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'l'iirk topraklarını karıt kant ke
~tliyen demir ağ Erganiye doğru 
"''liyor. Cuinhuriyetin feyizli e
~t,lerinden bir tanesi daha tahak
~111t ediyor. On ay tonra, ve in
ı..t bu hızla devam edecek olur
~; belki de daha evvel raylar ba-
ır ıııadenine varıntf olacaktır. 

I ~illi mücadele nasıl ki Türk mil· 
etınin baıardığı bir harika ise, 
llıeıııleketi' iktisaden yükseltmek ; 
~ ona ileri memleketler safında 
Yık olduğü mevkii temin etmek, 

~ne bu memleket sahiplerinin 
Q dretli hamlelerine mütevakkıftır. 
'ı., U hamlelere bir saniye dahi fası
l ~ermeden, yorulmadan, azimle, 
''•gatle ve Türke yakıtan bir i
ıı.tıa devam edeceğiz. 
L. Büyük milli tefin Samsuna ayak 
""ıııası ile batlayan milli mücadele 
11
' lznıirin istirdadında, ne Lau· 
~nne muahedesinin imzasında, 
C e lstanbulun tahliyesinde, ne de 
~.llıtılıuriyetin ilanı ve biribirini ta· 
·(il eden inkılapların tahakkuku 
~'.nihayet bulmuf değildir. Milli 
Ilı U~dele devam ediyor. Ruhlan-
lıda, gayretimizde irademizde 

~la bir gevteklik yoktur. Ve ol 
1l'ac:aktır. 

~ Eınsalsiz Türk topraklarının ve 
erinde yaşayanların saadeti için, 

~~dun şenliğini arttırmak için ilan 
d dılırıit olan iktisat seferberliğin
~' kadın, erkek, ihtiyar, genç 
t 'ilimize düten vazifeler var. Er
~ııi istikrazma iftirak bu vazifeler 
Q n ancak bir tanesidir. Muhterem 
~ 't~ekil geçenlerde "yeni vatanı 
d Q/ııii istikrazlar yapabilir.,, diyor
~ 11• Gayemiz memleketin imarı ve 
, U~vetlendirilmesi hareketine ara 
~'ıııeden devam olduğuna göre, 
~ •arruf ettiğimiz ve edeceğimiz 
~raların bir kısmını olsun her se
l'ı •eve seve, emniyetle ve gönül 
~il.sile devletin emrine vereceğiz, 
'-t~lec~ ıene Sıvaı • Erzurum 
~•krazına ittirak edeceğiz. Müte
ı_ 1~ •eneler belki fOseler ve liman
\~ ıçin devlet milletin yardımını 
) leYec:ektir. Paramızı sağlam yere 
'l~rnııt oluyoruz, Faiz ve ikrami-

• n.., ; •• :ç,..te ediyoruz. 

~IJ~~ğa gitmiyelim. Osmanlı da
\ii 1 .~•tikrazmın kaç kuruta düttü· 
il\ıı nıı ve cumhuriyet hükômetinin 

~affakıyetli tedbirlerile kaça çı· 
a ...... -· .. ·u• uerkes, hepimiz biliriz. 
~ 11 hadisenin mahiyet ve teferrüa- · 
lı ~ lıilmeyen cumhuriyet çocukla
~ 11.lıalarından ve analarından hi
,l~•~ni dinlesinler. Ve borsa cet
~ tınde Osmanlı dahili istikra
~t iti bugünkü kıymetini öğrensin
~!\· Görülecek rakkam cumhuriye
~ dürüst politikasının hayırlı bir 
)eı· Ceıidir. itibarlı, düzgün tedi • 
li) 1•. denk bül$eli cumhuriyet ma
' '-ı ıııemlekette tasarrufu ve ser
~i derin bir hassasiyetle ko • 
~,ı. ta, ona kıymet ve mevki ver. 

"ledir. 
~~İııderinizde, koltuğunuzda, kö· 
~1~de müsterih oturmak istiyor • 
~ •~, &ecelerinizin rahat ve tatlı 
~~da geçmesini istiyorsanız; 
't~ ı tahvillerini almız. istihsal 
~ ilt ek bakır memleketin içtimai 
~ lııadi hayatına hareket, bere
li. refah ve saadet temin edecek-• 

,........_ Mec~i SADRETTIN 

,~met Pş. Hz. 
/Bankası 
. :,.gisinigezdiler 
~liıı :~ekil ismet Paıa Hazretleri 
~) ı "'fGm saat altıda Galatcua
N, Bankası sergiaini :ziyaret 
~ti,/ erdir. Bafvekil Hazretleri 
.:'tlq e Yarım aaatten fazla kal • 
";.~• PQvyonları ayn ayrı tetk-'k :J11er • 
~ llrıı • ı:zahat almıflardır. 
~ 44. et P"fa Hazretleri sergİ 
tı1i, llda takdirlerini ahar etmiş· 

• 

~I 
llıanyaya silah f tbal 

\>.\ ediliyormuş 
~· t~CTON : ıs (A.A) - ıilah 
~ •i)o kında tahkikat icrasına memur 
';j tııtlc~' Almanya.ya gizli surette mü-
1\ ~ı.,, arda ıililı ve mühimmat it-

'lıı., elcte olduğunu bildiren bir ra
tlır, 
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Dünyanı~ ~ütün merakJnı üzerinde top
layan ~daıiı:Makedonya ·komit:esi reisi; 

• 

lvan Mihailof v·e karısı dün akşam lstandula geldi 
Hududumuza sığınmaya muvaffak olan başkomiteci yeni

den dünyaya gelmenin zevkini duyarak söyruyor: 
- Bulgaristanda öldüm, Kırklarelinde dirildim! 

Mlhallof'un ilk sözü - Nasıl geldl?
Edlrne, Sofya, Kırklareli, Ankara 
telefonları lflerken - Zeki komiteci 
bize, biz ona soruyoruzl - Sirkeci 
istasyonunda ikinci buluşma va 

OUnUn Romanı 
Türkiye efkarı umumiyeıinin de· ~ 
ğil, bütün Bulgaristanın, Balkan· 

lvan Mihailof 

Dün saat on dörtte telefon ıer
viıimizdeki matmazel habeı· ver -
Cli: 

- Kırklareli arıyor efendim ... 
Kırklareli ... adı iki gündiır yal

nız lstanbul gazetecilerinin ve 

!arın ve bir çok dünyu dyasi ıner- ..,_ .. ._ ___ Oili.,.~--...;ıı.1 
kezlerinin merakla beklediği ha • lvan Mihailol'un hududumuza 
vadialere kaynaklık ediyor. Ayni ütica ettiği mıntakayı gösteren 
ınerak hemen bizi telefona kot • bir kroki 

turdu. • • . . 1 lvan Mihailof ve karısı Bul • 
Telefondakı muhabınmız Trak- il h"k~ t' • t k'b• d ku 

d M·ıı· · ·ı d k ar u ume ının a ı ın en r • 
ya a ı ıyetı tem~ı e en ~r a • tulduklarına fevkalade memnun -
datmdan fU haberı kaydettı: durlar. Ve büyük bir aevinç duy-

"- Bitkin bir halde hudutları· maktadırlar.,, 
mıza iltica eden kan ve kocanın 
Bulgariıtandaki Makedonya ko • 
mitesinin reisliğini yapan lvan Mi
hailof ve :zevcesi olduğu anlQfıldı. 
ilk ele geçtikleri yerde iade edil
mek endifesile hüviyetlerini ıöy 
lemekten çekinen komite reisi 
Kırklareli emniyet müdürüne ha· 
kiki hüviyetini tesbit ettirmiştir. 

lvan Mihailol hala yol yorgun· 
luğu içindedir. Kendisi Burgaz
da faal olan arkadaşları tarafın • 
dan Tırlıpınar, Halkaköy yolile 
hududumuza kadar ka~ırılmıf ve 
oradan gizlice Türk toprağına il· 
tica etmek imkanını bulmurtur. 

Mihailof ile ilk görüşmemiz 
Kırklareli muhabirini Edirne 

muhabirimizin telefonu takip et • 
li: 

"- lvan Mihailof ve refikan 
bu sabahki trenle lstanbula gön
derildiler. 

Mihailofu bir saniye gördüm, 
kısaca: 

- Türkiye topraklarına peK 
müthit ıztıraplar ve korkular için· 
de kıvranarak iltica edebildim. 
1 iırkiyeye girmek ben ve karım 
için Bulgaristanda ölmek, Kırk • 

(Devamı 5 inci sahifede). 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,, 
Sovyet manevralarına gi- Balkan konferansı 
d k .,.. h t• • ld• Geri kalacak mı? 

en as eri eye iMiZ ge l Romanya hükumeti tehire 

Rusyanın her tarafında heyetimiz saygı taraftar görüomeyor 

ve sevgi ile karşılanmıştır 
Heyet reisi F ahrcttio Paıanıo gazetemize beyanatı 

F ahrettin Paıa 
Kızılordunun manevralarında bulun• 

mak Üzere Falırettin Paıanın riyasetin
~ olarak Sovyet Ruayaya giden 14 za.· 
bit ve iki küçük zabitten mürekkep a&• 

keri heyetimiz, dün WM Çİçerin V&pu• 

rile tehrimize dönmüıtür. 
Seyalıatleri müddetince heyetimize 

kolordu kumandanlarından ve Sovyet
Jerin Ankara ataıemiljteri M. Kloçko 
muavini liva kumandam Mameli ve kay· 
makam Malitkof refakat etmiılerdir , 

F ahrettin paşanın be)•anatı 
Dün bir muharririmiz, askeri heyetimi

zin reiai Fahrettin Paıayı ziyaret ederek 
intibalarını rica etmiıtir. Fahrettin Paıa 
Kızılordu manevralannın çok iıtifadeli 
oldujiundan bahsederek demiıtir ki: 

" - Yükaek fen harp vasrtalan ile bu 
manevrada büyük yenilikler göatercfıler. 
Kumanda heyet.ile erkanı hariıiyesi çok 
dejierli ve hup fennine tun bir vukuf sa
hibidirler. Kuvvetli bir disiplin cari, za· 
bitan ve efrat en büyük ıneıaJd<atlcre 
tahammül gÖoterecek ıurette iclmanlrdır. 
Bu sayede motörlü harp vuıtalarile, 
müıterek har..ı...t kabiliyeti göıteriyor
lardr. 

Manevra oalıa11 haricinde ıtitkeri mek
tepler ve birçok müe11eaeler de temaslar 
yaptık. Bu müesseselerdeki mesai; na
zariyatı, kuvvetli MDC!iyatla birlikte öii· 
retmek suretinde çok eaaalı olarak tanzim 
edilmifıir. 

Okumak hevesi 
T eaio edilen mii7.eler, reıim oalon&Jn, 

(Devamı Ş inci eahifede) 

M. Timleacu 

Bir teırinlevvelde lıtanbulda toplan· 
ma111 mukarrer olan Balkan konferan11 • 
anı timWlik t~İri mevzuu bahiı olduğu

(Devamı 6 mcı aahifede) 

iki Vekilimiz 
Geldiler, gittiler 
lktiıat ve Maliye Vekilleri 

dün ıehrimizde idiler 

Tel: { Müdiir ı 24318, Yam itl•ri •üdürü: 21319. 
Jclare •• Matbaa ı 24310. 

Halk dün duvarlara asılan defterlerde kendi isimlerini arıyorlar 

Reyler kolaylıkla atılacak 
T ehacüme meydan vermemek için 

mahalleler sandık 
adetlerine göre tasnif edildi ..• 

lstanbuldan 68 namzet seçilecek, 168 halk 
hatibi nutuk vermeye hazırtanıyor 

Dün sabah, bütün kazalarda, belediye lar alb gün içinde kazalarda inkılip en• 
intihab&bna iıtirak edecek vatandaılanu cümenlerine müraceat ederek itiraz hak· 
isimlerini havi defterler askıya konmuı- Jarıru kullanabifeceklerdir. Altı gün son. 
tur. Defterler, altı gün a11lı duracak, bu ra da mahkemeye müraceat için aynca 
müddet içinde, rey sahibi vatandaılar üç gÜn mühlet vardır. Fakat, itirazlar, 
bu liıtelerde isimlerini bulacaklardır. 1- altı gün içinde yapılmalıdır. Defterler 
simleri olmıyan veya yanlrt yazılı olan- (Devamı 5 inci ıaahifede) 

Bilezik satışlarından hava 
ya giden yüz binlerce lira! 
iddia edildiğine göre, ayarı düşük 
bilezikler yüksek fiyatla satılmış 

Bileziklere ayar damgası vurmak 
en kestirme yoldur 

latanbul kuyumcularından bir kıımı 
alakadar m&kamata ve lıtanbul ticaret 
odasına yalnız lıtanbulda her sene halkın 
)'ÜZ binlerce lirasımn gayri meıru bir 
tarzda harcımmasma aebebiyet veren 
mühim bir vaziyeti ihbara hazırlanmak· 
hıdırlar, 

Dün çarııd& bu it etrafında bir muh&r· 
ririmiz tahkikat yaparak alikadarlarla 
görüımüıtür. Bu tahkikat neticesinde 
öirend"ık ki, aon aeneler zarfında hanım· 
}ar arasmcla pek moda olan Halep bile
zikleri satııında bir takım kuyumcular, 
halkın bilmemezlii!nden iıtifade ederek, 
her aene en az 250,000 lirayı hak11z ye· 
re kazanmaktadırlar. Şikayetçilerden 
çar11da kuyumcu Hasan bey meseleyi bir 
muharririmi:ze ıöyle anlatınııtır: 

- Son aenelerde Halep iti bilezikler 
hanımlar araaında pek modadır. Her ha
nınun kolunda bunlardan hiç değilıe iki 
taneıini görürıünüze 10 tane, 20 tane 
takanlar da çoktur. Bu bileziklerden gün
de yalnız lıtanbulda bir kilo satılmakta. 
dır. Taneıi 4 lira olan bu bileziklerin bir 
kiloıu 1400 lira eder. Bu bilezikler dai· 
ma 18 ayar diye satılmaktadır. Fakat bu 
bileziklerin mühim bir kısmının 8 niha
yet 12 ayar olduğunu bilir miıiniz. Ne
ticede ıunu aize aöyliyeyim ki, lıtanbul· 
da aenede en az yarmı milyon liralık bi· 
lez:ik ıatılmaktadır. Bunun 250 bin lira-
11 halk aldatılarak alınmaktadır. 

Biz, bu vaziyette hükumetin her mem· 
lekette olduğu gibi tedbir almHını iıti-

,mwıunumınınnıııuı 

Görüşler 

Hadiseyi anlatan kuyumcu Hasan 
Bey 

yoruz. Darphane küçük bir ücret muka· 
bilinde satılacak her kıymetli madene kng 
ayar olduğunu &'Österen bir damga vur .. 
malıdır. Y okıa halkın ıimdiye kadar 

milyonlarca liraaı alındığı gibi, Jimdideo 

ıonra da bu vaziyet devam edecektir. 

Her maceranın bir akıbeti vardır -
Makedonya komiteai reiai 1- ı 

van Mihailol hakkında fU aon 
günlerde birçok fayİalar dönme
ğe barladı. Bulgar hükumetinin 
ciddi aıkıftırmalarına harfi ko
yamıyanlar acıklanıyorlarmıf. 
Çoğu yakalanmışlar. Bu arada 
Mihailol ta ycıkasını kurtarama. 
mı,. En hazin ve ihtiyari ı:ztı
raplardan, işkencelerden aonra 

e kapağı vatanının dışına atıp 
=: kelleyi kurtarmıf. 
~ lvan Mihailof gibi heyecan· 
:S lı, duygulu, loprağını ıever bir 
~ adamın anayurdu bırakıp ya
§ bancı ellere aığınmaııı ne demek· 

Aka GONDOZ 
tile idealinin verdiği umutlan 
kuvvetli bir valördü. Zemin ve 
:zaman da kendilerine çok defa 
güler yüz gösteriyordu. 

Zaman geçtikçe, realitelerde 
o :zamanların kalıplanna göre 
rekil almağa başladı. Nihayet 
Makedonya komiteciliği bir ide
alizmadan çıkıp en karışık ve 
kırmızı bir maceracılığa aürük- == 
lendi. 1 . Fakat her maceranın bir aki-
beti vardır. Saralol'lar, San • 
danaki'ler, Protogerollar, şun • 

· 5: tir? Bunu Mihailola sormalı ve 
Celal ve Fuat Beyler 3 gözlerinde biriken aleıJden yaf· 

lar ve bunlar hep bu macerala· =: 
rın akibetlerine uğramış insan • =: 
lar değil midirler? Bugün da· = 
vaaı güdülen veya güdülebile - i§ 
cek bir McıkeJonya var mıdır? = 
Varsa yeni dünya şartlarına gö. e 

Heyecan oyunundan bir aahne: Roma Valisi Hazreti laanın ~armıha ge· · 
rilmeai kararını laatik ediyor. (Yaznı 4 üncü aalıifede) . . . . 

iktisat Vekili Celal bey dün ıaba:h An- § lara bakıp ne demek olduğunu 
kara trenile ıehrimize gelmiı ve akta· !:!i anlamalı. 
ma "'ıdar ı~rimizde meıı~~ ol~ra~ yine 1ıu== Makedonya lıomiteciliği vak-
aktam trt;nıle Ani.araya ~nmuft'it'. a·nıı•t•ll• 

(Devamı 6 ıncı aahifede) -·•-• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) "'' 
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TtR!HI TEFRiKA: 144 

İttihat ve Terakki! 
• ,. \HARiCİ HABERLER 

Cenevre meclisinde ~~~-il i 
Sovyetlerin namzetliğini M. <?e?Iireti?in .~ave~a; 
yarınarzetmesibekleniyor mesı Lıtvınof a gonderıldı. 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOREJ, .'S' 
Her hakin mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Türklere yapılan zulümler bir türlü 
Bulgar Adliyesinin 

kulağına kadar varamıyordu 
iki sene evvel mart 1905 te kö • keme caddesindeki eczahane ve 

yümüzde bir Bulgar hem karısını muayenehanesine giderek Yılan • 
hem kendisini öldürmüştü. Evvel- mermer civ.:ınnda tesadüf ettiği 
den be: i Türklere kartı müthit bir tabsın kim o. duğunu Eordum. Ken
kin ve nefret duyan Bulgar komtu· disi külliyen inkaıda bulundu. ls
larnruz bu intihara bir katil süsü rarıma karşı da inkarında teannüt 
vererek en ziyade dü,mıın oldukla- etti. Ben de "bana söylemediğin 
rı Kara imam, damadı Hasan, oğ- gibi doktor hakkında kimseye bir 
lu Kasım, Fettah, lbrahim ve Raşi- 'ey söylemiyeceksin, şayet söyler· 
di ittiham ettiler, biçareleri cana - sen hakkında iyi o!maz.,, dedim ve 
varlara bile yakışmıyacak bir hon- çekildim. Talat Bey (pa,a) mer • 
harhkla "biz yaptık!,, dedirtinci - bumun ihtaratta bulunduğu zat Dr. 
ye kadar dövdüler ve hapse attı • Surla olmayıp tıbbiye talebesi iken 
la . A" tmışı mütecaviz olan biçare Şeref vapuru ile Trabulusgarba 
imam daha vak'a günü Bulgar mek teb'it edilenler arasında bulunan 
tebinin mağazasında sopalarla öl- Aşer Salem'dir. Aşer Salem T:a • 
dürüldü. Diğerleri mecalsiz bir hal- bul ustan firarından sonra Fransa
de Dobriç hapishanesine atıldılar. da hukuk tahsil etmiş ve affedile
B;r takım yalancı tahitler getirte • rek Selii.niğe gelmiş ve avukat 
rek muhakeme ettirdiler. Neticede Yanko Teodoridis Efendi ile mesai 
bazıları idama, bazıları da müeb- sini birl~tirerek çalışmağa ba~la
bet küreğe mahkum oldular. Bele- mıftır. Bu zat Dr. Nazım Beyin Se
diye bahçesinde yapılan bu muha- laniğe gelme:inden iki ay sonra Pa 
keme esnasında duniin sıfatile ha- rise gitmit ve o,.ada Dr. Nazım Be
z ır bu"unan üç yüzden fazla Bul· yin memleketine ve ağlebi ihtimal 
ga . korn~:.:larırnız, mahkemenin ~elaniğe gittiğin\ öğrenmittri. Av
kararmı siddetle alkısladılar. detinde Selanikte Dr. Nazımı ara-

"Bu bikeslerin ah ve eninleri, mağa başlamıştır. 
kendiler,ni himaye için Allahtan "Gizli cemiyet teşkil eden Ali 
başka kim!eleri kalma,yan evlat ve Şefik Beyin tıbbiyede sınıf arka
oyallerinin feryatları ve tikayetleri daşı ve hemşehrisi olan (Aşer Sa· 
bütün kainatı titretecek kadar a • lem) in Ali Şefik Beyi doktorun 
cıklı olduğu halde, Bulgaristan a- Selanikte bulunduğ_undan haber -
cla' et inin kulağına varama.dı. Ar· dar edebileceği ve kendıaini bul -
lık bunların af ve tahliyeleri mer- mak için araştıracağı hissedildiği 
ba.nıetinize kalmıştır, Prens Haz • için, Ta'at Bey (pata) kendisine 
retleri ! ihtaratta bulunınu~tu. Dr. Burla ile 

"Bu bigünahlar hakkında reva Ater Salem'in birihirine karıştırıl
görülen hak~ızhktan ve vahtetten ması birinin doktor diğerinin tıb-
l:?rkan Türklerin bir ço- biyeli olmasından iie:; ge!ie gerek-
ı;u Türkiyeye mühaceret et- tir. 
ti. Burada kalanlaıımız İse "Şefik Beye gelince; bu zat ga-
l:ıvşanın avcıdan sakındığı gibi zetenizde isimleri mezkur zatlarla 
korka korka, itlerimize gidebili • bir cemiyet teşkil etınİf ve çalış -
yoruz. Hal ve keyfiyet bu merkez- mağa başlamı,tı. '.;;unlardan Ömer 
de iken bu paskalya günü Bulgar Naci merhum Avrupaya firarından 
atkerleri tarafından yapılan cina- evvel Osmanlı Hüriyet Cemiyetine 
yet cümlemizi dehşetler içinde bı- iltihak etımit ve hatta Alatini Tuğ. 
raktı. la fabrikası civarındaki evde yer • 

Bazı köylerde ekseriyet hıristi • leşmitti. Kendisi faaliyet sahasını 
yan ve ekal iyet İslam ise de büyü- küçük görerek firar etmit ve Hüs
cı:'.<. a .azi ve emlak iılamlann elin- rev Sami Beyi de bere.ber götür • 
de bulunmaktadır. Bulgar komtu. müftü. Ali Şefiğin arkadaşları Sa
larımız o emlaki yok pahasına el- pancalı Hakkı, Enis Avni (Aka 
de etmek için timdiye kadar bir Gündüz) Beylerdi. Dr. Nazımı 
çok vasıtalara müracaat ettiği hal- Avrupada zannederek Terakki ve 
de muvaffak olamayınca 2S mart ittihat Cemiyetine bir tube yap -
1905 te vaki olan intiharı iılamla- mak istiyen Ali Şefik Bey Avrupa
ra atf ile bir dereceye kadar emel- ya ve doktorun adresine bir kaç 
!erine nail oldu1ar. Bu gibi iftira • mektup yazmış imiş. A,er Salem 
!ardan lezzet almıt olacaklar ki bu gelinceye kadar Dr. Nazım Beyin 
kere Bulgar askerleri tarafından vapur doktorluğu ile uzun seyahate 
yapılan cinayeti gene Türklere at- çıktığı cevabı verilmek suretile i -
fetmeğe ka~kışıyorlar . ., dare edilmitti. Lakin A,er Salem' 

"' * "" in doktorun Seliinikte olduğunu 
Terakki ve ittihat Cemiyetine Şefik Beye öğretebileceği varit ol

mens1.:1.> tubelerin muhaberelerini duğundan bilmüzakere Şefik Bey
bi rer birer hülasa ettikten sonra le görütmemi ve arkadaşlarını öğ
a . ·.ık Paristeki merkezle Selanikte renmemi ve binnetice kendisini ce
teşekkü ! eden Osmanlı Hürriyet• miyete kaydettirmemi münasip 
Cemiyetinin birleşmesinden aonra- görmüş.tük. Ben (Yonyo) gazino -
ki vaziyeti nakletmeğe batlıyoruz. sunda bir öğle tatili esnasında Şe
Doktor Nazım Beyin bir müddet fik Beyle birleştim. Arkadaşlarını 
Seliinikte bulunduktan ve vaziyeti · öğrendikten sonra kendisini alabi- 1 

tetkik ettikten sonra Parise gönder leceğimizi mamafih arkad~ları 
diği rımor üzerine iki cemiyetin hakkında ferl fert muamele yap • 
birlettiğini yazmıt ve Doktor Na • mak usulümüzden bulunduğunu 
zım tseyın ~eı;ı. ıKteki hayatına da- söyledim. Uzun mücadeleden sonra 
ir b_az_ı taf~iliit vermiftik. O zaman Şefik Beyin muvafakatı alınarak J 

Selanıkte Jandarma merkez ku - Şefik Beyin o gece tahlifini yaptır
mandanı olan Nafiz Bey Osmanlı dım. Sapancalı Hakin Bey bir müd
Hüriye_t Cemiyetine ve Drı. Nazım det sonra lşkodraya memur edilmiş 
Bey~. aıt ha~~~al~rından bahisle bi- ve azimetine tekaddüm eden gece 
ze gonderdıgı hır mektuplarında tahlifi yapılarak o zaman lckodra-
ı· ' k" y .. ıyor.ar ı: da bulunan cemiyet efradından 
"Nazım Beyi Selaniğe geldiğinin yüzb~ı Kazım Bey (lzmir Valisi 

ertesi l{Ünii sabahleyin erken mer- Kazım Paşa) ile teşriki mesai et -
hum T alıit Bey ( p~a), Mithat Şük- mesi kendisine tebliğ edilmitti. 
rü Bey ve Rahmi Bey evime getir· - Bitmedi -
dileı- ve b::-., a misafir olacağını söy 
lediler. Doktor Nazım Bey de ayni 
lafı tekrar etti. O günden itibaren 
ta tarafımdan lzmire seyahati te • 
min edilip Yakııbun nüfus tezkere
si ile gönderilinceye kadar Nazım 
Bey evimde misafir kaldı. Bu 
müdd~t zarfında iki, nihayet üç ge 
ce harıçte yattı. 

"Doktor Burla vak'asına gelin _ 
ce; Dr. Burla Nazım Beyin mek _ 
lep a!ka?a'ı olmayıp Avrupada ta. 
nı~lıgı ~ır zal~ır. Selaniğin Yılan
mermerı ahalis;nin tabibi husuaileri 
o.la?_ Dr. B~~-la: N_azım Beyin Se • 
lanıgc geldıgmın ıkinci günü kıya
fetini tebdil etmeden ve Hoca Meh 
met Efendi olmadan tam Yılan. 
mermeri önünde kendisine teıadüf 
etmiş ve seslenmişti. Nazrm Bey, 
Dr. Burlanın kendisini teşhis eyle
diğini hissedip arahk sokaklardan 
kaçarak evime geldi. Bunun üzeri
ne arkadatlarla görüftükten sonra 
ben bizzat Dr. Burlanın Y anıkmah-

Amerikadaki grev 
NEVYORK, 15 (A.A.) - Reisiciim

hur, "Raimbovo,, isimli Amerika yatı ile 
uEndeavur,, isimli İngiliz yatının ame
rika kupası için yapacakları yarışı •cyre 
gitmiı tir, fakat kendisi grev l::okkında 
daima maJıimat alabilecektir. Ve icabın 
da karaya dönecektir. 

Bir ıayiaya göre hükumet mahafili, 
Ücretler indirilmeden iı saatlerinin indi
rilmesi teklifim tetkik edecektir. 

NEVYORK, 15 (A.A. - Rod Ay· 
laıtd karuıldrkl•rı durdurmak üzeredir. 
Fakat cenubi Karolinde Burlington'da 
karışrklıkb.r vukubulduğu bildirilmekle· 
dir. Milli muhafızlar, bir fabrikanın açrl· 
masına mini olmak istiyen yüzlerce 
grevci ağlatıcı bambalar ve süngülerle 
pükürtmiiılerdir. &eş yaralı vardır. Dört 
l<işi tevkif edilmiştir . 

NEVYORK, 15 (A.A. )- Mensucat 
gTev! bütün tidedtile devam etmektedir. 
B_u~lıngton'da kavgalar olmuş ve beı 
k~şı .yaraJ.ınmış.tır. Maine'de vaziyet sa
kin ıse d:_ gerginlik mevcuttur. Zabıta 
her an mudahaleye hazır bulunmaktad 
Patronlar ile amele arasındaki müzaker;; 
dunnuftur. 

Davetname ile yazılacak cevabın me
tinleri üzerinde tam mutabakat var 

•••••••• 
Türkiye böyle bir teşriki mesaiden bahtiyardır 

CENEVRE, ıs. A.A. 
Milletler Cemiyeti kon 
seyinin reisi M. Benes 

~ 

yanında Fransız mu-
rahhası M. Massigli 
olduğu halde, Cenevre 
civarında M. Litvinof
un nezdine giderek 
kendisine, Sovyet Rus
yanın Cemiyete girme
si hakkında yapılacak 
davet ve buna Rusya-
nın vereceği cevap me
tin:eri hakkında göy 
rüşmüftÜr. 

Öğrenildiğine naza· 
ran, mükalemeler mü· 
sait surette inkitaf et• 
mi,tir. Usule ait bazı 
teferruat Cenevrede 
halle muhtaç olmakla 
beraber, itilafa kati O• 

larak tahakkuk etmi~ M. Barthou M. Litvinolla konufuyor 

nazariyle bakılabilir. 
Tam bir itiltil 

CENEVRE, ıs. A.A. - Havas a
jaıuırun sureti mahsusada gönder
diği muhabiri, Sovyet Rusyaya ya. 
zılacı:.k davetname ile Sovyet Rus
ya taraf rodan verilecek cevabın 
metinleri hakkında tam bir itilaf 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 

M. Benes'Je Massigli M. Litvi
nofla tekrar görüşmütler ve bu gö
rüşmehr anlaşma ile neticelenınit
tir. Mümaileyhler müteakiben Ce
nevrere dönere!< M. Eden, Sand
ler ve dij; o:>r şahsiyetlerle görüt· 
mütlerdir. Yarın teknik tarzlar teı. 
pit ediJcc..,ktir. Son formaliteler 
tacil edile~~ ktir. Çünkü pazartesi 
günü Sovyet namzetliğinin asamb
leye arzı ve o akf&JD veya ertesi 
gün altıncı komisyonun keyfiyet· 
ten haberdar edilmesi İstenmekte
dir. Asamhlenin kabul celsesi bu 
suretle ~arşamba günü aktedile
ccktir. 

Tevfik Rü1tü Beyin bir sözü 
CENEVRE, IS. A.A. - Tevfik 

Rüştü Bey, Türkiyenin beynelmi
lel leşr iki mesaiye iştirakini hatır
lattıktan sonra herkese karşı çok 
dostar>~ hislerle muttasıf bulundu-

ğunu, bu yolda devamı arzu ettiği

ni ve Sovyet Rusyanın kıymettar 
müstr.kbel teşriki mesaisinden do
layı Türkiyenin bahtiyar bulun• 
duğunu bildirmittir. 

Yugoslav_ Italyan 
Gerginliği artıyor 

M. Mussolini Belırat Par 
lamentolar konferansına 
mebuslarını göndermedi 

VENED1K, 15. A.A. - Deyli 
Telegraf muhabirinden: Yugos
lavya matbuatının İtalyaya kar
şı şiddetli ve acı nelriyatı üze
rine, M. Muaaolini, talyan me
bu~larının Belğrat parlamento
lar konferansına ittirak etme
lerini mene: rniştir. 

Yuğosluvyacla son zamanlar· 
da 1talyn alPyhine sık sık teza
hürler olmuttur. Ve iddia edil
diğine ı:öre Yuğoslavya hüku
meti asi Avusturya nazilerine 
yardım etmittir. 

M. Musolini Aurora yatında 
Avusturya nazırlariyle uzunu
zun görüsmüttür. Bundan bllf" 
ka, M. Musolini, lngilterenin 
Jon Turn'un da ziyaretini kabul 
etmiş ve sonra, London gemisi· 
ne giderek bu ziyareti iade et
miştir. 

Macar Başvekili Romaya 
gidecek mi? 

BUDAPEŞTE, 15. A. A. -
Selahiyettar mahafil, Başvekilin 
yakında Romaya seyahat ede
ceğine dair Macarsag gazetesi 
tarafından verilen haber hak
kında ademi malı'.'imat beyan et
mektedirler. 

Mühim bir celse 
CENEVRE, 15 (A.A.) - Milletlerce· 

miyeti umumi heyetinin celsesi hususi 
bir ehenuniyct kesbetıniı bulunuyor. 
Bunun sebebi Lelüstan hariciye nazırı 
M. Bek'io beyanatına lngiltere, Fransa 
ve ltaiya murahhaslanmn cevap venne
leriO:n mukarrer olması idi. Lehi•tan ha
riciye nazırı M. Bek h ükümetinin ekalli· 
yctler himayesinin mürahabeıinde millet 
ler cemiyeti uzviyetlerile teıriki meaai
den imtina edeceğini beyan etmişti. Bu 
imtina Lehistandaıki ekalliyetlere ait mu· 
kavelenin feshi demektir. 

lngiltere hariciye nazırı M. Simon hüku
metinin oerbestçe aJ.it ve imza edilen bir 
muahedenin bir taraflı olandı: feshini 
prensip itibarile kabul edeceğini ehem· 

miyetle k:>ydetmiı ve maaınaf1h ekalliyet 
ler muahedelerinin düzeltilmetıi ~n dev
letler arasında müzakereler bulunması
nın derpiı edilebileceğini söylaniıtir. 

Fran•a ile Lebiatan arnındaki müna· 
sebat dolayısile beyanatı oldukça merak· 
la b.:klenen Fransa hariciye nazırı M. 
Bartu (Barthou) Fransarun muahedelere 
katiyen riayet hususundaki kat'i pren
rihini te'krar etmiı lngiliz hariciye nazı· 
rmın görüıüne ittirak ederek ve icabın
da her türlü tadilin milletler cemiyeti 
çerçevesi içinde yapılması lazım geldiği· 
ni ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

ltalyan murahhası M. Aloisi ltalya
run öteden!>er i muahedelerin tadiline ve 
bu günkü tartlara uydurulmasrna taraf· 
tar olduğunu hatırlatmış fakat bunun bir 
devlet muahedeleri bir taraflı olarak fesh 
cdeoilir d=ek olmadığını tasrih etmiı
tir. M. Aloisi her hangi bir tadilin ala· 
kadarlann muvaffa.kiyetiyJe binaenaleyh 
müzakere ve itilaf eGildikten sonra ya
pılması lô.znn geldiğini ilave etmiıtir. 

Bir hadise 
Çıkacak mı? 

Japonlar iki gümrük me
murunu denize atmışlar 

MANIL, (Filipin Adaları), 15. 
A.A. - Hayun Maru ismindeki Ja. 
pon balıkçı gemisinde kaçak tetki· 
latı trafından yapılan bir teftit sı
rasında 24 ki,iden mürekep olan 
geminin tayfası tarafından iki 
gümrük memuru i!e bir polis me
muru denize atılmıftır. iki Ameri
ka.n sz.'ıil muhafaza vapuru, For
mos adasındaki Takao limanına 
nıf:nsup olan bu Japon vapurunu 
takibe çıkmı,tır. 

Bir vapur 
Daha yanıyor 

-o--

Evvelki yaııan vapurun 
şirketi itham edildi 

PANAMA, ı5. A.A. - Brad
burn isimli lngiliz yük gemiai, Bal. 
bo" civarında karaya oturmuştur. 
Gemi tamamen yanmaktadır. Ge
mide!d pamuk ve fosfat yükünün 
kurtarılmak ihtimali pek azdır. 

Moorkastl faciası 
NEVYORK, IS. A.A. - Nevyork 

müddeiumumisi, Morrokastl'in sa
hibi Vard Layn fİrketin,e adliye
nin, faciaya ait tafsilatı öğrenme
mesi için elinden geleni sarfettiği
ni ıöylemit ve 'irketi itham etmi'
tir. 

Sovyet Rusyanın çarşamba günü Ceını 
yete kabul edilmesi ümit edilmektedir 

CENEVRE, 15. A.A. - Otuz devlet tarafından imza edilmif olaıı 
davetname Franuıda bulunmakta o#an M. Litvinol'a saat 14 de g~ıı
derilmiştir. Sovyetlerin bu akfam cevap vermeleri beklenilmekte41j~j, Milletler Cemiyeti konseyi Sovyetlerin Cemiyete girmesine mütea 1 

son tertibatı kararlaştırmak üzere saat 18,30 da gizli bir celse aktet• 
miştir. 

Davetname metni kısadır. Sulhun menlaatı namına Rusyanın C~: 
miyete girmesi temenni olunmaktadır. Sovyetler cevaplannda nanıze 
liklerini koyacaklar ve cemiyet mukavelesini kayıt ve şartsız kabul e• 
den devletlerin aza olacaklarını na tık olan mezkur mukavelenin 16 ııı· 
cı maddesini kabul etmekte olduklarını beyan edeceklerdir. • 

, Bundan sonra Sovyetler Milletler Cemiyeti mukavelesi ile ~0".' 
ve Bı iyan-Kellog misaklarının hem ahenk kılınması için sık sık ılerı 
sürmekte o~duklan fikirler hakkında izahat vereceklerdir. CevaP!',.i 
me Sovyet Ru;;yanın Cenevrede diğer d~vletlerle samimi bir teşrı 
mesai zihniyeti kabul edileceği ümidini izhar edecektir. 

Usule ait muamelenin salı günü ikmal ve Sovyet Ru•yanın çarşamba 
günü Cemiyete kabul edilmesi ümit edilmektedir. 

I sveç ve !iahtı Sici/yada 
ROMA, 15. A.A. - lsveç Veliahtı Hazretleri Güıtav Adali ile pre~ 

ses Luiz ve lngrid Romaya gelmişler ve akşam üzeri Sici/yaya hareke 
etmişlerdir. 

Vergi usulleri kolaylaştırılacak 
AN KARA, 15 (Tele/onla) - Vergi kanunlarını tetkik ederek v~! 

gi usulerinin daha kolaylaştırılman çareleri arayacak tetkik büroıu, o
nümüzdeki halta içinde teşekkül edecektir. Büro, vergi kanunlarında" 
başka tahsil emval ve yeni harcirah kanun projelerinide hazırlıyacafıtır 

Parlô.mentolar arası kon/ er ansı 
BELGRAT, 15. A.A. - Parlamentolar arası ticaret konferansı ya· 

rın açılacaktır. Konferansa Alman ve ltalvan parlamentoları müsteı· 
na olmak üzere 30 parlamento iştirak et·nektedir. lngiliz murahha-::.. 
ve knnlerans reisi Sir Allan Vreme gazetesine beyanatta bulurııtı' 
yeni bir harbın tehlikelerinden bahsetmiş ve bu tehlikelerin yalnız ~ıı
nıpada mevcut olup uzak şarkta biiyle bir tehlike bulunmadığını ıoY-
~~~ . 

Mümaileyh Sovyet Rusya prensiplerine sadık kaldıkça onıttı _ılı; 
ti~adi teşriki mesaisinin dünya için bir ehemmiyeti olmıyacağını illl" 
ve etmiştir. 

lngiliz manevralarının neticesi . 
LONDRA, 15. A. I\. - HavaY. ı hakim bir şimal devletinin InrJ; 

tere sahillerine asker çıkartmak mevzuu etrafında cereyan eden lnıil 
manevrelerinden alınan neticeye göre lngiltere bugünkü silah ,artlatC 
içinde böyle bir devletin istilcüına açık bulunmaktadır. 

Mısır tayyare filoları aldı .. 
LONDRA, 15.A.A. - Mısır hükumeti kendi milli müdafaa11 ıçt11 

lngiltereden bir kaç tayyare filosu satın almıftır. 

Budunlar arası panayırı kapandı 
IZMlR, 15 (~filliyet) - Budunlar arası panayırı bu gece saat yir· 

mi dörtte kapanmıştır. Sergi komitesi panayırda eşya teşhir edeıılef~ 
bir çay ziyafeti vermiştir. Panayırı ~ımdiye kadar 300 bin kifi ziyarl 
etnıiştır. 

Bir kasa hırsızı cezasını buldu 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Dün akşam Torbalıda dikkate şayan b~ 

kasa hırsızlığı vak'ası olmuş, Konyalı Mehmet aifanın kaı>ası kırılaıa. 
i1·indeki paralar alınmıştır. Hır~ızlar ~u suretle meydana çıkarılmışt1j'. 

Sabahleyin Jandarmalar bir otobıısün üstünde memnuiyete r~ i 
men iki kişinin oturduklarını görmüşler ve bıınları indirerek üzeri~,..~ 
aramağa başlamışlardır. Bu sırada içlerinden sabıkalı şoför Kamil 1 • 
bancasile jandarmalara hücum elm;ş Le kaçmağa başlamıştır. Jarıtlat 
rnalar dur emrine ve ihtarlarına rıayet etmiyen ve kaçarken taban~ 
nı boşaltan hır11z öldürülmüftür. ArkadOft diğer Kamil fırsattan 11 

iade ederek kaçmııtır. Sıkı bir ı>ur .. tte aranmaktadır. 

l 

Zekai Bey Trakyadan döndü 

Milli Müdafaa Vekili Sirkeci iıtasyorıuııda fi 

Birkaç gündenberi Trakyada tetkikatta bulunan Milli Müdafa::tif• 
kili Zekai Bey, dün ak,amki trenle Edirneden şehrimize gelırııttı'. 
Zekai Bey istasyonda Istanbul kumandanı Halis Pa~a, kolordu e 
nı ve polis müdürü Fehmi Bey tarafından karşılanmı,tır. 

İngilteren!n dış ticareti 
LONDRA, 15 (A.A.) - lngiliz lira

sının sukutuna rağmen ihracat hafif bir 
azalma göstermektedir. Ağustos zarfın· 
daki ithalat 60.027.000 e baliğ olarak tem 
muza nazaran 2 milyon isterl i.n artmıı 
ve ihracat ise bir milyon 139 bin eksile
rek 32 milyon 90 bin. olmuıtur, _ ._ 

Tarih tekerrür ınii?, CI 
.,.ıe 

LONDRA, 15 (A.A.) -Manç ~ti" 

ardien (Manchester Guardian_) _!.,ı 4' 
si, Lchislan'ın beynelınilcl sıY _....; ti' 

• • •• 8 de••-. .ııı 
bilhassa Almanya ile akteıtıgı .,.;ı.iv-
cavüz muahedesi ile, betbahl t ,,ı"/ 
tekrarmı ihdas ebnck üzere ohıp 
i:mı soruyar. 



l:LE 
Garip b" 
~~ ır 
tınasebetsizlik 

~i 8en münasebetsizlik kelimesi
lıePe/, hafif telakki etmediğim için 
f,,' ~erde kullanmam. Fakat buse-
4,/'1ediğim manayı ifadede bu 
•ııı.'~eyi bile zail bulduğum için 
lıJı urada göğsümü gere gere 

Qıııyorum. 
8' • 

'ı'-<I," kaç zamandır doktorlan-
~er <ııı b<ızılarına çok garip bir 
t,~ı. geldi: Halkı hastalıklarla 
~ e~e. vermek.. Bunan bir kaç 
liJ·~•ııı size burada sayıp döke
lı ';ıııı. Eski ve tecrübe dide bir 
~kıesör bundan eı1t1el lstanbul 
~r lla kanserin amansız ve sari 
~1 ~~lcılık olduğunu ve en ulak 
~r fllpheye düşenlerin hemen dok
~ llliiracaat etmsi liizım geldi
~1<ıdyoda ıöyldi, gazetelerde 
~ 1• Bir .;;rü adamın bu yüzden 
l,,4Qko_ düşmesini mucip oldu. O 
ıe,t' ki o eınalarda lstanbul dok
'Vı~lldan bir çoğuna bu merak 
't 'P~erind en yüzlercesi müraca-
~·'· Bir hayli para kazandJar •• 

lıııı1 •r diğeri yine radyoda /stan
t~~ Q on kişide dokuzunun apan· 
~ olduğunu ve eğer doktora 
lıJ Qc<ıcıt etmezse hayatı tehlikede 
Iİııi ~llduğurıu söyledi •. Binlerce ki-

e·"Ykusu kaçtı. 
~~ başkaıı daha üç gün evvel 
~ı/ !;"da 150 bin kanserli bu
" 

11
1runu ortaya attı. Hele akıl 

':ııı ~<ıntıkJa uyarlığı olmayan bu 
'~dianın lstanbul halkını ve 
lı lıq ul şehrinin sıhhi şöhretini 
~ dar tedirgin ettiğini söyle-4 hacet yok! 
~ ı:kça soruyorum: Bu zatlar, 
~)Q {ek.etlerile ne elde etmek is
tı.ı{ ttr? Halkı hastalıktan koru
lı.; l>ıı yoksa herkesin mera'4 1tthrik edip müşteri kazan-

ını?. 

~/'~en tababet bir kaç ıerom 
~·Qu;.· b k d 'f 6. •nden başka u ane a ar 
~~ ır feyde muvallak olamamış, 
~ f~ cerrahi şubesi rıisbeten ile
"1d1ıııi, bir meslektir. Dünya ka
'w.tlı. 11 kurulalı her gün yeni bir has
~ 1!rd ke,feden, türlü teşhis usulle
lılıj 1ttn tababet, tedavide hiila 
\ ~ e, müshilden başka müessir 
~ıılrnuştur? Mikroba keşfet· 
lıı, ·/ kudreti değil zafı artmış
~J.babet lehine kaydedilecek 
~~/iiın gibi- bazı aşı tedavi
~ ~ erı başka elde avuçta bir 
~~ 0 ktur. Hele kanser gibi he· 
~:Jtthiyetini bile bilemedikleri 
\4 •kl<lT için halkı dehşete ver
~i~~ hafif ifade ile münaaebet
S ıı:· Ben bu çeşit insaniyet 

~ıu''1k ( ! ) gö.teren hekimleri 
~ 6e bir filmde gördüğiim Şar-
tı erızetirim. 

ı, ~ıı filmde Şarlo camcıdır. Bir 
lrı~4ttk çırafı vardır. Ulak çirak h «it 11llı geçerken evlerin camına 
.~ ttr, kırar ve kaçar •.. Beş da
~ 'rıra da Şarlo oradan geçer 
~ 4 ı takıp para kazanır. Hal-
~~it•di hayatını ve sıhhatini 
~ 'ele görme•i ve hayat endi
.~~: düşmesi cemiyetin umumi 
\ltılı rıoktasından zararlıdır. Bir 
'ııı ~kette hastalıktan korkanla • 
1 tı1ı:di arttıkça sıhhat bozulur 
~ti·~ olmadıkça hiç bir hayat 
.~ ı •yj iflemez. intihar gibi ru
~ ı~a tesirler yapan eneler vak
~i:tcf ile gazetelere geçmekten 
l ~İı lıerı kanun böyle bütün bir 
~iti 6'!1kını endişeye düşürecek 
ı" '4 •r~oklarım hayattan nev -
ffiııq erek sözlere karşı bizi mü
l l' trı't'!Jelidir. 
~ ~ır ediyorum iclJiasile hal\ler ~tını zehirleyen bu he
~~ 1'11ani bir hareket yapmak 
ı;..~Qraa meccani tedavihaneler
.;'lli Qluq ~alıf11nlar ve hazakat-
' )Q[rıı7. kendilerine müracaat 

i· 411 e ha.retıinler. 
\itil, ılı hayatımızın bugün apan· 
~.ilJl>ftrırı kanıer, öbürgün miı-
, ..... ::.1erile tehdit edildiğini işit
~~ bi7.ar olduk. ôlecek miyiz? 
"k '"hat ö~elim!... Yaşıya
~ erıdifesiz yafıyalım! 
~/~'-...._ FELEK 

~· 
ı11~ayvan sergisi 

e ~) --
~ ~t Baytar müdürlüğü 
r "211lıklara başladı '•ti . >~~il ll.tevvelde açılacak olan 
dutıu'-~~gisi için vilayet bayiar 

ı S,, .ııu çalıfmaktadır. 
Ci ·~l'tılhye birçok köylüler hay • 

\~İt, ~.Yazd~racak ve göstere -
ıı,t k"•~htelıf para mükafatları 

e tır 

'<i, il uyu~ cere fican 'ığı 
ı~ il~~ ıtıüdürü Tahsin Bey, 
' ltt• .~dere fındalığına giue • 
>~ıiij' at yapmıttır. Fındalık 

ecektir. 

MiLLiYET PAZAR ıı ~ ~YLUL 1934 

• 

EHİ R HABERLERi 
EKONOMi 

Bu seneki 
•• 
Uzüm satışımız 

Yüz bin çuval ü:züaı 
satıldı 

Türf<ofis lzmir üzümlerinin bu oene
lri rekoltesinin yanımın sabldığını bildir
mektedir . 

Türkofisin verdiği malUınata göre 
4 ağustostan ı2 eyiüle kadar lzmirc.en 
100 bin çuval üzüm ıablmıtlw. Bu mik
tar bu seneki rekoltenin yansıdır • 

Trakyada yaban domuzları 
ile mücadele 

Türk kadınları biçki yurdunda sergi 
Trakya ikinci umumi müfettişliği la- • 

tanbul ticaret odasından Trakyadaki ya
ban domuzlan için mahreç bulunmaaını 
iatemiıtir. Yazılan tezkereye göre umu
mi müfettiılik Trakya me:zruatma bü
yük zararlar veren yaban domuzlarile 
bütün halkı birleıtirerek geni§ bir mü
cadele açm11br. Bu mücadelede öldürüle· 
cek domuzlann derilerinin ihracı için 
mahreç bulunulmasma çalı§ılmaktadır. 

Veznecilerde T.ürk kadınları biçki ve diki' mektebinde dün, 1934 
senesi tedris senesi sonu olması münaaehetile talebenin bir sene içinde 
çalıtarak vücuda getirmit olduğu eaerleri toplayan bir sergi açılmıJ
tır. 

Sekiz sene evvel açılan bu mektepten ~imdiye kadar 314 talebe 
diploma almıştır. Bunlardan 240 ı maarif mekteplerinde muallim, aa
natevi sahibi makastar, terzi ve müdür olarak çal19maktadır. 

Kefaletname de ilave edildi 
Japonyadan mal ihraç etmek&izin İt· 

halat yapmak iatiyenler malın yüzde 
kırla nisb~tinde bir taahhütname ver
meğe mecbur tutulmakta idiler. Türk -
Japon ticaret anlaımasının hükümlerine 
göre konulan bu meeburiyete timdi bir 
de kefaletname ilavesi mecburiyeti ko· 
nulmuştur. 

Filistinde arpadan resim 
Gelen malümata göre Filistin hükii

meti arpanın beher kilosundan alman 1 
milim ithalat resmini 24 ağustostan iti
baren kiloda 3 milime çıkarmıştır. 

Yumurta fiatlarının yükselişi 
Geçen hafta da yumurta fiatları febri

mizde muntazam yükselişine devam et
miıtir. Yumurta fiatlarırun düşmesinden 
sonra bo~ulan Anadolıı yumurta topla
ma te~kilatı yeniden kuvvetlenmektedir. 
müıteı·Herinin istediği mikdann ilınç is
.keldcrine yetittirilemediğini bir Laki. 
kat olarak kabul etmek lllmıdır. Gelen 
malümata göre fiat yükselişi iç piyua
larda da tesirini göstenniştir. 

incir fiyatı yükseliyor 
l:zmirden ııelen malumata ııöre Sovyet 

Rusyanın lzmirde incir mübayaatına de
vam etmesi fiatlan dört kurut birden 
yülueltmiıtir. 

BELEDiYEDE 

Saat kiraları 
-o--

Havagazı, Terko.s saatle
ri de ucuzlatılacak 

Havagazı, teı.i<a., saat kiralarının va
ziyeti hakkında Nafia Vekaletinin emri 
üzerine belediye tetkikat yapmıf, bir lis
te hazırlıyarak vekalete göndermişti. Ve· 
kalet, elektrik ıaatlerinde olduğu aihi, 
havagazı, terl<01 saat kiralannın da u
cuzlablmasma karar vermiıtir. Kirala
rın ne mikdar ineceği hakkında, bugün 
nkaletten emir bddenmektedir. 

KadıköyDnUn yeni tramvay 
arabaları 

Üoküdar - Kadıköy tramvay battı 
için yeni getirtilen arabaların tecrübe
lerine dün baılanmıtlır. Yeni arabalar 
matlllp neticeyi vennitlerdir. 

Taksim su tevzi merkezi 
Taksimde bi" müddellenberi inta e· 

dilmekte olan su tevzi merkezi tel.İsalı 
ikmal edilmiıtir. Tesisat yaprldığı için 
Beyoğlunda en yüksek yerlere dahi ou 
verilebilecektir. 

Bazı esnaf sabahları gene 
bağırıyor 

Gürültü ile mücadele başladıktan son
ra, seyyar eınaf oabah saat (7) den önce 
bağınruyacaklardı. Bazı maballele!'den 
belediyeye ıikayetler ııelmiıtir. Bu ti· 
kiyetlerde esnafın erkenden sokaklarda 
bağırarak dolatllklan, herkesi rahatsız 
ettikleri bildirilmiıtir • 

Şehir tiyatrosu repertuarlarını 
hazıriıyor 

Şehir tiyatroıu artiıJleri tarafından 
bu aene lemıil edileoek olan Girofle Gi
rofla operetinin te~ine nezaret etmdc 
üzere ıehrimize geleceğini. yazdığunız 
Sovyet rejisörü ıanat hayabna duhulü 
münaseberile yakında yapılacak merasim 
de bulunacağından, telırimize geleme· 
mittir. Rejisör kinunuıanide gelebilecek
tir. 

Bu ıeneki repartuvara dalıil olan pi
yesler gözden geçirilmektedir. Şehir ti
yatrosunun bu ıene ilk temsil edeceği 
piyes Re~at Nuri beyin tercüme ettiği 
cürüm ve ceza piyeaidir. 

Şehir tiyatrosundan İstifa etmi§ olan 
Halide, Şaziye hanımlarla Raşit Rıza ve 
Hüs~yin Kemal beyler dünkü toplanbda 
bulunmamıtlardır. , 
Gümüş paraların basılması 

Yeni gümüş paralarda kullanılacak gü 
müılerin izahesine ve çubuk haline ifra
ğma devam edilmektedir. Paraların ka
lıpları Üzel'inde buılma noktasından ya· 
pılması icap eden tashihlerin icrasını 
müteakip bilfil. basılma itine başlana
cakbr. Kalıplar Üzerindeki ta>hihler 
bizzat kalıpları yapan ve müsabakayı 
kazanan sanaH.irlar tarafından yapıla· 
calctır. 

Bu sene ~ezunları: Nebahat, Sabahat, Cemile, Kamile, Cahide, 
Saliha, Semiha, Bedriye, Hatice, Sabahat, Muazzez, Muzaffer, Nazi-
ke, Nezihe, Nimet, Fatma, Fatma Hanımlardır. • 

Resmimiz bu Hanımları grup halinde göatermektedır. 

Maarifle 

İl km ekteplere tehacüm 
Bu sene İlkmekteplere On binden fazla 

talebe kaydedileceği anlaşılıyor 

ilk mektepte Jün bir 

Dün sabahtan itibaren ilk mektepler
de yeni talebe kayıt ve kabulüne bat-

. lamnııbr. Bu sene ilk mekteplerin birin
ci 11ruflanna 1927 doğwnlular alınmak
tadır. Maamafih kadrolar müsait oluralı 
1928 doğumlulardan gö.terişli oı-lar 

da kabul edilecektir. Geçen sene ilk mek 
teplcrde birinci ımıfa kayıt olunan tale
be mikdan on bine baliğ olmuflu. Bu 
ıene, bu mikdarm fazla artacağı kuv
vetle tahmin edilmektedir. Bu sene mek
teplere rağbet çoktur. Dün bir ilk mek
teple kayıt olan 51 talebeden l 40) ı mu• 
sevi idi.. Hiç bir tale1>e mektepsiz kal
mıyacakbr. 

Kayıt ve kabul bir teşrinievvele ka· 
dar devam edecek, bir teırinievvehle 

dersler başlryacaktır. 

Tetkik seyyahatinden dönü' 
Üniversite tıp fakültesi cerT1lhı do

çenti operatör Ahmet F 8'ıri be>y A vnı· 
padaki tetkik ıeyalıatinden avdet el· 

mittir • 

Maarif mUdUrlUgO mumayyizli gi 
l9lanbtıl maarif müdürlüğü mümeyi:zô 

l bnııhim bey, tekaüt olmut, yeıine reomi 
.kalen baıkitibi Hakkı bey, bqkatipliğe 
de idare memuru Ahmet Nuri bey tayin 
edilmittir. T ekaiit olan lbrahim bey 
( 42) senedir maarif hinnetinde bulunu
yordu. 

Salih Zeki B. Ankarayı gitti 
Maarif Vekaleti, lıtanbııl bat müfet

titi Salih Zeki bey, vuku bulan davet Ü· 
zerine dün Ankaraya gibnittir. Salih Ze
ki bey, vekaletle, lstanbul orta tedrisat 
vaziyeti hnlckında görüşecektir . 

Avrupada tefişten avdet 
A vrupada talebe müfettip bulunan 

Kadri bey bu sabah ıehrimize avdet ede
ctıktir. Kadri bey burada müfettitlik va
zife::ine devam edecektir. 

Akşam kız san' at mektebi 
yani bina buldu 

Maarif Vekaleti akşam kız sanat mektebi 
Teı>ehaıeıda, Perapalas yanındaki lstan
bul klübii binasını lubnuıtur. Nişımta
ıındaki bina .kafi gelmediğinden 22 ey
lülden itibaren tedrisata bu yeni b.inad11 
ba§lanacaktır. Ni~anta§ı ıubesiııin tama
men lağvedilip edilmiyeceği şimdilik bel
li değildir. 

Mektebe kayıt ve kabul devam etmek
tedir. Akşam kız sanat mektebi üç seae 
evvel açıldığı vakit, 35 talebesi varicen 
bugün talebe adedi (3) bine baliğ olmuı
lul'. Bu mektepte yeniden kolacılık ders
ler:i de verilme&e başlanmıştır. Mektepte 

talebe kaydını yaptırıyor 

adabı muaıeret kaideleri de öğretilmek
tedir. 

Firdevsinin bininci yılı 
Şair Firdevsi'nin bininci yıl dönümü 

Iranda büyük merasimle kutlulanacak
tll'. Gelen h.aberlere göre büyük hazır
lıklar yapıhruşbr. 

Şehrimiz 1 ran konsoloshaneainde de 
bu münasebetle bazı merasim yapdacak
tır. 

FakUltelerde kayıt ve kabul 
Dün ünivenite fakültelerine yeni ta

lebe kayıt ve kabulüne baılanmışbr. Bu 
ıene fakiiltelere ne kadar talebe gireceği 
henüz maliim değildir. Fakat son ıene
Jerde liıe mezunlarının daha ziyade ley
li Ye meccani yüksek mekteplere rağbet 
ettaderi ırörülmelrtedir. 

Lnelerde bakalorya ikmal irntihanlan 
henüz neticelenmediği için, dün fakülte 
]ere çok az kayıt yapılınıtbr. ilana! im
tihanları 11y sonunda biteceği için, fakül
telere hı.lel>e tehacümü, teırinievvel ba· 
tında olacaktır. Üniversitede kayıt w 
.kabul ( ı5) tetrinievvele kadar ıiire<ıeık
tir. Fakültelerde 20 t<!1r:İn:İevvelde tedri
sata başlanac.ıı.ktır. 

Eksik sorulan sual 
Gazj Oanan Pqa orta mektd>inde ba

kalorya .ilanaJ imtihanında, bir riyaziye 
sualinin ek · olmaaı dolaywile ( 81) ta
lebeden (70) kadarının sınıfta kaldığı ya 
zılmıştı. Vekalet bu vaziyet üzerine tel· 
kikat yapmq, mevzuu bahis imtihanın 
tekrarlanma11nı muvafık bulmuıtu. Dün 
bu hususta, mektebe emir gehniştir. Son 
sınıf riyaziye imtihanı bu hafta iç.inde 
yaprlacaktır • 

Gıdecıık talebenin sıhhi 
muayenesi 

A vrupaya gidecek talebenin aihhi mu· 
ayenelerine dün başlanmıştır. Muayene 
bittikten sonra, 22 eylülde müsabaka İm· 
tiharn açılacaktw. imtihan Pertevniyal 
ve lstanbul ku liselerinde yapılacaktır. 
imtihanlar 25 eylüle kadar sürecektir. 

İlya Eherenburg 
Çiçerin vapuru ile Ödesadan ın"§hur 

Rus edibi Ilya Eherenburg ve karısı, 
Yunan profesörü GJinos ve Yunan ıairi 
Vamalis dün latanbula gelip akşam üs
lü hareket etmişlerdir. 

Rıhtımda matbuat müdüriyeti mümes
sili tarafından karşılanan edip ve mu· 
harrirler Paıi< otelde Falih Rıfkı ve Ya
kup Kadri beylerle birlikte yemek ye. 
mitler, ve telırin muhtelif taraflarında 
bir ııezinti yapmıılardır. 

MAHKEMELERUJ:: 

Dilsizlerin 
Davası bitti 
Bir dilsiz üç gün hapis 

yatacak 
Dün Sultarudımet birincıi sulh ceza 

mahkemesinde sessiız bir dava rüyet e
dilmiştir. Davanın şahidi de, suçlusu da, 
davacısı da dilsizdir. KonufBll yalnız 
hakim ve tercümandır. 

Dava eden dilsizler cemiyeti umumi 
katibi Medeni, dava edilen de Apdüll<a
dir iominde bir mücellittir. Apdülkadir 
efendi şahadet parmaklannı kendi ku
laklannm üzerine götürüp sallamak su
retıile Medeni efendiye hakaret etmiştir. 
Bu hakaret tahitJerin pıbadetile de sa
bit olmut, bakim Apdülkadir efendiyi 
3 gün hapise ve 2 lira para cezasına 
mahkUın ebniştir. Hakimin bu karan 
tercüman vasıtasile suçluya ve davacıya 
tebliğ edilmiştir. 

Bir ay hapsedilecek 
Şark fİmendiferleri deposundan 60 

kilo kömür çalan Ihı-ahim dlin Sultanah
met birinci sulh ceza mahkemeoinde bir 
ay hapise mab.kôm ediJımıtir. 

Bir kahve parasına göz 
çıkarma 

Muammer isminde bir mütterinin kah
ve parasından dolayı gözünü çıkaıun 
garson Muzaffer dün ağır ceza mahke
mesinde iki sene 6 ay bapise mahküm e
dibnİ1, bu kadın müddet le mecburiyeti 
kanuniye altında bıılundurulmasına ka
rar verilmıittir • 

Server Bedi kimin imzası? 
Hafta gazeteci aleyhine belediye ta

rafından açılan davaya dün devam edil· 
tnittir. Server Bedi imzaunın ahibi sıfa
tile mahkemeye getirilen Peyami Safa 
bey: 

- Bu imza annemizin imzaııda. A
ğabeyim lllıami Safa bey tarafından da, 
benim tarafımdan da müıtereken kutla
mlınaktadır. Mevzuu bahK yazıyı ben 
yazımı değilim, ağabeyim yazmıı, Ser
ver Bedi İmzasını da bu yazıda ağabe
yim kullanm!Jbr. Demiştir. llhami Sa· 
fa bey de ayni tÖzleri taıclik etmiı ve 
yazıyı kendi&i yazdığım ıöylemiıtir. 
Muhakeme evrakın miiddeiumumi tara· 
fmclan mütaleası için baıka aline bıra~ 
kılmı§tır. 

Fena bir maksadı yokmuş! 
F eridi yede oturan Necip Uminde lıir 

adam dün birinci istintak hidUmi tara· 
fmdan tevkif edibniştir. Necip komıusu 
Necibe hanımın gece yarısı evine gir. 
mit ve uykwda olan Necibe hanımın ü
zerinddô yorııanı kaldırarak ona izdi· 
vaç teklif etmek isterniıtir. Necibe ha
nım istimdada teşebbüs edince de: 

- Aman bağınna! Ben geldiğim ııi
bi giderim diye dönüp gitmiştir. Fakat 
bunun üzerine Necip adliyeye vmlmiı· 
tir. ifadesinde: 

- Benim ilci çocuğum var. iki ço
cukla bekar kaldnn. Necibe banmı ela 
duldu. Onunla evlenmek istedim ve evi· 
ne izdivaç teklif etmek üzere gittim. F e
na bir makaadun yoktu demiıtir. 

Garip bir uyuma 
Fazla uyku ilacı alan bir 

ecnebi hastaneye kaldırıldı 
Dün Perapahısta garip bir uyuma va

kaaı olmu, otelde ınisafir bulunan M. 
Herdinıı uyumaya ba~ı ve kendisi
ni uyandırmak mümkün olamaıt11Jlır. 
Keyfiyetten Hollanda ıefareti haberdar 
edilmiı, ve M. Herdiııgi uyur bir baldo 
Alman hastah:ınesine kaldırılrnışbr. Key
fiyetten nöbetçi müddeiumumisi F emat 
bey haberdar edilrni§tir. M. Henlingm 
fazla uyku ilacı aldığı ve uyumaya hat
ladığı tahmin edilmektedir • 
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Gene tiyatro davası 
Şehir tiyatrosu bozguna uğra

dı. Zaten perşembenin gelişi çar
şambadan belli idi. Hayli zaman
danberi sızıntılar devam edip du
ruyordu. Nihayet patlak verdi. Bir 
çok artistler birer birer icazetleri· 
ni aldılar ve çıktılar . . 5imdi yeni 
bir kumpanya ve yahut daha ala
lıranga tabiri ile T roupe, yapıyor
lar. 

Şehir tiyatrosunda ne kaldı? 
Birkaç gedikli artist, güzel boya
lı dekorlar, eşyalar, iskemleler ve 
Şehir tiyatrosu idaresi ... 

Bunların da yakın zamanda 
ayrılmıyacaklarını ve Şehir tiyat
rosu yerinde sade bir T epebaşı bi
na11nın kalmıyacağını kim temin 
edebilir? 

Şehir tiyatroeunun yüz türlü 
şekle giren maziıinden ve bugün
kü kidişatından neticeyi kolayca 
ietidlal etmek kabildir. 

Yeni bütün bu vaziyetlere ıe • 
bep nedir? Niçin bizde bir tiyat
ro devamlı bir surette yaşamıyor 
veya ya;ıatılamıyor? Milli davamı
za liiyik bir tiyatro kurulamıyor? 

Kurulamıyor, çünkü bu işte, 
ekseriya san' at ülküsü yerine mad. 
di veya manevi, şahsi düşünceler 
hôkim olmaktadır. Halbuki san'a· 
ti idare eden disiplin bu şekilde 
tezahür etmemelidir. Buradaki di
siplin tamamile başkadır. O san' at 
aşkından kuvvetini alır. Bu kuv • 
veti kalplerde tesis etmek liizım -
dır. Biz senelerce bu iş için çallf
tık. 1 stanbul halkı senelerce bu if 
için yüz binlerce lira verdi. 

lstanbulun nüfusu aşağı yuka
rı 800 bin ise, her Istanbullu, ti
yatroya giden de gitmiyen de, 
herkes, şimdiye kadar bu tiyatro
ya birer lira vermiş demektir. Bu
nun içinde mahalle bekçileri, hun· 
dura boyacıları bile vardır. Niçin? 
Adamakıllı bir tiyatroya sahip ol
mak İçin .•. Bu paralar ne oldu? 
Nereye gitti? Gürıün birinde tek
rar bozulması için mi bu kadar 
parayı ödedik?. 

Farzımahal eğer Şehir Tiyat • 
rosu bu şekilde ortasından iki par· 
ça olmamış olsaydı ne yapabilir
di? 

Nümuneleri meydandadır. Pi
yeıleri gördük. Ve güldük ..• 

.Şimdiye kadar hangi bir artist 
yetİftİrdi? Bu artistler içinde me • 

sela bir Cecile Sorel, bir Alexan
dre, bir Robine, gösterebilir mi • 

yiz? Hayır, .. Buna imkan yoktur. 
Halbuki Şehir Tiyatrosunun tees
süı ettiği günden bugüne kadar, 
eğer bunlar dereceainde değilse 
bile, istikbal için bize ümit verebi
lecek bir san' atkônn yetiştirilmesi 
kabildi ... 

Eminim ki Şehir Tiyatrosu ar
tistleri içinde bir vakitler l1tanbu
la gelen ecnebi tiyatro troupe'le -

· rini bile layikile takip edebilmi;ı 
kimseler çok nadirdir. 

Onun için tiyatromuz ilerleme-
di. Artistler bir şey göremedi. Ken 
dilerine fazla bir şey öğretile -
metli. Bir istidat kolundan tutulup 
yükseltilemedi. lıtidatlar yerli ye
rinde kullanılamadı. 

Çok kere bir faciada halkı te
essüre sevk.eden bir artist, vodvil
lerde ve hatta operetlerde halkı 
güldümıeğe uğraştı ve şarkı ıöyle
meğe bile sevkolundu. Bir ada
mın muhtelif işler yapabilmesi bir 
meziyettir. Fakat bir adamın bu 
meziyetlerinden dolayı her saha -
da İstismar edilmesi ve onun ken
di nevinde kendi ihtuası dahilin
de çalışmasını akim bırakmak bir 
kusurdur. 

Onun için hakiki san' atkarlar
dan mahrum kaldık. Ve •ahnede 
aleliiıle lôllar dinlemeğe mecbur 
olduk ..• 

Evet, Şehir Tiyatrosunda de
korlar mükemmeldir. Ziya tertiba
tı enfestir. Fakat tiyatronun can
sız bir san'at olduğunu bize kim 
söyledi? Maksat dekor teşhir et
mek değildir. Viran bir ev badana 
edildiği zaman göz boyar. Fakat 
çok geçmeden ba baclanalarile be
raber çökünce, o zaman ifin ha
kikati anlaşdır .•• 

Galiba Şehir Tiyatrosu da böy
le oluyor. Vah vah! •.• 

Mümtaz FAiK 

Parlamentolar konferan
sına hazırlık 

Balkan konferansı ve beynelmi
lel parlamentolar konferansı ha • 
zırlıklarile me~gul olan Türkiye 
Balkan Birliği cemiyeti ve parla
mentolar birliği Türkiye grupu 
dünden itibaren konferaıuın top
lanacağı Yıldız sarayına naklet • 
mi.lir. 





Dünyanın bütün merakını üzerinde top
layan adam: Makedonya komit~si reisi; 

(Başı 1 inci sahifede) 

larelinde dirilmektir. 

1 Çok güç şeraitle ve bin bir mlİf· 
d~:çinde Bulgaristandan kaçabil-

Halii yorğunluğum ve sinirle -
~1~deki yorgunluk dinmit degil · 
ır. 

, Dedi. Mihailofu daha çok sÖ)'· 
etnıek, menakibi etrafında malii
llıat almak istedim. 

- Şimdilik tek kelime söyle· 
Vehilecek halde değilim. 

Cevabını verdi ve mükaleme -
!tıiz ancak bir iki cümle daha de -
tanı edebildi: 

- idam edilmekten mi korku
forsunuz? 

- Bilmem •.• 
- Hiç bir fey söylemek ıste • 

'nez misiniz? .. 
. - Hayır ..• Söylemek vazıye • 
•
1nde değilim. 

- Bir tek kelime •.. 
- içinde bulunduğum müşkül 

'~iyeti takdir edersiniz. Mazur 
•<irünüz !. 

Kendisine: 
- Peki ... istediğiniz gibi .ıl -

'ıın ••• 
.. Diyeceğim saniyede dalgın ve 
q11tünceli o bana sordu: 
.ı - Acaba hükfunetiniz beni İ· 

a"e d k . ? e ece mı .... 
Ben de düşündüm. . 

ki - Siyasi mücrimsiniz bilmem 
... 

Dedim. 
~ Mihailof derinden bir nefes al-

ı, komiteci komiteci bakan zeki 
tiızlerini parlattı, Türkiye: 
~· - inşallah . Ben de ona güve-
11Yorum. Türk milleti mert mil -
ettir. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Bulgaristandan benim için 

le haber aldınız? .•. 
a, - Türkiyeye iltica ettiğinizi 
ltrenmişler ••• 

Dedim, Mihailof: 
- Artık vız... gelir ..• 

t Der gibi elini salladı ve sus • 
1ı ! 

ı 
·Ofy ~ telefonunun getirdiği haber 
h Edirne muhabirimizin verdıği 
.aher de burada bitiyordu. Hiç 
frhe yok ki, bu anlarda bizim le
le 0 numuzun itlediği kadar mem
~et içinde ve dıtındaki allıka • 
h r gazete istihbar heyetleri de 
1 l!ı> ayni mevzu ile meşgul oluyor
~dı. Ve bu sırada ecnebi muha-
4 •rlerden birçoğu, Royter ajansı -
~ latanbul mümessili Mösyö K~
\· ~. Atina ııazetelwİDİD muha
llı"ii&i yapaa Möeya de m.tbaa-

•za gelmifler soruyorlardı: 

- Mihailoftan ne haber?. 
~ Gazetecilikte birinci p.rtın ga
~ede haber çıkmadan: 

lıız .._ Hiç bir haber yok, bekh;to• 
• •izde ne var?. 

~b D~mek olduğunu senelerin tec· 
ili eaı bize öğrettiği kadar Sofya 
ti~abirimiz de bir taraftan is • 
litj ar büromuza haberini not et-

Yordu: 
" fi <l - Bulgar devletinin nCfretti. 

'evleti koruma kanunu talimat
tı/,· esinin 14 üncü maddeai nıu • , 
~q •nce , polis müdüriyeti tarafın-
~ 11 Yevmi gazete:erden bafka 
'-Ilı· ltiiı l gazetenin 7 eylül tarihli 

fb hcıaında neşredilen bir tebliğle 
~Cin Mihailol ve dokuz arkadafı-
1~ 011 gün içinde hükumet te•-

0lma:arı bildiriliyordu. 

'ıcı ~esnıi makamdan alınan malu
~Q göre pazartesi akfamı , Mi· 
Q, b!' _karısı Mença Karniçeva 
~ ırlıkte Bulgaristandan Türki
'ıır e kaçmağa muvallak olmuf· 
ı...:. "1ihailofun firarı Burgaz ha
~"'ıe. fq 1,!nde hazırlanmıftır. Yanın • 
~~•kaç arkadQfı ile karısı bulun 
~cı halde lvan Mihailof Faki -
~lf<[ llıı11takasında Türk • Bulgar 
lıirı~clıına yaklaşmıf ve karısı ile 
r,"" te hudut mııhalız1arı tara • 
ter~? ~ark edilmeden hududu 
~iirı ı~tır. Diğer arkadaşları geri 

'>lıışlerdir. 

4cır "1 ~~ailolun kaçmasile alaka • 
ı. ll'or" '<lrcıı ıı11en 7 - 8 kişi zabıta 
~ .. :~dan tevkil edilmiftİr. Bu 
'ilnıe a claha fazla malumat ve • 
-· '>lektedir.,, 

1hailof iape edilmiyecek 
~it~111~rar polisini muhakkak ki 
' }.e en büyük ve unulmaz 

"l~: .... ren Mihailofun benzi aa. 
' "-u i. ne muhabirimize sor-

-~erler mi? 

Sualinin kar91lığmı da gene An· r 
kara muhabirimiz saat on sekiz 
buçukta vuzuhla veriyordu : 

"- Makedonya komitesi reisi 
lvan Mihailolun hududumuzu ge
çerek hükumetimizin himayesine 
iltica ettiğini Trakya umumi mü
fettişliği Dahiliye vekaletine bil -
dirmiştir. 

lvan Mihailofa refikası Mença 
Karniçeva refakat etmektedir. 

Bu cebbar komiteci hudutta 
hüviyetini saklamış, bir muhali! 
fırkaya mensup azadan ve mül -
teci olduğunu söylemiştir. Kırklar
eline getirildikten sonra orada ha
kiki hüviyetlerini söylemişlerdir. 

Mihailol ve refikası lstanbula 
gönderilmiştir. Siyasi mülteci ol -
duğu için Bulgar hükumetine ia • 
desi mevzuu bahis değildir.,, 

Bizden 7;yade lvan Mihaolifun 
ve madammın yüreğine su serpen 
bu haberi de aldıktan sonra Mil
liyet istihbar arkadatları için ya
pılacak tek şey son iki günün bü
tün merakını üzerinde toplayan bu 
adamı Sirkeci istasyonunda kar -
ftlamak, yakından görmek, tanı -
mak, burada hadisatın kendi istik
baline vereceği inkifaf safhaları -
ru gütmekti. Biz de onu yaptık. .• 
ilk itimiz Edirne ve Trakya pos -
tasını lstanbula son getiren 19,50 
treninde azıldığı, can yakıcılığı ve 
o nisbette de zekası ve kurnaz . 
lığı ile tanınan komiteciler başını 
beklemek oldu. 

Sirkeci istasyonunda 
Hadisenin bundan ötesini de 

Sirkeci istasyonunda lvan Mihai • 
lofu bekliyen ve karşılayan mu • 
habirimizden dinleyiniz: 

"- Saat tam 19,50 geçiyor. 
Edirneden gelen trenin sesi Sir -
keci garında akisler yapınca bir
denbire karşılayıcılar arasında ka
rıtrklık oldu. 

Bu akşam Sirkeci earmda mutat ka· 
labalıktan fazla halk toplammştı. Bunun 
iki büyük ıobebi vardı. Birisi Milli Mü
dafaa Vekili Zekai beyin Trakyadan dö
nüıü. ikincisi de bir kaç gündür yalnız 
lstanbul eazetecilerini değil belki de 
bütün dünya eazetecilerinin alakasIDJ ü
zerinde toplayan Trakya lromitesi reisi 
M. lvan Mibailof'un gelişi idi. 

Tren eara dahil olunca gazet.eciler 
fotoğrafçdar ilerledi. Fakat hepsi de bir· 
denbire §•fınp kaldı. 

ltrldan oönınüt vagonlar arasında bir 
kaç yolcudan bafka kimse eörünmiyor
du. 

Fakat bu esnada bu zeıki ve ıeytan a
damın, belki ole binlerce defa polisi gözü 
altından kurtulan komitecinin tercih e
deceği yolu daha evvelden ke§f'etmiı ve 
katarın arka taniıaa atlamııtıııı. 

C-.. ... ..ı • .. ,.. Mlll MW.fa.a 
VtMI ....... oılni ~ ı ' !. &, lııir· 
.... Ç>brf<eıa ı..w.a ..- toınılada ray. 
llll'ln üzerine karaıdJld., içinde loir ka
dm ve !tir ...C.ek atladı. Arl<asmdan üç ki· 
ti daha indi. Bir !takışta ariurdaki üç 
zatın lstanbul polisinin yüksek memurla 
rı oldueunu tanımakta gecikmedim. 

Dc:rlıal peşlerine düştüm. Y annnda ga 
zetecı arkadaılardan hiç birisi yoktu., 
Fotoğrafçılar da Sirkecinin çıkıt kapısı
n~ vurarak makineleTini kurmuşlardı. 
Bıraz daha ıokuldum. Şimdi yanımda 
bulunan adam kaç eündür beklediğimiz 
?'eşlıur Tr&kya komiteıi reisi lvan Miha. 
ılof'tu. 

Zaif orta boylu hafif bıyrklı .• Elmacık 
k~mikli çrkık. Arkasında yak.ası kalk>k 
bır pardesü vardı. Elinde de ecnehilerin 
90k kullandıkları ıeyahat çantası bulunu 
yordu. Yanında zaif bir kadm yürümek
te idi .. 

Şapkamı çıkardan. Kendimi takdim 
e.bnediğim halde §apkasını çıkararak se· 
lilmladı. Fakat tam çıkıı kapısı önünde 
"?t".ğrafçılan görünce yanmdıııki paliaie
rnmze: Çok fasih bir türkçe ile: 

- Şöyle gidelim ... dedi. 
Sağa 1aparak istasyon polis merkezi o

dasrna eirdi. 
.. ~ani~ yÜzÜnÜ eölge halinde gör

dugum komıteci timdi kartonda duru
yordu. yanında kanıma otumıak . . 

.. di ' "-' '9'D yer gooter. . ..a.cin lcan11 çok aaal>i idi. 
Otunnak ıstemedi. Poliılerimiz 'lı:eııdisi 
ne (Buyurun gidelim .. ) dediler. Fakaıt 
kapı açdrp eazete muhabirleııi ile fotoi· 
rafçılarım eörünce hiç bir feyıden kort.. 
mayan bu meıhur komiteci ııazeteciler 
den birdenbire korktu : 

T':- .Ama~ .. ded.i. Çıkmıyalım. Biz mert 
.. iiııkiye Cumhunyelıine teslim olduk de· 
dı. Sonra gülerek ilave etti: • 

Gazetecilere teslim olmayo~·~ Am z k ·-· a •• 
akarları yo ·• Onlar da vazifelerini yapa· 

c ar .. 

M. 1 van ~~ailof bu sözleri söylerken 
tarş~s~nd~~ıllıyetin iki tane birden mu

arrır1. ı .o gunu bilmiyordu. Birdenbi
re e ımı uzattım: 

- . lfl:e.. dedim. Kartınızda yine ga· 
zetooı var •• 

M'. 1 van Mjhailof'un zeki gözleri bir
denbıre parladı. Arka11na doiru salda
n.an karısı birdenbire doğruldu. Yüzle
rınde bird~nbire asabiyetin doğuNluiu 
hareketler baıl~dı. Bir tey söyliyemedi. 

Bereke~ versın polisimizin yüksek bir 
memuru ımdada yetişti: 

• A~an çabuk .. Buyurunuz .. 
M. Mrhailof düz fötr taı>kaımın ucunu 

biraz daha aıağı indirdi. kaşlanrun üzeri
ne doğru biraz daha çekti. Y akaunı kal
dırdı. Yeşil seyahat çantasını eline aldı. 
Karısına yol eösterdi. Kendisi de onu 
takip etti. 

M. Mibailof'un yüzünde tam bir se· 
vinç alameti vardı. Türkiyeye iltica etti· 
ğinden o kaddr memnun görünüyordu 
ki.. Daima gülüyor ve etrafındakilere 

mütemadiyen iltifat ediyordu. 
Sirkeci garının büyük avlusundaki ka

ranlıklar arasında bekliyen iki otomobil
den birine meşhur komiteci ile kansı ve 
polislerimiz bindiler. İkinci otomobile de 
mihmandarlar dahil oldular. 

Karanlığın arasından SJyrılıp çıkan bir 
taksi otomobili ıeıhrin ışıklarla dolu gü 
rültüsü arasına karışarak Sirkeci istasyo~ 
nundan Ankara caddesine doğru ilerledi . 
Ve bu tanınmıı lromiteciye polis müdü· 
riyetinde kendisine hazırlanmış olan da
ireye misafir olarak eötürdü.,, 

z. c. 
• • • 

M. 1 van Mihailof ve zevcesi siyasi 
mücrim olarak memleketimize iltica etti· 
ği için hükumetimiz tarafından siyasi 
mülteci muamelesi göreceği zannedil
mektedir. 

lbrahim Tali 8. Kırklareline 
gitmedi 

EDiRNE, 15 .A.A. - Dünkü Haber 
gazetesinde Kırklarelinde hudutlarımıza 
bazı Bulear komitecilerinin ve bu me
yanda lromite reisi Mihailof'un iltica et
tiği yazılırken umumi müfelliı lbrahim 
Tali Beyin de bu münasebetle Kırklar
eline gittiği bildiribnekte idi. lbrahim 
Tali Beyin Kırklareline gittiği haberi 
doğru değildir. Mihayilof karısiyle bir
likte lotıanbula eönderilmiştir. 

Reyler kolaylıkla 
Atılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
Perıembe akıamı oaat 18 de indirilecek
tir. 

lıtanbuld.;.,, tehir dahili on kazada 
rey atılacak sandıkların bulunacakları 
yerler tesbit "" ilan edilmiştir. Hangi 
mahallelerde ne a-ünü ve nerede rtSY atı
lacağı ayrıca tesbit edilmiştir. Sandık 
başlarındıt tehacüm olmaması ve herke· 
shı reyini kolaylı4dll kullanabilmesi ' için 
mahalle1er muhtelif sandık adedine gö
re takııim eılilmiıtir. 

Perıeınbeden itibaren radyoda, diğer 
umumi yerlerde halka konferanslar ve
rilmeğe baılanacaktır, halk, intmaba it· 
t:irak için teıvik edilecektir. intihap arfe. 
.inde ve içinde de 168 halk hatibi mey
danlara konacak kilnıülerde hitabelerde 
bulunaoaklardır. 

1 ataobul umwni meclisine ıeçilecek 
68 azadan ( 61) i ıeıhir dahilindeki on ka· 
zadan seçilecektir. Diğer yedi aza, mül
hak kazalarda ayn proğrarnla intihap er 
lunacaktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi intihabat 
bir tetrinievvelcle ba§lıyacalı: ~e on iki 
teıriıııievvet ak~ - (21) ele Wı.ıc.k 
•. latiı 1 ı .... lo6tia ,, .......... ·-,, .. +:-ı..... ,,, 

.....- 1 ..... ; ... 

......... sıı...-.... u ~ -~ .... 
tOtMt e411n..kte4B-. su.-ı.-cla • mti· 
h .... t etrafında yazılar gÖ•terilmeğe bat 
lannuftır. 

Askeri heyetimiz 
Geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
büyük kütüplhaneler çok dikkatle tetkik 
olumnağa lay.ırtır. 

Ödeaada, kitap dolu .raflarının mecmu 
dolu 24 kilometre olduğu söylenen mq• 
hur kütüphaneyi gezdik. Büyük salon, 
genç <ri<ek ve kız okuyanlarla dolu idi. 
Bunlardan birisinin yanına oturduk. O
kuduğu kitabı sordum. Elindclci eser 
~z~ıtandaki demir yollanndan bahi; 
hır kitaptı. Müıbet mütalea; onlar için 
e~~· Fen ve ilim sahasında çok ileri 
gıdıyorlar. 

Dinyeper elektrik fabrikası 
Dinyeper büyük elektnk fabrikasının 

ikinci .mühendisi 27 yaıında bir genç.tir. 
150 kilometre muhitindeki bir mmtaka
run bütün tenviratıru ve müteaddit bü. 
yük. fabrikalann lnrvveıi muhal'l'lkeaini 
termn eden bu büyük elektrik fabrikası· 
~ bu gencin elinde bir oyuncak oldu. 
gunu eördilk. Kendisini takdir ettiğim 
zaman: 

.. " .. - Yaıan iler<ledikçe, bun~an daha 
~~uk eserler vücude getireceğim!., de-

Köylüler arasında 
M~'.'evra ıahaımda bir köye uğradrk. 

Bu koy Moıkovadaki Lenin türi>esinin 
Y:"~ıldığı meıhur siyah sumaki tat made
nı~n bulunduğu köymüı! Köylüler Vo· 
"'_'filof !'fazretlerine bir tat levha tak· 
dim etbler. Voroıilof Hazretleri ıkö lü-
le~: Y 
"- Tiirk kardeılerinizi benden ayrı 

tutmamanızı rica ederim dedı' V ld . ., .eon. 
~r ak~e~ha~ ziraret tarihimizi, ismimi
zı ve oyun ıımıni havi birer güze) lev
ha hazırlıyaraı. bana ve Muzaffer p 

dil aıa-
ya v'."" ~· Bunun, ne kadar yüksek bir 
aevgı esen olduğuna fiiphe yoktur, 

~er yerde sevgi ve saygı 
Sıvı!, asker, bütün Rusya b "··"'·! • d fab ·1caı u,,..,. enn-

en, . n arda sanatkarlardan, mü· 
hendıolerden ve ameleden k" lerd 
halktan görd;;,... .. ikr ' 0 3'. • e . . _,umuz am ve samunıyet 
ve sevgı cıdden çok bü "ktür' H . ..:·· . ~ • er eıt· 
•• gıınız yer, Tüllk~e - Ru~· "t d d' 1 h 1 • .,... mu ea • 

•t ;< a ar ve Türk _ Sovyet bayrak .. 
ları ıle donatılıyordu, 

En büyük •damlarının söylediii nu· 

s 

Ecnebiler neye gOler~er? 
Sayfiyeden şehı·e m uhaceret başladı 

- Biliyor musun dostum sayfiyeye gitmediğimize 
kes te artık şehre dönmeğe ba,ladı .•• 

iyi ettik. 

f 

Yüzme p.-of e•Örü 

- Bana yüzme öğretmek için llraç para alırsınız •.• 
Vallahi bilmem ... Çünkü tarilem kiloya göredir, 

Her-

~lfeş-hur roman: 

... 

Cürüm! 

ve ceza ... 

Radyo alırken 

- Antenli radyo alalım sama. 
fır kurutmak için çok iyi olur. 

Düıerken .. Ah bu hizmetçiler 

- Dikkat et .•• Uatelik kalana 
bir de tuğla geliyor... ı 

Mutlak istirahat 

- Sen bu aene tatil yapmadın 
mı? 

-- Ne demek, elbette yaptım. 

karımı iki ay annesinin yanına 

gönderdim. 

tuklar, daima milletimize, memleketimize 
çok büyük ıeref izafe eden yüksek söz • 
lercli. Bize kartı gösteruen bu yüksek 
hürmet eseri, Büyük Gazinin ve Büyük 
Millet Meclisinin memleketiımi:ııde vücu
de ptirdlkleri büyüldülderin bir netice-

lçeriki odadan bir aes nedir o gürültü?" 
Mari gene bir tabak kırdın galiba! •.• 

ihtira! 

- Sade deniz ıruyunıdan benzin 

yapılmaz ya. Ben de benzinden 

deniz •uyu yapmasını ke,lettiml 

sidir ki, biz ulu Gazimize ne kadar te
ıekkür etsek yine azdır.,. 

Fahrettin Paıa, sözlerini ıöyle bitirdi: 
"- Kiyefte verilen pek muazzam bir 

ziyafelıte M. Stalin'in muavini Loeano
viç'te hazır bulunuyordu. Hem kendioi, 

Felaket 

- Karın ne alemde? 
- Sorma! Şimdi 6 metre topra-

ğın altında bulunuyor ... 
- Eyvah felaket desene ! .•• 
- Yok canım demin tünele bin-

di. 

hem ceneral Voro;ıof ayrı ayrı söyledil<· 
leri büyük n11tuklarda Tüııkiye, ''fürk mil 
Jeti ve Büyük Gazi, Büyük Millet Mec
lisi ve ismet Pata kabinesi ve Büyw Er
kinıharbiye reisinden fevkalide sitayif· 
kirane bah•ettiler.,. 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
POLiSTE 

Hırsızlık 
Yapanlar 

Dün bir kaç hırsızlık 
vakası oldu 

Dün tehrimizde birkaç hırsız
lık vak'ası olmuştur. 

1 - Galata.sarayda it Bankası· 
nın sergisini dolaşmakta olan A
kif efendi isminde bir şahıs pav -
yandaki ampullerden üçünü çalmıt 
tır. Bunu gören hademeler polise 
haber vermitler ve Akif efendiyi 
yakalatmıtlardır. 

2 - Fatih postahanesinde çalı
taıı rençber Yusuf ağa ceketini as• 
mıt ve çalıtnıağa devam etmittir. 
Bu esnada sabıkalılardan Musta.
fa Şevket , Yusuf ağanın asılı ce
'!letini çalmış kaçarken Yusuf ağa 
farkına varmıt ve hıraızı yakala • 
Dllfbr. 

3 - Y enicami mualuklan aon 
aünlerde birer ikiter eksilmekte
dir. Bu vaziyet zabıtanın nazarı 
'dikkatini celbetmit ve taranuta 
başlamıştır. 

Dün seyyar bir leblebiciye mus
luk satmak için uğraşan Azizin v~ 
ziyeti tüpheli görülmüt ve Aziz 
yakalanmıftır. 

Yapılan tahkikatta Azizin Ye
nicami musluklarını çaldığı anla
tılmıttır. 

4 - Karagümrükte Melekha • 
tun mahallesinde çıngıraklı sokak
ta Ahmet ağanın evine bir hırsız 
girdiği görülmüttür. Etraftan ya • 
pılan baskın üzerine Karabaş ma
hallesinde Aynalıbakkal sokağın • 
da 23 numarada oturan 28 yaşla • 
nndaki Rıza oğlu Zeki ef. isminde
ki hırsız kayalanmıttır. 

Ahmet ağanın evinden üç gün 
evvel 150 lira para çalındığı için 
tekrar hırsızlığa gelen Zekinin va
ziyeti tahkik edilmit bu paraların 
üç gün evvel de Zeki tarafından 
çalındığı öğrenilmittir. 

Bir yangın başlangıcı 
Emirganda Musluk caddesin • 

ıle lbrahim ağaya ait bahçenin 
kuru otlan dün tututmut ise de 
etraftan yetitilerek ıöndürülmüt • 
lür. 

Perıpalasta kl!mUrler tutuştu 
Dün Perapalas otelinin kalori

fer dairesinden birdenbire duman
lar yükselmit ve derhal itfaiyeye 
haber verilmittir. 

Ancak itfaiye gelinceye kadar, 
otel hademeleri kalorifer dairesin
de bulunan t8f kömürlerinin tu • 
\Ufhığunu gönnütler ve söndür • 
mütlerdir. 

Bir yozuğun sahibi aranıyor 
Mahmutpatada börekçi Bodo -

sun fırınında dün çok kıymetli bir 
)iizük bulunmuttur. 

Fırında börek yiyen Kemerbur. 
gaz nahiyesi sıhhiye memuru Şev· 
ket Beyin zevcesi Faika hanım 
yemekten sonra elini yıkamak için ' 
musluğa gitınit ve musluk lafı or
tasında altı taşlı bir yüzük gör • 
müttür. Yüzüğü eline alınca bu • 
nun kıymetli bir elmas oldu,-unu 
anlarmt derhal karakola haber 
•ermittir. 

Zabıta yüzüğü dütüreni ara • 
maktadır. 

Brezilya hükumeti sefa
retini lağvetti 

Brezilya hükumeti Ankara ae • 
laretini lağvetmİftİr. Badema Bre
zilyanın Bükret orta elçisi, Bre • 
zilyayı Türkiye cumhuriyeti nez • 
dinde temsil edecektir. 

Brezilya maslahatgüzarı Möa
JÖ Dr. Franklin d'Almeida, Atina 
-.lahatgüzarlığına tayin edildi • 
iinden şehrimizden müfarekat et
mittir. 

Tanınmış iki Romen 
doktoru geldi 

... B~et tıp fakültesi tetrih ens
tıton• müdürü Dr. Rainer ve zev
cesi Romen sarayi kralisi cerrah
larından Madam Dr. Traincu Rai
ner tayyare ile tehrimize gelmit 
)erdir. 

Dr. Rainer ve refikası üniversi
teyi ziyaret etmek arzusundadır • 
lar. 

Dünkü bava 
ISTANBUL, IS (A.A.) - Sıfn- clere

cei hararete ve deniz seviyesine indiril~ 
mit barometre bu sabah saat 7 de 761.S 
oaat 14 le 762,5 clerecci hararet saat 7 de 
19,9 derecei hararet saat 14 le 23 azami 
derecei hMaret 24,5 aıgari derecej hara· 
ret J ~,S _ Rü~gar. poyrazdan esmiıtir. 
Azamı suratı unıyede (15) metredir. 

. 

Lehistanın son teklifi Küçük itilaf 
Toplantısı 

Ekalliyetleri başka memleketlere <lağıl . ,. hl"Wd 
. il I . . d" Neşredılen resmı te ıg o 

mış mı et erı hıç te memnun etme ı ne gibi esaslar var? 
ViYANA, lS.A.A.- Matbuat, vaffakiyet olarak telakki etmekte- CENEVRE, ıS.A.A. - Küçük 

umumiyetle, Lehistanın tetebbü- dirler. Bir çok gruplar tezahürat itilaf daimi meclisi dün öğleden 
süne gayri müsaittir. Gazeteler bu ve alaylar tertip etmektedir! r. ıonra tekrar toplanmıt ve sonra bir 
nun mevcut muahedelerin meriye- Pilsudski sabık askerler cemiyeti tebliğ neşretmiştir. Tebliğde ez-
ti için tehlikeli olduğu kanaatin- M. Beck'i tebrik etmittir. cümle deniliyor ki : 
dedir. Gazeteler. Lehistanın hattı Prağda intiba " Konsı;y evvelki gün ve dün 
hareketinden Hitlerci Almanyayı PRAC, lS. A.A. - Mat~uat. toplanarak, ruznamesine dahil bü-
mesul tutuyorlar. umumiyet itibariyle, M. Beck'ın nut tün meseleleri ve bu meyanda Sov-

U kranyalılar da öyle... kunda ekalliyet prensiplerinden yet Ruayanın Milletler cemiyetine 
V ARŞOV A, ı S.A.A. - Diyet kurtulmut büyük bir devlet gibi te. girmesi, şark misakı, ekalliyetler, 

meclisinde Ukranya fırkası reisi lakki edilmesini temine matuf bir orta ATI'Upa ve küçük itilafın hal· 
M. Levioki Havas ajansına yaptı- tabiye manevrası görmektedir. ya ile münasebetleri meselelerini 
ğı beyenatta demittir ki : lngi/tere de nasıl karplandı? derin bir surette tetkik eylemittir. 

" Leh hükUınetinin teşebbüsü LONDRA, ıs. A.A. - Seliihi- Kon5ey, Sovyet Rusyanın kabu-
Ukranya milletine Veraay muahe- yettar mahafil, Lebistanın ekalli- lü lehinde rey vermeğe karar ver-
desi aleyhinde diplomatik faali~et· yeller hakkındaki battı hareketi miştir. 
te bulunma h~ını ve?Dek~edır. münasebetiyle, meselenin ortaya Konsey, şark misakını sulhun 
Zira halen Lehıstandakı 6 mılyon sürülmesi tarzı ile bizzat mesele muhafazası teminatlarının takviye-
Ukranyalmın mukadderatı Lehia- arasında pek açık bir fark olduğu. ai olarak telakki ve bunun krsa bir 
tan hükiimetinin hüsnüniyetine nu söylemektedirler. M. Saymen müddet zarfında aktini temenni e-
bağlı bulunmaktadır. Bu bir taraf· birinci mesele hakkında Cenevrede der. 
lı icraat tetebbüsü Ukranya ekalli- yegane ~evabı vermiştir. lngiltere Ekalliyet muahedelerine gelin-
yetini, ekalliyet vaziyetinin ihlali bir muahec.'enin bir taraflı olarak ce, küçük itilaf ma!Uın olan ve ge-
takdirinde Milletler cemiyetine ti· nükul edilmesine muhalif bulun- çen ıeneler müzakerelerinde muh· 
kayette bulunmak imkanını kal- mut ve bulunmaktadır. Buna mu- telif vesilelerle tasrih edilmiş bu-
dırmaktadır. kabil muntazam bir tekilde ortaya lunan hareketini muhafaza etınek-

Lehiatanda memnuniyet konulmak tartiyle her türlü bey. tedir. 
Diğf':r taraftan, bükômet M. nelmilel meselenin müftereken tet Orta Avrupa meselesinde, kon-

Beck'in teşebbüsünü büyük bir mu- kikin eamade bulunmaktadır. aey, Tuna havzasındaki bütün dev

Daimi bir 
Tramvay tarifesi 

Müzakereye baılanmak 
üzere bir heyet ıeçildi 
Nalia vekili Ali bey dün de imtiyazlı 

firi<edenı aıit meseleler ü:zerincle meı· 
gul ohnuştur. Şehrimize ~nlen devlet de· 
mir yolları umum müclün. ':>rabim Ke
mal bey, öğleden sonra vekil beyi ziya· 
ret ederek bir müddet gÖTÜffDÜ§tiir. 

imtiyazlı tirketlere müteallik mwıme
lat etralındaki tetkikat devam etmekte
dir. 

Tünel firketinin vaziyeti inceden in
ceye ırözden geçirihneğe baflanmııtır. 

Diğer taraftan, daimi tramvay tarife
sinin teııl>iti için ~etle mimdcereye 
em~mek üzere Ankaraya gide<:ek olan 
heyet seçihnıiıtir. Müzakerelerin on giin 
sonra Ani.arada baJ1iDDBII mukarrerdir. 

HiJaliahmerin bagçe 
eğlencesi 

Beyazıt Hilaliahmer nalMyesi tarafın
dan bu a)'lll yirmi yedinci perşembe ak
tamı Tepebaşı bahçesinde bir a-arden 
parti verilecektir. 

Bu hayU"lı ve şefkat yuvaaının tertip 
ettiği nıevoimin bu 90n bahçe müsame
resinin pek eğlenceli ve nezih olması 
İ9İn zenırin bir pt'Oğram hazırlanmakta· 
dır. 

1 Fen kurbanımız 
Baytar Kemal Cemil Bey 

için Pariı camiinde 
cenaze meraıimi yapıldı 

PARIS, IS. A.A. - Dün Pariı 
camiinde baytar yüzbatı Kemal 
Cemil Beyin cenaze merasimi ya
pılmıttır. Mümaileyh dört seneden 
beri Paıis Pastör enstitüsünde ça
lıtınakta idi. Türkiye büyük elçisi 
cenaze merasiminde hazır bulun
muftur. Enstitü müdür muavini 
Profesör Ramon, müteveffaya, ölü 
münden sonra takdir nitanesi ola
rak ecnebiler için olan büyük ma
dalyayı vermi9tir. Kemal Cemil B. 
ruam basili hakkında laboratuvar 
tecrübeleri yaparken yakalandığı 
hastalıktan ölmüştür. Cenazesi mu
vakkaten Parise gömülmüttür. 
Sonra lstanbula nakledilecektir. 

-0--

Romanya sefiri geldi 
Mezunen Fransa.ya gitmit o • 

lan Romanyanm Ankara sefiri 
Mösyö Ciuntu, dün tehrimize dön
müttür. 

Avrupa güzellik kraliçesi 

. Avrupa giizellik müsabakasının lngilterede yapııacağını v; buna 
b~~~o~ güzellerin iştirak ettiklerini yazmıştık. Avrupa güzellik kraliçe
lıgını de Finlandiya güzelinin ka:undığını telgraf havadiai olarak bil
dirmi tik. Yu~arıda1!i res~mde Avrupa güzelinin iki portresini görü. 
yorsunuz. Resıme dıkkatlıce bakınız acaba bu kız gibi Avrupada gü
zel kız vok mu dersiniz? 

letlerin tam istiklali, bunların ikti
sadi sahada yaklaşmaları ve alaka
dar bütün devletlerle tefriki me
saileri hakkında kararını yeniden 
bildirmittir. 

Konseyin noktai nazarınca, Mil 
Jetler cemiyeti lüzumu halinde, sul
hun ve muahedelerle ihdas edilmia 
olan nizamın muhafazası için en. 
yugun teminattır. 

Alman yada 
Patlayıcı maddeler 
Amerika ayar:nnda böyle 

bir iddia ortaya atıldı 
VAŞiNGTON, lS.A.A. - Ne

mours firmalarından Dupon Al
manyanın, muahede hilafına ola
rak büyük mikyasta patlayıcı mad
deler imal ettiğini haber almıttır. 

Bu sözleri, ayan tahkikat komis
yonunda tehadet eden bu firma 
mümessillerinden M. Lammot söy
lemittir. 

Namağlup Amerika 1 
V AŞlNGTON, ıs. A.A. - A

yan silah tahkikatı komisyonu harp 
sanayiinin millile~tirilmesi mesele- J 

sini ruznameye koymuttur. Bunu 
teklif edenlerdeı;ı biri olan Cumhu- • 
riyetperver ayan azasından M. 
Vandeburg, bunun Amerikayı mağ 
)up edilmez hale getireceğjni be- 1 

yan eylemittir. 
Bir protesto 

V AŞINGTON, ıs. A.A. - Bet 
hükumetin protestosu üzerine si
lah ".e mühimmat sahtı hakkı~da 
tahkıkat yapan ayan komisyonu
nun yaptığı tahkikatın bazı kısım
larına aansör konulmuttur. 

Baltık misakı 
MOS.K~yA, ıs (A.A.) - lzvestiya 

ırazctesı, uç Bakık devleti arumda 
aktedileu misalrtan bahsederek diyor ki: 

"Milli Soıyaliıtlerin Memeli deki ha- 1 
raretli faaliyetleri endiıe uyandırmıt ve 
Litvanya, E•tonya ve Letonya da Al· 
man fatizminıin tehdidi altında bulwı
muılardır. 26 kinunuuni tarihinde Leh.is 
tan · Ahnanya mİ$akının akti ve Baltık 
memleketleri istiklaJinin z.ıınan albncla 8 • 

lmması hakkındaki Sovyet misakınm red 1 
dedil.-ai Baltık memleketlerinde bilhas· 
ıa endil" tevlit etmiıtir. Şimdi imza .,.ı;.. 
len misak Baltık ınenıleketleri istiklali 
ve emniyetlerinin tahlriki yolunda mü· 
him bir rol oyniy,,bilir, 

Muhafaza motörü kaptanı 
mahkum olüu 

MU(';LA, 15 (A.A.) -Cenup adalann 
dan aldığı konyağı kaçak suretile memle 
ketimize sokmaktan suçlu gümrük mu
hafaza motörü kaptanı Mehmet efendi 
sekiz ay hapis ve para cezaaına mahküın 
olmuıtur. 

Çankırıda yer ıarsıntısı 
ÇA~K~RI, ıs (A.A.) _ Bugün saat 

beı yırmıde poyrazdan doğuya doğru 
yer sarsıntısı oldu. Zayiat yoktur. 

Almanya ve Yahudiler 
BERLIN, ı5(A.A.) - Alman polisi 

yahudi teıekküllerine alenen hususi in· 
yafette gezmeği ve yine huıuıi iıaret ve 
bayraklarla ve grup halinde ıokaklarda 
dolaımağı yasak etmiıtir. 

Siyamda istifa 
BAUGKOK, 15 (A.A.) - Meclis ka

uçuk kontenjanı kabul etmediğinden Si· 
am hükümeti istifa ebnİ§tİr. 

İki bataklık kurutuluyor 
Karasuda bu iş için malzemesizliğe ve 

parasızlığa rağmen çalışılıyor . . 
KARA SU, (Milliyet) - Kaza- ğinden timdilik cıvar köy!iıl~ b: 

ıruzın teşekkülü pek yeni olduğu · raya sevk edilerek üzerindekı la· 
halde idaresi, muktedir ve çalıt· lılar ve kıymetsiz orman parÇ~ ri 
kan ellere tevdi edildiği için muh- rı açılacaktır. Ve bu suretle ;ı;es 
telif sahalar da pek mühim varlık- sineklerin ve bilhassa Ano _e ii· 
)ar göstermeye batlamıştır ... Görü- Akkülüpenlia cinsinin ta~assu;y. 
len bütün itlerde değerli ve genç ne meydan verilmeyeeekt~r"'.. ba· 
kaym..-.kamımız Şekip Beyin kıy- nı zamanda da vasi Göl kopru ·ıe 
metli ve yorulmaz çalışmaları na- taklıklarının, Göl köprü de~e~ı i• 
zarı dikkati celp ebnektedir ... Bu Sakaryaya akıblmasının teınıll' e-
son aylar z~rfı~d~ m?htelif işl~r- çin de~enin t~mizlenm~sine .t~şf' 
le uğratıldıgı gıbı bılhassa sıh- hemmıyet verılmektedır... Bı 

1
,. 

hat itlerile de fazla bir ehemmi- sa timd! ıineklerin ga!p . ?Jııı~e-
yet verilerek metgul olunmuttur.. batladıgı zaman oldugu ıçııı bil' 

Evvelce burada yalnız bir kaza lenin buralara sevki için bu öJI• 
hükumet tabibi ve sabit sıhhiye sustaki raporlar hazırlanarak g r 
memuru ile bir de sıtma mücade- derilmiş bulunduğu anlaşılJllltll ~j 
lesine memur seyyar bir sıhıyeci Binaenaleyh hemen bu hu~u~ta e-
bütün kazanın sağlık işleri ile a- filiyat sahasına geçilmek ıçııı Jllı.' 
)&:kadar bulunuyordu... Fakat bi- mir beklenilmektedir. Bunılll? rı 
dayetten beri bu kadar dar bir çer- da Ada Tepe ve Ak Göl ve cı\llllı· 
çeve ile umumi itlerin görülmesi- köylerinin vaziyeti de düzelı::,3 
ne imkan bulunmadığı da anla- ted".r. Fakat elde imkan bulu 

1 
si 

tılmakta idi. Binaenaleyh bu itle- dığından dolayı sıtma müca~~~ı 
rin tevsii ile vasi bir çerçeve da- ancak, tahaffuzi çarelerin ıııu alı· 
bilinde bilhassa sıtma mücadele- mertebe tevsii ile iktifa olunllc 
sine girişilmesi lazım bulunduğu tır ••• Jır11 
yakinen görülerek bir an evvel ha· Sıtına mücadele itlerine yşr iı· 
rekete geçilmesi israrla talep edil- etmekle beraber umumi sihhll1 

1 
diğinden kaza.mızda müceddeden leri ile meşgul bulunan hük~ııı~! 
bir sıtına mücadele evi açılmasına tabibi Dr. Yünmü Bey, beleılıte .. ~, 
muvaffak olunmuştur. Ev riyaseti- !erile de alakadar olarak reiı şuel 
ni mütekait miralay doktor Maz- rü B. ile birlikte kasabamıııJI r· 
har Bey deruhte ettiği gibi timdi- birliği ile imarına çalışmaktlldı . 
lik iki sıhhiye memuru ile müca- lar ... Bu sayede dükkanlar ve ~i 
deleye girişilmiştir... Bu daireye tıcılara kuvvetli talimat verild1!. 
merbut olmak üzere 2-8-934 tari- gibi lağım ve evlerin helaları ~.ıı.· 
hinde yeni açılan basta evinde de hafaza altına alınmıttır... }.rll ~ 
muayeneye batlandığı gibi bilhas- rında on dakika mesafe buluJlll•~ 
sa hasta evinin yataklı hastahane Karasu ile incilinin biribirin~.~~ 
kıs.mı yeni inta edilen ve kaza tı için farktan garbe uzayan 1JC' r.ıı. 
sıhhiyesine tahsis edilen binada a- cadde yapılarak kasabanın d'I• 
çılacaktır. suya doğru büyümesi temin e. ~-

Binaenaleyh şimdilik Dr. Maz- mittir ... yeniden inta edilen bı~ıı· 
har B. ayaktaki sıtınalıların teda- lar bu caddenin iki tarafındll e 
visi ve tahaffuz çareleri ile Sa- lunmaktadır ... Kasabada on be!p 
karya civarındaki sazlıklar ve bil- yakın yeniden ve bir kısmı kll!~bi 
has&a sıtma menbaı olan Okçu olmak üzere dükkan açıldığı 8\ 
gölü ve göl köprü bataklıklarının iki adet de fınn faaliyete ge_çJll~jr 
kurutulması çareleri ve keffiyatı i- tir ... Kasabanın ocakları temıı ·~ 
le meşgultur ... Okçu Gölü bataklı- haldedir. Bu vaziyet ve faaJiye!~· 
ğı küçük bir sahaya inhisar etti- devamı halinde kasabamızda~ı.Je

velce hicret edenler avdet ettı" , 
Görüıler 

Her maceranın 
Bir akıbeti 
Vardır 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

re umulur mu ki böyle bir işe 
göz yumanlar bulunsun ? 

Neye yarar ki komitecilik, 
maceracılığa binince, iş bir sal
gın hC111talık halini aldı • 

Çarların, Habsburglar, Gla
destonlann, Bakstonlann lalan 
en kuvvetli ve satvetli yardım
lannı bol bol elde eden idealist 
Makedonya komitesi ne yapabil 
diki bugünkü değişik şartlar i
çinde bugün, ve yarın - mace
racılıkla - bir şey yapabilsin. 
Amma nöbeti eksilmiyen bu 
lılutalık bütün aklı selimleri, 
mantıkları ve realiteleri bir ya
na bırakıyor. 

Makedonya komitesi adını a
lan bugünküler eğer Makedon
ya Bulgarına bir iyilik etmek is
tiyorlarsa yol bu değildir. Yol, 
Bulgaristanı müşkülden müşkü -
le sokmak ve Makedonya Bul
gar/arını biteviye muztarip et
mek değildir. En çıkar yol al
tına girdikleri yeni bayraklarla 
vatandaşça, dostça ve sulhsever
ce uzlaşmak ve ana devleti müş
küle sokmamak yoludur. Baf
ka çaresi yoktur bunun. 

Son devir Makedonya ma
ceracılığının zararlan yalnız 
kendi kabukları içinde kalmadı. 
Başka düfÜncesizlere de kötü 
örnek olmağa başladı. Bu ör
neklerden bir tanesi de (Trak
ya komitesi) dir. Bu, bir aiyWIİ 
komiteden ziyade bir özenti ko
mitesidir. Bunların ne bugün, 
ne yarın hiç bir çıkar yolları da 
yoktur. Bir macera hC111talığına 
özenmişler, nöbet içinde sürük
lenip gidiyorlar. 

Ben bir Makedonyalıyım. 
Bunun için ve ne olursa olsun 
lvan Mihailolun akibetine acı • 
dım. 

Ne çare ki her maceranın bir 
akibeti vardır. Ve ... 

Bulgaristandaki Türklere kar
sı yapılan işler de bir macera
dır. 

Aka GONDOZ 

rj zaman her cihetten ge: ek klls.ıı.· 
bamızı ve geregse de kaza merlıt" 
zimizi tanınamaz bir halde bulş· 
caklardır. .

il 

Balkan konf eraıı51 

Geri kalacak mı? 
(Başı 1 inci sahifede) '!İl' 

nu yazmııtık. Konferanaın tehir ed;; 
edilmiyeceği henüz kat'i ıurette JJJ•

1 
1111 

değildir. Bu nokta, Cenevrede bu~u• fl'1 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü beY1" p· 
kan devletleri Hariciye nazinarile Y'1,. 
makta olduğu temaslar neticesinde .~ 
ıılacaktır. , )il' 

Diğe riaraftan Atinadan gelen b~ t< 
bere göre, Yunanistan Balkan birfig•r"" 
miyeti reisi M. PapanAstasiu Lo1<j.~ 
sulh kongresinden avdetinde vaki frl
beyanatıncla Romanya hariciye naı1'1 

0• 

Tituleıcu ile görüştüğünü ve M. 1~~· 
lescu'nun Balkan konferansının l~ 
taraftar olmadığını aöylemiıtir. R <-' 
ya hariciye nazırırrun Balkan koni• ııl' 
sının teşrinievvel ayı zarfında hta~;..,ıi 
toplanması için Yugoslavya bük~ 
nezdinde teıebbüste bulunacağı J" 
verilmektedir. Romanya Balkan ~
ransımn toplanmasına büyük bir 
miyet vermektedir. ,tJ 

Romanya hükümeti bu konf~r·:~" 
mebu.ın ve ayan reislerinden miı~ 
mühim bir murahhas tarafından 
edilecektir. 

iki Vakilimiz 
Geldiler, gitt ·ıer 

(Bap J inci sahifede) ,.>,;. 
Vekil bey dün sabah istasyonda .~ 

mizdeki iktisadi ınabafile ıneosuP •., 6 
odalar ve borsalar eri<anı, l t Sanlı• ıl•"' 
kiııı ve g~eteciler tar;ınndan k•1ol"'. 
ınıtlır. Vekil Bey Haydarpaıadan .;ıı" 
ca mahdumları Refi Celal beyin . ~ lı" 
gibnişlerdir. Vekil beyin tefıriınıJ 01Jıl' 
geliıleri tamamile hususi mahiyetl",,ıı#' 
ğundan iktisadi mahafile ve 1 f B• 
na gelmemiılerdir. • ıf 

Vekil bey akıam giderlerken g•~. 
ni zevat tarafından uğurlanınıtl~ .ı\~~; 

Maliye Vekili Fuat bey de dun. _.~ 
radan ayni trenle şehrimize gelın1 t en•"' 
bey i•tasyonda maliye vekaletin• ın l<'f" 
devair rei.ı ve memurları tarafınch•" 
şılanınışlardır. 

1 
,.,,ı· 

Fuat bey ıehrimizde bir müdd•
1
, ,.,

gul olduktan sonra akşamki tren 
karaya dönmüıtür. • 

--·-- ı• 
Ruıyada İngiliz aınel~;ıil 

LONDRA, ıs (J\.A.) - Bir 
1;,,,.ı1, 

mebusunun te1chbüsü üzcrjne. iJ~1 rııfııVıı' 
Sovyet Rusyaya gider<k ameıe b~J• 
hayat şeraiti hakkında tetkikat!• 
cak! r . 
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Harbiye Belvu ba çeıin e Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevat hizalarında göste- 1 ı ş LE TM Es ı 
Milliyet bu mtunda lf 11e lfÇ• utı· 16E 1 • a k 8 t! •bir k • tk" 'k" ı .. rilen tarih ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konulmuş- I Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
yenlere ta11aaut ediyor. lı "" İffi ylü paıar guDu a ıamı: u ırec y ço HD a ar, mnıı lf n - tur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere ~er gün münaka- Tel. 42362 - Sirkeci Miihürd&rude 
iatiyenler bir mektupla lı büro· s f • k 'hal •. .. ·· t 1 tt 1 Han. Tel 22740·

11 
__ _ 

mu.za müracaat etmelidirler. ıar v• bilba91a memıeketimiıin değeru oku,ucu•u a ıye saya iştirak etme üzere ı e gunu gos erı en saa en ev- T ~ l 
fş arayanlar ~ vel teminat akçeleri ile birlikte Edremit Askeri Alım Satım rabzon yo U 

T ürlcüm lciın•esizim mükemmel terzi 
Yim it istiyorum. Müracaat M. T. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon Yolu 
D ı 

vapuru um upınar 16 Eytuı 

p AZAR ııiinü saa!: 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon• 
l!'Uldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele Trabzon ve Rizeye. Dönüıte , 
bunlara ilaveten Of, ve Siirmeneye 
uğrayackıır. 

Darüııaf aka 
Müdürlüğünden: 
Talebeye ':arici elbise yaptı

rılmak üzere lüzum görülen 
450 metro lacivert kumaş mü
tı.akasa ile alınacağından ta
liplerin şartnameyi görmek ü
zere 24 Eylül pazartesi giinü 
saat 15 de Nuruosmaniye mah 
feündeki Cemiyeti T edrisiyeye 
l'tı.üracaatları ve dahili elbise 
}'aptırılmak üzere dayanıklı 
Şayaktan birer nümune getir

l'tı.eleri. (5693) 
6066 

Avulcat 

Arif Mustafa Bey 
Dördllncii Vakıf Han 4 ncil kat 

No. 15 e ı:akletmışfr. 
Telefo.,: 20502 f25791 

• 
Türkiye Iş Bankası lstanbul 

§Uhesinden 1 

17 eylül 1934 pazarteai gününden iti· 
barcn giıelerimizin sabahleyin aaat on· 
dan . on altıya kadar açık bulunduru-
1•cağı muhterem müıterilerimize ar:zo
l11nur, 

l<onya asliye hukuk mahkemesniden : 
ı.:.onya ikinci ordu müfet.tiıliğinde topçu 
binbaşısı Hikmet Bey taTafmdan latan· 
h11tda Beıik:taşta Türk mahallesi çeıme 
' 0 kak 11 numarada mukime Vecihe ha· 
nını aleyhine ikame olunan borçtan kur· 
lulma davasının tayin olunan mulıalı:eme 
tiinünde ika."lletgfıhı meçhul olduğu an• 
1•ıılan müddeaaleyha mezbureye dava 
ar~uhalr sureti ve davetiye varakası İ· 
1>nen tebliu edildiği halde on gün için
de bir gön: cevap vermediği gibi tayin 
•l11nar. muhakeme günü dahi mahkeme
~· gelmediğinden giyabında muhakeme 
'.<tasına ve kendisine giyap kararının 
ıl:;nen tebliğine ve muhakeme 6-10-934 
tarihine müıadif cwn:ırteai ııünü saat 9 a 
~İkına mahkemece karar verilmit ot. 
lııa\ına binaen mezbure Vecibe hanımın 
~·~.,, ve vaktı mezkıirda Konya asliye 
"k~k mahkemesine gelmesi liixumu ve 
~l g:in zarfında itiraz etmediği ve mab· 
'llıcye dahi gelmediği taktirde badema 
~~hakemeye kabul edilmiyeceği giyap 
.. ~<arının tebliği makamına kaim olmak 
ıq,ere ilan olunur. (2602) 

ZAYi ŞEHADETNAME 
1 

1•tanbul mektebi hukukundan 1328 
~~0•in:le ahzeylediğim rumi 10 Eylül 
1-/ Ve arabi 11 Şevval 330 tarihli ve 180 
~·"- lu aliyyülala derece bir kıt'a mezu
ı\~•t tahadetnamemi zayi eylemiıt•im. 
"111 kere ziyaından bir suretinin ahzı 
lıa~'llnelsine tevessül etmiş olduğumdan 
~,~~olan aslının bir hükmü ol"'1Uyacağı-

S aıı eylerim. 
~~•un inhisarlar Baımüdürlüğü Mu. 

"nıat Müdürü müteveffa Ratıp Bey 
oğlu Türabi Kemalettin 

6110 

Göz Hekimi 
br. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
<Babıali) Ankara caddesi No. 60 

5604 
........__---~~~~~~~~-! 

br. Hafız Cemal 
l::ı.ı Dahiliye mütehassısı 
(~~dan başka günlerde saat 
bi~ dan 6 ya) kadar İstanbul 

ıı.ııyoJu No. 118. 
<~3~uayenehane Ye ev telefonu: 

~Yazlık ikametgah telefonu: 
andilli 38, Seylerbeyi 48 

5605 

H. iıtirak edecektir. Komisyonuna müracaatları. (254) (5775) VA TAN vapuru 
18 

Eylül SA-
llan Neresi için LI 20 de Galata rıhtımından 

h:çeyi seri y~r~~!!!! ~!~?.~?:!~c: bilen tercih olu-1 ~;~;kbr. DördOncii Vakıf Han nıninkat3-4 numaraya milraca:t. [576ıi1 -----·· Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebe namzet yazılmış olan ve numaraları 160 tan 

180 ne kadar olan efendilerin Cumartesi, Pazartesi ve Per
şembe günleri muavinliğe müracaatları. (5765) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
1578 adet Lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla 

münakasası 31-10-934 çarşamba günü saat 16 da Ankara 
Idare Binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde var
dır. (5750) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

3 ilk Teşrin 1934 tarihinde kapalı zarfla alınacağı ilan 
f'dilmiş olan 20 ton kalın benzinin şimdilik satın alınmasın-
dan sarfınazar edilmiştir. (5763) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Mezbahada yapılması tal<arrur eden firikorifik tesisatı 

için icap eden proje, şartname ve keşifnamenin hazırlanması 
müddeti görülen lüzuma ve vaki müracaatlara binaen 2 T eş 
rinievvel 934 salı gününe kadar uzatılmıştır. Taliplerin ha
zırlayacakları proje, şartname ve keşifnameleri mezkur gün
de saat on yediye kadar Belediye Reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (5760) 

Selimiyede: Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Cins ve miktarı aşağıda yazılı 4 kalem Erzakm hizala
rında gösterilen giinlerde aleni münakasa usulile ihaleleri ya
pılacaktır. İstekliler yazılı günlerde muvakkat teminatlarile 
birlikte Selimiyede Fırka Satınalma Komisyonuna müra
caatları lazımdır. (5712) 

ihale Tarihi Saati 
Cumartesi 5-10-934 14 .. 
Pazar .. 

5-10-934 14 
6-10-934 14 
6-10-934 14 

11000 
19800 
23000 
11000 

Mercimek 
Pirinç 
Kuru Fasulye 
Nohut. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Boğaziçinde Sütlüce'de 2 No. lu Kalker Taş Ocağı Üç 

sene müddet ve senevi 140 lira bedel üzerinden açık arttır
ma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 30-9-934 pazar 
günü saat on dörtte 32 liralık pey akçelerile müracaatları. 

(M) (5575) 

5614 

Sultanabmet üçüncü sulh hukuk mah
keınesinden ı 

Sosiete Anonim Olandese Enka Şir
ketinin Sultan hamamında Havuzlu han 
arkasında Handan hanında 8 No. lu ma-
ğazada kağıtçı Moiz Aciman Ef. aleyhine 
jkame eylediği alacak davasından müd-
deaaleyhin 934-1359 No. lu davetiye va. 
rakasrna verilen ıerhde mezkur mahalli 
ht § ay evvel terk ettiği ve nereye gitti
ği mec;bul bulunduğundan ilanen tebli
i'at icrasına I..arar verilıniı ve muhake· 
meıi de 23-10°934 tarihine müsadif sa· 

li ıaat 14,30 a talik edilmiı olmakla on 

Istanbul birinci iflas memurluğundan: 
Müfliı Arılan Fresko tirketi ile Şü

rekaya ait iflas dosyası yanımı olduğun· 
dan yenileQ\e muamelesinin tekmili için 
toplanmanın talik edildiği 25-9-934 salı 

günü saat 14 de alakadar alacaklılann 

dairede hazır bulunmaları ve Vekillerin 
vekaletnamelerini he-raber getinneleri 
ilan olunur. (2589) 

beı gün zarfında mahkemeye müracaat 
etmediği takdirde hakkında gıyaben 

muamele ifa olunacağı malumu olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur, (2584) 

Tarihleri. Cın' sı' Mı'ktarı alınacagwı ihale gun" Ü Saat kalkacak giditte Zonguldak, 1-
20-9-934 Kuru ot 300.00J Edremit 15-10-934 14 nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
27-9-934 Arpa 250.000 Edremit 15-10-934 15 Gireıon, Vakfıkebir, Trabzon, 
4-10-934 Arpa 160.000 Ayvalık 15-10-934 15.30 Rize'ye. Dönütte bunlara ilave-
11-10-934 K. Soğan 8.000 Edremit 15-10-934 16 ten Sürmene, Ordu' ya uğraya

• • • caktır. (5783) 

Cinsi Tarihi Bartın yolu Vize alayı 
Mıktan 

2925 
3900 

Pınarhisar alayı 
Mıktan 

1950 
2400 

Patlıcan 1 Teşrinievvel 934 J 

Taze Fasul- 1 ,, ,, 

BURSA vapuru 17 Eylül PA· 
ZARTESI 19 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak mutat iskele. 

ye 
32 21 Domates 1 ,, " 

1650 1040 Ispanak 1 ,, ,. 
2628 2601 Ispanak 2 ,, ,, 
1052 1041 Pırasa 2 ., ,, 
2625 2601 Lahana 2 ,, ,, 
2628 2601 Ispanak 1 Kanunuevvel 934 
1052 1041 Pırasa 1 ,, ,, 
2628 2601 Lahana 1 ,, ,, 

Vize ve Pınarhisar kıt'atı ihtiyacı olan cins ve miktarı 
yazılı sebzeler satın alınacaktır. ihale gÜnÜ 22 Eylül 934 cu
martesi saat 15 tedir. Taliplerin Vizede komisyonumuza mü
racaatları. (247) (5739) 6088 

• • • 
Erzakm cinsi Miktarı tipler evsaf şartnrunesini gör-

Kilo mek üzere her gün öğleden 
Nohut 15,000 sonra ve münakasaya iştirak 
Un 330,000 edeceklerin o gÜn ve saatinden 
Bulgur 25,000 evvel teminat ve teklif mektup 
Sabun 8,500 larile birlikte Ankara M. M. 
Kuru fasulye 25,000 V. Satınalma Komisyonuna 
Pirinç 14,000 müracaatları. (165) (5325) 
Zeytin danesi 4,500 • * • * 5757 

Yukarda cins ve miktarı ya- Fırkanın Bayramiç Ezine 
zılı mevat ayn ayrı kapalı zarf Kirazlı Ayvacık ve Keyiklide 
usulile Edremitte Askeri Satı- bulunan kıtaalarırun ihtiyacı 
nalma .Ko~.syonun~ müba • olan aşağıda cinsleri yazılı me-
yaa edılecegınden talip olanla- vaddın · kapalı zarf usulile 
rın şeraiti öğrenmek üzere her ı O- 10-934 çarşamba gunu 
gün.teminatı. m~v_akk~te ve saat on beşte ihaleleri icra e
teklifnameleı:ıle hırlikte ıhale dileceğinden taliplerin yüzde 
günü olan 14 - 10 - 934 Pazar yedi buçuk teminatı muvakka
günü saat 10 dan evvel Edre - telerile birlikte müracaatları. 
mitte komisyonda hazır bulun- (251) (5772) 
maları. (220) (5597) Kilosu 

• • • 
59

H 196,000 Pirinç 
Tekirdağ kıt' atı ihtiyacı için 

18,000 ve Malkara kıt'atı ih
tiyacı için de 10,000 kilo Şeh
riyenin açık münakasa ile Ey
lülün 0nu.."1cu günü saat 15 de 
olarak ilan ve tesbit edilmişti. 
Mezkilr gün ve saatte işbu Şeh 
riyeye talip zuhur etmediğin
den ihale gününün bir hafta ta 
liki ile 18 Eylül 934 salı günü 
saat 15 de yapılacağından şart 
namesini görmek için her gün 
miinakasasına iştirak edecekte 
rin belli gün ve saatte Tekir
dnğmda satına~ma komisyonu
na müracaatları. (240) 

(5732) 6086 
:(. * • 

Vizenin 11027 ve Pmarhisa 
rm 9222 kilo gazlarına veri- · 
len fiat gali görüldüğünden bir 
hafta temdit ve ihalenin 
20-9-934 perşembe günü saat 
15 talik edilmiştir. Taliplerin 
şartnamesini gönnek için her 
gün ve münakasasma girecek
lerin belli saatte Vizede Sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (245) (5737) 

6087 
• • • 

382,000 Bulgur 
56,000 Gaz .. . . 

Açık münakasaya konulan 
5000 kilo beyaz peynire talip 
çıkmadığından yeniden pa
zarlığa kQnmuştur. Pazarlık 
günü 20 Eylül 934 Perşembe 
günü saat 15 dedir. Evsaf şe
raitini göreceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile Çorlu
daki Komisyonumuza müra-
caatları. (242) (5733) 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtaatı ihtiyacı için mevkii mü
nakasaya konulan 7000 kilo 
l<oyun etine talip zuhur etme
diğinden ihalesi yapılmak ü
zere 22 Eylül 934 cumartesi 
günü saat 14 de pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin 
muayyen gün ve saattında Ha
dımköyünde Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(252) (5771) 

*. * 
Emaneten inşa edilmekte 

olan Tayyare Fabrikası için 
demir çatı pazarlığı yapılacak 
tn:. Taliplerin 19-9-934 tari
hine rastlayan çarşamba gü
nü saat 15 de ve şekil ve şart
ları görmek İsteyenler her gün 
Eskişehirde Kolordu Satmal
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (250) (5773) 

~~ * 'f. 

Tekirdağ hastanesinde mev 
cut Etü 23-9-934 pazar gÜnu 
saat 15 de aleni münakasa i

1 

!ere uğrayarak Cide'ye kadar gi
dip dönecektir. (5784) 

'! IZMIR SÜ-RA_T_ 
J lSKENDERIYE YOLU 

. 

EGE vapuru 18 Eylül SALI 
11 de Galata rıhtımından kal· 
kacak doğru lzmir, Pire, isken· 
deriye'ye gidecek ve dönecek
tir. (5785) 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan • 

2280 No. lu kanun ahkamma tevfikan 
yeminli üç erbabı vukuf tarafından heye
ti umumiyesinin temamına (2500) lira 
kıymet t'akdir edilen Top Kap uda Tak· 
yeci mahallesinde Sinan Erdibili soka
ğında' · kayden es:.i 12-12 mükerrer ye
ni 9·1 halen 8.J0-12 No. lar ile murak· 
kam olup, kayden sağı 18 No. lu bos
tan solu lhsaniye Mescidi sokağı arka 
ıı l lyllı zade sokağı cephesi tariki anı 
ile mahdut icareteyn)i mahallin ( 4920) 
zıra sırf mülk mahallinjn bila zıra abu 
ve ıamanlığı müştemil halen ahır ve sa~ 
mdaılığı ve pek çok eıçan müsmiresi bu~ 

lunan bir kıt'a bostanın sırf mülki,i muay. 
yen mahallinin 23040 sehim itıbarile 

11031 sehminin tekrar 80 sehmlni:ı 45 
sebimi ile icareteynll iki bostanı kedi. 
ğinden münkalip muayyen muhallinin 
16 hisse itibarile 10 hissesinin tekrar 
24 his&esinin 15 hissesi ile yine aynı er
babı ~ultuf tarafından heyeti umumiye. 
sinin temamına (3000) lira kıymet lak· 
dir edilen aynı mahalde ve mezkur boı 
tan ile birleştirilen kayden eski 10-10 
Mük. yeni 13 ve halen 6-4 No. lar ile 
murakkam olup, kayden ıağı Kabristan 
solu 12 No. lu bostan arkası Ilyas zade 
sokağı, cephesi tariki am ile mahdut 
ve m1ktzın ziraı gayn muharrer ve icarei 
müecceleli Darüsaaade vakfından ve yW. 
kuruı icaı·ei vahideli bostan gOOiğinden 
münknlip bir bap haneyi ve halen pek 
çok eşçarı müımireyi ve bir bap haneyi 
havi ma ınüştemilS.t bir kıt'a bostanın 

keza 16 hiue itibarile 10 biueıinin tek· 
rar 24 hisse tertibile 18 hisseıinden iba· 
ret i~bu iki boıtandaki mezklır his5e
ler iki kıt'a şartname ile ayrı ayrı ola
rak açık arttırmaya vazedilmiı olup, 15 
Eylül 934 tarihinden itibaren J&rtnamclt 
rinin dairemizde herkese açık bulundu. 
rulacağı ve 27 birinci teırin 1934 tarihi
ne rastlayan cumartesi günü de saat 14 
den 16 ya kodar dairemizde açık arttır
ma ile satılacakları satı§ bedeli satılan 

her iki pars-adaki hiııelere muıip mu
hammen kıymetinin temamını bulmadı
ğı taktirde, satıt geri bırakılarak ikinci 
açık arttırmaya konulacak ve birinci art
tırmaya iştiuk edenler de taabüdünden 
kurtulmuı olac.~klardır. Artbrmaya işti
rak için satılan hisselere musip muham
men kıymetin yüıde yedi buçuğu nis
betinde pey •kçc İni veya bu mLktarlar 
üzerinden mi.ili bir Bankanın t..!mİnat 
mektubunu hamil b11lunmaları lazımdır. 
Miiterakim verı:iler ile belediye ruıum
leri ve vakıf icareıi, •ntıı bedelinin yüz 
de 2,50 <uıumu tellaliyesi müıteriıin• 
aitti•. 1424 No. lu icra ve iflaı kanunu· 
nun 119 ncu madd~ı.ine tevfikan hakla
rı Tapu ıicillerile •ahit olnııyan ipotekli 
alacaklılar ile diğer •liJradaranın ve İr· 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve husuo;İle fajz ve meaarife dair o1an 
iddialannı il.\n tarihinden itib:ırcn 20 
ı;üa içinde evrakı mÜ•hİteler'1e bildirme. 
lcri aksi halde haklan tapu sicillerile sa· 
bit olınıyanların satı; bedelinin paylaı· 
ma:ıından hariç bırakılacak1arı cihetle a· 
lakldarantn i~bu maddci kanuniye ah
kamına riayet etmeleri ve daha fazla 
ınalumat aimak isteyenlerin 934-623 dos. 
ya numerosile memuriyetimize 
caatları. ilan olunur. (2586) 

müra-

Balıkesir Garnizonu kıtaa
tı ic:in 250 ton ve Susuurluk 
kıtaatı için 150 ton yulaf 
23-9-934 cumartesi günü saat 
onda kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Taliplerin şartna
n1eyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
Balıkesir için 940 ve Susuur
luk için de 565 lira muvakkat 
teminat akçelerile birlikte yu
karda yazılı günde muayyen 
saatten evvel Balıkesirde K. 
O. Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (155) (5250) 

Zayi: Feyzİye lisesinden zayiindee 
aldığım tasdiknamemi kaybettim yeniıi· 
ni alacağımdan hükmü yoktın. 

211 Hasan Suavi 
- -

le tamir ettirilecektir. Talip
Jerin tamir edilecek aksamı 
görmek isteyenler her gün ve 
mi.inakasaya istirak edec<'k- · · · 
lerin belli giin ve saatte T e- çarşamba günü saat 16 da ic-

5751 
• • • 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 
• 

( 448) acit>t oksijen kokla tına 
(60) adet oksijen doldurma ci
hazları ile teferruatı ve (538) 
adet oksi_if.n bombalar kapalr 
zarf usulile satın alınacaktır. 
İhalesi 25-9-934 sair gunu 
saat 14 de icra edilecektir, Ta-

kirdağında Satmalma Komis- ra edilecektir. Şartnamesini 
yonuna müracaatları. ( 161) .ırörmek isteyenlerin cumarte-

(5324) 5756 si ve çarşamba günleri zeval-
• • • 

Manisadaki kıtaat hayvana 
tının senelik ihtiyacı olan 
251 ,800 kilo kuru Ot kapalı 
zarfla münakasaya konulnıuş
tur. Münakasaın 26-9-934 

den sonra münakasaya i!!tirak 
edeceklerin yevmi mezkilrda 
ve muayyen saatte Manisadaw 
ki Askeri Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (164) 

(5327) 5758 
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Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğündenı 
1 - KayHri pamukla menıııcat fabrlkHının montaj lıleriııde 

çalıımak illere, tesviyeci, Oksijen ve Elektrik kaynakçıa1, kazancı, 
maklae ve elektrik montaraııe ihtiyaç vardır. 

2 - Şimdiye kadar Bankamıza müracaat edenlerden maada bu 
lıe talip olanların oıı beı ırün zarfında Umum MlldDrlliümllıe mD· 
racaatları. [56171 6037 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
l Mülkiye mektebine lise mezunları alınır. Mektebe gir
mek isteyenlerin yaşları 18 den küçük 25 ten büyük olmama· 
hdır. istekliler bir dilek kağıdı, sağlamlık ve çiçek aşısı ra· 
porları, altı tane 4, 5X6 büyüklüğünde fotograf, hüviyet cüz
danı ve lise şahadetnamesinin asılları ile 1-9-934 tarihinden 

' itibaren Pazartesi ve Per§embe günleri saat ondan on altıya 
kadar Yıldızdaki mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir
ler. Müracaat müddeti 25 Eylül 934 te biter. Ta§rada bulu -
nanlar bu tarihte mektepte bulunmalıdırlar. 

lateklilerin aayısı mektebe alınacak talebe adedinden 
fazla olursa aralarında edebiyat, felsefe, içtimaiyat, riyaziye, 
tabiiye, tarih, coğrafya ve ecn ehi lisanı derslerinden seçme 
İpıtihanı yapılır. (5141) 5723 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo 
o 
1 

Gr. 
180 
080 

Marka No. Kap Eşyanın cinai 

• • 1 ipek mensucat 

• • 1 , ipekli pamuklu masa örtü-
•Ü 

227 • S. H. 136 1 Bakır kablo 

~J A 1 1 
160 H/PSFD 2 1 1 Pamuli: ailgİ bezi "transit İ· 

B çin" 
1 • • 1 İpek mensucat 
o 640 ... • 1 ,, Kadın sabahlığı 

ı 560 
~ 1 ( mensucat 

" o 160 ( ,, örme yastık yÜzÜ 

o 500
1 

1 ,, mensucat . 
5 850 1 .. " o 650 1 " " o 690 ( 

" 
örme çorap, don v.a. 

o 400 ( 
" mensucat 

o 280 1 '( ipekli pamuk mensucat 
o 080 ( ipek omuz atkıııı 
o 270 • ,( ipekli pamuklu yatak Ör· 

tüsü 
o 830 1 '( Yüzleri yün kösele ayak-

kabı. 
o 200 ( ipek omuz atkısı 

o 120 ( Deri bel kemeri 
o 150 ( Demir makas 
o 130 ( Nikel kaşık 
o 090 ı . ( Galalitle mürettep çakı 
o 055 ( ipek omuz atkıııı 
o 230 ( ipek çizgili gömlek 

1 280 :< ipekli pamuklu örtü 
o 520 ( Pamuk yatak yüzü 
1 720 1 ( Yün örme çorap 
o 200 ( 

" 
İpliği "boyasız,, 

o 830 ( Tilki postu 
. 

o 550 ı ipek çorap 
o 360 1 EJdivenlik deri 
o 450 1 Glaııe, kumlu deri 
1 500 1 Vidala deri 
o 550 ( Pamuk çorap 
o 100 1 ( ipekli pamuk çorap 
o 770 ( ipek çorap 
o 30 ( Zuruh M. kutu 

Yukarda yazılı eşya 10-9- 934 tarihinden itibaren açık 
ı arttırma usulu ile satılıktır. ı 
1 
' isteklilerin 30-9-934 pazar günü saat 17 ye kadar Satış 

Komisyonuna müracaatları. (5578) 

Ankara Jandarma umum kuman. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

A§ağıda mıktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka
lem teçhizat kapalı zarf uııuliy le satın alınacaktır. isteklilerin 
prt ve evsaflanm anlamak üzere her gÜn ve pazarlık için 
de muayyen gÜn ve saatinde komisyonumuza müracaatları. 

\ (5234) 
( 1500 Portatif çadır 27-9- 934 Perşembe gÜnÜ saat 10 

2841 arka çantası 27-9-934 Perşembe günü saat 15 
1 5742 

Afyonkarahiıar Belediyesinden: 
( Afyonun kızıl burun Mev kHnde yaptırılmakta olan fen• 
ni ve sıhhi mezarlık dahilinde yaptırılacak 4258 lira sekiz ku· 
ruş bedeli keşifli memur ve müstahdemin evi 9 Eylül 934 pa· 
zar gününden itibaren yirmi g iin müddetle ve kapalı zarf usu
liyle münakasaya konmuştur. lhalei kat'iyesi 30 Eylül 934 
pazar günü saat on bC§te encümeni Belediyece icra edilecektir. 
Talip olanların her gÜn d_airei Be edi!'e!e!e mür.a~aat ederek 
bu baptaki kroki ve fennı şartn~"'!esını ~steyebılirler. Mü§· 
terilerin belli gün ve saatte daıreı beledıyede hazır bulunma
ları ilin olunur. (5761) 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil

Sıra 

No. 11 

1360 
1361 

ler Emvali Satış Komisyonundan: 

1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 

1368 
1369 
1370 

Semti 

Ka11mpaıa 
Bey otlu 

Samatya 
Edlrııekapı 

Beyoilu 
Eyllp 
Fener 
Beıiktaı 

" 
Bey otlu 

" 
" 

Mahalleıl 

Hacıahmet 

T oakoparaa 

HacıhOHyin 

Eıki AJlpafa 
HOHyiaağa 

Hacı Hllırev 
Abdiıubaıı 
Slnanpaşa 

" 
Yenlfehir 

., 
HO.e7İDağa 

Sokağı 

Bezci 
Meıarlık 

Kalpakçıkoltuğu 
Sultanhamamı 
Yenlıeblr 
Savaklar 
Kireçlıan• 
Vapur lıkelHi 
Beıiktq Cad. 

Kasap sokak 
Rızapaıa çeımeıd 
Valde çeımeııl 

CIHI Hl••eal Emllk Hl•uye gllre 111u· 
No. aı bammeıı kıy111~ti 

Ahpp ev Tamamı 
Ahtap llç ev -.e bir 2, 1/2 
dllkkin 14 
Ahpp ev 3/S 
Dllkkin ve ahıap ev 1/4 

.. " " 2/16 
Boıtan ve odalar 841960 
Klıf r ev 1/2 
Klılr dükkill ve odalar 1/2 
Kagir dükkiıı ve Ilı· l/2 
tllade ıofa 
Ahıap ev 
Yanm klgir ev 
115 metre arsa ıimdi 
maa dllkkln ahır 

2/3 
Tamamı 

213 

eaki mil 12 yeni 31 2100 T. L. 
16-18-20-22 2816 " 

39 1800 
23 E. 1-21 Y. 713 
76-1 E. 62-77 Y. 163 

2SE. 43.45.47.49 Y. 315 
s 2550 

11 E. 15 Y. 3597 
53 E. 66 Y. 

28 E. 4Z Y. 1244 
1 mO. 23 E. ~9 Y. 1890 
52-52 mil. Y. 34 460 

" 
•• 
" 
" .. 
,. 

" 
" 
" . 

1371 ,, Kurtuluı Yenimahalle Abıap ev Tamam 22 1713 ., 
1372 fstaabul Şeyhm•haıetgeyllnl KllmürcO Şapcıhanı içi Klfir oda ., 18 2100 ,. 
1373 Ayvanuray Eıki Muıtafapaıa Çınarlıçeım• Kagir ev .. 39 Hki 59 yeni 390) " 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimlibadll bonoıile &denmek llzer• 'yukarıda cvıafı yazılı ( ayrııre lku'· 
leria açık artbrma ıuretile mlllkiyetleri 1atııa çıkarılmııtır. ihale gllnD 1/10/934 Pazarteıi gllalidlr. llDzayedeye gireceklerin mez.ı.ür gii>:'" 
de aaat on dörtte ve izahat alm11k ilteyenlflrin'de her zaman Galatada GllmrDk ıokağıada eıki Kredi Llyone Bankeıı binasında m1te{ek· 
kil ıabş komisyeauııa mllracaatları ve pey akçalannın dahi mllzayede günil.Dden enel yatınlarak makbuzunun alınması liiaımd r. Bu ıe ı~ 
vergllerile belediye resimleri mDıferlye ait olup şartname de mezkür bina kap11ına aıılmıştır. [Sl · 3j 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleıl Sokağı Cinai Htuui Emlak Hiı11y• glSr• ııı~· 
No.n } Ho. 11 hammen kıy111•11 

1323 Boğaziçi Yenimahalle Bakkal Arıa metresi 66 Tamamı 5 100 T. L 
1327 .. .. Pazarbaıı ye Fuçucı aokakJarı Abşııp haDe ve dükklıı 1/2 124-1 eski !'00 " 
1326 Kadık&y Caferağa Orta Klğlr hane 1/2 3 2000 " 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerlle ihale bedelleri nakden veya gayrlmlibadil bonosile &denmek llzere aatıı• çıkarılan yukarıda evsafı yazılı 
1323 ve 1327 numarah mallara 10/9/934 tarihinde açık artbrma 1atııında mllfl:eri çıkmamıı ve 1326 numaralı mala da aynı 1&bşta teklif 
edilen bedel haddili7ık gllrlllmemiş olduğundan buııların açık arttırma ıuretile_ıatııları bir hafta mllddetle uzatılmııtır. İhale gllnD 18/9/934 
Salı ırllnDdllr. 

Müzayadeye ırireceklerin mezkür gllnde Hat on d&rtte ve izahat almak iıteyeolerln de her ıaman Galatada Glimrllk ıok~~ ·a askl 
Kredi Liyoae Bankaıı blnaııada mlltıııekkil utış komisyonuna mOracaatları ve pey akçalarının dahi mllzayede glinGoden evvel yatırılara' 
makbuıuoun alınmaıı llzımdır. 

Bu 1ene vergileriyle belediye rHimlerl mllıterlye ait olup ıartname de mukür bina kapııına a11lııuştır. (5687 ' 
~--------------~--------------------------------~~------------------------------------------___... 111------• Nişantaı- Telefon: 41078 ------111111!!! 
INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
Deulere 24 Eyllllde baılanacaktır. Kayıt ve kabul için, Cuma ve 

Pazardan mıada herglln Hat [10) dan [1} e kadar mektep 
mtıdiriyetine müracaat edilebilir. (2517) 

6070 

,:-•ı• ... Beyoğlu fngi~iz Kız Mektebi 41m-... , 
Mektep 20 Eyllll Perıembe gllnll açılacaktır. 10 Eylllllen iti· 

bareo Cuma ve Pazardan maada hergllo ıabah saat 10 dan 12 
ye kadar taltbe kaydına başlanacaktır. 5869 

Üniveraite Mubayaat 
Komisyonundan : 

1 -- Univerııite Hukuk Fakültesi Okuma salonu mobilya 
iıleri, 

2 -- Tıp fakültesi Bakteriyoloji laboratuvarı · tamir ve 
tadil işleri. 

Yukarıda yazılı iki iı olbaptaki §artnamesine tevfikan ay 
rı ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmu§tur. 
Talipler şartnamelerini görmek için her gün Mubayaat Ko-
misyonuna müracaat edebilirler. Münakasa gÜnÜ olan 
3-10-934 çarşamba günü saat 10 da teminat mektuplarile 
Mubayaat Komisyonunda ha zır bulunmaları ilan olunur. 

. ( 5530) 5959 
----------------~ 

lstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Kadıköy : Osmanğa mahallesi Çanakkale cad- Lira 
desinde yedi oda, sofa v e saİı' mÜ§temi- 2300 peşin 
latla Terkos suyu ve elektrik tesisatı bu- -~ 
lunan eski 17, yeni 45 numaralı hane. 

Usküdar: lcadiye mahallesinin Saatçı Sehbus 
sokağında 3oda, sofa ve sair mÜ§temi- 1000 ,, 
latı bu1ı.ınan maa bahçe eski 27, yeni 33 No. 
lu hane. 

Beyoğlu : Pa: .galtı mahallesi Şehit Muhtar Bey 
ııokağmc :ı üç katlı ve bir dükkii.m bulu- 2500 .. 

nan eski 219 ve yeni 263 numaralı hanenin 
yarı hissesi. 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: . 

Y eni§ehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesı 
mefruşatının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müsbet 
netice elde edilemediğinden mefruşat mıktarmda yapılan ba 
zı tadilat üzerine bu ihtiyaç iç in yeniden münakasa yapıl?.· 
caktır. Eksiltme zamam Eylülün Otuzuncu Pazar günü saat 
on beştir. Evvelce resim ve plan alanların değişikliği anla· 
mak ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jan· 
darına Umum Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne müra· 
caatları. (5683) 6()65 

,-· Türk Maarif Cemiyeti idaresinde: .. 7 1'\ 

Bursa Kız Lisesi 

ı. 

Yatı • Gtındth: 
Tam tetkilatlı orta ve lise kısımlarını havidir. Mektep binası 

Amerikalılardan satın alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere uıua· 
deleti tasdik edilmittir. Lisan de raleri ecnebi mütehassıslar tarafııt 
dan verilir- Talim Heyeti en güz ide ve muktedir muallimlerd~n 
mütetekkildir. Milli te.:biyeye bi !hassa ehemmiyet verilir. Senelı1' 
yatı ücr~ti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. Memur ço 
cuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 15 Ağust~! 
934 te batlanacaktır. Fazla mal iimat için Buraada mektep müdur 
lüğüne müracaat edilmesi (4419) 5703 t" 

Nafıa Vekaletinden: 
Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon ameli • 

yatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmı§tır. 
Münakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif Pazar· 

tesi günü saat 15 te Vekalet Müsteıarlık Makamında icra e· 
dilecektir. 1 

Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti fenniye vesikalııt 
ve (650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez ve Muh~5e; 
beciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya Banka tenıına. 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda buluJ1 
maları lazımdır. • . . Je 

Bu husustaki şartname ve tt-~erru~tı ~~) lıra mukabılı~) 
Malzeme Müdürlüğünden tedarık edilebılir. ,(558 59~ 

Beyoğlu : Y eni§ehir mahallesi Salhane soka-
ğında 65 metre murabbbaı eski 11, ye· 91 ,, : lstanbul ithalat Gümrüöü 
ni 19 numaralı hane arsas1. · & 

Bakırköy : Sakızağacı mahalleı;jnin Taşhan cad- 800 ,, 1 MüdürlüğündeJI : l 
desinde 102 numaralı hane. • "J<Jef 

Yukarıdaki mahaller hizalarmdaki kıymetler Üzerinden ~ 690 lira bedeli keşifli lst,anbul ve Galata GüınrU şJ'' 
30-9-934 pazar gilnü saat 14 de açık arttırma suretile satıla· manifesto kalemleri için yaptırdacak 6 dolap ile keza ıjıı' 
caktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu tırılacak 6 masa olbaptaki keşif defter ve resimler~ 1!1u% fı~' 
ni~betinde pey akçelerile müracaatları. (M) (5408) ce münakasa ve ihalit kanun unun 18 inci maddesının 

1 
r•" 

Tokat· Valiliğinden: 
Umumi kütüphane ve hast<lne binaları için lazımgelen 

nıefruşat mübayaa edilmek üz ere talip olanların 27 Eylül 934 
tarihine müsadif perşembe a-ünü Tokat Vilayetine gelmeleri 
ilin olunur. (5711> 

rasma tev!ik~n pazarlıkla yaptırılaca~~~~ talip olan ı~t9'1' 
Eylülün yırmı dokuzuncu cumart~sı gunu saat 14 de. 0.,ıı· 
bul ithalat Gümrüğünde müt e§ekkil Satınalma konıısY 596t 
na müracaatları. (5529), ~ 

Vmumi Ne,riyatı ve Yazı ı, leri Müdürü ETEM iZZET. 
Gnzetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


