
Muhtelit mübadele komis
yonu dün son defa olarak 
toplandı, reis1erin nutukla
rından sonra dağıldı• Sahip Ye Bqmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

İngiltere ile Avusturalya 
arasındaki tayyare yarışı baş
lamıştır. Tayyareler 18 bin 
kilometro katedeceklerdir. 

-
FlATl 5 KURUŞTUR. 

Deniz hakimiyeti 
İçin rekabet 

d ·· a ıiyaıeti-Büyülo harpten sonra uny d 
. . k . A upa kıtJuın an 1Un ııklet mer e:u vr 

B .. ük Okyanusa 
Atlaı Okyanusuna ·.-e uy . deniz 
İrılikal etti. Cihan ıiyaıeti, daıma 1 1_ •. • . Harpten evve , 
&uvvetile beraber yurur. rk · · "klet me e
Avrupa, dünya ıiyaıebnın .sj • ı ile 
2i idi; çünkü deniz rekabeti ';{!1.e~ehar
Alııumy.ı arasında idi. E~sk<;nd ~yudevle-
b. b .. dııenız 
ın ıebeplerinden m e . 

ti arasındaki bu rekabet~•· b" deniz 
Bü}'Vk harp AJmanya nı~ ·ı:;re'nin 

ılevleti olmaktan ÇJ~51• nr aferle
de ;;af erile neL;celendi. fakat uAlz 1 . . . . d 1 "!izler man ar. 
l'ının beyramı ıçın e ng•. . 'k 1 tı· 
dan daha mülhit Jnr rakıp ıle ar!:Jleı 
lar: Amerika. Filhakika bu me "ki 
h .. d b"" ük servet kazanmıf, ı ı-

&t'JJ .açın e uy . ·· b' ca· 
d. h . k" af tını• sanayıı ve ıa ı ayatı ın •t e Y' · de . . • d ·· ya muvazeneaın 

retı genı$lemtft un . in· 
de o niıı.bette ıiıyaıi kuvvetı artmıflJ. 

"li 1 T afal ar'da Fransız ve hpan'l'.a 
gı z er r g "k sonra bır 
donanmasını mag"l(ıp etb ten 

. · · B .. .. k harpten 
Hır rahat eltiklen ırıbı, uy~ b" deniz 
ıonr,· da uzun bir zaman yenı ır 
luıvv~tile kartıl•ımayacaklannı zanne-• --''-- ·ı kartı karııya derken, anıızın ıunc.-..- ı e 
celdiler. n-

Uzak Şark'ta Japonya ~a h".rpten '? -
b .. ..k b" denız" devletı •eklınde belir ra uyu ır ~. · ti 

m· ti O ııünden itibaren cihan ııyaıe 
A:'ru~a'dan Büyük Okyanu~'a geçti. Av: 
rupa siyaseti, bu genit ıiya.~et. çerçe":eıı 
içinde daha dar, adeta mevzu bır mahıyet 

alt. giltere Amerika ve Japonya arasın-
d n lh "' !-••ıını takip eden seneler 

a SU Ull h•- • •-'-l"k r 
. . d k" d . ı·n.,.atı rekabetı '""'' ı e ı 
ıçın e ı enız ,.... • be d 
bir ,ekle girmekte idi. Eger reka 

1
t ~-

vam etseydi, Amerika'nın zam"':'la. n~~ • 
tere'yi geride bırakacağı tüphesızdı. Çun
lcü Amerikalılar, harpten çolc ~üyük mad. 
di kazançla ve iktısadi ve ıınaı hayatlan
ru takviye ederek ç~tl;"rd~. itte bu re· 
kahete mi.ni olmak ıçındır kı 1921 aene· 
•İnde Waşington'da bir konferans top -
landı. Ancak Amerika, deniz inıaatını 
tahdit eltnek için §Ari olarak, 1~2 ~ene
ıinde imzalanan lngiliz - Jap?n 1.ttıfak~
ıun bozulmasını ve U:ıak Şark .18':ll ı~atu
konun muhafazasını talep etmıt~· Filha
kika bu lngiliz - Japon it~ifak.', b~ taraf
tan Almanya'nm mağliibıyeb, dıger ta
raftan da Çarlık Ruıya'ıuı~~ zayıf.laJll'.'•~ 
Y 

•. •. , Amerika'ya ınuteveccıh gıbı 
uzun" ·n . ld · 1 - " . d ittifak Amerıka ann ıs e. 

aorunuyor u. ş k'tak" t ı ..• 
diği gibi bozuldu. Uzak ar 1 1 a u 
konun muhafazası, bilıihare dokuz taraf
lı olan bir muahede ile kefalet alt~ alın
dı Bundan sonra da meıhur Waııngton 

• 1 ' imzalan· deniz ıilah.eızlanma mukave eSJ 
d Bu mukavele lngiltere ile Amerika 

ı . • J ' 
arasında müsavatı tanıyor ve apony~ .. 
ya da lngiltere ve ~erika'nı~ bet nıs
betine kar~, üç ıUıbetınde denız kuvve· 
ti veriyordu. , 

Şimdi bu mukavelenin müdde.tı 19~ 
senesinde bitecektir. 1935 ıenesınde bır 
konferans tıoplanarak mukav.eleni_'! ~ekrar 
tecdit mi yoksa tadil mi edılece111nı tel· 
kik edecektir. Ancak hu konferanstan ev• 
vel, üç büyüle deniz devleti, .a~alann~a. 
teınaı etm.:kte ve konferans ıçın zemını 
hazırlamağa çalıtmaktadırlar. . Şimdi.ye 
kadar yapılan bu tema~"!"" bı~. '.'etice 
vermediği gibi, iıtikbal ıçın de uımt va
detın di •. görülmektedir. Bir defa Japon-

e 111 • "b" b def )'a 1921 senesinde ol~ugu gı ı,. u • a 
İngiltere ve Amerika nm be~ nııbetine. 
ı..,.11 üç niıbet ile iktifa etrnıyor. Kendı 
kuvvetinin arttırılmasını istiyor. So?'"a 
\lzak Şark'ta askeri vaziyetini daha zı~a· 
de takviyeye yarayacak bir takım teklıf. 
ler yapıyor. Japonya en ziyade tayyare 
hücumlanndan korkuyor. Tayyar~ ~!1• • 

Yan bü '"k hacimde layyare gemılenı:un 
·ı yu k b'I Amerika 1 rasıru istiyor. Buna mu a 1 • 

da Japonya'mn itine el~eren.. .. denızal.!'. 
lenıilerinin ilgasını ;ıenye ıuruyor. H.~ 
laıa yapılan ilk temaslardan Amerika 1 e 
Japonya arasında ehemmiyetli ihtilafl.ar 
tebarüz e~§tİr. ln&'iltere ile Amenka 
&tasında da bir takım ihtilaflann çıkma· 
•• L,. • I . .,_ bahriyelileri, 1921 

...,.ıeruyor. nguu k 
leneainde Amerika'nın donanma no ta-
111ıda lqiltere'ye müsavi olmasını asi": 
~-- -d ·.ı di Fakat o zaman, bır 
~ ememı,-er r. . . t 
'<afbn Dominyonlann tazyilıi, dı~"' ~: 

"-Etan da Amerikalılann mali ve ıınaı 
lıuvveti kartıımda müsavatı tannnıılar· 
d!· Şimdi Amerika ile rekabet edecek ~a
~Yetıe olduklanaa kanidirler. Mama,fıh 
lngiltere, timdililc Japonya ile ~e~ 
••a11rıdaki ihtilafa yakınd•n seyırcı vazı
l'etindedir. . 
b Deniz kuvvetlen etrafındaki rekatM;b 
araı-eııendiren bir imi! de Uzak Şark ta 

•latiikonun bozulmasıdır. Japony~ 1~2~ 
~"kavelesine rağmen, Mançurya yı ! 1 ~1-
Ja etmiştir. Halbuki deniz kuvvetle~ını~ 
la!ı~idi, dolayııile, Uzak Şark'talri '!yası 
"•••yelin olduğu gibi kalmasına haglan
ını~tı. 
• l'.teıelenin içyüzü ıudur ki 1921 sene
••nıknheri üç devlet arasındaki kuvvet 
l>ıuvaztneıi hayli dcğiımittir. Jap~ny~, 
0 üç sene ev.elsine nazaran kendııını 
~rek iktısadi gerek mali ve sınai nokta• 
dan cls.lıa k~etli buluyor. Kabına ıığ • 
""'Y•ralc geniılemek ist•iyor. Uzak Şark
t . • d ı . ı ııyasi vaziyeti, Mançurya' a yap ı g ı 

iviıki ıle hayli kuvvetleımiıtir. 1921 
lenesinde olduğu gibi, artık Uzak Şark'· 
t "Açık kapı" yoktur. Şark, Japonya'nın 
lıı•ı:eınonyasına girmek yolunu tutmuş • 
tur. Saliilıiyettar Japon devlet adamlorı, 
ll:oak Şarkta Japon Monroe .kaides.inden 
~llıod iyorlar, 1 ngiltere kendı Domı=ı~:n· 

?de meu ul olsun, Birleşik Amen a, 
"• ndi kıta11na çekilıin. Uzak Şark 111 Ja• 
l>onya'1ıo· a terkedilsin, diyorlar. 

Japonya böyle düıündükçe, 1921 ıe~r 
•İade alduğu gibi, Uzak Şark'ta, lngı • 

9 uncu ıene No. 3125 PAZAR 21 T. EVVEL 1934 Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdüt"Ü : 2431 9. 
idare ,,. Matbaa: 24310. 

Belgratta müteveffa Kralın_cenaze mJerasKim1i~e ıM'ftir~AeJen !ürk !11Kuhalız alayı ~ölub .. ğü Belgl~~t i•.t~spiyonunpJa c
1
enazenin önünde geçit resmi yapıyor. Cenaze merasiminde top 

arablarında duran cenazenın ortasın a ra ıçe arı,. nnesı, yenı ral Piyer, nıya et mec ısı reıaı rens au, Romanya Kralı Karo/, Fransa Reiaicumhuru M. Lebrun Hz. 

Balkanlarda nizam bozulmazlMübadele komisyonu dün 

K .. ··k ·rıAfl b b B Ik k · son toplanhsını yaptı 
UÇJU. ı 1 a ~-h~rab~r abJ• ~n onserı Yuna~ hükumeti bize verilecek on beş 

Be gratta mu ım ır te ıg neşrettı bin ıngiliz lirasını bankaya koydu 
Ankarada yapılacak olan önümüzdeki toplantıda milletlerimiz ara· 

ıındaki yaklaımayı daha inkişaf ettirecek çareler arayacağız 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. in Belgratfa beyanatı 

M. Yevtiç, M. Titüleako, .. "!· M~'?imos, Tevfik RüftÜ Bey 
LGRAT 2o. A.A.- Uç devletin Balkan ıtılafı mechıı de ~~I:"" ı~t Tevfik Rüttlii Bey ve y;.goılavya hari. 

f!~ ' .. kkep olan 7 de toplanmıştır. Balkan ıtılafı meclı- ciye nazırı M. Yevtiç hazır bulunmuı. 
harıcıye nazırl~ndan1 .~ured'" abah saat sinin celsesinde Yunan Hariciye nazırı !ardır. 
k .. '"k "ti"laf d ım mec m un ı uçu 1 aı ' . . ırı M. Makıimoı, Romanya hariciye nazın BELCRA T, 20.A.A. - Küçük itilaf 
10,30 da Yugkosbl:'vy~ dhantoalyanmıe nazftır M. Titülesko, Türkiye Hariciye Vekili (Devamı 5 inci aahifede) 
M Yevti.ç'ı"n a ınesın e P • . ,,,,,,,,,,,,,,,, ............................................ . 

·v~~~~·ikt·ı~~ı· Fransız zabıtası Pavliç'in 
Nazırı geliyor Marsilyaya sevkini istedi 
yeni muahede esaıları 

hazırlanmış gibidir 
Türkiye ile Yunani•tan .,..~ında 

aktedilecd< yeni ticaret muahed_e• hak· 
kında İktisat ve
kili Celal Beyte 
müzakereye gİrite • 
:ek olan Yunan lk· 
tisat nazırı M. Pes
mazoğlu'nun bu 
hafta zarfında tch· 
rimize ırelerek An
karaya gibneıi bek
lenmektedir. Yu
nan iktisat nazm
nın Ankara ıeyaha· 
ıi, Yunanistanda 
evvelki cün yapıl· 
mış olan reiıicum-

M. Pesmazoğlu bur intihabı dola
yısile teehhür et· 

nıiıti. daıı M"" ·· Kritikas 
Yunan ayanın .. ?•Y0

• y 
1 d mecli•te Turkiyenın, una· 

geçen er e . ) 
(Devamı 5 inci sahıfede 

- Am "ka ile müsavat meselesi 
terekve enbahi• bile değildir. Deniz ıi· 
arlı mevzuu ,... . bü ük 
!ahlarının tahdidine manı olan en S~ah 
engel, ıiyaıi anlaıamamazlıktır. . d 

1 • d . siyasi meseleye baglı ır. 
mesc e&ı a.ıma . ·d· ki A a 
Esasen bunun için değil nu ır vrup 
devletleri arasındaki ıilahsıpanma mese-

. b" t•· l'" netice vermiyor? 1921 se-
lesı ır uru . "l'LI tah 

•İnde Waşington deruz 11 au arım • 
n~ı mukavelesi imzalanmazdan evvel de 
d! - me•bleleri halleden dolcuz taraflı 
ııyaıı -
muahede imzalanmıştı. . 

Ş d• 1936 senesinde Waşıngton mu-
ım t • • • t 

ka 1 . mukadderalknı tayın ıçın op. 
vt' caının b' . 

1 k Olan konferansın ır nebce ver-
anaca h .. 

• eg" i anla•ılmaktadır. Eıa1en er uç 
ıruycc ' · • · k ı•· ı ı · k 
d 1 t le böyle menfı netıceyı a ı e a -

ev e • • .. 1 • t 
k " deı·ek hareketlerını ona ıore ayın e • 

1
• el ·dir Amerika, lnı:iltere ve Japonya 

mı ı eı • • · ı · hl 
da bir dcnız 11 a anma yanıı mu-

arasU1 1 'h ıh ·· 
hakk• k gibi görün~yor. şte c: an ıu u-
nu tehdit eden amil, Cenevre de ~opla: 

" liıhsızlaruna konferansının bır neb
n n 11 • d d · 1 Lo ce ,·ermemes.lnden zıya e, enız ere na• 

k• olan devletler arasında yarın ba§la-
ı n1 • 

yncak <>lan bu rekabcltır. 
Ahmet ŞUKRU 

Ustaıi Reisi 
ayrılmış ve 

~ 

Fransadan suikasttan evvel 
oradan ltalyaya geçmiıtir 

MARSILY A, 20 (A.A.) - Kral A· 
lekaandrın katli tahkikatı ile meıgul 
müatantik , Uabl§İ tethiı cemiyeti re• 
is.i Paveliçin Torine'den Marl.İlyayııı 
naklini talep etmiştir. 

Pavliç'i teıhis ettiler 
ANNESi, 20 (A.A.) - Sen Julyem 

iataıyon memurlarından birisi Pavo • 
liçi re.imlerinden hiç tereddüt etme • 
den tarumııtır. Memur 4 Tetrinievvel 
1934 de kendiaine Belgrat için bilet 
verdiğini ıöylemittir. Cörünüte bakı • 
lırsa Pavoliç Fransadan auikastten ev
vel ayrılmıı ve Fran11z poliainin tak· 
bi. Ü~erine tevkif edildiği ltalyaya git 
aııftir. 

Uattıfi tethiı komırrsı reiai Pavliç 

Bir iaim mÜfabeheti mi 
BOKREŞ, 20 (A.A.) - Marsilya, 

(Devamı 5 inci sahifed<) 

Yeni paralar Cumhuriyet bayra
mına yetişecek mi? 

Yeni sümüf liraların kabul edilen ıon ıekli 
Yeni cümüş paralarrn bu hafta İ• 1 ıılmııtır. Paraların çelik kalıplan ya-

çinde baıılıı:ıaaına batlanacağı anla • .(Devamı 5 inci eahifede) 

Dün komİ!!you şerefine 
Türk ve Yunan hükiimetleri ara • 

unda a.ktedilen itilafnarne mucibince 
Muhtelit Mübadele komi•yonu dün • 

bir ziyafet 

-.,. 
verildi 

~ ' . l den itibaren vazifesini bitirerek ka • 
pıla.rını kapamıştır. Dünkü nüshamız .. 
da yazdığımız veçhile komisyonda 
son kalan ve taafiyeıi jcap eden me .. 
aelede etabli ruml >rın mallarına mu
kabil komiıyon emrinde bulunup ta 
Türk hükilmetine tesviyesi icap eden 
22 bin lngiliz ilrası, mütebaki 15 bin 
İngiliz lira11 meselesi idi. Türk hüku
meti taahhüdatını tamamen ifa ettiği 
ni müteakıp verilecekti. Evvelki gün. 
kü içtimada Türk heyeti murahhaaa-
11 noiai Şevki Bey Türkiyenin taahhü
datını tamamen ifa ettiğini beyan et· 
mit ve paranın timdilik bir bankaya 
tevdiini teklif etmi,ti. Yunan heyeti 
murahhasası esas it ibarile bu teklifi 
kabul etmekle beraber, Yunan Hari • 
ciye nezaretjne sormadan kat'i cevap 

veremiyeceklerini söylemiş ve meıe • 
leyi Yuiıan Hariciye nezaretinedn tel 
pafia aonrıuflu. Yunan Hariciye ne• 
zar tjnden beklenen cevap evvelki ge 
ce geç vakit geldiğinden komisyon an 

Türk murahhas heyeti reİ6İ Şevki B, 
cak dün sabah saat 11 de toplanın t 
ve bu •on meseleyi de hallederek da· 
irJmııtrr. Yunan Harjciye nezareti 
Şevki Beyin teklifini kabul ettiğin • 

(D<vamı 5 inci sahifede) 
~=========-==~~===-=======-==~=-= 

.. 

Yukanh: Forbiahet mektep lmwa_zörii. ~a: Kruvcuör müretteba 
• hndan olan ba kısım ~ ıeyreJiyorlar. 

lngiliz kruvazörü geldi 
Misafir bahriyeliler kumandanlarile bir .. 
likte bugün abideye çelenk koyacaklar 

Limanmuzı ziyaret e• 
deceğini yazdığımız ku· 
mandan Tonter'in ku • 
mandası altında bulu • 
nan lngilterenin F orbia 
her mektep kruvazörü 
dün sabah ıaat yedide 
limanımıza gelmi tir. 
F orhiaher top atmak ıu 

retile tchri &elamlamı§, 
bu toplara Seliıniyeden 
atılan toplarla mukabe 
le edJlmi§Iİr. Kuman • 

vali Muhittin Beyi ve lı 

tanbul kumandanı Ha • 

lia Paşayı ziyaret etmiş Fenerbahçe - Forbishet maçmdan bir intiba 
tir. Muhittin Bey ve Halia Paıa öğle· de Taksime giderek abideye bir çe 
den ıonra kruvazöre giderek kuman- lenk koyacaktır. 
danın ziyaretini iade etmiştir. Forbi& • Dün Fenerbahçe stadında Forbis • 
her kruvazöründe 137 zabit namzedi her futbol takımı ile Fenerbahçe la -
vardır. lngiliz bahriyelileri dün sivil kımr arasında bir maç yapı)mıftır. 
o,arak ıehirde gezintiler yapmıtlar - F enerbahçe 8 - 1 galibiyetle maçı bi-
dır. Kumandan Torster bugün saat 11 tirmiştir .. 
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T~RIHI TEFRiKA: 167 
• 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRA.K.TlGI VESiKALARA COREJ 

Her hakin mahlııdar. Ycuan: A. C. 

Bnlgar Emareti ile Babiali arasın
daki vaziyet sertleşiyordu 

Bir aralık mali mürakabeyi ka
bul edemiycceğimizı biJdirmemız 
üzerine büyük devletler bahri nü
mayişler yaparak o mürakabeyi 
Babıaliye cebren kabul ettirmişler
di. Abdülhamit bu Avrupa mınta • 
kasındaki Osmanlı · vilayetl .. rini 
çoktan beri gözden çrkarrnış olma
lı idi ki bu suretle hareket etmekte 
bir mahzur görmüyordu. O vilayet
lere "Vilayatı Selase,, namı veril· 
mcsi d oralarının rtık elimizden 
gitmekte olduğun delalet ediyor
du. 

Halbuki Abdülhamit Rumelin -
ele .i isyanları teskin etmek mal.sa
dile oralarda senelerce iki yü2 bin 
asker beslemiş. daha doğrusu va • 
tan evlatlarından iki yüz bin kişi
yi aç ve biilaç Rumeli dağlarında 
ve bayırlarında dolattırmıttı. Hü
kumet para ız kaldıkça aktolunan 
istikrazlar hep bu uğurda sarf ve 
israf olunmuştu. Velhasıl devleti 
zayıf düşürmek için ne lazımsa Ah 
dülhamit idaresi bunu yapmakta 
kusur etmemişti. 

Bulgarlar bu vaziyetten İstifade 
:::aikçe Abdillhamit her sene Münir 
Paşayı veyahut Necip Melhameyi 
Bulgari;tan Prensi Ferdinand'ın 
hakipayına eönderiyordu. Onunla 
itilaf çareleri arıyor ve bu çareleri 
bulamayınca dayak yemİf bir ço -
cuk gibi ağlayarak, sızlayarak Av
rupa kabinelerine müracaat ediyor 
du. Abdülhamidin koca Osmanlı 
İmparatorluğunun padi,ahı, Ferdi
nand'm ise küçücük Bulgaristan 
emaretinin prensi olduğu dütünü • 
!üne, bu müracaatların Osmanlılık 
namına elim bir zillet olduğu ko -
!ayca anlaşılır. 

Arada urada Bulgar Emaretile 
Babıali arasındaki vaziyet vahamet 
kesbetmekten geri kalmıyordu. O 
zaman Abdülhamit hükfuneti, va
tanı kurtarmak için değil, istibdadı 
kaybetmemek için biraz aklını ba
•ına alıyor ve bazı ukeri tedbirler 
alınağa kalkıtıyol'<lu. Fa.kat maat
teessüf o zaman da bir çok askeri 
levazımmm noksan olduğu görülü
yor ve bunların alelacele tedariki
ne çalışrlıyordu. Mesela top ve sü
vari beygirleri aatm alınıyordu. 
Zannediliyordu ki bu beygirlerle 
derhal harbe ginnek kabil olacak
tır. Unutuluyordu ki bu hayvanla
rın talim ve terbiyesi alb aya mü
tevakkıftır. 

Sonra süvari yeni tüfeklerle teç
h~ ,qJunmak isteniyordu. Bunun i
çin Bertier Paşa bir eıiı:aniharp za
bitile beraber Fransa.ya gönderili
yordu. Halbuki kendisinden ümit 
ve yardım beklenen bu Bertier Pa
sanın Franaız ordu unda çilingir, 
bizrm orduda ise Ferik Bertier Pa. 
şa olduğu nazarı dikkate alımnı • 
yordu. 

mit can çekitiyor, mabeyinciler, 
nazırlar, sefirler Avrupa fabrika • 
larile ort~ olarak milletin .:ara -
rına top, tüf ..ı: ve barut parasını 
çalıyorlardı. Askerimiz Yemende, 
Iran hududunda çarpışıyor, istib • 
dat idaresinin israf atına para yetif 
tirmek vaz·fesi yalnız Anadolu a
halisine kalıyordu. Ahali sefalet -
ten inliyor, zulüm ve kahırla va • 
tanın bir köfesinde, yahut yeis ve 
hiddetle gurbet diyarında bulunan 
hamiyetliler bu hale kan ağlıyor • 
du. 

Bu hamiyctliler içinde yazı ya • 
zabi enler, manzum, mensur yazı
larile, gizliden gizliye Abdülhami 
de karfı hissettikleri tehevvürleri
ni kiı ~ıt üzerine dökerek onları 
·uostlarına ve arkadaşlarına dağı • 
tıyorlar, bunların birer suretini de 
"Şurayi Ümmet,, gaze esinde İnti 
tar ebnek üzere Pariste Terakki ve 
ittihat Cemiyetine gön-' ~riyorlar -
dı. Abdülhamide yazılan bu man
zum küfürlerden bir tanes.nın oa 
zı parçalarını, o zamanki galeyanı 
okuyucularımıza anlatmak üzere 
llfğıyu yazıyoruz: 

"Bir takun ehli garaz tetbiri pünhan 
,ylemit 

Yol bulup öyle yezidi mülke Sul -
tan eylemif 

Nesli Osmandan deyyu dünyaya 
ilan eylemit 

Hayf ol mazlum millet, hayf bun
ca sadıkan 

Hayf ol masum ahali, bayf bunca 
kahraman 

Zulüm zalimden müyesser olma • 
yıp ilanı~ 

Alabet mahvoldu bitti kalmadı na 
mus ve fan 

Kahru berbat etsin ol mel'unu rab
bi Zülcelal 

Adeti her kardadır tavrı Yezide 
imti&al 

Bulsa Liyıkbr belasın ol denii bed 
faal 

Kalmadı inkara artık kUrısede ta
kat (Kemal),, 

Bllfka hirisi de Parise gönderdi 
ği bir mektupta Abdülhamit hak
kmda diyordu ki: 

(Sultan, istibdat ve esaret file -
riıri tamim etmek için mektepler 
açart kita.,lar yazar, ihya eder, öl
dürür, mi3al gösterir, liltfeder, 
kahreder. 

O bugün (istibdat isterim) de -
meğe hak kazanmıtbr. Çünkü mat 
lahının mevkufu aleyhi olan e~ba
bm temin ve ihzannda anuttur, 
gayyurdur. Biz (hürriyet isteriz) 
diyebilmek için kendimizi ona la
yık kılmaktan başka yolumuz var 
mıdu? istemek, ietenen feyİn se • 
beplerini hazırlama.kur. O, istedi • 
ğinin sebeplerini himaye ediyor. 
Biz de ona çalıfDJağa mecbunız. 

-Bitmedi-

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıeviye-

ıine İııdirilmit baromc• ı::ıbah sa· 
7 de 265, 14 de 766, hararet derecdi 
7 ele 13, 14 ıs, azami hararet 16, asgari 
10. Riizırar poyrazdan esmiıtir .. Saniye
de ıürati 8 metroya çılmnıtır. 
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Büyük Ta.11.ııare .lJarışı 

· ngiltereden Avusturalya Başvekil dün akşam.! u~ 
ya21 Tayyarehareketetti haldan A~~~~aya~ond 
Tayyareler bu y;r~;·~snasında 18 bin İsmet Pş. ~z ... Y~.ld_a köyl~le~le u~u 
kilometrelik bir mesafe katedecekler boylu goruştu, ısteklerı dınledı 

LONDRA, 20 (A.A.) - Bugün Sebebi, yiizbaıınm Melburn'a gö • 
lngi tereden Melburn'a 21 tayyare ba· tünnek üzere h reket sahnelerinin fil. 
reket etmiıtir. Tayyareler 18,000 kilo- me alnmuı olmasıdır. 
metre uçacaklardır ki, bu §İmdiye ka • Londra belediye reis vekili Alfred 
dar terti, edilen en büyük uçuştur. Bover, beyaz bir bayrakla hareket iıa-

ingiltere, Amerika, Holanda, lrlan- retini vermiıtir. 
da, Danimarica ve A vusturalya millet• iki Holanda tayyareıi, eeyit-cilerin 
leri Yan? iıtirak etmişlerdir. takdirini kazanan bir havalanma yaptı-

Sürat yanşı, makinenin cinsi, du • O eden 
rak adedi ve yükü ne olurııa olsun MeJ.. lar. çüncü olarak hareket tay-
barn'a Vi>Sıl olacak ilk pilot tanıimdan yaredeki lngiliz Y <mes ile Valler ilk 
kazanılacaktır. ikinci yanı handikap önce hav:ılanmışlar hareket noktasına 
yanııdır. gelerek ikinci bir tefebbüs ile hnvala • 

Bağdat, Allahabad, Singapur, Port nabilmitlerdir. 
Darvin, Şarvilde mecburi o . rollar Binaenaleyh, biri isteyere'.ı, biri is-
vardır. tcmiyerok iki hadise ile her ıey yolun• 

MILDENHALL, 20 (A.A.) - Bu da gcçıniıtir. 
r~rh 20 tayyarenin hareketinde hazır LONDRA, 20 (A.A.) - lngiltere • 
bulunmak üzere daha gecede.'\ hava Avusturalya yanıına iştira.k eden tay. 
mey<lanmm etraftna binlerce seyirci yareler 25 saniye fasıla ıile uçmuşlar-
gelmişti. 

Tayyareciler 2 ve 3 dakika fasıla dır. 
ile uçımı;lardır. ilk olarak 6,30 da Mil· Şafak karanlık oldu. Fakat .göz yü-
li ha . '- t ~: tır" 6 47 de b""t""n zü u""""ta görünen hafif bir sis rnÜs-son r<JKe emn! . • u u 
tayyareler hareket etmiılenlir. teşna, biraz sonra açddı. 

lngiltereden yüzbaşı Stack, 150 yar- ?;' tayyareden yalnız yedili sürat 
da kadar uçtuktan sonra hareket ne>kta- yarışuıa kaydolumnanuşlardır. Öteki -
sına dönmüı ve 13,5 dakika sonra td<· lerin hepsi hem hendikap hem sürat 
rar hareket etmiştir. yarıılarma dahil olmu!lardır. 

~-=-·~~~~----~~~~~~ 

Yunanistanda 

3 liberal aza M. 
Zaimise rey vermiş 

Reisicumhur intihabatı es
nasında rey alanlar 

ATINA, 20 (Milliyet) - Dünkü 
reisicumhur intibabatına a>t tafsıilatı ve
riyorum. 330 ayan azası ve mel>uıu re
ye i§tİrak etmiflir. 

Bu reylerden 197 sini Möıyö Zai • 
mis 18 ini zürra ve amele fırkası nam· . . . . . 
zedi Mösyö Kalaris, 1 mı ayan re111 
Mösyö Conataa aldılar. 

112 TeY beyaz pwla çıktı ve birisi 
de hükümsüz ııaylldı. Liberallerin be
yaz rey kararlarına rağmen 3 ii~al 
Mösyö Zaimise "'Y v...-dikleri teıbit e
dildi. 

ATlNA 20 (Milliyet) - Mebusan , . 
riyaset heyeti dün öğled~n sonra .~ :. 
yaseticumhur kon.ağma giderek Mosyo 
Zaimisin bet •ene için cumhwTi.yas~ • 
tine intihap edil<tiğini rea.men kendi • 
...ine haber venniştir. 

Mösyö Zaıiınis meb1>Slara cevaben 
memleketin refahı için çalııacağını be
yan et:rnİ§tİr. 

Meclis divanı Reisicumhuru 
ziyaret etti 

ATINA, 20 (A.A.) - ReioicumhlB' 
.eçimi için Yunan ayan ve mebusan 
meclislerinin bir arada yaptıklan top • 
lantıda 330 azadan 197 oi reyini M. 
Zaimis hazretlerine , 19 u da ceneral 
Kallans lehinde lrullanmı§'lır. 

Ceri kalan 114 aza da beyaz ka'ğıt 
atmıılardır. intihabat netken anla§ıl • 
dıktan sonra milli mecl.iı <livaıu M. 
Zaiımis hazretlerini ziyaret ederek bet 
..,ne için yenôclen reiaicuınb ... luğa in • 
tibap ed;Jmiı olduğumı müıariiniJey • 
be reomen bildinııittir• 

Milli meclis rei.!İ M. V osikis, bu 
vesile ile lllİr hitabe irat edttelı:: 

"Milli mecfü, vermiı olduğu ny ile 
si:ci timdiy<o kadar vırtaıvn menfaati 
namına bitarafane ve bıniıred<.inme İ· 
fa etmiı olduğunuz lıizmetl<re clev
etmeie davet ediyor,, demiflir. 

M. 7-ain>is, teı'*kür eımit ve di
vıuu itimadını tecdit ettij:inden dola-

Silah fabrikatörleri 

Acentelerinin 
Hayatları 
Tehlikede mi? 

Tahkikat komisyonundaki 
Hşaatın neticeleri 

VAŞiNGTON, 20.A.A. - Silah fab
rikaları acentalarınm haya!Janmn, ayan 
tahkikat komisyonunda yaptıkları ifıaat
tan sonra tehlikede olduğu söylenmekte 
dir. 

Tatbikat reisi "acentelerin cenubi A
merikaya dönmelerinin iyi olmayacağı
nı, bir çok uhditlerden dolayİ hayat· 
!arının tehlikede olduğunu ,. IMLdinnİJtİr. 

Ayan azaımdan M.. Bon, acentenin 
· Birleıik Amerika.da kalmalannm iyi ola• 
' cağını Birleşik Amerikanın cenubi A. 
rnerika devletleri ile iyi müoasebe!.ıler 
tesis etmek iıtediğini ve bu münasebet
lerin &ilah fabrikaları acenteleri tarafın. 
dan bozulmamalan icap ettiğini söyle
mittir. 

Ayandan M. Klerl< deaüttir ki : "Si· 
!ah fabrikaları acenteleri fİmdi ektikleri· 
ni biçmektedirler .,, 

İngiltere kral ve kraliçesi 
tayyare meydanında 

LONDRA, 20. A.A. - Kral ve Kra· 
!içe ile Prens Döe-al Mildenhall U.yya· 
re meydanını ziyaret ederek tayyareleri 
teftiı ve pilotlarla görü,melt suretiyle 
büyük bir alaka ıröstennişlerdir. 

yı milli meclise <!erin minnet ve ıülı:· 
ranmıı arza ll\""111r etmiJlir. 

Çaldariain beyannamui 
ATlNA, 20 (A.A..) -Atina Ajan 

aı bildiriyor: Bq....ıDI M. Çaldaria mil 
lete hitaben llefrettiği beyannaJDNle 
M. Zaimia'in Reisic::umhurluia tekrar 
iırtilıabmdaıı doJayı derin memnuniye 
tini bildinnekte Ye müıarünile:vhin bi 
tarafane icraatının memlekette sü
.kiin Ye tıı.hiilik içinde s.iyui hayatı ia· 
deye pek ziyade hidim olmuJ bulun· 
dui;wıu kay<leylemektedir. 

Turhal feker fabrikasının açılma resmine iştirak eden heyet dün 
şcun Ankaraya dönmÜftÜr. Heyetle giden muhabirimiz telefonla An 
radan bize ıunlan büdirmiştir: 

"Trenimiz bu sabah 9,30 da Kayseriye geldi. istasyonda büyük t 
hürat yapıldı. istasyondan doğruca yeni tesis edilmekte olan Kays 
mensucat fabrikası inşaatına gidildi. ismet Paşa fabrikayı gezerk 
inşaatın bir an evvef ikmal edilmr.,-ıini tekrar tekrar söyledi. 

istasyona avdetimizde ismet Paşa Kayseri vali ve belediye reisin 
şehir ile istasyon arasındaki araziye ve Kayserinin iman hakkında v 
dikleri izahata büyük alaka göste•li. Tren hareket ederken Başvekil 
miz, Kayserililere, tekrar gelecekleri vadinde bulundular. Başvekil P 
şa Yer köy , Ç erikli istasyonl annda köylülerle uzun boylu görü 
rek mahsuliın bereketi, buğdayın satı~ fiyatları, buğdayı satarlark 
bir güçlük görüp görmediklerini sordular. ismet Paşa Ziraat Ban 
umum müdürü Kemal Zaim Beye hitaben: 

- Bu güzel buğday!arı murabahacılann eline kaptırmıyalım. Böy 
likle köylünün de eline para geçmiş oo.ır. dedi. 

Köylü Başvekilin yakın alakasına karşı çoşkun tezahürat gösterd 
Trenimiz saat on yirmide Ankaraya vardı. istasyonda Meclis Reisi K 
zım Paşa, vekiller, mebuslar trenim izi karşıladı. 

Tayyare postaları Ücretleri 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Tayyare postaları ücretleri yenide 

indirildi. Yeni tarifeye göre Ankara - lstanbul 22 buçuk, lstanbul • 
Diyarıbekir 55, İstanbul - Kay:eri 37 buçuk, Eskişehir • Diyanbeki 
35, Ankara - Eskişehir 12 buçuk liradır. 

Bir halta için gidip gelme bilet alanlara yÜzde yirmi ve mensubi 
ni askeriyeye _yüzde elli yapılması kararlaşmışlır. 

Hariciye Vekili Belgrattan dönüyo 
BELGRAD, 20. A.A. - Kral AleksandT'ın cenaze merasimind 

Türkiyeyi temsil eden hariciye vekili Tevfik j~Jştü Beyin riycuetindek 
heyet dün gece Belgrad'dan hareket etmiştir. 

Romanya Kralı Karol ile Romanya hariciye nazın M. Titulesko 
ve hariciye nazın M. Maksimosun riyasetindeki Yunan heyeti de dün 
gece hareket etmişlerdir. 

M. Göring bu sabah saat 9 da tayyare ile gitmiştir. 

Yugoslavya kabinesi istifa elt~ 
BELGRAT, 20 ( A.A.) - .4. vala ajana bildiriyor: 

Bu ak'Um saat 20 de aşağıdaki tebliğ nep-edilmiftir: , 
Hükumet bugün öğleden sonra ayan ve mebusan meclislerinin 

içtimaını müteakip toplanmış ve teşkilatı esasiye kanununun ahkıimc 
na tevfikan istilaya karar vermift ir. 

Bcuvekil saat 17 de Ded;nje sarayına giderek kabinenin utihı· 
aını de~let naibi preru Pola vermiftİr. • 

Niyabet meclUi bu iatifayi kabul etmİ1 ve yeni hükıimetin tqek
külüne kadar iflerin tedvirine eski kabineyi memur eylemiştir. 

Trabzonda zelzele 
TRABZON ,20 (Milliy<ot) - Dün 

gece aaat yinıııi >kiyi otu-z g~e ?,-i sa
niye devam eden fiddetli bir zelzele ol
du. Hasar.ııt yoktur. 

Nurullah Eıat Bey 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Sü

mer Bank umum müdü..ü Nurullah E
sat Bey Kayseri mensucat fabrikasının 

inşaabnı tetkik elmelı: ÜZC!'e Turhal • 
dan dön...lcen bir iki gün için Kay~e
ride kalnuştr. 

Şayiaları tekzip 
ANKARA, 20 (A.A.) - B. M. M. 

ıtn 24 birinci teırin günü için toplan
hya çağnlması dolayısile intihaba • 
tın yenilenmesi ve gümrük ve inhisar 
vekiletinin ilıra11 gibi bazı f"yWar etra
fında müı.alealar ileri sürüldüğü gö -
rülmüıtür. 

Yükıek salahiyetli makamlar nez • 
dinde yapbğııQı:.: tahkikatta bu neıri • 
yatın tamamen yersiz bulunduğu ve ya· 
zıldığı gibi medis koridorlarında da bu 
yolda hiç bir f8yİa deveran etmemiı ol
duğu anlaıılmıı ve tekzibi için Anado
lu ajan11na ..ıahiyet verilmiıtir • 

• 
Maarif Vekili 

KUTAHYA, 20 (A.A.) - Bu 
şehrimize gelrnit olan Maarif vekili mc 
tepleri teftit ettikten sonra Ankaray 
gitmek için buradan aynlmııtır. 

Karadenizde fırtına 
SiNOP, 20 (A.A.) - Gece yanım· 

dan ıon~ baılayan tlrtuıa bütün tid -
delile devam etmektedir. Deniz mü 
kalalı tamamen durmuştur. 

INEBOLU, 20 (A.A.) - Dün ak • 
ıam burada batla)7Ul fırtına olduk~ e
hemmiyetii bir surette devam etmekt.,. 
dir. 

Geceleyin lstanbuldan gelen Cum • 
huriyet vapuru yolculannı mütkülatla 
çıkarabiilııiı ise de eJyasmı vereme • 

Bugün Samsuna gelmesi beklenen 
Gülcemal fırtınanın ıiddetinden ıreı.
mittir. 

Gökalp ihtifali 
ANKARA, 20 (Telelonla) - A

ym. yirmi betinde halkeftmlo Cölralp 
ihtifali 7apdac*tır. 

lktısat Vekilinin l:ımir 
Valisine tel yazısı 

Bulgariıtmıa karşı sevkolunacak 
kuvvetimiz Edimed~ ikinci ordu 
idi. Bulgarların devlet için bir teh 
like tepki! ettikleri her in görüldü
ğü halde bu ordu gene ihmal edili
yordu. Çünkü ordunun birçok teç
hizatı ve levazmıı eksik bulunuyor 
du. Bundan ba,ka daha fena bir 
şey vardı ki o da ikinci orduya men 
911p olan mektepli ve muktedir za- • 
bitlerin oradan uzakla.,tmlması ve 
memleketin diğer ordularına teb'. 
İt olunmalan idi. Abdülhamit mer
kezi Edirnede bulunan ikinci ordu
nun bir gün Yıldız sarayı üzerine 
yürümesinden korlltuğu içln bir ta
raftan muktedir za.bitleri oradan u
zakl'4lırırken diğer taraftan da i
kinci ordunun kivari ve topçu le
vazımını ikmal ettirmi,yordu. ikin
ci rodu lrumandanlığma da asker
likte yalnız idare itlerini bihakkin 
ifa edip askeri malUınab olmayan 
sadık bendelerinden Arif Pqayı 
ta yİn etmifti. 

( ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 
KAYSERi, 20 (A.A.) - Turhal tc· 

k...- fabrikasının açılııı vesilesile lzmiı 
nlisi tarafından ırönderilen tel yazı -
sma iktisat vekili Celil Bey ıu c:eYaln 
ıröndermiştir • 

Göriiliiyor ki devletin hayati me
selelerinde. memleketin maruz kal 
dığı en tehlikeli vaziyetlerde bile 
vatandan, milletten ve memleket
ten ziya.de daima Abdülhamidin 
~ahsı, etrafındakilerin menfaab gö 
zetiliyordu. Yaram Bulgarlar ha -
zırlanarak hududu geçip Edirneyi 
zaptetsinler, bunun ehemmiY,eti 
yoktu. Elverirdi .ki ikinci ordu hep 
muktedir zabitlerin elinde bulun • 
masın, teçhizab mükemmel olma
sın da bir gün Yıldız sarayı 
üzerine yürumeğe kalk~ınasın ! 

Devletimi-ı:, milletimiz 1908 se • 
nesi ilk aylarında hakikaten büyük 
bir buhran geçiriyordu. Abdülha- 1 

1 

Kral Aleksandrın Bal
kan siyaseti 

Meuaı:er el' Athenu gazetesi yazı• 
yor: 

Bazı havadisler, Kral Alekaandrın 
katli hadüesi üzerine açılan tahki
katın çok ""'şhur Makedonya komi
te.ine doğru yol aldığını göstermek
tedir. Bu, hiç te gayn VOTit değildir. 
Y alnu; kinle y<ıfayan ile kin için ya
ıayan bu sözde Bulgar vatanpenıer
lai memleketlerinin kontfll mem
leketlerle bir itilaf yolunu tuttuiu· 
nu görmekten fada hiç bir ıeyden çe
kinmezler. Bu yeni cinayetin de bu ko
mitenin kanlı -zimmetin• kaydedildi
ii tahakkuk etmektedir. Bu suretle 
Kral Aleksandr, Bulgarütan hüküme• 
ti w Kralı ile beraber mazinin karar• 
ıulıklanndan nynlmak için hakiki bir 
gayret "Uırlettiğinden öldürülmiil o
luyor. 

Filhakika, Kral Aleksandr,uı son 
Sofya ziyareti, Balkanlarda yaklapna
nın tahakkuk.ı yolunda en ehemmi
yetli merhalelerden birini tefkil et
mekte ve Kral Alek•andr bu İfe bü
tün <nke-rlik ene-rjisi ile devlet culamı 
durbinliğini haaretmİf bulunmakta i· 
di. Müıarünileyhin geçen sene Bal· 
kanlarda yaptığı uyalıal devruinin 
Balkan rrıUaki ü~rinde kat'i bir te
•iri görülmürtü. Şimdi de bugüne ka· 

dar buna iffiralr etrnvnif olanları 
miMık lehine tevcih dmeie uir<Jf" 
makıa idi. Kral Alek.mdr daha ge• 
çen yaz bidayetinde kabul ettiğ! bir 
gazeteciye bu ane kadar yapılan l§ler• 
den duyduğu memnuniyeti ve daha 
yapılması la:zımgelen iılerin tahakk~
kuna olan itimadını söyliyerek demıf· 
tir iti : 

" Kendi memleketimin mukaddera· 
tına olJuiu gibi Balkanlann büyük 
mukadderatına da imanım vardır. Va
zilerna, ecnebi tuiratından kurtul
muı bir Balkan bloku tuü etnu!ktir.,, 

Mü,ariinileyh bu hedefe ııanlmak 
için her Balkan memleketinin dahili 
ı>e harici olmak üzre ü~rine düıen 
çifte bir v=ifui olduğunu görüyor· 
du: iti/alı kolaylCLflırmak için dalıil· 
de rejimi tanin etmek. Hariçte ue 
Balkan milletlerini bir birlerinden ayı• 
rabilmesi muhtemel olan ve bu mil
letleri bir biri üstüne almakta men• 
faatlan olanlann mahirane bir auret· 
te istifade ettikleri bütün meseleler! 
muslihane bir mrette hal eyle""'k. 

Misak tahakkuk d.meJen evvel 
Kral AleksanJr bu hususta fWtlurt 
•Öylemiıti: 

" Bugün dahi ecnebi teırirler, Bal
kan memleketleri arasında bir itil<ita 
varmak icin her ciddi teıebbünin mu• 
vafiakıydine mani olacalr bir siya""t 
takip etmelrfedirler.,, Ve ılaoe et• 

miıti: "Fakat buna rağmen bu işte 
muvaffak olmak en büyük emelim· 
dir.,, 

Kral Aleluandr durmaran bı. ;ıe ra
ll§lnlf cıe bu asil enıelind• kendi.ine 
yardım etmek üve ayni ozim ve se· 
bat ile ayni fikir için çallfaıı Balkan 
devleilerinin ekseriainin .z;-.~ıııındaı·la
T'"' bulmuştu. Cenubu Şarki AvHJpa· 
•m:n en uahim ihtilôf menbalannd"n 
birını mütekabil itilôfla yok eden Tür
kiye ı c Yunaniatan Dörtler misckının 
t~ıue ;lerıni kurmıqtu. 

l' a;,;lmaaı l<iztmgelen muttereh İ.f 
,.ı...,.,k üzre Bulgari•lanın L~ l~a .. il· 
lıfakına dahil olmaaını kol:ıyla§tır· 
mak kalmıftı. 

n.r cinayet ıebekuinin Bulgaristan 
ile Yugoalavya arcuında )'QV"f yavaı 
ır.nwğe b"flıyan manayi tekrar yük· 
se!ı.~bı:eceiini düıünmeic ne el(n1 bir 
l}e~d:r 

Yunanistan ile Arna· 
vutluk arasında bir 

hAdise 
Proia gauteUrıde okınımuftur: 
iki günden~ridir Atina gazeteleri 

Ergeri makamatının bu ,V.hirdelti y,.. 
nan Korıaoloshanesine kar~ aldıiı et· 
var hakkımla tafsilat vermektedir. Bu 
talırilôta nazaran aalan finıali Epirli 
olan 11e Arnavut makamatınuı Yunan 

mekteplerine ve cemaatlerine karfl 
aldıiı vaziyet hakkında rapor llermelı 
üzre Ergeri Kaymakamlığına müra
caat eden Yunan Konsoloshanesi ka
tibi tevkif olunmUf ile bu tevkifi pro
testo etmek üz.re Kaymakamlığa ge• 
len Konsolos kabul olunmant!ftır. 

Proia gazetesi bu havadisi verdik
ten sonra bu gibi hculiselerin önüne 
geçımek için hükümetin müdahalesini 
talep etmektedir. 

Sovyet Rusya • Roman· 
ya münasebab 

Bükreıte çıkan Curentul ga:ıetui
nin cıerdiği bir habere göre Yugoslav 
ya münakalat nazırı yakında Bükre
fe gelecektir. Bu vaziyet, bir Franaız 
kumpanyasının ba-zı ~rait tahtında 
Yugoalaııya ile Romanya arasında Tu 
na üzerinde bir köprü inf<Uı hakkuı • 
daki teklifi ile altikadar bulunmak • 
tadır. Romanyaya Adriyatik denizi 
piyasasını açacak olan bu projeye çok 
büyük iktisadi ve siyaai ehemmiyet 
atfedilmekte ve bu mesele ayni za • 
manda Sovyet Rusya ile münasebatın 
yeniden tesis edilmif olması ile ala • 
kadar görülmektedir. Söylendiiine 
göre Sovyet Rusya transit olarak Ro • 
manya yoliyle Merkezi Avrupaya ve 
Akdeniz havzasına ihracat yapmak e 
mefuıde olup bu hususta bir de lktı
aadi planı mevcut bulunmaktadır. 

Dördüneü ıeker fabrikası dolayuile 
vilayetiniz halla namına yolladığınız to 
yazısını aldım. Bilyülr.- ulusun Üsl'Ün • 
lük ve tükenmez bolluk çağhyanlan ola· 
cak olan bu ç"Jit ekonomik baysalarla 
yurdun her köşesini bezendlnnek baş 
ülkülerimizdendir. Yüce özünüze ve v> 
layetiniz halkına ıröıterittiği ince duy • 
gudan dolayı 11cak ıevıPlerimi ıuna • 
nın. 

Meçhul bir tayyare 
ISTANBUL, 20 (A.A.) - Adana. 

dan gelen bir telgrafa nazaran bugün ., 
at l 7,5 ta Kozan üzerinden bir tyyare • 
nin ceçtiği anlatılınıı ise de hangi mil· 
!ete aiu .oldujl"UDu tayin etmek kabil ola• 
mamıfbr • 

Diğer taraftan Londradaıı bu sabah 
Melburna gitmek lizere hareket etmiı o 
lan tayyarelerden ilk kalkan kan koca 
Molliıonlann tayyaresi zamıediliyor • 

Fakat aradaki mesafeye göre l>ıın la· 
nn Adana üzerinden ıreçmiı olmaları 
pek muhtemel görülmemektedir • 

Bir tayy reden haber yok 
MELBURN, ZO. A.A. - Tasmıuü. 

den 9 yolcu ile gel ek olan posta taY• 
y....,,si bir kaç ııaat geç kalmıştır. Şim
diye kadar tayareden hiç ı.ir haber ab
amnadıiuıdall ..-aınaja tayyareler ç• • 
mqbr. 
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Ş EH i R HABERLERİ GqnilsL: 
~~J~., 

Yemek ve yutmak L 
Denirdi ki; 
"- Yemek için yafQTTlamalı, ~

famak için yemeli! •. ,, Güzel laf. 
Takvim yapraklarının alhna, Ç~ -

kulata niyet kağıtlanna yazılabi -
lir. Lakin ameli kıymeti nedir? .. 
Hiç! insan yemek için~:
lı ... Pekala... Ne için yaşam •· ·· 
Orası malüm değil ... 

Bilmeliyiz ki · ağız tadile, •ıh • 
hatle yemek bi; nimet, bir $Q(U/et
tir. Ve ne kadarımız. bu ~ete 
lcmı olarak maliktir?! Çogu ?'~r, 
lıtu.metmez •.• Bir saatlik hcu; ıçın 

B• Jnımı on uıaı rahatsız. olar... ır 

EKONOMi 

Maden 
İstihsa la tı mız 
Soa sene içinde mühim 

farklarla arttı 
Son ._ zarfında Tiiokiye mMlen 

istih<alatı müh•ın tar!.larla arbn~ştn. 
Bu senenin son altı. aylı~ ~n ~in~· 

.. t- ._ JStahstİkleT bu ınkı-
ca!Jnı goı ~-.. . d' 
tah biitün vuzuMle tc:_sbit .~.,ı.,., ·~· 

Elde etıiğirniz bu utaııotil..~ero;_ gore, 
aiti zartmcla 776 bin ton komur, 17 

. "'1 li~ 4 bin ton çinko, 2 bin ton 
bin ton ,_.,. •·-- 11 bin on kurtun, 68 bin ton ~ _ • ., . 

enik, 3 bin ton borasit, 47 _bin ton 
::.,,.,..., lOl sandılı: lüle tap ıbraç e-

da yiyemez ki hazmetsin iftihası 
)oktur •.• Yiyen, hazmeden ver~ -
laatsı:z olmayanların ise pek çogu· 
nıın yiyebileceği feY ne kadar mah 
cl•ttıu. 

clilmiftir. >~-'- t 
Bunlanıı içinde en şayam """'a O· 

lanı krom ibracatı<lır. 
T - _,.;.._ krom istihsaliııh smı sene • 

u •• .,~ .. --..O.. bir nisbet 
kır arfında goze çer.-- 1 
clahilinde artmrf!ır. Buhnıından. ""."" • 

C~ <»ıooinei 7dmr htlu1- 1ı<nırb1.larrıuıı tleoam edili)'OT. R.,amimf~ 
Tür'-le J'C'Pllan büJliik bir takııı ~ı 11ödmyor 

Hekime giderıenU.-
- Her ,ey yiyebilirsinU. l "alnız 

lrı~ olmaaın. Hamur 4i yok. 
Ağır balıklar y-k. Yağlı feyler 
olmaz. .• l•takoz, havyar, balık".": 
rıtartası aardalya, Uikertla gıbı 
feyln t:ımamen memnu •.• Ü•t tara 
lını yiyebilirsiniz! 

- O.t tarafını •en ye elendi! 
Ne kaldı ki yiyeyim!.. diyip ~er 
Jeyi yueniz, üç gün ııonra mrd~ 
ağrısı, barsak tl"!gu'!lu~, ~~~· 
ier sancısı, ne bıleyım bır :;_ıru a: 
rıza yakanıza yapıp.r ... Do-ora f~ 
kliyet edersiniz ..• ôyle 'eyler tavın 
ye eder ki; yapabilene tlfkolsım ••• 
_Yemeği çok çiğneyin! 

Jllci. zaten çiğnemeden yutulmaz 
iti_ Lôlftn 1wıf defa çiğneyeyİm? 
Bizim evlerimizde yemek • garip 
bir iliyat eseri olarak • çabuk ye
niyor.. Ne kadar ağır yemek üte· 
&em, gene çabuk oluyor. Saati kar 
flma koyuyorum •.• Çiğnemeye ha! 
lıyorum." Bir, iki, be,, on.- Ve nı
/ıayet ağzımda çiğneyecek fey ~ 
lht)IOr ... Dilimi çiğneyecek değı • 
linıya!. Çok çiğııedilıfe gevif ge· 
tiriy9T111R san.ıyorum. 

Doktor bir de ,unu söylüyor: 
_ y emflk~nlen •onra bir -' 

......w. 
_ Ah dolıtornığam! Ba tetbir 

lıabüi tatbik mi?. ôğle yemeğini 
lokantada yiyen bir adam ytnıha· 
nainde, mağa:umnda veya daire • 
•inde nereye uzansın! .• 

Ve böylece biz; yiyecekleri, yi • 
Yecekler de bui yiyerek geçinip gİ 
di)IOnu ... Ha, doktorlar da bu ara 
da g~iniyorlar, unulmıyalım. Ar 
kı:ula,larrmdan biri•i rJar. O da mi
desinJen, barsaklanndan ve kara
ciğerinden pkayetçitlir ... 

Doktora gitmif, den/ini anlat • 
°""··· Doktor sorma, ... 

- Çabuk mu yer•iniz?. 
- Eoet! •• A.tleta yemeii içer llİ· 

bi ;yerim ••• 

- öyle İ•e her yemekte bir ta
lıım Ja takma dis yutıınıu. ki; ai· 
:tınr:ıla yapmatlılınız ıxu.ileYf.~: 
deniz yapabilıin!. Onun detlrgı fl! 
6' biz, ağzımız için yani tat için yı
l'oruz, daha doğrusu yut">:oraz! 
dİflerimizin yapmadığını mıdemu. 
Jlapmak iıtiyor yoruluyor oe lıca
lq[anıyor ... Ba '.na.aıesel bizde bir 
l'tıill; derttir. Çiğnememek ve yut· 
l'tıak ... 

FELEK 

(1"".'-...:;:B:..:;O;,.:R.;..;S;...;A_~ı 
Ut B.uıkaaından alınan cetvel.lir) 

20 T. Evvel 934 
llK.ŞA.M FIYA.TLA.RI · 
ISTIKRAZLAJl 1 TAHViLAT 1•1ik....., dalUli 98 IWı- . 17,79 

1~ Erpai 97 An. Müaıı.e~•ıl 49.65 
u-;;;;,I< 29 45 An. Tabolı I, il 4S,60 

• ıı U:1s • 111 .. ,50 
• 111 ZS,45 

•SHAll 
lı IS..ıc..,, Maa• 10 1 Reji k•P9•... 2,25 
• a H·-"'- ~ 10 Telefon l0,50 

-..... 19,25 ,. .. Ma ... u. ıos Terko• 13,66 
~7• c..ı... Çiment• 13 

~•t Bankan 57,50 lıt;J>al d•1• 
4~'~••1 31,75 

1 
Ş...k dey. O,~ 

it..• ol• Hi•ı• 27.JO Balya 1,50 
• H•niye 15,50 S•rk •· ecu 

ÇEK FIYA.TLA.RI 
l....ı •• 121,50 Pr•i 19.02.75 ...... 

12.06 Bel vat :ı.c,86.25 
J>;ı;>ork Moılco•• 10,89,50 

"'·· · 79,95 
Berlia 1,97,34 c ... 9,27 4,23 ~ .. ,. 243115 Varto•• 

3,ll8,7S -A ı,ha. &3.38,25 Budapeı t• 
s,aı ,25 il kı.ı Madrit 

~-·'-'•el.-
3,40,50 

Bükr .. 79.54 1,17,34 
4,27,63 or,. 66,79 Va7ana 

NUKUT (Satıı) 

ıt ...... 
~-r~ ~ 

aQ F 
ıo ı . ···~'· 

815 
F rananı: 189 18 

l l Dolar 125 ı Peseta 
43 

1 ıc ... ç.ı. 98 1 Mark 
22 

: $1o Av. %3.~0 t Zloti 
18 

lat~rlin 620 ıo LeJ 54 1 = Lıret 218 zo Dinar 

-;;; 1 23 ı Çer•o•ı. ıo L ... a 
Altın 2o f:.' B.J'°il.a 115 
M•cidi:J"• 36,50 

l>ra•uni 21 
Ba•lı.••• 237 1 

l Ftorı• a:ı 

. 1929 eainde memleketDniz.ıe 
y.,6 bin' • ton~ i.tihsal eclilmitka>, 
l · ilk akı ayında 
bu miktar, bu -- • 
89 bin tona çıkmıım'.. AI~I~ 

'ki · malümata gore, gen ..,.an .,. 
.,erdi en -~"_...,_ d" unda i..ıihoal ,,._,...,., Wlya 
:.:..: :il....ıatınc1a birincili< T ürlôye-
de bulunmaktadır• . . • 

Memleketimizde lırom u~mm 
fazla bir inloitaf ~ına .~de, 
lktioat vel<Aletiniıı lıımaye• mühım rol 
oynamaktadır. 

Almanyada yumurtalarımız . 
Beıiin Türk ticaret odan, A~ ~

sasındaki mallarımızın -·ı vaayeb· 
: göıoterao çok mühim bir rapor netrel· 

mittir • --" • .. 
Bu raporda yilZDOrgua g~ g~çen 

hafta i9ıJcle Tün< yumurtaları uzcnn • 
de bir bayii itler yaprlmıftır. Alman: 
tarla aramızdaki yumu1'1.a mukavel
mucibince teşrinievvel :zarfıuda A~ 

·ı .. . ...ta nDl<tarı yaya saıtahi ecegaıuz yum 

6,~::a:.~~~ cloin>dan ~-
rvya .AJ.,_. tacirleri tarafından . 
edi.lecd, geri kaboı 3,200 ı..ntali de 

daıitt . tarafınden alı • 
Abnan ~..ta L-"'·,. Türf<iye mah • 
aac:al<tır. Geç.... ... .... 100 ı.;. 
.....Ueri iN piyaaada ftİıf Triye.te .. 
lo batına 80 mariı: faida m.-nele g« • 

müıtür. yumurtalanrmzm fi. 

-.!:: ~başına takriben 7-: 10 
mmtı ı...ı.r bir yük~ kaydedilmit-

tir. • • 
Holanda ile ticaretımız 
Holiında ile ..,.. alı:tedilen ticaret 

CJeerjng anlapmlan vekiller heyetin
ce taadik ediimit n aJabclarlanı bil
dirilmittir. 

Ve yeıni ...ı._, taodik tmübiıoılen 
itibaren muteber tutulmaktadır • 

AlmaR fabrika mUmesaillerinin 
toplantısı 

Alman fabrilıalannm ıehrimizde bu-
.. _____ ,.!eri d .. A"-' eeneral 

lıman m__... Ql1 , - ...,nı··· 
iıonsolocu Mösyö T oepl<e ~D . • '" 

.ttıncla toplanarak T~e .ae ·
eli ~e ticari miiw ebabn ınkifah me.e-• 
le9Iİ göriİflllÜtlerdir. 

fıobriluı mümeoısilleri buıKlmı oonra 
ber ay bu tarzda toplm.rak -~~t • 
-- t8lliılı eden _,.._ ....... fll"'" 
fe brw _.mİfJerdİr. 

Şişli-Bayezit 

* ti] 

- irk.eti Mecidiyeköyü • 
·ı ram.Yay f d sonra yeni bir 

Sirk':';<'i ":"abaldenax..:blar i§Jetmeye 
hat u:zerınde d ş· r Beyazıt ara• 
batla.dı. Bunş· 11~ :...;.~:.ı~ için bu ara 
baJarıdır. IJ 1 e ~ı.:ı etJnek 

b .. yiik bir kolaylık·~ 
balar u ulan iki defa -vay de • 
te ve yolc hmel"nden ve maorafrn • 
• · §tirmek :za ı fan ıwrtannaktadorr·-· -----

B~JÇika dan gelecek heyet 
Belç;lra Kralı üçüncü Leopold ~z: 

ık Reisicumhur Gazı 
nin tahta ç ıpnı bl' • memur 

. resmen te ıge 
Hazretlerıne . • "d hrimi:ze 

t 3 Teınnıaanı e !" 
olan heye . - Ankaraya gide· 

ı k ve aynı ' tgun · 
ge ec R . . mhur Hazı-etleri heyetı 
cektir. eıııcu . 

T . . aanide kabul ecleceklenlır. 
4 eşnnı. ndan M Lucien Beaudu-

Heyet aya • - M 
. . • . it nda gene ayandan • 

in'in reıılıgı a ' k Alfred Lec • 
ve kayına am 

Yeııaens ,._1 Charles de Kerkov· 
1 q ve....,,,. e f" . M 
ere .. ekk<'ptir. Belçika &e '" • 
dan mur nd itimatname 
Edmon~ .ela bhu ff'.:;:;:;"...-ine takdim 
Nni Rea.sıcum ur 

~~.t;,ond cumhuriyet b_a~aınrn • 
• 1 k üzere 27 T epmıe-vYelde da bu unma . 

Ankaraya •idecektir. 

• 

ViLAYETTE 

Gizli nüfus 
Ve evlenmeler 

Biten müddet on beş gün 
daha u:z:atıldı 

Gizli nüfuıun, gizli evlenmelerin ve 
bunlardan doğan çocukların nüfusa c:&

zacız yazrlmaaı müddeti bu ayın on be
tinde bitnıitti; fakat son giinlerde mem· 
ld.etin 1ı.,.. tarafında bu gibi müracaat
lar fazlalaşnuştır. 

Bu vaziyet Jawıısmda vaıtandaflara 
kolaylık olıımk üzere m~ ka
bul edilmesi ve 15 teırmievvelde biten 
müddetin birincilı:anun ayınm -uncu 
gününe kadar uzatıfchğı Dahüiye veki. 
letiııııdea ,.;Jiyetlere ve bu .......ıa İM;an. 
bul viliyet:ine de bildırilmittir • 

Vilayet te hunu kaymalpımJ~ara 
bımim etmiftir. Vatandatl-ıa bu müd. 
cletı.m istifade ebneleri kendi menfaat
leri ikıizaırndandr. 

Jandarma kumandanı geldi 
MüUıabtı teftife riderı wlôyet jan. 

dmma kumandanı izzet Bey gelmit
ôr. 

Cevdet Kerim Bey 
Cumlıuriyet Halk Fubu -.mi 

idare heyeti büro.unun Aak.aroıya nak
li münasebetile lsıtanbulcla bul- aza 
ela Ankaraya gitmektedirler. 

Dün aktam umumi idare heyeti a
:zumclan Cevdet Kerim Bey de Ankanr.
ya ııitmİf ve istasyonda kendisi arka • 
.Jaıları ve do•tlan tanfınden uğur)an. ....... --Polis müdürü muddei

umumilikte 
1,W>bul poliı müdürü Felımi Bey 

dün müddei·:mumi Ken,an Beyi :r.i,
etınit, uzun müddet görüpnüftür. 

Mısır ve 
Pire yolcuları --
lzmirde yolcu muayenesi 

işleri kolaylaştındı 
Pire ve l*encleriyeden gelen yolcu

lann gümrük muamelelerinô yolda yap
mak ve limanda kolayca çılıalmmeleri
ni temin etmek için almm. eon t....ıı.;,,. 
)er muvaffakıyetle ne'licelenmi§tir. 

Cmna ırünü Pireden geien (l:ımir) 
vapurunun yolcu muayenesi lzımirde 
yapılrnıftır. Bu yeni şekil, temin etti
ği kolaylıklar dolayısile bundan böyle 
tatbik sahaarnda kalacaktır. 

Gümrük muhafaza başmüdiirii Ha· 
san Bey, dün kendiıile görüten bir mu· 
harririmize bu hususta ~..., ıöyle
miştir: 

"- Son iki tecrübe, iyi ve mü"Sbet 
bir netice tanin etmiştir. Verilecek ta
limatla bu, böyle devam edecd<tiır. iz • 
mirde bulundurulan kalabalık bir lıon· 
trol heye.ti Pire ve l ıkenderiye yoku • ı 
IM'lntn gümrük muayenelerini aüratle 
yapmaktadır. Bu vaziyet, yolcular için 
cidden büyülı bir kolaylık aayılabiör~, 
----- -o•------

MAARiFTE. 

Fakir talebeye sıcak yemek 
Önümüzdeki ay baıındaın itibaren 

Hililiahmer Cemiyeti ilk md.teplerde
ki fı*ir talebeye .haftada dört cün öğ
le yemeği venneğe batbyacalltır. 

Bu sene ( 2) bin talebeye :remel< ve
rilec:dıtir. Yemek verilen talebe adedi 
M.. ıene azalmaktadır. ilk :zamanlar 
( 7) bin gıclaarz talebeye yanlım edile
biliyordu. Bu sene bir krsnn talebeye 
elbne ele verilebileceği ünıit edilmekte
dir. 

Maarif cemiyeti kongresi 
Maarif Cemiyeti l.stanbul ıubesi 

bugiin Halkevinde fevkalade bir kongre 
y_..ı.tır. 

Bu kongrede Maarif Cenıiyetinin 
talebe yunluna yeni almacalı talebenin 
vaziyeti görütiilec'>ktir. 

Mıntıkaları değiştirilen 
müfettişler 

htanbul ilk ledritat müfettitlerinin 
bu sene bir kııımırun teltiş mmtakalan 
değiflirilmiıtir. Mmtakafarı cleğiıen 
müfettişler f"nı.....clır: 

s.ni Bey Kaı~au K.dııloöyü. 
-, Ahmet Hamdi Bey Sutta.abmetten 

llELEDIYED/f 

Açılma saati 

İki cemiyet sabah saatinin
de tesbitini istedi 

Ayakkabıcı sanatkarları c-Uyeti 
ile marangozlar cemiyeti belediyeye 
müracaat ederek, dükk.inlarm aktam 
olduğu gibi, sabahlan da muayyen 
bir aaatte açılmaaınm tahdit edilme&i 
ni iııtemitlerdir. Bu esnaf cemiyetleri 
müracaa.tlannda, bir kısım iıçile.rin, 
ınü~ oahipleri tarafından çok er· 
ken ife ba§lattınldrklanndan tikiyet 
etmi.ıenlir. Belediye bu me.eleyi tet
kik etmİJ. dükkanlann işe bqalma aa 
etini tahdit ebneğe sali.hlyeti olmadı 
ğı kararını venniıtir. 

Hususi musiki dersleri 
Beleclöye k..-ervahıvar müdürlü • 

iü, hususi tekilde evlerde muoiki der 
ai veren hocalar için bir talimatname 
yapmak üzere hazırlığa ba§lamıftD'. 
Bundan sonra, herkes muıiki deni ve 
remiyecek, bu gibi hmusi muallimler 
den ele birtakım evaaf aranacaktır. 

Yeni azanın mazbataları 
la.tanbul umumi meclisine yeni ae

çilen azanın ma:zbatalan bt.lediye mat 
baaaında basılmaktadır. Mazbatalar 
yarın azaya gönderilecektir. Ayni :za• 
manda , t T ep-iniynide meclia ilk top 
)anmasına davet edilecekJeodir. Mül • 
hak kazalardan umumi meclU.. itli • 
rak edecek yedi azanm isimleri de per 
tembeye kadar belli olacaktır. 

Şişli • 83yazıt tramvayı 
Tramvay tHi<eti, Şiflj ile 8eya%.t 

erMJnda yeni bir oervi.ı ibdaı etrn.İf• 
tir. Bu hatta dünden itibaren tramvay 
işlemeğe başlmnoştır. 

Bu tekilde uzun senıİ•ler teaı edil-
• meoi hakkında lehine olarak al<tanna 

usulünün önünü a&dıfıı için iyi bir rağ
bet görmektedir. 

Ruam mücadelesi 

Şimdiye kadar 3617 beJ• 
girden kan alındı 

Beyırirlerin lıanları almıyor 

Vilayet baytar müdürü Etem, be
lecliye baytar müdürü Eu.t, Ziraat ve 
kaleti baytar umum müdürlüğü tube 
mürlerinden ve müc.adele mütehuaı • 
aı Muzaffer BeyleriR nezareti altında 
yapılmakta olan ruam mili:adelesine 
devam edilmektedir. Bu huausta bele
diye baytar müdürü Eu.t Bey bir mu 
harririınize tu malUnıatı vermittir: 

- Ruam mücadelesinde bugüne ka· 
dar 3617 bat beygirden kan almınıt • 
tır. Bunlar günügününe Ankaraya gön 
derilnı.ittir. Muayene euuuında yalnız 
beş bat hayvanda ruam görülmiit ve 
bunlar tazminatı v-erilmek auretile öl
dürülmüıtür. Aynca da 1035 bat ka. 
br, efd< muayene edilerek bunlara ve 
sika verilmiıtir. Fatih, Eminönü, Ba
kırköy mıntakalanncla muayeneye il'!· 
tirilmiyen hayvan mevcudu az kaldı • 
ğından Beyoglu mmtakaamdan dahi 
hayvan celbine b14lanmıttır. On dört 
.-ün zarfında beı bine yakın hayvanın 
muayeneye getirilme•i halkın bu hu • 
1USta bize ne kadar yardım ettiğini 
gösterir. Mücadelenin T"§rini&ani aon 
larmda n.ihayet bulma.ar muhtemeldir. 

Eyübe, Makıut Bey Sultanahmede, E
dirneden Kemal Edip Bey Kaoımı>a§a
Y•, Om... LU!fi Bey Çatalcaya, Tevfik 
Bey Fatihe, izzet Bey Ç"'°°""" ve Ko
camustafı.p-ye, Hürrem Bey Balar • 
köyüne v ... ilmiıtir • 

1 MAHKEMELERD~ 

1 Kolu kopuk 
Ceset 

Müsademede boğulan
lardan biri mı? 

Tabancadan sonra 
kötü dil ••• 

Marsilyatla patlıyan tabanca 
mn, bütün dünyada top ıeıleri 
aksi sada tevlit edebileceğini ta 
•avvur edenler oldu. 

Heybeli aç>iılarında Yulwa gelen 
facia talıkibb dün iltint* hakimliğine 
intikal etmi,ıir. Ditne lıadar t•IJôhtı 
idare eden müddeiumumi Nurettin Bey 
evnılo 2 .-.....ı. bir talep.wne ile il· 
tintıık bilrinrine tevdi etmiıtir. 

Evet umumi harptenberi yir 
•ene geçmi,ti. Yirmi ıene evvel d 
Saray Bo•nada böyle bir rilôh 
lamı, ve bu silahın aksi bütün dü 
yanın üzerine müthi. bir kôbu• 
bi çökmii,tü. . 

Tarih tekerrürtlen ibarettir. ti 
ye düpinenler bulundu ... 

Boiulan&arm ceıetleri peyderpey çıf<
mııılıladır. Bu ceaetler meyanında t;, 
.ıe kolu kopmuı c:eoet çılmnıp. Bu ce
sedin kolunu müsademe esnumcla kay
betmit olmu.ı ihtanali olduğu ka~ bir 
cinayete kwban ıritmit olması ilrtimali 
de varit göriildüğündeo müddeiumumi 
muavini Nurettin Bey bu hususta tahki
kat yaprlmasım emretmi§tir. 

Bu kol•uz cesedin muhtelif resimle
n ç ........ lnu,, ve lcazacla boğu)anlar,.J
ohıp olmadıiımn teJIU• için Yalovaya 
göoderilmiıtir. Müddeiumumilik çıkan 
cesetlerden hüviyetleri tes!Mt edilenle • 
rin defnine müsaade etmdıııedir. Bu ce
setlenn meraıimle g&;.ülüp gömülmi
yeceği hakkında müddeiumurnilikte bW 
malirnıaıt yoktur. 

Kan kokusu, tabanca ıesi bütü 
asapları germifti. Nereye gicliyo 
ruz? Bir harbe mi sürükleniyo 
ruz;? Dünyada yeni ba,ıan bir kı 
tal mi ba,lıyacak? 

Evet, hiç fÜphe•iz Marsilyad 
tabancayı kullanan katil, onu ku 
lantlrran teıkilat, bof yere hareke 
etmiyordu. Bunun fahri bir kin 
mıuı ihtimali ;yoktu onlar silah 
lannıtloğrutlan doğruya tlün;y 
sulhüne tevcih etmiflertli. Mev 
muahedeleri hançerle yırtmak 11e 
barutla yakmak istiyorlardı •.. 

Bir hırsız kafilesi 
Mustafa, lbralrim, Hayretön, Ab

dürrahmım, Salih, Oeman, Tanoı, Om
meıı-, Anot Hminde akı er
in*, üç luıdm hıraızlıkıtan suçlu olanık 
adliyeye tevdi edilmitlerdir. 

Buiııar Kumlıaprda Nazmi Beyin •· 
partımanıru •oymutlardır. Sulh bilci • 
mi Salabattin Bey bımlardan ilk dör • 
dünün tevkifine karar vermiı, diğerl&
rini serbest b~. 

Konışu evine tecavuz 
Komıuleınnm evine tecavüz etmek

ten &Uçlu Mihr..,, MiırinJiç, Bogos, 
Melkon, Ma.tr.o Kazaros, Agop, Kalost, 
Ohaneo, A vram, Sinmuı, Ariai, Varta
noş isimli kadm ve eri.ekler dün SW • 
tanaNnet: •ullı ikinci ceza mahkemeoi -
ne tevdi edimtl§lenlir • 

MahCcsne bunlan muhakeme etmeyi 
.. a:zife hw9ci addetmit ve e.........., a.ıi
ye mehkemcciıoe sevkedilmdı: üzere miid 
cleiumurniltğe iadetine karar venniftir. 

iki hırsız 
Gedikpaşada Sotiri efendinin evin

den hına:d.rlı: yapan Antranitr. ve Dik
r8D i•rWde iri lıip dün müddeiumu • 
nıiliğe teslim edilmitlerdir. 

Garip bir Lolandırıcılık 
Dün miicldeiumumiliğe girip l>ir 

dohınchnalı.k v*'uı teV.ıi edtlmiftir. 
V.Jc'an1n euç:Juau Sait efend.i j•minde 
b.ir konıi&yoncudur. 

Bu komisyoncu bir gün yazıhane
ainde otururken ıahcen uu!ctmı tmıı
dığı, fakat ..ı.111 binnecliği bir edam ya
nma celmit: 

- Birlms ıiine luıdoır -.lekele 
gideceğim, bet on tane aıkıo almak İı· 
ti;rcırum. 8- tanıdığın bir -nır ırös· 
t•, demip • 

5..it <lendi de bu ...ı.m. tarudığı 
bir...,..... cönclenniılir. 

Orada pazarlık yapılnuı, akınlar be
ienilmiı ve adam 15 albnı abp bir .;. 
7ah torbaya koymuı, torbanm ağzını o
rada dilanit ve torbayı da lıendi sağ ce
Sne yerl.eflİl'miftir. 

Adam bundan sonra albnl...., pa
rasını ~e ol..,..Jı ödeyeceği.,; bil
dinnit ve mecidiyeleri )>aZMlıll: e.lttek, 
beheri 37,S kuruftan karaTlaŞ'tırılnuş, 
adamcağız da mecidiyeleri ııetinnek Ü· 
zere kapıya doğru yollanıriten, ' rendi
.ine altınlaı1 ela berab.,.. götürdüğü ifı.. 
tar edilince, adam derhal sağ cebinde
ki ıiyah torbayı çıkanp Sait efendiye 
vererdt: 

- Al, oende dursun, ben bq on da
kika sonra mecidiyeleri getiririm demit 
,.e dWd<iı.ndan çıkmııtrr. 

Aradan beı dakika, on dakika, ya· 
rnn saat, bir saat geçmiş, fakat ın 
müftena gelmeyince, Sait efendi ile 
aarra:fın kallİine ele kurt gİrmiıtir, 

Hemen ıiyah torba s-Okülmü§, içi
ne bakılınca hayretten de ııözler fal 
tatı gibi açrlmııtır. Çünkü torbanın İ· 
çlnden çıka çıka nikel yinni para};klar 
çıkınıttır • 

B ımun Üzerine sarraf polise ın\Wa
caal ~. polis te Sa:it efendiyi yab
lııyaralı müddeiumumiliğe tevdi ebnit -
tir . 

F alıat miidcleömnumilik Sait efendi
nin phsen tıarudığı, ismini bihnediii 
adamın da yakala11mMr için evr..ıu ve 
Sait efendiyi polfte iade etmiıtir. 

1 Küçük haberler 1 
• Bir bu<;uk ay.danberi JMZUnen 

tebftmizcle bulunan lzmir müddftwnu
mia Aıım Be,. bueün l:nnire hare4ıet 
ehn'*tedir. 

• Gayri mübadiller caniyeti dıin 
Halk.evinde ıenelik kongrelerim akte.le
ceklerdi. Ekseriyet olmadığından kon
gn topla--.nıt , ba§h bir güne kal-
1m1tır • 

• Tapu ve kadastro umum müdürü 
Cemal Beyin bugünlerde 1.tanbula gel
mesi beklenmektedir • 

• Nafia vekaletinde bir vazifeye 
naldedilmit olan elektrik 1iriıeti komi
seri Civanşir Beyin yerine tayin edilen 
İhsan Bey telırimize gelmit ve dün
den İtibaren .Yeni YaZİfeAna batJamıt
tır. 

* Eınaf Ceo»yetlerinin cıunhuriyet · 
bayranu ıenliklerine iyi bir .§dcilde işti
rak etmelerini temin için seçilen ko
ııUıyon dünden Otibaren toplanma;. 
t,aı'wnıfbr. 

Fakat sulhü daima en ;yükse 
bir gaye olarak bilen devletle 
vaziyeti çabuk kavradılar. Ve b 
cinayetin müthi, neticeler doğar 
mıuına mani olmak için bütün hü 
nüniyetlerile hareket ettiler. 

Katilin cürüm ortaklarını bul • 
mak için lıütün Avrupa zabıta:-ı 
nın elbirlik olup çalıpnalan ve e 
kııa bir zaman zarfında bütün tet 
hif te,kilatlannın elebafılarrnı ya 
kala.malan bu hiisnüniyetin en yü 
sek bir fekiltle tezahür ettiğini gö• 
termez mi? 

F alıot buna rağmen, silahla ış· 
:eyemeyen bedhahlar, dille çalı'. 
mağa ba,ıaJılar. Y anlrı, yalan ıa 
yialar çıkardılr. Ve bu ,ayiala 
halk arasına yayıldıkça, durgun & 

;ya ahlan bir taş gibi büyüyor, dal 
galanıyartlu! 

Yugoslavya Macaristana bir ül
timatom vermif! Bunan netİct:tİ 
bakalım ne olacak? Hakikatte ne 
ültimatom oeren, ne Je cevap bea 
liyen vardı. Yamız Yug08lavyanırı 
PeJtedeki sefiri tethif tqkilahnın 
tamamen meydana çıkarılması i • 
çin Macar hiikumeti nezdinde ba
zı teşebbüslerde bulunmufhı. 

Duydukları havadisi günü g:i • 
nüne yeti,tirmek mecburiyetinJtt 
olan gazeleciler maalesef bu hava 
elisin de tahkikile uğrapnadan he 
men telgralhane;ye k01tular. Ve 
havadi• bütün dünya gazetelerin • 
de intifar etti. Lontlrada halk ga. 
zete idarehanelerine lıofllfhılar ve 
gaz;eteleri kapıf4 kapılfa aldrlar: 

- Harp çıkıyorm..,ı Harp olu. 
Yorma,! ..• Ultimatom verilmi, ..• 

Diğer tara/tan FransaJa ba,ka 
bir payİa daha Jola,h: 

- Avusturya BQfvekili M. Şcı,. 
nig ve Fr- Bahriye nazırı M 
Pietri de bir hadi•e eanasıntla kaİ 
letlilmi,Iertlir. 

Tabii bu havadisin mahiyetini 
halk anlamıyor ve herkes telôş i . 
çinde kalıyordu: 

- Eğer böyle ise, felaket ••• 
Evet hakikaten böyle ise lelti • 

ket olabilirdi. Fakat havadis ya • 
landı.·Bunu kötü dilli bazı kimse
ler, belki hiç bir kimseye iilet ol • 
madan, sırl bir fey uydurmak gny 
retile, bir fey bili;yormup gibi gö • 
rünmek için ortaya atmışlartlı. Fa 
kat havadis o kadar heyecanlı idi 
ki derhal herke.in ağzında doı a'I" 
mağa bOfladı. Ve Fransa Dahili
ye nazın meseleyi resmi bir t.ıbliğ 
ile tekzip etmek mecburiyetini hi• 
•etti. 

Kimbilir, bundan sonra daha 
nasıl havadisler uyduracaklar, da
ha neler icat edeceklerdir. 

Fakat hakikat gün gibi a,ilıar. 
dır. Bedhahlar ne söylerlerse söy. 
le•inler Avrupa sulhü en emfo bir 
hü•nü niyet •ura ile çevrilmif ı•e 
muhafazaya alrnmıJtır. Tabanca • 
d~ •onra sulha JUie yapılan bu 
suıkıut te elbette akamete uğra • 
mağa mahkiimdur. 

Mümtaz; FAiK 

M. Hanıes müzakerelerin 
tehirini iıtedi 

imtiyazlı tirketlerle Nafia yejüJfli 
aruaıclaki müzakerelere bu aym 23 ün 
de batlanılmaa. takan-ür etmiJU. 

Fakaıt, her iki tirketin umwni müdü. 
rü M. Hanses, görütmdere ba~ • 
dan evvel Bdçikadaki umumi merkezle 
t- bulunmanın daha faydalı olaca. 
ğnu ve müzakerelerin bir müddet clahtı 
tehir edilmesini i•temittir. 

iki gün evvel Belçikaya har .. ~l'I o. 
den M. Hanseı ÖnİİmÜzdelD ay eo§ım.. 
gmncla tdr.rar şehrimize dönec..ı., to. 
..-..,. ondan sonra ha,ıanrı.....ırt... 
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ilmi nasıl anlayorlar? ç ki • . 1 Hafiflik, ağırlık bahsi .. ocu ar ıçın ne er Geçen akşam. raelyoyu açtım. 

Garp memleketlerinde ilim adamla· 
rının en çok defa nazari olarak çalı§tık
ları malümdur: ilim adamı tesadüf ese
ri olarak önüne çıkan bir hadiseyi tetkik 
edeı·, tecrübeler yapar, bunların netice
sinde bir çok zaman nazari olarak kalan 
bir iln:U hükmü ortaya atar. Sonra, ne· 
den sonra, ba§kaları gelirler o nazariye 
nin tatbikatını bulurlar. Elektrik cere· 
yarurun keşfedilmesi.e o keşiften ulifa
de edihnesinde olduğu gibi. 

Yahut, iliın nazariyelerind.en hiç ha
berleri olmayan pratıik adam-
lar , ortaya mühim bir icat 
çıkarıyorlar, bu icat ifün adam-

maları enstitJülerine Tdl'lncaya kadar, 
bütün mektepleri bu prensip üzerine ku .. 
rulmuştur. Orada, eski 'tar.ı: denilen 
klasik dersler yoktur. Her mektep mut• 
laka ya bir fabrikaya yabir çiftliğe bağlı 
bulunmak lazımdır. Fabrika yahut çift
lik ile mektep arasında adeta bir kon
turat vardır. Mektebi fabrika kurar, fab
rikanın i\çileri mdı:tebin idare meclisine 
girerler ve her itine yardım ederler. 
Mektebin t!alebesi işçi çırağı olmak yaşı· 
na gelince fabrikanın kısımlarında çalı
şırlar. Bu yardıma karşılık olarak mek
tebin hocaları ve talebesi de fabrikada, 
eski zamandan kalmış bilgiıiz işçileri o· 
kutıırlar, her fabrikada, hergün duvar-larının gözlerine çarpar, onun nazariye

•ini, hesaplarım tetkik ederler. 
Garpta ilim nazariyatı ile tatbikatuun 

ayn ayn olarak telakki edildiğini, elek
trik cereyanmm timdi gördüğümüz ha· 
rikalannı temin eden dinamo makinesi .. 
nin hikayesi ne kadar güzel gösterir: 

' lara yapıştınlan gazeteyi yazarlar, işçi
lerden hiç birinin tenbellik etmemesine, 
devlet malına karşı hiyanet etmemesine 
nezaret ederler, 

Belçikada bir elektrik iıçisi olan 
Gramm bu makineyi icat ederek 1879 
da -Paris sergisinde aleme gösterdiği va· 
kit, Pariste büyük bir fizik hocası bir 
çok meslek arkadaşlrını toplar, makine· 
nin karş.1sında b!r konferans yaparak 
makinçnin hangi iln:U düsturlara göre it· 
lediğini anlatır. Bu sırada sırtında mavi
gömleğile, hocanın dersim dinleyen bir 
İ§çİ, konferans bittikten şonra, kasketi 
elil\de ilerler ve: 

- Hoca efendi, der, bu makineyi ben 
icat ettim ama, sizin buyurduğunuz düs
turların ve heıaplarm hiç birinden ha
ber.im yoktur! 

Bunun gibi, dümenli balonu icat et
miş olan Santos . Dumonl! da, sonradan 
Revue scientifique gazetesi bu icadın 
nazariyesine ve hesaplarına tekmil bir 
sayısını tahsis ettiği vakit, o hesaplar
dan hiç bir §ey anlamadığını gülerek i
tiraf etmiş ti. 
Vakıa ilim nazariyeleri ile tatbikleri

nin garp memleketlerinde bu ayrılığı
nın büyük istisnaları da vardır. Paateur' 
ün hocasından aldığı emir üzerine ipek. 
böceği hastalığını dört yd Uetkik ederek 
nih-ayet ilicını bulması, bir çobanın ku· 
duz hastalığından ne kadar ıstırap için
de öldüğünü görmesi üzerine uğraşarak 
bu hastalığın ilacını bulması ... Bir In
giliz hekimler komisyonunun hükumet
ten aldığı emir üzerine Malta adasında 
yedi yıl çahş'"""k Malta hümması hasta
lığının mahiyetini ve ilacını bulması gi
bi. 

Fakat bu istisnalar pek seyrek görü
lür, Garpte ilim adamları, fran<nzcada 
denildiği gibi "fil dişinden bir kule i
çinde., alemden ayrılmı, gibi çalışırlar 
kendi keyiflerinin istediği mevzular ü'. 
zerinde uğra§ırlar r çalıımalarının pratik 
neticel1~rin~ ~~şünmezler ve böyle çalıı· 
maya ha1ıs ilım,, adını da verirler. 

• • • 
Y ~ni ~usyada, ilmin nazariyeleri ile 

tlatbıklen arasında böyle ayrılık bulun
masına tahammül edilmemesi temelli 
hir prensip olarak kabul edilmiıtir. Bu 
pr~nsibe göre, il.in adamları işçiler küt
lesı araSJna karışmalı ve fabrikalarda 
çiftliklerde bergünkü hayatın meydan~ 
çıkardığı ihtiyaçları ilim vastıalarile te
min etmeğe çalışmalıdır. Garptaki ilim 
adamlarınm dedikleri gibi, tatbikatı dü
§Üı~meye? "~alis _ilim.,_ modası geçmiş 
ve ar?k •?1<ar edılmesı laznngelen bir 
nazarıyedır. 

Yeni Rusyanın, en küçük sınıfların
dan başlıyarak, en yüksek ilim araştır-

Böyle, bir fabrikaya bağlı olarak iş 
gören mekteplerin en güzeli, Moskova' 
da elektrik malzemesi yapan dinamo 
fabrikasının, Örneklik diye gösterilen 
mektebidit-, MekLJebin müdürü ayni za
manda fabrikanın ikinci müdürlüğünü 
de yapmaktadır. Mektebin nasıl ve han
gi mevzular üzerinde çalışma~• laznn 
olduğunu fabrika idaresi tayin eder. 

Bu mektebin en küçük sınıflarında 
1500 - 2000 işçi çocuğu ilk bilgileri alır· 
lar ve işçi çıraklığı öğrenirler. Bunun 
üstünde y~di yıllık sınıflar vardır ki, 
bunlar<!aki ta1ebe bir taraftan umumi 
bilgileri ve elektrik fabrikasına laznn o
lan h:lgileri öğrenirler. Daha üstünde bi
ri gece, biri gündüz işliyen iki teknik 
mektep vardır ki bunlarda gençler "ruh
satlı iş.çi., olmak için lazım olan bilgile
ri alırlar. Bir taraftan da elektrik maki
neleri ve elektrikle işliyen na1ı:;1 ·vasrl'1· 
!arı yapmak için bir fakülte vardır. Bu-
suretle ayni mektep içinde 
yeni okumağa başlayan bir 
çocuk mektepten hiç ayrılma-

dan mühendis olmağa kadaT varır. Na
zari dersleri tatbikat ile iyice ka.rıttır
mak için, fakülte talebesi on gün içinde 
beş günü fabrikada, üç günü derslerde 
geçirirler, iki gün de dinlenirler ... Tale
benin ufku yalnız bir fabrika için
de münhasır bırakılmamak üzere arada 
sırada gezintiler tertip ediler ve ... baş
ka fabrikalar gösterilir. lyi çalışanlann 
yabancı memleketlerde seyahate gönde
rilmesi programda vardır. Fakat progra
m n hu maddesi, garptaki bazı ilim a· 
damlarının çalışmaları gibi, hiç tatbik 
görmemiıtir. 

• • • 
~yle. başlangı~mdan sonuna kadar ay. 

nı fabnkaya bağlı kalan ahsilin netice
ler:ni, yeni Rusya adamlarından sorarsa
nız, tabii, bunların pek parlak olduğu

nu söyjerler. Fakat bu usulün kurulu
§undanberi, neticelerinin iyi olduğu 
kat'i olarak · anlatılacak kadar zaman 
henüz geçmemi~ olduğundan daha bek
leme:ı. ihtiyatlıdır. 

Bekleyince de, acaba bu usulün yeni 
yeni bir isikolastik devrine, orta zaman
larchııkıi "üstat buyurmuş ki ... ., .;stemi 
ıı;ibi "~abrİ!lı:a veya çihlik buyurmuş ki.,. 
sıstennne götiiTdüğü anlaşılmıyacak 
mıdır? Yeni Rusyanm, garptaki 
"modası geçmİ.f,, diye .iddia et-
tiğimiz usulün yerine koymak 
istediği teık mektep usulü bütün 
dünyada modası daha önceden' geçmiş 
olan tek hoca usulünde• pek uzak değil 
gibi ııörünmektedir. 

G.A. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

O ~. Y. O N ~ 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 
Turkıyede bılafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 6649 

Milliyet'in Edebi Romanı: 13 

iZMİR ÇÜCUGU 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

- Üzülmeyiniz! • dedi- Hakkım - Yene B d dikod 
d .. t d".. . . . r ey, e u yaptı • 

a gos er ıgınız samımıyet beni g" rın için beni maz .... 
t il . ~ • k. f'd' z . ur goruyor musu-
~se ı e.mege a ı ır. aten ıezı- nuz? 
nıyordum. Böyle iktısadi muhitler- _Mazur ·· k d ··ı · · b 
d ki T" k 1 • · · · d gorme egı . sızı te . 

e ur genç erının vazıyetı a- rik eder kend" h b d k 
ima şüphelidir k" 1 • • ı esa ıma a teşe • 
Boh . •. . ur er ederım Feriha Hanımefen-

or Efendı gıbı hayırh vatan • di ... Siz müsterih olunuz ı 
daşlardan ! her zaman beklenilme- Kon usa konn .. a ma '·· d • 
· t b.. 1 b' h · · """ saya ogru sı a ıı o an ır arekettır bu. O • yürüyorlardı Yakla•ı F·· · · t ··bel' · . · , nca uruz an 

n~nl ıçıntr efcruk il ıyız ve daıma açık Hanım, çatkın bir sabırsızlılda: 
goz e e a ı o uyoruz F "h d · · · D · hl"k . . · - erı a, nere e ıdın? dıye a-

-:;- aın~a te ı e ıçınde bulunul- deta çıkıstı. 
d~gunu hıssetmek sıkıntılı bir va- yener İ:eşekk.. tfkt 
zıyet olsa gerek? d ur e ı en sonra 

-Çok .. k':ld" F "h H erhal uzaklaştı. Feriha müsterih 
muş u ur erı a anı- \'e mem d O F·· 

mefendi. Fakat b "kt d" .. H nun u. turunca uruzan 
u ı ısa ı muca - anım sordu: 

delede de ~ij,bırlı, metin ve tedbirli - Bu Yener Bey d t h 
olmamız lazımd M ff k I . os unuz an-

. . .. ır ·. uva a o • gı aileye mensuptur.?. 
mak ıçın mutemadıyen mücadele e- - Y B t · · 
d •· A . ener ey zmırın meşhur 
ecegız. vrupa tıcaretine mümes- bı"r u"z" t" ·ı d 
·ırk d · • um uccarının og u ur La 

sı ı e enlerın çogu bunlardır. Bi- kaplarına (Zeybek zad ı ) d" • 
ze yerlerini vermemek için bütün lar. e er ıyor-
g?~etlerini sarfediyorlar. Ve şim- Füruzan Hanım bir kahkah 
dılık muvaffak ta oluyorlar. Fakat kirdattı: a şa-
bu mücadele de uzun sürmeyecek- - Zeybek d 1 ·1 
lir. Galibiyet gene bizde kalacak . _ E,·et Zezab ek er dmıl. ·· 
t • Y e za e er. . . Gü-
ır. zel lakap dei!il mi? 

yazıyoruz? Karşıma Budapeşte çıl,tı. Tatlı bir 
Çoçuklarımıza seslenen yazıla- ses, oelanın içindekilere söyler gi-

rımızela gelişi güzel olmaktan bir bi: 
türlü kurtulamıyoruz. Onların na- - Alo alo . . • Radyo Buelapest-
sıl, hangi yazılarelan tat alabile - Hongri. • · 
leceklerini kestirebilenlerimiz çok Diye basladı ve cavul cuvul bir 
az. •• Geçen gün, elime geçen bir ga şeyler anl~tmağa başlaelı. O anlatı-
zetenin çocuklar için ayırdığı yer- yor ama, macarca bilmediğimiz i-
ele, şöyle biı· düzgü (1) g"özüme İ· çin biz anlamamakta inat ettik. 
lifti: Baktım olmayacak, düğmeyi sa-
Bu çocuk bir çiçek bahçesindedir! ğa çevirdim: Bizim lstanbul! Bir 

Altını okumağa başladım: ağır Nıhavent fasit ki elinlemeyen 
Bu çocuk bir çiçek bahçesindedir. canlara ne mutlu! .. 
Sema'ya bakıyor sessiz ve rahat Şarkının bittiğini haber veren, 
Güneşin kaybolan gölgesindedir, Mesut Cemil'in sesi; ku/ağuna oka 
Binbir kuş çarpıyor ruhunda ikanat ! dar hazin geleli ki, Nıhavent faslı-

• nın bir elaha bCZflamasından kork· 
Bu çocuk bir ıbaıhar? iklimindedir, tum. Sebebi su: 
uzanımt otlara sessiz ve rahat, Erkek okuj,ucular, hep birden o-
Yıldızlan saymak emelineledir, kuyorlar. Hem de o kadar ağır ez-
Güzel yıldızları, yıldız ve hayat?? gi, lıstiki makam okuyorlar ki in-

Bu çocuk, menekşe kokan bahçede, 
dünyada başb~a sessiz ve rahat, 
Hayatı bir ruha sokan bahçede 
Gözleri çiziyor semada bir hat 
Bu çocuk dolatmak istemiyor ki .. 
Unutmak bu yeri, ne ezelidir 
Bir rüzgar ruhuna fısıldıyor ki 
"Nisan makberlerin en sel ilidir!,. 

Şimdi, elinizi yüreğinizin üstü · 
ne koyup söyleyin: Siz bundan ne 
anladınız? Dalgın dalgın yüzüme 
bakıyorsunuz. "Dam üstünde sak
sağan, beline vurdum kazmaylan,. 
sözü dudaklannızın ucuna kadaı· 
geliyor, değil mi? Öyleyse, hep 
birlikte acıyalım ve çocuklarımıza 
okusun diye sunduklarımızın bu 
sözde düzgüden daha düzgün nes
neler olduğuna kendimizi bos ye
re inandırmağa çalışmıyalun. · . 

Çocuk yazılan içinde arasak, 
belki üç beş güzel parça seçebili . 
riz. Fakat on sekiz milyonluk bir 
Kamu (2) nun çocuklarına; ük 
okuma isteğini verebilmek için 
bunlar yetmez. Çocuk, yarının bü
yüğüdür. ilerde, o da bizim yaşı
mıza gelecek, çocukluğunda ken
elisi için yazelıklarımızı okursa bi -
zim çocukluğumuza gütmemelidir. 
Çocuğun eleğerini anlayalım ve 

ona aradığını vermeğe çalışalım. 
M. SALA.HADDiN 

(1) Düzgü - Şür (2) Kamu - Halk. 

Genç bir sporcunun hazin 
ölümü 

ihtiyat zabit med<tebi hukuk ve ce
za muallimi sabıkı Cemil Beyin 19 ya• 
şındaki biricik oğlu, Kabataşlisesi tale
besinden ve Beşiktaş jimnastik klübü 
genç şampiyon takımı sol açığı Leblebi 
Muzaffer efendi üç ay evvel yakalandı· 
ğı hastalıktan bugÜne kadar tedavi ve 
ameliyat neticesinde kurtulaınıyarak 
C:errahpafa hastanesinde vefat etmiş • 
br. 

21-10-934 pazaı- günü öğle namazı 
Beşiktaş caıniinde kılınarak aile kabris
tanı olan Y ahyaefendi dergahına def • 
nolunacaıktrr. Allah ailesine· ve Leble • 
biyi sevenlere uzun ömürler versin

4 

lstanbul yedinci icra memurluğun• 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
raya çevrilmesine karar verilen kuy• 
ruldu piyano ve ealon takımı 25-10-934 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
9 dan 10 kadar Beyoğlunda Tepebaşm• 
da Meşnıtiyet caddesinde 37, 39 mıına· 
rah T utlnk Pala~ otelinin önünde a· 
~ıık arttınna 1&uretile satılacağı ilan ohı· 
nur, (3855) 

Füruzan Hanımın kaşları çatıl· 
dı: 

- "Ridikül !,. • dı;di • Zeybeik 
zadeler lakabı gayet ridikül ! Baş· 
ka isim bulamamıf mı? .. 

- Memlekete ait bir isim! Ec • 
nebi isimlerini hiç te ridikül bul • 
muyoruz. Mesela Almanlar iskem· 
le, ağaç dalı, böcek, taf gibi isim· 
ler koyuyorlar... Eğer bunlara gül
mek lazım gebe Almanların ömür· 
leri oldukça biribirine gülmeleri 
lazım ... 

- Fakat bu gencin bir tafra toyu 
olduğu her halinden belli ..• 

Servet Naim Bey de Füruzan 
Hanımı tamamladı: 

- O ne giyinis o! •.• Tam esnaf 
tipi. • • . 

Feriha ikisine birden cevap ver
di: 

- İtina etmesine zaten hacet 
yok ... O kadar mütenasip bir genç 
ki ..• 

Bohor Efendi de muhavereye ka
rıştı: 

.. -. Hem de müthiş açıkgöz! .. İşte 
1şımıze gelmeyen en kötü bir nok
tası: Bu delikanlı çok açıkgöz! .. 

Feriha gözlerile etrafı arastırı • 
yordu. Gözlerinin aradığını kalbi 
duyuyordu. Aradığım ' ulunca ar
tık g~zleri oraya takıldılar. Yener 

sanın gayri ihtiyari uykusu gelip 
gözleri kapanıyor. Hele o ara nağ
melerinin, uzattlması yok mu? in
sanın sinirlerini davul gibi geriyor. 

Raelyo programlannı tanzim e -
elen lsmail lsa Bey, her işte olduğu 
gibi bu işlerde ele yüksek liyakatı
nı göstermiş bir zattır. lstanbul rad 
yo neşriyatınelan birçok manasız
lıkları kalelırdığı gibi şu sıkıcı nağ
melerelen de bizi kurtarsa radyo 
dinleyicileriden pek çok hayır düa 
kazanırdı. 

Bu münasebetle, bizim lstanbul 
radyosuun aramızda gene bahsi 
geçmişti. Birisi ded_i ki: 

- Azizim, erkek okuyucular, ar 
tık çekilmiyor! 

Ôteelen birisi atılelt: 
- Acaba ağırlaştı/ar da ondan 

mı? 
Bir başkası lala karıştı: 
- Erkekler, daima ağırdır! 
Dede Efendiden hafız. ağzı gazel 

okuyanların meeletli, heyheyli sesi 
aklıma gelince dayanamadım: 

- Bana sorarsanız, kadımn ha
fifi erkeğin ağırından İyidir! .. 

Kulak MiSAFiRi 

lstanbul Tapu ba§memurluğundan : 
Yeni Cami Çelebi oğlu Alaattin ma

hallesinin B~kırcılar caddesinde 7 No. 
lu r:rnğuada Y orgi veledi Hacı Petro 
hisseıi Hriaostomos efendi alacağından 

dolayi dersaadet bidayet mahkemesi mu
kavelat muharriliğinin 4 Kanunsani 325 

tarihli iş'arı Üzerine mahcuz ise de ya• 
pılan muhabere nrocesinde mezkUr hacze 

dair bir malumat ve evrakı müsbi te mev. 
cut olmadığı anlaşılmakla şayet mezkür 

haciz ile alakası olan varsa bir ay zarfm
da idareye müracaat aksi taktirde mez
kür haczin fekkedileceği ilan olunur. 

(3808) 

lstanbul asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk dairesinden : 

inan hanım tarafından Tophanede ye
ni hayat kıraathanesi sahibi Sabit efen
di nezdinde mukim Ramazan efendi a
leyhine açtığı boşanma davasına ait ar
zuhal sureti benıi tebliğ Ramazan efen
diye gönderilmiş İse de mübaşir.in meşru 
batından ve zabıta tıahkikatına nazaran 
oradan çıktığı ve ikametgahı meçhul bu
lunduğu anla0 .lnuş ve ilanen tebliğat ic
rasına karar verilerek mezkur arzuhal 
sureti mahkeme divanhanesine talik kı
lınmış olduğundan tarihi ilandan itiba. 
ren 10 gün zarfında davaya kartı müd. 
daleyhin cevap vermesi lüzumu ilan 
olunur. (3806) 

tarafındaki bir masada gayet ya .. 
vaş fakat çok samimi bir konuşma
ya dalmıştı. 

F erihamn en küçük hareketleri
ni gözden kaçı~mayan Servet Na -
İm Bey onun uzaktan bile Y ener'le 
meşgul olduğunu sezmişti. Ablak 
yüzünü kırıttıran bir kinle Mösyö 
Bohor' a iğilerek bir feyler fısılda
dı. Y a.hudi komisyoncunun deniz 
tarafına kayan gözlerinin manası
Dl yakalayan Feriha, bu gizli fısıl
tımn Yener' e ait olduğunu anla -
makta gecikmedi. Füruzan Hanım 
da sükUt içinde oynanan pandomi
mamn mevzuunu anlamıştı. Mevcu
diyetine hiç tahammül edemediği 
Yener hakkında gene bir dedikodu 
körüğü üflemek maksadile ağzını 
açtı: • 

- Eğer bir iki ridikül tip olma
~aydı bu balo cidden çok cazip ve 
nefi olacaktı! 

Birdenbire ortaya atılan bu rlah
menin hedefini Servet Naim Bey 
derihal anlamışh. Füruzan Ham. 
ma karşı pek minnettarane baka • 
rak: 

- Hangi ridikül tiplerden bah
sediyorsunuz Hanımefendi Hazret
leri? Sizin hicvinizin zarafeti ma
himdur. Lütfen şunları karikatüri· 
ze ediniz de biraz ülmek v 

•• 
Oz Türkçe ile 
Bilmece 
Bugün yeni bilmecemizin üçüncü 

günüdür. Osmanlıca karşılıklarını 
yazdığımız kelimelerin öz tül'kçe 
mukabillerini bular;ı.k şeklimizdeki 
boş hanelere yerleştirilmiş hal pu
sulalarını "Miliyet Bilmece Memur 
!uğuna., gönderiniz. Doğru halle
denler arasında kur'a çe'kilecek ve 
kendilerine birer hediye verilecek
tir. Hal varakaları nihayet pazar
tesi günü öğleye kadar elimize gel
miş bulunmalıdır. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 1 1 ı .. ı 1 1 1 

2 1 l• l•I 1 1 1 l• I 1 
3 11111 1 1 1 ı .... ı l•l•l 
4 1 1 1 1 1 1 i 1 1• 1 
s 91 1•1 1 1 1 1 1• 1 1 
6 l • ı 1 l:r.1 I l•I ı • I~ 
7 1 • I 1•1 1 1 1 : 1 
8 l•I 1 1 l•l•I 1 1 
9 1 1•1 1 ili 1 lilıll 
ıo 1 1 1 1 \illıll l•I 1 

il 

11 11 , 1 1"111 1 .... .... __ ..... __ .., ______ __. 
Soldan sağa 

1 - Enin (6) Garp (4) 
2 - istifham (2), Devlet (4), idam 

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

emir (2) 
7 - Duman, akıl (2), Fak(5) 
8 - Arka, cesaret ( 3), Şarkta bir dev 

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

emir (2) 
10 - Ham üzüm (5) yet (2). 

11 - Nota (~), Çok değil (2), Taar• 
ruz (4) 

Yukardan aşağı 

1 - Felç (4), Emel, arzu· (5). 
2 - istifham (2), Nota (2), Ateş 

(3). 
3 - Namu şan (2), N.;>ta (2). 
4 - Kaşki (8). 
5 - Hapishane, Tüneyecek yer (5). 

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

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

10 - Uzak nidası (2). Tüfeı.te kur
şunun çıktığı yer (5). 

11 - Nemli (5). 

'"1illiy~t"' 
Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 
~~~~~~~~~~~~~-· 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye İçin Hariç içi• 

L. K. L. K. 
3aylıiJ.,, •• ~. 4- 8-

7 50 14 -
14- 28-

6 ,, ••••••• 
12 ,, ••••••• 

Gelen evrak aeri verilmez- Müddeti 
g~en nüshalar 10 kuruıtur.- Cuete •• 
matbaaya ait iıler için nıüdiriyet• miira• 
caat edilir. Gazetemiz Uaolann mea'uliy•• 
tini kabul etmeı:. 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 
18,30: Pl8.k netriyalı. 19,20: Ajans haberi 

ri. 19,30: Türk musiki neşriyat. (Kemani R 
ıat, Mesut Cemil, Muzaffer Beyler ve Veci 
Vedia, Rıza Hanımlar). 21: Atef ~ Güneı k 
lül::ünden nakil. 21,30: Radyo caz ve taneo o 
kestraat. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
17,20: Piyano konııeri (SchumannJ 17,45 

Çocuk netriyatı. 20: Popüler konser. 20,45 
ınuaahabe. 21: Viyolonsel konseri. 22: Lern 
berl'ten neş.eli. neıriyat. 22,45: Spor haberler 
23,15: Rekl3m ve konser. 23,30: Londrada 
naklen dans musikiaJ. 24: Musahabe. •4,05 
Dans musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,05: Eduardo Bianco tanl'o takımı. 19 

Hikayeler. 19,35: Çingene orkeah-aaı. 20, 
Spor. 21: Kabara sahneleri. 22: Haberler. 22 
20: Posta memurlan orkestrası tarafından h;1. 
fif musiki .. 23,SO: Bachmann salon kuarteti. 

Khz. LÜKSEMBURG, ı304 m. 
İngiliz akıamı. 19,30: Hafif musiki ve dan 

parçaları. 21: Karıtık konser. 22: Senfonik m 
esıesesinin verdiği konser. 22,30: Haberler v 
koşu haberleri. 23: Karııık konser. Z4.30: 
Dana muıikisi. 1: Gece musikiıi. 

Khz. PRAG, 470 m. 
11: M. Ostrava radyo orke•tra••· 17,55 

Çocuk lıikiyeleri. 18,55: AJmanca mu•ikili ne 
riyat. 19,55: Haberler. 20,05: Musahabe. 20,2 
Kuartet konseri. 20,35: Musahabe. 20,50: Pli 
20,55: Musahabe. 21: Senfonik konser. 23: 
Haberler. 23,20: Plik. 23,25: Son ha.herler. 
23,30: Schrammel musikisi. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
18,15: Konferans. 19: Skeç. 20: Schramıne 

mu•ikiıi. 20,35: Spor. 20,55: Hava raporu. 21 
"Ş verin denizi etrafında,. isimli mu•ikili pi• 
yeı. 22,20: Piyano konseri (Beetboven.) 23: 
Haberler. 23,30: Dan.,.,muaikisi. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,40: Pl&k. 19,10: Filharmonik yaylı sa.zl• 

kuarteti. 19,40: Musahabe. 20,20: Sonatlar. 
21,10: Oakar Straussun "Rundun die Liebe,, 
isimli opereti. 23,25: Haberler. ıpor. 23,SS 
Dana musikisi. 1,20: Pl&k. 

SARAY (Eski Glorya) Sinemasında 
24 Teşrinevvel Çarşamba akşamı 

Raşit Rıza tiyatrosu 
ONLAR ERMİŞ 

Vodvil 3 perde 
Yazan: Bedia H. Vasfi Rıza Bey 

Fiyatler : 500-400-300-100-75-50-30. 

KADIKÖY HALE Sinemasında 
22 T e'rinevvel pazartesi akşamı 

Kendisinin Gölgesi 
Komedi 3 Perde 

Nakleden Yusuf Süruri. 
7449 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TİYATROSUNDA 

Ak~ foı"bul Bılilıılftl 

cÜ~o't qhirTiyatrosu 

VE ~~iı 1111\1\\\111\11 

Yazan F. M. Dos· li\\\ \\\ l toyevsky. Tercüm~ 
eden Reşat Nuri. 111 

11111\111 
Eski Fransız Tiyatro.unda 

Bu akşam saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann Strau9' 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

6891 

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

6659 

-·---·Dünya boks ıampiyonu: .----·• 
,, 

MAKS BEAR (BİR) 
Hakem JAK DEMPSEY'in idaresinde olarak 

Eski şampiyon : ınsan azmanı : 

PRİMO KARNERA'ya 
Dünya şampiyonluğu için, fakat giizeller giizeli 

LOY'a karşı da aşk şampiyonluğu için 

karşı 
MlRNA 

KADINLARIN SEVDIGI 
filminde çarpışacaktır. 

Pek yakında İPEK Sinemasında----·-

F erihanın gözleri hiddetle parla
yarak annesine bakıyordu. Füru • 
zan Hanım adeta bu gözlerin ate
şinden çekinir gibi oldu. Servet 
Naim Beye cevap vermiş olmak i
çin: 

- Mesela, dedi, demin dans sa
lonunda görüştüğümüz Sevinç Fer• 
di Hammefendi ... 

Servet Naim Bey Füruzan Hanı
mın sözünü kesti: 

- Sevinç F el'di Hanımefendinin 
göze görünür tuhaf nesi vardı Ha
nımefendi? .. Vallahi farkedeme • 
dim! 

-Atlas gibi parlak Bursa krep 
saten tuvaletinin ciyak ciyak bağı
ran cırlaklığını da mı görmediniz 
beyefendi? Ya ..• 

Pek yakınlarından işitilen bir 
nükteye b~larını çevirdiler. Şekip 
Bey yeni başlayan meşhur bir tan
go için masalarına tamanıile yak • 
!aşmış, muhavereyi işitince alaka
dar olmuştu. Hafif bir rüzgarın ha
fifçe dağıttığı ince kumral saçları
m itina ile düzeltil'ken dandi dandi 
gülüyordu: 

- Hanımefendiciğim, Sevinç 
Hanımefendinin yerli verven par • 
fümü hepsinden müthişti ... 

Füruzan Hanım bir kahkaha a
rasın 

sediyordunuz •.• 
- Par galanteri ••• Fakat bunal• 

don hannnefendi •• , 
Servet Naim Bey istihzayı ~!<• 

taraflara sürüklemek için: 
- Sevinç Hanımefendi pek mil· 

liyetperver bir muharrir<lir... Bıı 
ihmallerinden dolayı mazur göriİ• 
lebilir. Fakat baloya tezgahtar J<ı• 
yafetile gelenlere ne diyelim? 

F erihadan baska masanın etrafı• 
nı çevreleyenler' o kadar sesli sesli 
gülüyorlardı ki Servet Naim Beyiıı 
müdafaası ve atmak istediği ta! 
kahkaha gürültüleri arasında boğ" 
lup kaldı. 

Şekip biraz evvel yapmış oJdıı 11 

hatayı tamir etmek isteyerek çalı· 
nan tango için Ferihanın önund d 
iğildi. Fakat genç kız bu teklifi 
detti: 

- Yorgunum Şekip Bey, dedı 
bir kaç oyunu oynamıyacagıııı 
Matmazel İzabe! benim tarafım 
dan size refakat ederler .. öyle d 
ğil mi Matmazel? 

Şekip kıpkırmızı oldu. F erihanııı 
kendisinden intikam almak istedı· 
ğini zannetmekle beraber gene 
mahçup olmuştu. Feriha son dere~. 
ce lakayttı. Hisleri intikam alma 

te· tan çok uzaktı. O hakkında ınll 
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t l..badele komis
yonu dün son 
lçtimaını yaptı 
d _ _<Başı 1 inci sahifede) 
•:hı dunkü içtimada Yunan baJ mu· 
bul <Uı M. F okas komisyon emrinde 
ka. unan 15 bin İngiliz lirasının Ban· 
llıi Ya Yatırıalcağmı bildirmiştir. Ko • 

1
.,.:Yon paranın Osmanlı bankasma ~ 

al lnı.asına karar vermiştir. lpoteklı 
la llcaklı bulunan yedi, sekiz Jahsm a· 

<aklan Türk kanunlan dairesinde 

... 

M. Holfteadt, M. Fokas 

~~dilerine tesviye edildikten sonra 
lltehaki kalacak para Türk hüku • 

~tine verilecektir. Yunan hükUıneti 
11.ı-k rnübadillerin eınanat ve istikra

~~t &andrkalrma yatrrmrş oldukları İ• 
1 ıııilyon drahmiyi, Türk mübadili.,.. 

te tesviye ed~mek üzere Osmanlı ve 
~l.inik bankalarına tediye eylemiş • 
1?"· 11 Ağustos 929 tarihinde sahiple
tınin elinde bulunmayan ve Yunanis
landa ki.in Türk ına.llanna Yunan hü 
lc:tUn.eti tarafından va.z'ıyet edilmesi 
llıeselesi de dünkü içtimada tamamen 
lıa.UedilmiJtir. Bu kabil mal sahiple • 
"İnden üç kişinin 1 A~stos 1929 tari 
lıin.ıe mallarına bilfiil sahip bulunup 
bıılunmadıkları meselesnde Türk mu• 
Palıhaaı Rasih ve Yunan murahhasıM. 
b,!keon anlatamadıklarmdao, mesele 
d~taraf azarun hakemliğine havale e • 
d •hniştir. Bitaraf aza, dünkü t<;>Pl:"'t~
l a ~u husustaki kararlarını bıldrrmrş 
det-dir. Bu karara göre Bedri Bey za• 
ı,: Ahmet ve Bedr! Bey z.a~e Ra'!f 
k Ylerle mütebakı vereıesının hır 
••an rnallan için Türk noktai naza • 

~~kabul edi.lmİ§tir. Bunlar 1. ~~ustos 
ı..:; 9tarihinde mallarına bılfııl mu· 

rrıf olduklarmdan, malaln Yu • 
~ hükiiınetine intikal edemiyecek • 
t~r. l<omiayon bu suretle son işini bi • 
••dikten sonra celse kapanmazdan e,r 
~I reis M Holsteadt bir nutuk söyle• 
lııiştir, H~lsteadt nutkunda komisyo
~lln timdiye kadar gördüğü mühim 
lflerden bahsetmit ve Türk • Yunan 
lııı.ırahhaslannın kıymettar teşriki me 
.._İ&i ve bitaraf azanın her iki hüku• 
~tten gördüğü kolaylıkları ıükran • 
~andıktan sonra, 251 inci madde mu 
tıbin.ce emvali metruke itleri ile sneJ
t\ıJ olan komitede Türk murahhası bu 
!~tı.an Fuat Beyle, Y.unan murah~_ası 
" 1• Floridise, ve aynı zamanda Turk 
~e Yunan heyetleri umumi katipleri 
·~ih Beyle M. Çatalasa ve bütün ko· 
~~•Yon memurlanna gösterdikleri fa· 

'Yetten doalyı teşekkür etmiıtir. 
l.t Bundan sonra Yunan heyı;ti rei•! 
~Fol.as ta bir nutuk irat etmış :'e bı 
d af azanın gördüğü kıymettar ışler· 
/" bahsettikten sonra, koımisyonun 
\'"ruhte ebnit olduğu işlerin hiısnü ne· 
~y . . b" lı.i e ısalinden dolayı rnenınun!Y! 
t beyan etrnit ve komisyon erkanıle 
..,~kak\ M. Floridis ve Raı;ih Beylere te 

ur tmi" • 
1

.. e ştır. . .. 
1-.ı;. ';''"k heyeti reisi Şevkı BeY .. de soy 
,. gı nutukta ayni hislerle mutehas· 
ı:; <>lduğu.nu beyandan sonra, bitaraf 
h;;t~uı rnesaisinden Türk ve yunan 
~~~etlerinin memnun kaldıgını v~. 
b,d bınlerce nüfusu alakadar ed.en n_ıu 
*lı ele itinin memnuniyeti rnucıp hır 
tıı;~e~te taıfiye edilmit olduğunu SÖ'.!'le 
lııi lir. Bundan sonra celse tatil edıl • 

1 ı(e komisyon dağılmııtrr. 
t~ 0ıniıyon memurları daha birk~ç 
lııi~l Çalııarak evrakın devir ve teslı • 
1,ıı 1 e nıeıgul olacaklardrr. Açıkt": ka• 
~~e>nurlara ikişer maaf 11isbetınde 

at verilecektir. 

Dünkü ziyafet 

İti ~iin _Türk heyeti murahhaaa51 ~
tiiııtj"kı Bey komisyon azası ve bıl : 
~ C e lnemurları ve refikaları ~refı· 
li v ercJe d'Orient'da bir öğle zıyafe: 
~~ e~ttir. Ziyafetin sonunda Şevkı 
~f· adehini mesai arkadaştarrnın _şe 
~Uğ~e. kaldınnıt ve komisyonun gor· 
•ek b_ıtler-in ehemmiyetinden bahsede 
l'ııı •taraf azaya ve mesai arkadaşla 

;.,teıekkür etmiştir. 
t 0lta · liolsteadt, M. Anclerson ve M· 
~ehl 1 .bilmukabele ayni suretle ka • 
l'ııı erıni kaldırarak mesai arkad&Jla 
.. •tı. ~ f" . . 1 d" ı iitk %'Ç"C'r ıne ıçmıı er ır. 

ııe Yunan hükumetlerine telgraf 
'· [)·· "'· li lln komisyon dağıldıktan sonra 
'iti <>lsteadt Türkiye ve Yunan Hl\· 
·~Yk ne.zaretlerine bir telgr.a~ ç~ei 
\> ~ 0rnısyonun mesaisinı bıtırdıgın 
'.,..,:: ~esle ile komisyonun aayııı ve 

l r ni b ldirmiştır. 

Yu ~n İktısa; 
Nazırı geliyor 

(B ı ine· sahı e 
thal edilen m lların ııümriik• 

ır mesındc muıkulat çıkardıgını 
tı • d" . ce-
o Pe mazoglu buna ver ıgı 

b n mı.inha rran Yun atana 
b dı· 

d ouş bır te ~r • • 
Turkiycn· ktısadı p 

ldu unu goylu 
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Balkanlarda 
(Başı ı inci sahifede) 

• bozulamaz nızam 

1 zun müddet çalışmış olan zatın hatıra
sına ittihaf edebileceğimiz en kıymetli 
ıey ol.acaktrr. 

Fransız zabıtası 1 (MÜ TEFE R R i-K 
Pavliç'in Marsilya
ya sevkini istedi 

HABERLER) 
konseyi ile Balk~n itilafı ko~seyi . dün 
aktaın birer tebliğ neşretmıfletdır. Bu 
tebliğlerin muh~ev!yatı -~ekdi~~.n !'~· 
nidir. Yalnız ikıncı tebhgde, kuçuk ılı· 
laf tabiri yerine "Balkan itilafı,, tabi· 
ri kulanılmııtır. Her iki tebliğin metni 

ıudur: " Ahiren Yugoılavya ile Fransayı 
müteesıir etmiş olan feci vekayi karşı
sında küçük itilafın halihazırda ifayi va· 
zife etmekte olan reisi, daimi meciisi teı
rinievvelin 19 unda Belgratta fevkala
de bir içtimaa davet etmiştir. 

Ultimatom havadui yalandır 
BELGRAT, 20. A.A. - Yugoslav 

hükumeti tarafından Macaristan'a hiçbir 
ultimatum verilmemi~tir. 

Havas ajansının Belgrat muhabiri, ec .. J 

nebi menbadan çıkan ve Yugoslavyanın 1 

g~ya ~silya suikaı~ ~eticesinde tat. 
mın edicı bazı şeyler ısı,yen bir u]tiına
tum verildiğine dair §ayaları katiyen tek 
zirı edecek vaziyette olduğunu söylemek· 

(Başı 1 inci sahirede) 
.au.ik.a..stinden evvel orada ikamet et _ 
lruf olan zat Us~afilerin reisi Paveliç 
o~yıp M. Jorı Pavelsen isminde 
b~. Romen olduğu ve isimlerin benze .. 
yışınden dolayı Paveliçin Marsilyada 
ikameti zannının meydan aldığı anla ... 
tılmıttır. 

tedir. 
Konsey kendiıine terettüp eden ilk 

vazifenin büyük Kral Aleksandt'ın ölü
mü dolayioiyle Yugoılav milletine büyük 
teessür ve kederini bildirmek olduğu fik-

Souk kanlılığını muhafaza eden Belg. 
r•!. siy~~ mah_afili böyle _bir şey düşün. 
muş degıllerdır vemesuliyetlerl tesbit e
d~n ~~i~at bi!?'':d".J:l h.içbir şeye teşeb-
bus edıunıyecegını soylemişlerdir. 

rindedir. . 
Konsey ayni zamanda sulhun büyük 

banilerinden biri olan reis Barthou'nun 
vefatlı dolayisiyle Fransız milletine de 
teessürlü taz.iyetlerini iblağ eder. 

Konsey, umumi siyasi v~yeti. t-:tkik 
etmekle beraber Marsilya suikastının ne 
gibi ahval ve şerait içinde vukua gelmiş 
olduğu meselesiyle de meşgul olrnuı 
ve nihayet şu neticeye vasıl olmuştur 
ki bu suikast, hudut aşrrı memleket· 
le;de çalışan kuvvetlerin tesi.a:i. aH.~?da 
ika edilmit bir cinayet olm_ak. ıtıbarıyle 
harici siyaset sahasına dahıldır. 

Filhakika ıon zamanlarda gayesi, ha· 
zı memleketlerin kazanmış oldukları 
beynelmilel vaziyeti sarsmak veyahut 
milli vahdetleri temine muvaffak olmuş 
olan bazı devletleri en tecrübeli hadim• 
!erinden mahrum etmek olan bir çok tet. 
hiş hareketleri vukua gelmiştir. 

Yuııoslavyanın büyük Kralının ölü· 
müyle son haddine \'asıl olmut olan bu 
kabil beynelmilel bir vaziyeti kartısmda 
Balkan itilafı ve daimi konseyi bili.isti•· 
na devletlerin halihazırdaki mesuliyetle
rin tebeyyün etmesi için muslihane bir 
:z.ibniytele ve sükUn tiairealnd"' ve objek .. 
tif bir surette tetriki. mesai etmelerinin 
zaruri bulunduğuna hükmeder. Konsey, 
ayni zamanda bu gibi vakayiin istikbal
de tekerrür etmemesi için icap eden 
tedbirlerin alınmasını Ga talep eder. Fil· 
vaki Balkan iOilafı konseyi, Tedbirler 
ittihaz edilmediği ve bu tedbirler icap 
eden hüsnüniyetle tatbik edilmedıği tak· 
dirde bizzarure daha vahim ihtilaflar 
karşısında kalacağı kanaatındadrr. 

Her ne olursa olsun, Balkan :tilô.fı 
devletleri bir takım tethiş hareketleri 
yüzünden şimdi takip etmekloe olduk· 
!Arı siyasetten inhıraf edecek değiller· 
dir. 

Duçar oldukları derin matem, Bal· 
kan itilafı devletlerini birbirine bağhyan 
bajları her vakitten daha ziyade sıkla§• 
tırmıştrr. . 

Balkan itilafı bükumııtlen Yugoslav· 
Y" ile olan kati tesanüt~eri'!i .re~me~ ve 
alenen ilan ederek kendılerını hır bırle. 
rine bağlıyan mukaveleler ahki"mını ar .. 
tan bir itina ile yerine eetinneğj ve bu 
güne kadar takip etmiş oldukları siyase
te yorulmak bilm<;;< bir enerji ile devam 
etmeği taahhüt ederler. 

Bundan başka daimi konsey, Kral A
kksandı• jJe reis Barthou'nun o kadar ·ha· 
rareıle ve bir çok fedakarlıklarla takip 
etmiş olduklan teşriki mesai ve muka· 
rer>et siyaoetinin tahakkuku için Balkan 
itilafının menfaati ile kabili tıelif olan 
bütün gayretleri sarfetmeğe de karar 
vermiştir. Kral Aleksandre, Yugoslavya 
birleşmesinin büyük amillerinden l>iri· 
dir. Barthou ise bizler için hudut ma· 
s•ıniyetinin en belagatli bir müdafii ola· 
rak kalacaktır. 

Dört Balkan itilafı devleti, bu mirasa 
candan bir merbutiyetle sadık kalacak· 

Jardrr. 
Küçük itilaf konseyi azası, Belgrat 

5arayında Romanya Kralı Karo~ Ha_•·. 
retleriyle Prens Pau~ Hazretler~ne mulı
ki olmuş· ve kendilerıne _k~nseyın me· 
saisi neticelerini arzetmıştır. 

Kral Karol ve Yugoslavya saltanat 
niyabeti namına Prens Poul,. ittihaz. .e
dilmiş olan mukarreratı tasvıp etmıştır. 

Balkan itilafı önümüzdeki içtimaının 
!Jarihi, evvelce tespit edilmiş olduğu 
veçhile 30 teşrinievveldir. 

M. Maksimos'un bir nutku .. 
BELGRAT, 2C. A. A. - Balkan ıtı· 

lafı Hariciye nazırlanrun Kral Karol 
il~ Prens Paul tarafından . müştere~~n 
kabulleri esnasında Yunanıstan harıcıye 
nazırı Kral ve Prensi aşağıdaki nutku 
ile selamlamıştır : 

'' Haşmetmaap, Prens ~az~tleri, 
" Balkan itilafı konseyı, asıl Yugoslav 

illetini mateme düşüren menfur cina-
ın t karşı duymakta olduğu nefret his· 
re:i:i ifade için Belgratta fevkalade bir 
içtima akdetmittir. . . 

Zatıhaşmetanelerine ve zatıfahimane
lerine bu kararı arzederb~e? eı1 erımızın büyük banilerinden ırı o an zatın 

f
en · ··ıu .. münden dolayi büyük bir kederi 
ecı o . a· k duymakta olduğumuzu ave etme ten 

kendimi alamam. 
Balka nitililfı, zihinlerde _vukua. gel~n 

uzun bir tekamülü~ ve ?'d'.llet1Berı~.zr10~ 
d 'mi arzusunun hır eserı ır u ıh aı 
u:un bir müddettenberi içtinabı nakabil 
b · aruret halin atmıştı. Bunun tahak· 
k::;.~na müteve_ffa _Kral Aleksandre'ın 

dahaleıi vası mıkyasta ynrdnn et• 
m? tir. Bu sebepten dolayıdır ki büyük 
~·:1ın feci surette ölümü, memleketle
r;:-njz ıçin hasliaten acık]ı b~r ziya teşkil 
etrnı ve bizleri ağır mesuhyctlcr kar-

şı ,a koymuş! r.. • 
Gırı ılmiş olan ışe yem kuvvei.!lerle de

v dece0i~. Ankjlrada yapılacak olan 
onumuzdeki toplantıda milletlerimız a• 
ra• ndaki yaklaşmayı inkitafa mazhar 
tm k ve butiın faliyet sahalarındaki 

teşrıki mesaılerıni t.anzim eyi mek çare
lerini tetkık edecegı:z. Ç k m sut ıerait 
içinde b şlanmış olan esere ımdiye ka· 
d r oldugu gibi azimle devam edilecek-

lıh 
Meml ketlerimiz, bu esere devam et 

mel< v onu ellerınde bulunan bütıin ve
saıt ile ik eyi "1ek az,.,. nddir. Şuna 
k ıf y k iız k,, bu m ek arzµmu~. 
sarf d iyi bir neticeye 

ızın neticesi, 

iyi bi~ menbadaı:' oöylendiğine göre, 
meselen•~ hatta mı]letler c;emiyetine bi· 
le sevkedılmesi muhtemel değildir. 

Tevfik Rüştü B. İn beyanatı 
~E!--~RAD, 20. A.A. - Avala ajan· 

ıı bıldınyor ı 

. _Hariciye Y_ekili Tevfik Rüştu Bey Po
lıtika gazetesıne aşağıdaki beyanatta 
bulunmuşlardır : 

" Sizler büyük Kralınız için ağlark 
bizler de Gazinin kardeşi için ag· hy en 
B 1 d

'd T oruz. 
e gra a ve opolab ile Ablinat ' 

kadar yollarda gördüklerim, kral b" ~ a 
. Al k d ırın-

cı e san r Hazretlerinin hakik t 
Y 1 ·ıı . . h" a en ugos av mı etının ıç bir zaman ... . unu-
tan;uyacagı çok s.evılen bir hükômdar ol
d~g~ hakkın~aki kanaatimi takviye et
mıştır. Merasım müessir ve muht 
oldu. eıem 

Burada şunu tebarüz ettirmek ist . 
ki al 

.
11 

. • . d • erım 
Y nız ~'. ~tınızı egil fakat Balkan

larda hepımızı yese düşüren bu b .. ük 
felaket huzurunda yapılan meras~~de 
lı~ ş~y .çok muntazam bir tarzda tertip 
edilmışti.,, 

Tevfik Rüıtü Bey müteakıben rne
su_I Y~g.osla~ ~akamlariyle Yugoslav 
mılletının buyuk teşkilatçılık k bil" 
t ·ı '"k k . a ıye 

1 e ~ .. &e vıcdanıru tebarüz ettirmi 
ve sozune ıu suretle devam etmi" t" ş 

"Y 1 d § ır: ugos avya a bulunan herkes . 
d ·ı b ·· vıc .~ ı e ~ ~uşterek hisaiyatın, bu te 
rık.i ~~~ ve ayni zamanda Yugo! 
lav mılletının kuvveti jle disı"pl" . . 

h
.d.i 

1 
ınının 

§a ı ~muştur. Milletleri.mizin mukad 
d~ratı ıl.e meı;tfaatleri ara.aındaki bü .. 
yuk ayruyete ışaret etmeğe bile hacet 
yoktur. 

Şimdi sükun içinde, önürniizd b. 
zi bekliyen büyük i•i dü·unm·· em~ •· 
k h kr 1 

. ' • ız ve 
~ raman a rnız ile namdar şefim Ga .. 

zı Mustafa Kemal Hazretlerinin baş 
l~dıkları esere gerek sizin ve gerek bi 
z~m devam etmemiz lazım gelrnekte • 
dır. Onların bu eserleri be 1 • •• t ynemı-

1<;~ teşrı\u. me"':İ .ve beynelmilel sul • 
hun lemını esendır ve bizler hu i d 

d 
w• şe e 

vam e ecegız. 

. Birço~ ~';'hik sebepler dolayısile 
~!letlenmızın daha iyi bir i tikbale 
mustehak olduklarına inanmalıyız. 
Kahraman kralın menfur bir suikas • 
de kurban gibneaİ üzerine Yugoslav • 
yanı?" z_ayıflamasını bekliyenler ha • 
y~l !nkisarına uğramıı ve bugün 'ki 
mıah olan dahili kuvvetinin harici aat 
veti üzerinde ve dolayıaiyle Balkanla 
rın ve umumiyetle Avnıpanın teaanü 
dü Üzerinde tesirini gösterdiği muhte 
tem Yuıoslavyayı herkes hayranlıkla 
müşahedeye imkan bulmuıtur. 

Ölüm bir hakikat olmakla bera • 
her vaziyet böyledir: Kahraman kra
lın ~;Jii~ü, Ba.IJı:ıqılarda ve Avrupada 
vazıy.etın tarıını eserine daha fazla ik 
dam. ıle devam edilmesini intaç eyliye 
cektır. 

Nihayet, kardeşinin ölümü haberiy 
le büyü!< ıefim!zin ne kadar müteea • 
sır oldug'unu sciylemek isterim. latan • 
bul mülakatından sonra kendiler" b" 
. . Al k d • ı I• rıncı e san r ı daima karde§im d'-

ye yadetmekte idi. Son defa da mı"llı t" 
· k d · "k eı ~ıze ar eşıru aybettiğini iliin eyle-

dı ve Yugo•lavyanın ittihadını tem"n 
eden kralınızın ölümüne Türk.iye ~ 
bu suretle ağlandı. e 

Türk milletinin hissiyatınıza n k 
dar iıtirak ettiğini telgraflarda de ~ 

.. . ... d"" F a gor 
muşsunuz ur. akat bunu daha iy" a 
1 

• . ı n 
amaruz ıçın şunu söyilyeyim ki · 

T
.. ki ed b yenı 
ur Y e u ana kadar milli matem 

tutul '!'~ınıştır. Kra.1 Aleksandnn ce • 
nazesının kaldınldıgı gün Tu·· rk" · . .. .. ıyenın 
ılk matem gunu olmuıtur. 

Maalesef Kral Alekaandr ölmü t" 
Fakat ese.ri ebed!yen yaşayacak !eur. 
bu eıer, bızi Balkanlarda tesan"'d"' 

ıh .. h.k. u un 
ve su un a uni yolunda m t k . . b d ere 
ışın aşın a ebediyen toplu bulundu 
racaktır. 

. Te".fik R~ş!ü Bey beyanatına Mar 
sılya cınayetinın aydınlanm.a.a · . T'" 
ki h 

.. k. . . ııçın ur 
. Y_e u ~ebnın bütün kuvvetile te 

rıkı mesaıde bulunmag" a karar f . ld" ver
m.J§ o ugunu tebarüz ettirerek "h , , Dl a-
yet vermıştar. 

Siyasi mahafilde 
. BEL~~~T 20 (~.A.) -Havas A
ı~ns'. ~~dırıyor: Sıyasi rnahafil kü • 
çuk ıtılaf ve Balkan itilafı konf 
1 

• . erans 
arının neticesınden fevkalide meın -

nundur. Bu mahafil Jı.er iki itilaf tara 
fından neşrolunan resmi tehi" •1 
t
. 

1 
• • . ıg erme 

ın ennın aynı olmasını iki g 
d k

. rup ara.· 
sın a ı tam tesanüde atfetmektedir • 
ler. 

Bu suretle Pragdan Ankaraya ka
dar t~ekkül eden bu blokun sulh si
yasetı Fransnnın sulh siyasetiyle ta
mamen mutabık olduğu gibi Bulgari 
tana karşı ol~n siyaseti de Kral Ale~ 
aandrm ç:zmıı olduğu aiyasetin aynı
dır. Bu nokta hakkında bilhassa kral 
ıle. Prens P!'I arasındaki itilafa iıaret 
edılmektcdır. Bu mumi intiba Prens 
pol tarafından M. Benes huzur k 
bul dildigi vakit kral Aleksan~r :'.,: 
rafından başlanmış olan haı·ici siyase 
le kendisinin de devam edeceği husu 
sunun s.o>:1enmiş olması ile de teeyyüt 
etmektedır. 

Macar Bafııekiil Varşovada 
. BUD~PEŞT& 20 (A.A.) _ Başve 

kıl M ?onboş, berab rinde Hariciye 
nezareti matbuat dair~i şefi ile kale 

Bir suç ortağının sicili 
BELGRAT, 20 (A.A.) -Torino'da 

tevkif edilen Egen Kuaternik, Avus • 
turya - Macaristan saltanatı çerç.eve • 
si içind4; H~rvatiatan için geniş bir 
muhtanyet ısteyen ve üçüncü Napol
?'o~ .z8?'anında '.!'~amıf olan meıhur 
ıhtilalcı Kuaternık'ın hafididir. Anne 
tarafmda.n büyük babası, harpte Hrr
vat muhtariyet fırkası müfrit cenahı· 
na ismini. verm.iş olan Dr. Frank'tır. 
Bu fırka, Bulgaristanm da dahil oldu 
ğu bir Yugoslav federasyonu içinde Hır 
vatistanda muhtariyet istemekte de • 
vam etmektedir. 

Fransadaki tahkikat 
Muhtelif menabiden alınan malu

mata nazaran tevkif edilen Ustaşi tet
hit teşkilatı şeflerinden Paveliç ve 
Kramer, Marsilya suikasdine i~tirak et 
mediklerini söylemişlerdir. Fakat ken 
dilerinin suikastle yakından alakadar 
bulunduklan kuvvetle tahmin edildi
ğinden vaziyet tavazzuh edinceye ka 
dar mevkuf bulunacaklardır. Fran • 
aız zabıta.aı bu iki ihtili.lcinin suikuti 
tertip etmekte batlıca i.mil bulunduk 
lan kanaatindedir. Fransız zabıtası 
evvelce tevkif edilen Raytiç, Pospisiİ 
...., Malni hakkındaki tahkikatma şid 
detle devam etmektedir. Yerdikleri 
ifadelerden öldürülen suika.stçi ve ken 
disi hakkında h.iç bir malumat verme 
dikleri diğer meçhul bir şalııala. bera• 
ber eylul sonunda Zürihde yerleştik • 1 

\eri anlaşılmıştır. Bundan M>nra üç 
mevkuf Macaristana geçmifler, diğer 
!eri ise Zürihte kalmışlardır. Zabıta, 
suikast emrinin kim.in tarafından ve
rildiğini ve sahte pasaportların ne su 
retle tedarik edildiğini meydana çıkar 
ma.k için büyük bir gayretle çalıııınak· 
tadrr. Son dakikada auikastin 25 ya • 
tında Zik isimli birisi tarafından ter 
tip edildiği şayiası ortaya atılmııtır. 
Kendisinin Marailyaya gelmeyip aui -
kasdi başka bir yerde hazırladığı söy 
lenlmektedir. 

Malni teşhir edildi 
"Noye Fraye Prese" gazetesinin Pa 

ris muhabirinden aldığı malUınata gö
re mevkuflardan Malninin Belgrat po 
lisi tarafından yapılan isticvap netice 
ainde hakiki hüviyeti anlaıılnuıtrr. 
Belgrat sivil polis müdürü evvelce po 
lis ımüdiriye1inde ş<ifÖr olarak çalış • 
mış olan Malniyi tanrrnağa muvaffak 
olmuştur. Maznunun asıl ismi Miok· 
ray olup 17 Eylul 1908 de Koprivnik 
de doğmuştur. Mio Kray 28 Eylülde 
şık bir kadınla birlikte Parise gelmiş 
ve- Sbn Jan. oteline yerleıtmittir. Otel
de kıendiaini 39 yAfmda ve Jan Yon. 
droçek ismile takdim etınİ§ ve meçhul 
kadının da refikaaı olup Tiryestede ya 
tadığını ve her ikisinin de Tiryeateden 
geldiklerini .oöylemiıtir. Mio Kray çok 
defa. otelden yalnız gece çıkıyor ve 
bir saat dıtanda kaldıktan •onra tek 
rar avdet ediyonnuş. Kansı olduğunu 
söylediği meçhul kadınla beraber 5 
T~rinievvelde !<teli terkebni§lerdir. 

kendisine Marsilya suikastinden sonra 
memleketi terkedebilmesine mü&a.it 0 

·~~ak derecede v~ziyeti sakin görüp 
gorn1emekte oldugu aurctinde soru • 
lan bir suale cevaben Başvekil şöyle 
demiıtir: 

Hakikat tamamile ortaya çıktığı za 
man Macaris.tnnın rolünün ne olduğu 
bütün dünyaca anlatılacak ve Macar 
hükumetinin veya herhangi bir Ma
car hükfunet organının menfur cina .. 
yel~e atiyen methali olmadığı hiç şÜp· 
hesız tahakkuk edecektir. 

Bükref matbuatı 
BÜKREŞ, 20 (A.A.) - Rador A· 

jansı bildiriyor: Küçük jtilaf ve Bal • 
kan antantı konseylerinin tebliğinde 
yiiksek mana bütün gazeteler tarafın 
dan eh~iyetle kayıt ve işaret edil· 
mektı;clır. Mesuliyetleri tasrih ve bey • 
ne~mJlel anar~iyi jJga etmek için mü
dahale hakkında verilen kat'i karan 
gönn~ktedirler. Matbuat iki antantın 
bu mutesanit tezahüründe ıulh dava 
aı için olan ehemmiyeti tebarüz ettir
~ekte ~Üftefiktir. Tebliğin, Maroilya 
~ı?ayeh ~sla adi cinayetler çerçevesi 
ıçınde mutalea edilmiyeceği zira hu· 
du~lar ~aricinde hareket ed~n kuvvet 
lenn nufuzu altında ika edilmiş oldu 
ğunu bildiren kısmını hasaaten kay • 
detmektedir . 

Onive_rsul. gazete•i, tebliğde itham 
l'."ın saı:ıh .~!r .surette beyanından İç· 
bn~,P ~ıl~!l"'?' yazıyor ve şöyle diyor: 

Ç~ku ıkı antantm arzuau, meau
liyetlenn muslihane bir ruh içinde ten 
vir. ve te.•bitine muvaffak olmaktır 
aksı tak~ırde, küçük itilaf ve Balka~ 
antantı ıca~ eden netayicı iatihraca 
karar vennıı bulunmaktadır.,. 
. . Gazete,. muahedelere riayet ruhu 
ıçınde c_mnıyet ve sulh siyasetinin 
Franoa ~le tamamen hcmi.henk ola • 
rak takıp edileceğini memnuniyetle 
kaydetmektedir. 

Meclisler toplandı 
BELGRAD, 20. A.A. - Mebuoan ve 

ara~ m~cl.islcri bu &abah yeni devreleri 
nın ılk ıçtimaını aktetmişler ve yeni di .. 
vanlarını teşkil eylemişlerdir. 
.~ebusan meclisinin geçen devresi 

reı&ı M. Kmnanudi ile ayan meclisinin 
geçen devresi reisi M. Tama5İÇ yeniden 
mcbusan ve ayan reisliklerine intihap 
olunmuslardır. 

Belgrat gazeteler;. ne diyorlar? 
. R!"._LGRAD, 20. A.A. - Avala ajansı 

h•ldırıyor: 

. Bu .. s~ba~i. gaze.te~er, Balkan itilafı 
mi 

- ._unali:z:aayon şirketi tarafından Sulta nah 
bıtmek üzeredir. Resmimiz yeraltında yapda':t::::;~an umumi _h'!COnan. ~fQSı 

.. .. - d 1 anuı dıf ve ıçınden ıkı w;:_ 
runuşu urgu uyar ......... 

POLiSTE 

Meyva yUklU bir kayık battı 
. Cuma günü çıkan fırtınada bir de

ruz kazası olmuştur. Burgaz adası li ... 
mar.~nda bağlı bulunan KaramÜrıelli 
!a~ır kapta_n~ ait bir tonluk Barbaros 
ısmınde ve ıçınde bir ton kadar meyva 
bulunan kayık batrnııtır. Nüfuıça zayi
at yoktur. 

Acaba cinayet mi? 
. Kemerburgaz civannda terkos ame

lesınden Hamdi eFendıi isminde birisi 
baygın olarak bu(unmuş, Cen-ahpaşa 
hastanesine kaldınlmıştır. Bu adam o
rada ölmüştür. Tahkikat yap•lmakta • 
drr. 

Kumar 
Kadirga meydanında mektep çocuk

larını tol?:b?'arak kumarbazlığa alııtır • 
dıkl_a':' _gorulen Barnak ile Melta ism.İn· 
~eki •kı fahıs ellerindeki kumar aletleri 
.ıle yakalanmıtlardır. 

Hırsız 
Küçükpaztr Sarıdemİl' mahalleııİn• 

b:J<kal Ali efendinin evinde oturan• Sa
~iha bannnın sandık içinde bulunan 15 
::sıru çalan Osman efendi yakalanmış· 

Kaçak kumaş 
Pireden gelen Mareşal Joffre vapu

~ yo~culanndan Arnavidin üzerinde 
gumruk muhafaza memurları tarafın .. 
dan nr~a neticesinde. tcyerlenmiş 0 .. 

!arak bır kaç kat ip<kli kumaı bulun
muş.tur • 

.. !'lundan baıka çanta ınJa da yanm 
duzına. kadar yemiş bıçağı çıkmıştır. 
Amavıt hakkında takibat yapılmakta
dıı·. 

o -

Yeni paralar 
(Başı 1 inci sahifede) 

pılmış, P?lları hazırlanmış ve yıkan
nuı, makıneler para basmak Üzere ha 
z.ırlanmıştır. Basılma itinin biraz ge-
rı kalmış olması makinelerin uzun za
mandanberi işlememesi ve yeni para 
ların kenarlarına Türkiye Cumh · • "b urı • 
yetı ı a~eai yazılmakta olmasından .. 
dır. Bu ıb ... arenin yaz!lmaıına muvaf .. 
fakıye~. h~ıl .. olmuştur. Ancak bu it 
pek mu~~uld_~· Ye şimdiye kadar an 
c.ak lngılız tılınlerinde tatbik edilmiş 
tır. Londra darphaneainden sonra ilk 
defa bu kenara yazı yazma İ§ini Is • 
tanbul darphanesi yapacaktır B .. b • unun 
ıçın . asılma faaliyeti esnasında her 
hangı bir pürüz çıkmamasına çalışıl • 
mııkta, bu yüzden bir parça teehhür 
olmaktadır. yeni paraların Cumhuri
yet bayramında piyasaya çıkarılması 
matlup olduğundan eğer bugün veya 
yarın para basılma itine başlanırsa. 
bas~lan paralar peyderpey piyasaya 
verılecck ve tedavüle çıkarılacaktır. 

ren mütalaalar yazmaktadırlar. 
Politika gazetesi diyor ki : 
" AvrupaJa vaziyetin değişmesinde 

kendi <"aniyane pilanlarını tatbik ihti .. 
mnHerin .. görmüş olan bazı t!cnebi ma
kafi~. '?rofesronel katiller aramışlar ve 
tetlu~çı komıtelcr yardımiyle bu planı 
t '1171m ctmitlcrdir. Balkan itilafı kon· 
seyi bu vesile jJe bu ecnebi mahafi)in 
faaliyct"ni bertafıil tetkik etm ktcn ha· 
li. k_almamıı ve küç_ük ıUiaf daimi konse
yırun mukarrera(!ı Jle tesanüdünü göste

nrek Yugoslavyayı Fransayı ve ayn 
zamanda küçük itildfla Balkan itilafın: 
bu kadal' acıklı bir surette müteessir c
d.n menfur Marsilya ıuika$tinin mesuli
yetlerini aramanın bil8.ist.ıisna bütün Av
rupa devletleri için mübrem bir vazife ol 
duğunu tebarüz ettirmittir. 

Aynı zamanda her iki grup da, Avru. 
pa sulhunu en azimkir müdafilerinden 
biri olan Kral Alekıandr'dan mahrum e .. 
~e-:ı cina~etin Yugoslavya dahili vaziye
tı.n11.1 de0 1I fakat hariçte tertip olunan 
ızlı fesatların bir neticesi olduğunu da 

İzciler perıembey~ Anka
raya gidecekler 

Cumhuriyet ba bit etınek üzere yranu programını t.,. 
d.. toplanan komisycm 

un ~aat 15. te belediye reis muavini 
Hanut Beyın riyasetinde toplanmış • 
tır. Plrogrkam Üç güne kadar hazırlan· 
mış o aca tır. 

29 t~şriniev.velde Ankarada yapıla· 
cak .ge?t .reaırune ittirak edecek lsta,.. 
bul ızcılerı perJCmbe günü Ank 
hareket edeceklerdir. araya 

-o--

Gerze vapuru yü:ıdürüldü 
Evvelisi gün Karabigada kumlu" 

o_turan Gerze vapuru dün ak . ga 
" kurtanlmı tır • şanı uze-

Gerzenin yük ve yolcularını Barti 
vapu':". almış, gemi yıizdıirülmüştü~ 
Hekr. ı vapur bugün limanımıza gele
ce ·tır. 

E vveliai günkü fırtına sırasında 
B_urgazada11 iskelesine bağlı duran Ta· 
hır kaptana ait Barbaroı ismin<lck.i 
meyva ve sebze yüklu biıyijk b. 1 
kenli bamuştrr • rr ye • 

o-----
İspanyada 

İhtilalcileri;;°kuvvei ma-
ncviyeleri kırılmıştır 

. MADRIT, 20 (A.A.) - Umumi in. 
~~a _ıe~k}I ~liyatının nihayete erdi
g~ ve ıhtılalcılerin uğradıkları büyük za 
yıa.t ve tayyare bombardnnanlan dola 
yısıle kku~vei ':""neviyelerinin kırıldı • 
gı mer: ez.ındedır. 

Asiler, Lamucraclaki hük-'-~ k 
t d" b" ~·~• ıtaa 
~ nez Jne ır murahhas göndererek t 

I":" . olmalan için ne gibi •artlar ·ı "! 
surule · · ·· " _t_ :ır erı cegını ogrenmt.."K istemişlerdir. o----=---

Londrada 
-o--

Deniz konferan11 etrafındı 
yapılan siyasi temaslar 

LONDRA, 20 (A.A.) - Deniz kon 
feransındaki Japon murahhas he tı" b _ ye a-
:~'1 ug~n ~rr.~rikan murahhaslarJru1 
ır m~asım zıyaı ~ti yapmışlardır. 
Aımral Yamamoto ve M. Matsude

ra, . M. No~man. Davis ve amiral Sand· 
leyın nezdıne gıderken, amiral Bartu 
taı:afı~dan matbuata izah edilen hutut 
daıresı?de hükumetlerinin siyaseti hak· 
kında izahat vermişlerdir. 

. M .. N.o~man Davis, Japon amiraline 
z~yar$nı oade edecektir. Fakat Am., • 
rıkctn ... J~pon müzakerelerinin ne gün 
~şhyacagı hakkında henüz hiç bir ta. 
rıh teıbit edilmemiştir • 

B~ müzakerelerin 1 ngtizlerle, ik~ 
h~yeti murahhasa arasmda yapılacak 
m~zake_r~lerden sonra başlıyacağı tah • 
mın edılıyor. 

LONDRA, 20 (A.A.) - Ame~ika 
Japonya .ve lngiliz İmparatorluğu ara.' 
sında hır uzak şark ademi tecavÜ7. ını 
sakı aktedileceğine ve bunun Japon • 
ya tarafmdan telkin edildiğine dair ba
zı Ja.!"'n gazetderinde çıkan habe-rler, 
resmı Londra mahafilinde ve • 1· h" t 
1 

A 'k A a ıye . 
d·r ":k' an makamatında, teyit e • 

ı mem te ve böyle hir misak akli ın 
ıavvur edilse bile buna Sovyctlerle 
~okuz devlet muahedesini imza eden 

evletlerin iştirak etmeleri §artile mu • 
vafakat olunabileceği işaret olunmakta• 
d1T. 

M. Poincare'n1n cenaze 
merasimi 

PARlS, 20 (A.A.) - M. Poinca...,.. 
nin millı cenaze merasimi burrün yapıl
mı tır. Cenaze Notrdam kilisesine ôtü 
rul.11üş ve orada bir ayin yapılmıştır. 

Tabut bir top arabasına konulmuı • 
tur. 

Marefal Fon kluck öldü 



Milliyet'in Romanı: 16 

Yazan: Marthe RicharJ Tercüme eden: M. F. 

Kafama dank etti: beni götürecekler 
ve Almangada öldürtecek/erdi 

Hülasa J ümit alametleri belirmitti. Şatkrn 
[M rth Ricbard Fransa mukabil ca- bir atık vaziyetinde idim. Muhay•uslU: ~tı tarafından Alman ta· yelem boyuna i,Iiyor, kalbim atı -

cutılarik tqriki IDC9ai etmek üzere yordu, 
Stocidıolnı'e gönderilmi§tir. Martbe'in - Stockholm'da mı? dedim. 
burada tanıdığı yoktur. Fakat otelde _ Hayır Aknanyada. Flandır 
Gena isminde bir Alman kadınla ah· h · d ' -•- i b' h d 
bap olmuştur. Bu kadın kcndiııini baı· cep etın e an>er ır astane e ça 
iııa bir tehre götürmüştür. Orada !tadı· lıtryor. . . . 
nın TC<lce ve Charl~ isminde iki ar • Sapaan ketılmıttım. Nihayet 
lı:adaşı daha vardır. auı:ı'i bir tekilde kederimi belli et· 

Martiıe Ricbard, Gerda'nun Al· meğe muvaffak oldum. Baturu ö • 
maruann meşlıur .. casusu Matma:zeı Dok- niime eğdim, ağlıyordum ... 
tor olmasından ıupbelenınclrtedir. Gerd • kalkt Bana k 

Fran&ız casusu Kari Mather ismin- a. ay~ga. ı. artı 
de bir lıveçli doktorla nişa~ığmı olan v~ıyetı~.bır .~ç ~t zarfı~da 
ve onu aramak için bu seyahatı yaptı- tamamıle degıfmıfti. Bırden bıre 
ğmı söylemiştir.] üBtü kapalı bir itimatuzlık hali al

Büyük fakat çiçekaiz bir parkın 
ortasında ağaçlar aruında sa.klan· 
mıf, büyük güzel bir evde oturuyor 
duk. Bu, lsveç tarzında yapılnnt 
bir evdi. Dik, çok di!ı damı aanki 
toprağa kadar iniyordu. 

Burada, fimal mıntakalarının aü 
künu içinde asil ve kibar bir ıeaaiz. 
lik vardı. Ev, laveçli bir karı koca· 
ya aitti. Buraya vasıl olduğumun 
ilk günü bana "safa geldin" e gel. 
mitlerdi: 

- Burası sizin eviniz, rahatını· 
za bakın! demitlerdi. 
Kadın kıaa boylu, cevval ve afa

ğı yukarı elli y .. larmda kadar var 
dı. Kocası biraz daha geçkindi. Be
yaz aaçlan, sevimli bir çehresi var
dı. Karıunr fazla sayıyordu. 

- Bir Franaızın evimize gelme
•inden dolayı terefyap olduk! di -
)'Orlardı. 

Acaba yanılıyor mu idim? Al • 
man cıuusluk letkilatmm merke • 
zinde bulunduğuma git gide iman 
ediyordum. Ve zannediyordum ki· 
daima heyecanlı, daima ıokulgan 
Gerda, beni vazifeye almadan ev
vel bir imithandan geçiriyordu. On 
lara itimat telkin etmem, ve Kari 
Mather' den batka feyİ dütünmedi
ğimi telkin etmem lazrmdı. 

Geldiğimin ilk günü töyle tehri 
dolattıık. Sevimli Gerda bazan ko
luma giriyor. Bazan kolunu omU7· 
larıma doluyordu. Taddee ile 
Charlea biribirlerile gevezelik ede
rek bizi takip ediyorlardı. G.Jya be 
nim -.kıma hürmet ettikleri için 
fazla kur yapmaktan çekiniyorlar-
111. Zaten ben de onlara fırsat ver
miyordum ya. Onların nazarında 
ben &fkına ve hatrralanna sadık 
bir nitanlı idim. 

Gerda geceleyin saatlarca odam
Ö kaldı; yamn açık kalmıt pence
relerden köpeık)erin havladığIDJ du 
yuyorduın. Sevgili Mina'm o za -
JDaD kulübesinden çıkıyor ve tanı
madığı arkadatlanrun üzerine atılı 
yordu. 

Dördüncü günü Taddee, biraz 
meyus bir tarzda parkın ortasında 
benimle Gerda'run kartımıza çık
tı: 

- Buradan gitmeğe mecburum, 
dostum, dedi. Fakat döndüğüm za. 
man sizi tekrar burada bulabilece
ğimi zannediyorum. 

Kendi vaziyetimi belli etmemek 
için hiç bir sual sormamıftım. Fa -
kat bu üç ahbabın dostlukları ar
kasında bana kar,ı lehte veya a . 
leyhte esrarengiz bir dolap kurul
makta olduğunu hissediyordum. 
Dimağnnda evvela gölge teklinde 
beliren bu ihtimal günden güne in
kitaf ediyor ve fdcil buluyordu. 

Filhakika ben, hüsnüniyetle ka
fese girmit bir esirdim. Öyle bir e
•~r ~i, ~?stluklardan yapılmıt bir 
zıncır ıc;ıne mahıurdu. Ev ıahip. 
!erinin ne itle metgul olduklannı 
.ruamak istiyordum: 
. . - Ne yazık ki Mösyö T adee, de
dım, Stocldıolm'a gitmek .mecburi
yetindeyim. Eğer nitanlımdan ge
ne h~~er alamazsam Fransaya dö-, 
necegım. 

Bu esnada Tadee ile Gerda'nın 
gizli, ancak farkedebileceğim ka
dar gizli fakat zekice biribirlerine 
gözettiklerini farkettim. Hiç tüphe 
yok~ ki beni burada tutmak i~in 
ellerınden geleni yapacaklardı. 

.. !.~mek vakti, iki karde,in en bü
yugu ve aynı zamanda en cüretkii. 
rı olan _Charle~ Yanıma yaklaştı: 

- Sıze verılecek mühim haber-
lerim var! dedi. 

- Karl'dan mı? 
-- B"Jin bakalım nerede? 
B;rdenbire ne olduğumu şaşır -

dım. Yüzümde hem korku ve hem 

mağa baflamıftı. Müstehzi bakı'ın 
dan, göz ~lanmı yutınadığıru an
lıyordum. Her iki adam bendeki 
tahavvülab, sanki kronometre ile 
tetkik ediyorlardL 

içimi çektim: 
- Franaaya gitmekten batka ça

re yok, dedim. Çünkü burada suku
tu hayale uğradım. 

T adee, iki lrardetin küçüğü, san
ki bana merhamet ediyormu~ gibi, 
yannna yaklaştı. O bendeki hassa
siyete aldanmadığı gibi ben de o
nun bu hareketlerini yutmuyor • 
dum. Onlarla mü'1cül bir oyuna gi
MfJDiftim. 

- Size yardım etmek İsterim, 
dedi. 

- Neye yarar? Ben Fraruıznn. 
o iae Alman olnmf, harp bizi ayırı
yor. 

T adee bir k<lÇ dakika beni bu ya
lancrktan rstırabrmla ba• ha~a bı
raktı. Gerda odadan çıktı ve biraz 
sonra Fransızlar hakkındaki kini
ni zaptedere kiçeri girdi. Beni o
muzlarımdan tuttu ve tunları mınl 
dandı: 

- Ümitsizliğe düfllleyin. Size 
yardım edebiliriz. 

-Bitmedi-

lsUanbul a.inci ia. nıemurluiundan : 
lpottjc c.ihetinden paraya çevrilmesi 

mukarrer olup tamamına sekiz yüz 
lira kıymet taktir edilen Betiktaıta Teı· 
v:ilciye mahallesinin uzunca ova ıokağın.. 
ela eski 4 yeni 4 numara ile murakkanı 
mu bahçe hanenin hunanıı açık arttır. 
maya vazedilmittir. 25-11-934 taribne 
müsadif pazar ırünü .aat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma •uretile 
sa~laeaktır. Arttırma bedeli kıymeti mu
bamminenin yüzde yetmiı betini buldu
ğu taktirde mezkôr ırayn menkul müı. 
teriıi uhtesine ihale olunacaktır. Aksi 
halde son arttıranm taahhüdü baki kal

mak iizere 10-12-934 tarihine müsadif 1 
pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak olan ikinci 11• 

çık arttmnasında mezkur ırayn menkul 
en oçJı artltrarun üıtünde bırakılacaktı,r, 
Arttırmaya ittirik ebnek i.teyenlerin 
mezkur gayn menkulün muhammen kıy. 
metinin yüzde yedi buçuiu niıbetinde 
pey akçesi veya Milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları ikti
za eder. Haldan tapu aicillerile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer ala
kadarların lrltlak bal.kı sahiplerinin bu 
haklannı ve husuıile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden iti. 
baren yirmi ıün zarfmda evrakı müıbi. 
telerile birlikte clairemi:ı.e bildinneleri 

liızırndır. Aksi halde hakları bıpu sicil. 
!erile sabit olmayanlar sabş bedelinin 
paylatma .. ndan hariç kalırlar. Daha faz. 
la malumat olmalı: ioteyenlerin 28-10-934 
trihinden itibaren dairede açık bulundu. 
rulacak olan arttırma şartnamesile 
934-1454 No. lu do•ya derununda mev· 
cut ve mezkur cayn menkulün evsaf, me
ıaha vesairesini havi '11lziyet ve taktiri 
kıymet raporunu görüp anlayabilecekle-
ri ilan olunur. (3820) 

İstanbul asliye betinei hukuk mahke. 
mesinclen • 

l.tanbul belediyesinin Büyiikadada 
Nizam caddesinde Mülga mabeyn lıa
tibi seni esbakı merhum izzet Paıanın 
köıkünde ikamet etmekte olan mümai
leyhin mahdumlan Mehmet Ali ve Ab
durrahman Beylerle kerime•i Lamia ı.a. 
nnn aleyhine ikame eylediği da"adan do
layi mumaileybimin wameıcaı.ıan meç
hul olmasından dolayi bemıucibi talep 
ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş 
ve emri muhakemenin 27-11.934 larİ· 
hinde müsadif salı ırünü saat 14 de ta
yin kılınmıı oldufundan ye...m ve vakti 
me•kurde mahkemede hazır bulunmala. 
rı ve yahut taraflarından bir velıil gön. 
dermeleri lüzumu beyan ve ak•i halde 
haklar;nda cjyaben muamele icra oluna-
c..ğı tebliğ olunur, (3830) 

MiLLiYET PAZAR 21 TEŞRiNiEVVEL 1934 

İstanbul sokaklarında 
k.. k ' oşe apmaca ... 

• • •••• • • 
Seyyar esnaf Belediye zabıtasının taki
batından kurtulmak için neler yapıyor 

- Yedi mıırafetli ••. ça. .• ki ... verelim!.. 
Sağ avucunun içindeki çakıyı yokular
clan birine sahidın çakıverecek gibi tutu
yordu. Bu yedi marafetli çak:mm ucuzlu
iuna ben ele kapıldım. Bir tane alaynn, 
derken, h..-if, dükkanı tezgahı toparlayıp 
arkasından atlı kovalar gibi, Y enicami 
_..lığına doina kaçmağa baJlamasm mı? 

- Haydi uğurlar olsun! Gözünün côr
düğü yere gimn. .. diyeceğim ama, çakı. 
eı beni de peşi ııra sürüklüyor. Nedeoı 
mi, dediniz? Nedea olacak. B02durmak 
üzere verdiğim beş liralık, herifte kaldL 
Bıraksam, gitti gider. O koşa, ben kofa, 
nihayet, lı Bankasının arkasındaki dar 
cokağa rirdik. 

Girdik ama, orada da tutunmağa va· 
kit kalmadL İtpaı1a da ~orap mendil sa
tan on yaılennda bir çocuk, ap-11zm 
karıımıza çıktı. Küçük işportacı, bizim. 
kine bellibelirsiz bir ipret çakt'ı, •onra 
elini boru cibi yapıp ağzına yaklattııı.. 
ralı:: 

Ulan Zi"-· Zi•·- diye Jıaiırdı. Bu IÖz· 
de nasıl Hbirli bir tesir vardı bilmem, ça 
kıcı kenmni töyle bir larbp iıportaaı o
muzunda telaar tabana kuvvet kaçmağa 
başladL 

Hele tükür ki o umana kadar paramın 
üstünü almıştım. Yoksa, arlı:asmdan sa
ban taşı olsam yetiıemezdim. Fakat bak
bm küçük İşportası, hala orada. .. Ça • 
kıcı, köşeyi dönünce, gülmeğe bafladı. 
Sordum: 

- Kime eülüyonun? 
Kasrklannı tutarak cevap •erdi: 
- Avale milüyorum. Amma da zivdi 

be!M 
- Zivd; ne demek oluyor? 
Bir tliirlü tarif edemedi: 
- Zivdi iıte ... basbayağı zivdi.M 
- Yani kaç..-k mı? 
- He •.• 
- Peki, o niçin zivdi, •en neden 71'•· 

miyorsun? 
- Onun cezası .. ar. Görürlerse yapıtır· 

lar. Eminönünde dolatırken el en•e oldu. 
Kaçb, kurtuldu ama, yakalanırsa, fena ... 
Arkadaşlar, bunu bildiğimiz için çakıcıyı 
aörünce: 

- Ziv ulan ziv .•. diye bağınnz. O da, 
ardına bakmadan kaçar. 

- Demek, •iz bütün cün memurlarla 
köıe kapmaca oyn•suuz .•• 

- Ne yapanın, beyim... ıreçim dün. 
yası ... 

- Memurlann ıeldi;ini nasıl anlı
yorsunuz? .. 

Batını salladı: 
- Gôzcüleriıniz var. Tahtakaleden 

tut, Sultanabmecle kadar ... Memur uza:.. 
tan ıörün.dü. ~Ü, biribirimıize - pora. 
la... HanırlllllZln kasan kunetli ise o ka· 
2f\nır. 

.. ~emurlann ela hepa.i bir deiil. Bazıaı , 
ırorur, tes çıkarmaz. Halimize acır be•-

~ .. AK B A.._,. 
MÜESSESELERİ 
Aııkanuun moclenı her türlü 'kitap, 
ıazete ve meanua ile model ve fotoğ
raf levazımı ihtiyacına cevap veren 
yegane müesseselerdir. 

Merkezi : Maarif V ekiJeti karı•· 
aında Şubesi : Samanııezan. Telefon: 
3377. lstanbul ıubetnizde Ankararun 
neıriyatını bulabilininiz.- ikdam 
yUTdu ittisalinde. 

... , ................ ıll 
7144 

İstanbul ikinci ticaret IMhkemsindenı 
Büyük pootabane arkasında Elkatip ha

nında mukim boyacı zade biraderler 

vekili avukat 1 smail Ratıip Bey tarafın
dan verilen i•ticlada Beyoğlunda f•tik· 
la! caddesinde 251 No. da tüccar terzi 

Haıeki zade Mahmut Nedim beyden se

nede müsteniden alacaklan olan 1325 

liranın tabıili haki<mdal<i dava arzuhali· 

ni H. U. M. K. nuna tevfikan diğer ta· 

rafa tebliiine karar verilmiı ve yaptın· 
lan tebliiatta mumaileyh Mahmut Ne
diın B. mezkür adresini teıiı: ile elyevm 
nerede bulunduğu meçhul oı.!uiu ı.a,y. 
dile iade edilcliiinden lıir ay müddetle 
ilanen tebliğat ic:raama k....,r verilmiı 
olmakla teblii mek-ma kaim olımak 
üzere keyfiyet ilan olunur, (3832) 

1.tanbul 7 İDei İcra memuriuiundan: 
Mabcuz olup paraya fevrilmesi m11kar· 
ftl' bir adet clemirc:i mal.kabı ve ön 

demir malzeme 23-lG-934 tarihine mİİ· 
'ladif salı ciinü aaat ikideıı üçe kadar 

açık arttırma ile satılığa çıkarılacağın • 

dan talipferin Galıa.tada Arap camii ci
varında Taflan s'*ağında 14 numaralı 

diiltkanda hazır bulunacak ve keza pa· 

raya çevrilmeli mukan-er piyano maa 

1andalye fal, la......_, dört ayaklı ye

mek masaıı, yalılızJı •Y- 23-10.934 

tarihine müsadif salı ıünü saat 9,S tan 

10,5 kadar açık arttınna s...-eble oatı • 

lığa çıkarılacağından talip olanlann 

Taksim F eridiye caddesi 75 nwnaralı 
hane onünde hazır bulunacak memuru

na müracaatbn ilan olunur. (34.Jl73) 

belli ... Baz111 da aman Allah •.. sıçan olup 
deliğe gir.ek elinden kurtulamayız. Böy
lelerine. aramızda "acıbiber,, deriz. Kö
ıenin ağzından; birisi: 

-Ziv ulan acıbiber ıcliyor! diye ba
ğırdı mı, tenekesini kapan, işportaırnı 
koltuğu"a alan tüyer ..• Anoıznı yakalan· 
ıl•ğımız da olur ha. .• O zaman, artık so
pa.niye tathıı mı, olur.o Yokıa mangır 
yabniıi mi ... Ne çıkarsa bahtına ..• 

Yaz günleri öğle 11cağınd.., bütün cad
deler b'zimclir. ikindiye doğ,u kol kol 
memurlar çıkar. lıte o zaman 
dikkat et ki, göz önünde bulurunayasın. 
Eskiden çok rahattık ama, ah, bu dükkan
cılar ... Malın ucuzunu sattıi(ımız için bi
ze düıman oldular.,, lıportaunı açtı, 
her renkten bir kaç çorap çıkano ônüme 
serdi: 

- Yirmi kurup böyle çoraplar ... Be
yiın, ıit mağazalara sor ... Kırk kuruıtan 
aıağı verirlerse, sizden para almam. A· 
ma, onlar vergi verinniı. Verir nma, ka
sa doluıu da para kazanır •.• , 

Biz küçük çorapçı ile böyle konuııır
ken, omuzunda küleıi ile seyyar bir ma• 
nav Önümden geçti. Küfesin~n içine ıöyle 
bir cöz attnn: Enfes Gümü•hane elma· 
Jarı_ . 

- Kaça veriyorıun? diye seslendim. 
Başını J<iyle bir çevirip yüri.ıdü: 
- Buıw.da olmaz. •. Peşlm sıra ..,ı. .. 
Kendi kendime; düıündüm: 
- Anlqılan bu gezginci esnaftan mal 

almakla biz bir nev:i ıünah iılcmiş olu
yoruz 1 •• Herife bak1&na, burada olınaz, 
diy .... Kendimi, genç bir kadın11 sarkın· 
blık elrnit sokak çapkınların" benzettim. 
Mademki sabcı: 

- Burada olmaz, petim •ır• gel... di
yor, elmaların habn için gideceijiz. Sey
yar manav, dar bir sokağın iç kötesinde 
sırtındaki küfeyi indirirken: 

- Geçtim, görürler de, ceza yatarlar .•• 
Diye söylendi. Elmalan Ju.,·a verece

j;im ıordwn: "Kilosu on iki buçuk,, de
m<'Sin mi? ayııi elma, manavda kırk ku· 
ru,a alınmaz. Doğrusu hem ta§tnn, hem 
de seyjndim. "Sekiz kilo tart bakal11nl,, 
demeğe kalmadan, yokutun ilerisinden 
gürültülü bir ayak sesi duyulıı.11n mı? 
Ortalık gene kanıtı. 

Elmacı bir tarafa ... Çorapçı bir tarafa. .. 
Faıkat o kadar çabuk saklandılar, göz ö
D~nclen. o kadar çabuk kayboldular ki, 
bir dakika conra, ne elıı.cıyı ıörebildim, 
ne de OÇO'apçıyı ... 

Memurlarla ııeyyarlar arasındaki ko
v~~ca bu tiddetile devam ederse, ırez. 
gıncı es-na, anOllk el ayak çekildikten 
•onn, karanhk, üstü kapalı, ağyardan 
hiJi yerlerde alıt veriı edilebilecek ... 

Çünkü hiç takaları, yok, derhal zivi· 
yorlar .•• 

M. SALAHADDİN 

Beyoğln dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden ı 

M~diye köyünden Ramazan efendi 

berhayat iken zilyet bulunduiu vefab Ü· 

zenne mahkemece tereke•i meyanında va 

7iyet olunan yeri ve anası miri Mecidi

ye kö)'iincle Muhtar ŞevlU sol.ağın mü

kel'ftr 37-37 No. lu takriben (8) dönüm 

saha11nda (600) lira kıymetinde bahçe

nin İntifa ve itgal hakkı ile mevcut mey 

va ağaçlan ve bahçe içinde müstakilen 

kullanılabiJ;r pilecek ayrı kapuları mev 

C'Ut 1400 lira kıymetinde birer katlı te

ınamen ahıap iki bap hane açık artır

ma suretiyle 18.11-934 pazar günü 

saat l S de satılacaktır, dellaliye resmi ve 

ihale muh'llnlDen kıymetlerin yüzde yedi 

buçuğu 'ni•betinde pey akçesiyle ınez. 
kur gün ve aaattlı Beyoğlu dôrdüncü 

sulh hukuk mahkemesinde hazır bulun· 

malan ve fazla malumat almalı ve mü

zayede ıartoame•ini görmek İ•t.eyen!erin 
933-96 No, ile mahkeme kalanine mÜ·· 
raca•tlan lüzumu ilin olunur. (3821) 

ZAYi - 3276 No. lu otobüse ait kazanç 

Yerli kağıdı ile 4772 sicil No. lu toför 

ehliyelnamemi ve kazanç kağıdımı zayi 

ettim. Yenilerini çıbracağımclan hükmü 

Yoktur. Şoför Gafur 
(3816) 

Beıiktaı 2 nci hukuk mahkemesin
den • 

Bebekte Cevdet pap caddesinde ari
fi P&§a yalısında sablması mukarrer ga
yet kıymetli A vrupada yapılmıt 24 par. 
ça Yemek IAllldalyaaı ile maıası Ye nadi. 
de yemek tabaldan ile teferruatı ve bir 
vitrin İçinde kıymettar asari al'.kadan o). 

ması. ~I. tabak, bardak ve saire itbu 
Teınnıevvelın 24 ncü çarıamba 25 nci 
pertembe 26 ncı cuma ıünleri sabah saat 

11 den 17 ye kadar herkes tarafından 
ırörülmek Üzere mahallinde açık bulun. 

durulacak ve 27 T. evvel 934 cumartesi 

ıünü saat 14 de aleni müzayede ile sa

tılacağı gibi satıı bibnediii takdirde er

tesi ıünü de devam olunacaktır. istek

lilerin yazılı ıünlerde mahallinde hazır 

bulunm.Jan ilan olunur. (3819) 

Istanbul Harici Askeri tundan: 

1
1 

htanbu.1 dördüncü icra memur!•· 

Kıtaat ilanları. Galatada Pertembe paunnda Art-
· '·-------------- lan hanında l, 2 No. hı yazıhaneyi ı • 

Pazarlıgw ına devam edilen l<ametgahı · tihaz eyleyip elyevm iP 
metgahı meçhul bulıvıan Mada.n Ocl<I 

5957 kilo yoğurda yine talip Fon Firmngard Fon Forotemherge: it 
madığmdan tekrar pazarlığa tanbul Umum Sigorta şjrketine iuılel .. 

memuriyetimizin 934 • 5270 nuınat" 
konulmuştur. 24-10-934 çar- tabıtta talDbe mutasarrıf olduğuııuı 
şamba günü saat 16,30 dadır. Beyoğluncla Asmalı M~ ı t mahall.,.;
Evsaf ve o.eraiti eskisi gibidir. nin caddei kebir Oetiklaı caddesj) •• 

" Latin çdanazı aokaldannda kim 1, 1 
Talip olanlar teminatlarile mükerrer 3, 5 üç defa 5 mük..-rer 1, 
Çorludaki Komisyonuna mü- 356, 358, 360, 360 mükerrer yeni ı, 3. 
racaatları. (482) ( 6934) S, 7• 9• ll, l3, 294, 296, 298, 300, ...,. 

maralaTla munıkkam cayri med<ulilıl 
nısıf hisıeıinin birinci derece ipoııtd 
idareai mukabilinde mezkıir ~t~ 
İ•tikraz eyJediğiniz 65 bin lıi,_,n talıil 
tarihi olan 6-10.934 tariliine !.adar "' 
lan tevarihi mubtelittde v<rcliğirıİ' 
mebaliği faiz ve reoülmal ile firket ıır 
mma temlik edilen l<omiıyon ve ınur 
mele verıriai mukabili ol.arak 1-leı:teJI' 
zil 18-2-934 tarihine kadar teııl»t olıl" 
nan hesaba nazaran reaülmal ve n;ı• 
den bakiye matluplan olan 6246,25 lr 
ranın 18-2-934 Uırihlnden itibaren ~ 
raiti müdayene dairesmde yiiz>de clol<ııl 
faiz ve mezkıir Jiri<eı:e temlik edil.., 
aeneYi yüzde 3 ..,...t lcomiıyon .,. 
ücreti vekalet "' •iııorta beddi ve -
sarifi canye ile ve cayri menkui relıi
nin panya çevrilmesi ıuretile ta1ı.ııi 
talep edilmiı ve tanzim edilen ôd..,,. 
anri ipotek ıılıdinde irae etmedlğftıİJ 
ikametgüımna gönderôlmit İıe ele öd<' 
me emri zabrıoa verilen meıruJı.tW 

me>Xiır ikameıci.hta bal.., olmaılığ,,,.ı 
ve nerede oturdujunuz biliıımediği aJI 
tılmıt ol,!uğuoclan yukar<la yazılı bor'S 
masraRan itbu iJan tarihinden itibr 
ren • 30 ıün zmfmda ödemeniz, borc"' 
bir kı1111Jna veya ~ ve yahut 
alacaldmm takibat icraıı hakkına daİ' 
bir .itirazmn v- g- itbu ilan tr 
rihinden itibaren 20 ıün içinde bildir 
meniz ve bilclinnediğiniz tal.dinle ictf 
ve iflas kanunu ahkamına tevfikan ;. 
pot:ek cöoterilen ıayri ~ b.isae • 
s:inin paraya Ç<!'Vrilmelİ muamelesine ~ 
veuül edileceği mezlı:ıir ödeme enı • 
rinin tebliği Jl--IDil& kaim olmalı. il• 
zere ilan olunur. (3835) 

• • • 
Muayyen pazarlık giinü 1dc 

on bir ton şekere yine talip 
çıkmadığından son pazarlığı 
24-10-934 çarşamba günü 
saat 17 ye bıralolmıştır. Ev
saf ve şerait eskisi gibidir. Is· 
teklilerin teminatlarile Çor· 
Judaki Komisyonuna müra-
caatlan. (481) (6935) .. . . 

Bayramiçtaki Topçu Ja. 
laatmm ihtiyacı olan 240,000 
kil.o arpanın kapalı zarfında 
talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla alınacağından yevmi 
ihale olan 21-10-934 de Pa
zar günü teminat muvakkate· 
lerile Bayr~ :ıçtaki Satınal
ma Komisyonuna müracaatla 
ıı. (476) (6937) 

•• il: 
Kapalı zarfla yapılan fia-

lmm pahalı o1rnasmdan dolayi 
bir ay zarfında pazarlıkla alın
mak üzere tekrar münakasaya 
konulan üç yüz otuz bin kilo 
Unun ihalesi 17-11-934 cu
martesi gün üsaat 14 de yapı
lacağından talip olanların Ed
remitte Sabnalma Komisyo: 
nuna müracaatları. (477) 
(6936) 

w • • 

Fırka kıtaatı için 21,900 
ldlo Arpa mukaddema kapalı 
zarflarında talipler zuhur et
nıediğinden pazarlıkla alına
caktır. Pazarlık günü 22-10-
934 saat 15 te Komisyonumu
za müracaatları. (475) 
(6938) 

••• 
İzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatmm ihtiyacı için 114500 
kilo flulgur 27-10-934 cumar
tesi günü saat 15 Je kapalı 
zarfla satın ·alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gÜn ve münakasasma 
giriıeceklerin belli gün ve saat
ten evvel lzmirde Müstahkem 
Mevki Sabn Alma JColniayo
nuna teklif mektuplarııÜver
meleri. (347) (6299) 

6785 
• • • 

Tekirdağ kı~atı mutlakla· 
rındaki ocakların maden 
kömürü yakabilecek tek
le tahvil için malzeme 
aleni münakasa ile satm alına
caktır. Münakasası ~l-10-934 
]>azar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin malzeme cins ve mik
tarlarını görmek için T opha
nede Satınalma Komisyonuna 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin T ekirdağmda Satın al 
ma Komisyonuna müracaatla
rı. (349) (6303) 

6786 
• • • 

Corlu ve Muratlıdaki lata· 
Jar ihtiyacı iç.İn açık münaka· 
sa ile 17SO(J kilo Gaz yağı sa
bn alınacaktır. İhale günü 
24-10-934 çarşamba gunu 
saat 15 tedir. Evsaf ve §eraiti
ni görmek üzere taliplerin her 
gün ve münakasasma iıtirak 
edeceklerin lielli gün ve saatte 
Çorluda Satınalma Komisyo· 
nuna müracaatları. (351) 

(6304> fr787 

* • .ıı 

Eksiltme giinünde 33 ton ma 
karnaya yine istekli çıkmadı
ğından tekrar eksilbneye kon
ınuştur. Eksiltme ~Ü 
24-10-934 çarıamba gunu 
saat 16 dadır. Evsaf ve şerait 
eskisi gibidir. Eksiltmeye ge
leceklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte Çorlu
daki komisyona müracaatları. 
(474) (6890) 7438 

• • • 
Çorlu Garnizonundaki kıt'at 

ihtiyacı için 4448 kilo Lahana. 
4448 kilo pırasa ve ayrıca Mu·· 

İstanbul asliye mahkemeleri birintİ 
yenileme bürosundan : 

4 Kanunuevvel 1933 tarihinden evırel 
ikame olunup lstanbul A.,Jiye Biritıcİ 
Ticaret mahkemesinde derdesti rüyet .,, 

Allianı Siıorta şirketi ile Marko Bd.I., 

.Seunet Bey ve Jorj BeHa efendiler _.. 

smda mütekC"YVin dava doıyeainin yenİ' 

lıenmesi için verile ~ ft ıÖ' 

derilen davetiyenin Jorj 8ella el. ..;ıı 

ikametırabmın meçhul olduğu beyani1ll 

mubapri tarafından bila tehlii iade edil' 

mit n bir ay müddetle ilBnen tebliğııl 

ifasına ve 24 Kinunuenel 934 pazartr 

•i -t ıs de yenileme muamelesi"' 

bafla:nmasma kanır yerilmiı olduğun.ı.

mezkür ıründe yeni postahane binumdl 

kiia biriııci 1enileme bürocUA& c.._.. 
ii taktirde 2367 -mı ı.u- aııı.r 

ımma tevfikan yenilenmenin lf'J9lıaıda 

yapılacafı ilan olanw, (3814) ~ 

Jıtanbul Mbncl İcra memunuğundaıJI 
Bir borçtan dolayı mabeııa Ye parayı 

çevrilmesi mukarrer prap, Nlo ve lı:oP' 
serve 24-10-934 tarihine miisaclif çat• 
ıamba günü saat 10 da Beyoğlundl 
Hamn.J bap ömer Hayyam maheli<J 
63 nuruerolu dükkanda satılacaimdan 
talip olanlann mezkiır gÜn ve sutte r1' 
halinde hnır buluamalıwı ilin olunur• 

(3284) 

ratlıdaki lat'at ihtiyacı içiıı 
536 kilo lahana ve 536 kilo pı· 
rasa açık münakasa ile satm IJ' 

lmacaktır. ihale günü 5 - iki~'. 
ci Teşrin - 934 Pazartesi güıııl 
saat 15 te dir. Muratlı ve Çor• 
luya ait sebzeler ayrı ayn nıii· 
teahhitlere veya her ilôsi de 
bir müteahhide ihale edilebilit• 
Evsaf ve ıeraitini görmek iste' 
yenlerin her gün ve münaks: 
saya ittirak edeceklerin bel11 

gün ve saatte teminatlariy]e 
birlikte Çorludaki komisyo~ 
müracaatları. (441) (6748) 

724S 
••• 

lzmit garnizon teslim (490) 
Darıca garnizon teslim ( l l O~ 
Tuzla garnizon teslim (60) )<t 
ceman (660) ton Linyit Jllll 6 
den kömürünün münakasafl 
ikinci Teşrin 934 Salı günü ,,. 
at 14 de kapalı zarfla yapıla· 
caktır. 

isteklilerin şartnameyi gor· 
mek ve taksitleri anlamak uıe· 
re her gün Eskişehirde K. O· 
ve lzmitte F. Lv. Md. lerine 
ve ihale gününün muayyen ~ş· 
atında lzmitt Fırka Satınal • 
ma Ko. Rs. n müracaatları. 
(440) (6753) 1254 
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~ al komisyonu ilanları 
İstanbul Kumandanlıgı satın ma . d kil 

M 
ki Kumandanlığı emrın e o:-

Cataka Müstahkem ev 1 1 nı" münakasa ile sa-
t · -h - • • ~ d yazıl Erz~• < a e h aat ı tıyacı ıçın aşagı a ' . · örmek üzere er 
t T r l . şartnaml'..sını g • K 
ın alınacaktır. a ıp er~~ kf d n evvel fındıklıdaki o· 
Ri~n ve teminatlarile o gun va(l1;

4
) (6942) 

ıntsyonda hazır bulunmaları: G" ·· Saati 
K ·ı lhalesı unu l • .. 

,. Ll o . . 934 çarşamba 15 a enı muna-
i.>,000 Zeytin danesı 14 2.teşrın · kasa 

15,30 ,, ,, 
16 ,, .. !O,ooo Patates " 

80,000 Gürgen odunu ". • 
~ . kumandanlığı emrindeki kı

Çatalca Müsta~kem ~e~ ~ mıktarları yazılı erzak ve 
t' t "h · · · agıda cınsı \e . · ·· k a ı tıyacı ıçın aş T li l . ve nümunelerını gorme 
it"· ·• alın aktır a P erın kf omur satın ac. . k lif ameleriyle beraber va ın-
UZere her gün, temına~ kve tı: n da hazır bulunmaları. 
Jen evvel Fındıklıdaki omıs yon (6331) 

.. l\1ünakasa tarihi Kilo C:insi 
Saat Gun "nievvel 934 20,000 Pı!av-

Kapah zarf 14 çarşamba 31 Teşrı lık Pirinç 

.. ,, 31 Te!irinievvel 934 8,00lOkÇP~r~a 
11, .. · ı ırınç 

Açık mü
nakasa 14,30,, 

ıs ,, 

şrinievvel 934 
31 Te 
31 Te§rinievvel 934 

14,000 Mer
cimek 

25,000 Bul
gur .. .. 

Kapalı zarf 15,30 ,, 31 Teşrinievvel 934 82,000 Tu
venan Kömürü 

162,000 Lave
marin Kömürü 

6960 
.. .. 16,30., 3 ı T e şrmievvel 934 

e 

~ İstanbul lthalit Gumru~~ d 
üdürlüj{un en: 

Adep Kap Marka No. Kilo Gr. 
( 11 700 
( 1 500 
( 26 590 

Cinsi Eşya 
1 f'kli Pamuklu Çorap 
P "S d 

l 

1 

Çuval 2655 26 

2691 27 

,, 
2733 28 

( 38 500 
( 
( 20 500 

Yün corap a e., 
Pamı;k çorap "Sade,, 

I k 1
• !'<}emeli ve çizgili 

pe · kir 
paınuk havlu ve peş . 

" 

Pamuk havlu ve peşkiı 
ve hamam havlusu 
ipekli pamuklu masa 

2674 29 ( 33 200 .. t "" .. or usu .. . ... 

2 
880 Safi ipekten ~asa ortusu 

· · · ki pamuklu 

l - .. 2618 30 
51 00 ( Zemını ıpe ı, . . 

( kumaştan ve ıpek ışle-
( meli örtü sec~~d~, !as
( tık ve karyola ortusu. 

_ t a ile 21-l0-93l 
~ ı-:- kalenı mal art ırın . • .. Is 

Yukarıda yazılı &eH.Uo ~ mdan isteklilerın ° gun -
tep .. .. saat 14 te satılacaNg lı S tış anbarında hazır 
l azar gunu .. ~·· de 6 0 • a 
Lanbul ithalat G~(6?79) _ -
Qulunınaları ilan olunur. '" -

- Muhtelit Mübadel~ , , 
KoJlllSYO.u.uu---' • 

ktiyle Spinalonga ada-
- y h""kiimeti tarafından va takine mukabil Muhte-

tınd .unt.anml.kued"Iıniş olan isliirı1 crn baliğden bir kısmı, ala· 
1 a ıs ı a ı g~len me d"l · f Ko 
it Mübadele Komisyonuna ~zerine tevzi e 1 ememı~ ı. -

kadarlarm ademi müraca~tı u laP,-vl mukarrer oldugundan 
ltıiııv-onun 19 Birinci Te~::de_yc.>t ·l\1erkez Bankası Jsta~bul 
i~hı~ meblağ Türkiye C?""•u;ı alonga temin8;tınd~~ acagı o• 
Şuı, · t di dilmişbr. Spın kı "i ·i:>it.-ler.ıle muracaat et-i esıne ev e vra m\ " 

anların Merkez bank-~:9~1~s~}-:--;~r;!~::;f;~fj----trıeleri iktiza eder. _ <6 

6
.. 

0
··gv •0• ~--~· 1~t umr 

lıtanbul tha aMüdürlüğünden: 
b. iktar Alman tahsisatı bu· 

. den ır ın • . 
1 __ 106 C tarifeı;~?~ .. den bildiriimıştır · . 

lı.ınduğu tetkik Müdürl~gun n Alman esyasıru ~uh!evı . be-
2 l06 C tarifesınde . d bulunanların hır lıııtesı ya-

~ - 1 d sahioleri elınl ek lmarnak üzer bir hafta zar-
anna'lle er en - ~ aha a .. ı ti l 

llı~ınak "e b!r haksızlıg~~n kontenjan buro arma ge rme e• 
f ·· ruı;--ında ait olduğu gum ı · k 
r· kabil beyanname erı onten· 1

• rf d bu · ed k 3 _ Bir hafta za ın a . 3ıra v~ haklarını zayı ece • 
. . eyenlerın 
J n burolarına getır~G) 
l ri ilan olunur. (69 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Ace>teleri ı Karaköy Ki;pri;batı 
Tel. 4236Z - Sirkeci Mühürdanacle 

j5,il-BI• Han. Tel 2274t'---(1 

SKENDERIYE YOLl 
ANKARA vapuru 23 Birinci 
Teşrin SALI günü saat 11 de 
Portsaite kadar. 

~-· TİFOBİL ~-m:'I 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastal ıklarına tu-
tulmamak 'için efrı.zdan alınan tifo hap 
l andır, Hiç rahebızlık vermez. Her
keo ahı.bilir. Kutuıu 55 Kuru,. 

6815 

r,.::ı:ıısı=c::ı_.Profcsör -==-111!1 
Dr. Ihsan Hilmi B. 

Avrupadan p,cri c!ö n milı tilr. 

7424 • 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek için adresimize 

yaznuz: 

Maiıon de la Bible Dpt. T. 2. 

C ENE VE (SUISSE) 
··--- 3306 - 69J5 . j 

İstabul asliye 4 ncü hukuk mahkeme· 

sinden ı 

Madam Despina vekili avukat Hilmi 

Rıza Beyin Sırımcı oğullan Prodromoa 

ve Niko efen&lerle evvelce Beyoğlun. 

da Sıra ıervilcrde arslan yatağı ıokağın 

da çok şükür apar\lmanmda 4 ncü katta 

oturmuf iken şimdi nerede oturduğu 

belli o~nıayan Y orgi efendi aleyhl.,,-ine 

açtığı 960 lira kira bedeli dirvıumın taJı. 
kikatında müddealeyhlerderı Y orgi efen· 

6651 

7 

di hakkında gıyap kanın ittihaz edilmiı 

ve tahkikatın 1.11--934 peTşt!!nbe günü 

ııııat 14 de talik edilerek bu baptaki ırı· 
yap kararının ilinen tebliğine karar .,e-
ritmiı olrnakla mumaileyh Yorai efendi. 

nin muayyen günde kendi5İ gelmcdiji 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
t.'e vkii Ci•al Hisse miktarı Mulıaaımeo kıymeti Borçlun•·n ismi 
Pendik PavU Tuğla ve kiremit 125/8() bi.uesl 3840 liradır Doktor Koe t' F çi 

veya biı'" vekil göndermediği takdirde 

tahkikatın gıyabında icra Te ikmal olu

nacağı tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

iıkeleıi Fabrikası veledi Lılyu 
Claı mevki ve hiAHIİ miktarları yukarıda ıröıttrilea em~ik vergi bona ıdan cfol. yı satılığı 

çıkanlmıttır. Taliplerin ihale ıllnll olan 3/11/934 tarihine müaadif Cu:nartui güall saat 1 i dı 
zere ilim olunur. (3817) İdare Hıyl:tioa müracaatları. (6'.l23) 

Jand rma Umum Kumand nlığı 
Ankara atınalma komisyonundan 

Aşağıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazılı günlerde 
kapalı zarf usulile satın alır.acaktır. İstekliler şartname ve nü
munelerini her gün İstanbul Jandarma Heyetile Komisyonu · 
muzda görebilirler. Eksiltme için gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyonumuza gehneleri. 

1 - (2039) çift yemeni 5 - 11 . 934 pazartesi saat (11) 
2 - ( 1797) çift çizme 3 - 1 1 934 cumartesi saat ( 11) 
3-- (22345) metre yataklık bez 4 - 11 - 934 pazar saat ( 11) 

(6665) 7288 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

10000 kilo kuru üzüm: Acık eksiltmesi: 6 lkinciteşrin 934 salı 
günü saat 14 de 

4000 kilo Zeytinyağı: 
" ., ,. 15de 

8000 kilo Zeytin : 
" " " ,. ,, 16da 

12000 lcilo Sabun : ,, .. 1 ,. ,, Çar -
şamba günü saat 14 de 

1500 kilo arpa ) 
2000 kilo saman ) : ,. ,. ı ,. ,, Çar • 
1500 kilo kuru ot ) şamba günü saat 15 de 

Deniz Levazım Deposu için lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı 1 kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve saatler 
de açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartnamelerini gör
mek için her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o giin ve saat -
lerde Kasımpaşadaki komisyona gelmeleri (6703) 

• - - - 7211 

Nafıa Vekaletinden: 
Ahşap traversleri ilaçlamak için (4000) Dörtbin ton 

katran yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Mü 
nakasa İ2 ikinci Teşrin 934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti müst'eşarlık makamında yapılacak· 
tır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları ile 

Yüksek ullim Mektebi 
üdürlüğünden: 

1 - Yüksek Muallim mektebine alınacak talebenin müsa. 
baka imtihanı günleri aşağıya yazılmıştır: 

Riyaziye 1 İkinci Teşrin Perşen1be 
Fizik - Kimya '3 ,. ,. Cumartesi 
Tarih 4 ,, ., Pazar 
Edebiyat 5 ,. ,. Pazartesi 
Coğrafya 6 ,. ,. Salı 
Dil 7 ,, ,, Çarşambır 

imtihanlara sabah saat dokuzda başlanır. 
2- imtihana gerek Maarif Vekaletine ve gerek Yüksek 

Muallim mektebine İstida ile müracaat eden: 
A- Lis emezunu bütün talebe ile 
B - Edebiyat ve fen fakültelerine yalnız üç sömestirden az 

devam etrnİ§ olanlar girebilecektir. 
3 - Liselerin meslek kısmından mezun olanlar imtihana 

kabul edilmiyecektir. 
4 - imtihana girecek talebenin 22 Birinci Teşrin 934 Pa • 

zartesi gününden itibaren mek' ep idaresine müracaat ederek 
tam teşekküllü bir hastahaned • geçirecekleri muayene için la -
zan olan matbu varakayı almaları ve imtihan gününe kadar 
muayenelerini yaptırmış bulunmaları lazımdır. • 

5 - Dil imtihanı bütün namzetler için mecburidir. • 
6- imtihanlar yüksek muallim mektebinde yapılacaktır. ' 

(6879) 7410 

Belediye Sular İdaresinden: 
Şehre verilmekte olan suyu arttırmak için T erkozda yapd 

makta olan ameliyat dolayısile 22-10-934 Pazartesi akşamı 
T erkos sularının kısmen az akacağı muhterem halka itan olu-
nur. (6915) 7417 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Afyon Kızılburun mevkiinde yapılmakta olan sıhhi ve 

fenni kabristan dahilinde fukara halka mahsus olmak· üzere 
yapılacak 125 adet 2567 lira 97 kuruş bedeli keşifli mezarlı-

( 4875) liralık muvakkat teminatlarmm Merkez Muhasebeci
liğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu ile aynı 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazrmdrr. Talipler bu 1 

husustaki şartnameleri (10) lira mukabilinde Ankarada Na 
fıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden alabilirler. (6668) 1 

ğın 3 - 10 - 934 tarihinden 24. 10 - 934 çarşamba gününe ka· 
j dar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile kı~dı~maya kon 

muştur. Şartnamei fenniye ve sairesini görmek ısbyenler her 
gün dairei belediyeye müracaatla görebilirler. isteklilerin iha
le gününe rastlayan 24-10-934 çarşamba günü saat on dörtte 
Encümeni belediyeye müracaatları ilan olunur. (6837) 

7153 i 7367 
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Sütun dünyada fevkalade rağbet 
kazanmış olan 

Pilleri ve Cep fenerleri 

p E 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi
yorsa elbette bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır. 

Gayet pratik, iıtimali kolay, teminatlı Ye 
ıondereca iıtifadelidirl•r. Bilhaı11 kuanlıkta 
JÜ• metre meaafedeki llnllnllı:ll aydınlatarak 
1olu2uıa kemali buıurla de•am edabiliniııiz. 

Pillerin mubtalif boyları ye fenerleri• muh
telif ci111leri vardır. 

. . ' 
• ı • • ' • • • • ~ • ' • .. ' - , - " • 

, 
Cüm uriyet Bayram n a 

a o arda: 
' 

er·lec 

• 

l 

Giyeceğiniz 

tuvaletin 
kumaşını 

intihap 
ettiniz mi? 

• 
•• 

Mağazaların a düşündüğünüz, 
hayalinizde yaşattığınız kumaşı 

bulabilirsiniz! 

I PEK I§:in .J saten/erini, tafta/arını, 
organdınlerini bir kerre görünüz. 

~ .......................... ! ...................... ...... 

lıtanbul ikinci iflaı memurluii:undan: 

Calatada Mahmudiye cadduinde ıo

baci Antuvan F oakolo efendin.in yapı

Jan aatıtı üzerine tanzim kılınan cetvel 

idare heydince daireye tevdi kılınmıttır · 
bu cetvde nazaran alacaklılara tevzi ecli 

lecek bir para olmadığı ıibi taafiye edi

lecek batka bir malda olmadıii:ından ma

ıanın kapatılmaaı için mahkemeye mü
racaat edileceği bilinmek üzere ilin olu. 

nur elendim. (3829) 

• 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞİRKETi 

ISTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tel.lan: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 

21 Tetrinlevvel Pa:zar ıünii saat 20 
de Galata nhtunmdan kalkacak. Ci
ditl'a Zonıuldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Unye, Ordu, Cireıun, Tire • 
bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye • Dö
nüıte hunlara ilavf.'len Of ve Sürmene 
ye uğrayacaktır. 

-----------·ı-· 

. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekiletindenı 
Trahom Hastane ve Dispanserlerine lüzumu olan (144) 

kalem eczayi tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi mucibin
ce kapalı zarf usuliyle münakaıaya konulmuştur. 30 Birinci 
teşrin 1934 aalı 2iinü saat 15 te Anlcarada Sıhhat ye içtimai 
Muavenet Vekaletinde mahıuı komisyonunca ihalesi yapda
caktır. Şartname ve listeyi görmek iıteyenlerin lıtanbulda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne Anlcarada Hıfzıı
ııhha işleri Umum müdürlüğüne müracatları ve taliplerin 
§artnameıindeki tarifat veçhile hazırlanmı§ teklif mektupla
rını teminat paralal'İyle birlikte muayyen zamanda vekale
te göndenneleri veya komisyona venneleri ilin olunur, 

.&.J. ,(6610) 'U18 

Istanbul Ziraat Bankası Satış 17 omisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleıi Sokaia Clnıi 
No.ıı 

1443 Beyoilu Kurtuluı Dirakçibaşı ve Bakçl Ahıap hane 
1444 Bebek Bebek Yeni mahall• 

" 1446 
" " " " 1448 0.kııdar Yeni mahalle Fıç:çı .. 

1449 Be1oğlu Hllaeyinağa Eıki Valde çeımesi yeDI Taksim Araa metreai 13,60 • 
Oıkiidar Selimııı: 14SO Selami Allefındl K&gir dllkkln va hane 

1451 Babak Bebek Kilise Ahıap hane 
1452 

" " " " 1255 Yedlkule Hacı Hamıa Ağaçkakan Mektebi Ahıap hana 
1453 Edirne kapı Hıcı Muhittin Yağhane Arıa metrHI 89,50 
1454 Klızguncuk Kuzguncuk Tahtalı boıtan Ahpp hane Ye bahçe 
1455 ÜıkDdar Yenimahalle Nuhkuyuıu 

" 1457 " Hacı Heana hatun Servili Arsa metresi 97,50 
1460 BüyOkdare Büyükdere Kafalikö1 Ahıap hane ve balıÇa 

Hi11eıl Emlik 
No.11 

Tamamı 68-S 
3/4 S8 
217 14 
4124 21 

Tamamı 195 
114 201 

Tamamı 76 
J/2 59 
12/240 46 

Tamamı 15 
28/4536 16 

6/32 247 
Tamamı 18 

1/3 14 

Hi11eye gllra mu
hammen kıymeti: 

1660 T.L. 
306 il 

300 
" 278 
" 268 
" 280 
" 1638 il 

1770 ,, 
69 il 

895 
" 10 
" 195 
" 120 ,, 

650 
" Yukarıda enafı yazılı gayrımenkuller 15/10/934 1atışında mllşteri bulmadıiından aynı ıartlarla ıatıı mllddıtl bir hafta uıatılmıştır. 

ihaleleri 22n0/934 Pazarteai gllnü 1aat oıı c!örttedir. (6827) 

Umumi Neşriyatı ve Yazı Iı leri Müdürü ETEM iZZET Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş, 

• 
Kul anınız 

Ciğerler için hava ne ise dit· 
ler için de RADYOLlN odur. 
Haata ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım ol
duğu gibi, bakımsız ditler 
kadar temiz ve beyaz ditlere 
de RADYOLIN lazımdır. 
Hava kanı, RADYOLIN ağ
zı temizler. Havasız kalan 
en sağlam vücut nasıl zehir
lenirse, RADYOLIN ile fır
çalanınıyan temiz ve beyaz 
di!ler de öylece ıararmağa 
ve çürümeğe mahkumdurlar. -

HiLALiAHMER-
Merkezi Umumisinden: 

Eıkişehir anbannda: Muhtelif cıYata, ıaplamalar, otomobil ma
kH 1aprakları, Yeaalra 23 teşrlniavval 934 tarihinde aablacağındaa 

taliplerin mllracaa tları. (3679) 

İstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrükleri Batmüdüriyeti Daireai tatbikat 
mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapdacak olan 681 fi· 
ra bedeli ketifli kite in§Uı münakaaa ve ibalat kanununun 18 
inci maddesinin A fıkraaına müsteniden pazarlıkla münaka • 
saya konulduğundan talip olanların 4 Teşrinisani 934 Pazar 
giinü saat 15 te lstanbul ithalat Gümrüğünde müte§ekkil Ko· 
misyonu mahsusuna müracaatlan ilan olunur. (6726) 

7263 

Nafıa Vekaletinden: 
Veki.let binasının 17 pençereaine muktazi muhammen be

deli (1800) lira bulunan perde, tül ve kornişler pazarlıkla mii 
bayaa edilecektir. 

Pazarlık 4. 11 • 934 tarihine müsadif Pazar günü saat 15 
de Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 135 liralık muvak• 
kat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatırıldığına da· 
ir olan makbuz veya nürnunesine uygun Banka kefalet mek • 
tubu ile beraber aym gün ve saatte Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. 1 

Talipler bu huıuıtaki §artnameleri parasız olarak Veka • 
let Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6667) 

• 7260 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
469,831 MJ çam kerestenin miinakasaıı feshedilmiştir. 

işbu kercıte pazarlıkla alını:ıcaktır. Pazarlık 1-11-1934 per·· 
şeınbe günü saat 16 da idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat jçin Ankara' da Malzenıe dairesine ve lstanbul'da 
Haydarpaşa mağazasına müra:aat edilmesi. (6911) 

/ 
lıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Reiıliğindenı 

Kumaşı Tıp Talebe Yurdundan verilmek üzere talebe için 
diktirilecek 380 - 400 adet Palto olbaptaki şartnam siyle ve 6 
İkinci teşrin 934 Salı günü ıa"lt 14 te aleni münakasa ıuretiy· 
le ihalesi yapılacaktır. lıteklilerin müracaatları. (6823) · 

7338 


