı sabflarla piyua • 
naklarmıızdan birisi olan bu kıy • nın vaziyeti tesbit edilmelcte i.di. 
metli mahsulümüz hakkında kari- Halhuki bu sene zeytinyağı piyasa 
!erimize biraz malfiınat vermeği sı kıtın karanlık gecelerinde yakı. 
faydalı buluyoruz. lan bir yağ kandili manzara.ıımı 

Umumi harpten evvelki senele· gösteriyor. 
ri habrlayanlar lzmir Yem.it çar - ilk istihsa.lattan lzmire bu Lari-
flSının arkasını tefkil eden ve Yağ be kadar 200. 250 bin kilo yağ ge 
hane sokağı denilen Ketit sokağı· tirilmit olduğu hesap edildiği hal-
nın ve gümrük civarı ile ikinci kor- de borsaya iki haftadan beri kay. 
donun hükllınet dairesine münte • dettirilmif zeytinyağı sabtları 50 
hi olan kısmınm bu mevsimdeki hin kiloyu tecavüz etmenıektt.dir. 
manazrasmı elbette hatularlar. Edindiğimiz malUına.ta göre buse 
Yığın yığın variller, ve sonra ne bell)başt. rakip memleketlerin 

her dokunanı yağa bulayan yağ a- rekolteleri fu suretle teshil edil • 
meleleri ve daha sonra zeyliu ya· mektedir. Yunanistan 120 milyon 
ğırun ve bilhassa Türkiye mahsulü kilo, Cezair ve Tunus 80, ltalya 
yağların nefis rayihası. Buradan 140 milyon kilo ve bu sene mah-
geçmek mecburiyetinde kalanla • sul aeneai olmamakla beraber t .. 
rın yağlanmadan geçmelerine im- ranya 250 milyon kilo zeytinyağı 
kan var mıydı? Ne gezer. Maak istihsal edebileceklerdir. 
sef bugün ne o variller, ne o ame- Bu muazam rekoltelerin a:.ı.et-
leler, ne de o nefis yağ kokuları, tikleri yeldin kartısmda Ege istih· 
yağlanmamak için duranlar, bu - salatm.m azlığı ta:varu kayıt olmak 
ralardan geçmeği arzu etıneyenier la beraber-, ihtiyacımızdan fazla • 
bugün mağazadan mağazaya elle. sıru ihraç etmek mecburiyetinde 
rinde zeytinyağı nümunelerini h... bulunduğumuz bu maddemizin ec 
vi küçük fitelerle ko~ birkaç nebi piyasalarda sarf ve istihlaki 
zeytinyağı simsarının lekesinden zarureti ile kartı kartıya buluudu-
korkulan bu maddeyi daima elle- ğu pek tabiidir. Halihazırda Av. 
rinde taşıdıkları halde nasd olup ta rupada zeytinyağı fiyatları bizim 
temiz gezdiklerine hayret ediyor • paramızla 20 ·• 20,S kurut arasın-
lar. Ne ise geçelim. Ege ikbsadi dadır. Halbuki dahili piyasaları • 
mıntakasımn 1934 senesi zeytiny.ı- mızda bugün 21,S • 21,75 ve bazı 
ğı rekoltesi bundan evvel mütehas fevkalade yemeklik mallarda 22 
sıs ve alakadar lan tarafından 30 fiyatla muamele görmektedir. Ye-
mil yon kilo olarak tahmin edilmİf· ni mahsulün üzerine yapılmıt olup 
ti. Halbuki Ayvalrlı: ve Edremit 70 • 80 bin kiloya baliğ olmaf bu-
mmtakalarmda henüz zeytinyağx lunduğu tahmin edilen alıvıre sa -
istihsalatma batlanmanııt olmak - bfların 21 • 22 kuruf arasında ya-
la beraber Aydın mıntakası mah- pıldığı nazarı itibara almdı&ı tak-
sullerinden sair senelerde 5 - 6 ki- dirde bugünkü fiyatlarla mal ih • 
lo zeytinden bir kilo yağ istihsal raç edilmesi imkanının ademi mev 
edilmesine rağmen bu sene bu mik cudiyeti derhal anlıqılır. 
darın 7 • 8 kilodan almabilmesı ev İzmir ihracatçılarının henüz 
velce tahmin edilmif olan rekolte- mal mübayaa ve mukavelıitına gi-
den biraz noksan istihsalat yaı:-ı • ritmemit buhmmaları bir taraftan 
labileceğini göstermektedir. Maa - Avrupa fiyatlarının müsaadesizliği 
mafih geçen senenin 18 - 20 m.ılyon ne hamledilmekte, diğer cihettım 
istihsalatına mukabil bu seneki mübayaatın geçen sene olduğu gi· 
mahsulün 25 • 28 milyondan ıqağı bi Anadolu dahilinden yapılam.k 

""""' - - -- -· -- · lzmirden gayri i&kelelerden ihraç 
hatipler bunwı ....-.i.ral olması lbımgele- edileceğine atfedilmektedir. Ge • 
ceğ-iııti söylemiıJer ve bunun eb'aimda ge çen sene en mühim ihracatçılar f32 
çen müzakereden aonnı milli müdafaa 
encümeni meadeyi teü<ik için encüınene la masraf ihtiayrından kurtulmut 
alıruıtrr. olmak için mallarını Kuşadası, Di-

Arada kili, Ayvalık ve Edreınitten tah • 
Milli müdafaa encümeni madde üze • mil etmit olduklarından ne lzmir 

rinde müzakerelerde bulunurken heyeti çartılarında, ne de lzmir limanın -
umumiyede de heyeti mahsuoalarca a • da mutat olan varil ve bomba yı-
leyhlerine verilip kendi.terine tebliğ olun 1 
mayan kararlara kartı alak.adann itiraz ğın arına tesadüf edilememitti. 
e<lehilmel<ıri hakkındaki kamın müzalre- ihracat iskelelerinin deği~tiril-
re edılmiı ve ıu fek:ilde ı.aı...ı olunınut- mesi ve lzmirin zeytinyağı piyas>l· 
tur: sı olmaktan uzaklattırılmıt olması 

"347 ve 854 ayılı kanunlara göre he- sebeplerinden ve amiller-inden bı
yeti mal11usalan:a aleyhlerinde karar ve- risi ve belki birincisi de Aydın ti • 
riılenlerden bu karar kendilerine tebliğ o-
l<tırmamasmdan dolayı ali karar heyeti- mendiferlerinin nakliyat tarifeleri. 
ne müracaat edemiyenlerle bum.rdan öl nin malların maliyet fiyatları üze
müı olanların mirasçıları bu kanunun rnde İcra eylediği tesirdir. Ve bu 
hükmü yürümeğe baıladığı giinleme<ıin- tesir iledir ki lzmir yakın bi atide 
den itibaren altı ay içinde ıurayi devlete zeytinyağı piyasası olmaktan da. 
yazı ile müracaat ederek itirazda bulu- ha pek çok uzakla.p.cak ve mevki-
nabilirler. • K d · k 1 · k Bu yolda yepılacak itirazlar ıU.-ayi ıni Ufa ası ıs e esme tCT e mec-
devlet mülkiye daires.ince ayni gÜnle • bur kalacaktır. 
meçt- i!Mrea en çok bir yıl içinde Nefaseti nisbetinde temiz olan 
1289 sayılı kanuna göre tetkik edilerek yağlarımız maliyet fiyatlarının ten 
karara bağlanır. Bu kararlar kat'idir. ziline imkan hasıl olduğu gün zey· 

Şu kadar ki, hu kabil kimıelerd~n hak tincilerimizin yüzlerinin gülecel;'İ 
larındaki karar ıı:ünlemecindenberi ulu- muhakkaktır.- Abdullah Abidin 
&al sınırla.- dıtmda yaf&lllakla olanlarla 
bu ıı:ibilerden ölenlerin mirasçıları birinci 
fıkrada yazılı itiraz baklanru kullanamaz 
lar. 

Lakap ve ünvan 
Müteakıben lakap ve ünvanlarm kal

dınlmaıı hakkında kanunun milli müda
faa encümenince tetkik edilen üçüncü 
madden müzakere ve tasvip edilerek ka
nunun heyeti umumiyeıi reye korunu§ ve 
kanun ıu şekilde kabul edilmiftlr: 

Birinci madde: Ağa, hacı, hafız, hoca, 
monla, efendi, bey, beyefendi, paşa, ha· 
nım, hanmıefendi ve hazretleri gibi la
kap ve ünvanlar kaldırılmıılır. Encek ve 
kadın vatandaılar kanunun karııımda 
ve resmi belgelerde yalnrz adlarile anı
lırlar. 

ikinci madde: Sivil rütbe ve resmi 
nİ§&nlar ve madaly&lar. kaldırılmııtır. 
Ve bu nif'lll ve madalyaların kullanrl
ması yasaktır. Harp madalyalan bundan 
müsteınadrr. Türkler yabancı devlet ni
f'U'lan da taşıyamazlar. 

Uçüncü madde : Askeri rütbelerde a• 
dın başına gelmek üzere kara ve havada 
müşürlere mareşal, birinci ferik, ferik ve 
liva1 aı:a general, denizde birinci ferik, 
ferik ve livalara amiral denilir. 

Cenerallarm ve amirallann derecele
rini gösteren ünvanlarla deniz müşür .. 
leri ünvanlannın ve diğer askeri rütbe .. 
!erin karıılııkları ali askeri ıurası kara· 
n ve icra vekilleri heyetinin tasdiki ile 
konulur. 

Meclis oer~embe ıı:ünü toplanacaktır. 

Buğday mükafatı 
ROMA, 26 (A. A.) - Birinci ulu-.! 

buğday mükifatmı kazaıanların müka
fatları dağ-lbftnı§tır. Buna 15 bioden faz
la ziraat müeaaeoesi gİnnif ve 2500 deoa 
fazla mükafat verilıniıtir. 

Ronada bu müna.ııeıbetie bir nünm.yiı 
yapdmııtD'. Ziraat Nezareti mÜl1:CfB" 
M. Arturo Marcba.lchi dokuz yıUrk mÜ• 
cadele esnasında Roma eyaletinin çalıı
ma örneğini Övmüıtür. Harpban evvel 
49 milyon kental miktarında olan ürün 
65 milyon kentale çılmıııtır. 

Rua) ada otomobil ve 
taraktör sanayii 

MOSKOVA, 26 (A .A.) - Pravda 
gazetesi, Sovyet sanayi kollazmın en y ... 
nilel'inden biri olan otomobil ve traktör 
sanayiinin bir blançosunu yapmaktadn-. 
1930 oenesmde yalnız 8500 otoroobil 1llOll 

te edilmiş ve 12300 traktör yapılıruıtır. 
O zamandanberi inkitaf o derece seri ol• 
muştur ki, on ay zarfında 57500 otomo
bil ve 77300 traktör teslim edilmiştir. 

İtalya kralı dönüyor 
ROMA, 26 (A. A.) - Smalı'dan dö

nen ltalya Kralı, Süveyt k.malına gel • 
miıı ve orada Anul ldare Meclisi Üyele
ri ile mahalli hükıiımııt......, wafın.ı... 
karşılanmııtır. 
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fl iHiyet'in Romanı: 45 lstanbul dördüncü icra memurluğun- ı!!!ll--•m--ıımım-ı:mı:mı:maı~ I" 

:Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

F astaki asiler Alman tahtelba-
hir/erinden mühimmat alacaklar 

Hülasa 
[ Marthc Richard Fransa casusluk 

~kil.ltı tarafından Ispanyaya gönde
rilmiştir. V azil esi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü ma~
ralardan sonra tt.lman casus teşkilatı 
nisi Baron Fon Krohn ile taruşıruştır. 
Bundan bir çok malümat almış Fransa
ya gitmiş tekrar ispanyaya dönmüg
tür. 

Şimdi Marthe Baronla beraber Ca -
dix ·e gclrmş ve orada bir <>tele yerleş -
miştir.J 

Çok iyi yapmıftım. Hiç olmaz -
aa bu .suretle ondaki ufak tefek 
tüpheleri de silmeğe muvaffak ol
ı:.ıuttum. 

Tekrar geldi ve pencereye dir • 
sek!erini dayadı. Ve lngiliz, lspan 
yoi sularının hudutlarını göstere • 
rek, Fasa kadar ufak bir seyaha • 
tin beni memnun edip etmiyeceği
ni sordu. 

- Niçin bunu soruyorsunuz, di
ye cevap verdim. Pekala bilirsiniz 
ki seyahat etmeğe bayılırım. Fa -
kat Fa&a !{İtmek zannedersem bir 
~ tehlPkeii. Benim Fransızlar na
zarında fÜpheli olduğumu tahmin 
etmiyor mw;unuz? 

itiraz etmeden kabul etmem 
doğru değildi. Fakat o ısrar etti: 

- Fakat bu iti emin olduğum 
birUıi yapmalıdır. O kadar uzun bir 
seyahat değil ! Birkaç saatlik bir 
teY· Ufacık bir paket getirilece!t 
ifle o kadar ... 

- Peki tecrübe ederim. 

Fon Krohn bir defa daha Alman 
koruM>loshanesine gitti. Bütün Al • 
man diplomatları gizli harbe lltİ
rak ediyorlardı. 

Onlar kendi vatanları için çalıtı 
1orlardı. 

Ben kendi vataruma hizmet e -
diyordum. 

Alelacele bir kart postal aldım. 
Yüzbatı Ladoux'yu haberdar et
mem ve Fasa gitmek boğazı geç
mek için onun müsaadesini almam 
lazımdı. Fakat ona vereceğim ma 
liima.t posta ile ancak dört günde 
giGebilirdi. Bu müddet zarfında 
Tanger'e gitmem ve avdet etmem 
imkan dahilinde idi. Fransa gizli 
hizmetinin tqkilatsızlığı, memur
larının yarın ne yapacaklarını bil
ınemesi, beni müteessir ediyordu. 

Alman sistemine bayılıyordum. 
Fakat heyhat benim ıslahatçı ka
famın hiç bir kudreti yoktu. 
Y~ıbana: 
- Becermeğe çalışın. Ne yapar 

ADIZ yapın demitti ... 
Ben de becermeğe çalıtacaktmı· 
Bu dütünceler arasında iken ao

fada ayak sesleri duydum. Fon 
Krohn geri geliyordu. Masanın ü
zerine kalemi, kağıdı ve mürekke
bi bıraktım ve antipirinleri yuttum. 

Baron nefes nefese içeri girdi 
ve yorgun bir tarzda yatağının Ü -

zerine çöktü. 
- Beni bir çeyrek yalnız hıra -

kır mısınız? dedi. Bu defa başka 
türlü yapmak imkim yok. Buraya 
aelecek adam içeride herhangi bir 
p.hidin bulunduğunu hi&aetmeme
lidir. Hatta bu plıit siz bile olsa -
llYZ· 

itaat ettim: 
- Peki dedim. .. Ve dıf&TI çık -

ton. 
Seviniyordum. Fakat sevincimi 

aaklaınağa çalıtıyordum. Baronun 
bu geleck adamla çok mühim teY· 
ler konufacağı muhakkaktı. 

Sofaya çıktığım zaman akl~ 
bir teY geldi. YavatÇ& yandaki ka 
pmın anahtarını çevirdim. Burası 
boftu. Mü,terisi yoktu. Gene usul
ca.cık pencereyi açtım. Diğer taraf 
tan ayak seslerini dinliyordum. Ni 
bayet birisinin çıktığına kanaat ge 
tirince elime eldivenlerimi giyerek 
dıtarı çıktım ve merdivenleri in -
meğe b84iadım. Şişman, enseli ka
fası kaznmııt bir adam yukarı çı -
kıyordu. Bu hiç fÜphesiz bir Al • 
mandı. Lokomotif gibi soluyordu. 

Kafamda Alouette'in yaptığı 
bütün şeyleri hülasa ettim: fasa 
seyahat, "orada harp olacak!" 
cümlesi. şifreli telgraflar, kırmızı 
kaplı defter. Birçok mühim hadi
selerle kartı kartıya idim. 

Geri döndüğüm zaman, kafası 
kabak Almanın Fon Krohn'un oda 
sına girdiğini görmüştüm. Beni ta
nımıyordu. Onun için hiç bir tetb:r 
almağa lüzum görmemişti. Ka'?ı ka 
pandı{:ı zaman sof ada, oda h.z -

1 
metçisinin ayak seslerini duydum. 
Eğer benimle kartı karfıya gelecek 
olsaydı? Belki onun s.ükütunu sa • 
tm alabilirdim. Odanın penceresi
ne yaklaştım ve dinlemeğe başla • 
dmı. Fon Krohn'un odasında bir 
ses anlatıyordu: 

- 250 Lange und Meerange 
450 in spanischen Wasaern 6 ka. 
not sollen auf den nachsten trans
port W arten. 

- 25 derece tul dairesinde bo
ğazın 45 derecesinde lspanyol sula 
rında altı kayık, gönderilecek feY· 
leri bekliyeceklerdir) 

Daha bekliyordum. Kalbim göğ 
sümü dövüyordu. 1917 de Fastaki 
Fransız kuvevtleri müşkül vaziyet 
tc bulunuyorlardı. Bizim Protecto
rat'mızda ecnebi propagandası al
mış yürümüştü. Zaten yüzbaşı 
Ladoux da bana bunu itaret etmit 
ve bu vadide tahkikat yapmamı 
bildirmitti. Kulağım kirişte idi. Me 
selenin daha ziyade tavazuh c·:ıne 
sini bekliyordum. Fon Krohn be . 
rayi ihtiyat penceresini kapadı. 
Almanların sesi kısılmıfb. Hiddet
ten ağlayacak derecede idim. 

(Bitmedi) 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen delaki bilmecemizi doğru bal
ledenter arasında çektiğimiz kura neti
celoinde hirinciaği Hayd31l>llıa Lisesi 
4/E 1334 numaralı lsma:il Hakkı ıBey 
ikinciliği Kurukahveci Han ırumara (2) 
de l,;evdet 1Sey lrazıanmııl:ardır. ldardıa
nemizden hediyelerini alchrn-1an ken -
dilerindcn rica olunlB'. 

Ceçan def ai<i bilm3c;mi
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 ı~ oıı. L1u,ı<1•1Y,Aı~~ı 
2 ANI• EiL;• D Ü ŞıüiK 
3 Ç • g • K İ. ,R- T(I 
4 M. 11•.D o:i/G,OiN.•/Ş 
5 AlNIA,•.• 1•.•:•-.rA.a 
6 ~ti• T1m,K,01RJU1K/ 
7 AıŞ/8, I l•IAl•ıO,•,B/a 
8 PT•~lATB1U1LIM1AI~ 
9 AT•M•'llŞ'•lt/BIA 
10 N/E lıS.L/A.Ki•IA/R 
11 • z • Kıt •ıKI t IR •IAI 

Osmanlıca kartılı!damu yazdığumz ke 
limelerin ÖZ türkçe muM.&11>_.ıeruıı §e.kJı
mizin bot hanelerine yerl"§'t.İrerek ke -
&İp (Milliyet bilmece memurluğuna) 
ıönderirm.. Doğru halledenler arasında 
kura çdüyor ve kazananlıııra '-liyeler 
veriyoruz. 

Bilmecemiz.in müddeti: p.,.~ gü
nü akf'Ulllna kadardır. 

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

~ 1 •ı 1 1 1 +l 
1 •ı , ... , 1 1 1 
1 1 ı•ı ı•I l•I 1 
•: 1 1 - ı•, •I ,. 

1 ı•ı 1 1 I•' I•'. 1 

1 ı•.•ı•ı 1•1 1 1 
jı 1 ,. 1 ı•ı 1 1 

1 1 1 ı• l•I 1 1 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
ll 
11 

., ı•ı 
1 1 1 

•• -
1 l•I ı•ı•ı~ , •.• ı•ı .... ' . 

Soldan sağa 
1 - B<tap (5) Lep (5). 
2 - Tir (2). asa (4). 
3 - Bir para adı (4). Çok dejil (2). 
4 - Genit (4). 
5 - Nihayet, netice (2). Bir .......,. 

IDllllmD mukatı re'ıi (3). Sacla (2). 
6 - Dem (3), davet, kıraat eyle 

(3). 
7 - Berf (3). Beyaz (2). Bazu, 

feri (3). 
8 - Çabuk yanan odun (4). Nota 

(2) Büyük (3), 
9 - Rabıt edatı (2). 
10 - Muhk.em, nekes ( 4) .Nota (2). 

Çok değil (2). 
11 - idrak, vukuf (5). 

Yukardan aşağı 

1 - Bereket (6) Nota (2). 
2 - Bir adet (3). Bir eıkiyanm adı 

(6). 
3 - Nota (2). Bir meyva (3). Ra-

bıt edatı (2). 
4 - lmam (5). Bir içki (4). 
5 - Nota (2). 
6 - Lisan (2), Faide, idamet (2). 
7 - Oğle ile akıam arası (6). 
8 - Bıkkınlık, fütur (5} Olmaktan 

emir (2). 
9 - Nota (2), Kiraat eyle (3). 
ıo - Atikar olmak (11). 
11 - Bir kumes hayvan (3), Ma

}'.i (4). 

dan : Mukadema Balatta Karabaş D • 1 A O • 1 
l mahallesinde makarnacı sokağında 13 enız y o tarı sıp n enan 

No. lu dul hatun Yafa binli Hayim efen- İŞLETMESİ 
di vcrc•cleri ve kızları lstirya ve Ma- Acenteleri : Karaköy Köprüba,ı 
zato hanımlara : Y aşua efendinin mu- Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
risiniz müteveffa Yafa binti Hayim e- j!ım __ _.Han. Tel. 22740~1•--ı§ 
Eendiden borç aldığı paraya mükabil i- t{ARADENJZ YOLU 
potek olan Kasnnpa!f3da Bcdrettin ma-
hallesinde Tekke arkası sokağmda 2-4 EGE vapuru 27 lkincitetrin 

SALI günü aktamı saat 20 de 
No: lu iki bap hanenin üçte bir hissele- Rize'ye kadar. (8067) 9371 
rine ait borcunu borçlu temamen daire- ı 
miz veznesine yatrnruı ve ikametgahını- MERSİN YOLU 

' za gönderilen 15 günlük muhtıra Ameri- ÇANAKKALE vapuru 29 

kada olmanız dolayisile bili tebliğ iade ı lkincitcşrin PERŞEMBE gü-
edilmit olduğundan ilan tarihi;:;de;; iti- nü saat 11 de Payasa kadar. 
baren 45 gün zarfında bilverase mez- (8080) 

kiir parayi alınann ve ipoteği çözmeniz AYVALIK YOLU 
ikametgahmızın meçhul olmasına binaen 
taraEınıza ilanen tebliğ olunur. (5183) ANTALYA vapuru 28 lkinci

teşrin ÇARŞAMBA günü 

lstanbul Birinci iflas memurluğundan: 
2367 numaralı kanun icabından olarak 
yanını§ iflü dosyalarmın yenilenmesini 
kanuni müddeti zarfında birer beyanna
me ile talep eden idare heyetlerinin bu 
taleplerini kanunun gösterdiği yollarda 
ikmal ve intaç etmeleri lazundır. Bu va
zil'eyi kanuniyelerini tarihi ilandan iti
baren nihayet bir ay zarfmda ifa etmi
yeftlere ait taleplerin mevkii muameleden 
kaldınlacağı cihetle netayici kanuniyesi
ne katlanacakları ilan olunur. (5178) 

DOKTOR ve 

akşamı saat 19 da Ayvalığa ka- ıl 
dar. (8081) } 

ZAYi - 3388 No. lu çift yük araba
mın numara pliıkasını zayi ettim. Y cni

sini alacağımdan diğerhıin hükmü yok-
tur. Arabacı Omer. (5176) 

ZA Yl - lstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden aldığnn hüviyet varaka
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan es .. 
kisinin hükmü yoktur. Sınıf 2 de 1170 
lskender. • (5186) 

Fethiye ·azası dahilinde Ovacık mevkiindeki Maden te~kilaturuz için bir 
Doktor ve Fransızcaya vakıf bir Muhasip arıyoruz~ 

Cenubi Anadolu Maden T. A. Ş. 
4 ncü Vakıf Han 4 kat. (5192) 

' 

İsT ANBUL BELEDtYESt tLANLARI 1 ________ ;;.-.... _ _. 
Doğancılar Parla parmaklıklarının boya vesairesi yap· 

tırılacağından 293 lira 23 kuruş bedeli keşfi mucibince mü
naka.:.aya konulmuş olduğundan taliplerin teminat akçelerile 
Birinci Kanun 17 nci pazartesi giinü saat 14 de O sküdar Dai 
resi Encümenine müracaatları ilan olunur. (8097) 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara s tınalma komisyonundan 

Mevcut evsafına uygun (2841) adet arka çantası kapalı 
zarf usulile satın alınacak ve münakasası 8-12-934 Cu
martesi günü saat (11) de· yapılacaktır. İstekliler nümune ve 
şartnamesini görmek üzere her gün İstanbul' da Jandarma 
muayene hey' etine ve Ankara 'da Komisyonwnuza ve satın 
almak için de münakasa gün ve saatmda ilk teminat makbu
zu veya banka mektubu i!e komisyona gelmeleri. (7593) 

8816 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kazaları 

merkezinde inşası tekarrür eden ( 19646) lira (23) kuruşar 
bedel keşifli dört mektebin inşaatı kapalı zarf usulile müna
kasaya konularak 13-12-934 tarihine müsadif perşembe gÜ· 
nü saat on beşte ihalei kat'iye si icra lalmacağmdan talip o
lanların şartnamesile evrala keşfiyesini görmek üzere T o· 
kat !Vilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesin· 
de vukubulacak teklifname lerini o giin Tokat Vilayeti En
cümeni Daimi Riyasetine irsal ve tevdi eylemeleri ilan olu
nur. (8076) 

Selimiyede Askeri satın 
alma Komisyonundan: 
Selimiye laşlası tavlasında biriken giibreler milzayede ile 

satılacaktır. İsteklilerin 1-12-934 cumartesi günü Selimiye 
satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(8043) 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada tealim edilmek üzere muhammen bedeli 

8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pa.z.arhk 8 Birinci Kanun 934. Cumartesi günü saat 16 da Ve 
kalet Müıteşarhk makamında yapılacaktır. Taliplerin Ti
caret Odası Vesikaaı ve 400 li rahk muvakkat teminatlarının 
Mal sandığına yatırıldığına da İr olan makbuz veya nümunesi
ne uygun Banka kefalet mektubu" Çek kabul edilmez,, ile 
birlikte aynı giin ve saatte komisyonda bulunmaları lazun
dır. Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
rada Vekalet Malzeme Müdür 

29 -15 8!doşru-- lüğünden alabilirler. (8079) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayeti Merkezind~ hu sene inşası tekarrür eden 

(37937) lira (76) kuruş bedeli keşifli meydan ve 37937 lira 
(76) kuruş bedeli keşifli buzluk ve (21937) lira (76) kuruş 
bedeli keşifli bey bağı mekteplerinin inşaah 3-10-934 günü 
ihale edileceği ilan edilmiş isede taliplerin verdikleri fiat had
di layik görülmediğinden bir ay müddetle pazarlığa talik e-· 
dilmiştir. Bu suretle talip olanların 30-11 -934 tarihine kadar 
Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (8077) 

soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. İsmine dikkat buyurulması 

OSMANLI BANKASI 

31 Ağustos 1934 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

Hisse senet1erinin teSTiyeSl tnl<-p erlilme miı olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukuı 
Kısa vadeli avanslar ve rÖporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslu • 
Kabul tarikile borç'ular 
Gayri menkul .....,.•,ı,.,. ve aıı;J>il~~ 
Müteferrir 

Isterlin ş. ı _.,, 
---000- _.,, 

5.000. 
3.080.925 ı~ 1 

812.409 1 t4 
5.536.527 9 

3.525.755 
5.035.048 _. 
2.042.s13 ı~ , n· 

587.019 8 • 
638.909 

85.641 17 , -----3 • 
26.344. 751 h 

!sterlin 
c f ~ 
of' ,, 1 ---- -, 

!ermay.. 10.000.000 _. , 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat a~ ..., 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenee<k senetler ve vad cli senetleı" 
Alacaklı hesabı cariler 

Vadeli bonolar ve hesabı carileı 
Kabuller 
Müteferrik 

1 .250.000 _. 
377.097 _." ~ 

280.322 1~4 
11.998.340 8 
1.657.093 ı 

587.019 5 
194.878 _.../, 

26.344. 751 3 
Kuyuda muvafık old l'ğu tasdik olunur 

Mü dür 
E. HO DLER 

Türkiye Umum Müdür Muavini 
PH. GARELLI 

Tttrkiye Umınn MüdürÜ 
A. H. REID 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Lir' 
Aksaray : Çalar ağa Tekke sokak eski 39 

numaralı arsa 
Aksaray : Katipkasım Langa bostanlan orta 
sokak No. 33 arsa 

,, : Katipkasnn Yalı sokak eski 146 yeni 169 
nwnaralı arsa 

,, : Katipkasnn Yalı sokak eski 176 yeni 134 
numaralı arsa 

Kamerhatun : Yenişehir Turşucu sokak eski 7 
yeni 9 numaralı arsa 

,, : Yenişehir Şişhane sok ak 35 ila y. 29 
numaralı arsa 41 

,, : Yenişehir Rızapqa sokağı 19 yeni 29 nu
maralı arsa 

,, : Yenişehir Mumcu sokak eski 30 yeni 38 
num:.tralı arsa 

,, : Y eni§ehir Demirhane ve keklik sokak 
eski ve yeni 16 No. lu hane hissesi. 

,, : Yenişehir Şirket sokak eski 31 yeni 35 
numaralı arsa 

18 

,, : Yeni§ehir Mumcu ve Turşucu sokak 
eski 7 yeni 13/23 iki ar sa 21 

,, : Hüseyin ağa Şirket sokak eski yeni 
1 8 numaralı arsa 1 

Yukarıda yazılı emval 2-12-934 pazar gÜnÜ sB'
1
· 

dörtte peşin para ve açık arttırma ile sahlacaktır. TaliPl 
yüzde yedi buçuk pey akçeleri yle yevmi mezkUrda miiflt 
ları. (F.) ( 

Galata ithalat Gümrüğü 
MüdürlüğündeOS 

Kilo 
399 

ıs 

Marka 
RL 

B 

KE 

No. Kap 
322/28 7 

bil& 1 

437 MUV /2772 253/54 2 

Eşyanın cinsleri 
Boyalı teneke şırınga at• 
lalığı ..• 
İşle1J1eli keten sofra ört" 
sa 

Demir taş oyma ve ıarrıı' 
kalemi. er 

Yukarıda yazılı eşya 27 • 1 1 -934 tarihinden itibareı> \il" 
nebi memlekete gönderilmek şartile açık arttırma usul 6 i' göre satılıktır. İsteklilerin 16-12-934 pazar giinü saat 1 
kadar Satış Komisyonuna gelmeleri. (8055) 

Istanbul Sıhhi Müeıseseler 
Muhasebeciliğindell: 

Miktar: 
Adet: 2 Demir dökme hurda kalörifer kazanı 

,, : 3 Balar banyo kazanı 
,, : 500+ 1000 kilo miktarı muhtelif karyola, 

souk ütü, boru demir fener direği, 
Dökme adi demir parçaları vesaire. rtıİ~ 

Şişli Çocuk Hastanesinde mevcut yukarıda cinsi 11e 1 ıl 
tarı yazılı hurda demir vesaire 2-12-934 pazar günü sa~,_ı· 
de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mezkUr gün 11e o14ı 
ta Hastaneye gelmeleri. (8 

Selimiyede Askeri satıJJ 
alma Komisyonundan=,,. 

330000 kilo kuru Ot pazarlıkla satın alınacağınd'0AJ1 

teklilerin ihale günü olan 1-12934 cumartesi günü saa ,1 11'l' 
Selimiyede satınalma komisyonuna müracaat eyleınele 
olunur. (8040) 



,. 

, 

l. •Jcrtnbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları 1 f 

ka l<.umandanlık kıtaatı istih- 1 Komisyonuna müracaatları 
ın taburunun elektrik tesi- ve ihaleye iştirak edeceklerin 

~tı Yapılacaktır. ihalesi 3 Bi- de vaktinde Komisyonda ha
~ci Kanun 934 pazartesi gii- zır bulunmaları. (318) 
ı.ıı saat 15,30 dadır. Taliplerin (8008) 

lartnameyi görmek üzere her 
tİin. Fındıklıda Satmalma Ko
~isyonuna müracaatları ve i
aleye iştirak edeceklerin de 
~aktinde Komisyonda hazır 
1111lunmaları. (330) (8019) 

• • • 
. liadımköy Kıtaatı ihtiyacı i

ltıı 5000 kilo zeytin pazarlık
~ alınacaktır. İhalesi 1 Ka
~~uevvel 934 cumartesi gü
~lı. saat 15,30 dadır. Taliplerin 
!artnameyi görmek üzere her 
~Fındıklıda Satınalma Ko
~syonuna müracaatları ve i
aleye iştirak edeceklerin de 
t~tinde komisyonda hazır bu 
'llllınaları. (32'1) (8020) . .. . 
Kumandanlık kıtaatı hay

~iltlatı ihtiyacı için komisyo
~lırnuzca pahalı görülen 227 
1?n kuru otun ihalesi 29 İkin
tı 'I' eşrin 934 perşembe gÜnÜ 
laat 15 tedir. Taliplerin şart
~eyi görmek üzere her gÜn 
ındıklıda Satınalma Komis
~onuna müracaatları ve ihale
~ iştirak edeceklerin de vak
i de Komisyonda hazır bu
lınnıaları. (324) (8002) 

9293 
• • • 

Kumandanlık kıtaatı ihti 
~acı için 24,000 kilo kuru fa
&ıılye makamca pahalı görül
~iiğ\mden ihalesi 28 İkinci teş 
!'in 934 çarşamba giinü saat 
1~ dadır. Taliplerin şartname 
~görmek üzere her giin Fın-
klıda Satmalma Komisyo

,una müracaatları ve ihaleye 
1!lirak edeceklerin de vaktin
de komisyonda hazır bulun 
lllaları. (323) (8003) 

9294 .. . . 
Birinci Fırka hayvanatı ih

tiyacı olan 310 ton yulaf ma
~amca pahalı görüldüğünden 
ihalesi 28 ikinci Teşrin 934 
ytr~amba günü saat 16 dadır. 
~Plerin şartnameyi gör 

rnek Üzere her giin Fındıklıda 
Satınalına Komisyonuna mü
·racaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde ko
tııisyonda hazır bulunmaları. 

(322) (8004) 9295 .. . . 
. Kumandanlık hayvanatı 
ihtiyacı için 150 ton yulaf i
halesi makamca pahalı görül
düğünden 28 lkinciteşrin 934 
Çarşamba günü pazarlıkla alı
lı.acaktır . Taliplerin şartname
l'i görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satınalma Komisyo
,una müracaatlıırı ve ihaleye 
~lirak edeceklerin de vaktinde 
<'\omisyonda hazır bulunmala-
rı. (320) (8006) 

9296 
••• 

, Hadımköy kıtaatı ihtiyacı 
1Sin 14,000 kilo mercimek pa
~arld<la alınacaktır. İhalesi 
~7 İkinciteşrin 934 tarih sah 
fiinü saat 15,30 dadır. Talip
erin şartnameyi görmek üze
re her gÜn Fındıklıda Satm
ıı.Iına komisyonuna müracaat
~arı ve ihaleye iştirak edecek 
terinde vaktinde komisyonda 
<ıazır bulunmaları. (319) 

(8007) 9297 

• • • 
Kum'11tdanbk İiıtaatı ihti

racı olan otobüsler tamir edi
ecektir. İhalesi 27 İkinci Teş
rin 934 sa!ı giinü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
llıek üzere her gün Fındıklı
da Satınalma Komisyonuna 
llıiiracaatları ve ihaleye işti
~k edeceklerin de vaktinde 

omisyonda hazır bulunmala-
rı. (321) (8005 

9293 

••• 
Kumandanlık Kıtaatı ihti-

racı için 100 kilo kalay 50 ki
lo nışadır. 10 kilo pamuk iha
tai 27 İkinci Teşrin 934 salı 
~iinü saat 15 dedir. Taliplerin 
.er gün Fındıklıda Satınalına 

9299 
• • • 

Birinci Fırka kıtaatı ihtiya
cı için beş bin kilo mercimek 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
27 İkinci Teşrin 934 salı günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
Fındıklıda Satmalma Komis
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tinde Komisyonda hazır bu-
lunmaları. (317) (8009) 

9300 
• * • ' ) 

Gümüşsuyu hastanesi ihti-
yacı için 708 parça bakır kap 
kalaylanacaktır. İhalesi 1. Bi
rinci Kanun 934 Cumartesi 
giinü saat 14 dedir. Taliplerin 
her gÜn şartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda Satmalma Ko 
misyonuna müracaatları ve i
haleye İştirak edeceklerin de 
vaktında Komisyonda bulun
maları. (325) (8010) 

9341 
• • • 

Hadımköy kıtaatı ihtiyacı 
için 13000 kilo kuru üzüm ko
misyonumuzca pahalı görül • 
düğünden pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 1 - Birinci Kanun -
934 Cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gÜn 
Fındıklıda Satınalma Komis -
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştir~c edeceklerin de vak
tında komisyonda hazır bulun-
maları. (328) (8012) 

9342 

Kumandanlık kıtaatı ihti • 
yacı için 6000 kilo arpa şehri
yesi pazarlıkla alınacaktır. l · 
halesi 1 - Kanunuevvel - 934 
Cumartesi gilnü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnameyi gömıek 
üzere her gün Fındıklıda Satı
nalına Komisyonuna müraca
atları ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin vaktmda Komisyon
da bulunmaları. ( 326) ( 801 1) 

9343 
• • • 

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) 9344 

• ~ * 
·Kumandanlık kıtaatı ihti -

yacı için 750 kilo Ayva Reçeli 
ve 7 50 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 Satmalına Komis -
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tında Komisyonda hazır bu -
lunmaları. (336) (8050) 

9352 
• • • 

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 F ındıkiıda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktında komisyonda hazır bu 
lun.-naları. (337) (8051) 

9353 

Beıiktaş İcra dairesinden : 

Mahpua olup paraya çevrilmesi ka· 

rarlaıtmlan 58 adet san ıandalya ve bir 

adet halının delliliye ve ihale pul resim· 

leri müıterİ$İne ait olmak üzere 1-12-934 

tarihine müsadif cumartesi günü Mat 

ondan on ikiye kadar Beşiktaıda Tram
vay deposu hiz,..mda 59 No. lı kahve ö
nünde sablacağından o gün ve o saatte 

hazrr bulunacak olan memuruna 

racaatları ilan olunur. (5211) 
mü-

Istanbul Ziraat Bankası Sa ış Komİsj·o undan: 
Sıra 
No.ıı 
1322 

1647/1 
3160 

3240 

3243 
3421 
3423 

Semti 

Beyoğlu 

BüyDkada 
Beyoğlu 

Büyükacla 

.. 
Haıköy 

Aksaray 

Mahallesi 

Hllseyinata 

Yalı 

.. 
Hacı Şaban 
ICitipkaaım 

Sokaiı 

Arnavut ve Veni Yenikaya 
eski Bilecik 
Türkoğlu Ye Mehmetçik 
İıtiklil Cad. va Bursa 

Zagaoapaıa Ye Ôıı:demir ve 
Y elllfi!rdll sokakları 
Palamut 
Sakııhbostan 

Çorbıcıbaşı Y. Orta E. 

Em ilk 
No.u 
44-71 

9-19 
163-165 

165/1-165/2 
2 

55 
8 

68 

Hisnııi 

217 

5~91211663552 
20/120 

9/11 

Tamamı 
1/2 

Tamamı 

Cınsi Hiıseyo göre Mu
hammen kıymeti 

Aht•P dlikkiıı Ustü ay 584 T.L. 

Araa metresi 36 
Kagir dllkkinlar va 6stll 
iki kat odalar 
Ha •uzlu araa ••traııi 
636,50 
Arsa metreai 131 
Ahşap hana ve bahçe 
Arsa metresi 49 

192 
9()38 

3124 

524 
400 
98 

.. 
" 

" 

•• .. 
" Yüzde yedi buçuk pay akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimllbadil bonoılle ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı ııayrimnkulle· 

rden 3160 sıra numaraluı kapalı ıarfla, diğerleri açık arttırma sun tl!e satıp çıkarılmııtır. İhaleleri 5/12H34 Çarıamba günü saat on 
dörttedir. Alıcı!arın Galatada aaki Kredi Liyone Bankaımda satıı komisyouuaa müracaatları. (7747) 

'--------~!s~t~a~n~b~u~ı_H __ a_ri_c_i_A __ ~s•k~er~i;...;.K~ı~ta~a~t;..;il~a~n~la~n.;.;.,. ____ ,...11 
Bergama ve civar kıtaatı

nm ihtiyacı olan 455 ton lin
yit kömürüne verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 1-12-934 cumarte
si günü saat 10 da yapılacak
tır. İsteklilerin Bergama Sa 1 
tınalam Kom!syonuna müra-
caatları. (653) (8091) 

* • • 
Edremit kıtaat hayvanatı 

için 300,000 kilo Kuru ot pa
zarlıkla 5-12-934 çarşamba 
günü saat 15 de ihale oluna
caktır. Taliplerin teminatla
rile beraber Edremitte Satm
alma komisyonuna gelmeleri. 

(649) (8095) 
••• 

428,400 kilo Linyit kömü
rü pazarlık gününde İstekli 
çıkmadığından pazarlık giinü 
1-12-934 cumartesi günü saat 
16,30 a bırakılınıştır. Bağ
lantısı eskisi gibidir. İsteklile
rin belli gÜn ve saatte pey pa
ralarile beraber Komisyonu
muza gelıneleri. (651) 
(8092) 

"" .. 
30,000 kilo Yulafa pazar

lık günü istekli çıkmadığından 
pazarlık günü 3-12-934 pazar 
tesi giinü saat 15 e bırakıl
mıştır. Bağlantısı eskisi gibi
dir. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte Çorludaki 
Komisyonumuza gelıneleri. 
(652) (8094) 

--?'- •• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 728 
adet muhtelif oksijen cihazla
rı 1 - 12 - 934 Cumartesi gü • 
nü saat 14 de alınacaktır. İs -
teklilerin bağlılığım görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin belli 
gün ve saatinden önce dilek 
okuntuları ve pey akçelerile 
birlikte Ankara M. M. V. Sa
tmalma Komisyonuna gelme
leri. (578) (7507) 8651 

• * • 
İzmit Darica ve Tuzladaki 

kıtaatm kışlık yaş sebzeleri a
şağıda cins ve miktarları oldu· 
ğu üzere 29-1 1-934 perşembe 
günü saat 14 de eksiltme ile a
lınacaktır. İsteklilerin şartna
melerini görmek üzere her gün 
Eskişehirde Kolordu ve İzmitte 
Fırka Levazımlarma ve eksilt
meye gireceklerin de tayin edi
len gün ve saatte muvakkat 
teminatlariyle lzmitte Fırka 
Satınalına Komisyonuna mü-
racaatları. (572) (7469) 

Müteahhit nam ve hesabı
na 1900 kilo Zeytin yağı de
f' aten alınmak üzere eksiltme
ye konulınuştur. Eksiltme gü
nü 17-12-934 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Bağlantılarım 
göreceklerin belli gÜn ve saat
te pey paralariyle Çorludaki 
Komisyonumuza gelıneleri. 
(650) (8~93) 

tı: • •• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 21 ta • 
kım seyyar bakteroloji san • 
dıkları 28-11-934 Çarşamba 
giinü saat 14 de satın alınacak 
tır. İsteklilerin bağlılığım gör
mek üzere her gün öğleden son 
ra ve eksiltmeye gireceklerin 
belli gÜn ve saatinden önce di
lek okuntuları ve pey akçeleri
le birlikte Ankara M. M. iV. 
Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (579) (7508) 

8652 
* * * 

Erzurum Müstahkem Mev
ki ihtiyacı olan Fincan ile telin 
pazarlık gününde talip zuhur 
etmediğinden Üçüncü pazar
lığı 27 - 1 1 - 934 Sah gilnü sa
at On dır. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya İştirak edecek· 
lerin muayyen gÜn ve saatte 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 
(647) (8056) 9354 

• • • 
Çorlu ve Mtiratlıdaki kıta

ların yiyecekleri İçin kapalı 
eksiltme ile 354600 kilo ek -
meklik un satın alına-=aktır. 
Eksiltme günü Birinci Kanun 
934 Cumartesi günü saat on 
altıdadır. Bağlantılarını oku -
mak isteyenlerin her gün Cor
lu, İstanbul Lva. Amirliğf ve 
Ankara M. M. V. Satınalma 
Ko. larına uğramaları ve ek -
siltmeye geleceklerin belli giin 
ve saatten evvel birinci pey pa
ralarını ve İsteklerini gösterir 
kapalı kağıtları ile beraber 
Çorludaki Komisyonumuza 
gelmeleri. (7555) (580) . 

8670 
••• 

Fırka kıtaatının senelik ih
tiyacı olan 60,000 kilo Nohut 
münakasayi aleniye suretile 
29 - 11 - 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname -
sini göreceklerin İstanbul Le
vazım Amirliği Satınalma Ko-
misyonuna ve münakasa günü 
teminatlarile birlikte Bayra -
miçte Satınalma Komisyonu -
na müracaatları. Lahana Pirasa İspanak 

Kilo Kilo Kilo 
. (602) (7610) 8808 

4000 4600 4600 Tuzla 
6000 7500 7500 Darıca 

11450 14500 14500 İzmit 

21450 26600 26600 
8546 

••• 
Ordu Sıhhi ihtiyacı iç'.n ka

palı bürüm yöndemile 50 ka -
lem İspenciyari malzemesi 3 • 
12 - 934 Pazartesi günü saat 
14 de satın alınacaktır. İstekli 
lerin bağlılığını görmek üzere 
her gÜn öğleden sonra ve ek
siltmeğe gireceklerin belli gü
nü ve saatinden önce dilek o
kuntuları ve pey akçe!erile bir
likte Ankara 1\-1. l\II. V. Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(577) (7506) 8650 

• • • 
Fırka kıtaatının ihtiyacı o

lan 60,200 kilo Kuru fasulye 
münakasayi aleniye suretile 
29 - 11 - 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13,30 da 
satın alınacağından şartname
yi göreceklerin İstanbul Leva
zım Amirliği Satınalma Ko -
misyonuna ve münakasa günü 
teminatlarile birlikte Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonu -
na müracaatları. 
(603) (7613) 8809 

• •• 
T ekirdağmın kapalı zarfla 

münakasaya konulan 21,000 
kilo pilavlık pirincile 21,00~ 
kilo çorbalık pirincine ihaıe 
günü olan 13-11-934 tarihin
de ''erilen fiatlnr ve Tekirda-

1 lstanbul Levazım Amirliği satın alma komisyonu ilAnları 1 
Harbiye ve merbutu mek

tepler ihtiyacı için 17000 ki
lo prasaya verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2-12-934 pa
zar giinü saat 15,30 da pazar
lıkla alınacaktır. İsteklilerin 
T opanede Satmalma Komis-
yonuna gelmeleri. (641) j 

(8089) .... 
ihtiyat Zabit Mektebi hay

vanatından teraküm eden 150 
araba gübrey-e verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlı
ğı .i -12-934 perşembe günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Ta 
liplerin belli saatte T opanede 
Satınalına Komisyonuna gel
meleri. (634) (8087) 

• * • 
Levazım Amirliğine bağlı 

bir numaralı dikim evi için 
15 kalem çorap makinası mal
zemeleri 10-12-934 pazartesi 
giinü saat 14 de oazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonu
na gelıneleri. (636) (8086) .. . . 

Askeri Tıbbiye mektebi
nin c;amaşır makinasmm lü
zumu olan malzeme 9-12-934 
pazar giinü saat 14 de pazar
hkla yaptınlacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satmalma ko
komisyonuna. (640) (8088) 

* • • 
Hastaneler ihtiyacı için 5100 

kilo yataklık pamuk ve 610 
büyük cibinliğe talip çıkma
dığından ve 610 yüz havlusu 
ve 75 hamam takımı ve ayni 
miktarda hamam peştemalı ve 
hamam nalahiye verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 3-12-
934 p-"rtesi giinü saat 15,30 
da pazarlıkla laınacaktır. is
teklilerin T opanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(638) (8090) 

• * • 
Levazım Amirliğine bağlı 

bir numaralı dik•m evi için 25 
kalem muhtelifilcins çorap 
makina parçaları 19-12-934 
çarşamba giinü saat 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Şartname göreceklerin her 
gÜn ve münakasaya girecekle
rin teminat akçelerile beraber 
T opanede Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. (635) 
(8085) 

••• 
İstanbul Levazım Amirli

'iine bağlı kıtaat için 7000 ki-

komisyonuna gelıneleri. 
(639) (8084) 

• • • 
Levazım Amirliğine bağh 

bir numaralı dikim evi için 
50,000 adet düğme 9-12-934 
pazar giinü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklil• 
rin Topanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 
(637) (8083} 

••• 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıtat için 5000 kilo 
domates salçası 8-12-934 cu
martesi günü saat 14 de aleni 
münakasa ile alınacaktır. Şart 
name ve nümunesini görecek· 
Jerin her gÜn ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelıneleri. 
(596) (7771) 8932 ... 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıt'at için 40000 
Kilo Kuru soğan ve 60000 ki
lo patates 8-12-934 cumarte
si günü saat 15,30 da kapalı 
ı:arfla alınacaktır. Şartname vı 
nümunesiiı.i göreceklerin her 
giin ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gÜn ve saat 
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satmalma komis· 
yonuna getirmeleri. (597) 

(7772) (8933) 
* • • 

Hastaneler ihtiyacı ıçın 
400 ila 450 adet Battaniye 
1- l 2-934 cumartesi günü saat 
14 de pazarlıkla satın alınacalıı 
tıı . İsteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
Tophanede Satınalma Ko
m: syonuna gelıneleri .(613) 
(7951) 9191 "' . ,. 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için Bin lira
lık Pekmeze talip çıkmadığın
dan 28-1 1-934 çarşamba gii
nü saat 14,15 de pazarhkla 
ahnacaktır. İsteklilerin Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 605) 
(7960) \ 919! 

••• 
İstanbul Levaznn Amirli

ğine bağlı kıt'at için 700 ton 
ekmeklik una verilen fiat pa
halı görüldüğünden 27 -1 1-93' 
salı giinü 15,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklilerin Tophı 
nede satınalma komisyonuna 
gelıneleri. (622) (8024) 

9304 
••• 

lo kaşar peyniri 18-12-934 sa- Askeri Tıbbiye mektebi i· 
h gÜnÜ saat 14 de acık eksilt çin 630 adet yün fanileye ta-
me ile alınacaktır. Şartname- lip çıkmadığından 28-11-934 

sirıi .,-örecekle1'İn her ciin ve is- çarşamba günü saat 15,15 de 
teklileri" teminatlarile belli pazarlıkla alınacaktır. İstekli· 
saatte T opanede Satmalma lerin Tophanede satınalına 

. komisyonuna gelıneleri. (621) 
ğmm açık münakasaya konu- (802S) 930 

lan 25,000 kilo nohuduna iha
le gÜnÜ olan 12-11-934 tari
hinde verilen fiat Kumandan 
lıkca gali görüldüğünden pi
lavlık ve çorbalık pirinçlerin 
14-11-934 ve nohudun 
13-11-934 tarihlerinden itiba
ren bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiştir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
İsteyenlerin her gÜn ve müna
kasaya istirak edeceklerin de 
13-12-934 ve 16-12-934 tari 
hine kadar her gün Komisyo 
n;ı. !T';iracaatlan. (630) 
(7920) 9180 

"' . " 
İstanbul Levazım Amirliği. 

ne bağlı kıtaat için On beş biıı 
kilo İspanak, On bin kilo laha 
na 27 - 1 1 - 934 Salı günü saa 
1 1 de pazarlıkla alınacaktır, 
İsteklilerin Tophane Satma!. 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(627) (8058) 935 

• * * 
İstanbul Levazım Amirliği 

ne bağlı kıtaat için bin liralık 
kuru incir 27 - 1 1 - 934 salı 
giinü saat 11,30 da pazarlıkla 
almacaktır. İsteklilerin Top
hane satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (626) (8059) 
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'YERLi MALI 

E 
Dünyanın en aağlam 

lASTIKLEll 

Ve son moda 
KAOIN • ERKEK· ÇOCUK 

llllltll 
yerine batka 

marka verlyorlarl 

Aldanmayınız. 

GISLAVED 
LARI markasına dikkat 

ediniz 1 

TOrkiyedeki Yerli Mallar Pazarlarıada Ta umum kundura 
•ataa maR"aıı:alarda arayınııı. 

Yüksek Mühendiss Mektebi Sa. 
tınalma Komisyonundan: 

Mektep Elektri-Mekanik Şubesi için şartnamesi mucibin· 
cebir adet Diyeze} motörü 61 gün müddetle ve kapalı zarf 
suretile münakaaaya konulmuştur. 

Münakasası 29-12-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 te İcra edilecektir. 

Buna ait şartname (2) lira bedel mukabilinde mektep mu 
hasebeciliği veznesinden satıl maktadır. 

Taliplerin münakasa _giinü mezkUr saatten evvel muvak
kat teminatlarını vezneye yatt rmaları ve teklif mektuplarını 
da komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. '(7189) ' 

' • 8161 

Mersin Jandarma Mektebinden= 
1 1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı olan 
yüz altmış beş bin kilo Ekmek 29-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi göniıek isteyenlerin her gün mektep 
Kumandanlığına müracaatlar ı ve taliplerin münakasa gÜn 
ve saatinde muvakkat teminat lariyle birlikte Mektep Satmal
ma Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (7587) 

8714 

Jandarma Umum Kumandanlık An-
kara Satınalma Komisyonundan: 

1 Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmuş 
olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satın alı
nacak ve münakasası 5-12-934 çarşamba günü saat on birde 
yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul Jandarma 

muayene hey'etine de gönderilmiştir. isteklilerin teminat 
makbuz veya Banka mektubu ile gün ve saatinde komisyonu-
muza gelmeleri. (7695) 9014 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresiyle 

Aydın hattı üzerinde kain Ka rakuyu istasyonu arasındaki 
altıncı kısmı kapalı zarf usuli yle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 8-12-934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 
15 de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple
rin tekliflerini Ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları 
ve 8750 liralık muvakkat tem inatlarmm malsandığma yatı
rıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun Ban
ka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez ,, ile birlikte aynı 
gün ve saate kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilinde Anka
rada Vekalet malzeme Müdürlüğünden satm alabilirler. 

(7931) 9244 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango bileti alınız. . -

.m3 

Geçen Y ılb~mela 
Piyango taliJisi ka
zandığı parayı evi
ne böyle götür
müftü. 
Bu tam (50.000) 
liralık bir ser· 
vetti.-

os AN 1 BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca ~ebirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançe11ter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
8050 

Yüksek r; ühendis Mektbi 
Satınalma Komisyonundan: 

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

Mektep İlltiyacatı için"balada gösterilen mevat 28-11-
934 tarihine ınüsadif çarşamb a günü saat ( 14) te pazarlık 
suretile alınacaktır. Talipleri n muayyen gün ve saatte Ko
misyona müracaatları ilan olu nur. (7971). 

9316 

Yalnız Mükemmel def;il: 

Hem mükemmel, hem ucuz bir Radyo 
Yükısek ayırma kabiliyeti (ma

halli istasyonu sureti kat'iyede 
ayırır.) Büyük seda intitar kuv
veti (9 vatlrk çıkıt lambası) "PHl
LlTE,, ten yapılmıt mahafaza 
. çok za.rif gösterit • itte PHlLlPS 
940 A model radyonun b~lıca 
hususiyetleri. Fiatına göre •bu ma· 
~nenin verdiği netice, evvelce en 
pahalı makinelerin verdiği neti· 
ceden yüksektir. ., 

Selahiyettar 
'.A.centalarımızda 

T ecrilbe ve aabt 

Türk PHILIPS Limited şirketi, latanbul 

.. ~ Dr. 1 H SAN SAM 1 .... 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtiıatlarma karşı 

çok tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeai No. 189. 

8748 

8046 

Askeri fabt"ikalar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikala• 
n muhafız efradının Kanunu· 
evvel 934 iptidasından Mayıs 
935 nihayetine kadar altı aY· 
da alınacak 13000 kilo ekıne· 
ğin m\4ıakasası yanlışlıkla l:; 
Kanunuevvel 934 perşembe 
günü ilan edilmişsede mez~' 
münakasa 29 T eşrinisaniıı• 
934 perşembe günü yapılaca• 
ğmdan talip olanların ana göt0 

müracaatları. (7940) 

lstanbul 8eJİncıİ icra memurluğuıı• 

dan: GaLrtada Balık pazarında Yeni C•• 

mi sokağmda 6 Numarala dükkanda ;ıı.· 

met e~ iken Yunanistana gittiği 1e 

ikametgihmm meçhul olduğu tahl0iı9' 
ti mahalliyeden anlaıılan Diyonis VJalı" 
yoli Efendiye : Y cırdan Ke.planoğlll 
Efendi, kira bedelinden zimmetinizde _. 

lacağı olan yüz ... uen Linmm teoıiııİ 
tahlili için halda hapis tanlôyle karY"I• 

imaline mahsus Alman malı .....rk3'' 
malıiın ( 300) lira kıymetinde bir adet 

funmunuzu hapaeylemit ve bu kerre ,.elı' 
• mn paraya çevrilmesi yoliyle n>eZklif 

furunun aatılmanm iatemit olduğuP' 

dan hu'ilıi ilandan itibaren otuz gii" 
-hncla mezkiir borcu ödemez ver• 

itiraz etmezaenİ2 mezkür müddetin }>İ• 
•• Ô' 

tıım.mda furunun paraya çevrileceği 

deme emri makamına kaiın olmak ~.,. 

re ilanen tarafmıza tebliğ olunur. 
(5181) 

lstanl>ul ikinci iflas memurluğund•"' 
Müflis Biftog ticaret ıirketi evine .,it 
Malnnutpa§Ada Y eıildirekde Molla ta~' 
hanındaki fabrikada mevcut çorap, y-7-'' 

. e ,. .. 
hane, banko, aandalya, kasa, vesaır 

çık artırma auretile satılacaktır. Jst~. 
yenlerin 3 K. evvel 934 pazartesi g~"" 
saat 9,30 dan 12 ye kadar mahallirtcl• 

hazır bulunmaları ve mezkür güncle ,... 

ht bibnediği takdirde anı takip ede«~ 
günlerde dahi aynı oaatta aah§A d•""'° 

edileceği ilan olunur. (5190) 

Umumi Neşriyatı ve Yazı ı,ıerİ 
Müdürü ETEM iZZET 


