
Muhtelit mübadele komis· 
yonu dün hükmen lağvedil· 
miş vaziyettedir. Yeni Sovyet 
sefiri pazartesiye geliyor. Sahip ve Bqmuharriri ı Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Fransa polisi bundan bir 
müddet evvel Fransaya gelen 
ve mücrimlerle temas eden 
sahte bir diplomat aramakta. 
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Cumhuriyetin yeni bir eseri 
Başvekil Hz. dün Turhal şe

ker fabrikasını açtılar 
''Milli sanayi olmadıkça re/ aha kavuşulamaz, iktisat 
programımızın biran evvel başarılması lazımdır,, 

Turhal 19: (Hususi muhabiri
mizden) - Bugün dördüncü •eker 
fabrikasının açılı• merasiminde 
bulunmak üzere buraya gelen Ba•
vekil İsmet Pllf& Hazretlerile bera
berindeki heyeti hamil bulunan 
tren saat dörtte T urhala vasıl oldu. 
Ha.vekil Hazretleri geçtikleri yer
lerde halkın cotkun tezahüratile 
kartılatınıtlardır. 

İstasyonda; 84fvekil Hazretleri, 
bir askeri müfreze, mektepliler; iz
ciler; ve kalabalık bir halk kütleıi 
tarafındzn selamlandılar. 

Fabrilıa meydanlığında toplanan 
kafileye Sivas, Tokat, Merzifon, 
Havza, Ladik heyetleri de iltihak 
etmitlerdi. Merasime istiklal marti
le batlandı, martı müteakip; fabri
ka namına söz alan Kütahya mebu
su Nuri Bey bugün açılıt merasi
minin yapıldığı Turhal ,eker fab
rikasının memleketimizde timdiye 
kadar açılını• olan teker fabrika
larının dördüncüıü olduğunu, Türk 
teker sanayiinin bu fabrika ile ta
mamlandığını anlatarak, feker sa
nayiinin memleket iktiaadiyatında
ki ehemmiyetini; bu sanayi için 
çiftçinin; yarım milyon hektarlık 
bir araziye pancar ektiğini; bundan 
maada teker fabrikalarının senede 
60 - 70 bin ton kadar maden k~ 
mürü, 25 bin metre mikabı keres
te istihlak ettiğini, iki milyon lira· 

Altı ayda İnf<W ilrmol edilen ue dün ifl..,,eie bafla~ Tıırltal ıelrer fııltri-
1r-. Madalyanda lriİfGf rumini yapan lmıet Pal" Hs. ile llrtüat Velrili 

CelcU Bey 

yı mütecaviz, menıur ve itçi ücreti Bundan sonra cotkun alkıtlar• 
verdiğini; yarım uıilyon tonu ge- la kürıüye gelen Batvekil Hazret• 
çen nakliyatile nakil vasıtalarımıza )eri çok derin bir alaka ve heye· • • büyük faydalar temin ettiğini zik- canla dinlenen beya.natlanndaa 
retti. '"Anadolunun ortasında yükselen 

Hatip, yeni açılan fabrika ile bu sanayi müesseıeıinin açılmuı 
bir çok vatanda,lara yeni ve ge • münaıebetile arkada,mıız Nuri Be
nit bir it sahasının açıldığını ili.. yin aözlerine nazarı dikkatinizi 
ve ettikten sonra, Büyük Şefe kar- celbederim,, dedikteq ıonra teker 
fi duyduğu ıonıuz bağlılığı ve en. fabrikalarının memlekette ilk de • 
gin saygıyı anlatarak aözlerine ni. fa kurulmaya batlandığı zaman • 
ha yet verdi. (Devamı 6 mcr sahifede) 

11 sene 11 gün sonra M. Zaimis 
Mübadele komisyonu dün Tekrarreisicumhur 

hükmen JagvediJdi İntihap edildi 

Etabli rumların iade edilen mallarına muka· 
bil bize verilecek on bet bin 

fngiliz lirası için Atinanın cevabı bekleniyor 
M h l•t Mübadele Komisyonu dün- j elen me1elenin müzakere&i düne bırakıl-

u te 1 
• • t B .. d" •-· k . d" den itibaren bükmen lağv•cl!lmit vazıyet- nnt ı. unun ıçın ır aı Olnıayon un 

tedir. Komiı)'Onun lağvde La~ıanne toplanacakken, topl~ıf_br· Bu~un-
muahedeainin doğurduğu ve Mılletler la beraber Yunan hukumetinın Şevki B, 
Cemiyeti tarafmdan tayin edilen bjtaraf tarafından ıösterHen teoviye Alı-etini •• 
"zanm mürakabe ve hakemliğ'.İne havale kabul eclet:eği tahmin edilmektedir. 
:dilmit olan ahali müba.delesi ve bunla- ş.,..ki beyin teklifi paranm tiınclililc 
nn mallarının taafiyeaine müteallik it- komisyon tarafından bir bankaya yatın!· 
fer de kiımilen hal ve fa1leclilmit oluyor. ması ve bilit.lıare aliıkaclarlann iıtihkak· 
Komisy~nu~ evvelki ıün yaptığı t~ ı- lan verildikten ıonra, mütebaki f.•ranm 

-- Türkiye hükUmetine devrinden ibaret• 

- M: Iİolptatl o• Şevki Bey 
h"'-UmetinİD E Uıbli Ram

lımtıcla Yanan - miiluıbil ko
Jann iade ~en ~ mütelıa· 
miıyon emrme vercliii pendanT'"-"-' hü 
ki ıs hin Jnailiz lirasının .,,...ye • 
kiimetine tevdii meaeleıi mevzuu babT',?1-

icli Yunan heyeti murahJıa1atı ur-
mut · ··.ıa t -
kiyenin bu h~~~ taalılıu .:;. ~n 
men ifa etmedigını bey"." ~ . . 
Jngiliz lraunın teıyjyeune ıbraZ etmıt 
• eli Bunun üzerine Türk murahhas he; 
1 

..;i reisi Şevki bey uneli ve makul bi_r 
y . sureti göstenniı, Yunan heyetı 
t.,.vıye . nada sormadan buna 
murahhasau, Ab n ·• · 

al k t edemiyeceğini beyan ettıgınmuv a a 

tir. Yunan murahhaılan esaı itibarile 
bu teklifi muvafık ıörmekle beraber 
bir defa daha Atinadan aonnağa lüzum 
ıönnüılerdir. 

Komisyonun ifğal ettiği bina 
Komisyonun itgal ettiği bina, eabak 

ayan izaaından Mavro Krodatro ete..di
ye aittir. Komiıyon oenevi 4000 lira mu• 
kabilinde binayı kiralamııtı. Konturatı 
ıs teıriniaanide hitam bulacağından tah· 
liye edilecektir. Bitaraf aza daha bir müd
det fehrimizcle kalacaklar ve komiıyonun 
fimcliye kadar gördüğü itler Jıaldunda 
lıir rapor hazırlayacaklardır, Bu rapor 
Milletler Caniyetine, Türk ve Yunaıı hü
kiimetlsrine verilet:ektir. Mevcut evrak 
ve dosyaların bir kısmı Milletler Cemi
yetine, bir lınoıı Ankara,._ bir luımı ela 
Atinaya gönderilecektir. Ankaraya gön
derilecek evrakı thellüm etmek üzere 
Hariciye Vdıileti memurlanndan Hamit 
bey ıebriınize ııelmiıtir. 

Muhtelit komisyonun tarihine 
bir nazar 

Muhtelit mübadele lıomi•yonu 
Lauaanne muahedeıoine zeyledilen a • 
hali mübadeleıine ait gene Lauaanne

(Devamı 2 inci sahifed•) 

tarafından atılan adınun ne kadar hara
retli müzakerelere zemin olduğu hatır
lardadır. Bu mesele milletlerin arasını 
açan bir ihtilaf mahiyetini alırken, 
Yunanistan ile Türkiyenin arasını4 
açacak bu mahiyetteki ihtilaf ıebepleri
nin vaktile alınan tedbirlerle İzale edil
mit olması e büyük bahtiyarlıktlt'? 

Mübadele Komisyonunun tasfiye e
dıldiği bugünde, bu komisyonda uzer
lerine çok ağır vazifder alan ve aldıkları 
vazifeyi doğruluk, dürü•tlük ve dirayetle 
yapan bitaraf azaların hizmetlerini tük
ranla aomak, ıerek Türkler ve ıerek 
Yunanlılar İçin bir borçtur. 

Ahmet ŞOKRO 

M. Zaimi• 
J\TJNA, 19 (Milliyet)' - Bu. 

gün aaat 11 de milli meclis cumhur. 
reisi intihabı için toplandı. 

Toplantıda 330 ayan azası ve 
nıebua hazır bulundu. Yani kanu. 
nu eıaıinin tayin eylediği miktar 
mevcuttu. intihabat yapıldı, hü • 
kUnıet namzedi Mösyö Aleksanc:lr 
Zaimis 197 reyle bet sene için 
cumhurreisi intihap olundu. Jene· 
ral Kallariı 18 rey almıttır. 

Sovyet sefiri 
M. Karahan Pazartesi günü 

ıchrimizc geliyor 
Yeni Sovyet ıefiri Möıyö Kara.

hanın yarın tehri
mize geleceği ya
zılmıftı. Son daılci
kada ıefir hazret
lerinin pazartesi 
günü fehrimize ge
lecekleri anlatıl
mıttrr, 

Mösyö Kara
han o aktamki eks
presle doğruca An
karaya gidecektir. 

M. ~arahan Yeni ıefiri vali, 
Sovyet maslahat

güzarı M. Zalkind ve Sovyet kon
aolo.u ve konsoloshane erkanı ve 
diier zevat kart.Iayacaklardır. 

J Marsi(qa cina_qeli tahkikatı 

Hırvat tethiş komitesi Rei
- si Paveliç de yakalandı 
Fransada M. Şuınıg'in ve M. Pic-tu'ninde kat
ledildiğine dair yalan bir ıayia çıktı dahili

ye nazırı bir beyanname ile bunu tekzip etti 
SOFYA, ıs (Husu-

si muhabirimizden) -
Pariıten telefonla alı

nan haberlere göre au .. 
lkast tahkikatı gittikçe 
ilerlemekte ve çok ıa
yanı dikkat bir ıafha 
arzetmektedir. 

Son günlerde kati. 
lin cürüm ortaklanndan 
Kramer'in Tonon ıehri
iıe yakın Siloda Uıtaıi 

· tethit komitesi ıefi dok
tor Paveliç ile ıörüıtü. 
ğü fayia11 ortaya çılı

•· 

Katilin parmak i:ır.leri, sol do katilin Sol ya polisin
delri parmalr i:ır.leri, Mi da öldükten &onra pati.

le alınan par malı i:aleri 

mıı ve bunu mahallinde tahkik et• 
mek üzere polis komioeri Pti Tono
na hareket etmittir. 1 

Tevkif edilen Raytiç'le Pospiıilin 
Y• öldürülen auikaıtiçinin bavulların. 

.(Devamı 6 ıncı sahifede), 

I 

1 
1 

Krflf AleANwr"111 ...,..,.,iilii Siwti lıiirleııi mahedinin /tarirten .,. tla
ltilden man ....,._ 

Kral Aleksandrın ruhu 
için yapılan ayinler 

Bitin Türkiye, pertembegünü doat Yugoalav· 
ya milletinin bü1ik acıaına ortak olmuıtur 

l\nltcıra'cla yapJan ayİricle lamel Pa,a H~ ile hültumet erlrônr 

ANKARA, 19.A.A. - YuııoslaTya ı Franaacla ayinler 
lıralı :ı\Jeluudr Hazretlerinin dun yapı· PARIS ı9 A A p · lan • · · · - ar11 ortodolu 

cenaze ıneraıimi münasebetiyle Tür- lı~oeıindeki dini merasimden batka bü-
1.iyenin her öaralında bayraklar J&nya tun Fransa ve Franl&llln müıtemleke 
kadar çelcilmit, biiflin eilence J•leri İmparatorluiunda Kral Alekaandr'm ha-
luıpalı kalmıtbr. Biitiin Tiirtoiye halkı tıraaı için dini merasimler yapıılırufbr. 
doet milletin derin acı11na ortak olmuı- Merasime riyaset eden M. Heryo 
tur. (Devaıru 6 ıncr sahifede) 



Dünkü spor faaliyetleri 
Lik maçlarına dün de devam edildi 

Yukarda Beyko~ • latanbulapor tak ımlan göl içinıle mücadele ediyor 
a1ağula Galatasaray • Befiktcıf ma~uulan bir enatantane 

ISTANBUL: 19, A. A. - Bırrün raimen 0.1 mailup bir vaziyette biti
Fenerbahçe stadında havanm yaimurfu ren latanbulıpor ikinci dewede Beyko<1 
olmaoma rağmen tik a.çlanna dev11m kalecisinin lıir utaaı yüzünden beraber
eılildi. lik nyıımı yaptı. Ve her iki ta.korun hü· 

Mü,.,,..elera caat 11 elen itil.ven tün gayreti neticeyi deiiıtirmedi. Ve 
baılandı. ilk müııabaılra Fenerbahçe. Sü- maç 1-1 beraberlikle neticelendi. 
Jeymaniye genç t.lcwnlerı araamda oy• ikinci kümeden Beylerbeyi Anadolu 
nandı. F enerbahçe küçülderi bıı.fialJ&lç- araımdaki müsabaka ancak 20 dakika 
tan itibaren balmn b.ir O:(Wl oynıy...- oynandı yağmurun ııldaımıuı dolayiıile 
ô . ı kazmıdı. tehir edildi. lstanbulapor Beykm B ta. 

ikinci maç: Feneı-bahçe • SüJeymani. kımlan müsabakası 3-1 htanbulaporun 
ye B talrwnl.an -•oda oyıw.dı. Bu ıralibiyetile nel!icelendi. Ve ııenç taknn
mÜ•abakada Fenerbahçeliler haıımlarma lar maçında da, Bey~ozun genç talrunı 

olmmnuı dolayıaile oynanmadı. her iki devrede de faik bir oyun O)'.MY&· 
rak neticeyi 6 • O kendi lehlerine bitirdi
ler. Üçüncü müsabaka ikinci kümeden 
Altınordu ile K.aıımpaaa lll'Ulnda oy• 
nandr. 

Kasnnpaıalılar güzel oynamalann:ı 
rağmen ilk devrede yedikleri iki golle 
maçı iki sıfır kaybettiler. 

Son müsabaka ba~lanacağı sıralarda 
yağmur çok ıiddetini artgl"dı. Bu s.,_ 
heple F enerbahse • Süleymaniye birin
ci tak•nlaı-ı sahaya ilan edilen saatteu 
biraz geç olarak çıktılar. Fenerbahçeli
ler her zamanki kadrolarını muhafaza 
ediyorlardı. Süleymaniyeliler de bir 'ki 
oyuncularından mabnımdu, ve onJann 
yerini yeni oyuncular almııtı. Oyuna 
Sadi beyin hakemliği ile batlandı. Fe
ncrbahçeliler daha ilık dakikalardan iti· 
haren ıüratli paılarla Süleymaniye kale
sine indiler. 5 inci dalriıkada Namılun a• 
ya~ile ilk gollerini kaydeden Fenerliler, 
tek kale vaziyerincle oynıyarak ve ilW 
col daha yaparak .ıe ..... yi 3 • o bitirdiler. 

ikinci devrede F-erbahçe mubacim
ien güzel bir oyun ÇJkardrl&r ve bu dev· 
rede de çok büim oymyanık 6 ıroıl daha 
yaptılar ve böylelikle DaÇI 9 • O ııftr 
kazandılar. Fenerin rollerini 3 iinü 
Muzaffer 3 ünü N ....... 2 ioini Fikret 1 
rini de Şaban yaptılar. 

Beıiktaı ıtadında ı 
Havanm yaimurlu elmasına l'llf

Bepktaş stadmcla da lik maçların!' .de: 
vam edildi. htanbulspoc' Beykoz binncı 
taknnlan maçı sabanın çamurlu ve ha
vanın bozuk olmasından çok zevkıiz de
... ..., et.'i. ilk devreyi bikinı oynamasına 

Teksim ıtadında : 
Galatasara7 • Beşiktaş birinci takımla-' 

n müsabakası, Betiktaşın Türkiye birin· 
rilik müıab-lcalarına i!tiraki dolayiıile 

tehir edilmiştir. Beıilrta1 Galataoaray B 
takımları anw'ldaki müsabakayi 2-1 
Galatasaray ka•ındr. Genç takunlar 
mçındada yine Galataıaraylılar 2-1 ga• 
lip geldiler. 1-.,; 

f ngiliz takımı 
ISTANBUL, 19.A.A. - Yann ,ehri

mize gclocel< olan lnf!":Iiz ınektep ğemisi 
takımı ile F enerbahçeliler Kadıköy ••· 
tadında bir maç yapacaklardır. 

lngiliz gemicilerinin talmnı lngiltere 
fedemıyonuna dahil bulunmakta ve ln
giliz kümelerindeki mu•abakalara itti· 
rak eden kuvvetli bir takımdır. 

Bu itibarla yarıak.i musabaka çok a• 
laka uyandll'acaktır. 

ANTALYA, 19.A.A. - Finala kalan 
Adana Isparta klüpleri arasındaki maçı 
dün ıtfıra kartı üç ile Isparta kazanmıı. 
tır. 

Gürf!f müaabakalan 
ISTANBUL, 19.A.A. - Mınıı.lı:a SÜ· 

re~ birinc:ililderi Kumkapı ldübünde 66 
ve 72 kilol&r araaında yapılmrıtır. Mii
aabakaya Kumkapıclan 7 Haliçten 5 Ka
ımıpaıadan 3 Beıi!<taıta 2 ciiretçi itti· 
ralr etmiıtir. Müsabaka biW .. ıla 6 -t 
devam etmiı 66 kilodan birinci Y &far 
Kumkapı 2 inci Refik Kuınkapı 3 üncü 
N ufvi Bqiktafl&Q 72 kiloda birinci Saiın 
Kumkapı ikinci Ali Kumkapı 3 üncü 
Niyazi Kaann~ kazannuılardr • 

Galatasaray • BefiktQJ maçından bir ıntıba 

Düğünde zehirlenenler 
lSKENDERIYE: 19 A.A. - BiT 

yer!' düğü:>Ünde ı .. mık yemek yiizün. 

den bir ç:>k Mun-lı zcbirlenerel< ölmüı ı 
ve 14-0 !cifi haolaluneye kaldaılmıttır. 

Toprak alhnda 
LOSANCELOS: 19, A. A. - Bir 

t•>;"'rak kayma11 yüzünden 6 kiti ölmüı İ· 
l..i kiti kaybolmuı ve bir çok kimseler 
y~ralamnı~tR'. Zarar 150 hin dolar<lır. 
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!HARİCİ HABERLER 
Deniz müzakereleri 

Evvela bir İngiliz-Japon anlaşması 
yapılacağı söylenmektedir 

LONDRA, 19.A.A. - Mı.;rahbaı he-

yetlerin gelmelerile de.Uz müzakereleri- ltalyanın ı·kı· yeni 
nin baılaması arasındaki oldukça uzun 

fasıla siyasi mahafilde bazı ~yıalann kruvazörü 
ı;ılanasma sebep olmuıtur. 

Bu huıuıtıa Deyli Herald ıunlan yaz- ROMA. 19.A.A. _Resmi gaze· 
maktadır : 

"Dün aktam Yamanato planlarını in te, Triyeste ve Muggiaınodaki Ode-
giliz mütehassıslarına verildiği ıöyleni· ro tezgahlarında yapılmakta olan 
yordu. Hakikatte ne bahriye ne de ha. iki kruvazöre "Guiseppe Garibal· 
riciye nezaretlerinin plan metninden, Ja. di., ve "Luigi di Savoia Duca Deg
ponlann bildirdikt..rinden ıı:ayri hiç bir li Aleruzzi., isimlerinin verildiği
malUınata sahip olmadrklan temin edil-
mektedir. Bir Iıaşlca rivayete göı'.e iki ni bildiren bir emirname netrel· 
taraflı görüşme uıulünün gayesi sonra· mi,tir. 
dan Amerikalılara tevdi edilecek olan '-----------------= 
bir lngiliz • Japon anlaşma11 yapmak· 
br. Japonlann böyle bir fikirleri olup ol· 
madığı meçhuldur, yalnız böyle liir ıey 
Ingilizlerin niyetinden uzaktır. 

Doyçlanıl kruvazörü 
Morning Post iae Almanların Doyç· 

land lmıvazörünün lakoçya ıularını zi. 
yareti münasebelile tahdidin istenildiği 
ıelde konulmasının ne kolay o!acağım 
aöyliyor ve diyor ki : Alman kruvazö-

Takas ve Klerning 

rünün icabında, tayyare gemiıi haline 
gelmek için vesaiti vardır. 6 adet 280 lik, 
8 adet 150 Iik toplan sayesinde kruva .. 
zör kendisinden 3.5 defa daha hacnnb 
gemilerle karıılaşa bilir. 1000 lik meaa• 
feyi 20 mil aüratl~ ve hiç mahrukat a). 
mak ihtiyacında olmadan kat edebilir. 
Ve nihayet yüksek bordalı bütün gemL 
!erden daha mükemmel torpil techiza:tı· 
na maliktir. 

Yaşasın Hitler 
Cenevrede toplanan komi- Amerjkıida görülen bir da-

tenin bulduğu şekiller vada şahitlerin tezahüratı 
CENEVRE, 19. A.A. - Klerning ve NEVYORK, 19. A.A. Nazi propa-

Takas komitesinin tahkikatı iki tarz gandasının Amerika aleyhinde neler yap· 
anlaflD'l ~örülebildiii neticesine varmıı tığını tahkik eden bir cclıede ıahitler 
ve buna karar vermiıtir. " Y ll§&Sın Hitler., diye bağırarak ceJse-

AIİ::it taraflar anımdaki muhtelif tedi· yi tezahürlerle karıftırmıılardır. 
ye muvazenelerirıin takas gelmenne ve- Polis tezahürcüleri daiıtmış ve nazi· 
ya mubadelelerin teadülünü temine ma· !erin celseden evvel içtima salonundaki 
tuf anlaımııları. mikrofonu belediye radyo merkezine 

Aki1! taraflar arasında mübadelelerin bağlayan battı kestiklerini ke_!fefuıit· 
tediyelerini tanzime matuf anlaşmalar. tir. 

Müzakereden ıonra evvela ikinci tarz -------0-----
İsyandan sonra ----• 

Üzerınde tetkikler yapılmasına karar ve. 
rilmit ve tetkike esas olmak üzre bu 
yolda yaptıkları tecrübelerden istifade i· 
çin şu meı'\leketlere müracaata kanr 
verihpiıtir: Almanya, Arjantin, Avm
turya, Brezilya, Belçika, Çekoslovakya, 
Danİınut<a, Eatonya, Finf'andiya, Fran· 
aa, Macaristan, Holanda, lngihJ~ ı.. 
viçre, laveç, ltalya, Letonya, Norveç, 
Polonya, Romanya, Şili, Türkiye, Yu· 
goslavya, Yunanistan. 

ispanyada vaziyet 

Dünya sulhü ve 
Milletler cemiyeti .. 

- . ., 
Japonlar cemiyete Ame

rikanın da iştirak 
etmesi lazımdır diyorlar 

MALGARl • KANAD, 19,A.A. -
Nevyork folile vazıifesi baıına giden J._. 
ponyanın 1 tal yaya tayin ettiği yeni aefi. 
ri M. Y ataro Sugimera ıu beyanatta bu· 
lumnurtur: 

Birletik Amerikanm iştirııık etmediği. 
bir teıekkül olduğu için Japonya Millet
ler Cemiyetine tekrar gİrmiyecekt:ir. Bu
gün ;çin Milletler Cemiyeti muhitinden 
hariçte tesiri ohnayan f>;r Avrupa kuv
vetleri ittifaludrr. Birleıik AmeriJuı me
.aİ•me iştirak ettiği takdirde Milletler 
Cemiyet.inin dünya sulhünün iokitafına 
çok mühim bir i.mil olacağına ıüpbe yok
tur. 

Londradan ••• 
Avusturalyaya doğ'ru tertip 

edilen tayyare yarışı 
LONDRA, 19.A.A. - Londra ile 

Melh-.rn arasındaki Handkap yarııına 
iştirak edecek tayyarelerden 12 tmıeoi O. 
çın Handikaplar tespit edilmiıtir. Han· 
dikaplar, saatte yapılması kabil alan •Ü· 
ratler ve tayyarelerin Melbum'a gitmele
ri için lizungeleceği tahmin edilen za. 
man esasları üzerine verilmiıtir. Diier 
5 tayyareye handikap verilmiyecektir. 
Çünki bunlar ıünıt YRn§ına ginİıektedir· 
ler. 

Çekilen kurra, ilk hareket edecekleri 
Moliıon ailesi olarak teapit ebniıtir. 
Onların arkaaından Amerikalı Roaaco 
Turuna Fiçmoris kalkacaklardır. Hare
ketler 45 saniye fasıla ile olacaktır. 

Durulmağa başladı 
Verilen idam kararlan ye
niden tetkik edilmektedir 

BARSOLONA: 19 A.A. - Katalon. 
ya tam bir sükünet içindedir. Aralarında 
Katalooya mebuılan olan 44 mevkuf ser
best bıraktlmıJttr. 

Bütün siyasi temayüllerin temsil edi
leceği ve Madrit hükümetinin de tanip 
edeceği bir İcra konseyi yapılması için 
teıebbüsler yapılmaktada. 

Dahiliye Nazın radyo ile halka söz 
aöylemit, hükUınetin mümenilleri teczi. 
ye etmemek taraftan olduğu bal.ıkındaki 
'ı"Y•.Uarı te.u.ip etmiftir. Dahiliye Nazın 
Başvekil M. Leru (Lerrux)un ne merba
mets:izlik, ne de afiv., düsturundan mül· 
hem olduğll't1u söylemiıtir. 

MADRlT: 19 A.A. - Nazırlar mecli. 
si verilen idam kararlan üzerinde ayrı 
ayn müzak""" etmiı ve bu kararlan tek
rar an mahkemeye tevdie karar vermit· 
tir. . 

Madrit belediye reıiıllğine saht!c Da· 
hiliye Nazrn M. Repael Salıızar Aloss 
getirilmiıtir. 

Prens Jorj 
Prenses Marina ile iki ay 
sonra Londrada evleniyor 

LONDRA: 19 A. A. - Kral Aldt
sandr'ın cenaze merasimine giden Kent 
dukası Prenı Jorj (Georııe) Londraya 
pazar günii gelec<':tir. 

Prens, P-aıriıe kadar nifM"lı11 pret>MS 
Marina ve maanlıaınm meveynıi Yuna. 
nistan prenıi ve premea.i ôle aeyahat ede
celı:tir. Sonra Loodraya gelec* izdivsç 
29 • 11 tarih.inde olacaktır. 

Prenaeı Marina 'le ebeveyni, Knıl ile 
kraliçenin misııfirleri olarak Bukig'-n 
sarayında kalecaklardır. 

Danimarka ve Norveç kra:l ..e k~ 
!eri düğiiode hazır bulunacaklardır. 

F ransada işsizler 
-o-Yeni tip bir tayyare ihtilalci şarkılar söyliyerek 

BERLIN: 19 A. A. - Bir fabrika 
fevkalade süratli yeni bir ticaret tayya· • 
res.i tipi yapmııtır. Bu, tek motörlü, tek 
kanatlı yere İnecek kısmı açılır kapanır 
t.:.4<ilde bir tayyaredir. iki kiıilik tayfa. 
dan batka 6 yolcu ve 600 kilo yük taşı· 
yacak. Tecrübe uçuılarında saatte 340 
kilometre yaptıiı görülmüıtiir. 

Bir tayyare rekoru 
ROMA, 19.A.A. - ltalyan tayyare

ciıi Mariyon Toppani dün hareket etti· 
ği Montfalconden Eritre'de bulunan 
Mosaavaya mahalli saat ile 10,20 de var
mııttr. Bu suretl;o tayyareci 2900 mil ka
tetmiş ve geçen kanunıanide altı Ameri· 
ka de.Uz tayyareıi tarafından San Fran. 
siskodan Havay adalarına uçularak iki 
bin dört yüz on üç mil üzerinde kunı• 
lan rekoru 500 mil farkla kınnııttr, 

Fransız kabinesi 
PARlS, 19 A.A. - Bu sabah M. 

Doumergue'in nyaoetinde toplanan l<a· 
bine ayan ve mebuaan mecfüinin toplan
ma tarihini 6 • 11 olarak teabit elmİ!tİr. 

bir nümayiş yaptılar 
LI L, 19, A. A. - Cenup i,sizleri Lil 

üzerine bir yürüyüı yapmı4lar ve dört 
koldıın gelmitlerdit- • 
Yardım komites.i kendilerine çay ve 

ıaire dağıtmıı itsizlcr, ihtiliıkıi tarlaları 
•Öylüyerek ır.iting yerine gitmitlerctir. 

Alınan gayet .iyi tertibat oayesinde 
her ıey ıiikünetle geçmiştir. 

Romanın nüfuıu 
ROMA, 19.A.A. - Gazetelerin yaz. 

dığına gör~ Roma nufusu 1,124,000 e 
yükselmittir• olO L 

Bir filin azgınlığı 
HANOVRA, 19. A.A. - Hayvanat 

bahçesinin bir fili, gardiyanını aiır ıu· 
retJ, yaralamıı ve gardiyan hastaneye 
götürüldükten ıonra ölmüttür. 

Tayfundan ölenler 
MANIY, 19.A.A. - Tayfunda ölenle

rin sayısı 72 e çıkmııtır. 

Balkan hariciye nazırlarının içtima 
BELGRAT, 19 ( A.A.) - Üç devlet hariciye nazırından mürek

l:ep olan Küçük itilaf konseyi bu sabah M. Y evtiçin odasında top
lanmıştır. Akşaın üzeri de M. Maksimos, M. Titülesco , Tevfik Rüş
tü Bey ve M. Yevtiçin iştirakile Balkan antantı konseyi içtima et
miştir. 

• 
· lsveç Veliahti Hz. Halep yolunda 

ADANA, 19 (A.A.) - KıymeGi misafirimiz lsveç 
prens Adoll Güstav hazretleri dün gece saat 12 de hususi 
şehrimizden Halebe doğru geçmiştir. 

veliahtı 
trenle 

Ankaradaki at yarışları 
ANKARA, 19. A.A. - Sonbahar at yan1larının uçuncuau bu

gün koşu mahallinde yapıldı. Havanın rüzgarlı ve halil yağmurlu ol· 
maaına rağmen diğer haftalara nazaran daha fazla bir seyirci kütlesi 
göze çarpıyordu. Merakltlar arasında B. M. Meclisi Reisi Kazım Paşa 
Hazretleri de bulunuyordu. 

Fransız harici siyaseti 
Ekodöpari gazetesinin fransız harici 

siyaseti hakkında bir makalesi 
PARIS: 19,A.A. - Havas ajan- yasete devam etmek lüzumunu le 

sı bildiriyor: . yit ettikten sonra "Fransız siyuo-

Çok iyi bir membadan malumat tini? enditeıi .. lngil~reninki ileı 
almıf olan M. Pertinaks • Pertinax- aynı gayeye muteveccıh oJmald. 

Eko dö Pari • Echo de Paris • gaze- berdevam,, olmak icap edeceğini 
tesinde Fransız harici siyaseti bak- kaydetmekte makalesini bugünün 

· • • d b • iki mühim meselesi ile bitirınekte-
kıncla neşrettıgı makale e u Si· d' S 1 · M ·ı · 

•. . • . ır: ar mese esı ve anı ya cı -
y:ı-sette de?ışıklk olamıyacagını bıl- nayetinin beynelmilel neticesi ID6o 

dırmektedır. selesi. • 

Pertinaks, Fransa ile Almanya 

arasında doğrudan doğruya anlaş· 

ma meselesine telmih ederek di
yor ki: 

"Bu anla~maya ümitsiz bir su· 

rette tevessül edilebilir, fakat teh
likesiz bir surette değil. Hitler re

jimi, daimi surette seferber halinde 
bir Almanyadır. Almanlarla anlat· 

mak i9İn şunu söylemeğe ihtiyaç 
vardır: Bizim menfaatimizi Ren. 

Rhin • den ileri geçmez. Merkez ve 
~ark Avrupaaında istediğiniz gibi 

hmket ediniz.Böyle bir aiyaaet,Hit 
ler imparatorluğu ve onun bir ç<>k 

müminleri önünde Fransanın te

cerrüdü demektir. Almanya ile an· 
laşmak bizim gayemizdir, fakat 

beynelmilel kanunlara riayet eden 
bir Almanya ile.,. 

Müteakiben maka~de, Fran. 
sız - Sovyet münasebatı tetkik e
dilerek deniliyor ki: 

"Tereddüt zamanı geçmi,tir. 
Projeye muarız olanlar bile bunu 
tehlikesiz terk edemezlerdi • Zira 
Fransanın yüz çevireceği Sovyet 

Rusyada birbirile çarpıtan dahili 
siyaset telakkilerinin az çok geçi. 
ci maniaları a~ılarak Berliıne te • 
veccüh etmek mukadder olurdu. 

Buna binaen parola anlatmak
tır, fakat ihtiyat ve baairetle • ., 

Pertinaka, ltalya ile olan ai-

Sar meselesinde, Fransız siyaaeti ama 
·hedelere, yapılan teabhüdat& ve millet. 
ler hukukuna riayet edi.lmeıine ihtimal 
etmektedir. 

MANilya hadiselerine gelince, P...U. 
nakı diyor ki ' 

" KMarlar IOJD'a vcnlecı4<til'. Bunbr 
intilum hiısinden değil, cımnjye<in temi
ni hissinden mülbem olacaktır • ., 

Adanada Belediye seçimi 
ADANA, 19. A.A. - Şehir meclisi 

reiı ve daimi encümen seçimi için yana 
saat 15 de Belediye binasında fevkali.da 
olarak toplanacaktır. 

Adana pamukları 
ADANA, 19.A.A.- Borsada _ .. 

fiyatlan gün ceçtikçe yükseliyor. Bu
gün mııır pamuklan borıanın akpm ka
panııına kadar kiloıu 43.44 kurup yerli 
cins pamukların kiloıu da 35-36 kurnıa 
aat.ıılmııtır .. 

Sıvasta bir konferans 
SiVAS, 19.A.A. - Mebusınnuz R

zi Bey bugün Halk Fırkası salonunda 
Cumhuriyet devrinde sanayi, ziraat, ,.. 
fia, ticaret ve milli bankalarımızın inki
tafı hakkında bir konferanı venniıtir. 

Bolu C. H. F. kongresi 
BOLU, 19.A.A. - Bolu vilayeti d~ 

!inde C. H. Fırkası kongresine ba lan
mıştır. Ocak ve nahiye kongreleri hıl 
ayın nihayetine kadar bitecek ve ikinci 
te§rinin birınde kaza kongreleri ~lı. 
yacak ve ikinci teşrinin 23 Üncü gUni 
vilayet kongresi toplanacaktır. 

11 sene 11 gün sonra 
(Başı l inci sahifede) 1 

da TW.kiye ile Yunanistan anamda 
aktodilen mukavelename mucibince 
tetekkül etınitti. 

Mukavelenameye göre, komiayon 
Milletler Cemiyeti tarafından tayin 
edilen ve harpte bitaraf kalan dev • 
Jetler tebaaamdan üç bitaraf azarun 
mürakabeıi altında bulunmakta Kü. 

Komiayon ilk içtiınamı 7 teJrini
eYV<ll 1923 Uırilıinde )_.,yol cener&• 

li de Lararuıı. reialiği altmda yapmrf-
tr. Ahali mübadele&inden ma.kaat, 
Anadoluda bulunan Türk tebeası 

Rwnlann Yunanistan& ve Yunanistan· 
da bulunan Yunan tebaası Türk ve 
Müslümanların da Türkiyeye aevke • 
dibneleri idi. 

Bundan yalnız latanbulda etabli 
olan Rwnlarla , Garbi Trakyada e • 
tabii olan Müslümanlar müstesna i • 
di. Ahali mübadelesi, yüz binlerce 
insanın mallarını bulundukları yerde 
bırakarak, bir daha geri dönmemek 
üzere yabancı bir memlekete hicret 
etmeleri d<ımek olduğundan komiı • 
yon, oldukça müıkül ve pek miibiın 
bir vazife deruhte etıniı oluyordu. 

Ahali mübadelesi, bundan ocı bir 
sene evveline gelinceye kadar dün• 
yada misli görülmemiı bir 4 olduğun· 
dan komisyon yalnız mii§kül deiil, 
ayni zamanda insani ve içtimai bir 
vazife deruhte etm.it oluyordu. 

Yüz binlerce ha~ yurtlarından 
alınarak yabancı bir muhite gönde • 
rilmeleri, içtimai ve :iktisadi §eraiti 
bulundukları memleketin umumi §C• 

raitine uymayan bir memlekette ya• 
ıamaia mecbur edilıneleri komisyo
nun üzerine aldığı vazifenin ehem .. 
miyeti.n& iabata kafidir. 

Komisyon Önce Türkiyedeki Runı. 
lann Yunan~tana, ve Yunaniıtanda,,.. 
ki MWlümanlann Türlciyeye sevki İ· 

le m"'gul olınuttur. 

Bu it zannedildiği kadar da kolay 
olmam'-'tır. Komisyonun vazifeaini 
güçleştiren l>ir mesele daha vardı ki. 
o da Türkiye ile Yunanİ•tan arasın -
da buııünkü dostluğun ~nüz teesaüa 
etmemif olma.sı idi. 

Umumi harbin ve ondan aonra 
istiklal harbinin doğurduğu pürüzlü 
itler Tü,,kiye cumhuriyetinin Yuna
nis.tana karşı takip ettiği akilane si· 
yuet ıayeıinde yavaf yavil.§ tasfi • 
ye edilmiı, iki hükıimet arasında d..
tane ınünaaeba.t teeuüs ebniıtir. 

Komisyon Türk. Yunan do tluğu. 
nun teessüıüne kadar çok buhranlı 

devirler geçinniı ve insani bir vazi .. 
fe deruhte etmiş olan bu tefekkÜ • 

lün mesaisi, bazan felce uğra.mak 
gibi tehlike geçirmittir. Bununla bo
raber kcmıisyonun baıında bulunan 

bitaraf azanın hazan Türk ve Yunan 
murahhasları arasında çıkan ihtilaf· 
lan hal ve noktai nazar farklarını 

telif buswunda göstel"dikleri hüsnü 
niyeti burada ıükranla kaydetmek İ· 
cap eder. 

Komisyon Üç ıene kadar Atinada 
vazife gördükten sonra latanbula nahı 
!edilmiş ve o zııınandanberi lıtanbul< 
da ifayi vazife etmiftir. 

Komisyon 800 bin kadar MüslÜ• 
man ve Rumun hicretleri!'le nezaret 
etmif ve bunlann ma.llannm tasfi • 
yeo.i için kararlar ·uıhaz etmiıtir. 

11 ııene ve 1 l gün vazife gördılk• • 
ten sonra tarihe lıarıprnftır. 
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!fELE~ 
Debşetlii gürültü 

hazretleri! 

[~_ş_E~H~İ~R--~H_A __ B_E __ R_L~E_R __ i__..) 
Sekiz ceset yağmur devam edecek Amerikalıların 

.- Haf tanın ya:usı 

iki gündenberi yazlıktan, kışlı· 
ia indik. Böyle yazlı kışlı ayrı 
0Yrı yerde oturanlara gıpta eden
ler bulunur. Benden ıize naıiloal 
•akın buna imrenip te yapmaya 
ifalkmayın!. Dünyada bundan da
lıa rahatsız feY yoktur. Senede iki 
ılela istilaya uğramıf muhacir gibi 
enıu.nnı yüklenip göç etmek pek 
1cıtlı değildir. Zaten daha tasın
nıa tarihi gelmeden bir ay .,.;vel 
liikırdısı başlar: 

Daha bulundu · • '"' •. · İstediği zarar 
Gerze vapuru havanın bozulmasından 

- Yahu! Şu bakırları kalay· 
lcıtsak!. 

- Arhk gideceğiz.... Orada 
Yaparız ... 

• - . • • • • • 
- Ayol, fU mutbağı bi• bada

lla ettirsek!. 
- A, şimdi olmaz; göç eder· 

ken boz.ulur. Geldiğimiz ~aman 
Jl«phnnz. 

Ve böyle bir ay giderken, bir 
"Y da gelirken göç temkini deni· 
len bir eyretilik devre•i geçer. 
Göç ettikten sonra da en afağı on 
befer gün yerleJme devresi var
ılır. Bu hesapla senenin üç ayı ka
dınların (diken üstünde) dedikle
ri fekilde geçer ... Ondan sonra da 
)ler değiftirmeden doğan yadırga
malar, ı·ahatsızlıklar ela caba ..• 
İfte ben bu rahatı kaçm~ bahtiyar· 
lardanım. Her sene yaz bafında 
yazlığa kı, baıında hıılığa tafin· 
maktan "mekik,, oldum. Habre 
ııidip geliyorum. 

Bu sene de gene kıflığa indik ... 
Ve iner inmez ilk i,im gürültü ile 
karplafmak oldu. Hangi gürültü • 
diye sormaya hacet yok! .•• Hani fU 
belecl'iyenin yeneceğini aleme ilan 
ettiği cihan pehlivanı dehşetli 
eiirültü hazretleri .... Bu suretle 
eiirültü hazretlerile temas eder et
mez gazetecilik damarlarım ayak· 
lcındı, hemen bir mülakat yaptım •• . . . . . . . . . 

- Merhaba pehlivan! NaaJn· 
nı.:ı bakalım .•• 

- iyi fiikür! Geçiniyoruz ••• 
- Sizin, belediye ile giireJ«e-

iinizi söylüyorlar, doğru mu?. 
- ôyle bir pehlivan adı i1it

~dim. Varaa gürefiriz ••• 
- Nerelerde bulunuyorsunuz?. 

- Gündüzleri pek bizi aldı· 
ran olmaz. Lakin geceleri latan • 
bal sokaklarında dolaşınm. Sa
llt dokuzdan , sabahın yedi buçuk 
•ekizine kaJar ••• 

- Ne gibi oyunlarınız oldugu· 
na söyler misiniz? 

- Tuzmvay çanı, araba takır
ft11, otomobil klaksonu, lren gıcır
tısı, çöp arabaları, içini çeke çeke 
öten bisiklet kornalan, radyolar, 
~fonlar, sarho1ların nıluluk
l<m, fOlörlerin gelen geçene kliik
•onla löl atmaları, on birden son
rQ gazeller, maniler ve marflar ..• 
iri yan lakırdı edenler, yılışık kah· 
kahalar sabah karanlığı halı silk
rneler ~rken bağıran satıcılar, iri· 
li alaklı köpek ht111lamaları, ifte 
aklıma gelen bu oyunlar_ı~ var_dır. 
Banların belediye hangısıle ugra-
f«cak?. 

_ Demek niyetiniz buradan ay· 
lllrnamak!. 

- Katiyen! Jstanbulun haııası 
bana pek yarar. Buradan ba1ka 
Yerde YQfayamam •.• 

. Ayrıldım ve akşam ev~ gel: 
dırn ... "Gürültü,, nün söyleJı~~eı; 
doğru mu diye kıılağımı ve gozu
lllii açhm ve bekledim ... 
, Elendim! inan olsun hiç bir 

SO:ıi;nde hilöl yok! 
Hani otomobiller saat ondan 

• 0 nra kİakson çalmıyacaklardı. A· 
1İlnallah gece yansı, durduğu yer· 
ıl~ 41ahaonla peıref çalıyorlar, 
kirnsenin aldırdığı yok. O saatte 
belediye zabıtasının orada i1i ne? 
l>aha kıyağı var. Gece y~uın~an 
lonra bom boı caddede gı~en ım· 
claJ, sıhhi otomobili ölülerı uyan· 
ılıracah deh,etli düdüğü çala çala 
r:idiyordu ... Bu düdük boş cadde· 
rle "iyi saatte olsunlar,, ı çiğne • 
"'emek için mi?. 
• Sabahleyin yedide aııazı çı~tı
~· ,kadar bağıran bir satıcı guya 
veıeı/iyenin mucadele kararına 
~eydan okuyordu ..• Alaca karan· 
•kta çingene çocukları teneke ku· 
~arla caddede futbol .oynu~or· 
arclı ... Bütün bunlarla kim maca· 

d le edecek?... Belediye mi?. O 
aacıtlerde belediye memurları ıo
kakta dolafır mı?. Mesai saati ıa
f>ulı dokuzdan aksam beıe kadar· 

""· . latife bertaraf!. Geldim, gör • 
ılüm ve inandım ki; Jstanbulda 
lıQici gürültü ayni fiddetle berde
varndır. Ve en ulak bir notasını 1 
elıailtmemek ıartile dehşetli lan • 

Meydana çıkmayan daha 
on bir ceset var Karabigada kumluğa oturdu 

Heybeliada önlerinde -.... selen 
aon acmz 1razası kurl>anlarmm son ın- Bir çok evlerin alt katlarını ve bir çok sokak· 
tmalardan C<O$etleri birer ikit ... çıkmak- } b 
tadn'. Evvelüi rce Heybeli sahillerinde arı SU astı fakat basarat yoktur 
bir ceset bulunmuı, dün de Kartalda 3, 
Heybelide 3, Büyükadada 1 ce<1et daha 
meydana çrkmıttır. On bet ııün zarfında 
bulunan cesetlerin yekünu 22 yi bulmut· 
tur. ){na kurbanlarllllTI adedi 33 oi<luğu 
na göre, deha henüz meydaııa çıkmayan 
cesetlerin adedi 11 dir. Dün çılıan ceset
lerin hüviyetten tahkik edilmektedir. 
Bunlardan ikisinin, YaloV'Mlm Kadıköy 
nahiyesi ahalisinden lsmail ve izzete ait 
olduldan anlaıılmıf, A<lalar Sulh hi· 
IOmliğince defnedilmelttine ruhoat veril-

mi§tİr , 

BELEDi YED~ 

Yeni varidat 
Proje tatil edilirse baylı 

azalacak 
Belediye yeni varidat menbala· 

rı bulmak için bir proje hazırla
mrstı. Bu proje ile İstanbul beledi
ye;i, 'i~diki varidıı.t büt~esi~e iki I 
milyon )ıra zam yapmak imkanını 
bulacaktı. 

Yağmurdan sonra Karaköydeki göl 

Dahiliye vekaletince projede ba
zı tadilat yapılarak bir kanun la
yihası hazırlanmı4trr. Liyiharun, 
Büyük Millet Meclisinin bu içtima 
devresine yetittirileceği söyleniyor. 

Maama.fih projedeki değitiklik
ler dolayısile evvelce istenilen miJı: 
tarda varidat elde edilemiyecegi, 
yeni resimler fazla varidatının an· 
cak 500,000 lirayı bulacağı tah
min ediliyor. 

SIRKETLERDE 

Limanda tastiye 
Hesapları tetkik eden ko
misyon raporunu hazırladı 

Liman tirketinin wfiyesi mü
nasebetile, son he6apları tetkik e
den komisyon mesaisini bitimıi' ve 
raponuıu hazırlamışbr. 

934 senesi batlangıcındaın Jir
ketin fesih tarihi olan 12 ağusto
sa kadarki bilançonun gözden ge
çirilmesi suretile hazırlanan bu ra
por tasfiye heyetine tevdi edile • 
cıekti.r. 

Heyeti umumiye, gelecek ay i
çerisind• yapacağı fevkalade top
lantıda bu raporu gözden geçire
cddir. 

BU'llll müteakip te tllketin ye
rine geçecek olan liman inhisarı 
idaresi faaliyete geçecektir. 

M. Hansns Belçikıya giıti 
Elektrik 'irketi müdürü M. 

Haıue6, tirketin Belçika.daki mer
lrıezi ile temasta bulunmak üzere 
Avrupaya gilıniftir. On beş gün 
sonra ~hrimize dönecektir. 

İngiliz kruva:ı:öru bu sabah 
bekleniyor 

Kwnandan Tonter'in kuman.
dası altında bulunan lngilterenin 
Forbisher mektep kruvazörünün 
bu sabah saat yedide limanımıza 
gelmesi beldenmektedir. 

farını çalmaktadır. Bunu kim ıus
turacak?. Bu kabadayıyı göremi
yorum. Ve her zaman dediğim gi
bi gene tekrar ediyorum. 

Jstanbulda, otomobillerin, fO -
förlerin, sahcıların, arabaların gü
rültüsünden holkı kurtaracak ve 
lıtanbulluya rahatça bir gece uy • 
kum uyutacak kuvvet henüz doğ-
mamlfhr. 

lstanbulun en kuvvetlileri gü-
rültünün önünde tüy gibi kalırlar 
ve ellerinden bir 1ey gelmez. Çün
kü bu mücadelede samimi değil· 
dirler ve ip ciddi tutmamaktadır
lar. B~nun en büyük delili gürül· 
tü edilmeıi memnu olan saatler • 
de kimsenin bir gürültü edeni ale
nen yakalayıp götürdüğünü g~r: 
meyi.imizdir. Dört tane densızı 
ceza}•a çarpıalar ve bu cezaya çar
pış ayni ciddiyet ve fiddetl~ de.· 
ııam etse gürültü biter. Lakın bız
de fikri takip denilen ve Avrupa
nın muvaffak olufunun en büyük 
sebebi olan kıymetli unsur yok
tur. Onun içindir ki ötedenberi 
bizim yasakların üç gün sürdüğü 
hakkında darbı meseller vardır. 
Ve bunun m:salini de her gün gör
mekteyiz. Biriıi de lstanbulun gü-
rültüıüdür. J:ELEK 

H-m .,..IZJD bozuı.- Mannara
da olduğu lmdar Karadenizde de le~ 
gÖslennİJ, küçük deniz nalıiJ VBlltalan
mn wziyetlerin; tehlikeye düıünnüt
tür. Dün akf'lJll ıeç vakt~ kadar bir ka
za vukuwıa dair Liman idaresine biç 
bir malüm..t ıelmemiıtir. Yalnız K..a
bigadııın alman bir telgrafta, Vapuraı
luk prketine ait C...Z.. iomindel<l vapu-

r':'~ ~ar~gada. ~uğa oturduğu bil
dirilınitür. Geınmwn lmrt.ıınlması için 
gene ayni p.iı:etin 8-tın vapu"' dün 
akıam aaat 20 de limruumızdıım. Kanıb;. 
gaya lıan4<et etmiştir. Barım Gerze 
vapurunun yiik/erini Ye yofouıar:nı ala
rak lıııtanbula ıetiaecektft.. 

Bir yelkenli Kilyosta karaya 
oturdu 

Limammıza ıelrnekte olan odun yük! 
lü biiyük bir yel~~ KilyoMa karaya 
otu':"'uıtur. G<llBDll1 kurtanlmaı için 
terbhat alımruı, fııAıaıt dün havanın bo
zukluğu yüzünden 7dkenliyi yü:ııdür
m<k kabil olamamıfbr. 

Dünkü yağmur 
Evvelki gece yanorndan ıonra başlı. 

yan yağmur losa fMılalarla diin saat 15 
e kadar devmıı etmiıtir. Saat 15 te, ha
'Va lııirdenbire poyraza çevinniş ve şôddct
li bir hrtına ile: nıüthit bir yapPur ... _ 

i-iı batlmruftr. Bu sağanak bir saat 
kadar oiinnüttür. Sonbaharın bu ilk •Ü

rddi ve tidcletli yağmunı tehlrde az 
çok tahribat yapmıı, ansızm çıkan fır
- denizi alıüst etmiıtir. Sokaklarda, 
bilhaasa Eminönü ve K....köy meydan
Jarile Ortaköy, Fındıklı semtlerinde ve 
bir çok baaJk yerlerde küçül. biiyük su 

Mesut bir nişan 
Cumhuriyet refikimizin Baırnuhar

nri Yunua Nadi Beyin knı Leyla Ha
anrda, U,akizade Halit Ziya Beyin oğ· 
lu Hariciye memurlarından Bülent Be
yin niıanlan dün akfBJD Perapalaı ote
linde, güzide bir davedi kalabalığı için

de kutlulandı. 
Davetliler arasında Halk F moau U• 

mumi katibi Recep Bey, bft- çok me • 
bualar, latanbulun mümtaz ~imaları ve 
ınatbuat erkanı vardı. Güzel bir caz re
fakatinde danıedildi. Otelin bir odası 
tamamile ıönderilen çiçeklerle dolmuı
tu. Meraıim mü'teına bir nnahet ve 

neı'e iç;nde """t «kize kadar deovanı 
etti. 

Genç nitanlılara aaadetler dilerken, 
meı'ut büyüklerini de tebrik ederiz. 

• • • 

Açık teıekkür 
Çocuklarımız Leyla ve Bülendin dün 

• Perapalas otelinde kutlulanan oı,..,. -· 
raoimine lütfen iştirakle bize ifade•İ 
muıkül babtiyarlıklar veren pek çolı 
dostlanmmn kıymetli huzurlar.- .on· 
auz tü1'.yan biılerile müi.l?bassiıken yur
dun her yanından ve hatta uzak diyar· 
!ardan diğer birçek ebibbamızın .-det 
temennisini natık olarak ıönd..-mek lüt
funda bulundukları bir yığın tdğraf 
ve mektup önünde bizi kime nasıl letek· 
kür edeceğimizde mütehayyir bırakan 
çok büyülı bir lıehtiyarlık İçinde kaldık. 
Hayatlarnmzm hakikaten mes'ut olan 
bu badiıeıinde bize bu kadar yükaek 
kıymetli bir alaka gösteren bütün muh
terem zatlara kalplerimizin en samimi 
heyecanlarına miiterafik teşekkürlerimi· 
zı bu açık satıralara tevdi ediyoruz. 
Halit Ziya Ufakizade Yunus Nadi 

Ölçülerin senelik 
muayeneleri 

ölçü aletleri ~in senelik ayar 
ve muayenelerinin haziran sonu • 
na kadar tamamlanmı' olması la
zım geliyordu. Fakat, bir çok mın
takalarda henüz bu ayarlanma iti
nin yarı yarıya bile yapılmamış 
olması nazan itibare alınarak 
müddet bu aym sonuna kadar u-

birikmtiler:i peydalaıımıtbr· Bu .....ıa, 
me>"fana ll"len aeller caddelenlen alınut 
bir çok evlerin altlıatlannı su basmıfbr.' 

Sağanaktmı ....ıra, telırar lodooHıyan 
bava, Jiddetini kaybetmemiş, yağmur, 
bütiin gece de olanca hızı ile devam et
miJtir. Bu yüzden bazı caddeler ıeçile
mez bir hale gelmif ve aeyrüıeler iııti
zammı kaybetmiftir. 

Fatin Bey ne eliyor? 
Hannm bozulması ve aonbahar yağ

murlarının ardı arkasına aıklaın-sı her
kese kışın yaklaıtığı endif"Üni veriyor. 
RMBthane Müdürü Fatin Bey, bu hu
suda ve düwıl<ü bava bakında bit- mu
banirimize tunları aöylemişıir: 

(- Birl<aç .ırüıııcletılıeri lodos giden ha
valar bugün öğleden aonra birdenbite 
poyraza çevirdi. Ve ini bir fırtJ- ko
pardı. Eğer ardından lodosa çevimıesey
di muhakkak ki, yarın haw. açacaktı. Fa
kat, ~u vaziyete ııöre, yağmur yarın 
(bugun) de devam edecekür. 

Mamnafib acde etmiyelim. Daha kıta 
vakit var. Bu bir baflangıçln'. Utanbulda 
kiiıouııuev,..,J ortalamıa kadar, bahar sa· 
yrbr.) 

Küçük~kmece önünde bir kaza 

Dün akşam Norveç bandıralı Sol. 
na vapuru Küçükçelanece önlerine 
geld~ğ! &ırada, önüne çıkan bir yeJ • 
k'":'liyı lanunıf ve yelkenlinin direk • 
len lunlmıt ve yelkenleri parçaİan • 
MlftJT. 

Vapur derhal dunnuş ve içindeki
).,.. içenye alınmııtır. Y elkenliniıı 
ln.n!.tten lstanbula geliriı.en hrima 
yüzünden açıklara diiJtüğü anlatıl • 
ııu,t ... 

i 
Mülhak kazalar 

Mümessillerini bu hafta 
içinde seçecekler 

Mülhak kazalardan umumi 
meclise ittirak edecek mümessil
lerin seçilmesine bu hafta içerisin
de ~!anacaktır. 

B~ mümes~iller, her kazada 
beledıye meclııleri tarafından ay
rılacaktır. 

B~ sene mülhak kazalardan 
mecl~se 7 aza girecektir. Umumi 
meclıs, bu azaların seçilmesinden 
$0Ilra teş.rinisaninin birinde ilk 
defa olarak toplanacaktır. 
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zahlmıftır. 
T e'rini&aninin baflangıcma ka

dar ellerindeki ölçü aletlerinin ııe
nelik muayenelerini yaptırmayan
lar hakkında takibata geçilecek, 
ellerindeki aleder müsadere edile
cektir. 

Komi!!yonun teklifini her 
iki hükumet kabul etti 
Umumi harp eM>asmda Türi<iyede 

meUan zabt ve müsadeft edilen Amerika 
Birietik Hiikümetl«i tebaasınm zarar 
ve ziyanlarını tazmin meseleaini müz.a
kere etmelıte olan Türlciye namına Sof. 
ya Seli: i ~vtıi beyin ve Arr>Mka Birle-
• bükümetleri nmnına Profesör Mr. 

Niehen'in ~~ti altındaki komisyooun, 
,...... ve zıyan uıteyen Amerika tebaa
ama muayyen bir para vennok ıuretile 
u-.,lenin •"!;haı_ı hallini tavsiye et.ti[;-i · 
yezınııtık. Türlöye ve Ameıilno hükıi· 
metfen, komiayonun bu t · ini kabul 
etmitlerdir. Bu buıu•ta iki hiikUmet ara
unda .ııtedilecelı. mukavelenin metni 
Şevki beyle Profesör N ielsen arasında 
tıeslımt edilıne.lo.tedir. Muahede bir iki mad 
declen ibaret olacak ve Amerika tebaa
•ma verilecdı: ,_....m miktarı mukave
lede tasrih edilecektir. Mukavelen.ne 
Aııbrada imza edilec<'ğİnclen ~ bey 
ve Profeoör Nielaeıı 24 tetrinievvelde 
telırimizden Ankaraya gidece.lı.lenlir. 
O zm>ana kadar Hariciye Velöli Tev
li Rü§tü beyin de Anlı:araya dötw-İ 
ümit edilmektedir. 

EKONOMi 

Buğday sağlam 

ihracatımız geçen seneye 
nazaran kabarıkhr 
Buğday sabtlarında görulen 

hararetli alıf veritler ayni Af• 
lamlıkla devam etmdctedir. 

Hasat mevsimi batlangıcmdan
beri hariç memleketlere yaptığı -
mız ihracat, 'imdiye kadar hiç 
bir sene zarfında görülmiyen ka
barrk yekiinlara vannıflu'. 

Alikadarlarm verdikleri izahat 
piyaaanın bu sağlamlığını muha -
faza ebnek istidadında olduğunu 
göstennektedir. Son hafta içinde 
yalnız liıman1mızdan harice gön • 
derilen buğday milı:tan 1500 ton
dur. Halbuki geçen yıl ayni tarih
te yapılaın sevkiyat 13 tonu bile 
geçmiyen bir dütüklülrte idi. 

Yumurta piyas!lsındaki canlılık 
devam ediyor 

Şehrimizde yumurta fiatlan 32 
liraya kadar ::rübelmittir. Fiatla
rın artması, son günlerde ihraca • 
tın birdenbire fazlalqmasuıdan • 
dır. 

Alınanyaya sevkedilmek Üztte 
yeniden 2000 sandık yumurta ha
zırla.nmışbr. 

Bulgaristında yaş Uzllm 
Bulgaristanm bu mevaim zar. 

fmdaki y .. üzıüın ihnı.catı 2900 
'Yagonu bulmuttur. lhnlcatm 3 bin 
vagonu tecavüz edeceği anl;qıl
makta.dır. 

Yunan tutunu 
Yunanis.tanm bu seneki tütün 

rekoltesi 35 - 37 milyon okka a
rasında tahmin edilmektedir. 

Yuna.niıtaıun bu tütünleri son 
aktettiği ticaret anlaşmaları ile ko
laylıkla satacağı tahmin edibnek
tedir. 

lzmirde pamuk fialları 
Türkofisin aldığı malfunata na

zııran, Almanyadan fazla istek gel
mesi üzerine lzmirde pamuk fiat· 
larının kilosu 38 kuruttan 42 ku
ruta yülaelmi•tir. Bu yükselmenin 
devam edeceği tahmin edilmekte
dir. 

Bulgaristandı pirinç 
Sofyadan bildirildiğine göre, 

bu sene Bulgaris.tarun Filibe ve 
Burgaz mmtakalarmda 70 bin hek
tar araziye pirinç ekilmit ve tak -
riben 10 milyon kilo gram nmhsul 
elde edilmi,tir. 

Bu mahsulün 8 milyon kilosu 
memleket ihtiyacı için ayrılacak, 
gerisi Ma.caristana ihraç oluna • 
caktır. 

Hayvan ihracatı 
Hayvan ihracabnm son zaman

larda ak.ak bir vaziyete dütttiğü 
alakadarların nazarı dikkatini cel
betmi,tir. 

Hayvan yetiştirimi dahile elver
diği gibi harice göndermeğe de 1 
yetecek bir çağdadır. Bu imkan
dan layikile i•ifade etmek için i
yi mahreçler temin edebilmek için 
Türkofiai tarafından genit tetki
kat yapılmaktadır. 

Sovyetlerin memleketimizden 
mühim miktarda hayvan alacakla
rı muhakkak görülmektedir. 

Sovyet Rusyaya yapılacak sev
kiyat Trabzon yolile olacakbr. 

Gün u~~lll!lll-1111'11111!R!'!l~-, 
~~J' 

Gene Üniversitede 
devam mecburiyeti 

meselesi 
. IJ_n~versitedehi devam mecbu

"?'':tin_ın aleyhinde bulunanlar en 
bınncı delil olarak fUttU serdedi
yorlar: 
• Bir çok talebeler vardır ki lıa

nçt~ h~yatlarını kaz.anmak :nec
b~rıY_etındedirler. Devam mecbu • 
"~':!' olmazsa bunlar hem i1lerini 
gorurler hem de talebelik eder
ler. Ba suretle bir diploma edin
mek imkanını bulurlar. 
• Eğer talebeye devam mecbu. 

nyeti tahmil edilirse o zaman 
memleketimizde yüksek tah.il 
yalnız zengin kimselerin evlôtlC:. 
nna inhisar eder. Yani yüksek 
la~sil bir nevi lüks olur. T a:ebenin 
mıktan azalır. 

!,Ik n_a_zarda bu iddia çok varit 8 -
~lebılır. Bu tezi müdafaa eden 
bır muharrir ise kendisini bazı 
okuyucularına, üniversitede de
vam mecburiyetinin lehincle bu
lunan bir maharrirden daha ziya
de sevdirebilir. Fakat meseleyi e-
1t1Slı bir surette tahlil eder5elr 
görürüz ki: Bandan talebe irin 
e.tle edilecek menfaat, memleket
teki ilim seviyesinin göreceği za. 
Tar karfıaında pek küçüktür. ().. 
nan için böyle bir prensibi, çoJı 
az kimsenin neline olacak olan bu 
serbestliğe feda etmemek lôzım
dır. 

Evvela vaziyete bir bakalım: 
Tıp talebesinin ekserisi aaker

dir. AskeT olmıyanlann mühim 
bir krmıı da Sıhhiye V ekiileti he
sabına okumaktadır. Talebe ;yur
dunda pansiyonerdir. Binaenaleyh 
bu mecbariyetin bunlara dokunan 
taralı yoktur. 

Edebiyat ve Fen fakiı,'ıelerin• 
1 

deki talebelerin bir çoğa yüksek 
muallim mektebi talebesidir. Bu;ı.. 
lar da leylidir. Ve hariçte çalu
mağa ~em ihtiyaçları yoktur; hem 
de vazıyetleri müsait değildir. 

1 

Kala hala ortada, üniversite 
rektörünün söylediği gibi bir Hu
kıık talebesi kalıyor. Banlann miko 
tan ise heyeti umamiyeye nazaran 
çok azdır. Sonra eğer talebeye de· 
ııam mecburiyeti tahmil edilirse, 
hali vakti olmayan hukuk tale~Iİ 
için de talebe yurdu gibi bir rar• 
Jüşünülebilir. 

Malumdur ki, bugün bütün ilk, 
orta, lise tahsil müddeti 11 - 12 
sened!r· Lise bakaloryasını ya,,. 
mıf bır talebeye ailesi 0 zamana 
kadar fedakarlık yapmıfhr. Bu le
dakôrlığı çocukları için üç dört 
sene daha devam ettirebilecek m. 
leler daima vardır. 

Genç lise mezunları için böyle 
bir kararın pek fazla tesiri olmıyo. 
cağı Qfikardır. · 

Bundan mutazarrır olacaldar, 
00,ha bir vazifeye devam edip ıc 
aynca hukuka da gelen kimseler
dir. Bunların miktarı ise azdır. 

Harpten sonra hukukta böyle 
)'affı kimseler ekseriyeti te,kiJ e
diy.rdu. Hiç unutmcım ben on se
kiz, on dokuz yaşlarında hukuk 
talebesi iken kırk kırk beş ytqla
rında tüccarlardan, zabitlerden, 
bahriyelilerden pek çok arkad"f
larım vardı ... Bunlar harpten do
layı tahıilini ikmal eclememif kim
selerdi. 

Halbuki bugün Yal/Of yavcq 
ıınıllar gençleşmektedir. Ve üni
versite bakalorya/arını yeni yap • 
mlf talebelerle doludur. 

Binaenaleyh izam edildiği ka
dar değildir. 

Yüksek tahsilin bir lükı, yal • 
nız zengin çocuklarına miinhGsır 
bir fey olacağı icldiaaına gelince, 
neden bu yalnız üniveraite nolıtai 
nazannJan düfünülüyor da baf" 
ka mektepler hale alınmıyor? Me
sela mühendis mektebinde, tica • 
ret mektebinde ele talebeler var
dır. Bunların hepsi de zengin ço
cuklan mıdır? 

Umumi bir noktai nCı:zar ser
detmeden evvel, meıeleleri ana· 
sırına ayırıp öyle tetkik etmek va 
iyice görmek lazımdır. 

Mümtaz FAiK 

Cumhuriyet bayramında 
esnaf 

Cumhuriyet ba: ramınıın büyük 
merasimle kutlulanması için ha • 
zırlıklara devam edilmektedir. 

Esanf cemiyetleri mümessille
rinden mütetekkil bir heyet bu • 
günden itibaren toplanblu yapa· 
rak esnafın tamamen iftirikini 
temin için bazı kararlar verecek· 
tir. 
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LI ___ __:.~~------:--- ıL-------" Bilmece 
Bir nutka dair düşünceler lstemiı olsaydılar ... 

Kral Aleksandr'ı öldürenin ko • 
mitacı kılığına da bürünse, bir yerli 
Bulgar olu,u Sa/yadaki Gospodin
lerin canını sıktı. ilkin onun Bul • 
gar olmadığını ileri sürmek istedi
ler. Parmak iz/eri, ip meydana çı
karınca şimdi de başka bir gaydıl 
tutturdular: 

Bugün yeni bilmecemizin ikinci 
günüdür. Osmanlıca kartdıldarmı 
yazdığımız kelimelerin öz tül'lkçe 
mukabillerini bularak teklimizdeki 
bot hanelere yerleştirilmit hal pu
sulalarını "Miliyet Bilmece Memur 
!uğuna,, gönderiniz. Doğru halle
denler arasında kur'a çekilecek ve 
kendilerine birer hediye verilecek
tir. Hal varakaları nihayet pazar
tesi günü öğleye kadar elimize gel
miş bulunmalıdır. 

Y akup Kadri Beyin Moskova 1 
edebiyat kongresinde söyledikleri
ni Kadro mecmuasında okudum. 
O da beklediğimiz sanatin ne ol
duğunu anlatabilmekten ziy~de 
bugün hiç bir yerde ona benzıyen 
bir teY olmadığım söylüyor. Söz
lerinde yeis mi var? Hayır; yarım 
ümitle bekliyor ve bugünkü in
sanların içlerinde duyup da bir 
türlü ifade edemedikleri şeylere, 
bizden sonra geleceklerin bir ..;· 
kil ve vüzuh vereceklerini mÜJ· 
deliyor. . . 

Beklediğimiz sanat nıçın bu
gün kendini gösteremiyor_? Çü~kü 
bir ihtilal. inkilap devresındeyız; 
sanat ise istikrara muhtaçtır. 
" Herhangi bir büyük kültür dev
resinin doğmcuı için a - ihtilali 
hazırlıyan fikir adamlarının doğ
ması, b - ihtilalin muzaffer o/
mau, c - infanın ba~layıp temel
lesmeıi, d - yeni kıymet ölçüle
ri~in iıtikrar peyda etmesi farttır." 
Sanat "tolerance,, havasına muh· 
taçtır; "tolerance,, ise ancak dör
düncü ~rtın tahakkukundan son
ra umumi bir zihin haleti olabilir. 

Y akup Kadri Beyin bu sözleri, 
yani ihtilal zamanının yeni bü
yük bir kültürün eserler vermesi
ne müsait olmadığı iddiası bir ba
kıma sanatkarı müdafaa ise bir 
bakıma da onu ittihamdır. Müda
faadır, çünkü beklenilen eseri ya
ratamamakta bir kabahati olma
dığını kabul etmektir. Beklediği
niz, istediğiniz tiiri, resmi, ... onda 
bulamıyor musunuz? Ne yapsın? 
Devir buna elveri,Ii değil!. .. Bir 
taraftan da onu ittihamdır; çünkü 
yeni hayatın kurulmıuında onun 
bir payı olamıyacağını, onun an
cak her fey hazırlandıktan sonra 
ortaya ' çıkacağım, kurucuların 
yaptığından istifade edeceğini söy
lemektir. Sanatin ancak istikrar 
devirlerinde çiçek açtığı iddiası 

yanlıt mıdır? Y akup Kadri ona it
tirakte haksız mıdır? Hayır, çün· 
kü aanatte şekil mükemmelliği ara
mak en yayılmıt zihin itiyatların
dandır. ihtilal zamanlarında ise 
pürüzsüz tekiller yaratmak imkan
sızdır; çünkü dünün güzel diye 
tanıdığı. feylerin değerinden tüp. 
he edilmeğe hatlaqmıf, yarının ni
ye güzel diyeceği de henüz belli 
olmamıttır. Pürüzsüz tekil ise çok
luğun benimsediği güzellik ölçü
süne en uygun olan ifade tarzı
dır. Zaten ihtilal devirlerinde te
kil enditesi ;ı:le pek gözükmez, da
ha doğrusu bir cemiyetin ancak 
geri kalmıt, yani gözleri düne di
kili fertlerinde gözükür. Geçenler
de bir Fransız gazetesi, Anatole 
France'ın ölümünün onuncu yıldö
nümü müna ebetile. bazı genç ro
manc;ılara ve "essayiste,, !ere mu
harrir hakkında ne dütündüklerini 
sormuştu; &!dığı cevaplar fU su
retle hulasa edilebilir: " Belki tat
lı yazıyor; fakat neye yarar? ya
zılarının İnsanı doyuracak bir özü 
yok!,, 
. Fakat kültür it!erinde tekilden 

zıyade öze bakacak olursak ihti
lal zamanlarının büyük edebi e
aerlere müsait olmadığı iddiası 
nm doğruluğundan fÜphe edebili
riz. Hatta o zaman büyük fairin, 
Y akup Kadri Beyin saydığı dört 
tartın tahakkukundan sonra geldigi 
ni değil, bilakis "ihtilali hazırlı-

yan fikir adamlarının,, ön sır~ı~
da onların bulunduğunu da ılerı 
sürebiliriz. Mesela Fransız ihtila
linin büyük tairi denince Rous
seau'yu değil, Hugo'IU hatırlama
mız kafamızda sanat mefhumunun 
pürüzsüz tekille birletmit olması
nın neticesidir, başka bir fey de
ğil. 

Rousseau'da kalmayıp daha ön
teyede gidebiliriz : Fransız ihti
lalinin büyük tairi, saltanatın te-

, mellerini teşkil eden asalet sınıfına 
ve din adamlarına hücum ederek 
saltanatı devirmeğe b"'lamı• olan 
Moliere'dir. Yakup Kadri Beyin 
saydığı tartların temininden son
ra tairler, çokluğun ve r~mi m_a
kamların tuttuğu konformut taır
lerdir .Halbuki zihnimiz "non
conformiste !erin eserlerinden '' . zevk almağa alıtınca dava tenme 
döner ve o z,aman sanatkar, e
serlerine gelenlere haz değil, bir 
"endişe,, verir, insanlığın_ daima 
değitmesinin, ilerlemesinın asıl se
bebi olan enditeyi verir. 

Maksadım Y akup Kadri Beyin 
sözlerini reddetmek değildir; 
hatta onun iddiaları benim zihni 
itiyatlarıma da munis gelir. An
cak onlardan fiiphe etmek kabil 
olduğunu da hatırlatmak istedim. 
Mesele daima öz ile şekil davasına 
irca edilebilir ve bunun halledil
mesi kabil olmadığım asırlar is
pat etmittir. 

Yakup Kadri Beyin nutfrunun 
ta batında söyledikleri sözler a
rasında da üzerinde durlumau la
zım gelen bir parça var: " Han
gi memlekete ve hangi İçtimai 
sınıfa mensup olursa bir 1934 gen
cinin, bir Werther'le bir Adolphe'· 
un sıtmasına veya bir 1934 kadı
nının bir madame Bovary ile bir An 
na Karenin'in İstirabına nasıl or
tak çıkabileceğini tahmin edersi
niz? 

Zannederim ki Y akup Kadri 
Beyin sonradan söylediklerine iş
tirak edilse de edilmese de bu söz
lerine, yani 1934 ve sonrası insan
larının, geçmif zamanların bırak
tığı eserlerle içten alakadar ola
mıyacaklarına inanmak zordur. 
Bu insanın büsbütün deği,tiğini 

kabul etmek olur. 1913 insanı, ken 
dinden önce gelmitlerin eserle
rinde kendini bulabiliyor, onlarla 
içten alakadar oluyordu; demek 
ki insanlığın tarihindeki bütün ih
tilaller kökteki birliği yıkamamıt
tı. Sonradan bu birlik nıuıl yı
kıldı? 

Belki o birlik bir yalandır, bel
ki 1913 insanının Homeros'un ve 
Shakespeare'in eterlerinde kendi
ni bulması terbiyenin mahsulü o
lan bir vehimdir. Fakat bu yalana, 
bu vehme dokunmak zararlıdır, 
çünkü insan oğlundan ebediyet 
fikrini sökmek demektir. Bütün 
eserlerimiz geçici olacaksa, bizim 
iç tecrübelerimizden bizden sonra 
gelecekler bir şey a:-tamıyacakaa 
sanat niye yarar? Zamanın zev
kine uymaktan hafka bir endite 
duymadan çalı~mak ... Bunu, doğ
ru da olsa kabul etmek insanı kü
çültür. Zaten doğru değildir, çün
kü ebedi olmak ihtiyacı herhangi 
bir devrin insanında görülür, de
mek ki cinsimizin tabiatinde var
dır. 

Nurullah ATA 

bekledi· 
Matmazel lzabel'le Şekip Bey 

geri dönmüşlerdi. Feriha onların ö
nünde memnuniyetle Yener'e ce • 
vap verdi: 

- Sizinle oynamaktan çok mem 
nun olacağrm Yener Bçy ! • dedi • 

Yener tekrar gelmek üzere çekil 
di. O uzaklaşır uzaklapnaz S rvet 
Bey hususi bir göz itar tile Bohoru ' 
yo !adı. Daz! k Yahudi şeytanatla 

özlerini büzerek gizlice mırıldan- , 
dı: 

- Biz komitacıların topunu Bul 
garistandan sürmüştük. Gorgiyef 
de bunlar arasında idi. Korkulu bir 
adam olduğunu her yana bildirmİf
tik. l1te, dediğimiz çıktı. Açıkgöz 
davranılsaydı, bu iş te başa gelmez 
di ... diyorlar. 

Diyorlar ama, bu deyişin hiç bir 
değeri olmadığını dü,ünemiyorlar. 

Komitacılığın kökünü kurutmak, 
sanki Bulgarlar için o kadar güç 
mü idi? 

Komitacılığın, Bulgaristanda en 
büyük törü adamlannın yardımı ile 
dallanıp budaklandığını kim bil · 
mez ki, biz de bilmeyelim? 

Bugünkü kabine, komşularına 
gösteriş yapmak ve dönen dediko
duları ortadan kaldırmak için, söz
de komitacılığı yasak etti. Komita
cı birliklerini, derneklerini birer 
buyrultu ile sözde kapatmış oldu. 
Fakat onlar, çok geçmeden, hatta 
Kral Aleksandr'ın öldürüldüğü gü
nü bile beklemeksizin, yeniden hort 
ladılar. 

Bulgaristanın, "tavşana kaç, ta
zıya tut" derneğe benzeyen bu iki 
yüzlülüğü ,apaçık dururken, Bal -
kanlarda dirlik düzenliğin kolay. 
/ıkla yerleşebileceğine kim inanır? 

Laf başka is başkadır. Biz, şim. 
diye kadar lafla değil, işle kendimi 
zi g&terdik. Yola gelmez sanılan 
nicelerini yola getirerek ortalığı süt 
liman yaptık. Bizde de az azılı a
damlar yoktu. Hiç birine soluk al
dırmadık. Yurdun dirliğini bozabi
lecek olanlar. kendilerine göz artı
rılmayacağını anlayınca birer ya • 
na sindiler. 

Bulgaristan da bizim gibi yapsa 
idi, komitacılık orada da çoktan 
geçmi~e karıfmıştı. Fakat Koca 
Balkanda işler, bizdeki gibi değil, 
el altından yürütülüyor. 

Dün kapatılan bir ocağın erte i 
günü yeniden buram buram tüttü
ğünü görüyoruz. Bu kadar açık bir 
.kötü düşünü,e karşı, Bulgarlardan 
barışıkfık ülkü~üne bağlantı bekle
me':, bilmeyiz yerinde olur mu? 

M. SALAHADDiN 

Raıit Rıza tiyatrosu 
KADIKÖY HALE Sinemıuında 
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Soldan sağa 
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2 - istifham (2), Devlet (4), idam· 
et (2) 

3 - Valide (4) 
4 - Derdest etmek (9). 
5 - idrak etmek (5), Beyaz (2) 
6 - Kumızı, cephe (2), Emmekten 

, emir (2) 
7 - Duman, akıl (2), Fak(5) 
8 - Arka, ce- (3), Şar\;:ta lıôr dev 

Jetin adı ( 4) 
9 - Yama (2), Nota (2), Ennekten 

emir (2) 
10 - Ham üzüm (5) 
11 - Nota (2), Çok değil (2), Taar· 

ruz (4) 

Yukardan aşağı 

1 - Felç (4), Emel, arzu (5). 
2 - istifham (2), Nota (2), Ateı • (3). 
3 - Namu tan (2), Npta (2). 
4 - Kaşlı:i (8). 
5 - Hapishane, Tüneyec:ek yer 15). 

Halka, kemerlerde bulunur (4). 
6 - irsal etmek, göndermek ( 7) , 
7 - Valide (4), genişlik (2). 
8 - Çocuk oyuncağı, kukla ( 5), 

Kir (3). 
9 - Bir meyva (3), Yama (2) • 

10 - Uzak nidaıı (2). Tüfekte lcur
ıunwı çıktığı yer (5). 

11 - Nemli (5). 

Eski Fransız Tiyatro.unı.a 
Bu aktam saat 20 de 

YARASA OPERET 
3 perde, Best~liyen Y ohann Strausı 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleıeri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: 4.4887 +6648 ,,,........,,....,=•~ 

~-----

niz. Nereye gideceğini söylemekte 
niçin tereddüt ediyorsunuz? .. 

- Ticarethaneden dıtarı çıka • 
cağını biliyonım! Ondan sonra ne· 
reye gideceğini bilmiyorum. 

Servet Naim Bey işi kavradı: 
- izin mi veriyorsunuz? Kabili

yetli hi~ gence benzemiyor zaten ... 
Demek itinize yaramadı? 

- ltimize yaramadı ama, kabi
liyetli olmadığı için değil .•• 

Servet Naim Bey, bu gencin ku· 
sunınu mutlaka ortaya vurmak is
tiyordu: 

- Ya niçin? Suiistimali mi var? 
Feriha birden söze atıldı: 

Dernek sizin ticarcthan de 
k bilivetli ol nl işe yaramaz! r 
öyl mi? 

B hor müşkül mevki diı mü tü. 

rursanız, bu valsi beraber oyruya
lun ! 

Füruzan Hanım teklifi reddede
medi. Kalktılar. ikisinin de canları 
üzülüyordu. Feriha'mn Yener'e kar 
fı gösterdiği iltifatı hazmedeme • • 
mitlerdi. Matmazel izabe! ateş 
püskürürken Şekip Bey de onun 
imdadına yetitti. Onlar da kalktı
lar. 

Dansederlerken Servet Beyin çok 
sinirli olduğu farkediliyordu. Mü
temadiyen· Feriha ile Y ener'i taras
sut ettiği belli idi. Bir an evvel yer
lerine dönmek için kendilerini mü 
temadiyen döndüren vals havasın
dan ziyade içinde girdaplı bir acele 
r1"zg"n esiyordu. 

- YQ!cu! 
S_rv t Naim Bey hayretle mem

nuniyet arasında dudaklarını yay
dı ve yüksek bir sesle: 

Ali htan bir dakika t'vvel caz • 
bant ba famıştı. Yener in kendile
rine doğru geldiğini görünce ıustu

' !ar. 

Vals b'tmişti. Yener'! f riha. 
nın ' rdan çıktıklanm gören 
S-rvet Naım Bey Füruzan Hanımı 
d rhal masalarına götiırmek için 
yol a.çmlığa hııtladı. Aksi tesadüf 
önlerine bir tanıdık çıkannıttı. A
rada yapılan küçük bir gevezelik 
birkaç dakikalarını aldı. Bahçeye 
çıkarçrkınaz Feriha'nın masada ol
madığım görünce Servet Naim Bey 
kendini zaptedemedi: 

- Nereye? • diye sordu • 
Bohor esrarlı d..vranıyordu: 
- Bilmem ki .. 
Servet Naim Bey, halini, tavrııu 

çekememeğe başladığı Yener aley
hinde söz söyletmek için ı&rar etti: 

- Hanımefendiler yabancı de
ğillerdir. Y ı nlarında her feyİ açık 
söyleyebiliriz Mösyö Bohor .. , Bu 
zatın yolcu olduğunu ıöylemitti • 

FerihF Yener'le dansa kalkınca 
bu sefer lzabel'in gözleri bu dinç 
ve güzel delikanlıya takılıp kaldı. 
Sarı Yahudi kızı içine çöken hır • 
çmlığı başka türlü çıkarmak iste
di. Servet Naim Beye dans teklif e
decekti. Fakat zengin komiayoncu 
Füruzan Hanıma daha evvel bu 
teklifi yaptı: 

- Hanımefendi, müsaade buyu-

- Kızınız sporcu Yener Beyle 
galiba mehtabı seyretmeğe gitti • 
ler • diye küçük bir sitem yaptı • 

Füruzan Hanımın da canı sıkıl. 
mıftı. Kırık dökük bir kaç kelime 

L 
__ ı_s_tan.;,;;b;,;;u;;i;;;.;.H_a_r_ic-i--As_k~e~ri __ ı ıı Kıtaat ilanları. 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için ev
velce kapalı zarfla alınacak o
lan 400 ton Lavamarin Kömü· 
rüne talip çıkmadığından yeni
den pazarlıkla satın alınacak • 
tır. İhalesi 21 - Birinci Teşrin-
934 Pazar günü saat 14,30 da· 
dır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve temi
nat makbuzlariyle o gün vak
tinde Fındıklıdaki Komisyon· 
da hazır bulunmaları. 

(194) (6778) 7322 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı ihtiyacı için ev
velce açık münakasa ile alına· 
cak olan 11 ,000 kilo Çubuk 
Makarnasına talip çıkmadığın· 
dan bu defa pazarlıkla satın a· 
lmacaktır. İhalesi 21 • Birinci 
Teşrin - 934 Pazar günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek Ü • 

zere her gün ve teminat mak
buzlarile o gün vaktinden ev
vel Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(196) (6788) 7323 
w •• 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı ihtiyacı için ev
velce açık münakasa ile satın 
alınacak olan 2700 kilo Beyaz 
Peynire talip çıkmadığından 
yeniden pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 21 ·Birinci Teş
rin - 934 Pazar günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her 
gün ve teminat makbuzlarile 
o gün vaktinden evvel Fındık
lıdaki Komisyonda hazır bu -
lunmaları. (195) (6789) 

7324 
••• 

Çatalca l\.1üstahkem ME'vki 
Kumandanlığı ihtiyacı için ev· 
velce açık münakasa ile satın 
alınacak olan 5200 kilo Arpa 
ve 5200 kilo Yıldız Şehriyesi 
bu defa pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 21 • Birinci Teş 
rin-934 Pazar günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek Üzere her 
gün ve teminat makbuzlarile o 
gün vaktinden evvel Fındıklı
daki Komisyonda hazır bulun· 
maları. (197) (6790) 

7325 

Gümüşsuyu hastahanesi ih
tiyacı için 1500 adet tavuk pa· 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 
22 - 1 O - 934 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart· 
namesini görmek üzere her 
gün ve teminat makbuzlarile 
o gün vaktinde Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma -
ları. (198) (6794) 

7353 
••• 

İstanbul Kumandanlığı em 
rindeki kıtaat ihtiyacı ıçın 
53000 kilo bulgur kapalı zarf
la satın alınacaktır. İhalesi 6 

geveledi. 
Feriha dansederken kendisine 

çok sevimli iltifatlar yapan Yenere; 
alıcı gözü ile bakıyordu. Güzel ve 
mert bir gençti bu. Halinde ve söz
lerinde biç bir yapmacık yoktu.Sa
pasağlam benliğini gösterirken de 
insan ona daha çok ınnıyordu. Te
miz hillür iyi bir kalbi, dürüst bir 
terbiyesi vardı. Marmara Kulübü
nün bir yüzme antrenömanında Fe 
rihanın geçirdiği bir kazadan son
ra ahbaplıkları ilerlemit olan Ye. 
ner'e ka111 genç kız, timdi öden. 
me&i lıizımgelc-n bir borç kartısın
da olduğunu hissediyordu. Ona bu 
aktam Mösyö Bohordan itititikle· 
r "ni söylemeyi vicd.,.ni bir borç o. 
!arak tanıyordu. 

Dans bittild n sonra Yener onu 
masas.na göturm• ;e haı:ırlanır) en 
Feriha, garip olmasına rağmen, o
na bir teklif yaptı: 

- Biraz dalaıalım • dedi. 
Yener gülerek: 
- Yorulmadınızsa • diye cevap 

verdi. 
F eriba genç adamm, nedense, bu 

baş ha~ dohtmaktan çekindiğini 
hissetmekle beraber aldırll etıne • 
di. Sabırsızlıkla: 

- Sizinle mühim bir it hakkın
da konuşmak istiyorum Yener Bey 
• dodi. 

Bugünkü 
ISTANBUL: 
18 30: Pli.le. netriyah. 19: Fr .. n11zca der., 

19.lÖ: Türk musjki. ne,r.iyah. Fahire, Safir• 
hanım Ye Refik, Fikret, beyler. 21: Etref 
fik bey tarafından konser. 21.30' Stüdyo caıı: 
Ye tanro orkestrası. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Orkestra konseri. 19.30: Karıtılır. ne 

riyal. 20..30: Çinıene orkestra11. 21.25: Habe 
ler. 21,45: Operet parçaları. 23,10: Haberler 
23,15: Pli.le. 24: Dana muailUsi, 

823 Kh•. BUKREŞ, 364 ın. 
13 - 15 Cündii& pl&k neıriyatJ. 18: aHfif &l 

leyin konseri. 19: Haberler. 19,15: Radyo or 
keıtraaı. tarafından tanınmıt 7en.i haYalardaf 
mürekkep h.ir popüri. 20ı UniYerıite. 20 
PJi.Jc, 20.45: konferana. 21: Dan• mu•ikisi. 
Haberler. 22020: Radyo cazının devamı. 
Haberler 23,30: KahYehane lıı:on•eri. 

Khz. PRAC, 470 m. 
18,05: Schubertin eserlerinden ıarlular. 1 

25~ Konferana. 18.35: Pli.k. 18,45: Ziraat. 1 
Amele neıriyah, 19,05: Almanca neır.iyat, 18 
20.25: Mandolin kuarteti tarafından kon•• 
20,45: Muaahabe. 21: Bratİ•la•an: Weinbe~ 
ıerin e•erlerindıen "ilkbahar fırllnaıı., isim 
operet temsili. 23: Haberler. 23,15: Plilc. 23 
OıtraYadan ra.ıyo orkestrası. 

686 Khz. BELCRAT,"437 m. 
19: Mubtel~f bahisler. 20,30: Rekliı.mlar. 

Plik. 21: Milli neıriyat, 21,30: Kral sarayıııt 
orkealraaı tararından konıer. 23,.30: Kah•ehl
ne konaeri. 24: Dan• plakları. 

841 Khz. BERLIN 357 m, 
18,15: aHfif muı'*:i. - Muıababe, 19,50: .IC• 

rıtık neıriyat. 20,40: Aktüalite, haberler. 21,1 
Operet muıiki•İ. 23ı Haberler. - Spor. Z3 
Dana musikisi. 

Deniz yolları 
IŞLETM!.Sl 

Acmt.Jeri ı Karaköy Köpı it 11 
Tel. 4ll82 - Sirkeci Milhird..ade 1m--· H-. Tel 2%740 __ _ 

KARADENİZ YOLU 
GOLNlHAL vapru 20 Birin

citeşrin CUMARTESi günü sa
at 18 de Hopaya lcadar. 

(6880) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapunı 20 Birinci

tetrin CUMARTESi günü saat 
18 de lzmire kadar. (6881) 

İkinci teşrin 934 salı günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şart-

name ve nümuneyi görmek Ü· 
zere her gün ve teminat mak· 
buzlarile o gün vaktinden ev· ; 
vel Fındıklıdaki Komisyonda ' 
hazır bulunmaları. (199) 
(6791) 

• • • 
60,000 kilo yulaf Bayra· 

miç'te 30.000 kilo yulaf E
zine'ye teslim edilmek Üzere 
Bayrarniç'te Fırka Satınalma 
Komisyonu tarafından ayrı 
ayrı ve pazarlıkla alınacaktır. · 
ihalesi 28-10-934 Pazar günü >

1 
saat 13,30 dadır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve teminat 
makbuzlarile o gün vaktinden 
evvel Bayramiç'te Fırka Sa· 
trnalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (100) (6793) .. . . 

Çatalca Müstahkem mevki 
kumandanlığı emrindeki kıt'at 
ihtiyacı için 3000 kilo reçel 
pazarlıkla satın alınacaktır. • 
İhalesi 24 Birinci Teşrin 934 
çarşamba günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve teminat 
makbuzlariyle o gün vaktin· 

den evvel Fındıklıdaki komis· 
yonda hazır bulunmaları. 
(105) (6841) 

Yener genç kızlarm konUf&cak· 
lan mühim şeyleri pek bilmez de
ğildi. Fakat Feriha'nın konuşmak 
istediği mühim feyi dinlemek onı.ı 
mes'ut edebilecekti. Derhal cevap 
verdi: 

- Bu mühim feyİ söylemekte bi· 
raz geciktiniz Feriha Hanım! Bu 
mühim meseleyi çok daha evvel 
dinlemek isterdim. 

Feriha tabii bir sesle: 
- Daha evvel bilseydim. sizi 

bir an evvel ikaz ederdim. Fakat 
bunu ititeli henüz yarım at hile ol 
madı. 

Yener fatırmıttı. F rih ya hay· 
retle bakıyordu: 

- Dernek bu m··hi v iz a· 
it degil .•• 

- Hayır ••• Tamamile size at 
bir mesele. 

. - Bana hayret veriyoraunuz F 
rıha Hanımefendi. Hayrola ... Hak 
kımda bir 'ey mi İfittiniz? 

- Evet, istikbalinizi tehlikey 
sokmak İsti2orlar Yener Bey ... Çıı· 
lıftığınız mliesıeseden sizi çıl..-a.r • 
mak iatiyorlar. Sırf tedbirlı davrıııı 
manızı temin edebilmek için bu de 
dikodu zilletini irtikap ettim. 

Yener ıenç kızm elini tutarak 
öptü: 

-Bitmedi-



. ıu haftaki filmler 
t ELEKTE; 
------~ 
Kadın •ever•e 

. sineman bıı hafta lıadın ~ 

....... clelğ freımzca duble eclilmiı 
Aıneribn filmi ııönerilmek 

Mari Nevyoı:i<lu genç vt 
t.l bir kızdır, Çok serbest 
İiltıuıtw-. Bir çok arı.adat!~ 

~dır. Her akf1UD'ru bu arlı.ııda~l~n ile 
~r bir kabarada geç;rir. içki ıçer ... 
iece huauıi lto tümlü bir baloya da· 

." · : Ev sahi · 'n otomobili kendi
~ınaya ı: ·r. Otomo '!in i~ bat· 

lıit cloıveıli daha vardır. Man otom<>-
. · Lord filip Reknort'a bu acai_P 
't.lerin içinde sabahlamaktan~ !~ 
-!elile başka bir eğlenceye gı~egı 

ecleı-, Filip kabul eder. Şehir ıa. 
~lile biribirlerini ııörür ııörmez be

l~r ve eğlenceye gidecelı.len yerde 
e?de geçirirler, 

İlip A vnıpaya dönmek mecbıuiyetin
• fakat tam vapur kalkacağı ııra

~yi çok ıevdiğini onıuz yaıamı· 
.hıu nlar, seyahatinden vazgeçer. 

bütün mazi ini bildiği hal~e °" 
' evlenir beraber A vrupaya ırıder· 

~ lene •on.ra ... bir de mini mi~ kız .. 
Olrnuıtur. F'lip bir iı 'çin ~~ya 

mecburiyetindedir. Ma~ Pan~te 
.,..., .... __ filip gidince teyzesı Marıye 

yalmz 1 rl:ıcağmı kendi 'le be
"-an'a gelmesini aöyler. 
~ • .._ N k'-''' e hayatını 

- evyor .-.. _,_,~ n ta· 
•iınnege baılamııt • Eınav 

oldugu bir genç ad rastlar ;:'' 
1 olduğu bir gece onu öper fak 1 a· 

ıı d.,.baı akb haf na gelir kaçar oda· l 
~--. Tonny onu takip ed oda· 

· tli oldugunu görunce balkon· 
11 &..._ d"" yarala· 
, i::~"~ek ister a§'\ğıya uşer 1 

., ~aneye yatrnlrr ... 
'\e-... B ·· gazeteler ~~et kopmuıtur... utun 
~•eden bahsederler. Filip Avrupa· 

· döııduğü karrsını affeder fakat 
· • d 1 >na bir ıüphe vardır. N ihay.et 1 

e ltunat Jık · çinde miıtterck bır 
ıı n-ı •. ı z un ~ adığııt· ıoylü) erek 
~a karar v irter. Man kocasını~ 

tı lericedeı-.Kou.ımdan rcunen af"! • 
~ Tonny ile evlen tır ve pm· 

t uıı il: raber )Bf8· tadır. 
ilip ı.. . •--b b 1 olmadı· 

ıı;ı. I.; """sının hıç .... a 8 1 M · · 
an t getirir bir telgrafla an~ı 

arı her ıcyı on ani tn;ı •· 
akat kocasını görünCC b r t"Y 

O ~ d ıe ni a 1 "ki• 
d yalan 

• · Robert Montvomery çok iyi 
=ckmıf!ır. A · Jer biç yadwg.~· 

1 
•. b rmıılar-drr. Fotografı 

dan rollımnı aı~ _ idi Mükileme-
de iyidir. MontaJ guze r. 
ler ;yi değildir. Hele bazı ıahıolann ne 
söyledikleri hiç anlaıılamamaktadır. 

TORKTE 

Da tilo evlen·yor 
(Tıirk) sin ması bu hafi D~~Iö_ ev: 

!eniyor ismindekı fransızca ao~u. fılmi 
gö termcktedir. Bu film bund . ı~ cene 

1 b .. t · dunyada çc;k buyiık bir lnu· cvve u un akti . ) 
vaffakıyd azanan ( Küçiık D o 
filminin di!Vamı ve ıonudur. Aynı ar· 

tiıtlcr tarafından oynanmıştır. . 
( K .. .. Daktıfo) da zcn:rın bır b ~· 

ka 
uçu- •ese mele d ktiıoı k eden ıı· 

cı, ın ~- I . 
bı k •"yor ve onun ev enıyor· nn r ızı..,.. . d ynı 

du. (Vaktılo evleniyor) fılmın e a 
bank cı kamı iie Cote d' Azu~ e bkal ":Y1 

. gıdİ)Or F t gıder en ıı· 
sey a c · Çcl< 

. . r li ellere bırakmamtıtır. 
lennı bec 'iliı eti :fıni haber 
geçmed bankanın ı • . . bir 

B .. tiın malları haczedılıyor ve 
alıyor. u _,_ . ka.-ısı da tuvıı· 
gece b nkacı ııı .,,.ını, . . ok kt 

kendiier<m • a a 
itti ılc bet P rasız lan Fanfarel'"n 
buluyorlar. ı; a 

dırmle bir tok ıercuzeıtlcrden ıon• 
~ Pariıe' donebıliyorlar. Fakat aıkınt•· 

Karısı Sımone; kocasının h C· 
rr ar. . ve r 

olmadan kendi . ne bir IJ anyor 
or. ca ı u 

kı. ıyor, kı 

yor ve ( r kere d 

tec ·r 

koyab Y 
Son nd be . · Y mıla kan• 

V çucuk kıLın 1 vkal' 
M vzuda hiç bir fe a· 

barı11Yor• dar 
il ohnaaıakla beraber mevzu o ka 
ele • edilmit, sahneye kocunuı ve 
guzel ıdare ok d bir film oldu· 
yn=ıtrr in ç guz 

ğu söylenebilir. ok • ""-
J n Mur ç ıyı ....... 

Marne Glory zamanki tu• 
d Berrn><"d her 

ler. Arman . 'teri çok giildürmekte-
lıalhiı ale ..ıyırca • il de Mady 

· l • nci dere.-c 1 ro er 
dir. A d • Berly ele çok hoıturl.ar. B.,...y ve o re 

MiLLiYET 

l Si NEMA 
Bu haftaki filmler 

---

Marcel Chantal 
Amok filminde 
Yukardaki reaim bu hafta 
Sumer'de gösterilen Amok 
filminden bazı sahnelerdir 
Üsteki reşimde Marcel Chan· 

tal'i hasta sahnesinde 
görüyorsunuz 

i!D gffi 

SUMER' DE 

Amok 
Sınner ainenıaıı bu h.afta; mevzuu 

Stefan Zweig'in ~rinden alman, 
fran11zca aözlü Amok filmini göıter
meldedir. 

Vak'a Malezya adalanndtı ıeç • 
mektedir. Ağır havası, saianaldı, 
müthiı yağmurlan ile Malezya ada • 
lan,,, Buralarda insanlar - iptjdai 
bir tekilde Yatıyorlar ... Bir hutalık 
A:mok iKDi veril n b ir hastalık orta• 
lığı kaaıp kavuruyor ... 

Bu bir nevi cinnettir. Tutulanlan 
hiç M>bopoiz adam öldıinneie kadar 
aürüklüyor •.. 

Beyaz bir inoan • Doktor Holk. 
Gençliğinde itlediği bazı ağır hata • 
larm cezalannı çekmek için bu vahti 
muhitte Yatıyor. Yalnızdır, med-i İn· 
aa.nlardan nefret eder, vahtilerin ha· 
yatına uymuıtur, onlann ıürdüğii ha. 
yatı aürer. 

Bir gün evine bir kadm ıelir ... Hem 
de bir beyaz •. Bunu g0r- doldorun 
aklına insanlık g lir. Trat olur, kıya
fet dciiıtirir ... K dını kabul eder ... 
Kadm anlatır; Kocası burada yok • 
mtq ... Karnında &.tıkının çocuiunaa ta
fryonnu1-.. Şimdi kocu. gelmek iize
.,. imit bu çocuk katiyen dojmamalı 
İmif. Ve do.kt..-a bir opraayon için 
bir serv« teklif eder. Bütün bunlan 
sakKı iN.Jiie, ıoesi bile titrmned- an
latır. 

Doktqr redded .. r. Kadın bir tokat 
vurur ve id«- Doktor pİflllUI oJ. 
amqtur. Kadını h-er ta.rafta arar ... E· 
vin gider ... Kapı açılmaz. Niha,.et 
bir siivarcde bulur yardmnms t..ı..lif 
eder; onu sevdiğini soyler._ Fakat 
kadın kendisini aeven ad&mlll kendi 
hayatı pahaıma bile olsa bqkumm 
çocuğunu almuına katiyea razı de • 
i"ildir. 

Oprasyonu bir Çinli kadın yapar ..• 
Doktor geldiği zaman artak çok geç. 
tir ... Kadın ölmek üzeredir doktor ha. 
yatrru kurtaramadığı kadmm batı • 
ra1&n1 kurtara.cağına yemin eder. 

Kocası hiç bir zaman karısmm 
neden öld.üfünü bilmiyecektir. Kocuı 
aelmeclen c ze alayını yapabil • 
mek için çok çalqrr fakat koca gelir. 
Ani ölümden ve ac le yapılmak isto
nilen ze altymclan ıüphelenir. 

Frederic March'lala Anna Sten Tolatoy'iln mqlıur eserinden alman 
" Baaübadelmevt - filminde 

\ 

Karııın ın cerıazeaine o lopai yap tanna 
için A vrupaya naklet tinneğe karar 
verir. Eğer otopai yapılına kadının 
arrrı meydana çıkacak ... 

Cenaze vapura yüklenilirken Dokt 
Holk tabutu k~ldıran İpi keıer. Tabu 
mçinde sakladığı kadının vücudu ve • 
ile beraber denizin derinliklerine kan 
ıır. Doktor arbk vazifesinin bittiiiai 
Jar tabutun arbımct.n kendisi de cleaiae 
lltlar-

Biitiin bu lıilüıye Stelan Z weig'in ro
ma.anıda müheyyiç ve cüze1 lıir ualiiple 
anlablmııın-. Kalınmanlannm ı..ı.ti na 
biyeleri çok derin, çok ince ,.-.!erine b 
dar tahlil edilmiıtir; ildim çok ıüael 
tasvir edilmiftir. Bu kuvvetli bu kuıur· 
ıuz eserin filmi de kuounuz olmalı idi. 
Fillıakilıa filmin ille .............. Malezya 
dalaı-.nm bavaaını yerlilerin hayatına 
ıöoteren sahneleri feriralidedir. Falııot 
denilebilir lu bütün muvaff .. u,.et bu 
sahnelere münhaaır luıhmtbr. Şahıola
nn meydana çıkmaoile fihn de bozuluyor, 
Romanda bulunan nıhi tahliller filmde 
bulu--"'iından filmin ı..ıu--ı.. 
...ıatJlamaz birer insancbriar. 

Macelle Cbantal çok aiiael hbt o 
derececi• ele bareketoiz .,. dem kt,.. 
Y ounel doktor Hollr rolünde İJİ deiil
clir, Jean SerwoıN bu filmde yerini'-
1-p. En iyi oynayan mtMt I..._ 
jinozz'clur. Gerek Aaıolt..... baMahiwıa t.
tulmuı bir :rft ralünde ı•ekw ,..... 
lıir t• 'p ra1-... fe.tuılicledir. He-
nıkeder çok aimbr. Miilraleıneler '-a 
tamim eclilmiftir. Ei• objektif bas 
yerlenle çok fazla büyütülmüı olmasa idi 
fotoinıfiler için ele çok güzel chınilebi
lirdi. MWııiık yeni bir tirajededir, Filmde 
en çok munffak olunan fCY clekort... 
dw. Heyeti .......m,. itibarile film güıııel. 
dir. Romannı - Wöp -·ıenııane-ı 
ıincle ,,_•uliyet vazai lllhne M. 0-'te 
deiil A....,.. lllDIÖriindedir, Filha'<i!.e 
Avrupada bu filmin gö.terikowi u
ariidclet _...tilclik- IODft niha)'9t bir 
çok yerleri larpıJmsf Ye oodan IGIW& n• 
eoine izin Yerilmittir. 

SARAYDA 

Zombi 
Sinemacılar, .....-ıı ve e---aiz 

film ,_..ı.. buaueunda biribirlerile iıde
ta rekabet ediyorlar. Ve bunun için ele 
fevkalade -"1a havoalaya ııimayan mev• 
zular iatihabmdan çekinmiyorlar. Bu 
hafta Saray sinemaıntıla göıterilm Zom· 
lıi filmi ele ipe böyle korkunç, tüyler 
lirı-eicıi, Mral'Wlgiıı bir --- hi.. ·•. 

Z.... lıİr hortlalrtır, v ... ,..... Ye clo
ta!"'D bir lıortWcbr. lfte böyle hortlaık· 
1- yapacak!., fevkalade vaziy Uer, 
cinayetler aılıımr llİ !le)'İrcileri heyecan· 
.ı.a heyecau aiiriikleyecektir. 

Mevzuu bülüa edelim: 
Hayİtİ adalarmda mülhit büyucüler 

Tlll'lkr. Bu büyücüler İnsam bir nevi man· 
)Wtiaıa ile tat ııilıi yapmakta, onUtı ira· 
.._.. iiidiinnelııte ve aoara iıtedilderi ııi· 
lıi ..... la..,.ı.ıaclırlar. 

İlle efteoı\...ı. iiıoer-e nitanhunan yanı. 
- Pden ltir genç luzın baf•dan boyıe 
müt.bit ltir ._ .. ı. ıesmiftir. 

Genç ima yolda lıir adam delicel!İne 
aı.ı. olrnut fıııkat yüz buı.manutt.ır. Uu· 
Dllft üzerine bu adam Zombi itinin mu· 
tehassm bir büyücüye müracaat ediyor 
,,., bu büyücü kızı laf haline get"riyor, 

Kızıla artJk irade falan kalmamııtır. 
O )'af&Y&D bir ölüdür. Büyucu ne d rse· 
aplo ne ieterıe onu yapmaktadır. li . 
U o kadw tıi bir aralık çok sevdiğı nİ· 
f&Dl111111 bile öldünneie kallunıttır. 

Fabl, -. bu esnada Zombi ırrına 
vakıf bir -· im.tada yetiıiyor, ıı ç 
kuıa bu felikett- kurtarıyor, 

Nibayet Zombilerin reiu bu ve •tık 
ta bir mücadele eınasmda öluyorlar. 
Fitm heyeti umumiye itibarile giı c 
Meraklı, heyecanlı maceraları sev 
bunu zevt.le ıeyredebil" rler. F otogr 
kuvvetlidir, 

IPEKTE 

Hayat bizimdir 
)pek --...ı bu mevsim baflangı

ancl.ı beri ilk defa bize güzel bir r m 
eeyıettiıdi. Bu film de (hayat bizimclw) 
diye türtcçeye tercüme edilen Apt"eı nouı 
la Debuıre filmdir. 
Jeanne Crawford ı... ZM>•nki gibi kuv• 
vetli, aeftmli ve tsıtlıdır. F 
olan biaten edam alı: b canılaı>drmıı• 
Garry Koo r n J 
mal ve itmam 

Meyzu ca · p e beyec:anlıdrr 
......, kuvv "ne, mevzuun 
inzimam etmittir , içinde çok ku 
Mrp salıneleri vardır. Bu sahneler hem 
donamuya ban tayyareciliie aittir. 

Jeanne Crawford iki sevgili araeında 
buoalayan bclm rolinü bibaldon ......... 
.., ... oynmp. 

Filmde ..... ,... yw yal< slıWh'· Seyir. 
cıl .W- heyecw' lae)u ıa ıüriild

' tılir,. 
Fotoiaafil sQ9l giizaldir. Hüliıa 

(ı.,.t 1 
• • ıF•) filıaıi ~- ır..ıar ...... .,, ,. ·n· . 
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MAARiFTE 

Talebe fazlalığı 
Marsilya cinayeti 
Tahkikatı 

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

Meşhur Alman casusu matmazel 
doktorla karşı karşıya mı idim? 

Hülasa 1 
( Marthe Richard Fransa mı>kabil ca

sus t.,ıriLitı tarafından İsvece gönderil
miştir. Vazüe9i, orada Alman casuslari
le temas edip onların hizmetine girmek
tir.] 

Polis dairesinde serkomiser, be
ni dinledi. Yaşlı. gün görmüş, laka
yit bir adamdı. Arada sırada kafa
sını sallıyor fakat imkanı yok, be
nim bu vaziyetimden zerre kadar 
heyecan duymuyordu. 

İki komiser içeri girdiler. Al
manca olarak: 

- Hiç bir teY bulamadık dedi
ler. 

Seft<omiser: 
- Matmazel dedi, bize niçin İs· 

veçe geldiğinizi izah eder misiniz? 
Kendilerine bir defa daha Kari 
Mather masalını anlattım. Ve harp 
havasından müteessir hasta oldu
ğumu nevrastenik bir bale geldiği
mi onun için bu seyahati yapbğı
mı ilave ettim. 

- Sıhhatim için laveçin ıükiine
tine muhtacım, dedim. 

İhtiyar zabit ağır bir eda ile ka
ğıtlamm iade etti: 

- Siz Fransızsınız, dedi. Yeri
niz lsveç değildir. Size nasihatim 
olsun, memleketinize dönün ... 

İtler fena gidiyordu. 
Akpm yemeğe indiğim zaman, 

zeki yüzlü, sarışın, genç güzel Al
man kadınını be.ni daima selamla
yan Gerda Nerbutt'u yanımdaki 
masada gördüm. Ta~ bir ses, cazi
beli bir bakıf, sevimJi fakat biraz 
askeri bir tavırla bana, çehremin 
hergünkünden daha iyi olduğunu 
söylüyerek iltifat etti. Fransaya 
ilair sualler sordu, lsveçten bahset
ti. Ve buraya istirahat için geldiği
ni, lsveçi çok sevdiğini söyledi. 

Beni davet etti. Tiyatroya git
:ınek için beraber çıktık. Gerda yol 
da hep bana sahabetlik ediyordu. 
Benden bir kaç Y&f büyüktü. San
.ki küçük kızı imifim gibi beni hi
mayesi altına alıyordu. Kari • 
Madıer'le olan a,k faciasına dair 
sualler soruyor, hayatımı kıskandı
ğını söylüyordu. Nihayet beni kü
çük ismimJe çağırmağa başladı. 
Bu ismi çok sevdiğini, tatlı bir te
laffuzu olduğunu ve bana kartı her 
nedense büyük bir muhabbet bes
lediğini anlabyordu. Hazan beni 
belimden tutuyor, maYi ve temiz 
bakıtlannı gözlerimin içine diki
J'Ordu. Bazan o kadar ciddi hazan 
o kadar gammaz hali vardı ki ken-
di . h "F--·1 ' mı m~ ur .-...uein,,in su o za-
man ismi dillerde dolatan Alman
yamn medarı iftiharı matmazel 
Doktor'un yanında hissediyordum, 

Ben Kari Mather'i, tu bulamadı· 
i_ım nitanlımı düşündükçe mütees
aır oluyormuf gibi görünüyordum 
Kendiılne o gece: • 

- Yakında Fransaya gitmek is
tiyorum, dedim. 

Hayret etti ve bağırarak dedi ki: 
- Y oo ! bu olmaz. Bu kadar ça

buk gidilmez. 
Ertesi günü sabahleyin otelin 

salonunda biribirimizi gördük: 
- Mademki dedi, Stokholm' de 

bu kadar sıkılıyorsunuz, benimle 
~raber seyahat eder ·misiniz! E. 
ger arkadaşlığımdan sıkılmazsa-
nız •.. 

. - Bilikiı ..• Memnun olurum de
dım. 

Bir saniye dütündü, ve beni kol
larımdan yakalıyarak: 

- Dostlanm beni Westeras'a 
da':et et_tiler. Sizi de beraber götü
reyım dıyorum. 

- A.li, diye cevap verdim. Böy
le birdenbire çıkan seyahatlere ba
yıbrmı. 

Bende ümit batlamıfb. Bu AJ. 
man k~~! Gerda Nerbuttu'un ho. 
'un~ gıttıg~m muhakkaktı. Fakat 
benı aca kımlerin yanma "tü' 

kti? İki " go re-
ce · gun sabıruz1ıklar için • 
de kıvrandım. 

Gerda artık otelde çok az kalı
i'.°rdu .. Ak.-m gelince de benden 
navadıı soruyordu. 

Gerda'nın iki arkad~ı bizi 
Westeras garında bekliyorlard 
ikisi de uzun boylu, zayıf, cent;İ. 
~n, fakat çok almancasına soğuk 
bı~er adamdı... İkisi de kardef i
~ler ... 

Bize almanca hitap ediyorlardı 
İçimde bir sevinç alameti belirme: 

ğe hatlamıştı. iyi bir yola girdiği
mi zannediyordum. Hiç şüphesiz 
yakında bir çok esrar ile karşıla· 
sacaktmı. Muhakkak ki Alman ca
suslarile beraberdim. Bunlar bii
yük bir teenni ile beni tetkik edi· 
yorlardı, ve hiç fÜpbesiz yüzbatı 
Ladoux'nun bana öğrettiklerini 
bilmeden bana bir rol venneğe yar. 
drm _etmeğe çalışıyorlardı. 
Akşam olmağa baflamıştı. iki a

dama gayet nazikane bir surette: 
- Gideyim, bari bir otel araya

ymı, dedim. 
Çok acele ettiğimi göstermemek 

lazımdı. Derhal tiddetle itiraz et
tiler. 

- Evimiz size açıktır. Gerda si
zi kaybetmek için getirmedi. Behe
mehal yanında bulımınanızı İsli· 
yor ..• 

Yalancıktan tekrar itirazlarıma 
devam ettim: 

- Niçin rahatsızlık vereyim. 
sabah tekrar buluturuz. 

Gerda elimden tuttu. Doatça de
<li ki: 

- Siz benim dostumsunuz; ar
kad.lflarnn sizi gayet samimiyetle 
davet ediyorlar. Eğer bir Fransız 
kadını, onların bu misafirperverli
ğini reddederse çok kırılırlar. Yok
sa bir teYden mi korkuyorsunuz? 
Kafamı salladım. Ve gayet ma

sumane bir tarzda güldüm; 
- Hiç bir sebep yok Gerda ! de

dim. Almanlardan neden ürkeyim: 
Eğer o kadar vatanperver olsa 
idim, buraya bir lıveç'i koca bul
mağa gelir mi idim? 

- Öyle ise bizimle berabersiniz. 
Hali tereddüt ediyordum. .. İki 

adam: 
- Hadi, hadi dediler ... Evimiz 

çok güzeldir. Menık etmeyin ... 
Razı olmutbım... Gayeye vaul 

oluyordum ... 
Yolda iki adam bana Kari Ma

ther' den bahsettiler. Bana acıyor. 
lardı. Böyle nıüfküJ bir zamanda 
~ k~dar hududu geçerek İsveçli 
bır Jllfanlıyı bulmak için yaptığım 
cesurane hareketlere hayran görü
nüyorlardı. Benim aık ficiamı tür· 
lü türlü tefsir ediyorlar ve ona ak
la, havsalaya aığnı&yan minalıu 
veriyorlardı. ----Matmazel Doktorla 

dostları 
Taddee!, Charles!, Gerda! ••• 
Bu yeni yerleştiğim malikinet:le 

sanki tatil de-nesini geçiren bir 
genç kız hayatı 1aııyordmn. Ev aa-

0 hiplerimi, yani sart§ID Almanla iki 
dostunu küçük isimJerile çağınyor-
dum. (Bitmedi) 

Kral Aleksandrın 
Ruhu için ayinler 

(Baş, 1 inci sahifede) 
Franaanm derin tessiirünü ve Yugoalav
~ya karıı kardeı muhabbetini •Öy).., 
mıt ve sözlerini f(iyle bitirmiıtir: 

"ln~anla:rm ID ııitıi milletlerin de Jıa. 
yatı hır parça saadet ve bir çok keder. 
terden yapdınııtır. 

Suikcatin yapddığı yerde 
MARSILYA, 19.A.A. - Yapılan a

cıklı merasim esnasında a·'-.asbn yepıl
dığı Y«e çelenkler konulmuıtıar. 

Yugoslavya ıelaretinin te,ebbu
siyle ita/yada yapılan ayinler 
ROMA, 19.A.A. - Kral Aldrıanclrm 

ruh~. istirabatı için ve Yugoalavya 
tef:ore~ t~bbüaü ile Sent Jeıman efe 
lllire kili~esinde qin yapıhnııtır. Kral 
~Y ~anı, bük~ reiii namına haıi. 
aye mustetan, kahine izalan. ecaelıi 
·~ter, ayin ve mebuaan reisleri ve 
yüluek memur),.. hazır hulunmuıtur. 

Daha evvel, Papalık nezdindeki Yu
g?•.lav aef'!retinin teıd>büsü üzerine lıir din! meraum yçdmıt. papalık aarayı 
erkanı ve papahf< nezdinde temsil e.ı·. 
len hükumetlerin miimeuilleri hazw ..:.. 
lunmuıt'ur. 

MILANO, 19.A.A. - K,..J ailesınden 
Bergam diilrası ile mahalli yüksek 
murlar, ec.?ebi konsoloslar, y ugog:: 
konıoloılugunun teıebbiisü ile Kral A
lek~r'ın hatırası için yapılan dini me
raaımde ~urr bulunmuılardD'. 

ltalya run baılıca merkezlerinde de 
buna benzer merasim yapılacaktır. 

BuJ:i:şT atareskonun taziyesi 
, 19.A.A. - Başvekil M. 

Tatareıko ra~yo ile Kral Alekaandr'm 
habrasıru taziz etmiş ve Kral v "f • • 
yapmıştır demiştir. azı esını 

V ar,uvada ayin 
VARŞOVA, 19.A.A. - Burada Kral 

Aleksandr'ın istirhatı ruhi icin bi . 
y ı . - r ayın 
~pı. mış ve bu ayınde Reisicumln• ile 

hukumet azası ve sefirler de hazır bulun. 
muştu,.. 

Bina ihtiyacı kendini his
settirme ğe başladı 

llk mekteplere bu yıl fazla te
hacüm olduğu için bir çok semt • 
lerde yarun tedrisat yapıldığt, 
talebelerim ikiye ayrılarak bir kıs
mımn öğleden evvel bir kısmının 
öğleden sonra okutulduğu malüm
dur. 

Bilhassa Eyüp ve •Defterdar 
mıntakalannda fazla.sile hinedi • • 
len bina ihtiyacı meselesi maarif 
müdürlüğünce ehemmiyetle tet -
kik edilmeğe batlannııfbr. 

Y almz lstanbul 36 mcı mekte
binde 800 talebe kayıtlı bulumnak
tadır. Öğrendiğimize göre, bu ta
lebelerin velilerinden bir çoğu 
maarif müdürlüğüne müracaatta 
bulunmUflar, yeni bir tube açıl· 
masmı istemitlerdir. 

36 met mektep talebe&inin iki
ye bölüımıesi için yeni bir bina a
ranmaktadır. 

Yani enstitolar 
üniversite bahçesinde İDfa edi

lecek rasathane ve yeni enstitüle
rin projeleri yapılmı'f olup illf&&l 
miinaka 1 a11 bu hafta sonunda açı
lacakbr. 

Bir fizik kimya, bir nebatat, 
hayvanat enstitüsü ve bir de rasat
hane inşa edilecektir. Hayvanat 
ve nebatat enstitüsü, eski Şeybis
lam kapısı bahçesinde yapılacak • 
br. 

Diğer inşaat üniversitesinin ar
ka tarafındaki bahçede olacaktır. 
Bunlar için 300 bin lira sarfedile
cektir. 

Yani asistanlıklar 
Tıp fakühesi fiziyoloji enstitü

süne yeniden iki a:sistaın alınması 
takarrür .etmiştir. 

Bu a&istanlıadar için yapılan 
müracaatlar tetkik edilmekteGir. 

Onivarsiteda yeniacnbbi 
profesörler 

üniversite hkültelerinde bu 
ıene yemden bef ecnebi profesör 
ders venmıye bllflıyacakbr. Bu 
profesörler tıpta dahiliyeci M. 
Franc, rontkenci M. Dessaver, ku· 
lak ve boğaz için M. Rutinz, eczacı 
mektebinde M. Löver, hukuk fa • 
külteainde medeniye hukuku için 
M. Svartzdır. 

Tıp fakülteUnde ku1a.k ft bo. 
ğaz · hastaJıklan kürsüsünü geçer. 
eeıne vekaleten idare e~ olan 
ZiJ" Nuri PafaDID vazifesine bu 
aurdle Pihayet verilmit olmakta.
dır. 

Profe.ör Şvaıtz pek yakında, 
profesör Löver de bu ay ICllMDMla 
fdırimize gelecektir. Diğer üç pro
ft'JIÖr gelmittir. Rontkenci Sali • 
hattin Bey profesör Desaaverin 
doçenti olarak kalacaktır. 

Gayrimübadiller 
Para tevziab oisbetioi bu

gün görüıccekler 
Gayri mübadillerin -lik kon

gre.i bugün öğleden sonra Halk 
e11inde toplanacaktır. Gayri mü • 
bıadillere yapılan para tevziatı • 
mn nis&tini tayin sırasında çıkan 
bazı ihtilaflar dolaJ16ile bugünkü 
toplamtınm hararetli olacağı anla
tılmaktad•. 

Halli imkinJamu temin mak • 
sadile Ankara.ya vasi salahiyetli 
bir heyetin gönderilmesi de dütü
nülmeıktedir. 

Bugünkü kongrede giyri mü • 
be.diller cemiyetinin J81İ idare he
yeti seçimi de yapılacaktır. 

POUST& 

Paketlere sarılı af yonlar 
Audon i• · "e lıir aabıblı et we~ ~ 

u Beyoğlunda ........ aralannda tüı>be
ti lıir va2iyette dolapıfoen po&hıkt' larr
tdapnıı ve polisleri ıörünce .. 1'VpDlllk 
islanigtiı. B...ıan büabiitiin fiphelenen 
memunar lı.mdisinıi yaluılayıp mewkae 
sötünnütfenlir. 

Merkezde üzeri .,_..ca Andonun 
koynunda pııAıettfere wıh afyonhır bu
lumnuftvr. Andonun alyonlar m- k-· 
disi kullandıiı, han ele ötede beride .at
tığı an!atıhnı§tır. 

Afyonlar müsadere edilmiı, Andon 
evrakile birlikte adliyeye veriJmiflir. 

Alacak meselesinden ... 
Pa~ çahtan Rııeilı Ye Hasan 

itimlerinde ilıi iıçi bôr alacak meoeleain
den k&Yga etmitl«dir. 

iki -ıeıe fabrikanın içinde biribirle
riıai dövdiil«en sonra dqanya çılmutlar 
""' yemden lıirilııirlerine hücum etmİ§ler· 
dir. ikinci kavgada bunlardan Ratib, 
Hasanı bapndan ve viicudunnun bir çolt 
ye.-lerinden t~w surette ,.....ı..m.,. 
br. Zabıta Rwııihi yakalamış, Hasan ifa
de veremiyecek bi:r halde hastahaneye 
lı:alcbnlarak tabkilu•U• ha§lannuııw. 

Pervane kırıldı 
E vvdki akşam Boğaziçinde bir kaza 

(Başı 1 inci sahifede) 
da pek mühim vesikalar bul...-ş • 
tur. Bu .uretle &Uika&t hareketi çok 
esrarengiz bir mahiyet almakta Ye 
bumınla alakadar bulunan bir çok 
kimaelerin tevkif edileeeği kUYVetle 
tahmin edilmektedir. 

Bundan hatka, eylül tonunda Pa
rise gelip "Senjan,, otelinde bir müd
det ikamet ettiği tesbit edilen meç
hul bir diplomat ta Fransız zabıtası 
tarafından ıiddetle aranılmaktadrr. 

Bu diplomat S. D. huswi İ§aretini 
taşıyan diplomatlara mahsus bir oto
mobille otele gelmiıtir. Fransız gaze
teleri bu diplmnatm sahte olduğunu 
ve poliain nazan dikkatini celb-. 
mek için böyle diplomatlara mahMıa 
iıaret)eri hamil otomobil kullandığını 
yazmaktadırlar. 

Diplomat otelde kendisini ataııe • 
mililer olarak takdim etmiştir. Fakat 
Fransız zabıtası timdilik aahte dip • 
lomatm kendisine takbğı iu:ıü bil • 
dirmemektedir. Katilin cürüm ortak
larından ve hali hazırda ın.evkuf 
bulunan Silvestr Malninin de Senjaıı 
oteline uğradığı tesbit edilmittir. 

Bu suretle 5 le§riniaanide oteli ter
keden aahte diplomatın suikast hare
ketinde §İmdili.k hüviyeti gı'bi gizli 
kalan rolü etrafında büyiilr. ve mnu
ıni bir alaka uyanmaktadrr. Franu.z 
zabıtası, suikastle alakadar şüpheli 
phıslann hepsi ele geçmeyince talı -
kikata ait hiç bir malômat vermiye
cektir. 

Parmak izleri 
Katilin pannak izleri Sofyada.n 

Fran.saya görulerilmiıti. Dakillosko • 
piye göre ilıi pannak izinin ayni ol
mau içön hiç olmazsa 8 noktanın bi • 
ribirile tevafuk etmesi icap etmekte
dir • 

Sofya polis müdüriyetinde par-
mak izlerini tetkik eden ehli vukuf, 
bu iki parmak izinde biribirine uyan 
35 nokta bulnuqlanlır. Bu noktala -
rm birleştirilme&ile her iki izden 
yukarda.ki iki tekil ha.sıl olmaktadır 
ki, pannak izlerinin tam ayniyetini 
göatennek.te Ye auikaatçi Vladonun 
toför adile tanmmıJ olan Vladimlr 
Görgief Çerno:z.emç olduğuna ası-. 
fÜphe bıraJmıamaktadD'. I 

Pavliç inkar ediyor 
ROMA, 19.A.A. - Havas ajansı mu· 

hahirinden ' Marsilya auikastinin mu
harriki Ye cinayette suç ortağı oldulda
n zannedilen Ante Pavliç ile Eııon Koa· 
tenıikin ifadeleri maznunlann h« türlü 
iıtiraki reddetmelerine rağmen, Pavliç'in, 
Hırvatistanı tiddet istimali ile ayırmak 
iatiyen uıtraplerin reist olduğunu tlesbi
te müsaade ebnektedir. Pavliç elli yqm
da k:ıdardrr. Ve Yugoslayadan kaçtık
tan •onra gıyaben idama mahküm ol· 
muf-tur. 

Koaternik'e gelince zannedildiğine o 
da Manilyada faaliyet göatermit olan 
tethişçi grubun reisi Egon Kraınor'in ta 
kendisidir. Kuatenıik aene batında Zag
rep auikastini tahrik etmit ve mahke
me, o :raman, Kuvartlemik'in vaktinin hü. 
yük bir lomunı bir Alman aanayiciaj i
le evli olan kız kardeıinin yanmde. ge
çirdiğini tetkik etmiftir. 

Yalan haberler 
PARIS, 19.A.A. - Manilya faciası 

neticesi olarak mesela M. Şutnin ve 
M. Piyetri gibi fahaiyetlerin katlediJ. 
diğine dair Y""lış baherler dolatmalı:ta
dır. 

Franm: matbuatı bu neşriyattan fid
detle müteessir olmuıtur. Ve bunun ye
gane gayesinin A nupa efkan 11111umiye
oini tahrik olduğu kanaatine varım~. 

Dahiliye -zın M. Martando halin 
:ranht haherierin kolayca kabulüne kar
tı ilır.z eden bir tebliğ neıretmek lüzu
mnnu hiısetmİ§.tir. 

Bu gibi nepİyatı )"lpaıılar haldonda 
bir ı.kihat. açılmıftw. 

Frannz ve Alman nazırlan 
arannda 

LONDRA, 19.A.A. - Reuter ajansı
nın Belırrattan aldığı bir habere göre 
Kral Aleluandr'm defninden aonra Op
lenats kilisesi yanında Fnuııız hsbiye 
nazırı ~ Peten ile Alnaııya bava 
"'1ZJrl Ceneral Görinır arasnada ~ 
dikkati celbeden çok hararetli bir muha
vere olmuştur. 

Macaristan ve tahkikat 
BUDAPEŞTE, 19.A.A. - Politilıa 

mehafili Yuııoolav sefaretinin mutat dip. 
lomaai yollan ile, Marsilya suikastına 
dair bazı malfunat jstediğini fakat tah
kikatı iığal etmek için hiç bir malumat 
...mlmiyeceğini haber alınıftır. 
BUDAPEŞT, 19. A.A. - Uç gün &ı:a. 

cılınvı. Şiriı:dilııayriyeoin 60 nuınarah va
punı Sanysle Y-iınahall., ara-da 
~ l:ıir wwwıena yüzünden sahile ff.:.. 
la ....ı...lınuı ve pervanderinden biri, de
niziıı ...tı._ yakın oı.. lıir tqlığa far• 
parak lunlmıftu'. 

V_, aağlmı ı..ı.n pervMieıile hare
loet ettirilerek yalon .,._ y enimaba!k 
wk..ıe.ine ~ - yolcular ıir· 
ketin 56 nwnarab vapunana naldedil
miılenlir. 

Kazaya uğny- vapur, teferden çı• 
lıanlarııiı: tamir için Halice ıretirilmit 
ve havuza komdmuftur. 

Çarpan tramvay 
Evvelki akıam Beyırntta bir tram-y 

kazası olmuıtur: Vatman Nüzhet «en
dinin idaresindeki Edirnekapı • Sirkeci 
hattında iıleyen tramvay arabası 13 ,..... 
lannda Y ekvaıt isminde lıir çocuğa çar
parak yaralamıfbr. Cerralıpaıa hasta
hanesine kaldırılan çoc:uğun sılıbi vazi
yeti iyidir. 

Halıcıoğluııda çıkaıı yangııı 
Evvelki gece Halıcıoğlunda 10 odalı 

biT eııin yandığını haber venniıtik. Polia 
yangının çıkış tekli etrafında tahkikata 
başlanıııtır. Ewn tamiri doJayı;sile içinde 
kimse bulunmaması dolayuile ateşin çrk· 
ması neden vuku bulduğu tesbit edile
memiıtir. 

MEMLEKET 
Diyarıbekirde Bankala 

•••••••• 
Ziraat Bankası mahallin ihtiyaçları 

cevap verecek vaziyettedir 

Diyanbekirden umu mi bir görüniif. 

DIY ARIBEKIR, (Milliyet) - Zi-ı lamıfbr. Efrat ve devairi 
raat banlcası: Ziraat bankası Di- mevduabndanı da ticari nn:ıaıl"I 
yanbekir fUbesi zirai ikrazatla i,ti ta kullanır. Bunlarda ticari 
gal ettiği gibi, ticari muamelatla da mukabili, iskonto, i~ira, ve 
iftigal eder. Bankanın zirai ikraza- mukabili avans muamelelerıiJı 
ta tahsis ettiği sermayesi Diyaıbe- minat mektubu, borçlu hesabı 
kir merkezi 82,220, Osmaniye ifleridir. Bu hususa tahsis 
23010 Silvan 20,190, Çermik 14,500 mevduat miktarı da 185000 
Lice 13,590, Betiri 9790, Kulp bulmaktadır. Bu miktarın 
6300, liraki ceman 169600 liradan göre, mevduatın vadeli v 
ibarettir. ~enin ikraza\ vaziyeti faizli ve faizsiz kıamdan 11 

ise 87810 lira, eski yani 933 ipti- ihracat emtia.sının bir teY 
dasına kadar yapıJmıf ipotekli ik· mamMf dolayısi)e, köylü 
razat ve 28709 lirası orta ve uzun banka.sına olan borçlarını ae 

denbeıi ödeyememift,ir. 
vadeli ki haddi azami be, se-
nedir. ipotekli ikrazat ve zür. DIY ARBEKIR BANKASI: 
ram yekdiğerine kefalet su- sene evvel Diyarbekirde Di 
retile mü~erek kefaletle al- kir bankası Türk anonim şirkeV 
dıklaı11 35812 habiyeli ikrazat ve mile bir banka tuis edilmifÔf• 
bir de 933 senesinde yapılan 933 kanın elliclen fazla müessis~ 
istikrazı dahili mukabili mah;;latı bir haylı da hissedan vardır. 

kanın sermayesi 750000 lira j,t 
ziraiyeden pirinç, çetlik, arpa, huğ. mevcut sermayesi 250000 li 
day un, ve hülliyet mükabili 8549 Banka bu &e111Jlayesile, timd' 
liralrk ilı:raızat ki ceman 164770 li- bankacılrk yapmaJI bir tarafa 
ra alacağı vardır. Esasen sermaye- mış, firket itlerile uğr·aıı;IDILldi~ 
nin yüzde onu mefrusat ve emvali Şirket, bükümet civarındaki 
gayri menkuleye tahsis edilmif ol- fahrikası ile bu fabrikaya 
duğuııa nazanm, şubenin müteda· ~rin muvakkat elektrik tesi 
vil sermayesi tamamen zürra elinde 
demektir. Şube esaslı olarak mah- alarak feCTİD buz ihtiyacile ef 

ğini temine çaiıfmaktadır. 
sulit, munuatı ziraiye ile hülliyet, T Cfkilinde büyük bir isabet 
talıvilit ve emtia mukabili olarak bu banka iki aene evvel yüzde 
ikrazat yapmaktadır. Mahaulat mu- mi geçen sene yüzde on kada 
kabili ·İkrazat yeni uyanmaya_ b8.f- mettü bırakmıştır. 

lacaiı V _,.,vaya aitmedeu evvel Baı
vekil M. Gömlıöı verdiği beyanatta 
Manaya cinayetinden tahutüJ edecek 
Taziyet hakkında hiç bir endiıeıi olmadı
ğını aöylemitlir. 

M. C ·• ıl+:;ı M.cariotanm bu meselen.in 
•- aycMılanmasını iotediğini ,.., 
meııft tanwwwıen meydana çıkınca 
Ye Mıııcar hüklımetimn, herhangi bW hü· 
kiiınet una,..unun ne c1<ı beti r bôr M.
car tebeuınm bu mmfvr ciı.yede .Ji.. 
bdar olmadığının sabit olacağını ilave 
etmi§(ir. 

CENEVRE, 19 (A. A. -) Bu sabah 
Yvgosfavyanm Milletler Cemiyeti aeii 
ri Milletler Cemiyeti unıvnU katibini 
:zıiyaret ederek Mmısilya cinayeti haldon
da yapılan polis tahkikatı bpldı-'a ken
dime hıiT Natten fazla görÜ§IDÜttür. Da
ha ..,,_. Yuıgoaavya sefift MiDeıJer Ce
miyetİDİn Jtalyaıı umumi katip muavini 

-~· Belgratta mü:uıkneln 
.SOFYA. 19 (Milliyet)- Belgrat'tan 

bi&cWriliyor: 
Bulgar Hariciye Nazın M. Batalof 

Belgratta M. Y evtici :zıiyaret etmiı ve 
ııralanııdalri müzakere yarun .aatten faz. 
la devam ebniıtir. M. Y evtiç Bulga· 
rİotanla Yugoslavya arasında lı:ral Alek
OlaDdr tarafından be§lanılan mükarenetin 
devıwn edip lıiç bir fey'İn buna mam <>
lamayacağmı bir defa claba Bulgar Ha
riciye Nazırına ıtemin elmittir. 

M. Batalof Belgnotta y_,, Haric:iıye 
Nazın M. Maksimoıu da ziyv,ret etmİf 
ve her iki nazır Bırlgarillhınla Y unanis
tanı alakadar eden ........,ıeler üzerinde 
&'ÖJ"Ü§müılerdir. 

Kralın BÖmüldüiü mabet 
Knıl Alduandnn Oefnedildiği ve Ka

na flÖ.-gİyeilerin aile mezarhimm bW.
duğ\ı (Sveti Görgi) mabedi, 1804 sene
&inde Kara Görıı:i tarafm.dan ilk i.syamn 
çıi<arddığı Topola köyüne yakın Ople
nlllı tepesinde bulunmaktadır. Topolanm 
lnxtufoıumm yiizüncii yılciöniimü JDÜna.. 

aebetile lıu mabedi inta ettinneğe baıla
yan kral birinci Plyerin de mezarı bwa· 
da bulunmaktadır. Mabedin içöncWıi sü
tmılarcla ...ı.i furp fırkalarınm baynok
lan ııörülmektedir. 

•• 

Cumhuriyetin 
Yeni bir eseri 

(Başı 1 inci sahnede) 

Jvda, b-.m belki fÜP 
kBrfI)andığuu itaret etınifler 
Turhal fabrikasının diğCI' fJll. 
kalardan alman müıbet n·-'"'"n-• 
üzerine kurulduğunu, milli -". 
yi olmadıkça, memlekette ref 
kaYUfU}amıyacağuıı , ilWsat ~ 
gnıımım17.;1n bir an evvel ~ 
mau lazım geldiğini ve luıd' 
çin bütün gücümüzle ça11----1 

olduğumuzu, beyan buyurduı.t' 
T umal fabrikasının, dün 

birçok memleketlerindeki eJJ 
yük fabrikalarından biri ol 
nu, bu fabrikanm her ci 
emniyet veren bir medeniyet 
essesesi olduğunu işaret buyııı' 
rak, halkı hep beraber fabriV 
gezmeğe davet ettiler. 

Başvekil Hazretlerinin P 
sevinç ve heyecan içinde alkJ 
Dllf , müteakiben memur ve 
le evleri, hastahane, fab·.,·-., 
her tarafı gezilmit , Bat 
Hazretleri fabrikada gö .. 
intizam ve mükemmeliyetten 
yı takdirlerini izhar buyunP'lf 
dır. 

İsmet Paşa Hazretleri bir 
det meclisi idare odasında istir .. J 
ettikten sonra; saat sekizde b"'.'.'; 
trenle; kendilerini kar,ılayaP _,. 
sevinç ve heyecan tezahü~,~ 
sında An.karaya hareket ~.il' 

T urbal sonsuz bir leTİnç içi!';ıil 
d~r. Fabrikanın açıl!fı; Bat~~ 
zıyueti fe'hre bir hayranı sili' 
~zarası vemıittir. C°'kuıt te'I' 
hürat devam etmektedir. ./ 

Universite Mübayaat 
Komisyonundan: 

Üniversite Merkez binası bahçesinde yapılacak olan r'' 
ıathane binası İnşası şartnamesine tevfikan 20-10-934 tıat'' 
hinden itibaren 20 gün müddetle ve kaoalı zarf usulile rniiJ'l11' 

kasaya ~onulmuştur. Talipler ~er giin Mubayaat Komi~)'": 
rtıına muracaatla dosyasını tetkik edehilirl r. Taliplerin •~11 

le günü olan 10-11-934 cumartesi günü saat 15 te Onivert't' 
Mubayaat Komisyonunda hazır huhınmaları ilin olunur. ) 

'6814 



MİLLİYET CUMARTESİ 20 TEŞRiNiEVVEL 1934 1 .. 
1 -N· · atı• Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Ba~çe:k~up~da Salih Necati Asipiro ec 

a~ ~[ ~~Ista~nbu~l H~aric~i. A~ske~~:~d::~::iy;;::i:;::::~:~::::(65:::0),ile ~,,. s-=---ta-n---;-b-u~I Z;;:i~ra-a-=-t-;B~a-n-;-k-a-sı_s_a~tış komisyonundan: 
rı . Vize ve Pınarhisar kıtaatı.ıh 1 (750) baş sahra top koşumu Sıra Semti Mah<ılles; Sokağı 

tıyac1 için aşı,ğıda cins ve mık· b · kapalı zarf usulile satın No. sı 
tarları yazılı erzak ~atın a1?.1":: ah!:!~aktır. Ihalesi 22 • 10-?34 1535 
ca.ktır. Pazarlık ve ıhale g~nu p zartesi günü saat 14 de ıcra 1538 

Cinsi 
His.aeaı 

Emlak Hisacye göre mu• 

No.aı hammen kıymeti 

~0-10-934 saat 15 dir. Ta~ple ;dilecektir. Talipler evs.~f ve 1545 
rın. belli gün ve saatte tem~nat artnamesini görmek uze~e 1551 
larıle birlikte Vizede Komısyo ~er ün öğleden sonra ve ?111" 1554 
na. nıüracaatları. _470 (689l) • ·ık:saya iştirak edeceklerı!1° 1560 

Vize için nÜn ve saatinden evvel t~~ınat 1561 

Galata 
KadıköJ 
Galata 
Usküdar 
Kuzguncuk 
Usküdar 

Yenicami 
Cafer ağa 
Hacı Aıra 
Yenimahalle 
Kuzguncuk 
Kazasker 
Yenimahalle 

f ermeneciler 
Sakızağacı 
Cevahir çıkmazı 
Mecidiye 
Tahtalı bostan 
Harmanlık 
Bedros kalfa 

Kagir dükkan ve üstü hane 
Ahşap hane ve bahça 
An;a metresi 37 
Yarım kagir hane ve lıahçc 
Ahşap hane ve bahçe 
Harap hane 

440 720 
2 / 5 
2 13 
1/ 3 
2 15 

24 120 

53 
23 
20 

8-10 
22 
~5 

3168 T. L. 
2029 " 

148 " 
1474 " 
2400 " 

184 " 
Kilo 
2189 
7861 

12364 

1200 
11027 
1231 
1382 
9951 
9232 

Şehriye ) 
Mercimek) 
Bulgur 
Pınarhisar i~in 
Mercimek) 
Gazyağı ) 
Şehriye ) 

Kuru üzfun) 
Bulgur ) 
Gaz ) 

• • • 
Tekirdağ kıtaatı iç~ 3~000 

V'e Malkaraaki kıtaat ıhtıyacı 
İçin 18 000 kilo ki ceman 48 
bin kil~ kuru soğan ihale günü 
olan 13 i.G-... ~·.ı Cumartesi gÜ· 
nü talip çıkmadığından m.ün~
kasası bir hafta talik edılmış 
V'e ihale günü 22-10-934 pa~ar 

1 tesi günü saat 15 olarak lfl?""ı? 
kılmmıştır. Evsaf ve. şeraıl~! 
öğrenmek isteyenlerın her guh 
V'e münakasaya iştirak edecek· 
lerin de belli gün ve saatte T e· 
kirdağında Fırka Satmalma ko 
ınisyonuna müracaatları. 

(464) (6893) 

• • • 
Corludaki kıtaat ihtiyacı için 

Pa~arlıkla 2000 kilo pirinç alı· 
nacaktır. Pazarlık günü 21-10-
934 Pazar günü saıtl: 15 tedir. 
Şartnameyi göreceklerin her 
<!Ün pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte te~inat
larile beraber Çorludaki ko • 
nıisyonumuza müracaatları. 

(468) (6895) 

• • • 
lzmitteki kıtaat için 100 yu-

lar başlığı,50 büyiik çul, 50 bel 
leme, l O.O kıl yem torbası, 25 
su koğası, 12 tavla halatı 24-
10-934 çarşamba günü saat 10 
ela pazarlıkla satın alınacaktır. 
l' aliplerin evsaf ve şeraitini öğ 
renınek üzere lzmitte Fırka Sa 
tınalma Komisyonuna müra • 
caatları. (467) (6896) 

• • • 
Vize ve Pınarhisar kıtaatı ih 

tiyacı için aşağıda cins ve mik· 
darı yazılı Erzak satm alına -
caktır. Pazarlık ve ihale gü~ü 
21-10-934 saat 15 tedir. Talip 
lerin belli gün ve saatte temi -
t\atlarile birlikte komisyona 
trıüracataları. ( 465) ( 6897) 

Kilo Vize için 
4000 Patates 

500 Zeytin tane~i 

555819 
400 

2000 
500 

Pınarhisar içirı 
Odun 
Sabun 
Patates 
Zeytin tanesi 

* • * b .. 
Vize kıtaatı için 28 adet u 

l'iik Linyit kömürü sobası, 59 
küçük saç soba, 14 büyük man 
~al, 56 dirsek, 693 soba boru· 
*u, 2320 kürek, 287 maşa, 287 
3oba tahtası 25-10-934 perşem 
he giiııü saat 15 te pazarlıkla 
sa.tın alınacaktır. isteklilerin 
§artnamesini görmek için Is • 
lanbul Levazım Amirliği Satın 
j}_?la K?misyon1;1na ;re pazar· 
eına gıreceklerın Vızede Sa -

hnalına Komisyonuna müra· 
caatları (469) (6901) 

• • • 
,, Ürdu ihtiyacı için "500,, ile 
I 1500,, baş dağ Top koşumu 
' hr kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. lhalesi 24 • 10-934 
Çarşamba günü saat 14 de İc· 
ra edilecektir. Talipler evsaf 
"e Şartnamesini görmek üzere 
her gÜn öğleden sonra ve ~ü
tı~kasaya iştirak edecekten? o 
~Utı ve saatinden evvel temı • 

1
.at ve teklif mektuplarile bir· 
ıkte M. M. V. Satınalma Ko • 
ttıisyonuna müracaatları. 

<103) ( 885) 6691 ' 

!e teklif mektuplarile bır~ıkte 1562 
M .M. V. Satmalma Komısyo- 1563 
nı.1na müracaatları. 1567 

" 
" Beyoğlu " " Hüseyinağa Mektep 

Ahşap hane ve bahçe 
Arsa metresi 86,50 
Kagir hane ve bahce 
Ahşap hane 

Tamamı 

" 9/ 100 

17-1 
1 

16 

1526 it 

346 " 
1764 " 
1982 " 

817 " 
(104) (4886) 6695 1571 

Heybeliada 
Büyükada 

Heybeliada 
Karanfil 

Bostan 
Çınar İki parça arsa metresi 171 

ile harap iki kağir dükkan 

Tamamı 
1008/ 2880 

5 
16-18-20 • • • 

lzmir Müstahkem ~evki 
hayvanatı için 5792~0 kilo .~a
man kapalı zarf usulıyle mu : 
nakasaya konmuştur. I~a~~51 
25 - 10. 934 Perşenbe gunu sa 
at 15 te dir. Tali~lerin şa~~nz.
mesini görmek içın her gun ve 

··nakasasına iştirak ecl,.cek • 
rau . M. tah 
lerin belli saatte lzmır us. -
kem Mevki Satmalma komıs • 
yonuna müracaatları. 
(341) (6264) 6755 

• • • 
Çorlu ve Muratlı Garnizon • 

larındaki kıt'alarm yemek pi· 
şirmek ve kışın sobalarda ya -
kılması için kapalı zarfla 
428000 kilo Uzun köprünün 
karaborcak ocağı istihsalatm • 
dan linet kömürü satın alma -
caktır. İhale 31 - 1 O - 9~4 Çar
şanba günü saat 15 te dır .. Ev· 
saf ve şeraitini öğrenm.ek ıste· 
yenlerin her gün ve talıp olan· 
ların belli gün ve muayy~n sa· 
atten evvel teklif ve te?1'"at~a
riyle birlikte Çorludaki komıs· 
yonumuza müracaatları. 

(385) (6496 l 699R 

• • • 
Beş yüz elli bin. kilo l;1ll ka • 

palı zarf usuliyle ıhalesı 6 T eş 
rinisani 934 salı günü saat on 
dörtte yapılacaktır. Şartname 
sini görmek üzere her gün ve 
ihale günündeki vakti muay • 
yeninden evvel teminat ve tek 
lif mektuplarını makbuz mu • 
kabilinde Ankara Levazım A
mirliği satınalma komisyonu 
riyasetine vermeleri 

(432) (6712) 7216 

• • • 
Vize kıtaatmm ihtiyacı olan 

584 kilo beyaz peynir pa~arlı
ğı 4 • 11 . 934 pazar gun':' sa· 
at 15 dedir. Evsaf .ve ~eraıt e~
kisi gibidir. 1stekl!lerın . bel~ 
gün ve saatte temınatlar.~le hır 
likte Komisyonumuza muraca· 
atları. (403) (6597) 

7242 
lf • • 

Hava ihtiyacı için 50 ton 
Hint yağı pazarlıkla alına~ak
tır. Şartnamesini görmek ıs • 
teyenlerin her _!rÜn . öğleden 
sonra ve pazarlıga gırece~I~: 
rin 28 • 1 O • 934 p~ar gUJ?u 
saat 10,50 de temınatlar~e 
birlikte Ankara M. M. Veki· 
leti Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. 

(451), _, - (6770. 7281 

• • • 
İzmir Gamizon teslim 

( 460) !Jarıca Garni~on te~lim 
( 110) Tuzla garnizon teslım 
(60) ki cem'an (560) ton 
kıriple maden kömürü 6-11-
934 ııalı günü saat 15 te kapa· 
lı zarfla münakasadadır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün Eskişehir
de Kolordu ve lzmitte Fırka 
Levazımına ve ihale günü?ün 
muayyen saatinde de 1.zmıtte 
Fırka Satınalma komısyonu· 
na eksiltme için müracaatlart. 
(412) (6892) ..... 

Bayramıçtaki Fırka ihtiya
cı icin 630,000 kilo yulaf ka
pal~ zarf usuliyle münakasa
ya konulacağından taliplerin 
yüzde 7,5 teminatı muvakka
teleriyle yevmi ihale olan 
12-11-934 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 13,5 da 
Bayramıçta Fırka Satmalma 

Mevkilerile evsafı yuka · r cia yazılı gayrimenkullerin mülk~yetleri bankamız kq.wıında asılı şartname suretındekı şartıaı 
dairesinde açık arttırma suretile satışa çıkanlmı ştır. 

İhaleleri 30.10-934 salı günü saat on dörtten itibaren yapılacaktır. Alıcıların Karaköyde eski Kredi Liyone Bankası bi
nasında Satış komisyonuna müracaatları. (660 3) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Satılık Emlak 
Muhasebe 
Esas No. Mevki ve nevi Teminat 

2 Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde Harbiye 1000 
caddesinde 115 - 117 N o. lı Selçuk apartmanı. 
137 metre murabbaı bLı ayerini 90 metre bahçe-
yi havi ve biri zemin kat olmak üzere dört dai-
reyi müştemildir. 

3 Büyükderede Yalı mahallesinde Gülistan ve Çe~ 400 
lehi sokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
tında iki dükkanı üstii'lde iki kısma müfrez oda-
ları müştemil kagir bina, bina 130 metre üzerine 
mebnidir. 
Sarıyerde Reşit Bey ve Hüseyin Ef. Sokakların• 250 
da 1, 3, 5, 5 · 1 No. lı rr:aa bahçe iki kısımdan mü 
rekkep hane sahası 175 metrodur. Alt katta üç 
oda, bir sofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu, üst 
katta dört oda, bir sofa, bir mutbak, hala ve ban 
yoyu havidir. 

Yukarıda yazılı emlak bPdtlleri peşin ödenmek üzere açık 
arttırma ile satılacaktır. Tafoilat için her gün, müzayedeye iş
tirak için de 30 Teşrinievvel 1934 sah gÜnÜ saat onda şube-

mize müracaatları. (6765) 7293 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet Merkezinde müceddeten yaptırılacak olan 

"37937" lira (76) kuruş bedeli k~ifli meydan, 37937 lira 76 
kuruş bedeli keşifli buzluk ve 21937 lira 76 kuruş bedeli keşif 
li beybağı mekteplerinin inş:ıatı ! apalı zarf usuliyle münakasa 
ya konularak 30 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif Salı gÜnÜ 
saat on beşte ihalei katiyesi icri\ kılınacağından talip olanların 
şartııamesiyle evrakı keşfiyt.:sin~ görmek ü~er~ Tokat Vilaye. 
tine müracaatları ve bu bapta kı kanun daır:?sınde vuku bula
cak teklifnamelerini o gün Tokat vilayeti encfuneni daimi ri • 
yasetine irsali ve tevdi eylemeleri ilan olunur. (6663) 

7222 

Jandarma Umum Knmandanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı na uygun olmak şartile 
(43630) çift sarı kundura kapalı zarf usulile 26-10-934 cu
ınartesi günü saat onda satın alınacaktır. Şerait ve nümune 
ve evsafını Komisyonumuza ve lstanbulda Jandrama mua 
yene Heyetine müracaatla r;ör meleri ve münakasaya iştirak 
için ilk teminatının malsandığ ına yatırdığını natık makbuz 
veya banka mektubu ile müna kasa gün ve saatinde Komisyo 
numuza gelmeleri. (6307) 6314 

jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 

Aşağıda yazılı (2) iki kalem eşya hizasında yazılı gün
lerde ve kapalı zarf usulile satın alınacaklardır. istekliler şart· 
name ve nümunelerini her gün İstanbul Jandarma Muayene 
Hey~ile Komisyonumuzda görebilirler.Eksiltme için gün ve 
sa:ıtinde ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile Komis 
yonuınuza gelmeleri. (6704) 

1 - (17461) adet kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 
2 - (1500) adet battaniye 8- 11-934 perşembe günü saat 

15 de. 

komisyonuna müracaatları. 
(460) (6863) 

"' • * 
Eksiltme gününde 33 ton ma 

karnaya yine istekli çıkmadı
ğından tekrar eksiltmeye kon
ınuştur. Eksiltme gunu 
24-10-934 çarşamba gilnü 
saat 16 dadır. Evsaf ve şerait 
eskisi gibidir. Eksiltmeye ge· 
leceklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Çorlu
daki komisyona müracaatları. 
(474) (6890) 

••• 
Tekirdağ kıtaat ve müesse-

.. 

satında kullanılmak üzere ma· 
den kömürü ve odun yakabi
lecek 50 büyük ve 80 kücük 
sobaya yevıni ihale olan IS • 
1 O • 934 tarihinde verilen fi -
at gali görüldüğünden müna
kasası 23. 10. 934 salı gÜ M 

nüne talik suretile bir hafta 
temdit edilmiştir. Evsaf ve şe
raiti görmek ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gÜn 

ve münakasaya iştirak ede • 
ceklerin belli gün ve saatte 
T ekirdağında Fırka Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(458) (6859) 7356 

Ma iye üf ettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye teftiş heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 T eş

rinisani 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı haiz olmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, "asgari yaş 
kaydı yoktur,, 3-Mülklye mektebinden,Hukuk Fakül· 
tesinden, Yüksek Ticaret ve iktisat mektebinden veya 
bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten 
mezun olmak, 4 - Ahlak ve aeciye itibarile şayan' 
itimat olduğu bittahkik anlaşılmak. 

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievvel 1934 tari
hine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası, 
" Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - AskerJjk
lerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair vesika, 
4 - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair 
hükiimet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki İmtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve Is
tanbul'da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
kara'da yapılacaktır. 

mtihan programı 
1-Maliye: 
A - Bütce "ihzarr, tatbikı, tasdiki ve kontrolu,, 

Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariyeleri, teklif usulleri vasıtalı ve 

vasıtasız vergiler " Sedüllü vergiler, veraset vergileri 
istihlak üzerinden alman vergiler, gümrük, inhisarlar' 
harçlar ., Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, ' 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teşkilatı, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, 

Tı.irkiye düyunu umumiyesi, 
2 - iktisat : "istihsal, tedavül, inkısam ve istih

lak bahisleri ., 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4 - Hen: 
dese, satıh ve hacim mesahaları, 5 - Ticaret usulu def
teriıi " esaslı ve pratik mal\ımat ,, 6 - Hukuku idare 
Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunların
dan maliyeyi alakadar eden ahkamı, 7 - Türkiyenin 
tabii, iktisadi, coğrafyası ve tarihi hakkında malfunat. 
8 -·Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan neticesin~ 
de müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene sonra yapı
laca.k ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye 
müfettişliğine tayin edilec:?k ve bir sene staj için Avru
paya gönderileceklerdir. (6315) 6915 

• --- Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar g6ıterir ---

KATRAN HAKKI EKREM 
Bo tehlikelerin önüne g-eçerck öksürükleri keser ve müzmio bronıltler ile 
nezleltrini kat'iyvcn geçirdit;i ı:i!ıi ncf<s darlığını da çok faydası vudır. 

Afyon Vilaye1:inden: 

goğü> 

'Afyon. Konya yolunun (7 720) lira bedeli keşifli OXOOO • 
OX250 kilometreleri arası parke ferşiyatr 24 Birinci Teşrin 
934 tarihinde saat 15 de Encümeni Vilayette ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve ke· 
şifnameyi görmek İsteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve ta
liplerin % 7,50 teminatile Encümeni Vilayete müracaatları İ· 
lan olunur (6482) 7003 



, 
' 

8 MiLLiYET CUMARTES! 20 TEŞRiNiEVVEL 1934 

•• o Hasan •• •• suru asli leri 
Öksürük, nezle, bron~it, boğaz ve göğüs haatalıklarile sesi kısılanlara ıifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur, HASAN ECZA DEPOSU 

, 
Cümhuriyet Bayramında 

Verilecek Balolarda~ 
' 

• • 

•• 

Giyeceğiniz 

tuvaletin 
kumaşını 

intihap 
ettiniz mi? 

1 
1 

•• 

Mağazalarında düşündüğünüz, 
hayalinizde yaşattığınız kumaşı 

bulabilirsiniz! 

I PEK I Ş'in saten/erini, tafta/arını, 
organdinlerini bir kerre görünüz. 

' ' 

66Sl 

.. 
Jandarma Umum Kumandanlığı An

kara Satınalma Komisyonundan: 
ilan edilen münakasasına İstekli çıkmamasından (1250) 

adet altlı üstlü demir karyola §artnamesi değiştirilerek yeni -
rlen kapalı zarf usulile satın alınacaktır, ve münakasası 4-11-
934 Pazar günü saat (15) de yapılacaktır. Nümune ve şart. 
namesi İstanbul Jandarma Muayene hey' etinde de vardır. Nü. 
ınune ve şartnamesi Komisyonumuzda ve Istanbul'da her va
kit görülebilir. Alıcıların münakasa gününde ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza gelmeleri. 

(6664) 7258 

.. --- Profeallr ---.. 

Dr. İhsan Hilmj B. 
Avrupadan geri döamOttllr. 

r ı.~:~i M. NECATi 1 
Talı. sim Kımer Palns l inci kat 

Telefon. 49313 
..-.: ................ ... 

7387 

Neşriyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK. 

SANİN 
Diş macunu 

&anin: Diş etlerini besler 

&anin: Ağzı ferahlık verir 

&anin: Ditleri temizler. 

&anin: Fenni imal edilir. !Wı I 

s0~:!.~.N § 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
1ST ANBUL ACENT ALICI 

Limcrn Han, Tel.lon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 

21 Teırinievvel Pazar ırünü saat 20 
de Galata nhtımından kalkacak. Gi· 
ditllo Zonıruldak, lnebolu, Ayancık. 
Samsun, Unye, Ordu, Giresun, Tire • 
bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye . Dö
nüıte hunlara ilaveten Of ve Sürmene 
ye uğrayacaktır. 

Mersin yolu 
INÖNÜ vapuru 21 

T •trinievvel 
PAZAR güııti saat 10 da Sirkeci nh· 
tnnından kalkacak, ıridiıte Çanakka • 
le, lzmôr, Kuıadası, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmariı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Merıri· 
ne gidecek, dönüıte ayni iskelelerle 
beraber, Alanya, Ye Geliboluya uğra· 1 

yacaktır. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve ÇAR

ŞAMBA, günleri saat 20 de Top· 
hane rıhtımından bir vapUJ" kalkar. 
Gidi§ ve dönüıte mutat iskelelere 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA, ırünleri bir vapur 
saat 9 da Tophane nhtrmından kalkar. 

Mudanya yolu 
Cumartesi ııünWıden nmacla her 

gün - 9,30 ela Mudanywı yoluna 
Tophane nhbmından bir vapur kaJ. 
kar. 

Emrazı dahiliye ve hıfzı 11hbat miite • 
lıas11sı Doktor Muallim 

ŞEKIP HABiP 
Avrupadan dönınüıtür. Haıtalannı A 
yaoofya, Y erebatan caddeıi No. 43 
Hacı Süleyman ef. aparlımanmda ka· 
bul ediyor. Cumarteıi, Pazarteai, Per 

ıembe ıriinleri öğleden ıonra 

l l'ıı..-.,. Telefon : 23035 --·• 

6668 

1 Askeri fabrikalar il&nlan 1 
Bakırköy Barut Fabrikalan 

muhafız efradmm Kanunuev • 
vel 934 İptidasından Mayıa 
935 nihayetine kadar altı ay 
zarfında iaşeleri için lüzum gö
rülen aşağıda yazılı Et ve Seb· 
ze açık eksiltme usulile ayrı 

ayrı alınacağından isteklilerin 
5 - Teşrinisani - 934 Pazartesi 
günü saat 14 de Fabrikada Sa
bnalma Komisy~nuna müra • 
caat etmeleri. (638) (6804) 

Kilo Cinsi 
3200 ·Sığır Eti 
1190 Patates 
360 Kuru Sovan 
680 Pırasa 
680 Lahana 
850 Ispanak 
340 ıTaze Bakla 
340 Sakız Kabağı 

7328 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamıuıtırıcı lam· 
baları uzaklattırmak lazımdır. 

Hüliıa olarak 
iYi DAGITILMIŞ VE TAMAMEN MON- t 
TEŞIR BiR ZIYA V ASiT ASiLE VE t 
iYi OPALiN CAMDAN DIFFOZöRLER 

1 
VEYA (INDIRECT) TEN-

, VIRLE LATiF BiR ZIY ADAR MO. • 
HIT MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

• • s A T 1 E 
• 

iyi tenviri VERESiYE olarak yapir. 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığındaa, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

- budur. İsmine dikkat buyurulması-
7168 

ADAPAZARI 
TDRK TICARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul tubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret lasmı ~ ıT el.: 23623 
Galata ıubesi , Tel.: 43201 
Usküdar Şubesi ~el.: 60590 
itimadı Milli -, ~ ·~ ~el.: 41937 

S E R M A Y E S 1 : 1 , 2 O O, O O O _ ___, 
ihtiyat akçası : 1 3 O • O O O 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bo:ıöyüli, Buruı, Dü:ıce, 'Ea1ı;,e
hir, Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal PQf4 
Galat4, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Vaküdar1 

Yenifehir. 
Müsait ıartlarla mevduat, ha vale kabul eder. Tahsile senet 
alır, ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. ' 
Komisyon ve ticaret kısmı -her nevi emtiai ticarivA 

satışma delalet eder. • 
'(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. • 66S4 

Üniversite Mübayaat 
Komisyonundanı 

- ·· Universite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde 
yapdacak olan tamirat ve tesisatı 29-9-934 cumartesi gü· 
nünden 20-10-934 cumartesi gününe kadar kapalı zarf u• 
sulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip• 
ler her gün mubayaat komisyonuna müracaatla dosyasını 
tetkik edebilirler. Münakasa günü olan 20-10-934 cumarte
si günü saat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlik· 
te hazır bulunmaları ilan olunur. (6169) 6689 . 

Jandarma Umum Kumandanlığı An· 
kara Satınalma Komisyonundan: 

Komple (600) Eğer takımı kapalı zarf usulile satın alına· 
cak ve kapalı zarf münakasasr 3 - ikinci Teşrin • 934 Curnar· 
tesi ııaat on dörtte yapılacaktır. istekliler şeraiti anlamak ü • 
zere lstanbul'a Gedikpaşada Jandarma Muayene Heyetine, 
Ankara'da Komisyonumuza ve münakasaya iştirak için de 
Komisyonumuza müracaatları. (6666) 7259 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındanı 

Edirne Jandarma Mektebinin 9000 lira bedeli keşfi ile 
tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren (20?. 
gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mu 

nakasaya iş.tirak edeceklerin şeraiti anlamak üzere Nafıa Ba~
mühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 27-10-934 cu· 
martesi günü saat (10) da Edirne Merkez Malmüdürlüğün· 
de toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. (6402]

920 


