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Rusyada tahıilde bulunan 
mühendislerimize diplomala
rı verildi. Mühendisler yakın
da memleketimize dönecekler 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Petrol arama 
lkti•at Vekili Celil Bey, son 

1
"'ya-

-•.: tro ara• 
hatinde Mardin civannd""' hpe ve 

• d Mu terem • 
ına sahasına da ugra •· 1 - beya· 
kilin Anadolu Ajansına yap ıgı · · 

k. trol arama ışıne 
rıattan anlıyoruz ı, pe Hatır-
artık ciddi surette batl~nm_ış~ır- i e ka· 
!ardadır ki, iktisat Vekile!~ ladan 
rar verdiği zaman, derhal n bah· 
bir mütehassıs getirmek mevzru- za4 
•olmuştu. Osmanlı imparatoafr ugdu dö-

l etrına 
ınarunda. petro araınaıı etirilecek O· 

nen entrıka.Jar kartıı~n~a g ktasından 
1 .. h saJihiyet no 
an mute auıım ... noktasından 
olduğu kadar da dogruluk ld. - · du·· . . . . im 1· ım ge ıgı -
ıtımada ]ayık o ası az . trol 
§unüldü Dünyanın en zengın ipe 1 . b" . lduğu an atı an 
rnembalarından ın ° .. tehassıs 
Musul sahası hakkında kaç ~uf? 
maksatla menfi raporlar v~ıt ı.nf t-
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lktisat Vekaieti, hem mıllı me daa 
• . . ak nokta:i nazaTın anı 

lenrmzı korum d b" etrol mü· 
h d b"I . bakımın an ır p em e ı l'1 ti t zamanın· 

Kralın top arab(Uı Ü•lÜn deki cenazeai muhafız alayı tarafın dan takip ediliyor - Cenazenin ar kaaında Kraliçe ve Jiğer heyetler .. 

tehaSllSI ararken, ~TU . re te oranın 
da Amerikaya tabsıle .1~. p bitiren ve 
darülfünunlarında tah11• mı ol sa· 
bundan sonra da Amerik~nın !,''Yhtisas 
halannda çalııarak .. tecrub:amında bir 
kazanan Cevat Eyup B<ıy ld 
T .. · d haberdaf' o u • . urk genc•n en · k d getı· 

Cevat Eyüp Bey, Amen_ ~ anba ına 
rilerek petrol arama idaresın>~ • f .. 

. ·ıd· Amerikadan gelen dıger mu· 
geçın 'ı"arı d takviye edilen petrol 
tehaıııı a a leketin 

"d -si bir aene mem arama ı aı""" ı J_!k 
ht l.f mıntakalarmda teu.. at yap· 

mu eı · • d nihayet, Mardın cıvarm a 
tıklan sonra • ba lamı • 
Midyatta sondaj yapmaga 1 ş 

tır. Acaba yapılan bu sondaj amlelibya-
. · k' Petro u-tı nasıl bır netıce verece . ~ B 1 

1 cak mı, u unur· 
lunacak mı, bu unmıya •. b k 
aa, kuyuların iıletilmesi !icarı a 11ım· . 1• 1 cak ? Bu sua ere 
dan elverı<ı o a mı. k"" d • k üınun e· timdiden cevap verme m 
iildir. Şimdi bilinen l"Y ıudur:. P<;t-

1 .. ~ok ;..,; ellere tevdı edil· ro arama ııı , , • .. hh . . 11• ,, tecriibe ile muce ez 
mııtır. un .,e, - leke
olan bu mütehassular, eger ;.::;"bula
timizde petrol vana, bebem b -
c·'-1 d Eg"er yoksa, dünyanın u· 
"" ar ır. d trol 

tün mütehassıolan toplansa Ha .. ~~ t 
Yarahnak mümkün değildir. u u~e 

. 1 - karar vermıı· 
hır defa petro aramaga "k" d r 

'·' . b t te aıı ar ı . tir. Bu kararda-.u ısa e az muhle· 
Ç .. k .. etrol bulunması en 

un u, p leketler milyonlar aarfe· 
mel olan mem 

1 
orlar. Petrol 

derek araştırmalar ?'ap y S • ha-
li b" ınayıdır. anayı 

çok kıymet h ·~k kuvvet olarak kulla-
yatın~a ':: ı:::ıktan sonra kömür jki~· 
nılmaga f K~ ·· madenlen 
ci plana atılmııtır. omur b" alık 
zcngın olabn ~emlcke:~~jy:; v:me~ 
mazot ve enzme 1· k 1 . . 1 d" Fakat nak ı o ay 
mek ıstemış ":;·'·miktardan çok kuvvet 
olması ve ~z ~ "b" fa dalar karı11ın• 
istihsal edılmesı gı 1 Y ümk. ·· ·· · ek m un da tabiata kartı yurum 
olmadığı anlaşılmıtbr • . . . 

Binaenaleyh lngı1tere gıbı, ıanayı 
ı. . . k.. ·· ·--etine borçlu olan 
,.uvvetım omur - • I e ben• 
trıemleket bile, mazot, petro • v . d 
• • "f d ~ek - -..ı.urıyetın e· 

:tınden ıstı a e e ... u """"v • f · 
• dir Bu mayile iıleyen motör~enn ~

•-· · . ;ı. · imalıdır ki Jngıltere nı
"'Yeti at ar o . - en do-
hayetsiz kömür servetıne ra,::ötlerle 
nanmasını mazot kullanan 
teçhiz etıniıtir • d bu dere· · hayatın a Petroluı. sanaY• . 1 ~•dığı bir 
- eh . etlı" bır ro o,.- ... "h 
•ç enumy 1 ama '""' ı • 
'"""'-nda hük~~t ~ h: tene mem· 
inal eclemezdı. Bır d b" ton ben-
i·'- · ·•· · 70 ın ':"ete ıthal etbğmıı2 .. . . kazanaca• 
~ın için verdiğimiz dovı:.zar birliği 
cız. Fakat bundan sarfı nıeonJeketimizde 
111.iidafaa bakımından 

11 
bizim 

bu kıymetli madenin bulunma kt" Bu 
• • ...:.ı dece ır. 
~n ayrı bir kuvvet tef~~ e sarfedile-
ttibarla petrol arama.'~ beş milyon 
ceC. olan bir kaç, lıatti uç _ - •-ı 
p..ı. ._.. ---'edil • ola""" ır. 

- yerı...,e '""' 11111 . · ·., coi· 
B • af erııleketımıZI en tar tan m kiJ"t na:zarı 

>'lifi vaziyeti ve jeoloji tef a 'edilecek 
İtibara alınırsa, bu yolda -saı:da feda 
ollln paranın bir kumar _ugı-u ediletneZ· 
edilmek istenildiği iddia ,-in üç 
Memleketimiz dünyanın en ;::runuyor. 
Petrol ııalıaamm ortaaında t Muıul, 
Mu lran petrollan, Cen~P :.Un bel· 
";e Şimalde de Romanya, dunYTabiatın, 
li . baılı üç pe!Tol .abasıdır· 1 •re veriP 
butün petrollan bu merıılek~t!l-mayiden 
te Anadolumuzu bu kıymet~ değildir. 
lrıahrum bırakması muhtem~ "b 'le de 

. 1 ·· •I• arı Diğer taraftan JeO OJI 1 olan 
Petrol bulunması çok mu~ı~:auular 
"!•ntakalamnız vardır. u nmall için 
b..,. mmtakada petrohln bulu · 
İiç ehemmiyetli f8rt arar!~~; Çocuğun 

1 - Analat bulu~~· ibi, pet· 
<loiına11 kadına bağlı oldug g ta•ın 
• 1 . . d bu an > o un bulunması ıçm e 
ınevcut olmau Jiızıındır. al Hazine 

2 - Hazine tat• bulu"?' . '·de toplu 
taıı da petrolu arzın harımın 
ı..- · • arar· "" halde bulundurmaga Y di uçma• 

3 - Petrolun teba'!!'~r ';...!İ. lazım• 
lllası için de üstü örtulu 0 

dır. arasında 
itte daha bir çok ıa':!lar artı ıhtiva 

eıı ehemmiyetli olan bu uç .1 · de var• _,_ ı ketımız . 
e...,n mıntakalar mem da. aıneliyesıne 
dır. Ve geçen hafta ıon J d tecrübe 
~tlanan Midyat mıntakall d a 
) - bir taka ır. apmaia degcr mı~ .. n ıartları ha· 
• Bununla bera~r bütu da da pel· 
Q. ıibi görünen bor mıntak:kidir. Bina· 
•oı buhınmadığı çok d~fıı v baıladık v_e 
~leyh petrol aramaga el olan bır 
1>etrol bulunması çok mub~e~ diye, pet• 
lıııııtııkada arama_ia bat1ın,:Octmek caiz 
•olun bulunmadıgına ~- ;,,,diye ka• 
deiiJdir. istatistiklere gore, ı!rm vasati 
<la;: dünyada kazılan kuyu 

Tevfik Rüştü Bey ve hey' et döndü 
Hariciye Vekillmlz diyor ki: '' Avrupanın bugünkü 

vaziyetinden en J.işeye 
mahal goktur. Fakat Avrupa cennette _değildir .. ,, 

" Nahoş hadiselerin önüne geçmek için bütün dev~t
lerin birlikte çalışmaları lazımdır .. ,, 

Belgrat'a giden askerlerimiz de dün gece avdet ettiler· Tevfik 
Rüıtü Bey bugün Ankaraya gidiyor • Mihailof Kastamo· 

·'de • Fransız gazeteleri, siyasi zümreler arasında ilk defa 
nı tezahür eden siyaset birliğini takdirle karıılayorlar 

Doat Yugoalavya Kralı Ale~"':'nddı· 
. . ze meraıınun e 

Hazretlennın cena . . h Gazi 
leketimizi ve Reısıc~ ur . 

mem f K al Hazretlerını temsıl et 
Muata a em H · · 

k 
.. Belgrada giden, arıcıye 

me uzere · • ı··· J 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyın reıa ~gı a • 

d k . du kumandanı lzzettın Pa
tın a ı or . C 1· ı 
f&, Riya3eticumhur aeTryl~ve:: be. a ' 
Bahriye kaymakamı a ~~, ava ın .. 
b&.l••• Nalın Beylerden ~~re~kep Jı_e • 
yetim.iz dün lstanbula donmuılerdır. 

Heyetimiz istasyonda latanbul va
li ve belediye reisi ile vilayet erkanı, 
ordu men1upları, ve diğer yük.ek ze--

t tarafından kartılanınıftır. Heyet 
;:isi Tevfik Rüştü Bey doğruc~ _To : 
katliyana gitmiş ve d~ huıusı ')'".(~ 
ile meşgul olmuştur. Ö gleden ev:-de k 

f .. T katliyana gı ere 
goslavya ae ırı 0 b · ·· ddet 
Tevfik __ Rü,ştü HBeylet k,:;:., '~:'Tevfik 

·· ·-.mu• tur. eye ·· goru, ' k Ankaraya done-
Rüştü Bey bu a şam 
Ceklerdir. • b atı 

f "k R .. IÜ Beyın eyan . 
T~v ı uf o)ia gazeteıı, 

Atmada Ç!~a~ A':'lk RiiJtü Be -
Hariciye vekılımıy z T gazetecilerine 

"n Selanikte una~ . 
yı tmı neıredıyor. 
§U beyaMna Marıilya cinayetinden 
"- et~m.b 1 ızı Reisicumhur 

mütevellit ı~tı .a -f~arieiye vekaleti 
Gazi Hazret sTİ J :da çekilmiı olan 

::ı;t;;t:dan ~;f[yorsun.:K!:ı ~~dt: Tevfik Rüıtü Bey ve /uettin P"fa •araya Bİderler/ıen 
yet, me":~ur .. v~ı"'ıeı~:ı..;z Yugoalav- neticeleri gÖl"Ü§Ülüp gÖl"Ü§ülmiyeceği diaeai, herhangi bir hadiseye sebebi • 
ıan~~ın dol!'~'f..k.~11'bütün Avrupa ve Jıakkmdaki auale de cevaben demiı • yet vereceğini tahmin ebniyonım. 
ya ıçın eg. . b. ziya teşkil eder.,, tir ki: Yalnız Belgratta dört Balkan Harici-
Balkanl~r jr!' tüır Bey Belgratta Bal· "- Şüpheaiz ki bunJan görüıece • ye nazırı arasında Ballı.an misa·kının 

Tevfik Uf Aİeluandrın katli ğiz. Fakat Kral Aleluandnn katli ha (Devamı 6 ıncı sahife<le) 
kan misakı ve Kral , , , , , , , , , , ,, ... ,' • '''"''' ••' 1 o, , 11 t , ............ ,,, ,, , , ' '' ,, '''''' ,, ,, , ''', ''''''''' 

•• • · '' · '''' '' Turhal yolunda 

M. Mussolini, M. Göm böı, M. Pilıud•ki 

Avrupada siyasi faaliyet 
Macaristan bir taraftan Polonya diğer 

taraftan İtalya ile tamasa başladı 
Macar Başvekili Varşovada M. Pilsudeaki ile 
konuşuyor, Macar Hariciye ~azırı da Romada 
VARŞOVA, 21 (A •. ~» - _Mar~f~~ Kozlovskı !"facar Ba~vekili ıerefine bir zi 

Pibudıki Macar B~~vekilı M. ~omböt_~ Y~et ve~~ış v~. b~ zıyafette hükumet er· 
kabul ederek kendı~ıle uzun ~u~det go- kinıle dıger mulkı ve askeri bir çok ze

.. u' "ıtür Bu mülikatta Harıcıye Nazı· vat hazır bulunmuıtur. 
rutrn • z· af • . . rı M. Bek te hazn- bulunmuıtur. ıy et esnasında iki baıvekil çok 18• 

Varıova, 21 (A. A.) - Baıvekil M. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

,....1 "rak yüzde ellide birinde petrol buf 8 
;bilmitlir. Yani kazılan (50) kuyu

un 49 u kuru çıkmııtır. Ve ancak bir nun 
tanesinde petrol bulunmuıtur • 

Biz ilk kuyuda petrol buln .. ğı Ü· 

mit ediyoruz. Fakat bulamazsak, ünıitsiz 
liğe kapılmıyarak, mali kudretimizin 
yettiği kadar tecrübeler yapacağımızı 
da timdidcn hatırda tutmalıyız. 

Ahmet. ŞOKRO 

Hafif zehirlenme 
Hadisesi ... 
lımet Pı. Hz. ilk tedbiri 

aldı. Kim-
ıede bir arııa kalmadı 

ANKARA, 21 (A.A.) - Şeker faJ>. 
rikasının kütat resmini yapmak Üzere 
hususi trenle Turhala gitıniı olan heyet 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
o 

Her müşkülü 
Yıkmak, yenmek 
lımet Pş. H:ı:. nin şeker 

fabrikasını açar-
ken söyledikleri nutuklar 

Sıvas 20 (A.A.) - Turhal ıeker fab. 
rikasını açarlarken Baıvekil ismet Pata 
Hazretleri ıu nutku irat buyurmuılardır: 

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

Recep B. gitti 
Cumhuriyet Halk Fırkası Umu

mi Katibi Recep Bey dün akfamki 
trenle Ankaraya dönmü9tür. Re -
cep Bey Haydarpa9a istasyonunda 
fırka vilayet, kaza idare heyetleri 
azaları, te9kilat arkada9ları ve sair 
birçok zevat tarafından uğurlan • 
m19tır. 

Uçan aile namile marul olan Mr. Mollison ve karısı Misis Mollison 

Londra-Avuslralya hava .qarışı 

Molison ailesi 9 saatte Lon 
dradan Bağdada gitti 

Yarışta ~imdiki halde karı koca beraber uça 
Molisonlar birinciliği muhafaza ediyor 

LONDRA, 21 (A. A.) - lngiltere • yarıtına ittirak etmit olan tayyareci m · 
Avustralya hava yan,ına iıtiriık edenler !azim Chaw, Barselon'dan 70 kilometr 
arasında Mollisonlar ilk olarak dün saat mesafede ispanya ıahilinde yere İnm 
19,10 da Bağdata varmıılardır. Bunlar mecbur olmuştur. 
Mildenhalden diin ıabah saat 6,30 da u'ç· Mülazirnin tayyaresiı>de hiç bir sak 
muşlardı. Binaenaleyh diğer rakipler Ü· lık olmamııtır. lngiliz tayyareci uçuıu 
zerinde hayli tefevvukları vardır. Rakip- devam etmek Üzere ispanya hükumeti 
lerin bir kumı Marsilyada bazıları Roma· müsaadesini beklemektedir. 
ela ve diğer bazıları iıe bugün hareket et- ABBEVILLE (Fransanın ıimalinde) 
mek Üzere Atina'da kalmıılardn-. ' 21 (A. A.) - Dün sabah Abbeville'dr 

Birtayyare yere indi yere iıımeğe mecbur kalmıı nlan lngili 
LONDRA, 21 (A. A.) - Alınan bir tayyarecisi Parer, bugün saat yedide M 

habere göre, lngiltere • Avuıtralya uçuş .(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İngiliz bahriyelileri abi
deye çelenk koydular 

Kruvazör bugün limanımızdan ayrılıyo 

Çelenk koyma merasimin Jen muhtelif intibalar 

Evvelki ıün limanımıza gelen H. ı 
M. S. Forbish adlı lnııiliz kruvazörün
deki zabit namzeti talebe dün öğleden 
evvel Taksimdeki cumhuriyet abidesine 
merasimle bir çelenk koymuılardır. 

1 ngiliz zabitleri ve zabit namzetleri 
başlannda krüvazör süvarisi olduğu 
halde Taksim meydanına ııelmiıler ve 

merasimle çelengi koyduktan ıonra abi
deyi aelimlamıılardır. 

Zabitler ve zabit namzetleri dün lı
tanbulun mulıtelif taraflannı gezmiılcr
dir. 

Kruvazör bugün öO-Jeden -sonra )ima
nımızdan Limnoı ada~na hareket ede
cektir. 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BlRAKTIGI VESiKALARA GOREl 
Her hakltt mahludur. Yman: A. C. 

Canik mülhakatı ehalisi biribirile 
muhasama halinde 

Bizim mekteplerimiz yok, kitap· 
larrmız mahbus, taltifimiz yok, teh
didimiz yok, misalimiz az. O kuv
vete ne ile galebe edeceğiz? Bizim 
bir tek silahımız var: Hak gös
tereceğiz. Onun gösterdiklerinin 
kaffeşini istihkar edeceğiz. Bize 
bakanhra öyle bir ulvi h!lkikat gös
tereceğiz ki onun mükerrem mı.ali
le insaniyeti telif edenler bütün o
muş~a' alakaların felsefi kayıtlar 
dan ibaret olduğunu anlayacak • 
!ar, hak taali edecek. Öyle ise gös
terelim, hem de öyle mafevkalbe
'er azim bir insani aSnıle göstere
lim ve ihtimam edelim ki sair cihet 
!erde aczimizi hak ve hakikatin 
abıseharile tatmin edelim. Yapa
bileceğimiz bir ilanı haktır, ;;oını ha 
kikattir, onu da ihmal edersek. .. ,, 

Bu sat•rlot.rın yazıldığı zamanlar 
da 1908 senesi mart sonlarında, 
bilmem kaçınc.ı defa olarak memle
ketten F ransaya kaçan ve Marıil
yaya çrkan bir Türk genci memle
ketin vaziyetini Paristeki arka.daş
larına şu mektupla anlatmağa çalı
şıyordu: 

"Abdülhamidin kurenası şeamet 
ve nühuser devrinin tamamen söne
ceğini görerek ta Anadolunun en 
hücra kötelerine kadar maden a
ı-aştırmak için mühendisler gönder
mektedir. Şimdiye kadar Almanla
ra ve Ruslara birçok imtiyazlar 
verildi. Maden taharriyatında va
lilere ve mütasarıflara maksadın 
tesh li yolunda lazımgelen vesaya 
tebliğ olunmaktadır. 

Anadoluda jan<Jarma tensikatı 
arlık felah gününe, felah bayramı
na kaldı, halbuki en ziyade fitreti 
dai, müteselail şuritleri badi seyyi
atın masdarıdır. Alay beyleri, tabur 
ağaları zaten ahçılrktan, kölelikten 
gelme menhus avare ve serseriler
dir. Yegane emelleri iğtitat arasın 
da malikanelerini tevsi etmektir. 
Yerli ahalinin, daha doğrusu servet 
erbabının fU yoldaki ikdaınlan 
memnuniyeti mucip halden ise de, 
fakir ahalinin hedef olacağı gad
darane itisafa hudut ve payan ol
mıyor. 

Reji nezareti imtiyaz müddetini 
tahdit için mütehalikine çalıtmak
tadır. Etrafa ve hanedanlara bol 
bol maat vererek onları istihdama 
sai olması muvafafkıyetine delalet 
eder. Rejinin kullandığı hileler 
ve desiıeler sayesinde ise bugün 
Canik mülhakatı mücadele ve mu 
hasemc halindedir. Çoluk çocuk 
bahçe etrafında kadınlar tatlarla 
ihtiyarlar sancaklarla gençler silah
larla mukabele ve mukavemettedir· 
ler! Şu sayede ümit ederim ki a~ar 
mültezimlerine de isyan silahı ha
zırlanıyor! 

. Olema ve hocalar, Padifah aley
hınde tefevvühati liaaniyelerinden 
dolayı bir çok gençlerimizi ihbar 
"e resmen •ehadetle mahkfım et
tirdiler. Şeriat gazayı Ahmediyenin 
cerri menfaate ıilet olması modası 
geçtiğinden son mai,et çaresi hila
feti islıiıniyeyi müdafaaya kaldı. 
Umumun iyiliğine çalıflllaları li. • 
zımgelen hocaların mi.nevi vazife 
leri ancak halkı peripn etmekten 
baflca bir şey deği!Gir. 

zasını kendi ifadesine nazaran 
Marsilyaya firar edinceye kadar 
yapmadığı işler kalmamıştı. Diyor 
du ki: 

"lda.di mekteplerinde okumak· 
ta iken heccavlık yüzünden defa. 
atla tard ve ihraç edildim. lstanbul 
da mütemadiyen zabıtanın nezare 
ti altında bulundum. Musa Şefkat 
Beyin elde edebildiği evrakı hem
tehrilere, camilere, medreselere 
tevzi ettim. Bu yüzden çok kere 
memleketime firara mecbur ol • 
dum. Fransız mekteplerine devam 
ettimse de oralardan da çıkarıl • 
dım. Fransız vapurunda Abdülha
midin yaverlerinden Necip Beyle 
muhavere ve mücadele yüzünden 
ihbar edildim. Muhacir etkiya a · 
leyhine ahaliyi isyana davet etti • 
ğim için beş ay dağlarda dolattım, 
ondan sonra F ransaya kaçtım. A
halinin meralarını zapteden Rum 
tüccarın evlerini yağma ettim, yık 
tım ve tahrip ettim. ikinci defa ge 
ne kaçmağa muvaffak oldum. Kah 
velıane ve kıraathanelerde aarhot
lukla irat ettiğim nutuklar yüzün
den birkaç defa hapse girdim. A
~r iltizamile biçare ahaliyi etaret 
altında tutan bütün ailem efradı • 
run evlerini tehir içinde alenen 
kurtuna tuttum. On martin ile iki 
rovelverim müsadere edildi. Üç 
ay hapsedildim. O zamanki maiye 
tim hala mahkümdur. 

Her tarafta sürif ve ihtilal çı • 
karmağa çalıflım. Sayıaız telgraf. 
lar, mektuplar, layihalarla resmi 
makamları tacizden geri dunna • 
dım. Evrak ve muharreratım ki • 
tabet nüıxunesi olmak üzere vali
lerin ve m ''asarrıfların masaların 
da mahfuzdur. 

Reji aleyhindeki son kryamın 
çrkmasına yegane sebep olan da ge 
ne bendim. Bu son kararını, söylen 
meyen bir aır üzerine mevkufen 
izamım için vilayetten verilen e • 
mir üzerine vuku buldu. 

Şimdi para tedarik.ile metgu • 
lüm. Bunu elde edersem ilk teteb
büsüm Karadeniz ticaretini sekte. 
dar edecek tetbirler almak olacak
tır. Bu sayede Rumlara, saniyen 
vatan hain; olan hükümet memur
larına tedricen cezalar tertip ede
ceğim. Para tedarik edemezsem 
bihnecburiye burada bir tüccar ma 
iyetinde maişet teminine mecbur 
kalacağım.,, 

Osman Bey mektubunun nihaye 
tinde kendi ine para veriline hiz
mette kusur etmiyeceğini, cidden 
müzaherete mülıtaç bir halde ol • 
duğunu yazıyordu. Fakat Selanik. 
ten Parise gelen haberlerde cemi
yet t~latımn gittikçe büyüdüğü, 
muktedir ve fedakar zabitlerin 
hümmalı bir faaliyetle çallf1Dal<ta 
oldukları bildirildiğinden cemiyet 
ten para isteyen bu zata yardım e
derek onu Karadeniz sevahiline 
götünneğe lüzum görülmüyordu. 
Paristen Selıinik merkezine yazı • 
lan bir mektupta deniliyordu ki: 

-Bitmedi-

MlL YET PAZ 

HARİCi HABERLER 
Rusyada bir casus teşki
latı maydana çıkarıldı 

Teşkilatın başlıca siması bir Almandır. 
Askeri mahkeme tahkikat yapıyor 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Ta.a A· 

janoı bildiriyor: Yüksek aakeri mah • 
keme Leninırradda 7 Teırinievvcle 
kadar kara, deniz ve hava kuv· 
vetlerile memleketin müdafaasına ça 
htan fabrikalar ve Leningrat ve Nour 
mansk limanlarında bulunan gemile • 
rjn vaziyeti ve idarea..i hakkında m.a • 
liimat toplamış olan casus teıkilatı me 
aelesi ile iıtigal etmittir. 

Bu teıkilatın başlıca simau, Fuchs 
iaminde bir adamdır ve en yakın me
sai arkadaşı da Kotgasaer isminde bir 
Avuıturyalıdır, bunlar, montajcı ola· 
rak Nourmanakda ki.in Nounahstroi 
müeuesesinde çalıpruılardır. Arala • 
nndaki muhabere husuıi bir ıi:.-e ile 
idare ediliyor ve :-nza yerine de müs
tear namlar kullanılryordu. 

Birçok Sovyet vatandaflarıru da 
'lı:e:ı<li efradı meyanına kaydebnit o • 
lan bu teşkilat, faaliyetini Leningrat 
ve Nourmanska kadar tevai etmiş.ti. 
Leningraddaki baıhca ajanlardan bi-

Barselonada 
Askeri bir diktatörlük

mü kuruldu? 
PARIS, 21 "Le Joumal" -

Barselondan aldığı fU haberi neş
retmektedir: M. 
Akara Zamora • 
nın istifa ettiği 

ve Ceneral Fran 
ko ile Ceneral 
Goded'in askeri 
bir diktatörlük 
kurdukları riva • 
yet edilmekte • 
dir. 

Bu haberin doğ 
General Franko ru olup olmadığı 

ru tahkik mümkün olmamı,tır. 

İtalya ve Küçük 
İtilafın tebliği 
Roma gazeteleri tebliğ 
hakkında ne diyorlar 
ROMA, 21 (A.A.) - Küçük itili • 

fm tebliği ltalyMı matbu ti tarafmdan 
m«nnuniyetle karıılanmıftır. 

Mezkur matbuat bu tebliği beynel • 
milel siyaset sahasında •iil<Ün ve huzır 
arzusunun bir nişaı>esi addetmektedir. 
F ranaarun d0$Uan olan devletlerle ha· 
lisane münasebetler Roma ile Paria a
ra11nda huaulii arzu olunan mukarene • 
tin :zanıri unsurları addedilmektedir. 

Te......, gazetesi mÜS'te•na olmak Ü. 

:ı:ere diier bütün gılZ'eteler, tebliği sa • 
dece sahlnane mütalealaırla iktibas et • 
mektedirlre. 

Gandhi gizlice evine gitti 
BOMBA Y, 21 (A. A.) - Dün kesif 

bir halk tabakaıı iıtaıyonda Gandinin mu 
vaıalatıru beltlemittir. Fakat bılô.bare 
Mahatma'run batka bir yol ihtiyar ede
rek otomobille gizli ikametgahına citmiı 
olduğu anlatılmıfbr. 

Malüm olduğu •eçhile komitenin aon 
kongresinin toplantıunda bir takrir ka
bul edilerek Ganılhi'ye Sosyalistlerin mu 
halefetine raimen itimat beyan eclilmit 
ve onun fırkaya vennit olduğu dirdrtife 
sadık kalınacaiı ifade olumnuıtu. 

ri olan Borlzikovski, Fuchs ve K<ıitgas 
ser tarafından aralarmda kararla§tınl 
mıı olan buıusi harflerle Leningradın 
planmda askeri kıtaatın; ıme.mleketin 
müdafaasına çalı§aD mües..ı.eselerinden 
en mühimlerinin, tayyare meydanlan 
nın nerelerde bulunduklanru tesbito 
memur edilmit idi. 

F uchs, Çekoslovakyalı Kadletzede 
1'5.:in buna mümasil bİT emir vermiı ve 
onu Leningrat elektrik uırtırallarınm, 
gaz fabrikalannın, ou yollarının ve harp 
vukuunda hava taarruzlarına h~ teı· 
l<i! edecek noktalarmrn v.Wyetini tes• 
bite davet eylemiı idi. 

Kadletz, bu vazifeyi ifa edecdı: yer
de keyfiyeti hariciye komiserliğine ha· 
her vermifl:ir. 

Kotıasser, _Nourmansk da Sovyet • 
!erden üç kiıiyi daha te~ almıt 
ve buol.n 610 baldanda muhtelif giz. 
li malümat toplarnağa memur etmiı • 
ti . 

Hey' etler dönüyor 
M. Göring ve Cenaral 

Denain memle
ketlerine avdet ettiler 

MlLANO, 21 (A.A.) - Fransa 
hava nııızrı, ceneral Dönen ( Denaıin) 
ve Belgratta kendisine refakat etmiı o-
• .,... - •IYitan dün Parise müteveccihen 
ha ........ uvn1 lardrr. 

PARlS, 21 (A.A.) - Hava DaZJn, 

Denain, binmiş olduğu tayyareyi bizzat 
kullanmakta olduğu ve beraberinde di
ier iki tayyare buhmduğu halde Yu
goslavyadan dönmüt ve Villa<:oblayda 
karaya inmif!.ir. 

M. Gôring Berlinde 
BERLlN, 21 (A.A.) - Hava na· 

Z1n cenenıl Cöring Belgratbn tayyare 

ile bunıya clönmüıtür. 

Şimali Fransada 
Açlık yürüyücüleri amele 

için neler istiyorlar? 
LILLE, 21 (A. A.) - Şimal havali. 

sinin açlık yürüyücüleri, Valinin daveti 
üzerine \rılayet Mecliıinin içtimamda bu
lumnutlvdır. Bu niimayit, u.n.nen ıÜ· 
klınet dairesinde cereyan etmiftir. Nü
mayişçiler, itıizlere yapıhcak yardmım 

devlet tanlfından yapım- temennisini 
zhar ebnekle ik\ıifa etmi !er, hayat paha
lılığının indirilmesini ve evvelce de yap· 
tıklan vcçhile iı piyasasında Franıı:ı: a
melesinin tercih ec1;ımesini istcmiılenlir. 

Fransa iş nazırı 
M. Marquet Sosyalist f lr

kasından istifa etti 
PARlS, 21 (A.A.) - Mesaıi nazın 

ve Franııa soaya!Nt fıri<au azaaından 
Marke (MaTQuet) fniua katibi wnumi
ei M. De.ı•-. bir iıtifa mektuba gön
derip karannı ın Mıretle izah ebniı· 
tir: 

"Hül<iılnete tahıi sıfatımla ittirak 
ettiğimden kararl.....ıa hür Ye •'"'

kalmak t.tiyorvm. Bu aebepten dolayı 
Fr.ımsa sosy.ıi.t fnicaımdan çSilmek • 
te olduiumu aanılanmla ...--!erim.,, 

Ecnebi şirketler 300 000 liralık 
müskirat ihraç edebilecekler 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Merkezleri ecnebi memleketlerde o
lan şirketlerin harice gönderemedikleri faiz ve hissei temettü dövizt'eri 
mukabilinde 300 bin liralık müskir al alıp ihraç edebilmeleri için de 
bir kararname projesi ha:ıırlanmışl ır. 

Ergani tahvillerinin ikramiyesi 
ZONGULDAK, 21 ( A.A.) - Ergani dahili istikraz tahvillerinin 30 

bin liralık ikramiyesi Zonguldak amele birliğine isabet etmiştir. 

Rusya ve Holanda malları 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Son kontenjan kararnamesinin üçün 

CÜ maddesi mucibince Ke listeaind en Rusya ve Hollanda emteasının da 
İstifade ettirilmesi bugünkü telgraf la gümrüklere bildirilmiştir. 

Maarif Vekili Ankaraya döndü 
ANKARA, 21 (A. A.) - Maarif Vekili Abidin Bey bugün tetkik 

seyahatından dônmüs ve istasyonda vekalet erkanı tarafından karsı • 
~m~~ . . 

• 
ita/yada hava manevraları 

ROMA, 21 ( A. A.) - 160 tay yare, tecrübe kabilinden yapılan ha 
va muharebeleri esnasında ve Duçenin huzurunda 35 ton bomba atmı,. 
lardır. Bin bomba atılmış ve hiç bir kaza olmamıştır. M. Mu .. olini, bom 
bardımanın yaptığı tesirleri tetkik elmİftir • 

Marsilya cinayeti 

Hırvat tethiş reisi 
Fransa ya 
Gönderiliyor 
lsviçrede üçüncü bir sui 
kast grupu mu bulundu 

ROMA, (Huıusi) - ltalyan zabı-
tası tC\1<İf edilen doktor Paveliç ve 
Kraternik'i Fransız zabrtasına teslim et
meğe hazır bulunduğunu bilclimrittir. 

Bu iki mevkuf •Parise getirilip <fi. 
ğerlerile yüzleştirildikten sonra ıuikast 
tcrı:balına ait mühim noktaların aydın
lanacağı ümit edilmektedir. 

Holandadan, alınan bir habere göre, 
Herlen ıehrinde Yugoslavya aleyhinde 
çalıfaR bir grupun reiıi bulunan Jeja 
isimli Yugoalavyalı bir üniversite tale
besi tevkif edilmiıtir. 

lsviçre polisi, gene kral Aleluandrı 
ôldiinnek için emir alan üçüncü bir ıui
ı....tp grupunu .-ydana çıkaınnıftır. 

ltalyat/aki mamıunlar 
ROMA, 21 (A.A.) - Havaa bil

diriyor: Marsilya •Wka.tinde feriki CÜ• 

rüm olduklan kuvvetle zannolunan Pa
velitich ile Kvalernikin tevkifleri hak • 
kında meselenin fev'1<.alade olan mahiye
tine binaen derin bU ketümiyet mu
hafaza edilmektedir. Yal ruz iki Y ugoa
lav111 pıuaportlarmm ne Fransız ve ne 
de ltalyan pasaportu olmadığı malum 
bulunmaktadır , 

Fransız müfetti.ıi M. Reyer, polis 
müdürü ile yeniden görütmüş ise de 
mahpusları henüz gönnemiıtir. lıticva
bm neticesi , kendisine bu ak,am bil • 
dirilecek ve ihtimal bu eokşam mahpua
larm bulunduğu hapiaane polis ve ka • 
rabineler tarafından muhafaza edilecek
ıtlr • 

Meksika da 
Bütün peskopoıların hudut 
haricine çıkarilması istendi 

MEKSlKO, 21 (A.A.) - Mebuııan 
..-tisi, hükümet aleytıinde yapılan pro
pagandalara İflİridıt ettiklerinden dolayı 
bütün hat peskokop ve peokopoalarm 
hudut haricine çdaınlmaaıru reisicwn • 
hırdan İatemeğe kanır Yennİftit'. 

Rusyadaki gençlerimi2 

Büyük merasimle 
Diploma aldılar 

Bu münasebetle Türk - Ruı 
dostluğu bir kere daha 
teyit ve takviye edildi 

MOSKOVA, 21 (A.A.) - Dıin 
akıam, Kayseri mensucat fabrikalan i
çin Tourcıtroi ' in açımı olduğu husıni 
kurslara devam ederek bunlan biıinnit 
olan Türk mühenda) ve ustabaşılanrun 
mezuniyet mera.simi, mutantan bir su .. 
retle yapılmıı ve merasimde Tourca
troini mümessilleri ile Türkiye t • "1'Dt• 
hanesi, hariciye komiserliği' ve _ ..._.. 
Bank rnümeuilleri ve sair zevat lıa:ı:ır 
bulunmuıtlır. 

M. Zolotarevin söylediği meruimi 
açış nutkundan sonra mütekabilen mı
tuldar irat edihrıiı haHeten h.-li 
ve dostane bir mahiyet iktiıap etmiı • 
tir • 

on. ... tra enternasyonal, Türk mil.li 
marıım çalmıfbr. Tiiri<iye ıefareti na
mına Fevzi ..., 1-ait ~ Be,fer, 
hariciye komiaerliği namına da M. 0-
setrov ve diğer zevat söz almı.tlarclır. 

Nutıaldann teatOsinden aoma M.. Zo
lotarev, T uıi< mühendia ve ustahapla. 
rrmn yetiştirilmeri iç.in T ourcmoi kurs
larının faydalarını bildinniıtir. 

Kursları 64 ustabaıı ile 5 !Diihendİ• 
ilana! ebniıtir. Bunların eluerisi ..;;. 
yülilit. ve ala derecelerde mezun olmu ı· 
!ardır. 

M. Zolotarev, Türk milli maqmın 
ıôddetle alkışlanan nağmeleri araaında, 
ıabadetnameloıi Sümer B.ınk müıneuii.i 
Fevzi Beye tevdi elmiıtir. 

M. Zolotarev, merkezi icra komite
sinin Sovyet Ruaya ile Türkiye .-asın· 
dairi ilk teknik teşriki mesai tecrübetô
nin ve Türk mensucat fabrikaları lmd
rolarnu teşkil edecek UnMJrlann mezu • 
niyetinin hatıruını id.me içiıa T Olll"CO

trai'da kursları bitirm:it olan rnüheıtclis 
ve u.ı.batılara hususi birer nitan ver
mesi için müsaade istemiı olduğunu .Oy· 
lemiftir. 

Muhaileyh, ilk nİf&DI kura tal......U... 
den müheadia F eni Beye vermiı n 
sonra diğ..- talebeye teni eyleınip. 

Prusya ve Almanya dahili
ye nazırlığı birleıtirildi 

Hükiimet askeri tedarikatla met 
gul. Bu tedariki.t evveli. Erzurum 
ihtilaline kartı idi. Halbuki ordu 
merkezinden harice de ~mil edi
liyor. Bu tedariktm Anadoluda bir 
katliıiına kartı :rapıldığma fÜphe 
yoktur. Ti. ki AhdüUıamit fahsmı 
sair hükUmetlere kartı mesuliyet • 
ten kurtarabilsin. 

,---------------------------------------) l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
BF.ıRLlN, 21 (A.A.) - Şimdiye 

kadar ayn ayn idare edilmekte olan 
Raylı ve Prusya dahiliye nezaret!eri it
leri bund- böyle Rayh dahiliye ı.za. 
n tıırmnılan bir arada idare edilec .... • 
tir. 

Birçok yerlerde tabur zabitleri 
değiştirildi. Evladı vatana taarruz 
lan yüzünden birçokları da Diva
nı harplerdedir. (Viktor Hugo) 
"Sefiller" namındaki eıerinde zik 
rolunduğu gibi, Divam harp reis
lerini kim mesul edecek? ••• 

ldarei ' mahsuaamızm sayılma
sı kabil olmıyan suiiatimallerin • 

fen olmak üzere iki Rum hırsızından 
"Onye vapuru,, namındaki Yunan 
bandırasını hamil olan vapur sa • 
~ın alındı. Her ne kadar ahaliyi 
ıkaza çahftımaa da bir semere ha
sıl olmadı. Vapur satın alındıktan 
sonra Yunan bankerleri tarfından 
haczedildi. Maamafih Yunan tüc
carları hisselerini istirdada mu • 
vaffak oldular! Diğer Trabzon va 
purlan ve saireleri de birkaç ihti
kar ve melanet erbabının elinde 
menfaat temin etmektedir.,, 

Bu mektubu Marsilyadan Pari
ııe yazan zat Topal zade Oaman im 

Küçük itilafın iktisadi 
siyaseti 

Harita ü-Mne yalnııı bir 11öıı ata
cak olunak Küçük itilcilı te1kil eden 
Yugoslavya, Romanya ve Çeko.ı.lovak 
)'anın iktı&adi menfaatlerini birleıtir. 
menin ııorluğu anlafflır. Avuatuı·ya • 
Macaristan ••e Bulgaristan bunların 
aralanna tlİrmiı bulunmaktadırlar. J,. 
te bundan dolayıdır ki ıimdiye kadar 
Küçük itilafın akdettiği iktuadi kon
leramlar tam ve müabet netice verme 
mif; iktı&adi ve coğrafi ııaııiyetleri pa 
litika hatın için takııiye edilme,,:q • 
tir. Eğer Bulgariatan, Aııuıturya ve 
Macaristan Tuna deııleti olmayıp ta 
Baltık Deniz;i devleti olmuı olsaydı • 
lar vaziyet b04ka türlü olabilirdi. 

Küçük itilafın iktıoadi aahadaki la 
aliyetine gelince, eğer bir gün olup 7 u 
na ittihadı meydana gelirse bundau 
bir eser bile kalmıyacaktır. Bunu ıim 
diye kadar konferansa da •et edilen 
murahhaslar da hiuettikleri için kon
feranstan sonra bir tebliğ nevederek 
Tuna deı•letlerinin iktısadi ııaz;iyeıle· 
rini takııiye hususunda beraber çalıı· 
mah İ&teyenlerin konferansa iıtirak e· 
debilecekkrinin beyanına lüzum gör. 
mii1lerdir. Fakat bu ar= z;ôhiri ol • 
maktan kurtulamamııtır. Çünkü bu 
husuata ômil olanlar hariçte kalanlar 
değil, içenle olanlardır. Biıı emini;c 
ki, Bulaaristcm ba konlenoulara, ncu 

lı bir programla davet edilecek olur• 
sa, İ§tirak etnukten çekinmiyecektir. 
Bu hwustaki müıterek meaai geniıle
tildiği takdirde Bulgari.tanın bundan 
edeceği istifade ıu olabilir: Yugoalav 
ya, Çekoslovakya ve Romanyanın mü 
badele, gümrük ve tarife kolaylıklan 
eaasına dayanan aİllaımalanndan is • 
tihsalatı ayni olanlar i&tilade edeme
mektedirler. Bulgaristan da kendiai 
için çok iyi bir pazar olan Çekoaloııak 
yaya bu yüz;den kaybetmektedir. Pek 
tabüdir ki Çekoalovakya zirai ihtiyaç 
larını Romanya ve Yugoslaııyadan le 
mine mecbur tutulur&a bizim zirai 
istihaalatımı'" nasıl olabilir. Bu itibar 
la bizi yalnvı müıkül bir ııaz;İyette 
bırakılmq değil, ayni :uunanda fimdi 
ye kadar bin düıen küçük bir hisse· 
yi de kaybetmek tehlike•ine maruıı 
bulunuyoruz;. Bununla beraber, bi;c 
son ;zamanlarda Küçük itilôf deıılet• 
lerile Sol ya ııe Belgratta mesut bir 
hava içınde yapılan müzakerelerin, 
Küçük itilafın iktısadi ittihadına da
hil olmamı.z meşelesi etrafında cere• 
yan ettiğini ümit etmek isteriz. MelJ
zuu bahsettiğimi% bu meselenin icap 
edenler arasında alôka uyanclıracağuı 
dan da fÜphe etmiyoruz;. 

(Slovo • Salya) 

Küçuk itilaf iktisadi 
meclisinin kararı 
s- ıle/a Bel/ıratta topl- Kü • 

çük itilôl iktuadi nuclüi, lrüçük iti • 
lal devletleri arasında iktuadi müna 
aebatın gittikçe daha fazla ınkılapruı 
81 üııerinde büyük tesirler icrasından 
hali kalmJyacak olan birçok karar • 
lar almıı ve bunlan itilaflar halinde 
tesbit ederek küçük itiliıl daimi mec • 
ilsinin tasııibine ar:zeylemiıtir. 

Bu itilafların esmlan fUnlardır: 
1 - Çifte verginin ilgasına dair 

Yugoslav • Çekoslovak komuyonunun 
mazbatası. 

2 - Demiryolları ünrinde tefriki 
mesai hakkındaki mazbata. 

3 - Tuna üurinde aeyrüıefer dai 
mi komiteainin ma:.ı:&ata.ıı. 

4 - Tuna seyrüaeler kumpanya• 
lan ara.ıında tarife ittihadı ııücude ge 
tirilmesi hakkında mukaııele. 

5 - Tuna ~rinde nakliyatın ula 
hına ait bir mukaııele projeoi. 

6 - Yugoalaııya ile Çekoslovakya 
arasında, Yugoslaııya ile Romanya ara 
sında ve Romanya ile Çektnloııakya a 
rasında muntazam haııai nakliyat H• 

ferleri ihdas ııe iıletilmuine dair mu 
kaveleler. 

7 - Romanya ile Yugoslavya ara• 
anda Belgrat • Bükref demiryolunun 
uzatılma.sına dair protokol. 

8 - Her üç memleket ar<UUt<la ge• 
mi müıtalademininin sıhhi mua,_.M 
hakkında itilcil. 

9 - Her üç memleket arasında 
Posfa Tet,ral ııe Telefon iılarelerinin 

tepiki mesaUi hakkında mukavele 
10 - Her üç numleket poata ta....

rul aandıklan ar<Uıtula tefriki mesa • 
iye ait protokol. 

11 - Her üç memleket anuuıda ıey 
yah mübadelesini la:zlalaştırmak için 
vücude getirilen bir itilaf projesi. 

Romanya ile Yunanis· 
tan arasında ticaret 

itilafı 
iJüh.-ı gaz;etelerinde olm'lduğuna 

göre Yunani.tan ile Romanya araaında 
ıcra edilmekte olan ticaret mü:z.ahera· 
tı ıöyle bir itilafta neticefonnıııtir : 

" Yunani..stanın Romanyadaı, satın 

u>accığı. pefrul bedelinin Jar.sı dö. 
~izle tediye edielcek ııe dijfer yarıaı 

bonoya raptolunacakiır. Eu bonolar 
dahilde tedaııül edecek ve bunlann 
mukabilinde Yunaniatan malı almak 
kabil bulunacaktır. Petru/d.,n maada 
diğer eıya bedelinin ise yalnız; yüz;de 
otuzu dövU ile ödenecell ve yansı bo.. 
nolara raptolunacak ve kalan )ii:Je 
yinniııi i.se Yunaniatanın ticaret mü • 
vaune&i kendi lehine tecelli eden 
: nemle ketlerle talocu oiunacakhr. 
A.•nı g....,,ı.ler, bu mu~avel•nin im

::ııaaı için Yunan Hariciye naııın M. 
lrlaJ..imoa'- yakında Büknıte 6•lece 
iini tle ilcioe eylemektedırıer. 

M. Frik esasen hem Rayhin hem de 
Pıusyanın dahiliye nazın olduğundan 
bu kararla Pnuya dahiliye nazırlığ1111 
kaldırımı olmuyor -caı. muamele sa
delefl:iri.liyor. 

Yunanistan - Arnavutluk 
ATlNA, 21 (A.A.) - Milletler ce

miyetine kartı girifileıı taahhütlere raıi· 
men Arnavutluık hüklımeünin Yunan &

kalliyeti mekteplerinde kapamıı oldu
iu ve bunun üzerine Yunania.tan ile 
Arnavutluk arasında miifkülit zuhur et· 
mit bulunduğu sw etincle Proia gaze

tesinin venniı oldufu haber teeyyüt et· 
memiıtir • • 

Yugoslavya ayan ve meb'u
san reisleri 

BELGRAT, 21 (A.A.) - Kanunu 
eııasi alıkiımına tevfit.an hükümelin va
ki istifasrndan &onra ayan ve mebuaan 
mecl" leri reisleri de istifa etmiıler ye 
fakat hemen yeniden intihap edilmit~ 
dir. 

Fon Kluk'e milli cenaze 
merasimi 

BERLIN, 21 (A.A.) - M. Hid« 
ceneral Fon F'Juka ıruUi cenaze ..-a· 
aiıni ,.ııpr1masma karar venni tir , 

1 

1 
• • 
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Ş EH 1 R HABERLERİ 
Harp ıayiaları 

lstanbulun ( Ağzıkara) yahut 
(Şom ağızlı) diye at taktığı bir sı
•ııl vardır ki; her fırsatta fena ha
ber, fena şayiayı diline virdeder 
Ve her yerde söyler. Yugoslav Kra 
lı rahmetli Aleksandr'ın Marsilya 
da katli üzerine kahve peyke/erin 
den gazete sütunlarına kadar yan
lı, haber imal eden bütün tezgah· 
:ar bu fOmağızlar hesabına çalış -
nıaya başladılar. Yugoslavyanın da 
ğılmasından tutarnk tevatürü harp 
çıkacağına kadar götürdüler •.• Böy 
le anlarda zihinlerin bir fotoğraf 
ccımı gibi her feyden müteessir o
lacak kadar hassas olufu bu yala11 
labrikalanmn İfine çok yaramak • 
f<ı ve zehirli matah1arını kolaylık
la sürmektedirler... • . 

IKONOMl , l BELEDiYEDE 

1 Şehir bandosu 
İslah ediliyor 

ViLAYETTE 
• 

Bu kabilde11 olarak şu bir ıki 
Biin zarfında lsta11bul piyasc sı11 -

da harp olacağı hakkında bi' so • 
kırık lakırdısı dolaşmaya başlclı .•• 
O kadar dolaşmaya başladı ki her 
lıes biribirine kaç tevellütlü oldu
iıınu soruyordu. Ne kadar a~llı 
ve İyi rıiyetli olursak olalım ~oY.le 
( ağzıkara) ların ortaya allt~t rı • 
l>«yetlere kulak asmakta11, hıç de
fi!•e (acaba doğru mu?)_ d~y~ biri 
birimize sormakta11 11efsımızı alı • 
koyam~oruz. Bugün her Türk e.· 
ınin olmalı ve unutmamalıdır kı; 
Yeni bir harp felôketi11i11 bu mem· 
leket üzerine çullanmamasma her 
kesten evvel harbiTI tatlı ve acı bü 
tün safhalarını hepimizden ve her 
kesten iyi bilen milletin elebaşıla
rı e11 kuvvetli birer engeldirler. 
Milletimizi11 ve bugünkü yafayan 
rıesilleri11 omuzlarında taşıdığı be
lfen ve mal mükellefiyet ve mesu
liyetleri11i11 bu yurda temi11 ettiği 
erı büyük 11imet, memleketimize 
harfi herha11gi bir sarkıntılık ar • 
Zllsıınun doğmasma meyda11 ıfer -
miyecek bir nıaıızara arzedipdir. 
Memleketi dışarı tecavüzlere har
fi korumak içi11 11asıl uyamk oldu
iumuzu gödere11 ufak fakat ma -
nalı hadiseler olalı pek az zaman 
Beçmiştir. 

Bunlara rağmen o ( ağzıkara) 
Dluttasıl harp ihtimali11den bahse
der. Belki ekmek 011 para lır~ar; 
belki /11giliz lirası yüz para ıner 
Ve belki otuz kırk liralık bir hava 
Oyqnu kazaflcı ile birkaç g~11. a~
famcı1ık eder diye. Be11 polıs amı
rj olsam böyle ,aYiaları çıkaranla
ll, çürük mal ııatan es11aftc;ın da~a 
/azla siddetle takip ederdım: Çu • 
rük ~ mide bulandıracak liri satı-

_., 1 
l'or aıye.. ?I 
Ya açma saatleri ne olacak.· 

Sinemalarm 011 birde kapa11ma· 
l<b'ı kararı tatbik edilmeğe başlar 
lıa,Jamaz Jükkiin ve yazıharıele • 
ıirı ele muayye11 saatte kapc;ıtılma
lırrını ilk ö11ce ortaya atıp ısteye11 
ben oi\nuştwn. Bu11unla bir 11evi !h 
ltira beratı veya tefevvuk hakkı ıs
tediğim yoktur. Nihayet • yarım 
li<lınalak ta olsa - dükkanları'!. m.u 
Qyyen saatte kapanma~ı .usulu bız 
de tatbika başlandı. Lakin gelge_
letirn .... sabahları ~"?ta açıl~:: 
lrıOQyyen olmadığı ıçın ekserı h 
lttallarla çıraklar tarafında11 bek • 
1enen dükkanlar sabahın alh bu • 
<;Qğundtın itibaren açılmaya başlı· 
l'or. Diyeceksiniz ki: 

-Sana ne?. 
Eğer dükkanlar gözümüzü açar 

llİbi sessiz açılsa ca11ım kurba~· 
'-akin avukat çenesi gibi öyle bır 
llİirültü ile öyle patırdı ile açılıyor 
if• /ar ı; değil sabah uykusu uyuyan . .' 
al • d" ·1·yor Gu-•mallah ölüler bile ırt ı · 
'iilfüsüz açılmasına imkôn olma • 
l><tn mahut saç istorlu dükkiinl°k 
QYırıp sekize kadar kapalı tutma 
dQ mümkün olmıyacağından ma İ 
4qJ bir sa<ıt olan sekizden evve .. 
biitün dükkiinların açılmasına mu 
•aade etmemek e11 mantıki yoldur. 
't Qbii bundan sütçü, kahveci, ç?Y" 
t ·b· I · · a edıle-

1. ıp ı sabahçı esna . ııtısn .. .. e • 
~ılır. Bakalım bu fikır de yuruY 
tek mi? 

FELEK 
· Bf ye Okuyucularımızdan Sabrı · 

Gönderdiğinizi yazdığınız ev -
"elki mektubunuzu almamıfl!d~· e . . ha ı
tınunla beraber gene sızın 

feye benzer bir vaha farzile f!r~ t mevzuu burada müta~a; et~ • 
iki sizi de tatmin etmı,tır. ı" 

hıcularımız gonderdiği mektup e~: 
l1n en büyük vazı bizı rahatız~. 
rııem leridır. Hürmetler efen re: 

.. ·· aati 
d ncilerin bir ~~~a~aden 
Türkiye madenciler b Jığı, 

11 
do

l. · herlerinden takasın ka~racaat· 
°"l'ı ıle iktisat vel<alctine bır 
1" bulanmuttur. · ı: anlaş· ı 

Almanya ile 
Ticaret itilafı 

-·- . ' yeni itilafta yumurte ı ~-
racatımızın çoğal-

tı 'm 1 1 da temin edilecek 
A.Jmanya ile ı mayıs 934 tarihinde 

aktedilen altı .aylık Clearinr anlapnuı 
bu ayın sonunda nihayet. bul~t~d.ır. 
Ticaret anlaşmasının yenılenmesı ıçm, 
Berlinde müzakerelere batlandığı haber 
verilmektedir. 

Son Clearing mukavelesi, tatbik sa· 
hasında rastlanan müşkülleri ortadan kal 
dınna.sı balummdan her iki t~a ~a 
birçok kazanç t~ etmesi ıbbarile 
jyi neticeler vennı1tır • 

Almanyaya yaptığ~~ buğ.day, yu· 
murta, tiftik ihracatı muhun milrt~n bul· 

.... _ "'-'g" a.• maddeler ele clahil ol • 
mu:r .. -·· ..,. ...... • . 
d • halde Almanyaya memleketunız • 
uıru • "h cat mecmuu 

den yapılan umumı ı ra. • m • • 
yüzde yetmiş beş nisbetını l!eçmıfür• . 

öğrendiğimize gÖtt, yenilenecd<. t;J
caret ımla~ında yumurtalarımız ıçın 
ayrılan kontenjan miktarı m1tınlac:ak -

tır. 

TUrk - Fransız ticarati 
Bir miiddet evvel ticari ternMlarda 

bulunmak üzere ıehrimizc Marsilyıtdan 
bOr ticaret heyeti gelmişti. Maroilya Ti
caret Odası, heyetinin buradaki t.,,,.._ 
lan etrafında nqrettiği raponla memle
k.;timizde rördükleri hüsnü kabulden 
ehemmiydle bahsedilmekte ve Türk • 
Fransız ticaretinin inkitafı imkanları tet

kik edilmektedir • 

Milli kom·tede faal aza 
Beynebmlel ticaret odasmm T ürki

ye milli komitesine faal aza olarak Nem· 
lizade Mitbat, Ahsen, Suat Kara Os-

vehbi GaJ"- Bahtiyar Beyler •e-
ınan, , ...... 
çilmi!llerdir. 

Kumes hayvanlarımız Suryeden 
geçirilmeye cekmi ? __ . 

Suriye bükümetinİn, lran ve Turki
yeden gönderilecek } üks hayv!'natı'."~ 
ith 

'

. . ve ~nsit suretile .ı.ıbı geçınl· 
8 1~ UP 'lmdrtedi 

.,,.,,;.,; merıettiğİ habtt ~en . . r. 

Ankara sarı:.yı sargısı 
Ankara s,anayİ sergisine tehriıniz

den iştirak eden aanayiciler peyderpey 
Ankaraya g;tmekt,.dirler. 

Ser..i cumhuriyet bayramında açıla
caktır. ~Teıhlr edilecek maddelerin ayın 
23 ne kadar Ankaraya gönderilmesi 
yolundaki kayıt uzatılmıştır. 

ihtikar komisyonu 
-o--

Yükselif kaydeden mad
deler tespit ediliyor 
Jhıik:.r lumÜsyonu çarşamba ~ünü 

i!<mcİ defa toplanacaktır. K~.ısy~n 
al 

dört günclenben yeni olçulerın 
azarı .. 1 ı 

• .,_,_~en bi.r ihtikar v&21Yetı o up o • 
tatl)UUUU uldürl' 
madığını tetınkle men er. 

Bunun ;ç1n piyasada fiatlar üzmn-

d 
t nnalar yapıldığı gibi, ticaret o

e arat ı . "f ele 
dasmda mevcut istati.ıiklerden ı&h a 
edilerek yükseliş kaydedilen maddeler 

tesbit edilmeirtedir. 
Komisyon ölçülenlen doğan bir ih

trkirm mevcııdiyeti neticesine varına 
mesaisine devam edecek, ihtikann iza· 

lesi çareleriıU tesbit edecek b~ yola ~
panlarm ..ı:aalandırılına11na }uzum ros· 

terecektir • 
Ala'kadarlann verd!kleri 

·· e komiJyomm çalııması gor , 

ma1Umata 
iizun ıur-

cıek isticladmdndır. • 

1.-I _..,;s;....;;o;...,R_s __ A_"."':""I 
(iş Bankasından alınan cetv ldır) 
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Avusturyadan beş müte
hassıs getiriliyor 

Belediye, tehir bandosunu ıslaha 
karar vermiştir. Avusturyadan nefeoli 
saz çalan beı mütehassısın getirilmeoi 
t:>.karrür etıniı ve beı mütehasaısla mu
kaveleler ônzalımmıştır • 

Avusturyalı müzik hocaları yakın • 
da ıehrimize geleceklerdir. Bu hocalar 
hem bizzat bandoda saz çalacaklar, hem 
ele talebeye deN vereceklttdir. 

Konservatuvarda da teırinisamde 
derılere baılanacakbr. Bu sene k:ın
servatuvara yeniden ( 60) talebe kay de- 1 

dilmittir. 

Konservatuvar tesis edildiği zaman. 
dan itibaren ilk mezunlanru önümüzd ... 
ki huiranda vet'ecd<tir. Bu mezunlar 
ıarkı kısmı mezunlardır. 

Müteakip senelerde keman ve piya
no kıımı mezunlan verilecektir. 

Konservatuvarı ıslaha memur müte
hass>1 profesör Viyanalı Mösyö Maıin 
ta mayıola tekrar memleketimize gele
cek ve sene sonu imtihanlarında hazır 
bulunacalrtır. 

Bu ıcne konservatuvar haftada ilii 
konıer venneğe çalı~caktır. Çünkü bu 
sene Avrupadan millik tnıpları gelml. 
y~cektir. Konserlen muallimi r ve ye
titkin talebeler v«ecektir. 

Komervatuvar bu İf için Fransız •. 
yatroslle anlapnış!ır. Fiatlar bu seme 
rayet ucuz olacak, azami bir lira, as
gari 25 ku1u1 alıoocaktır. Verilecek kon 
urlerin mütenevvi ve müziğin her ıa • 
hasından olması için bir çalıpna pro.. 
gramı yapılmııtır. 

Kadıköy su aboneleri şikAyetçi 
Ka~ıköy su ıirl<eti aboneleri belediye

ye mura.,..at ederek bazı ıikayetlerJe 
bulunmutlardır, 

Şirket tenunuz, ağuatoa, eylül Ay • 
!arma. ait olan son taksiti, her zaman
kinden fa:da olarak tahıil etmİ§t:r. Be
lediye firketler komi erliği bu m~sı:lf'yİ 
tetlcik etmektedir , 

Fenarbıhça • Modı hattı da 
açılıyor 

Kedıl<öy tramvay şirketinin Alman. 
yaya İsmarladığı ırahalal'C!an (4) tane
li daha gelımştir. Ayın (25) inde Fe. 
nerbahçe, Moda iltisak hatları d" bit. 
miş olacaktır. 29 teşrimevvefo ~adar bü
tün baıt:lerda aerfta tecrubeb!ri y.,.ı... 
cak ve cumhuriyet bayrmnında h.attın 

tam açılma resmi olacaktır. .Met·asim 
Kadıköyünde Altıyol ağzında yap·lac .. k
tır .. 

Tramvay hatlarında 
mevki araba 

ikinci 

Tram~ay tiri.eti, belediye tirketler 
komi erliğir~n tavassutu ile talebenin 
en çok gidip reldilcleri hatlarda ıkinci 
mevki araba nisbeti beıte üçe çıkanl
mıştir . 

lstanhul cihetindeki hetlarcb, !>irin
ci, ikinci mevki araba nisbeti yU.«ft! ·t-1-
li olarak teo~İt edilmiıtir. 

Kemal Ragıp Eey 
Belediye levazım ıubesi miimeyyizi 

Kemal Ragıp Bey terfian tur:~ •ı şube
si müd\;..lüğüne tayin edilmiş ve i~e bat· 
lamıştır. 

Kemal Ragıp Bey, luyınetli bir ele
man. eski bir gazeteci "Ve muhapı·irdir. 
Yeni işinde kendffine muvaffalqyct di
leriz. 

Dün iki vapur 
Muhacir eeldi 

Dnha on bin muhacir 
gelmek üzredir 

Romanyadan kendi istcl<lerile mu
hacir ı:elmesi devam etmektedir. Yapı. 
l:ın lapna üzerine muhacirler, Tiırk 
vapurlarile relmek tedir • 

Dün Adnan vapurile 620 ve Nilü
fer vopurile 410 muhacir relmiıtir. Bun 
lar T dôrdağına rönderilece.ktir. Çorlu 
İai<an mın!Akası dolmuıtur. Artık bura
ya muhacir rönderibniyecektir. 

Gelen haberlere göre fimdi.ki halele 
Köstencecle topla unıı on bin kadar mu• 
hacir daha vardır. Bunlar da sırasile re· 
lecektir. 

Romanyadan gelen bu mcta1lımmız 
zen,;n ve çiftçidir. Bunlar mallarını, 
bayvanlanru da beraber retimrekte ol
duklarından çarçabuk müstahsil vaziye
te geçebilereklerdir. 

Mali ye teşkiıatı takviye edilecek 
l..ıanbul maliye tcekilatındaki boı • 

luL!ara taymler yapılarak takviye edile
cektir • --MAARiFTE 

Mühendia mektebinin 
ıslahı 

Nafıa Vekili Ali Beyin emrile, Mü 
bendis mekt bini ı&lah için tetkil edi
len komi•yon mesaisini bitirmiıtir. Ko 
miayon azalan, Ankaraya dönmü~ler 
dr. Komi•yon, yaptığı tetkikat h k • 
kında, Nafıa vekaletine mufas&al bir 
rapor verecektir. Öğrendiğimize ı:ore 
Mühendis mektebinde mühim bazı 11 

la.hat yapılacak, tedris h yeti, ıôare 
memurları ara•ında değiıiklikler c>la• 
caktır. Mektep daha verimli bir t•kle 
konacaktır. 

Huhuk fakültesinden kayıtları 
silinen'er 

Hukuk faküJ.t.,..inde, fut üste iki 
aene ayni sınıfta kalıp kayıtları terkin 
edilen talebenin tekrar yazılıp yazıl • 
nıamıuıı meselesi, "'ktör Cemil Bey 
Ankaradan geldikten sonra, Üniv.:.r•İ
te idare heyetinde tetkik olunacak • 
tır. Su gibi vaziyette bulunan Hukuk 
talche$ınin evrakı, ve imtihanlarda al 
dıkları notlar gözden reçirilmekted:r. 
f>otlannda, heyeti mecmua itibanle 
üsü mizanİ tutabilen talebenin 1->hine 
bir karar verileceği tahmin edilm<;k· 
tedir. 

ille eiteplerde tedris vaziyeti 
Diın akıam Maarif idareı.ind .. , ilk 

tedı iaat umumi müdürü Ali Rıza r.c:. 
yin i~tirllkile bir toplantı yapılmıştı.-. 
Bu toplantıya Maarif müdürü Haydar 
Bt.J ve u~ulü tedria mııalliınlerinden 
Sadrettin Celal Bey de ittirak etmi~ • 
}erdir. Bu toplantıda latanbulun ilk 
tedrisat vazjyeti görüşülmüş, bazı k.a 
rat"lar Vf'ıilm.iıtir. ---Diş tababeti kurultayı 

ikinci milli diıtababMi kurultayı u
mınn katipliğinden: 

Baıvel<il ismet Paıa Hazretlerinin 
yüksek himayelerinde, Sıhhat ve içti
mai Muavenet vekili Dr. Refik Beyefen
dinin umum rcisl:kleri altında toplana
cak olan ikinci 'ili diştabalıeti kurul
tayı 24-10-934 çarşamba ı:ünü saat 14 
te üniver "te konferans salonunda bü
yük mer2..:m ile açılacaktır. Mütc:ılcip 
ıbni celseler 25 • 10 • 934 ıarilıinden 
itibar<n (ıaırt 9,30 ) Etıbba odası &alo. 
nund devam olunacaktır. Muhterem 
kurullay azasının itilaına arzolunur. 

Alış veriş terbiyesi ve belediye 
Geç<"n gün bir meslektaşım artık Aldığımız; bir kilo yağın içtiğiniz 

gazete sütunlannda klişe haline gelen bir kilo •Ütün halis olduğunc: emin mi• 
ihtikôr komisyonlannın becerik•izlik- siniz. Zannetmem. Bir dükkanda kırk 
ferinden pkôyet ediyor: kuruşa aldığınız bir tavuğu ötekinde 

. "Bu ne bitmez tükenmez komİ•yon, de ayni liate alacağınıza emin misini~. 
dıyordu. Yıllardanberi toplanıyor, bir A.la. 
karar veremiyorlar,, diyordu. Sebep, alış verişin sıkı bir belediye 

Haklıdır. . . • . . • niza~ ile. ~yar edilmemi§ olmasıdır. 
Fakat ka!'ar . ~erdıklerını, .ihtıkar Parı~ halınde bir tavukçudan para-

v~r'!ır, dedıklerını kabul edelırn. lh- nızo gore ÜZ<"rinde fiati olan yağlı 
tıka~ ort.adan kalkacak mı?. . yağsız, etli, kemikli bir tavuğu alırke~ 

. Bır g'!n bakıyoruz benzın lıatleri a/danmadığınıza emin olabilirsiniz. 
bı~denbır(e lı~'.kor.)Hemen ihtikôr ko· Çünkü o liati belediye koymuştur. 
mısyon.u tel ı atı na başlıyor. Bir iki Kokmamlf hastalıksız; olduğuna da §İİp 
ay geçıyor. J!alk alışıyor ve İf tavsıyor. he etmeyin, çiinkü 0 ciheti zaten bel~-
Son altı yıl ıçinde benzinin tenekesi diye mesu/iyeti altına almıştır. 
380 kuruştan beşer, onar tam beş lira· Bu nasıl oluyor? 
ya çıktı. llk.delala_r; . Bu da pek sade ... Halkı ne şekilde 

- Elendım ln~lı~ lı!'ası mik~·as tu· olur~a olsun aldatanlara kartı olan ce-
tuluyor da, benzın lıatı de ona gôre zo bızdeki gibi yaı:ıan üç lira beı lira 
he:>ap ~diliyor! değ_il<fir. O cezalara :arpı/an 'bir daha 

Dr'!ıyordu. belını doğrultamaz. Bunun için de hilr 
lsterlıng o zaman dokuz lira idi. Bugün ııe ihtikôr yapamaz. 
altı yüz on beıtir. Şu halde benzinin Bizde cezanın kazonctan az olması 
ucu:lamaaı lt?ımdeğil mi? eanalı ~e tüccarı belediye emirlerine 
B~n~ gerelı"'.. . • karşı lakayit bırakıyor. 
Kuçu~ esn'!I !htıkc;r yapıyor, hile ya· Halkı emniyetle alıf veriıe ısındır-

pıyor. dıye ~·~a_yetler oluyor. Kamis- mah, esnafı doğru ve samimi olmağa 
y~nlar 4e gınııyor. Netiı:.e ne oluy~r. a/ıflırm'?h ~çin belediyenin gözdağı 0 • 

Bır f<"JI olmuyor. Fakat bız oluyor dıye lacak bır flddetle hareket etm..; /ô-
cn.'Unuyoru.z. z.undır. 

Bütün bu neticuizliklerin bir xbebi .. B". birazda ah!ôki bir vcailedir. Çün 
11ardır. . _ _ . ku hıleye ve yalana karıı terbiye11i bir 

Beledıye curumferıne luırıı ce;ı:afa. hassası vardır 
rın holil olman. • • Burhan CAHIT 

l MAHKEMELERDt: 

1 Mezarlık sahipleri 
1 Da va ediyor 
Belediye ve Elektrik şirketi 
ile ıahpler karşı k rşıya 

Elektrik tiri< • ile bir kabristanın 
sahibi nrasmda g rip bir dava tahad· 
düs etmiştir. 

Elektrik tirketi tehir haricinde cere
yan scvkottiği hava hatlarının istinat 
direklerinden bir kıınunı mezarlıklara 
t"ekzetmiıtir. Bu mezarlıklardan bir 
kısmı evkafın, bir !usum da tapu ile eı· 
Iı.a.m uhteıindedir. 

Şirket tapu ile mezarlığa mutAsarrıl 
olanlardan bazılanna direk başma 200 
lira tazminat venniı, bunu görünce 
Mevlevihane tapu mezarlığı toılüplm 
ele 9'r1ıetten tnmina~ istemi§Jerdir. 

Mevlevibanekapı me:r.arhğmm için
de 12 direk vardr. Ve bu direklerin 
rdai maluadile bazı ağaçlar da kesıil
miıtir. Şimdi mezarlık sa!Hpf.cri §İrket· 
ten &eiı batına İlki yüz lira <tazminat 
iotesnektedirle.-. Davaya buı:ün bal<ıla
cal.tır. 

Mevlevihanekapı mezarlığı •ahip
leri ifo belediye anumda da bir dava 
talıaddiis dmip. Belediye mezaTlığnı 
evkafa ait olduğunu, ve bdediyeye .ı...,. 
redilcn mezarlıklar meyanında bulun • 
duğumı iddia etmektedir. 

Mezarlık ıahiplcri ise tapu ve fer
man göatennektedirler. Mahkeme bu 
apu ve fennanlarm mahallin<le tatbiki

ne ve mezarlıkta l<eıjf yaprlmaıma ka- ı 
nw vLTDıiıtir. 

Bir bekçinin marifetierl 1 
Be§iktaıta DöUli!AşlA mahal 

çiliği eden Mehmet ağa dün müddeiu
mumiliğe tevdi <-dilmiı, miüldeiumumi • 
likten ele yedinci istintak dair "ne 11ev
kolunmuştur. 

Bekçi Mehmet ağanın 11uçu malı ile
sinde biT eve tecavüz etmesi ve e\·e zor
la ginnek is temesid:ir. 

Gece yarısı evferinin kapıaı çalman , 
iki kız kard ! bekçiye anneleri evde ol- ı 
madığını söylüyerck kapıyı açamıya• 
ca!darmı bildirince bekçi efendi kapıyı ' 
tdanelemeye ba§lanuı, bu yetmiyormuı 
gibi tabancasını ela çılıanp rast gele a
te§ etmittir. 

F izciyi kim öldUrdU? 
Faizci Menteş Kisaviy i öldürmekten 

•uçhı Zihni efendinin muhakemeine 
dün ağı~ ceza muhakemesinde devam e
dihniııir. 

Dünkü muhakemede bir §Rhit din
lenilmiş, bu §Rhit Menteı K.ioavinin 'VU· 

ruldum diye bağınlığım İPttiğini, fa
kat kim tarafından vurulduğunu gör
nx<!iğini sö~emiytir. 

Muhakeme diğer ıahitlerin celbi j. 
çin batka güne bıralnhnııtır • 

Zar atmak yuzuııden ... 
Çeşme meydanında tavla oynadı.en 

zar atmak meselesinden arkadaıı Meh
met efendiyi yaralayan Anlaşın muha
kemeüne dün ağır ceza mahkemesinde 
devam emlmiı, Ardat ilk evvel Meh
met efendinin kendH:ine tecavüz etti
ğini söylemiş, muhakeme Jabit celbi ;. 
çin b.,.ı..a rüne kalmııtır. 

Sevdiği ve kıskandığı için mi 
öldUrdU? 

Eyüpte Hatice hanımı öldürmekten 
uçlu .Aru efenmnin muhakemesine dün 
ağır cna mahkemesinde devam ~1-
nnf!İr • 

Dünkü muhakcınede bazı tahitler 
dinlerilmit. bunlar Arif efendinin Hati
ce hanmu sevdiği için ve kıskanarak 
oWSnnüı olması İhtimalinden bahsct
miılcr ve bıçakla vurıırak öldürdüğiinü 
soylenrlılerdir. 

Muhakeme bazı nok!Aların sonılrna
sı ve tnhkikatın teuii için batka gune 
bırakdmıştır. 

Bir cinayet d vası tazelendi 
Al.-m~. r nahiyesinde bir iki ıene ev

vel bir ı alemınde Şükrü efendi ';:
ır:' de l>Uuini ölc!..'.mıekten suçlu olan 
Hayri efendi evvelce yaprlan muhake
mesi netice.inde bcraet ctıniıti. 

Temyiz ma1ıkemesi bu beraet kara
nnı nalaetmiftir. Hayri efendinin mu
hakemesine bugün ağır ceza mahlıeme
ıinde yeni battan baılanacaktır. 

·-----
Cumhuriyet 
Bayramı 

Cumhuriyet bayramı proırramıru 
teıbit etmekte olan komi•yon bug-iin 
mesaisini bitirecektir. Program bu ak 
şam alakadar dairelere gönderilecek 
tir. Bu sene Cumhuriyet bayramı bir 
ıründe kutlulanmakla beraber çok paı
lak olacaktır. Şehrin muhtelif yede -
rinde taklar inta edilmeğe baılanınış
tır. Ankaradaki geçit resmine iıtirak 
edecek İstanbul izcileri pc~embe gü 
nü hareket edeceklerdir. 

Tayyare cemiyetinde toplantı 
Tayyare cemiyeti latanbul meı ke

zinde bugün aaat J 5 te derneklerin iı 
tirakile müdür İsmail Hakkı Beyin ri 
yaseti altında bir toplantı yapılaca!< • 
tır. Bu toplantıda Cumhuriyet bayra· 
mmda yapılacak tezahürat hakkıucla 
görüşülecektir ..• Cemiyet merkezi ııy
nc.a reani geçide iştirak için tenuili 
bir tayyare hazırlama.ktadır. 

Günü 
=--o=-- • 
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-. .,, 
Londra ·Avustralya 

tayyare yarı ı 
21 tayyare, Londra'dan 25 er da

kika fasıla ile Avustralya'ya mıit~ 
veccihen hareket ettiler. Muazzam 
bir yarıı yapılıyor. Bu, şimdiye ka. 
dar yapılan yarı1ların en büyüğü 
ve en muhteşemidir. Katedilecek 
meııafe 18,000 kilometredir. Dünya 
nın muhiti 40.000 kilometre oldu • 
ğuna nazaran, tayyareler bu yarışla 
aşağı yukarı dünyanın yarısının ü
z.erinde uçacaklar ve bunun için bir 
hafta kadar bir zaman sarfedecek· 
lerdir. 

Kimbüir, belki ı;ok yakın bir is
tikbalde bundan daha mühim bir 
yarış tertip edilecek ve tayyareler 
arzın bir noktasında11 kalkıp dün
yayı devrettikten sonra gene aynı 
yere gene bir haftada gelebilecek
tir. 

Fen ve ilim durup dinlenmeden 
ilerliyor. ilk tayyarenin icat edildi
ği zaman hayretten donakalan in • 
sanlar, Manche denizini geçen tay
yareciyi göklere çıkarmıılardı. Ni
hayet Okyanoıu bir kanat darbesi· 
le aşan Linclberg'i el üstünde tap
dılar. Sonra Okyanos artık yavaş 
yavaş harciiilem oldu. Şimdi ise A· 
vustralya için yarıı bile tertip edi
liyor. Dü11ya hakikaten imanların 
bu zekiisı, bu sôyi kar1ısında git
tikçe küçülüyor. Geçen asrı11 sene
lik yolları bugün ôdeta bir kaç sa
at içİTlde katediliyor. Okyanosları 
yarım saat İfİnde geçebilecek viisı
talar aranıyor. • . Ve her büyük SÜ· 

ratle elde edilen rekorlar, insarıla
rın hayatına o kadar bir zaman ilii
ve ediyor ••• 

Bu yarıf bir spor mudur? Yokaa 
bir if midir? 

Spor olan tarafları, if olan taraf· 
ları ve hattô siyaset olan tarallan 
da vardır. 

Yarışa iştirak edenler süphesiz 
•por aşkı ile hareket et,;..işlerdir. 
Mesela Londra ·Kap yolunda ko
can Moliıon'un rekorunu kıran ve 
sonra onurna beraber Okyanom a· 
1an Madam lıfolison hiç şüphesiz 
bunda da bir rekor kırmak kaygu
m ile hareket ediyor. • • Tayyare 
bu uçak aile iı;in bir zevk fakat ih
tiraslı bir zevktir. Diğer tara/tan 
bu yanşa bütün dü11yanın tayyare 
fabrikaları da aylardan beri hazır
lanmıılar ve yarı"' girecek tayya
relerin en mükemmel bir ıekilde ol 
masını temin için çalıfmışlardır, 

Hiç şüphesiz, rekoru kıran tay • 
yarecinin fQyyaresini yapan fabri
ka bu yarı.tan sonra ihya olacQ/ı
hr. Çünkü ismi en iyi tayyare fabri 
kası diye çıkacak ve bütün dünya
dan yığınlarla sipariş alacakhr. 
Bu, yarıfın if tarafıdır. 

Siyaset tarafına gelince: 
Yarışa muhtelif memleketlere 

mensup tayyareciler, ve tayyare 
f?_brika_ları iştirak etmektedir. Hir 
şuphesız yarıfl kazanan tayyareci 
ve fQyyare fabrikası, kendi mem[e. 
ketinin tayyarecilik sahasında gö .. 
tercliği muvaflakıyetleri, tayyare sa 
nayiini'1 kudretini bu suretle bütün 
cihana ilan etmiş olacaktır. 

Fakat yarıfı iater filiin tayyareci 
ister filan fabrika kazansın, bu bü'. 
yük teşebbüste lngilizler her zaman 
olduğu gibi mevkilerini tarsin et • 
mişler, ve şerefin mühim bir kısmı. 
nı garanti alh11a almışlardır. Çü11-
ku yarıft tertip eden onlardır. Son 
ra yarışın Melburn'e yapılmasında 
bir başka hikmet daha vardır: 

Maliimdur ki Avustralya lngil
tere'nin bir DomİTlions'udur. Ve 
Melburn'ün bulunduğu Victorya 
devleti bundan bir kaç gün evvel 
tecssüsünün 100 üncü yıldönümü
nü tes'it etmiştir . 

.lngiltere hiç şüphesiz bu yarışla 
Vıctorya'da kendi kuvvetini ve sat 
velini bir daha göatermi1 oltttalı v. 
bir lafla iki kuş vuracaktır. 

l~te yarışta İster lngiliz, ister A. 
m_erikalı, ister Alman kazannn ln
gıltt;re ke'!di ,erefini ve işini temiA 
etmı, vazıyettedir. Bu az m''h' 
b . . .? , u ım 
ır ı' mı. 

Mümtaz FAiK 

M. Hansea Belçika'da 
Gelen haberlere göre elektrik ve 

tramvay ıirketlen umıımi müdürii Mös
yö Hansea B lçikaya vasıl olmuıtur. 

Minyö Hanses orada umumi mer -
kez ve ıermayedarlarfa temas edecek
tir • 

Mösyö Hanse · n tekrar gelmiyece
iri hakkındnki fayialar doğru değildir. 
Umunü müdürün oradaki t.masları. 
kısa sürecek ve on bet gün sonra ı .. 
tanbula gelecel<tir . 

Müteakiben Nafia nkaletile nıım. 
l<enolere bapanacak ve Mönö H
Anlı.arava .ridecel.tir 
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lu n ... r.n tarıhitcUcık eni 
Eski dünyanın büyük 

bir Türk allahı 
-2-

1

1
._(_o_· _z_d_i_li_m_iz_l_e_) U}~KAY~ LI!tl ~~~:::çe ile 

, 
Yeni hır alem: R l N ti t 

Gene Raıit Rıza HARiKA Bugün bilmecemizin son günü
dür. Müddet bugün öğleye kadar
dır. Bilmecelerimiz haftada iki de 
fa değitmekte ve doğru halleden· 
!er arasında çekilecek kuralar ne
ticelerile kazananlar salı ve cuma 
günleri ilan edilmektedir. Salı ve 
cuma günleri halledilmi• olan bil
mecelerin halli ile yeni bir bilme
cede ayni günler de dercedilmek
tedir. Osmanlıcaları yazılmış olan 
kelimelerin öz türkçe mukabilleri
ni ,eklimizdeki bo, hanelere yer
Ie,tirerek gazetemiz "bilmece me
murluğuna., gönderiniz. Hediyele
rimizi kazananlar yarınki nüsha • 
mızda ilan edilecektir. 

Eski Ermenilerin taptıkları en büyü!< 
Allah Anahit'tir. Dördüncü asırda yata· 
mı, v'e "Dertad yahut Tridates'in ııalta· 
nalı tarihi ve aziz Gregorynin vaazları,, 
adlı mühim bir tarih yazmış olan Erme
ni müverrihi Agathangelos, bu Türk 
Allahı için "büyük kraliçe Anahit, itidal 
ve temkinin anası, bütün beteriyetin , ..... 
linimeti,, dir, diyor (52: S.). Ermeni·' 
bu Allaha, altın anne ( 607: S) dahi d , .• 
!ermiş. Heykelleri som altındandır ( 607, 
591 :S.). Bu Allaha yeıil dallar takdim, 
beyaz mckler kurban ederlerdi (49: S.) 
Milattan önce birinci asnn ilk lusonlann
da Mitridat~ rle muharebe eden Romalı 
c<'!leral Lucullu•, Yashtishat (?) da ser· 
best dolaşan, sırtlarında .bu anne Alla
hın sembolü meta.le iıaretı dağlanmış bu
lunan, kurbanlık beyaz inek sürülerine 
rastgelınittir. 

Ağır hastalar da bilhassa Anahit Al
lahtan tifa beklerlerdi. 

Strabon, huıuıile Akiliscen (-Arda· 
han) mintakası için: " ... Ermenilerin hep .. 
sinden fazla, Anabil Allaha tazim ettik
lerini, namına batl<a yerlerde de mabet· 
ler yaptıklarıru0 yazmıtlır. Anahit kaza• 
11 dahi denilen Ardanhandaki büyük ma· 
bedinden başka, Artoshat (Nahcivan) 
"e yukarda söylediğim Yashtishatla da 
mabetleri vardı. Gene Bu Allahın büyük 
bir mabedi bulunduğunda.n dolayı, bugün 
İyi bilinmeyen bir dağın adına da, "Na. 
hat'ın tahtı,, denmişti. Ermeniler, bu 
Türk Allahın bayramını Navanad (ağus
tos) ayının on beşinde alaylar, büyük 
şenlikleT yaparak tesit ederlerdi. Her a· 
yın on doku:uncu günleri dahi, bu alla. 
hın mukaddes gunü sayılırdı. 

Bu Turk Allahına, timdiki Trabzon ve 
hava1'sinde Karaman, adanada, hususile 
adanın ıimdiki çakallı köyünde de ibadet 
edllitdi. Buralarda, diğer büyük anne 
Allah, Ma ile birleştirilmişti. Mabetlerin 
de erkek kadın, bir çok mukaddes köle· 
ler, hizmet ederlerdi. Zile' de, her yıl, Sa
kalar bayramı yapılırdı. 

Anahıt.ı'nın bilhassa Lldyada ibadet 
edildiğine dair, bir çok delil vardır. Ba
bim müverrih Beroasuı'un yazdığı gibi, 
bu Allahm ibadetini Sart,a, ikinci Ar
taxerxeıın getirmiş. olması ihtimal dahı .. 
lindedir. Anahita, buralarda battan atagı 
lbadct edi en, buytk anne Allah Cybal ile 
biribirine karııtırılmııtır. iki ellerile bi
Ter arslan tutan ve "Acem Artemiı" i n• 
dile manıf bulunan, kanatlı eli i allahlar, 
hakikat hdlde bu Türk anne Allahını tas
vir etınektedirler. Anahita"nın Anadolu
daki ha.ılıca m betleri, Ad3nada, Kayıeri
de, Odemiıte bulunuyordu. Fakat bu Al· 
lahın adına bütün bu taraflarda bulunan 
kitabelerde tesadüf cdilniştir. 

Burada diğer pek mühim olan cihet, 
esiri Anadollularm bu Allah hakkındaki 
telakk"len ve bu Allaha tapmal< İçin ya. I 
pılan merasimin, esl\İ ananelerle, yani Su
mer'lerikinin ayni olması, bundan başka, 
bu Allaha ibadet esnasında duaların 
türkçe okunmasıdır. 

Yunanlılar, bu Türük Allahmı, bir ta. 
raftan vqçı U.biati dolayısile Athene, 
diğer taraftan bollu!< ve berel<et veren Al
lah olmasr itibarile de Apbrodite ile bir
leştirmiılerdir. 

Bu Allabın mukaddes hayvanı l>oğa
lar olduğu için, bu ibadet Roma dünya• 
aına Taurobolium adile girmiıtir. Mil"t· 
tan sonra birinci asırda,, Avrupada 
"M'thra sırları,, diye ya.ılmıf olan din, 
timdiye kadar anlattığımız, Türk anne 
Allahı ıbadetile, çok yakından münase• 
bette bulunmaktadır. 

Hilmi Omer 
U nivcrsite Dinler Tarihi D~enti 

r,,SO..o.."'!o""" 

Aarm umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L. K. 
3 aylıiı • • • • , •• 4- 8-
6 .. • • • • • • • 7 50 14 -

12 ....•.• 14- 28-

Gelen ..,.rak c•ri .-erilmeı:.- Muddetı 
•~•ı:a nGılıalar 10 kuruıtur.- Gaı:ete •• 
matbaaya &lt itler i~İn müdjriyete müra• 
c:aat edilir. C.ı:etemiz ilarıılann meı'uliy .. 
tuıi kabul etmez. 

Raşit Rı24, tek başına, kurduğu 
perdenin arkmına çekilerek, elbir- 1 
[iği ettiği üç b~ candan arkaclQfile 
bize yeni bir görmük (1) yarattı. 

Onun, bu yeni görmiiğüne topla
nanların umulmıyacak kadar çok 
olduğunu görenler, belki de şaştı
lar. Beylikten yardım görerek ek
tiklerini bol para ile karşılayan 
Kent (2) görmüğünün yanı ba
şında, bir mata ve üç iskemle iu 
•Üslediği gösterişsiz bucağında Ra
fit Rızanın yeniden belirmesi, biz
de yalnız görmük ülküsünün canlı
lığını göstermekle kalmaz. 

, Raşit Rızanın sevimli bir uvarı
cı (3) bir kamu (4) uvarıcısı olma· 
sıdır ki, onun görmüğüne hepimizi 
çekiyor. 

O, şimdi Beyoğlunun en yüksek 
sinemalarından birinde naaıl per
de.ini kuruyoraa, yann da sözgeli
şi Y edikulenin salaşlarında boy gös 
terebilir. Ve lstanbullular, onu Glor 
yada alkı,ladıkları gibi, bu sala~ta 
da alkıılarlar. 

Çünkü aradıkları Raşit Rızanın 
oyunudur. Onun görmugune ge
lenler, biribirlerini değil, onu gör. 
meğe, ve onu dinlemeğe geliyorlar. 

Kendisini kamuya bu kadar sev
diren, adam, yarından ürkmemeli
dir ! 

M. SALAHADDiN 

(1) Görmük - tiyatro (2) Kent -
şehir (a) uvancı - sanatkar (4) kamu 
- halk. ' 

Fotoğraf haberleri 
Haber aldığımıza göre, fehrimizde 

yakında Türkiyede ve bütiin dünyada 
olup biten hadiseleri fotoğraflarla gös
terir 1 ;'talılc bir mecmua çıkanlacak • 
br. 

''Fotograf haberleri0 ismini taşıya .. 
cak olan bu mecmua için Türkiyede on· 
dan fazla fotoğrafçı çalııacağı gibi dün· 
ya hadiselerini tesbit eden ecnebi fotoğ
raf çılaıla da anlaşıbnııtır. 

Avrupada bir çok nümuneleri olan 
bu ıe'kil mecmuacılık Türkiyede ilk de· 
fa dütünüldüğü için büyük b.ir rağbet. 
görmeıi muhtemeldir. 

Kış idmanları 
1. S. K. lsta:ıbul su sporlan klübü 

reisr ğind n: 
l - 18-10-934 tarihinden itibaren 

Beyoğlu Halkevi idman salonunda 
klüzümüz azalarına mahsus olmak Üze
re kıt idmanlarına başlanmııtrr. idman
ların idaresini Herr Aumann üzerine aJ .. 
mııtır. 

ldın:ın gün ve saatleri her pertembe 
nat 15: 17 dir. Azamızm bu güzel fır
sattan istifadeleri tamim. 

2 - Bu sene Voleybol ve Besketbol 
müsabakalarına girecek azamızın 25. 
10..934 perıembe günü halkevine behe
mehal gelmeleri rica olunur. 

Mesut bir evlenme 
Gazetemiz muharrirlerinden Tev

fik Necati B~yin kuzini ve Üsküdar 
maliye vcznedan Edip Beyin kızı Mu
azzez hanımla Adapazarı Bankası Ga • 
lata ıubesi memurlanndan Cevat Celal 
Beyin nikahlan dün akraba ve dostları· 
nın huzurile Kadıköy evlenme salonun• 
da evlenme meonunı Şükrü Bey tara • 
ftndan yapılmııtır. Yeni evlilere şaadet 
dileriz. 

Tashih - Gazetemizin 5 Teşriniev· 
vel 1934 tarihli nüshasmın 7 nci sabi • 
fesinde İntipr eden lstanbul 4 ncü ic· 
ra memurluiundan serlevhalı ve 934 • 
1270 doıya numaralı ilanda (Erenkörün 
de Suadiyede Çolak lsmail sokağın<!& 
eıki 41 yeni 51 numaralı l<ö§kün açık 
arttırma ile satılacağı günün 10-11-934 
cumartesi olduğu) yazılacal< iken seh
ven 10-934 şeklinde dizilmittir. Tashihi 
keyfiyet olunur • 
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İZMİR ÇOCUCU 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

ner'i düşünüyordu. Onu müdafaa 
çarelerini arilfhrıyordu. Genç ada
mın etrafında dolatan kin ve teh
likeyi artıran ve ona kar§ı duydu
ğu alakayı meydana vuran hissiya
tını açıkladığı için nadim oluyor
du. Matmazel İzabe! Kolejde bir 
çok defalar alay ettiği Feriha tara
fından ciro edilen dansı biraz istiğ 
na ile kabul etmişti. Fakat şahsın
dan çok hofl ndı"ı Şekibin kaval
yeliginden duyacağı zevki dü üne
rek bu menfaat fırsatını kaçırmak 
ta istememişti. 

K hkaha guriıltülerine İsteme • 
yerek b şını çeviren Yener. Şeki • 
bin F erihaya dans teklif.inin redde
clıldigini görnıüftÜ. Feri haya karşı 
duyduğu yakınlığa rağmen o ma • 
aaya yaklafmak iatemeyen genç a
<la.m bu vaziyet karşısında mutla
ka genç kıza refakat etmek istiyor
du. Arkadaşından müsaade alarak 
cesaretle Servet Nainı Beyin masa
sın yaklaştı ve dogrudan doğruya 
Ferihıı.ya: 

- Hanıınefendi, dedi. emrinize 

hazırım.M Dansetmek isterseniz si
zi dansettireyim. Dola,mak ister
seniz dolatalım .•• 

Feriha heyecana k,apılmı,tı. Ye
ner le beraber bulunmak i11tiyordu, 
Fakat ona yaklaşmaktan da korku
yordu. 

Tereddüdü uzun sürmedi, ayağa 
kalktı: 

- Dolafalım, dedi, danaetmek 
istemiyorum ..• 

Derhal yürü}'llp uznklattılar.On
lar uzakla,ınca, Servet Naim Bey 
Füruz n Hanıma kartı nezaketi u
nutmuttu. Küçük parmağında iri 
bir pırlanta taşıyan küt elini arka
larından aallay~: 

- Küstah mendebur! • diye bir 
küfür sağanağı ile bağırdı • Ne yı
h91k maskara!... 

Füruzan Hanım istikrahla: 
- Bir genç kıza kar'ı yaptığı 

teklifin k;ıbalığına bakınız ..• Kü • 
çük bir reverans bile yapmadan 
söz söylemek... Hem de ne türlü 
söz söylemek?! 

Servet Naint Bey kendini bir tür 

Harika nedir, bilir misiniz? Ama, di- ı 
yecelcsiniz ki, bu da nasıl sual? 

Eveti ..• Harika diye Türk l\ıgatında 
bir kelime vardır ve bu kelime fevkaliı • 
denin Ü$lÜnde bir manaya geliyor. El<
•eriya yerinde olmayan teYlerde, müba· 
liığa edilmek iıtenen nesnelerde lıullanı· 
lan bu kelime kadar sui:İ•rimal edilmit 
bir başka kelime ya vanlır ya yol<tur. 
Bir ıeyi methetınek nteyenler onun mü· 
kenvnelliğine muhatabını inandırmak i
çin "harikulade., derler. Bu ıuretle güya 
ona fazla bir kıymet izafe etmekle onun 
değerini yükıeltirler. Halbuki o ne ise, 
gene odur. 

Bir gün bir ziyafette idik. Güzel me
zeleT vardı. Müıtesna, yalnız bizim için 
hazrrlanmıf mezeler ••• 

Onlardan birini Feridun'a itaret ede-
rek: 

- Şundan ye, demi~ 
- O ne o? 
- Haril<al 
- Ben hiırika yemem. 
F eridun'un bu cevabı çok hoıuma cit

mitti o zaman. 
Hakikaten harika yenecek teY değil • 

dir. Hiırika denen şey k:im bilir ne tat
~ız tuzsuz teydir. Binaenaleyh benim 
tavıiye ettiğim meze güzeldi, fakat hari
ka değildi. 

Bunları niçin yazıyorum? Şimdi nla
yacaksmız. 

Muhtar, bu sabah, l<alkar kalkmaz "il< 
işi doktora gitınek oldu. Geceyi çok fena 
geçinnişti. Çünkü uzun zamandanberı 
onda bır dalgınlık, neşesizlik, iştah&ız\ık 
falan filan. . . hayli rahatsızlık vardı. Bu 
rahatsızlığın ıebebi nedir? Bilmiyordu. 
Gerçi l<aruından ayrılalı henüz bir buçuk 
ay olmuttu. Uç senelik berabt. ... likten ıon 
raki bu ayrılığın onu sarsması gayet ta. 
bii idi. Ama, o bu ayrılııı çok ;stemiı, 
çok arzulamıttı. Ayrıldıktan sonra eve 
döndüğü zaman kollarmı ıöyle bir gere
rek: 

- Oooh !.. demiıti. 
Üzerinden büyük bir yükün kalktığını 

hi.sedişi ona büyillı: bir saadet gibi görün 
müıtü. Şimdi, acaba, bu ayrılıktan mı 
müt ııirdi? Hayır! 

Onu hiç düıünmüyordu bile. 
insanları göründükleri gibi kabul et • 

mek yanlııtır. insanlar, çünkü, inanmak 
i tedilderi §ey için kendi l<endilerini bile 
bizzat aldatırlar. Ama kim ne derse de • 
sin, uç .senelik beraberlikten sonra eğer 
bu ayrılış onu hiç sarsmaşın. Bu, k bil 
değildir. 

Ona aoraraanız o, külliyen bunu redde
der. Bazı teessürler vardır ki ilk zaman
larda silik bir halde hissedilmeyecek ka
dar örtülüdür. Fakat gün geçtikçe derin. 
leşa ve müzminlefir, kendisini gizleye • 
mez olur. Bahuıus ki Muhtar, son gün
lerde botadığı kansının bir haıkasile ya 
şaılığı haberini almıştı. Gel de timdi 
Mulwtarm teessiirünün sebep&iz olduğuna 
inan! Mümkünsüz şey. O: 

- Caaım bana ne? Onunla be bir 
alakam yok ki. Ne hallederse etsiu, diyor 
ama ıiz pel< aldırıı etmeyin. Kadm insa
nı çileden çıkaran bir mahluktur. 

Evvelki gün Muhtar, karuına beraber 
yaşadığı adamla beraber yolda rastgel. 
di. Ne yaptı bilir misiniz? Karıılannda 
durdu ve yanındaki adama hitaben: 

- Efendi! bu kadınla konu§lnayınız. 
Bu kadın •.• 

Sözünü bitirmeğe meydan lı: imadan 
suratında bir tokat §aldadı. 

Tokatı vuran kimdiT? Siz belki o a -
damdır, zannettiniz. Öyle değil mi? Ha
yır! Tokalı vuran kadındı. 

Kadınla aşıkı yürüdüler. Muhtar da 
yürüdü. lıte dün gecedenberi hastadır. 
Uyuyamryor ve sonra kendi kendine: 

- Canım sıkılıyor. Fakat sebebini bil. 
sem mücadele edeceğim. Ama bu can sı· 
kıntmnın sebebini bir türlü anlıyamıyo• 
rum, diyordu. 

Doktor ona reçete vermedi. Sadece bir 
nasihat ile iktifa etti. O nasihat ıudur: 

- Ev:len!._ 
Bütün kanları taralından aldatılan er

kdı.lere verilecek bir reçete varsa o da 
budur. 

Hikaye bu !<adar. Halbuki siz, hariku
lade bir hikaye, harikulade bir ıergüzeıt 
bekliyordunuz değil mi? lnsafsızlılı: iste-
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Soldan sağa 
1 - Enin (6) Garp (4) 
2 - istifham (2), Devlet (4), idam 

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

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

!etin adı ( 4) 
9 - Yama (2), Nota (2), Esmekten 

emir (2) 
10 - Ham Üzüm (5) yet (2). 
il - Nota (2), Çok değil (2), Taar· 

ru;ı: (4) • 

Yukardan aşağı 

1 - Felç (4), Emel, arzu (5). 
2 - istifham (2), Nota (2), Ate§ 

(3). 
3 - Namu şan (2), Nota (2). 
4 - Kaşki (8). 
5 - Hapishane, Tüneyecek yer 15\. 

Halka, kemerlerde bulunur (4). 
6 - inal etmek, göndC'."ıtlck (7) • 
7 - Valide (4), geniılik (2). 
8 - Çocuk oyuncağı, kukla ( 5), 

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

10 - Uzak nidası (2). Tüfel<te kur
ıunun çıktığı yer (5). 

11 - Nemli (5). 

1 ._ _I_ş _v_e_I_şç_i _ı 
Milliya bu ftitunda İf ııe ifçi İdi• 
)'enlere taııGMUt edi)'or. lı ııe İfÇİ 
ufi)'enler bir mektupla ,, büro • 
mu~ müracaat .tm•Wlirl•, 

iş arayanlar 
Mükemmel fransızca İngilizce dal<

·ıo steno bilir caki ve yeni türl<çe okur 
yazar türkçesi kuvvetli bir mntmazel it 
anyor. Şerait ehvendir. Tdefon nmıu• 
zile iş bürosuna müracaat. 

mez. Şöyle bir etrafınıza bakınız. Her 
1ey, bayat olduğu gibi devam ediyor. 

Trajedileri doğuran edebiyattır. 
Harikanın hayatta yeri yok. inanmaz· 

sanız bir harika yapma!< isteyiniz. Bir 
u l<umru balığının karnından çıkan bir 
pandantifle zengin olmuı bir insanın vil
lasında bir n._nel<te yüzünden çıkan bir 
kavganın netices.ini ölümle bağlayabilir· 
•İniz. Fakat hayatın l<endisi değil, teni
dir. Hayatı tornistan yaparak göstermek 
değ;! hayatın bizzat kendiıini yazmalı; 
natüraliat bir hikayeci için bir vazifedir. 

Bonsuvar hanonefen.diler, sabahlar 
hayrolsun beyefendiler. 

Makbule ADNAN 

lü zapted~miyordu-:----..=-- rikkatile Ferihaya bakıyordu: 
- Doğrusu Feriha Hanımın ye- ·-Bana yapılan tecavüz sizi bu 

rinde olsaydım, bu küstahı derhal kadar sanıyor öyle mi Feriha Ha-
kovarak haddini bildirirdim... mm? Meğerse sizin hakkınızda ne 

-- Onu bizzat siz yapmalıydınız kadar yanılmışım!.. 
beyefendi. Y enerin sesinde ne güzel bir mu· 

- Fakat hanımefendi huzuru· ıiki vtrdı. Genç kızın ruhu derin 
nuzda bir gürültü çıkarma\dan te- bir saaUet duyuyordu. Fakat deli -
eddüp ettim. kanlıda •i.iphe uyandırmalctan kor-

- Fakat beyefindi, 'erefimizin kuyordu ..• Belki bu halini kendisi-
muhafazası zatıalinize aittir. ne yaklaşmak için bir tuzak farze-

Servet Naim Bey minnetle Füru- debilirdi. Bir riyakar, bir düzenci 
zan Hanımın elini öptü: telakki edilmek korkusu olmasa Fe 

- Bu hakkı vermekle beni çok riha bu mert çocuğun boynuna atı-
bahtiyar ettiniz hanı~efendi •• Bun lacak, başını asil ve geni' göğsüne 
dan sonra vazifemde kuırur etme- saklayarak korunması, tehlikeden 
yeceğim. kaçınması için hıçkırarak yalvara· 

Feri ha Y cner'le uzaklaşınca gay . 
ri İradi ve derin bir heyecanla genç 
adamın elini tuttu. 

-Korkuyorum, korkuyorum ••• 
diye tit•:vordu. 

HakiKaten buz gibi soğumu eli 
titriyordu. Genç ad~m kendisine 
ıokulan genç kızı mert erkekliği İ· 
le müdafaa vaziyeti takınmı•tı: 

- Sükunet bulunuz Feriha Ha
nım? Rahatınızı kaçıran nedir? 
Söyleyiniz bana. • • Size tecavüz 
mü ediyorlar? .. 

- Hayır, bana değil aize teca
vüz ediyorlar Yener Bey! 

Genç adam eli. gözlerinin bütün 

caktı. Yener, genç kızın sükutun • 
daki manaları anlamı' gibi idi. Fa
kat o, her şeyden evvel kendisine 
bu kadar sıcak ve samimi bir alaka 
gösteren bu güzel kızın heyecan ve 
endiıelerini gidermek istiyordu, o
nu kuytu bir yere götürerek tenha 
bir sıranın üstüne oturttu, kendi de 
ti. yakınınna oturarak elini tuttu. 

- Eliniz hala buz gibi Feriha 
Hanım. • • Eğer endi,eniz sırf be
nim içinse müsterih olunuz •.. Ben 
hayatın bütün zorluklarile güle.me
ğe çocukluğumda batladım .. Eğer 
sıkılmazsanız size kısaca geçmi• • 
te nbahsedeyim? •• 

- Siivleviniz. • • Sizi büsbütün 

Atk ve güzellik kadını; MYRNA LOY 
ve 

ÜÇ EÜYÜK DÜNYA ŞAMPİYONU 

MAKS BiR • JAK DEMPSEY 
İnsan azmanı 

PRİMO KARNERA 
KADINLARIN SE VDIGI 

Fran11zca al!zlll büyük filmde 
Pertembedea itil-ar~" İPEK sinemasında 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18.30: Fransızca derı. 19: Konferanı. 19.30: 

Türk muıiki neıriyah, (Ekrem, Ruıen, Ce•· 
det, Kemani Ce•det, Şeref, lbrahim Beyler ve 
Vecihe Belma Hanımlar.) 21,20: Ajanı ve 
borıa haberleri. 21,30: Bedriye Raıim hanı· 
mın iıtirak.ile c:az ve tanıo orkeıtrası. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45: Hafif muıiki. 17 .. 45: Derı. 17: Piyano 

muıikiıi. 18.,25: Musahabe. 18,.35: Senfonik 
konaer. 18,50: Muaahabe. 19,15: Piyano triyoıu 
19,45: Muhtelif bahisler. 21: Danı muıikiıi. 21, 
45: Haberler. 22; Senfon.ik orkeıtra konıeri. 
2Z,45: Muıababe. 23: Reklim v• konıer. 23,15: 
Danı musikiıi. 24: Muaahabe. 24,05: Danıın 
deTamı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

SARAY (Eski Glorya) Sinemasında 
24 Teşrinievvel Çartaınba akşamı 

Raıit Riza tiyatrosu 
ONLAR ERMiŞ 

Vodvil 3 perde 
Yazan: Bedia H. Vasfi Rıza Bey 

Fiyatlar: 500-400-300-100-75-50-30. 
KADIKÖY HALE Sinemasında 

22 Teşrinievvel pazartesi alqamı 

Kendi•inin Gölgesi 
Komedi 3 Perde 

Nakleden: Yıuuf Süruri 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akfalll saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteli yen Y ohann Strauııt 
Tercüme eden: Ekrem Ra,it. 

6891 

18,30: KonıerYatuvardan naklen Lisı:t.ın e· 
ıerlerinden konser. 19,50: Konferanı. 20,20ı 
Çinbal konıeri. 20.50: Muıahahe. 21..30: Viya· 
nadan naklen T osc:aninin idareıinde filha.rmo· 
nik heyeti tarafından konser. 23,40: Haberler. 
24ı Çia:ene orkestrası. 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
İıviçre akıamı. 21,40: Akordeon muıikiai. .. ı.~;~i M. NECA Ti . 1 Tak,ım Kamer Palas 1 inci kat 

22: Haberler. 22.20: Operetlerden parçalar. 
22,35: Borıa. 22,.40: Pl.ik. 23: aKrıttk radyo 
orkeıtraıı. 24: aKrııık trio konıeri. 24,30: Telefon. 4931~ 7387 
Dana muıikiıi. 

Khı:. PRAG. 470 m. .... .................... , 
16.55: M~ Oıtravadan radyo orkeıtrau. 

17,55: Çocuk neıriyatı. 18,10: Muıahabe. 18,20: 
Plı\k ...- Muaahabe. - Pli.k. 18145: Keman kon• 
•eri. 19,10: Ziraat. 19,20: Almanca neıri.yal. 
19,55: Haberler. 20,10: Pl4k. 20,15: Ruıç.a 
haberler. 20,30: Musahabe. 21.15: Konff'rant. 
21.30: iyi perdelik "mikado., İımindeki opereL 
ZJ, 15: PiLi<. 

904 Kbz. HAMBURK, 332 m. 
18.30: Gençlere d~ir ne4ri7at. 19: Muıal.a~. 

20: aKn,ık konser. 21ı Haberler. 21,16: Milli 
neıriyat. 21,55: Serenadlar. 22.25ı NeteH ta4 
ıannili neıriyat. 23:20: Orkeıtra. 24.20: Opera 
ve opeoret mutikisi. 

592 Khz. ViYANA. 507 "'· 
18,30: Yeni muıikiıinaılar 19: Muhtelif. 21, 

25: Senfonik konıer. (Bernb.ard Paung'artnerlıa 
idaresinde.) 22,45: Hol:rer r•d10 orkntraıı. 
2J,30ı Haberler. 23.SO: Konserin de•amı. 24,45; 
Danı ınuıikiıi. 

Dr. IHSAN SAMI .,. __ l!!I 

BAKTERlYOLOJl 
LABORA TUARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından ( Wasserman ve Kııhn tca· 
mülleri) kan küreyvatı sayılması. Ti. 
fo ve ısıtma hastalıl<ları teıhisi, id· 
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroskopi, hususi a· 
ıılar istilızarı. Kanda Üre, şeker. Klo· 
rür, Kolleıterin miktarlarının ta· 
yini, Divanyolu No. 189. Tel 2234. 

6957 

1 Aıker? fabtikalar ilin.ları 1 
Bakırköy Barut fabrikaların

da müterakim 378 adet köhne 
bidon açık arttırma usulil~ sa
tılacaktır. Taliplerin 5 Teşri -
nisani 934 pazartesi günü sa -
at 14 de fabrikada satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(634) (6699) 7210 

Müderris K. KömUrcUyan 
asarından 
Yeni harflerle. 

Tenzilli bedeli 
Ameli ve tatbiki kambiyo 

Kr. 
35 

Yeni muhasebe uıulü 
Ticari ınalümat ve bankacılık 
ll<tisat ilmi 
ihtisas muhasebeleri 
(Şirket, sanayi, z.iraat ve 
banka) ticari ve "mali hesap 
Lugartima cetvelleri (Yeni ra• 

122,5 
105 

87,5 
175 

70 

kamlarla) 56 
Baılıca satıı yeri: ll<bal kütüphanesi. 

tanımak istiyorum ••• 
- Sizi uzun bir hikaye ile yor

mıyacağım. Ben İzmirli bir gencim. 
Umumi harp esnasında bir çocuk
tum. • • Babam zengindi, fakat çok 
okumuş bir alim değildi. 

Yalnız pek doğru görüşlü, çok 
zeki, memlekete pek bağlı bir ba
bacandı. Etrafımızda o zaman da
ha ktıvvetli olan bu yakın düfltlan
larla mücadele ederdi. Fakat bu 
mücadelesinde gayet ağır ba,lı bir 
tavrı vardı. Kızarak, hiddetlenerek 
tahkir ederek onları altetmeği bir 
nevi acizlik telakki ederdi. Ve da
ima: 

- Kabahat bizim! bilgimiz, 
harsimiz kuvvetli olsa biz onları 
seslerini çıkarmağıı vakit bırakma• 
dan yutardık - derdi - Gürültü, 
patırdı, zorla yapılan feylerin ne 
kıymeti, ne de ömrü vardır •.• Li5a· 
nımız kargacık burgacık .•. Mektep
lerinde bizim dilimizi okumıyorlar. 
ve konuşınıyorlar. Terbiyemizi al
mıyorlar .•• Terbiyemiz zaten ameli 
ve faydalı değil... Elbet özenmiyor
lar ona... Onları beğenmemezlik 
etmiyelim .•• Kuvvetli insanlar ki a
sırlara rağmen hali. tutunabiliyor
lar ... Daha doğrusu biz çok kuvvet
siziz !.. diye çırpınıp dururdu - Ba
bam cahil bir insandı fakat görüşü, 
daha doifuıu memleketine kllJlı 

Mukaddema Beyoğlunda Yeni tehir• 
de 72 No. lu dükkanda mukim iken 
halen ikametgahları meçhul bulunan 
Ekaterina, Olga, Teraani, hanımlarla 
lstefanos ve Haralambos efendilere. 

l.ı:anbul ikinci icra memurluğundatı• 
Dim1tri Kikidis efendinin zinwneti • 

nizde müddabih alacağı olan 3484 li· 
ranm maa faiz ve masarif ve Ücreti v~ 
kilct temini istifası zunmnda dairemi· 
zin 934 • 456 No. lu dosya ile hakkınız· 
da vaki takibatı İcraiye ve bu suretle 
mürisiniz. V asil Varesi efendiden bil • 
hasebil vcra•e uhtenize intikal edecek 
olan ve tahtı hacize alınımı bulunan 
Beyoğfonda Hüaeyin a • a mahallesinde 
Y enitehir caddesinde kaydcn esl<i Sb 
ve malıaUen 72 No. lu bir bap dükka~ 
ıle yine Bcyoğlunda Hüseyin ağa ma• 
lıaUcsinde Feridiye sokağında kaydC%1 sS 
mükerrer '1e mnhallen 94 No. lu ile mll'" 
rakkam bir bap hane ve Kadıköyüode 
Osman ağa m."\halleainin Söğütlü çeşme 
caddesinde eski 41 )eni 35 numaralarla 
murakkam bir bap dükkan ki 
ceman üç bap sa)'l'İ menkuliıtm para• 
ya çewilme nnıemele ·ne cs:ıa olmak ıi• 

zere erbabı vukuf marifetile mahalleıı 
ve ia-- • Y apı\an vaziyet ve takdiri 
kıymet muamelesi n<>tkesinde med<üt 
gayri menkuliı.ttan yukanda adresi ya• 
zıh ve 72 No. lu diild<iuıın tamamına 

2000 liR ve 94 No. lu hanenin tama· 
mma 2000 lira ve Kadıköyünde lı:aiıt 
ve aalifuzzlkir edı·eti yazılı 35 No. Jıı 

diil<kiının tamamma ise 3000 lira kıy • 
met takdir eclilmiıtir. Keyfiyet malü • 
mı.muz olmak ve icra ifla. kanununuıt 
103 maddesine tevfikan tarafınıza teb
liği muktezi ihbar varakası makamına 
kaim olmak üzere il. nen tebliğ olunur• 

(3879) 

Yurttaı: 
Cumhuriyetin on birinci yıl· 

dönümü mes'ut giinü olan 29 
Teşrinievvelde devlet merkezi· 
ni ziyaret et. 

Bu borcunu ila ederken ba bii· 
yük devrin yüksek lcyizlerindetı 
olan yerli mallarımızın bugünkii 
mütekamil varlığını bir arada 
lf!fhir edecek ilk Sergi evini de 
gez.. 

M. 1. ve T. C. 

duygusu çok derindi. O büyük dııf 
gu onu okumadan alim yapmı,u .. • 

Yener bir kaç saniye sustu öl• 
mü' babasının hatırasını takdis ,,. 
den bu sukünden sonra insanı içte~ 
içe titreten bir acı ile: 

- Zavallı babam! - diye de
vam etti - yaşayıp bugünleri göt" 
seydi ! Türk dilinin özlettiğini, yet' 
li değil ecnebilerin bile onu )<O" 
(aylıkla okuyabilecek bir hale gel· 
diğini her mektepte türkçe okundıl' 
ğunu, yerli marnulatla giyinebile,' 
cek kadar sanatta ilerlediği111iı1

1• görseydi ne mesut olacaktı! .• Kıı1 
maz milli bir ideal sahibi oldııı:11' 
muzu görseydi zavallı! •• 

Feriha kulak kes ilmi ti. Yene,.e 
hürmetle bakıyordu. Ölen babaJ1

' 

nın faziletlerini anlatırken göi!•il 
kabaran bu öz memleket evli.d111:, 
karşı onun anlatacak ne i vardı 
Bir saniye içinde gözlerinin öıııl11 

den bütün yüz kızartıcı mazisi ge
lip geçti. Derin bir hicapla ba!';i: 
iğdi. Genç ııdam Ferihanın geÇ1r. 
ği ıstırabı ha ka turlu tefıir etJlllf 
ti: 

- Galiba ıkt mı - dedi -
Feriha hıçkıran bir sesle: r· 
- Devam edi~ diye ya';je 

dı - Kendimi ba,ka bir ale 
görüyorum. Söyleyiniz babanız~~ 
!atınız bana Yener Bev ! Bitffl 



• 
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Çorumda evciler çalışıy~r\ . Suy~ hol ~ehir . . 
Lı H Ik . · Imıyan bu büyuk Su şehrı nasıl hır yerdır? - Tarıhı - Hal 
t1er a evıne nasıp 0 k z· · B - k- · 1· 
b. h - k vanı gibi işleyor 

1 
ı - ıraatı - ugun u vazıye ı 

Ina er gun arı 0 SiVAS, (Milliyet) - Bu mektu- miş bu kazada memba sularının 
bumla da "Milliyet., karilerine su mebzuliyeti ve bet çayın memba 

-
Çarum 

ÇORUM, (Milliyet~ -:-" ~~~'. 
halkevine, yakıtli vakıt&ı~ ~ı.nJ? ç 
ktyorum; bir arı kovanı gıbı ışlıyo~, 
kaynaşıyor. Neteli yüzlerde, netelı 
h k 1 ülk. u" sevgi dolu var· are et er, , 
lık!ar seziyor, hayran hayran soru· 

l'orum: bö" 1 • _ Evimiz, her zaman Y e mı· 

dir? 
Genç bir Çorumlu, lahzada me· 

rakımı gideriyor: 
- Evet - diyor - her zaman 

böyledir.. • .
1 

• • d" 
Çorum la bir yükseliş. ı erı gı ış, 

lı"önüllerde heyecan mı var? Mu
hakkak halkevi gençliği baştadır .. 
Y ıllard;.. aştığımız "Gazi yolu,,nun 
l!"Öniillü istekli bir yolcusu olan 
Çorum,' çocukları, hacısı, hocası 
bol din mezhep boğuşmalarının 
ka;nak ~eri bir bucakta, bütün Ç~
tinliğine ve bütün güçlüğüne r~g
ll:ıen önlerinde duralayan ma~ıa: 
lllrı geçilmesi zor görünen set erı 
bir~r birer yıkarak Gaz.i yolunda 
Yüı ümekte devam edıyo~lar ve 
ta hasre kadar edeceklerdır de ... 
Çünk .: nlar evlerinin tatlı, sıcak, 
teınizuç:tısı ~!tında Gazi yolunun 
llihayetlenmez nurlarına dalmışlar· 
ılır. "h' . 
Boğazköyde, Hitit tarı mı ay: 

dınlatan izler bulunuyor. Halkevı 
!lençlerinİ, akın akın, buray~ koş· 
llıuş, hızlanmış görüyoruz. Bı~Ieı:ce 
Yıl önce yaşamıt bir medenıre~ın 
lıa.yıet verici harabelerinde bılgıle-
rine. hilgi katıyorlar· . . . . ;;. 
Vılayet sınırlarını bırıbırıne ba':' 

la.yan yollar yapılıyor. Herkeste hır 
'evinç, herkeste bir cotkunl~k ~ıı:' · 
ffatkevi gençleri hemşerılennı~ ' ı M cıt ~vinınelerine ortak o uyor, le k" 
oıünde Alacada Sungurluda, s ı· 
lipte p~l'Çinleşmi~ yolların açılış 

Halkevi 
'nde Gazi sevgisini, Gazi say· 

resmı h 
gısmı ana ana heyecandan eyeca· 
na düşüyorlar. . .. 

Memleket, gün !l'~çtıkçe .. g.?~~ 
çarpıyor. Faydalı, iyı ışler gorulu· 
yor. Eskinin unutulmuş, bakı.ms~ 
Çorumu, soyulup sova~a çevnlmıt 
verimli diyarı güzellefıyor, bat-ita· 
!atıyor. Haykevi gençler_i tatlı tıı:t· 
lı helecanlanıyor, yüzlerı renklet•P 

aydınlafıyor. . 
Memleketin efendisi, halkeV1n-

d k d" evi gibi hiç yaıbancılık 
e, en ı .. .. .. tatlı 

hissetmiyor. Güleryuz gorup, 
söz ifittikçe, dertlerine ort.~. bul
dukça hayretten hayrete duşu.yo~: 

- SAGOL GAZL. sö~lerı yu· 
rekten kopup, yürekten dogu~or. 

Ç adlı memlekettekı hal· orum, . 1 k 
k 

. . b"tu"n •ubeleıı yoruma , 
evının u ' . b" 

dinlenmek, usanmak bılmez ır ça· 
. . d dı"r Esasen, yorulanlar, 

Iışma ıçın e · . d - .1 dinlenenler usananl~r ?ız~en egı • 
dir. Güzel sanatlar, ıçtımaı .yardım, 
d ·ı tarih edebiyat, temsıl, spor, 

ı , , . 1 . b" 
k .. ··I"k komitelerı emsa sız ır oycu u .. 
muvafafkıyetin çelengını takmış· 
!ardır. 

Çorum halkevinin, her halkevine 
nasip olmayan büyük ve genif bina 
mda, salonunda, yüzlerce kıymet· 

1
5

• "itlerle dolu kütüphanesinde cı-
ı o b"I ·ı vıl cıvıl kaynaşan, okuy.~~· ı gı e; 

nen bilgi dağıtan gençlıgı, baş~~~
laıın ışıklı, parlak yolu~da J"~~; 

kte devam edeceklerdır. n 
me b" "k zev· bü "k heyecanı, en uyu 
e? yub .. "k "lküyu" bu yolda bula· 
kı en uyu u ' 
caklarına inanırlar. d • 

Ulk" sevgimize son olma ıgı· 

b·ı unvÇeoruın halkevi, memleket 
nııe ' ··b" 

1 .. · ·n bütünleşmeaını agrı· genç ıgını . 
basmakla bahtıyardır. • .. 

naÇ halkevinin varlıgıyla O• orum, 
vünüyoruz ... -

E"' ridir Pınar panayırı 
~ o•• b" 

İ k derecede ucuz ır pa-
nanılmaya~a . b" ıneti bekleniyor 

~ardır beledıyenın ım 

[ 

şehri kazasından bahsedeceğim. ve mecrasının kaza dahilinde bulu. 
Su sehri eskiden Karahisara bağ- nuşu bu isimle anılmasına sebep 

lı idi. 'Karahisar vilayetinin lağvın- olmuştur •.. Esaesn isminden de an
dan ıonra Sıvasa bağlanan bir ka- latılacağı vechile bu mana pek açık 
za merkezidir. çıkmaktadır. 

Halk Su şehri: şarkan Karahisar, 
garban Köylühisar şimalen Kel
kit çayı cenuben Zara ve Re
fahiye kazalarile çevrilidir. Kısmı
azamı dağlık ve bir kııımı ovalık a
raziden ibaret bulunan kaza 1447 
kilometre murabbaı bir sahayı ih
tiva etmektedir. Cenubu garbisinde 

ki "Köse,, dağı ve eteklerindeki yay 
lası hayvanların otlamasına elverİf· 
li ve suyu mebzuldür.Kızıldağda da 

hi yaylası mevcut olup suları daha 
tatlı ve havası latiftir. Kazanın 250 

bin metre murabbaı mer'ası 350 bin 
dönüm ziraat edilmekte bulunan ara 

zisi muhtelif yerlerde Kelkit çayı-
na karışan beş ırmağı ile garptan
şarka doğru 70 kilometre uzanarak 
bazı yerlerinde 2 den başlıyarak 8 
kilometreye kadar geniş ve tepecik
lerle çerçevelenmiş tatlı inhinalı bir 
ovaaı ;va!'dır. 

"Kızıldağ,, köaedağının şimal e
teklerini kesen ova bu dağlarda çı
kan sularla bezenerek ufak tefek 
bataklıklar terkederse de mayıstan 
sonra kurur. Bu sulardan elli ka
dar un değirmeni itletilmektedir. 
Kazada kış teşrinisani ortasından 
me.yıs onuna kadar devam eder. Ak 
şamları çıkan garp rüzgarlan kuv
vei muharrike vazifesini görebilir
se de bu sayede işletilen bir alet 
yoktur. Kömür, bakır, kurşun ma
denlerile daha gayri mekşuf ma
denler mevcuttur. ll}ledilememekte
dir. Toprağı volkanik olduğundan 
zelzele olduğu ve tahribat yaptığı 
zamanlar olur. 929 senesindeki 
zelzele hayli tahribat yapmış ise 
de Hilaliahmerin nakdi ve bilfiil 
muavenetleri halkın faaliyet ve 
gayretine inzimam ettiğinden zarar 
daha iyi bir tekilde telafi edilmiş
tir. Bu senede de hey an vaki olan 
köy yerleri, değittirilmiştir. Kaza
nın köyü 7Q kilometredir. 

Tarihi 
Su şehri kaza!'ı 1860 senesinde 

teşkil edilmiştir. Fatih zamanında 
Akkoyunlulardan Türkiyeye geç-

Su tehri halkı çalıfkan ve za
man mefhumunu anlayan insanlar
dır. Bot bir zaman sarfebnezler. 
Çalışırlar... Giresona un, lstan
bula davar sarfiyatı durmuştur. 
Şimdi sığır Sıvas, ve Kayseriye da
var, buralarla Malatyaya sarf edil
mektedir. Sürücüler hayvanatı son
bahara kadar kazada otlatırlar. 

Sıvastan Erzuruma kadar uzana
fOse Suşehrinden geçmektedir. Su 
tehri Karahisar, Koçhisar arasında 
dahi her nevi vesaitin işliyebilece
ği yol mevcuttur. Kaza ile köyler a
rasındaki yollarda ihtiyacı temine 
kafi bir şekildedir. Sıvas Erzin
can şosenin kazadan itibaren Sı
vas istikametinde tebdilat vukubul
muş, yol bu sebepten 20 kilometre 
uzamış ise de nakil vasıtaları ev
velki yolun fenalığından kurtul
mustur. Kaza çerçeveııindeki şose 
95 kilometre olup her sene tamir 
edilen yerleri ve köprüleri vardır. 

Kazada altı tane ilkmektep var· 
dır. Nüfusa nisbeten maarif ihtiya
cını kat'iyen tatmin edememekte· 
dir.Ziraat te kara saban ve kağnı·a 
rabası ile yapılmaktadır. Meyve ve 
sebzelerin envaile kenevir, keten 
haşhaş, tütün ekilebilirsede bu da 
durmu,f:.ır. 

Su şehrinin kavun ve karpuzları 
meşhurdur. Çok tatlı ve verimli kaı' 
puz mahsulü alınır. Kuvvei inbati
ye hububatta sekiz, Bakliyatta bire 
otuz nisbetindedir. Ziraat istihsa
li senevi 150000 dönüm üzerinden 
yapılır. Mahsul kaza ihtiyacını tcı· 
mirı'en başka komşu kaza ve vila
layetlere sarfedilmektedir. 

ihracat 
Deri, yün, yumurta ve balmu

mund n ibarettir. Tilki, tav,an. 
postları da ihraç mevaddı arasına 
kan maktadır. En ziyade bunlar
dan tavşan postu fazladır. 

Arıcılığa da ehemmiyet verilir, 
Altı bin kadar kovan bal yapmak
tadır. Bunlar da petek ~klinden ko 
vanlardan toplanır. 

On ki oluk pançarlar 
Merzifon ve havalisi Turhal fabrikası 
nınkuruluşundan çok memnundurlar 

ÇORUM, (Milliyet) - Birin- ıcılar, ölçek ölçek arpaları, buğday. 
citetrin güneşinin fersiz ışıkları, u- !arı bi rkilo gala, tuza alıyorla. ,, 
zak yamaçların buzlanmış tepele- Y akup köyünün mektebi 
rinde, damla damla erir, etrafın Köyün güzel bir mektebi de var. 
kızıllığı karanlıklara boyanırken, 60 köy yavrusunu bilgili insan ola
"Yakup köyü,, 'derin ve hüzün dolu rak yetiştiren bu, mektep köylüle
bir boşluk içerisirt.:le bucalıyor? rin okumaya verdikleri istekle ya
" Ne bir ses ven: d.e bir nefes,,. v~r. p~[~qtır. Kimi. toprağını taşımıf, 
. . insan, bu. ~es~ızlı~, hareketsızlık kımı taşını gelirmiş, kimi ağacını 
ıçınde gayrı ıhtıyarı, lstanbulda, bulmuş, Y akupluların yüzlerini a
gürültüyle yapılan mücadeleleri lıa- ğartan bir GAZI mektebi ve GAZI 
tırlıyor. Vakit vakit, kağnılar gı- çocukları türetmiştir. 
cırdamasa, kazlar, ördekler ciyak Soku taşı alemleri 
ciyak haykırışmasa, Y akup köyü, Yakuplular, anbarlarına bol bol 
muhakkak ki, sessizlik rekorunu kı- indirdikleri buğdayları değeri fi. 
racak bir belde olacaktu. atile satamayınca • sakla samanı 

Harman sonu gelir zamanı kavlince. fİmdi bul: 
Harn:ıan ~~nu, Y akupluları, kat gur kaynat~aya ve döğmeye baş

k9:t sevınç ıçmde b~rakmış. Bir ek- 19:mışl~r. Kayııatılan buğdaya "he
mışler, Allah verm.~ş; ?n almı~lar. dık,, dıyorlar. Hedikler güneşte ku-
A~mışlar ama, gel go~. kı, de~l~~i d~ r~.tu.lduktan sonra SOKU taşında 
fıraklı ... Bazı açık gozler koylulerı dovulerek bulgur oluyor. 
aldatıyorlarmış. Beş para etmez Soku ba 1 ör" - - • 
mataları ile saf yaradılışlı insanları J"inal bir t , g udlmege deger orı-

. · manzara ır Bulgur d" " soyup, sovana çevırıyorlarmış türken · ovu. 
Balkanları karış karış bile~ A- k t' genç kız ve delikanlılar 

··11 . d , so u aşının etrafını çe . . 1 
rap ço erın e ömrü geçmiş bir ihti- Bulgur dib ki . .. ~ır~yor ar. 

--·--
Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 

en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibineı 

5 lira. 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu muırabakaya yalnız liseler, yükırek mektep talebeleri iıtirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 15 ve aırgari 30 
satır olmaırı, kağıdın bir tarafına yazılmıı bulunması lazımdır. 

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

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakasında biıinciliği (Fran·a mühim bir ıahıri • 

yet kaybetti) serlevhalı yazı ile Kabataş lisesi talebesinden Rıdvan 
Saim Bey, ikinciliği (Poincare'nin ölümü) serlevhalı yazı ile Galata. 
saray'dan Macit Ali Bey kazanmıştır. Kendilerinin hüviyet varakala. 
rile birlikte idarehanemize müracaat ederek mükafatlarını almalarını 
rica ederiz. 

Fransa mühim bir ,ahsiyet kaybetti 
Fransa; son günlerde üatüste dost 

ve evlat acm gördü. Kendi toprağında 
çok takdir edilen bir Kral kanı aktı. 
iki me§hur ricali ve Fransanın en kıy
metli ve &iribirinden ikiter yaıla fark. 
lı ihtiyar çocuklan Hariciye nazırı 
Mösyö ( Barthou) yu bu hallede ve 
Mösyö Puankareyi bunu müteakip kay
betti. 

Fransanın iki parlak yıldızı söndü 
ve Fransa mateme büründü. Felaket 
ve saadet hep böyledir. Gelince biri. 
birini velyeder, Olen Mösyö Puan • 
kare (Tur.,n) li Burjuva, bir a
ileye mensup ve Paris hukuk fa. 
kültesinden mezun idi# llmile; zek8.si .. 
le ve çalışkanlığile 9öhret bulmu9, yük. 
sek kültür sahibi, edıp ve hatip ve nİ· 
hayet me9hur bir siyasi olarak dünya
ca tanınmı§ eıki Fransız cumhurrcisi 
idi. Bidayette meslegi avukatlık olarak 
müteveffa Mösyö (Rcymon Puankare) 
1886 da poli 'ka hay hnn atılmış; ter· 
biye ve içtimıMyata dair bir çok eser· 
ler vücude getirmi9 ve mühim aiyasi 
işlerle muvazzaf olmuştu. Harbi umu· 
miden evvel (Fransa• lngiltere) ve 
(Fransa · Rusya) hükfunetlerince iti
laf ve dostluk tesisinde parlak hizmet· 
leri geçmiştir. Senelerce yüksek memu· 
riyetler lnal ederek kademe kademe 
mebuıluk, nazırlrk, ayan azalığı ve baş .. 
vekil ve CUmhurreisi makamlarını ih .. 
raz etıniştir. 

1860 ta doğmuş, 
1934 te ölmüştür. 
Kudreti ilmiyesinc nişane olarak a· 

kademi azalığına intihap edilmiJti. 
Franaanın dahili ve harici mü~kil ve 
buhranlı anlarında daima fikri istim.zaç 
tecrübe vukufundan iatifade edilmek· 
te idi. Mümtaz ıahsiyeti Fransa mille
tine o derece derin bir emniyet telkin 
ettiği gibi Avrupanın da itimat ve te
veccühünü kazanmıştı. Fransaya mali 
cepheden ettiği hizmetler de kabili in· 
kar değildir. Franaız frangının yuvar
landığı bir aırada Ba9vekalete getirile. 
rek Franw.yı panikten kurtarmış ve 
Fransa maliyesinin buırün dahi takip 
ettigi kuvvetli istikamet hep o a
lim ve vatanperver büyük adamın eaeri 
bulunmuştur. Beı defa başvekillik et
mi tir. Fransa devlet adamlarrnın en 
kıymetlisi ve istikbalin ihtiyat adamı 
olarak el üstünde tutullln Mösyö Puan• 
kare siyasi hayattan çekildikten son
ra memleketine gazete, risaleler neşri .. 
le kitaplar ve eserler yazmakla ve nu• 
tuklar söylemekle hizmetine devam et· 
miştir. Fransayı teselli eden nokta; 
kaybettiği kıymetli evlatlarının her bi
rinin ölmez eserler bıralanaaıdır. Ve 
bugünkü ve yannki nesle giızel misal 
olacak hamiyyet nümuneleri ve gay. 
ret örnekleri kalmasıdır. Son günlerde 
kuvvetten düşmüş, köşeye çekilmişti. 
Hatıratını yazmakta iken itmamına 
muvaffak olmadan (ölüm) ün pençesi
ne dü§i't1ÜftÜr. itte Franaanın kaybettı 
ği (Puankare) bu büyük Fransız idi. 

Fındıklı dereiçi Alipa§a apartıman 
5 numara Kabataı lisesi talebesinden 
Rıdvan Saim. 

M. POINCARE'NİN ÖLOMO 
M. Barthou'nun bıraktığı boş- 1 

luğu henüz doldutmamııken, Fran
sa, sabık cumhurreislerinden, M. 
Poincarô'yj de kaybetti. Siyasi 
bünyesinin arka ari<aya ug adığı bu te
zelzül sade Fransa için değil, bütün bir 
dünya ıçin çol< mühim&. 

M. Poincare vat. nının kuvvetlenme
sini ve r<-'Jh içinde yapmasını tennn i
çin buyuk bir feragô.tle uırraşmıı, ordu
yu çok mlikernmel, adeta sarsılmaz bir 
hale sokmu,, bununla beraber dünya •Ul• 
Jıunün bozulmaması için de azanti gay
retini sarfetmiıti. Hukuk tahsilini bi
tirdikten •onra avukn t olan ve siyaset 
hayatına atılarak genç yaıında mebus 
intihap edilen Poincare, 1906 da Sarri
en kabinesinde maliye nazrrhğı yaptık
tan •onra 1912 de kalrineyi teıkile me
mur edilmiş ve batvekillik mevk"inde 
bir çok muvaffakıyetler kazanmıştır. Da
hild<eki bir takım anlaı;arnamazlıklan hal 
lettikten son a, Almanya ile çok nazik 
bir hale giren siyasi g'e!'ginliği Ôzale et
ti. Faı sultanını ikna ederek burasını 

Fransız mandası altına aldı. 1913 le cum 
hurreisliğine büyük bir ekseriyetle intı
hap edildi; büyük harbfo bir emrivakı 
haline gİrıliGini görünce lnııiltcre ile 
ittifakı temin etti. Bu büyük ve mühim 
bir muvaffakıyetli; çünkü, Gayrikabili 
inkar bir var( haline giı·en in iU e 
donanmasının müzaheret·ni temin etmek 
le harp mukadderatında büyiık bir şans. 
lan olacaktı. 

1920 de cuınhurreisliği müddetini dol
durmuı olarak yerini P ul Dt:: .J... .._ l'c 
bıraktı. iki sene sonra Briand kabinesi 
isli a edince t .... .ıc aı k .... 04 ....... ı .. ., 4 

mekle vatanını ne kadar sevdiğini rakıp .. 
!erine oldugu kadar bütün dünyaya da 
isbat etti, ve 1924 de pek l'ahim netice
ler tevlit edebilecek olan frangın düt· 
meıine, aeri görüş ve karar verişleri ile 
mi.ni oldu, istikrar temin etti. 

Bugün yetmiş dört yaşında olarak öl
müş bulunan Raymond Poincare, vazi ... 
fesini tam manasile baıarmış bir insan .. 
dır. 

Galatasaray 12 inci sınıf Macit A Ll 

almıf, Memiş dayı, keşke, yirmi dö
nüm ekseydim diye sızlanıyor. Ali 
onbaşı, befer beşer liraları keseye 
indirmiş keyifli keyifli çubuk tüttü
rüyor. Döndü hatunun sanduğunda 
175 kuru' bile bulunmazken, 175 
lirayı bir arada görünce aklı, fikri 
bütün bütün dönmüş ... 

Hafikte öz Türkçe adlar 
HAFİK, (Milliyet) - Dil sava

şında ileri bir kalkınma yapıyor. 
Kaymakam Celal bey bütün daire
lere ve nahiyelere gönderdiği bir 
tamimde yazılacak ve gönderilecek 
yazıların öz türkçe kaynağından 
seçilmesini ve adların öz türkçeye 
çevrilmesini bildirmiştir. Muhakkak olan bir şey varsa, 

Celal bey ilk olarak ismini Coş
kun, Malmüdürü Hulki Bey Ya
ran, doktor Zakir bey Yalçın diye 
değiştirmişler ve bu hususta da 
mahkemeye müracaat etmişlerdir. 

yar: b" 'b" 1 • e erı pat, küut ınerken 
- Cer hocaları kalktı ama de dırlı ır .er.ılne karşılıklı, cinaslı sev.' 

' • • a ı ma.nı er .. I" 1 B 
di. yerlerini boş bırakmadılar? kanın şeb' l'shy uyor ar. u mınta-

o da, Turhal ŞeI·er fabrikası, To
kat, Amasya, Çorum vilayeti ve ha • 
valisi halkına geniş ve engin bir 
yükteliş yolu açmıştır. Bunun şük
ran dolu, Gaziye sevgi dolu izleri
ne rastlamak, her lahza tekrarlan
cl ığını görmek, insana büyük bir 
haz, gurur, övünme veriyor. 

Sıvasta pançar 
SiVAS, (Milliyet) - Turhal Şe

ker fabrikası için bu yıl Sivas ve 
havalisine ekilen pancarlar toplan• 
mağa başlamıştır. Hergün trenle, 
Vl'lgon, vagon Turhala sevkedilmek· 
tedir. Köylünün buğdaydan başka 
ikinci bir dayanacağı olan teker 
pancarına gelecek yıllar daha faz· 
la ehemmiyet verileceği şüphesiz
dir. Esasen Sıvasın Harbi umumi 
yıllarından beri "kocabaş,, diye t•n
lalarında ekip kıtın yedikleri adi 
pancardan batka bir şey değildir. 
Tarlar~ız pancar ziraatine cok 
elveritfi olduğunu gösterecektir, 
Köylümüz pancar ziraatinden çok 
memnun görünüyorlar. 

Eğridir pınar 

EGRIDIR (M tlıyet) --
1 
Eds~~. ı 

~ • 1 ' y r ı ""'" ı \'ır erd ya aya ın 1 k ih 

1 
ve mahsulleri t ~ de ':c:rduk 1 

I Ya ı t mm ı a ar '.'" l ta· 
ı Pınar panayırı) >enı ;ı:dır. 
fınd n her ıen kurıılın · dirli· 

ul 15 te ba a taşınan E~ ait 
r 4 h fta hatta havalar ınus 
ld • h fta otura • 

ugu takdırde, beş ~ . k ynatır 
1 k pekmez ve reçellert~~etgören 

ve etraftan çok ~ag urulan pa· 
ftanm pazar gunlerı k t . 

~ili-dan biıtün kış ihtiyaçlarını de 
illi 1 S - k sul r başın ıı. , 
t n ~ er er. ogu _1 bu geniş j 

Yeşil ağaçlarla çevr en 

panayın 

dan hakikaten çok caziptir. Bu 
meY b I da aranılan her şey u unur ve u-
:Zdur. Tereyağının ilosu 30 • 35, 
etin 5 • 7,5; domates 1 ~ruştur. 
Yumurtanın 18 • 20 tanesı bef ku
rut olduğu gibi her tey de bu nis
bette ucuzdur. işittiğim bu ucuzlu
ga inanmay~rak bu ~aza~ gitti~, 
her ş yi yerınde tesbıt ettım. Hakı
katen panayır yeri ve ucuzluk iyi
dir. Yalnız belediye bu i,I~rle uğ
ratmalı, satıcıları karma karışık va 
ziyetten kurtararnk ve sahayı tak . 
sim ederek her cins satıcının yerini 
göstenneli, yenilen meyvelerle ve 

Köy köy, ezen, sözüm yabana alı- den bucakırbı cakankımları erkekler-
, u actarken, köylü 

..,,,...,.,,,,,~.,.,,....,""".,.......,,~.,..-"""'.,..._ kadınlarının asriliğine hayret et. 
insanlar arasına karışan hayvanlar- memek mümkün olmıyor. Bol bol 
la pazar yerinin pislenmesine ma- ~~nlu, renk.~enk yamalı, kara göz
ni olmalı. Vesaiti nakliyenin ücre- lu Yakup koyü hatunlarının hürri
tini tespit ederek halkı otomobilci- yetsizliğe isyan eden ileri görüslü 
lere soydurmaktan ve hacmi istia- bir halleri var... ' , 
bilerinden fazla müşteri alarak hal Şeker pancarı 
ka iskence yaptırmaktan kurtarma Merzifonun bütün köyleri şeker 
lıdır. Bunlar temin edilirse pazarın pancarı ekmis. Buna "kocabat d' 
d.ah~ fazla ra~bet göreceği şüphe- yorlar. Nazar~ uğramasın herb" I• 

sızdır. Oradaki satıcılardan ser-ı" rı· 5 8 10 kı"lo g ı· ' ıre-
ı; · .. ' .. e ıyormuş. 

parasını muntazaman tahsil eden Gunun sözü, İfi, mevzuu şeker 
belediyeden bunları .istemek hakkı pancarı ... Ahmet ağa, iki dönüm 
mızdır. tarlasından binlerce kilo pancar 

Cevdet YAKUP 

Sı vasta talebe tehaco mu 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

ilkmekteplerinin kadroları vekalet 
ten tasdik edilerek bütün mekı:eple
re tebliğ edilmiftİr. 

Bu yıl Sıvas maarifinde fazla 
bir kaynat göze çarpıyor. Lise, orta 
mektep, ilkmekteplere hiç bir yrl 
görülmeyen talebe akını vardır. 
Bu fazlalık karşısında mekteplerde 
tubeler açılmıf ve mektepsiz talebe ı 
brrakılmanıaya çalıtılmaktadır. ~ · 
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Gerda'nın verdiği sigaranın ilaçlı bir 
olmasından çok korktum • 

sıgara 

Hülasa 
[ Marthe Richard Framıız mukabil 

casusluk teşk:'au tarafından lsveçe 
gonderilmiştir. M.ıksadı orada Alman 
casuslarile teşriki mesai eunek ve on
lan haber vermektir. Burada bir otelde 
Gcrda isminde bir Alman• kadını ve o 
kadının iki arkadaşı ile ahbap olmuş

tur. 

1 

Almanlar kendisine seyahatinin se
bebini sordukları zaman, Kari Mather 
ısminde bir İsves doktoruna nişanlı ol
duğunu onun içın geldiğini söylemiş
tir . 

Fakat Almanlar Karl'm Almanyada 
olduğunu ve isterse oraya gitmek için 
kendisine hizmet edebileceklerini söyle
m ktedirler.] 

Charlea cesaret alarak ilave et -
ti: 

- Ta.bii1 tabii. Size yanlım ede
riz. 

Tadee: 
- El~te. • • diye ta.stik etti. 

Ben Karl'ı aranm. Zaten ben de 
Flandır'a gidecektim. Onu bulu -
nun ve size bir mektup alırım. 

Gerda birdenhire: 

- Niçin Tadee ile bera·ber gitmi
yorsunuz? Ben size pasaportumu 
veririm. Charles'ın elinden her fey 
gelir. Benim resmim yerine sizinki· 
ni yapfllınr. Diye bir fikir ortaya 
attı-. 

Charles hunu tastik ediycwdu. 
Aleyhimde öyle bir tuzak kur • 

muşlardı ki içinden çıkmak imkan. 
sızdı. Fakat kim bilir, belki bu da
laveranın sonunda benim i\lime ya. 
tayan bir teklif yapabilirlerdi. He
men lafı çevirdim: 

- Tefekkür ederim. Fakat bu 
teklifi nasıl kabul edebilirim? Şi -
vemden benim Fransız olduğum 
belli olur. 

- Yok canım.., 

- Dü,ünün bir defa. M. Mar-
ther'i tekrar görmek benim için 
çok büyük bir saadet olacaktır. Fa 
kat onu bir defa kucaklamayı çok 
pahalıya ödeyeceğimi zannediyo • 
rum. Eğer yakalanır ve kurtuna di
zilirs_em, M. Tadee'nin ın.ına çok 
belalar gelir. 

Bunu söyler söylemez Tadee 
kahkahalarla güldü: 

- Bana kimse ili•mez, dedi, me 
rak etm~yin. 

• Kaf~a dank etmi,ti: bunlar be. 
nım bır casus olduğumu anlaınıt
lar ve beni Almanyaya götürmeğe 
kalkmıtlardı. Orada muhakkak be
ni öldüreceklerdi. 

Gerda ile Charles neler neler söy 
lenıiyorlar, hakkımda ne kadar il
tifat ediyorlardı. Beni kandrrmak 
için. ellerinden geleni yapmaktan 
çekınn I yorlardı. Onlara nazaran 
ben haksızdım, korkmamam lazım
dı. Almanlar o kadar fena İnsan _ 
l8;r değildi. Kendilerinden birile 
nı~nlı olduğum İçin, bir Fransızın 
ı:~lıp Flandır cephesindeki askeri 
bır ~o.ktorla, Kıı:I Mather ile evlen 
mesını memnunıyetle kartılıy{lcak. 1 

)ardı. 

. ~ı;ni k~ndırınak için birisi sözü 
1 

bıtınnce öteki batlıyordu. Gerda, ı 
Charles ve Tadee sanki etrafımda 
'bir d~ir zincir olmutlardı. Bir ah
tapot gıbi her.tarafımı sarmışlardı. 

• - Hayır, dıye haykırdım. Tadee 
nın ar~ından gitmeyeceğim .•• 

- Nıçın canım? 
• - Bu uzun seyahatı yapmak i

çın o kadar zengin değilim. Eğer 
M. Mather orada olsaydı bana yar
dım ederdi. Param yok. Derhal 
~e~eketime avdet etmek ınecbu
nyetindeyim. Siz çok naziksiniz 
fakat olmaz. • • ' 

Gözyatlarlllll güçlükle zaptede _ 
rek, teessürle kanşılc bir hiddetle 
dedim ki : 

- Madem ki bu böyledir. 11k va
puru alarak hareket edece .. 

F 1 gıın. 
. az a .~srar etmediler. Şimdilik 

bıraz mucadelelerini durdurmus _ 
lardı. Gene eskisi gibi kibar ce 't·ı 

b. , n ı -
men ırer arkadat oldular. 

Akta.ın olmuftu. O gün, turadan 
buradan epeyce malayani feyler ko 
Duftu~. Gerda kah yanıma yaklatı
Y?r: kah canı yalnızlık istiyormuf 
gıbı benden u:ı:aklaaıyordu B 
- k" , · azan 
ıse es ı maceralara dair konu~ 
du. Tuyor 

Fakat ben, umumiyetle kendim
den ~~la bahsetmeyi sevmem. O
nun ıçın fazla bir fey avlanamıyor
du. Ben de avni vaziv"tt" ;,ı;..._ 

Ondan fazla bir tey öğrenmeme 
imkan yoktu. 

Ertesi sabah onu tekrar aııağı
da kahvaltı ederken buldum. 

Genda artık fazla konutmuyor
du. Fazla ısrar etmiyordu. Fakat 
hakkımdaki muhabbeti daima ba
ki idi. Daima yanımdan ayrılım -
yordu. Hep havadan sudan bahse 
diyordu. 

Giiya Almanyada fazla yorul -
11111\1 ta onun için lsveçe istirahate 
gelmif ••• 

Almanyadaki işlerine dair ken -
diaine bazı sualler soracak oldum. 
Fakat hiç ite yaramıyan cevaplar 
verdi. 

Hava gayet güzeldi. Böyl., Al -
manyadan bahsetmeden kahvaltı -
mızı ettik. Sonra Gerda bana bir 
ıigara uzatarak: 

- içer misiniz? dedi ve ilave et 
ti: 

- Korkmayın Alınan tütünü de 
ğildir. 

Sigarayı yaktım. Fakat içime 
bir korkudur gelmiş.ti. Acaba bu 
üç arkadat beni burada uyutacak
lar ve sonra herhangi bir vesile ile 
elimi kolumu bağlayıp ağzımı tı -
kayıp bir bavulun içinde Alman -
yaya mı sevkedeceklerdi. 

Veyahut burada beni ifna etmek 
için bir çare mi anyorlardı. 

Onlan tuzağa düşüreyim der -
ken kendimin ~ğa düttüğünü 
zannetmeğe başlamıştım. 

Fakat eğer i&teşeler bunu her 
türlü vastıa ile temin edebilirlerdi. 
Sigara vermeğe hacc ~ voktu. 

Çünkü onlann göste..-diği evde 
oturuyordum. Vakıa yattığım za -
man kapımı kitliyordurn. Fakat on 
!arda b&fka bir anahtar olmadığı 
veyahut odanın gizli bir kapısı ol
madığı ne malUındu? 

Acaba Matmazel doktoru tuza
ğa düfiireyim derken ayni tuzağa 
mı dütmüftÜm .•• Matmazel doktor 
diyorum. Fakat hakikatte onun 
~hur Alman ca.suM1 kadın oldu
ğunu bilmiyordum ki ... 

Sigarayı içtiğim zaman gayrita
bii bir baş dönmesi hissettim. Bu 
ıigaranın içinde herhangi bir mad 
denin bulunmasından ziyade duy
duğınn enditelerden ileri geliyor -
du. 

Yüzümün sarardığını Gerda da 
farkelmitti: 

- Ne o, dedi kül gihi oldunuz? 
- Sigara biraz sert te ondan. .. 

Vakıa sigara içmez değilim. Fakat 
bu vakit sigara İçmek hiç itiyadım 
değil. 

·- Bitmedi -

Her müşkülü 
Yıkmak, yenmek 

(Başı 1 inci sahifede) 
"Aıi<adaşlar; 

Açılma merasimini yapacağımız fahri· 
ka hakkında Nuri Beyin dinlediğimiz iza
hıttı üurine bir şey eklemek iıtcmem. 
Bu izahattan anlaşılıyOI' ki Anadolunun 
OPtasında kurulan bu fabrika civar 7°8 vİ· 
Jayet halkına ziraı ve iktıaadi sahada da
ha ıimdidı:n foyiz sahası, halkımızı ve 
köylümüzü refaha ulaştıran çığın açmq
tır. .Az zaman zarfında ve büyük bir e • 
mek ve gap-ct ....-file ortaya çıkanlan ve 
baıarrlan bu fabrika memleketimizin te
ker ihtiyacını tam~n dalı.ilden temin 
imkAnını ikmal ebniş bulunuyor. Bu gör· 
düğümüz ve §İmdi bütün müıtemilatını 
sizinle beraber dolaşacağnnız fabrikanın 
sermayesinin tamamile milli bankaları -
mız tarafmdan ödenmit olduğunu söyle 
mek ıize büyük bir zevk verecektir. Bu 
itibarla lıBankıuı ve Ziraat Bankaaının 
ortak.lığı ile vücuda getirilen bu fabrika 
tamamile miili kudretimize dayanan bir 
müessesedir. Bundan başka bu fabrikanın 
sanat terbiyesi aahasında halkımıza bli
yük hizmetleri olacakbr. , 

Arkadaşlar, bu itler yapıldıktan 
sonra kolay gibi görünüyona da bat
langıçta ve yapılırken müıkülatsız 
geçtiğini zannetmemek lazımdır. Bed 
binler bizim bu itleri bugünkü gör -
düğümüz mükemmel şekilde başarıla
mıyacağını zannediyorlardı. Cuınhuri 
yelin kudretli enerjisinin ve milJi kay 
nak!arın bu betbinliklm suhuletle e
rittiğini bugün görüyoruz. Her m~
külü yıkmak ve yenmek, milleti refah 
ve huzura kavu§turmak .,n büyük e
melimizdir. 

Memleketin sınai inkitaf hedefine 
doğru daima ilerleyeceğiz. llerdeki it 
lerimizin batarılacağına timdi gezece 
ğimiz bu mühim fabrika büyük bir de 
lil ve misaldir. 

Not: 
Baı-kil Paıa Ha;ı;retlerinin yuka. 

nda neırettiğimiz nutuklarına ait tel 
11raf teahhürle almmııtır 

MiLLİYET PAZARTESi 2'1. TEŞRiNiEVVEL 1~34 

Tevfik Rüştü Bey 
Ve heyet döndü 

• (Ba~ı 1 inci sahiTede) 
daha ziyade geniıletilmeai meacle&i gö 
rii§ülebilir . ., 

Tevfik R~ıü Bey diğer bir ııuale de 
fU cevabı vermiştir: 

''- Balkan misakında komiteci • 
ler için herhangi bir madde yoktur. 
Yalnız dört İlk.İt hükfunetin hudutla
rını tekeffül eder. Fakat bu, dört ala 
kadar devletin Hariciye nazırları Bal 
kanların huzur ve emniyetini alaka -
dar eden meseleler çıklığı zaınan bu 
meseleleri görü~yeçeklerini lazam -
mun etmez. Kral Aelkaandnn katli, 
Balkanlar için büyük bir felaket teş
kil eder. Fakat •ulh ve mü:alemet ile 
alakadarlar aulhün ltuvvetlendirilme
.,j mesailerine devaın edecekJ.,rdir . ., 

Tevfik R~tü Bey Makedonya Bul 
gar k®ıiteai reiai Mih..ilofun Türkiye 
den tebidi için Yugoslavya tarafın -
dan herhangi bir teıebbüs vaki olup 
olmadığı hakkındaki male de fU ce -
vahı venni§tir: 

"- B.,n böyle bir teşebbüsün vu -
kuuna talıaan vakıf değilim. ~ al~z 
bildiğim bir fey varaa o da Mıhaılo
fun &İyasi bir mülteci sıfatile Kasta, -
monuda bulunduğu v., orada doet bır 
devlet aleyhine matuf herhangi bir ha 
rekette bulunmıyacağı keyfiyetidir. 
Avrupanın bugünkü vaziyetinden 

endiıeye mahal yoktur. Vakıa Avru -
pa bugün bir cennet değildir. Fakat 
acele bir tehlikeye de manız değil -
dir. Nah.,. hadiselerin önüne g~ 
için bütün devletlerin birlikte çalıt -
malan lBzımdır.,, 

Askerlerimiz döndüler 
Kral Aleluandr Ha:ttttlerinin ce • 

naze merasiminde Türk orchıau namı· 
na bulunmak üzere heyetimizle birlik 
te Belgrada gimıiı olan Riyaseticiim
bur Muhafız alay kumandanı lsmail 
Hakkı Beyin kumandasındaki bir bö
lük askerimiz dün akşam !.tanbula 
dönm~lerdir. 

Askerlerimiz Sirkeci iıı.a.yonunda. 
ordu menaubini tarafından hara le 
karşılaD1D19lanlır. Aakerlerimiz b ak 
taın Ankara trenine bağ~anacak h~ -
ausi vagonla Ankaraya gıdeceklerdir. 
Askerlerimi% Selcinikten geçerlerken 

ATINA, 20 - Selilnikten buraya 
telefonla bildirildiğine söre Kral A -
leksandnn cenaze merasim.ine itti • 
rak için Belgrada gitmit olan T~
ye Ryaseticumhur muhafız alayı bö -
Jüğü Yunan .,fzun bölüğil~ Selin}ğe 
dönm~tür. Türk aakerlen fevkalade 
d ... tane tezahüratla karft)anmıştır. 

S6lanik Yunan kolordusu tarafın -
dan muhafız alayı böliiğü şerefine 
genç hıristiyanlar cuniyeti binasın • 
da bir ziyafet verilmit ve müteakı • 
ben Türk aak.,rleri hususi trenle latan 
bula hareket etmi~tir. 
Küçük itilcif "'! Balkan itilafını~ ~a
rarları iı;in bır Alman gaz;etesının 

yadıklan 
BERLIN, 21 (A.A.) - Alman is. 

tihbarat büro.u bildiriyor: Balkan iti 
lafı küçük itili.fın Belgrat._ ittihaz 
etmif olduıklan karar •~ti haldomda 
mütalea beyan eden (l.a Co.,-pon • 
dance diplomatique et politique al • 
lernande) §Öyle yazıyor: 

Bu karar, hiç fÜphesiz makul bir 
tekliftir. Dünyanın şimdiki vaziyeti 
kartmnda bili.i&tisna bütün devletle -
rin bir sulh zihniyeti ile sadıkane ve 
objektif bir surette teşriki mesaide bu
lunmaları faydadan hali değildir. 

Balkan devletlerinin i&tikbal hak -
kmdaki meauliyetlerini mü.diril< olma 
lan ve yeniden zihinlere tebadür ede 
cek hatıraları meçhul kalması kabili 
af olmayan biru ihtar gibi telakki et
meleri tamanıile anlatılrr bir teYdir. 
Beynelmilel tehlike, bizzat vakayiin 
kendw değildir, belki bu vakayiin do
ğuracağı nıhi haletler ve bu vakayi -
den çıkacak ıwoticeludir. Binaenaleyh 
meaul ricalin vazifeai bütün icraatla -
nnda bu tehlikeyi idrak ebnek.tir. Bey 
nelmilel mahiyette ittihaz edilecek bü 
tün tedbirler, her ~yden evvel miıha
cirler m.,aeJesi..., müteallik bulunına.
lıdır. Balkan itilafı ile küçük itilafın 
kendilerini az çok büyük bir tehlik~ 
ye maruz kılacak ve büyük devlet!~r 
le ihtilaf haline sokacak olan aergu -
zqt ı..crübderi yapmaktan hiç bir 
menfaatleri yoktur. Çek matbuatının 
aon günlerdeki nahoş lisanı bir takvm. 
endiJel er tevlit ctmiıti. Bereket .ve: -
&in Yuaoslavya mümewllerinin ihti -
yatkar;ne ve basiretli hattı hareketi 
bu .,ndişeleri izale eylemiıtir. 

Maamafih küçük itili.fın, kararı, 
muvakkat bir hal sureti t~kil etmek
te ve muhtelif meseleler açık kalmak 
tadır. ileride vekayiin inkişaf ve to -
kamülÜnün Tuna havzasındaki millet 
)er arasında mevcut ihtilaftan izale 
etmesini ümit etmek lazımdır. O za
man küçük itilaf tarihi vazifesini ha
kiki aurette idrak .,tmiı olacaktır. 
Franaız gazetelerinin mütaleaları 

PARIS, 21 (A.A.) - Küçük itilaf 
ve Balkan itili.fınm matbuat tarafm
dan çok iyi karşılanan tebliği bugün 
de ayni müsait tarzda t.,hirlere mev
zu teşkil ediyor. Bu tebliğin ifade tar 
zmdaki itidal ve siyasi ziimrel.,r ara
sında ilk defa tezahür eden aiyu.et 
birliği takdire ıayan sörülmektedır. 

'
1Figaro diyor ki: . 
"Tebliğ her cihet,len mükernmeldır, 

Söylencek ne varsa Mpai de selahet, 
itidal ve kiyuetle ve bunu kalem~ a
lanlar için iftihan mucip olacak aıya
ai bir vukuf ile aöylenmittir. Avrupa
nm, ölümünü intaç edebilecek bir dar 
beye manız kaldığı bir anda, bazı dev 
Jet adamlarının yüksek mesuliY<;.tle -
rinden başka hiç bir mülahaza g'!zet
memi' olmaları, mucibi memnunıyet• 
tir. Bu mertebe ihatayı nazar !'e bu 
derece itidal insana kuvvet verır.,, 

Eko dö Parinin mütaleuı tudur: 
"Küçük itilafın diğer uzuvları gibi 

Yugoslavyanın da niyetleri, göatudik 
!eri itidal ha~bile takdir olunmaya 
)ay.iktir. Marailya auikutinden iatif~
de ederek t.,hlikeli mukabelelere gı
riJmek bunlarm taaavvur etmedikleri 

Londra Avustralya 
Hava yarışı 

(Bap 1 inci sahifede) 
ailyaya doğru uçmuıtur. 

T ayyarecilerin vaziyetleri 
LONDRA, 21 (A. A.) - 1 1:;iltere ile 

Avustralya arasındaki hava yarııına İtli· 
rak eden 19 tayyarenin halihazırda vazi
yetleri tudur: 

1. - lngiliz (Komot tayyaresi) pilot
ları: Molisonlar. Dün ak~am 20.48 de, 
Hindistan'a müteveccihen Bağdat'ıan ha
reket etmiştir. 

2. - Holandalı ( Duglas tayyaresi) pi
lotları: Mol ve Parmantiye. 19.57 de Ha
lepte yere irımiı ve 20.37 de Bağdat İsti
kametinde uçmuşl.tu.r. 

3. - Ho!andalı (Pander tayyares.i) pi
lotları: Asyes ve Geysendor. 16.55 le A· 
tina'dan Bağdada uçnıuıtur. 

4. - Amerikalı ( Boeing - Transport 
tayyaresi) pilotları: Turner ve Tanbourn. 
Bu da 18 de Atinadan Bağdada hareket 
etmiıtir. 

5. - Avustralyalı (Lokhet - Vaga tay. 
yaresi) pilotlan: Vuds ve Beneı. Elekt
rik pillerini tazelemek üz ... e Atina'da kal 
mııtrr. 

6. - Yeni Zelandalı {Mayles Hok) tay 
yareail pilotları: Mak Gregor ve Valker. 
Bu da Atinadadır. 

7. - lngiliz (Fairy Folu) pilotları: 
Baines ve Gilman. Karbüratöründeki a
rızadan dolayı Manilyada kalmııtır. 

8. - lngiliz (Falkor) piiotu: '-urk. 
Hafif surette uğradığı sakatlık yiUiinden 
Istres'de bulunuyor. Bugün uçması me
miildür. 

9. - lngiliz (Aair - Spit) pilotları: 
Si.lak ve Tumer. Frenlerindeki bozulduk 
oebebile Löburge'de gecelemiştir. Bu da 
bugün havalanmak niyetindedir. 

10 Yeni Gine (Fairi - r,··s) pilotları: 
Hemsvort ve Parer. MübetTit makinesin · 
deki arıza ha.sebile Abbevilde yoldan kal 
nuştır. Bugün hareket edecektir. 

Amerikalı ( Lambert) pilotlan: Vray 
ve Poland; lngiliz (Fairy 111) pilotlan: 
Davies ve Hill; Yeni Zeliındalı (Dragon) 
pilotlari: Havitt ve Key; Danimarkalı 
(Deoouter) pilotu: Hansen; lngili:z (Air 
Spit Kuriyer) pilotu: Studart; Avustral
yalı (Pus Mot) pilotu: Melrose. 

Bu altı tayyare Romadadır. Ve ağlebi 
ihtimal Mada geceleyeuklerdir. 

Conea, Valker, Skot, Blak ve Şov'un 
pilote ettikleri, diğer üç "Komet., llljJili< 
tayyarelerinılen haber yoktur. 

( 

Mis Koşran ile Smit'in idar41 ettikleri 
yirminci tayyare, Amerikalı (Bravil), 
Bükreştıe yanştan vazgeçmiştir. 

BAGDAT, 21 (A. A.) - Haber alına
mayan üç (Kom et) tayyares'!nden, Skot 
ile Kanpbel'in idaresinde olanı &aat 21 
de Bağdada inmiş ve yan~ ikinciliği 
şimdilik o elde ebnİştir. ' 

"Hazır mıyız?" 
LONDRA, 21 (A. A.) - Londra • 

Avustralya hava yanımın lngilterede u
yandırdığı büyük alaka son avlar zarfın. 
da 1 ng;liz matbuabnda U. sık görülen 
bir suali gazetelerin tekrar ele almasına 
vesile olmuıtur. Bu sual ıudur: "Hava 
sahasında hazn- mıyız?" 

Obaerver gazetesi bu husuıta bazı en• 
cliıeler göstennekteılir. Halbuki Sandey 
Taymia (Sunday 'rimes) pzctıesi bu en• 
di§elere doğrudan doğruya cevap veriyor 
muşça11na Trafalgar muharebesinin yıl. 
dönümü münasebetile yazdığı bir makale· 
de lngilterenin donanmasına müstenit 
kudrete olan itimadı muhafaza edebile
ceğini kaydetmekte ve deniz hakimiyetini 
elden bırakmamak husuıundalri azmini 
de teyit etmesi icap ettiğini yazmakta -
dır. Mamafih bu gazete, lngilterenin Lon 
dra deniz konu!malarmdaki mu&lihane 
haltı hareketini tebarüz etıinnektedir. 

Avrupada 
Siyasi faaliyet 

(Başı 1 inci sahifede) 
nııimi nutuklar söylemiılerdir. 
BUDAPEŞTE, 21 (A. A.) - Macar 

Baıvekili M. Gömböş'ün Mareıal Pil -
sudski'yi ziyareti dolayısile Macar Tel -
graf Ajansı Varıova'dan istihbar ediyor: 

Bumülakat, tarihte bir çok misalleri 
görülmüş olan Leh - Macar dostluğu ra
bıtalarının yeniletmiı, kuvvetleşmiş ve 
resmen teeyyüt ehniı olduğunun bir tim
aalidir. Tarihin çizmiı olduğu yolda ve 
fakat yepyeni bir vaziyette yürüyerek 
dost L..bistıan ile yeniden temasa girınc" 
ve münasebetlerini · kiıafa mazhar et • 
mele Baınkil M. Gömböf'e düşmüı bir 
vazifedir. 

iki memleket arasmdaki derin ve kuv
vetli his rabıtaları, bu yolda bir kuvvet 
kaynağıdır. Ve bu kuvvet, realist bir dev 
let adamı olan M. Gömböı'ün Polonya ile 
Macaristan arasında hani ve iktıııadi bir 
mukarenet ıjyasetini muvaffakıyetle tesi~ 
etmesini mümkün kılecaktır. 

ROMA, 21 (A. A.) - Papa, Macar 
Hariciye Nazırı M. Kanya'yı kabul ede
rek uzun boylu ve samimi tarzda görüt
müıtür. 

ltalyan matbuatınm görüıl~ri 
ROMA, 21 (A.A.) - Macaristan 

Hariciye nazırı M. Kohleman de Ka
ya, M. Musaolini arasındaki mülaka -
tm baılıca mevzuunu hali hazırda Ro 
ma hükfunetinin ltalyanın küçük iti -
li.f ile olan münasebetlerini ıslah için 
aarfetmekte olduğu gayretlerin teşkil 
ettiği zannolunmaktadır. ltalyan mat 
buatı, Ceneral Gömböfiin beynelmi -
Jel vaziyetin teliişı mucip olmadığı su 
retinde Varıovada yapını§ olduğu be 
Yanatmı tebarüz ettirmektedir. ltalyan 
efkirı umumiyesi, Macaristan ile kü -
çük itilaf arasındaki münasebetlerin 
sakin olmasını temenni etmcl.tedir. 

..-------~ .......... ----__ ..,.,, 
bir ıeydir . ., 

Radikal S.>ayalistlrin efki.rma ter 
cüman olan Övr gazetesi de §Öyle di
yor: 

•'Merkez - Balkan ittihadı vücut 
bulduğu takdirde, ltalya ile küçük i
tili.fm barıpnalarmı teari etmek au
retiyle böyle bir ittihadın Avrupa po
litikasnu eaaalı bir değifikliğe uğrata
cağı muhakkaktır-

MÜTEFERRİK HABERL 
POLiSTE İspanyol ihtilalcileri 

Tapu dairesinde 
Bir ölüm --
Adamcağı:ı işini takip 

ederken 
ansızın düşüp öldü 

Dün tapu idaresinde ani bır ölüm 
hadisesi olmuttur. Olen Oııkudarlı kun-' 
duracı Ohanes efendidir. 

Kendi5'i aabahJeyjn tapu ida ~eıinc İ• 
tini takip etmek üzere gitmi1tir. Fa
kat ani olarak üzerine bu fenalık gel· 
mi~, ilk önce bayılmı§, sonra da öl
müttür. 

Belediye doktonmun yapl•ğı mua• 
yene neticesinde kundu.-acı Ohanes e
fendinin ııektei ka!lpten vefat ettiği an
Jaıılmı1tır. 

iki kıyık devrildi 
E vvelt.) akf"lb üzeri Büyükdere kö

mür iokdeaine yamqmakta olan Baha· 
ettin ve Ahmet efendtlerin ida-eaindd.i 
ka)'lk riizgann tesirile devrilmif iae de 
nüfusça zayiat olmamıttır. 

Bir amle yaralandı 
İneç bandıralı Kotlan vapunmun 

anbıo mda çalııan amele Hasan efendi
nin üzenne bir balya dü~ek vücudü
nün muhtelif yerlerinden yaralanmasına 
sebep olmu ıtur. 

Madamın parası çalınmış 
Beyoğlunda Hamalbaşı caddesinde 

oturan Madam Olganm 85 lirasını ça
lan Madam Öreli yai<alan11111trr. 

Uç hırsız yak landı 
Birl.ıaç gün evvel Beyazı<lta bir hır

•ızlık vak'all olmuı, Fu paşa cadde
sinde Mustafa Asıın beym evinin bir 
bölüğünde oturan Hasan Nazım Beyin 
.,tya1an tanımnen çalmm!fbr. 

Evdekilerin Çamlıcada bulunmasın
dan ntilade eden ve birkaç gecede iı· 
ferini gören Mustafa, lbrahöm, Abdür -
rahman ve HayreMôn ismindeki dört 
hırsız yalralanmıtlardır. 

Bir motorda yangın 
Y alovadan gelen bir motörde ben

zinler parlamıı ve makinist Ekrem efen
di muhtelif yerlerinden yamruıtw. 

Odun kaserkEn yara '. andı 
Fındıidıda 108 numaralı odun depo

aunda çah§&D amele Ohanea efendi ~ 
ld.trik bıçkn.ile odun keııeri<en bir o
dun parçası başına isabet dmİf, ağır 
surette yaralanmıştır , 

reısı 

MADRIT, 21 (A. A.) - Ihti 
rin reist F ernando Derosa Leucia 
telif yerlerddu tethit hareketleri 
tün mes'uliyetini üz rine alarak 
olmu§ ve asıl büvük ~ef olan Am 
Rosali ihtilal ha!'cketine tahsis ed 
lan Paje'yi alarak ecnebi meml 
kaçmıı olmakla ittiham eylemiştir 

Altun b!oku konfera 
BRUKSEL, 21 (A. A.) - Tltı 

konferansı, bır protokol imza e 
Bu protıokolda murahhaslann, 19 
muzunda Londra'da da beyan e 
veçhile nonnal iktısadi vaziyet d 
mek için para is tikrannın zaruri 
na kani bulundukları beyan ol 
d ... 

/ 

Muğla tütünleri 
MUGI.A, 21 (A. A.) - Tütün 

panyaları Muğladadırlar. Tütünle · 
tetkik etmektedirler. Tütünlerin 
denk haline getirilmesi için çalıt 
dır. Piyasanın yakında parlak bir 
te açılacağı talımin olunmaktadır. 

Kütahyada belediye m 
lisi riyaseti 

KUTAHYA, 21 (A. A.) - D .. 
16 da fevkalade olarak toplanan Be 
Meclisi Reisliğe Etem Beyi seçmiş 
cumen izalıklan intihabı da yap 

Konya şehir mecliıin 
KONYA, 21 (A. A.) - Dün to 

Belediye Meclisi Reia ve Enciiınen 
rmı ittifakla seçmiıfu. Riyaııetı sene 
diye Reili Şevki Beyde kalmıt ve e 
men izalıklarına da Rifat, Salaha 
Mehmet Ramiz Beyler ııeçilmiıtir. 

Hava raporu 
SıfıT dereceı hararete ve deniz 

viyes.me indirihniş bao onıeb e bu 
Saat 7 de 7ô1, 14 te 766. D 

hararet 7 de 11, 14 te 16. Azami 
ce.i hararet 17, asgari 10. 

Rüzgar elumyetle poyrazdan v 
umi 9 metre •üratle esmi§tir. 

Deniz yollar 
iŞLETMESi 

Accıteleri ı Karalııöy Köprillıet 
Tel. 42382 - Sirkeci Mühiirdana 

Kanlı bir vak'a 
Samatyada C..Ubaz:iye mahallesinde 

cmıran Külahlı Ihsan namı diğer Meh
met Ali efendi ile ayni mahallede otu
,_ M:yyar tütüncü Ih.an efendi ile lıİr· 
lıiılııte Sitivribpıda Ahmet efendinin 
lı:aiıveııinde otururlarken aralannda lıir 1 

meseleden doılayı lmvııa çılanıı , netice
de lhomı efendi, bıçakla Mehmet Ali · 
efendiyi sağ bacağından hafifçe yarala-

H-. Tel 2274<1 ..... 

I JSKENDERİYE YOL 

Turhal yolunda 
(Başı ı inci sahifede) 

hafif bir zelıirJ.,ıvne hi.diseai geçirmiş
tir. 

Bu huau•ta yapbığımız tahkilıat me
....,.,.n fU ouretle cereyan ettiğini söı -
tennekıedir: 

Seyahate iıtirak edenle...Je yemek 
dokunmasından hemen umumi denecek 
bir rahatsızlık görülmüş ve yapılan tet
kik neticesinde bunun bir bakır çalığı 
olduğu ortaya çılırnı,trr. 

Bakrr çalığmı en çabuk hiuederek 
tedbir alan ve geçi.ren Başvekil paşa 
hazretleri olmuş ve bundan aonra Tur
balda fasılasız altı -t çalıpnıJtır. Bü. 
tün rahatsızlıklar g~f şimdi kimse
de hiç bir arıza kalmamı!lır. icap e -
denlere Jazq selen ihtara.t yapılmıı -
tır • 

KARADENiZ YOL 
IZMIR vapuru 23 Birinci T 

rin SALI günü ıaat 20 de Riz 
ye kadar. (6956) 

Fatih aullı üçüncü hukuk h • · 
ğinden : 

Fatihte çarıambada Kovacı dede 
balleoinde Hamsi aolı:ağmcla 8 No. 
hanede mukim ve akıf haıtalığu. ın .. 
teli olan Cenml Bey kızı Nadide h 
ma ayni hanede mukim Rifat Be 
he.•tanın iktisabı afiyet edinceye iı' 

dar kendisine vasi tayin oılildiği · ' 
olunur. - (3868) 

lat: 2 nci iffia memurfoğundan: 

Beyoğlunda 1 tikli.) caddeainde lıi 

tapçı iken iflas eden Adoll Platner 

fendinin y""11eme İp için göriiıii 

ve bir karer verilmek Üzere alacak! 
nn 3-11-934 cumartesi giinü sant ti 
te dairede hazır bulunmaları ilan ol~ 
nar. (3877) 

Kiralık dükkan 
Arif Hikmet Bey Valifı mütevelliliğinden: 
Beyoğlu T epebaşmda İngiliz Sefarethanesi yanında Errı ' 

peryal Otelinin altındaki 10 numaralı dükkan pazarlıkla kir•' 
ya verilecektir. isteyenlerin Birinci teşrinin Yirmi yedinci Cıl' 
martesi günü saat On beşe kadar İstanbul Evkaf Müdüriye' 
tinde Encümeni idareye müracaatları. (6649) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: .. 1 
Mercan Ağa mahallesinin Çakmakçılar >:okuşunda kaıfl, 

3840 metre murabbaı arsa üzerine mebni dört katta Altmış 0 1 
da ve altında dokuz dükkanı müştemil Yusufyan Hanın~"· 
240 hisse iti~arile h_'.'zineye ai~ 30 hissesi. be~eli !ki sene ve 1~ 
müsavi taksıtte verılmek şartıle 15675 lıra uzerınden kap3 
zarf usulile 11 : 11 - 934 Paza~ günü .saat on dörtte s~tıl3;~ 
caktır. lsteklilerın yevm ve saııtı mezkiira kadar 1176 lır~l 
teminat mektuplarile teklifnamelerini Komisyon Riyasetırıe 
tevdileri. (M) (6760) 
~~~~~~~~~~~~~~~---_./ 

Darülaceze üdürlüğünden: . 
28 Eylül 934 tarihli Akşam ve Milliyet gazetelerile JllP. • 

hallinde müzayede ile ve 21 Teşrinievvel 934 Pazar günü .&P.,, 

tılacağı ilan olunan J?arülacezed~ki e~ki mu?telif eşyanın ;~ 
nı suretle müzayede ıle satışı tahplerın azlıgınd n dolayı .. e' 

Teşrinievvel 934 Çarşamba günü saat 1 O da İcra edilmek uı 
re talik olunduğu ilan olunur.. (6953) 



lnkibaz. &ibhat a.,.ri_ıiııiıı 
uıenbaidir. Buıın. altml~ ~ 
neden fazla uınvafl~Ye. 
Oe bütıln dllııyada ta~Ş 
Eno's .. Fnıit Salt" mus· 
tahzarindan sabahd ve 
ak 

b bardak su eru· 
şatxı ır . . 'k 

nunda bir kalı ve kaŞı~ı ':". • 
darinda atarak _def edınız. 

";Fr9A Salt' 
n"'ENO• 
ısJmleri!• 
etlkrtlcri \ 
fabr~ 

ali ~!~'ieJ. farıka 

Nafıa Vekaletinden: · 
. . 150 000 det normal ve 

l - - Sivas . Erzurum hattı ıçı n ' a 
1950 adet makas kayın tr~v;er~~ 000 adet normal ve 1755 
Filyos . Çatalağzı hattı ıçın ' 

4 

adet makas kayın travers ; . 160 000 adet normal ve 
Afyon . Antalya hattı ~çın : 

O d t kas kayın Lravers · l 117 a e ma . . 175 000 adet norma ve 
.\. fyon. Antalya hakttı ıçı~ravers'kapalı zarf usuliyle ay-
135"' a·' >t makas ayın 

"' '--.. k ya çıka rılmış tır · 
rı ayrı muna ası;ı- . S . 1934 tarihine müsadif pazarte· 

Münakasa 5 T eşrınıf Vankı. 1 t" üsteşarlık makamında ya 
. .. .. t 15 le Na ıa e a e ı m Od . 

ın gunu saa • ahsus Ticaret ası vesı· 
pdacaktır. Taliplerin carı sen eye m 
kasiyle 

1 inci Parti için (5897) 
2 " " (2882) 
3 

.. ,, .. (7113) 
uncu " :: (7915) .. 

~ " " . l mm Merkez Muhasebecılı· 
Liralık muvakka~ temınat ar a Banka teminat mektup· 

ğine yatırıldığına daır makbuz Y_~Y e saate kadar vermele
lan ile teklif mektuplarını alayn 1 guı· n vdır Talipler bu hususta- • 
. k . d bulunm art aztm . V k. 

rı ve omısyon a lı b.li d Ankarada Nafıa e a· 
ki şartnameleri (15) ~~~ mdu a 1

1 bn"I~ l (6669) 7196 
leti Malzeme Miidürlugun en a a ı u er. . 

' EVKAF MUDlRlYETl iLANLARI 
kak 26 28 No. b Valde 

1 - Şişli, Meşrutiyet, f::be ~z so -
Apartımanının dördunkul" cü dy~~kesı l kaldırtın caddesinde 518 -

2 - Galata Şah u, u se ~ 
458 No. lı dükkan. ınlik 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

Yukarıda yazılı ': • . d n talip olmak isteyenler 24 • 10-
pazarlıkla kiraY~.v~~ılecegın ~ e kadar Evkaf Müdüriyetinde 
934 Carşanıba gunu s~at 0~. ş 1 ( 6951) 
Vakıf Akarlar Kalemıne muracaat arı. 

f t b 1 MiUi EmlAk Müdürlüğünden: . 
s an u Muhammen Bedeli 

f . Hacı Isa Kürkçü çeşmesi veya dört 
ener. l " d"kkaAn ve üstünde odaların nısıf 

yo agzı u lı 
hissesi eski 93 yeni 1 -3 °l1R!ark • ki 

Fener· Hacıisa Kürkçü çeşmesı so afghı.es . 
. . 5 aralı dükkanın nısı ıssesı. 
1 yenı ~um Gülhane sokağı 

K.asımpaşa: Gazı Hasan paşa lı d"kkan ve ha-
eski 5 ve yeni 7 - 9 numara u 
nenin nısıf hissesi. l d h alt kat es-M D hatun Ka c ar anı • 

Lira 
432 

180 

200 

171 
ercan: a-y_a lı dükkanın nısıf hissesı. 

ki ve yeru 6 numara k " d 2250 
Galata: Sultanbayazıt Mumhİe d~~~::ı v: üs· 

eski ve yeni 11 • 13 n~ı-ra ! 
tündeki odaL~rın nısıf h~ssesı.lt kat eski 

4ocapaşa: Dayehatun Hoca ~nı ~n 4 ı 48 hissesi, 
ve yeni 10 numaralı ma ze 11 n~aralı" 

l-Iocapaşa: ,, " " d d~si eski 158 • 
Fener: Seferikoz Fener ca l d"kl<An 

12,58 

12,58 
1926 

162 yeni 128 - 132 n.unıB!'a ı u . 
ve hanenin 57 /96 hısse~. h e caddesi .t412 

l'ophane: Molla Çelebi Dolma a ç lı kablo faf>. 
eski 139 yeni 13! - 1~9 numara 
rikasmın nısıf his!~1• l l _ l l • 934 Pazar gÜ.nü saat 

Yukarıda yazılı.emlikin . para ile mülkiyetlerı satıla
On dörtte açık arttırma ve J>.Cşın lciirda yüzde yedi buçuk 

kl ali 1 rin yevmı mez 
ca arından t P e l (F ) (6960) 
Pey akçeleriyle müracaat arı. · 

- Selimiye Aakeri S~tıualma 
Komısyonundan: 

. ıkt yazılı Sebzenin kapalı zarfla mü· 
Aşağıda c?ns vem .... j; kle 27. 10. 934 Cumartesi gilnü 

llakasasında pahalı gor~ ~sası yapılacaktır. Taliplerin le -
saat 14 te pa:ı~r?kla5mlln~yede Askeri Satmalma komisyonu-
rninatlariyle bırlikte e mı (6957) 
na müracaatları. Cinsi Mıktarı 

Lahana 23196 
Pırasa 43392 
Ispanak 23196 l { 1 

... A Belediye Reisliğinden: 
d~D~ . . . Adana saat kulesine konulmak üzere On 

Vakit tayını ıç~ . atm alınacaktır. Satınalma müna-
beygir kuvvetinde ~ır sır~br>; sce kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
k alim t amesı mucı ın w.. d · asa t a n . . 1 · müdürlügun en şartnameyı a -
lst~~enler Bel~~ye y~z~ ışl~~ncu Cumartesi günü sa~t .On 
labılırler. Teşrını san~ t tiplerin teminat ve tekliflerıyle 
beşte ihalesi yapılaca~!n a.~ a müracaatları ilin olunur. 
birlikte Belediye Encumenıne (6963) 

YET PAZARTESi 22 TEŞRiNiEVVEL 1934 7 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
!'I ) ıı 

1465 
1582 
1584 
1585 
1586 
1587 
1989 

Semti Mahallesi Sokağı 

Kumkapı Şebsuvar Pazvant 
Paıabahçe Paşabıbçe Fen.rli 
Hasköy Hacı Şabaa Sllkızlı boıtaa 
Yeıilk.öy K!Syiçi Ermeni ve Rum ldliıul 

,. Y eşilköy Kilise 
Beykoı Beykoz Alibey 
Samatya Koca- Hacı kadın Sarraf Agop ve 

Cinli 

Kagir hane •• bahçe 
Ahşap hane 

" Kagir hane ve dllkkin 
Ahşap lıane ve dükkln 
Ana m ~tresi 80 
Yarısı kagir 

Hi11esi 

3/32 
112 
114 

151720 
5116 

Tamamı 

112 

Emlak Hiueye glSre ma-
No. 11 baaıme n kıymeti: 

9 375 T. L 
2711 213 " 4 20(} 

" 1-2 153 " 7-9 439 .. 
23 16) 

" 2.3 1094 .. 
muıtafapaşa Hacı kadın 

1978 htanbnl Eski ..+.lipaıa Bahçevanoğlu Klgir bina ve bahçe 
2007 Üsküdar Yeni~:ahalle Yangın bağ1 Arsa metresi 173,75 

Tamamı 57 
5 

68()0 
276 

.. .. .. 
Mevkilerile evsafı yukarda y :ızılı gayrimenkullerin müllıiyetltri Bankamızın kapı11nda aiılı ıartname 

ve yalnız 1978 sıra 11umarılısı kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma ııuretila satışa çıkarılmııtır. 
ıuretindeki şartlar daireıinde 

ihaleleri 1111/934 Perşembe ıı;ü ıll saat on dörttedir. Alıcılana KaraklSyde eaki Kredi Liyone Bankuı 
mllracaatları lbımdır. 

binaıında sabf lı:omisyoııuna 
(6702) 

İstanbul Kumandanlığ. ,..:!:ınaln1a komisyonu ilanları 

Catalca Müstahkem Mevk; Kumandanlığı lat'atı ihtiyacı 
için ~şağıda yazılı yaş sebze ve lwru üzüm açık münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlariyle O gün vaktinden evvel Fındıklıda-
ki satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. (6730) 

Kilo ihale Tarihi Saat 
Kuru Uzüın 13000 Çarşşanba 7. ikinci 15,30 açık 

Teşrin 934 münakasa. 
Ispanak 
Lahana · 
Pırasa ı 

20800 
15600 
26000 " 

• • • 
" " 

15 
7244 

Topçu ve Piyade atış me\tepleri ihtiyacı için aşağıda ya
zılı cins ve mıktarlarda benzin ve yağ pazarlıkla ayrı ayrı alı -
nacaktır. ihalesi 23 • Birinci Tesrin. 934 salı günü saat 16: 
16,30 dadır. Taliplerin şartname~ini görmek üzere her gün 
ve teminah muvakkateleriyle O gün vaktinden evvel Fındık· 
lıdaki satmalma komisyonun:ia hazır bulunmaları. 

lstanbul Kumandan- Topçu atış mekteb' 
(107) (6889) 
Piyade atış mek· 

tebi için 
Kilo 

lığı için ıçın 
Kilo 
2550 Ağır benzin 

1250 Hafif • 
250 Mobiloil 

50 Valvalin 
360 Gaz 

108 Vakom 
54 Gres 

"ilo 
!~oo Benzin 

Mobi!oil "B" 
2550 Aağır ben

z:n 90 
90 

" 
"8.B." 

1250 Hafif ben-

75 " 
150 Gres 

30 Valvalin 
10 Gliserın 

Gaz yağı 
Asit 

"C" 

Mai Mukattar 
Ustüpü 
ln.:~ saatçi yağı 
Vazelin 

zın 

~50 Mobiloil 

50 Valvalin 

360 Gaz 
108 Vakum 

54 Gres 

300 
15 

100 
20 

2 
20 

5 Grafitli vazelin ' 

••• 

Hoıantse 

Bank-t:Jni PN.V. 
,,;abtk Bahrısefit Feıemenık 
Bankası 

. 
lstanbul Şubesi 

' Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemci Ha~ . 
Her türlü Banka muamele• 

ıeri. Kasalar icarı 
. 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
• 

Şubeleri : Amst<ardam. Buenos Alres, 
• • ıstanbul, Rlo de ...ıaneiro. Santos, Sao Pauıo. 

Nafıa Vekaletinden: 
6651 

Derinced travers fabrikası yanında inşa ettirilecek olan 
\'e muharnmen bedeli (34000 ) lira bulunan 1 O adet bina ka· 
palı zarf uıı.ulü ile münakasaya konmuştur. Münakasa ı 
3-11-~ 934 tarihine müsadif cumartesi günii saat 15 de Vekii- 1 

Iet f~üsteşarlık makamında yapıhcaktır. Taliplerin teklifle
rini cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 1700 liralık 
muvillat teminatlarının Mal sandığma yı;.tırtldığma dair o
lan makbuı: veya Milli bir bankanın kefalet mektubu ile bir
lilde aynı gün ve saate kadar Komisyona vermeleri lazım· 
dır. Talipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lira mu
kabilinde Ankarada Vekalet l\llalzeme Müdürlüğünden te
darik edebilirler. (6457) 7082 

Ankara .Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Y enitehirdeki Jandarma Umum Künıandanhğı Dairesi~ 
nin mefruşatı y:eniden tesbit edilen esaslarla tekrar münaka
saya konmuştur. Eksiltme işi birinci teşrinin otuzuncu Sah 
günü saat on beşte yapılacaktır. Değişiklikleri an· 
lamak ve muayyen günde münakasaya iştirak etmek üzere 
Jandarma Umum Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne mü
racaat edilmesi. (6521) 7083 

İstanbul Kumandanlığı em· 
rindeki lat'at ihtiyacı icin 
6638 kilo makarna müteahhit 
namı hesabına açık münakasa 
ile satın alınacaktır. ihalesi 7 -
ikinci Teşrin - 934 Çarşam'Ja 
günü saat 14 te dir. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör -
mek üzere her gün ve teminat· 
lariyle O gün vaktinden evvel 
Fındıklıdaki Komisyonda ha -
zır bulunmaları.(189) (6729) 

Fırka kıtaatı hayvanatı ih-
tiyacı için evvelce kapalı zarfla 1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARI 1 
alınacak olan 213 ton kuru o- • 
ta verilen fiat kumandanhkca Kapalı zarfla Satılık apartıman 
pahalı görüldüğünden yeni-
den pazarlıkla alınacaktır. 1- Teşvikiyede Hamamcı Emin Efendi sokağında eski 3 
halesi 25 Birinci Teşrin 934 mükerrer yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 
Perşembe günü saat 15 tedir. metre murabbaı bah~eyi havi" ve 8 ~aireyi müştemil Teşvikiye 
Taliplerin şartnameyi görmek apartmanı satılmak uzere aşag ıdaki şeraitle müzayedeye ko
üzere her gün ve teminatlarile nulmuştur • 
beraber vaktinden evvel Fm- 1 - Müzayede "Kapalı zarf,, usuliledir. 
dıklı Komisyonunda hazır bu- 2 - İhale 6 Teşrinisani 1934 salı gÜnü saat onda Bah· 
lunmaları. (112) _ (6943) çekapısındaki şubemizde icra edilecektir. , 

7243 
~ . . 

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

den ~vvel Fındıklıdaki komis-
yonda hazır bulunmaları. 
(105) (6841) 7436 

7456 

• • • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

15,500 kilo kuru üzüm açık 
müna1'ıasa ile alınacaktır. Iha· 
lesi 15- ikinci Teşrin - 934 sa-

. at 15 dir. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve teminatlarile O gün 
vaktinde F mdıklıdaki Komis -
yonda hazır bulunmaları. 

(116) (6981) 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
. 1 .- Pa~ab~çede yeniden yapılacak (106704) lira bedeli 

keşıfli Fabrıka ınşaatı kapalı zarf usulile münakasaya kQ9ul
muştur; 

. 2 -. K~rdırma şartnamesile pr~jeleri on beş lira mukabi
linde Cıbalıde Levazım Şubesi Nakit Muhasibi Mes'ulüüğün • 
den alınacaktır. 

.. 3 - Kır~ırma ~ • 1 ~ - 934 tarihine müsadif Çarşamba gü
nu saat on dortte Cıbalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde 
yapdacaktır. 

4 -. Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yuka
d;!~ tayın olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmeli • 

5 - Kırdırma, şartnamenin maddei mahsusası mucibin -
ce fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların % 7 ,5 muvakkat teminat parasiyle 
birlikte müracaatları. (6755) 

. 3 - Müzayedeye iştirak İçin 2000 lira teminat verilecek· 
tir. 

.4 - Taliple.r bi~ li~a mukabilinde alacaktan şartnameyi 
teklif mektupl~rıle bırlıkte ve orada yazılı şekilde ihale saatin~ 
den evvel tevdi edeceklerdir. 

5 - İhale birdir. Ve kat'idir. Teklif olunan bedel haddi 
layık görüldüğü takdirde talih ine ihale edilir . 1 

. 6 - U~tesine ihale olunan zat ihale bedelini defaten ve 
peşınen tesvıyeye mecburdur. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenler şube-
mize müracaat edebilirler. (6764) 7292 

r 
- . -

Gördüğünüz ev piyangodan kaz anılan pıı.ra ile yapılmı,tır. Kadıkö· 
yi:ndedir. Ev aahibi olmak için ıiz de i>ir piyango bileti alını~. 

7277 
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GIDA 
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Çav:far 
Nişasta 

Arpa 
Yulaf 
Pirinç 
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SIHHAT Beyaz Mısır özU 
Çocuklarınıza yediriuiz. İstedikleri•i ve ae•diklerini bılhrmıyarak de~ittire değiştire yediriniz. Vitamiui 

ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız ne~eli. sıhhatli, tombul , kanlı canlı olurlar. 
Çabuk büyürler, çabuk di§ çıkarırlar, kemik.teri kunetle&ir, ishal olı:ıııızlıır. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE 
\APILA:'\ MAHALLEBl n ÇORBALARI:'\ ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetiae payan olmaz. 
Hasan ec2a deposu. Taklitlerinden ııakınınız. HASA\ nıarka~ına dikkat. 

A ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cacll Vakıl H- latanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000} Türk Lirasıdır. 
Nc:ma muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

tlirlilye fı Eankaaı tarafından letkil alunmuıtur, İdare meclhl Ta müdürler 
heyeti ve memurlan ktmilen Tiirklerde11 mürekkep yegaııa Türk Sigo .. ta Şirk .. 
ttdir. T Ur ki yenin her larafınd• (200) il geçen aceatalannııı bepıl Türktür. Tiir• 
kiyenln en miibim mOeasese!erluin Yebaukalarının ıisıortalarııu icra etme~teclir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortılarıuı en l7i teraitlı 3ııpar. Hasar ,·ukuund:a ıararlsrı .ar'at •• kolı7lıkla lider. 

Telgraf: fMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

• 

66.Sl 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI l 
Münakasası feshedilen takriben 431 ton deınir tekrar mü

nakasaya konmuştur. Münakasa 21 - 11 • 934 Çarşamba günü 
aaat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli-
raya satılan şartanamelerde vardır, (6946) 

_.._ .. Prof. D. BEHÇET SABiT B. ~---. 

l Taksim Bahçesi karşısında C E Y L A N apartımanına geçmiştir. 
GörU•m• saatleri: Cumadan bısk• :ı - O T•lefon: 49:1!2 

il 

1 Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: • Talebeye pazarlıkla alınacak 

Mendil, Çorap, Gömleklik bez ve 

amerikan bezinin tartnamelerini 
göreceklerin ber gün ve pazarlığa 

iftirak edeceklerin 25 • T etriniev· 
vel - 934 Pe1"9embe günü saat 14 de 
Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedrisi· 

yeye müracaatları. (6949) 

1934 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

16128 kilo Gliserin kapalı 
zarf usulile mühayaa edilmek 
üzere münakasaya konmuştur. 
İhalesi 25-10·934 perşembe 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her 
gün lstanbulda Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonu 
ve Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna, mü
nakasaya gireceklerin belli ~n 
ve saatinden evvel teklif mek
tuplarını Ankara M. M. Veka
leti Satın Alma Komisyonuna 
vermeleri. -(346) (6300) 

6784 
• •• 

Eskişehir Garnizonlarının 
kalorifer tesisatı kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
münakasasına iştirak edecek
lerin 22- 10-934 pazartesi gü
nü saat 10,5 de teklif ve te
minat mektuplarile Ankara M. 
M. Vekaleti Satmalma Koınis 
yonuna müracaatları. (355) 
(6345) 6828 

• • • 
Haydarpaşa hastanesinin 

tamiratı kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. İhale· 
si 27-10-934 cumartesi gü-

, nü saat on birdedir. Taliplerin 
: şartnamesini görmek için her 
· gün ve münakasasına iştirAk 
edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Ankara' da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna verme· 
leri. (356) (6347) 

6829 "' .. 
Tekirdağı kıt'atmm ihtiya· 

cı o1an 50,000 kilo bulgur a· 
çık münakasaya konulmuştur. 
ihale gÜnÜ 24-10-934 çar
şamba gilnü saat on beştedir. 
Evsaf ve şeraiti öğrenmek ve 
nümunesini görmek isteyenle
rin her gün ve •münakasaya 

'. iştirak edeceklerin de belli 
gün ve saatte Tekirdağında 
Fırka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (358) (6353) 

6834 
• • • 

lzınir Müstahkem Mevki 
kıtaatmm 148500 kilo sığır e· 
ti ihtiyacı kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 30-10-934 salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için bel
li gün ve saatten evvel teklif 
mektuplarını lzınirde Müstah
kem Mevki Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (391) 

(6536) 7031 
• • • 

Ordu Baytariye ihtiyacı İ· 
çİn 19 kalem cam porselen ve 
madeni mevzuat ile ampul ve 
serum şişeleri kapalı zarf usu
lile satın almacaktır. ihalesi 
30-10-934 salı gilnü saat 14 
de wa edilecektir. Talipler f!!V 

saf ve şartnamesini görmek Ü· 
;,;ere her gün öğleden sonra ve 
n~ünakasaya iştirak edecek
lerin ihale gÜn ve aaatinden 
evvel teklif ve teminatlarile 
birlikte M. M. Vekaleti Satm
alma Komisyonuna müracaat
ları. (404) ,(6585) 

7063 .. " 
Garnizon kıt'atmm ihtiyacı 

için 450 ton linyit kömürü ale
ni münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 12 • 11 • 934 Pazartesi 
günü saat 1 1 de yapılacaktır. 
Vermeğe istekli olanların şart
nameyi anlamak üzere her gün 
Bergamada komisyona müra-
caatları. (442) (6749) 

7249 
••• 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
996 kalem alat ve edevatı tıb· 
biye kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. İhalesi 6. 11 -934 
salı günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve şart
namesini ~örmek üzere her 

°)'. I 

' , z , 
/ /. 

~ 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Şubeınizde çalıştırılmak Üzere Galatasaray Ticaret kıs -

mından ve Ticaret lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret 
mektebiyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek 
üzere bilmüsabaka altı memur alınacaktır. imtihan 4 Teşrini· 
sani 934 Pazar günü yapılacağından isteklilerin diğer şeraitle 
tevdi edecekleri evrak ve vesaik hakkında malfımat almak Ü • 
zere Bankamıza müracaatları. (6954) 

gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatmdan evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir -
likte M. M. V. Satmalma Ko
misyonuna müracaatları . 
(449) (6772) 7282 .. . .. 

Çorlu ve Muratlı Garnizon 
kıtalarmın ihtiyacı için 40,922 
kilo Tüvenan kömürü kapalı 
zarfla alınacaktır. İhale günü 
7, 2inci Teşrin, 934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 

• şeraitini görecekler her gün 
Çorludaki Koınisyonumuza ve 
İstanbul Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonuna ve talip 
olanların teklif ve teminatla
rile birlikte belli gün ve saat
ten evvel Çorludaki Koınisyo
numuza müracaatları, 
(448) (6773) 7283 ..... 

Kapalı zarfla yapılan fia· 
lımn pahalı olmasından dolayı 
bir ay zarfında pazarlıkla alın
mak üzere tekrar münakasaya 
konulan üç yiiz otuz bin kilo 
Unun ihalesi 17-11-934 cu
martesi gün üsaat 14 de yapı· 
lacağmdan talip olanların Ed
rernitte Satmalma Koınisyo
nuna müracaatları. (477) 
(6936) 7453 .. . . 

Fırka kıtaatı için 21,900 
kilo Arpa mukaddema kapalı 
zarflarında talipler zuhur et
n1ecliğinden pazarlıkla alına· 
caktır. Pazarlık gilnü 22-10-
934 saat 15 te Komisyonumu· 
za müracaatları. (475) 
(6938). 7454 

• • • 
Fırkanın aayraıniç garnizo 

nu için i.cilen ve pazarlıkla 
50000 ~o kuru otun ihale gÜ· 
nünde talibi zuhur etmediğin • 
den yevmi ihıale olan 30 • 1 O • 
934 tarih Salı günü· saat 13,30 
da teıninatı muvakka -
teleriyle birlikte Bayramıç • 
ta koınisyona müracaatları. 

(484) (6973). 
• • • 

Vize, Demirköy ve Kırklar· 
eli, Pınarhisar kıtaatı için 28 
küçük soba, 58 büyük saç ao • 
ba, 145 küçük saç soba, 56 bü
yük mangal, 693 dirsek, 2310 
soba borusu, 287 kürek, 287 
maşa, 231 soba tahtası 25 - 10-
934 perşembe gÜnÜ saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin Vizede satınalma ko 
misyonuna müracaatları. 

1 • (486) (6975) 

• • • 
Fırkanın Ezine, Kızaklı, Ge-

yikli ve Ayvacık garnizcmları 
için acilen ve pazarlıkla 
50,000 kilo kuru otun ihale gü 
nünde talip zuhur etmediğin • 
den yevmi ihale olan 31 - 1 O • 
934 Çarşamba günü saat 13,30 
da ihalesi' yapılacaktır, Talip -

1 lerin yiizde yedi buçuk temina 
tı muvakkateleriyle birlikte 
Bayramıçtaki Satınalma ko 
ınisyonuna müracaatları. 

(487) (6977) 
• •• 

On bin adet sahra ve Beş bin 
adet anot pili kapalı zarf usu • 
liyle satın alınacaktır. ihalesi 
1 1 • 1 1 • 934 Pazar günü saat 
On bir~edir. Taliplerin şartna• 
mesini görmek için her gün ve 
münakasasma girişeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek· 
tuplarını Ankara M. M. Veka· 
leti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (485) (6974) 

• • • 
F ırkamn Ezinedeki Topçu 

kıt'atı için mukaddema kapalı 
zarfla ilan edilip talip zuhur et 
meyen 250000 kilo kuru ot 23· 
1 O- 934 tarihinde saat 13 de 
pazarlıkla satın alınacağından 
taliplerin Bayramıçta koınis • 
yona müracaatları. 

(483) (6972). 
• • • 

200,000 kilo Samanın 22 • 
10- 934 te saat 15 te pazarlık
la satın ahnacağmdan taliple • 
rin Bayramıçta satınalma ko • 
ınisyonuna müracaatları. 

1 1 .(488) (6976) 
- 1 • ~ • 1 ••• 

39 kalem taliın ve terbiye 
malzemesinin muayyen pazar· 
hk günü olan 17 - 1 O • 934 gÜ· 
nü hiç bir talip çıkmadığından 
pazarlık günü 27. 10. 934 sa· 
at 16 ya bırakılrnı§tır. Evsaf ve 
şeraiti eskisi gibidir. Pazarlığa 
İştirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlarile beraber 
Çorludaki koriıisyonumuza 
müracaatları. (480) (6939) 

••• 
lzmitteki kıtaat - için 

(45100) Tuzladaki için 
(9000) kilo ki kuru fasulya 
15 • 11 • 934 Perşembe günü 
saat 14 te kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere Es• 
kişehirde Kolordu ve Izmitte 
Fırka Levaznnlarma ve eksilt· 
meye kapalı zarf atacakların O 
gilnün saatinde lzmitteki Fır· 
ka Satınalma komisyonuna 
müracaatları (479) (6940) 

• • • "'1 
Bursa Askeri Lisesi Talebe• 

si ile Hastane için kapalı zarf· 
la alınacak olan 220,000 kilo 
Has Ekmeğin münakasası 15· 

11-934 Perşembe günü saat 15 
te Fırka Satınalma koınisyo • 
nunda icra kılınacaktır. Talip· 
lerin şartnameyi görmek üze • 
re her gün münakasaya iştirak 
için de vaktinden evvel temi • 
nat ve teklifnarneleriyle satı • 
nalma komisyonuna müraca • 
atları. (478) (6941) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı I,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Zafiyeti umumiye, lıtihasızlık 
ve kuvvet•izlik halatında bü
yük f aide ve te•iri görülen ark Malt Hulasası Kullanınız • ..,, .,, 

Her eczane~ 
de •atılır. 


