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ikinci milli diş tababeti ku
rultayı yarın toplanıyor. Ka~-

f b ·k makıseri mensucat a rı ası 
t · baılandı. nalarının mon aJına Sahip Te Bqmubarriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Şeker sanayiinin 
Kurulması bitti 

-o- ba 
T urbaldaki fabrikanın çalışmaya t 

1 . . . d •eker sanayıı 
aıtıasıle memleketunız e ' . milli bir 

kurulmu• ve teker meıelesı, T 
' ·ı · luyor. ur· 

llleıele olarak halledı mıt 0
• f b· 

lııa.1, sekiz sene içinde kurdugumuz 
8 

•• 
.k .. d.. .. ··d""r şeker sanayıı 

rı alann dor uncuıu u • .. 1 ak e-
n.in kurulmasında ilk teşebbusko mi lı. 

f . . d . haf a edece o an 
l'e ını aıma mu . az . edilınişti. 
Pullu, 1926 senesınde tesı1l · tarafın· 
B . 1 p Hazret erı 
•tvekıl smet aşa f b ·k sının açıl· 

dan geçen gün, Tu_!'hal a rı at kta işa· 
lJla merasiminde aoylenen nu u bb ·· 
ret edildiği gibi, q zaJ?a';' b,:f i::ı~ar:.: 
bir çokları tarafından ıstıbf k 1 
laımll1 ıı. Fakat teıebbüıe ö~ya .. k~;:: 
lar metanet sahibi kimselerdı. Hud 1 .. t ek yar ım a
tin ve it Bankasının mut er .. h. . · La· 
. ah. ı ·bumu 1mı11 

l'ıle te!ebbüs s ıp erı, · · "k 1 da tes111ne §a.rarak diğer fabn a ann 1 
• il fabrikasının açı • 

çıgır açtılar. Alpu u .. affak ohna· 
ınasile giriıilen teşebbus muv yıı·· 

d T"" k. ede teker ıana 
saydı, belki e ~~ ıy 1 dır ki ıeker ıa· 
kurulamazdı. Bu ıb~ !' .. b ünde Al· 
nayiinin kurulmaH bıttigkı ugakt amil 

U Al ulluyu urm a 
pu unun ve P • • ükranla yadet· 
olanların hizmetlerını 1 
inek lazımdır· U ak fab· 

Alpulludan sonra kur~lan t ıon· 
rikaıı azıcık sarıınblı bır hayattand 

. . mi · i bir ran nnan-
ra nihayet ınhza a ve ıy U .. .. fahri 
la çalışmağa ba,lamııtır. . ı~ncdördün: 
lra geçen sene açılan Eakışe ~.r' I 

d el"en eun açı ma cü ve sonuncusu a &' ~ B d'" t 
. . ılan Turhaldır. u or 

merasımı yap . . . •htiyacı olan el· 
fabrika mem!eketımızınk ı . ·mal edebile· 
1• 11• be bın ton şe erı ı 
ı, e ı Ş h · d" Vasati bir ça• 

cek bir ran unanı .aız ır. ile Eskiıe
lıfma devresi içinde Alpullu T ~-ı 

1 b. ton urnıu on 
hir ıenede on a lıtar ın ' k 
"ki b" t U•ak ta ıekiz bin ton şe _er 
ı ın on, • . · tih al edı 
· tib 1 ed bT r Maamafih ıs s • 11 88 e 1 1 

• •· eker İs· len pancarın miktarına gore, 1 ,. l 
tihsali de artıp eksilebilir. Mes!I": Alpku • 

al•· "ki mıılı ıe er lu geçen sene norm ın 1 
•• • • ki 

İstihsal etmişti. Hemen soylıye~:J; ik 
nonnalden fazla çalışmak ıekd ~~ld" rsır·a· 
1 ·ki · b" ·• egı ır. arının arzu etb en ır 1x- d 1 
f . d ami ran onan a 
abrıkanın pancar an az. . .. ·· l"'k 

teker istihsal edebilmesi ıçın yu~ gund u 
b. . . . d alı•mall lazım ır. 
ır mevıım ıçın e ç :ı • ı k . . da ıt enme 

Mevsım geçtıkten so'.'ra akd" de pan· 
mecburiyeti hasıl doldugu • ~ı:akta.lır. 

k ran ımanı • 
cann ıe er d. kil pancardan bır 
N_onnal ola~a~ ye 

1 edil:bileceği halde, 
kılo şeker ıstıhsal . on hatta geçen 
mevsimden sonra se~, .b! on iki kilo· 
ıene Alpulluda oldugu gı ı 

ya kadar ~·~ıyor; affak olduğııınuz 
Şeker, bıtırmege mov .. .. or Bu 

"Jk büyük aanayi teıebbuıu oluY k. 
ı .. rulınasil memleket ne aza• 
sanayıın ku b" ·tüla•asını yapmağı 
:~~~~' !~~d:k. E~vela çiftçi cephesini 

ele alalım: .. 11• b" ift•i pancar 
1 - En a:z yuz e ı ın ç • 

. . if d tın g" e başlamıtlar· zıraatinden ut a e e e b. ·ı 
d T .. ki de -"tçilerin miktarı 1~ ~ • 
ır. ur ye ~ .. çiftçı· 

yon yedi yüz bin olduğuna go~e! n· 
ı · · · agı" yukarı onda bın, pa 
erımızın aı k demektir 

c:ar ekiminden istifade edece • et. 
.. 11• b"n .,·ıeye temın • 

Pancarın yuze ı 1 • • lira 
tiğj menfaat, yedi, ıeki:z mılyon 
raddesindedir. • takriben 

Pancar ekilen sahalar . llde.ed. 
lu kal b. h ki vüsatın ır. r tı ın e ar . d . · cephesi· 

2 - Çiftçi cephe11n en ııçı ""ben· 
li f b ·katarda memur, mu 

ne ge nce; a n . k" · çalıımakta· 
diı ve İ§çİ olarak on bın 111 nüfus sa• 
dır. Her aile vasati ola~ak, beş d elli 

1 • ·ı·k • . enlen para an Y! ırıa, ııçı ı ıçın v . .f d diyor de· 
bın Türk vatandat utı a e e 
inektir. .. k .. mür kok 

3 - Milli ıeker ıanayıı, • 0 arliya· 
kömürü, kireç ve ıandıldık ~g~ç s bir bu· 
tile maden ve orman ıanayıımı:enıin et
çuk milyon liralık bir mahreç 

1 
e 

0 
mik· 

• alı•an arı 
illi§ oluyor. Bu sanatıe Ç • emektir. 
tarı da bu niıbette artmı! d akliye 

4 f b .k 1 çalı•ması, n - a n a arın • .1 tonluk 
\'esaitimize ıenede yarnn ~İ, yo~n ücre .. 
bir hamule temin ediyor ~- ~::.aktadır. 
ti iki milyon liraya ba ıg 0 

erasirnine 
l"urhal fabrikasının açı11:a :.:'rulduktan 
giden bir arkadaı, fabrı 8 kezinin va· 
•onra bu ıebirdeki po~ta ıner .. yleıniştir. 
ridatı otuz miıli arttıgını •• 

10 ühiın bir 
ilu varidat artması devlet ıçın mi ticaret 
,ekUıı teşkil etmeyeb}lir. .F.ak~ir ölçü· 
bayatı üzerine yapbgı tesırın ehemıni
ıü olarak kabul edilecek olursa, 

Yeti atikiirdır. . . . bu mÜ· 
S M·ıı· ·kıiaadiyat ıtıbarıle . 

- ı ı ı T"" k sermaye•• 
eııeıelerde ınünhaııran . ur . faaliyet 
olmak üzere otuz kırk mılyon l!ra "ili bir 
halindedir.Böyle bir sermayenb!' k'.:ç de· 
İt üzerinde toplanmış olması, ırt afında 
f e•eker er 
a hareket yap~yor v ' •. ilyona çı· 

dönel\ sermayeyı sekı~n, yuz ';: deflerin· 
kanyor. Milli iktiıad!yatın .k e etmektir. 
den biri de sermay~Y1• tarrı rograını dd 
Esasen fırkamızın ıktıs.ad e~ değil midir? 
sermayeyi harekete getırm aye nokta· 

Ç"f . . • . et ve ıerm d 
ı tçı, ışçı, tıcar .. ~ ettiğimiz fay .~-

aından yukanya hulasa "'unıuı: sanaynn 
lanndan maada kurdug 

1
. eleri de var· 

. . . t"nıaİ ne ıc 
çok ehemmıyetlı iÇ 1 •• .. k müesseseler· 
ılır. Şeker fabrikaları ~uY\. bunlar da 
dir. Her büyük sana~ gı 'iıeniyet imi· 
kendi muhitlerinde bırer meaf oda haıta• 
1• br"'·-•·~ etr ı 1 
> oluyorlar. Fa. ''!"':" Mektepler açı • 

haneler inşa edılmıştır. daları yapıl· 
l?ııfbr. Sinemalar ve ok~~-a ~zıneılcr, ıe• 
lllıftır. Bu içtimai .ve 11 ed niyet ve kül; 
\'Jyeyi yükselten b~er m vrupanın yen• 
tür ocağı balindedır. A inkişafm· 
ıncdeniyeti, sanayi hayatının 
dan sonı-a batlamıştır. I her dört fab-

Bu ınydığımız fayda ar.. tlerdir. fa• 
rikaya da tAmil ?l~n h';;,:':,j;~ının huıusi 
1.aı bunlann h:ırıcınde M r bulunduk· 
"azİyetleri de vardır. af e;.e ;eydana g•· 
..... muhitte nufus kes e ] 
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Yeni Sovyet büyük elçisi Karahan Cenapları otomobilde 

M. Karahan memleketimizde 

Sovyet elçisi dün geldi 
Hariciye Vekili ile birlikte Ankaraya 
giden M. Karahan yeni vazifesine tayi
ninden dolayı memnuniyetini söylüyor 

M. Karahanın bir portren 

Sovyet Rusyarun yeni Ankara bü
yiik elçisi M. Karahan dünkü eks
presle ıehrimize gelmiş ve dün akşam 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyle bir 
likte Ankaraya gitmi§tir. 

M. Karahan Sirkeci istasyonunda • 
Tevfik Rüttü Bey namına hususi ka
lem müdürü Refik Amir Bey, Sovyet 
maslahatgüzarı M. Zalkind, Sovye~ 
harici ticaret mümeııiJi M. Vorobiof. 
lran konsolosu ve spor letkilatı namı
na Sadullah Bey ve Sovyet kolonisi ta 
rafından karıılanmııtır. Vali Muhittin 
Bey dün öğle vakii Sovyet konsolos • 
hanesine giderek M. Karahanı ziya • 
ret elmiıtir. 

M. Karaharun birkaç ıün evvel şeh 
rimize gelmesi mukarrerdi. fakat Ber 
!inde biraz rahatsn:alndığmdan hare. 
ketini iki gün tehire mecbur olmut • 
tur. 

M. Karahana sefaret katibi ve mat 
buat bürosu tefi M. Polakof refakat 
etmektedir. M. Polakof türkçeyi bilir 
ve memleketimizde bulunmuf ve Türk 
dMtu bir diplomattır. 

M. Karahan. fU beyan.atta ...... 
(Devamı 5 inci sahifede) 

YuRoslavga kabinesi 

Krallık naibi M. Uzuno':içi 
kabineye memur ettı 

Yeni kal l ıe ıinıdiye 
siya•ete k ayıt•ız, ı.art• 
sız itaat edecekt~r . 

RA T 22 A.A. - Kabınenın 
Bki~l~~ müt~allik müzakereler bütün 

tef ını . . 
.. n devam etmııtır. T . ·ı 

ıu llrk "b" ayan reisi M. omaııç 1 e 
Kra n~. 1M Kumanudiyi celbede· 

mebusan reııı · 
. . ede bulunmuıtur. 

re~;~~::. kabinenin teıkiline, ge~e ~·· 
k·ı M Uzunoviç memur edılıruş· ki Baıve ı . 

t;.BELGRAD, 22. A.A. -:-. Kabinenin 
e suretile teıekkül edecegı hakkında 

il htelif rivayetler vardı~. M. Uzun~ 
Jl!u,. l krar iş başına çagırılmaıına ragr 
vıç ın ke. kabinenin halile kalmıyacağr 
men es ı .d. M .. kü 
hakkındaki kanaat umu~ ·~· ukmk _I"?' 

b. koalisyon kabınesı tete u u 
olursa ır u görülmekte iıe de bunda 
1ayanı arz ... 1 

.. k .... ta tesadüf olunacaııı zan o un· 
makuşt uda Eski baıvekil M. Marinkoviç 
ın a ır. . . . d ) 

(Devamı 5 ıncı sahıfe e 

Bulgari stanla 
Hududumuz· 

-o--

Türk ve Bulgar heyetleri 
bugün toplanarak tahriri 
muameleyi de bitirecekler 

Türk • Bulgaı· hududundaki bazı. ıue. 
seleleri tetki~ il~ me1ıul . ol~n komı~y~n 
vazifesini bitırmış ve ıehnmıze gelmışb~. 

Türk . Bulgar hududunda evvelce bır 
anlaşamama~hk olmuı, bunun iizerine 
emleketimız namına garp hudut ku • 

m N • B . andanı nıira1ay Osman urı eyın re. 
~-18• 1· altında erkanıharp kaymakamı Nil.-
ısı F d . k ıni topoğraf kaymakamı uat, enız ay 
~kamı Muammer, Hariciye Vekaleti 

:urahhau Lütfi lsmail, erkiınibarp yüz. 
batısı Kemal Beylerden mürekkep bir he 
yet ıeçilmittir. 

Bulgarlar tarafından da miralay Lu • 
ı.orun reisliği alımda hudut kumandanı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

tlrınek ve o nüfusu oraya bağl'.'_IR!'k gibi 
ıiyasi neticeler ~;.teker aanayun~ın ~e!'1'" 
lekcte temin eU.gı faydaların bır hula• 
1811 yapıldığı bir ıırada unutulmamalı-

dır. 
Ahmet ŞUKRU 

kadar takip edilen 

M. Uzunoııiı; 

Hindistanda -·-
Sosyalistler Gandinin 

keçisini Gandi 
kıyafetine sokmuşlar 

BOMBAY, 22. A.A. - Sosyalistler 
Gandiye çok eğlenceli bir ovun ovnanuı· 
!ardır. Sosyalistler 
Gandinin keçiıini a· 
ıırarak hayvana sa-
bibinin elbiselerini 
giydinnişler, burnu ~ 
na Gandi gibi göz-
lük takmıtlar ve ar-
kasına da çıkrık bağ 
lıyarak ıehrin elra- ~ 
fında gezdirmek su-
retiyle Gandinin ik-
tiıadi prensiplerini 
tehzil etmitlerdir. Gandi 

Milli kongre reiııi 
BOMBA Y, 2. A.A. - Bombay ıehri 

milli kongrenin reisi ve sosyalist lideri 
Rajandrapaıad'ı bir hükümdar gibi kar· 
tılamıştır. Kongre reisi baıtan baıa süs· 
lenmiı olan ıehrin ıokaklarında dört at
lı bir araba ile uzun uzadıya dolaşmıf 
ve kaldırımlarda ve evlerin balkonların· 
da birikmiı olan halk tarafından atılan 
çiçek yağmuı·una tutulmuıtur. 

, ' 
Fırka grupu 
Yarın toplanıyor 

lımet Pı. Hz .. muhtelif 
i~ler hak-

kında izahat verecek 
ANKARA 22 (Milliyet) - Halk 

Fırkası grupu çarşamba günü sa • 
bahı saat onda içtimaa davet edil
miıtir. Toplantıda Baıvekil lnnet 
Paıa Hazretlerile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin muhtelif itler 
hakkında fırka arkadaşlarına iza • 
hat ve malılmat verecekleri haber 
verilmektedir. 

Hariciye nazırları 
Konferansı 

Üç Balkan Hariciye nazırı 
Cumhuriyet bayramında 
Aokarada bulunacakJıu 

M. Yecıtiç, M. Titüleıko 

Balkan Hariciye nazırları konfe • 
raıw 30 Tetrinievvelde Ankarada top 

!anacaktır. Yunan 
Hariciye nazırı M. 
Maksimos, Roman 
ya Hariciye na2ın 
M.Titülesko ve Yu 
goa] v Hariciye na 
zırı M. Y evtiç 29 
T eırinievvel aaba
hı Ankarada bulu· 
nacaklar ve askeri 
merasimle karşıla· 
nacaklardır. Bu 
takdirde üç devlet 
Hariciye nazın ni-

M. Maksimos heyet 28 Teşriniev 
vel pazar gÜniİ 

tehrlınizde bulunacaklar ve akıamk.i 
(Devamı 5 incp sahifede) 

Meclis garın 
Toplanıyor 

Görüşülecek iıler bugün 
Meclise verilecektir 

.ANKARA, 22 (Milliyet) - Bii • 
yük Millet Meclisi çarşamba günü fev 
kalıide içtimalanna baılıyacaktır. Hü 
kiimet lkinciteırine kadar Mecliste gö 
rülecek iıleri yarın Meclise tevdi et • 
meie başlıyacaktır. · 

Hariciye Vekili 
Ankaraya döndü 

-o-

Tevfik Rüştü 8. in bal· 
kan misakına dair bir 
Bulgar gazetecisine 

verdiği mühim beyanat 
--·-Heyetle gelen aıkerleri-

mi:ı; de Ankaraya gittiler 
Belgratıan ıehrimize dönmüt olan 

Hariciye Vekili Tevfik Riittü Bey ve 
riyaseti altında olarak Yugoılav kra· 
lı Aleksandr Hazretlerinin cenaze me 
rasimine ittirak etmit olan heyet dün 

(Devamı 5 inci sahifede) 

r.- "\ 
iktisat vekilimizin 
Seyahat intibaları ---Celal Beyin ıon seyaha
tine ait intibalarını bir 
makale silıilesi halinde 

bugünden itibaren 
neşre başlıyoruz 

-·-İlk yazı Bugün 4 üncü 
sahifede 

Varşova mülakatından müs
pet bir netice çıkmadığı bil
diriliyor. ileride müzakere
ler yapılacaktır. 

c Tel: { Müdür: 24318. Yası i,leri müdürü : 24319. 
Jdare .,.. Matbaa: 24310. 

M. Gömböşün Varşova se11ahati 

Varşova mülakatından 
. müshet netice çıkmadı 

Macar Başvekilinin. bu seyahati bir kültür 
mukavelesinden baıka bir faide vermedi 

-V ARŞOV A, 22.A.A. 
Havas ajansı muhabirin· 
den : Macar Başvekili M 
Gömböt'e Polonya'nın en 
müteber niıanı olan be
yaz kartalın birinci rüt
besi verilmittir. 

Mümaileyhin V arıova
da ıördüğü halisane hüs
nü kabulü bir kat daha 
arttıracak tezahürat ya
pılmaktadır. 

Dün akf&JR neırolunan 
tebliğ karıılıklı dostluğu 

tebarüz ettirmekle bera· 
ber, Polonya ile Yugoı• 

lavya araıında mev

cut bir kültür ve fen mÜ• M. Bek ııe M. Gömböf 
nasebetleri mukavelesine benzer bir kartı serdettiği iddialardan birini tekrar 
mukavelenin imzasından haıka, ıimdilik ederek, "merkezi ve ~rki Avrupanın 
bir netice göstermiyor. yekdiğerin? iktisaden tabi bulundukları-

Y arı resmi mahafil, bir konsolosluk nı hesaba katmıyacak sureti tesviyele-
muahedeıile bir turizm itil3fı akti için, rin,, manasızlığını beyan eylemiştir. 
yakında muhtelit bir ticari komisyonun Nihayet, dün aktam gazetecilere vaki 
teıekkülünü derpi; etmektedirler. olan beyanatında Macar Başvekili garr 

Bu ziyaretin neticesi, mütekabil e· ve hiristiyan medeniyetinin piştarları 
mellerin hüınü telakkisini tesbit etmek- 11fatile her iki memleketin tarihi ve 
tıen ibaret kalıyor demektir. müıterek mesaisini hatırJatmıı ve dc-

M. Gömböt: "Polonyanın, dünya- mittir ki : 
rıın en büyük milletleri arasında layik ol- " Napoleon, Polonya hakkında, Av. 
duğu mevkii,. ikrar etmiş, Polonya bat· rupanın kubbesidir demekte haklı idi. 
vekili de, Macaristan'ın küçük itiliıfa (Devamı 5 inci sahifede) 

• J 

AS '{ı 

A 

I.ondra • Atıu•tralya yarııının yolunu göateren harita 

• 
Londra Avustra,qa lıava yarışı 

iki tayyareci 2 gün 4 saat-
te Avustralyaya vardı 

Melburna varmak için daha 3000 kilometre var· 
dır. Molisonlar Singapurda yarııtan vazgeçtiler 

Tayyareci Skot, Kampel ve Blak lngiltere - Avus· 
tralya hava irtibatı rekorunu kırdılar 

LONDRA, 22 ( A.A.) - Tayyare- yarelerin dün ııktamlri vaziyeti şudur: 
ci Skot, kampbel ve blak /ngilt<ı ·c • Pilot Skot'un idareainde, İngiliz Kornet 
Acıu&turalya hava irtibatı rekorunu tayyaresi 10.19 da Allababattan hareket 
kırmıılardır. Bu tayyareciler bugün etmistir . 
ıaat onbiri sekiz gece Portbarven'e Pilot Parmantiyenin idaresinde Holan 
cıarmrılardır hi lngiltere ile Aııuatııral ılalı Duglas tayyaresi 15.11 de Allababat 
ya araaındaki mesafeyi 52 &aat 33 da tan hareket etmiıtir. 
kika ve 30 saniyede almıfla:dır. Bu su Holandalı Pander S • 4 tayyareıi 15.55 
retle Aııusturalyalı Ulm'un t<!•İ·• etmif te Allahabada vasıl olmuf, lakin yere i • 
olduiu rekoru dört gün 13 saat 11e 11, nerken art kısmı ile pervanesi parcalan. 
dakika farkla kırmıı bulunuJJorlar. mıttır. Yaralanan yoktur. • 

LONDRA, 22 (A. A.) - İngiltere • Pilot Turner'in Amerikan Boeing • 
Avustralya bava yanıına iıtirak eden tay {Devamı 5 inci sahifede) 

Baıcıekil Hazretlerinin Tur hal ,eke r labrikcuının küşat resmini yaptık· 
/arı güne ait kıymetli İntibalardan .• 
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T ı RIHI TEFRiKA: 169 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiM 

Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAKTICJ VESiKALARA GORE). 
Yıuan: A. C • 

• 
I n giliz Hariciye nazırı nutkunda 

Makedonyanın istiklali için 
• 

lngilterenin çalışacağını bildiriyor 
"Selanikte yapılan tevkifat hak- kur vilayet menabiinden tediye a-

kında Avrupa gazetelerinde çı - lunacaktı. 
kan haberler üzerine endi,eye düt· 4 - O zamana kadar Makedon 
müştük. Gelen mektubunuzda yada mevcut olan ecnebi imtiyaz -
verdiğiniz izahat bizi teskin etti. !ar ve tesisat idame ve ipka edile-
Muhterem heyetiniz için daimi bir cekti. 
tehlike t~kil eden merkez kuman 
danı Nazım Bey hakkındaki tasav
vuratınızdan, ihbar ve if~atı ya
pan hainden malfımat vermenizi 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Dahili merkez teykilatının git -
tikçe büyümekte olmasına çok se -
vindik. Ulahlarla ittihat t~ebbüsü 
nün hayli ilerlemiş olma.aı da taya ' 
nı memnuniyet -havadislerdendir. 
Şimdiye kadar Bulgarlarla bera -
ber çalı,tıkları zannolunan Ulah
ların kazanılmuı ehemmiyeti ha
izdir. 

lzmirde mühim tetkilata muvaf 
fak olunduğu ve Mehmet Efendi 
(Dr. Nazım B.) karde.imizin mu
vaff akıyetleri haberi bizi çok se -
vindirdi. Bu tefkilatta yardımı do 
kunan hastahane sertabibi Faik 
Paşa esasen namuslu ve vicdanlı 
bir zattır. 

ikinci ordudaki teşkilatta Hüs
rev Efendinin biraderi Eyüp Efen 
diye müracaat sayesinde itin lro -
laylaı;acağı tekrar temin olunuyor. 
Ne yapılacaksa bir an evvel ~ -
!anması herhalde elzemdir. Çün -
kü lngiltere Hariciye nazırı Ed -
mond Grey tarafından yeniden i . 
rat edilen nutuk pek müthiftir. Ma 
kedonyanın kat'i istiklalini temin 
hususunda lngilterenin son dere -
reye kadar çalıtaeağını bildiriyor. 
Hatta Makedonya Bulgar komitesi 
bu nutuktan dolayı lngi\tereye te
tekkür etmittir.,, 

Terakki ve ittihat cemiyetinin 
harici ve dahili tetkilatı Türiciye 
dahilinde heooz icraat yapmağa 
muvaffak olamamakla beraber Ö
mer Naci Beyin Irandaki faaliye -
ti sayesinde lranda kanunu esasi
ye darbe vurmak isteyen f&ha kar 
Jı, bomba ablmasına muvaffakı. 
yet hasıl olmufbı. Bu münasebetle 
Paristen Irana yazılan bir mektup 
ta deniliyordu ki: 

"Naci Beyin medreseye müdür 
olması münaaebetlerimizin genİf
lemesine, oradaki Türk kardeşleri 
mizle aramızdaki rabıtanın kuvvet 
lenmı;_sine hizmet edecektir. Şaha 
atılan bombanın Türk kardeşleri • 
miz. tarafından yapıldığı ecnebi ga 
zeteler tarafından ilan ediliyor. 
Herhalde Türk kardeşlerimizin bu 
fedakarlıkları, bu vatanperverlik. 
!eri sitayişe şayandır. 

lran Mebusan Meclisinin şimdi 
ye kadar memleket dahilinde ısla
hata muvaffak olamaması esbabı
nın tahın muhalefetinden ileri gel 
diğini zannediyoruz. Biz lran kar
de,Ierimizin beyhude münaka.ta • 
larla değil, genç ve kavi bir- ordu 
te~il etmelerile iftihar ederiz. Me 
busan Meclisi m~aya devam 
etsin. Fakat bir taraftan da vakit 
kaybetmeden "milli asker" t,,.ıü -
line de hemen b14lamalrdır. 

Bilirsiniz ki hükumetin ~vket 
ve istiklali askeri kuvvetine isti -
nat eder. Bu bapta h~ bir teJ' esir
gemiyeceğinizi biliriz. Biz Iranı 
kuvvetli görmekle iftihar ederiz.,, 

Bu dört madde büyük devlet -
ler tarafından kabul ve tatbik e -
dildiği takdirde Avrupa vilayetle
rindeki Türk hakimiyeti sukut et -
miş olacaktı. Osmanlı devletinin 
Avrupa hududu hemen hemen 
lstanbul kapılarına dayanacaktı. 
O zaman tabiatile Istanbul payi • 
taht olarak kalamıyacaktı. Paria -
ten bu meselelere dair Selanikte -
ki dahili heyeti merkeziyeye gön
derilen bir mektupta deniliyordu 
ki: 

"Payitahtımızın Avrupadan As 
yaya nakli bizi Avrupa devletleri 
arasından çıkararak ikinci ve üçün 
cü derecede bir Asya devleti hali
ne koyar. Yalnız siyasi nüfuz ve e
hemmi yetimizin mahvı değil, 
maddi kuvvetlerimizde madum 
hükmüne girmiş olur. Rumelinde 
halkın toplu bulunması ve nakliye 
vasıtalarının binnisbe mükemmel 
olması, yolların ve şimendiferlerin 
mevcudiyeti sayesinde Osmanlı or 
dusunun nufını t~kil eden asker
lerini süratle tahtidini temin eder. 
Tah,idatın süratle yapılması dev• 
!etin maddi kuvvetinin esasını teş 
kil eder. Maazallah Rumelimiz el-
den çıkarsa, Anadolunun genitliği, 
ahalinin dağınık bulunması, yol ve 
fOsemiz olmaması mevcut askeri -
mizin bir noktada tahtit edilmesi 
hiç olmazsa altı aya ihtiyaç hisset• 
tirir. Bunun üzerine Omıanlı haki
miyeti lran kuvveti derekesine in
mit olur. 

Bu hususu takdir eden Avrupa-
1ılar, kan dökülmesine meydan ver 
meden Makedonya meselesini hal
letınek sayesinde bizi müzmahil et 
mek istiyorlar. Ondan sonra tak • 
simin bakiyesini de tamamlamak 
tabii çok kolay olacaktır. Make. 
donya meselesi Türklerin mevcu -
diyet me:elesi olduğundan bu hu
susta her '>ir fedakarlığın göze al
dırılması lazımgeldiğini, Makedon 
yayı kaybetmekten ise azim bir 
muharebeye giri,meği tercih etme 
nin icap eyliyeceğini zannediyo • 
ruz. Taliimizi tecrübe etmek atıl 
kalmağa kat kat müreccahtır. 

Fakat heyhat! Bu murdar hü -
kumetten ne bekliyebiliriz? Ancak 
halk bir mevcudiyet eseri gösterir
se hükfımet o zaman müdafaaya 
mecbur kalabilir. Zaten Avrupa 
konserini tefkil eden devletler ki 
(esasen aralarında tam bir ittihat 
mevcut değildir) meselenin muha
rebe ile halledileceğini görecek o. 
lurlarsa her tetkil ettikleri o kon
ser kendiliğinden dağılır. Navarin 
de Osmanlı donanmasını yakan it 
tihadı bugün husule getirmek müm 
künsüzdür. Bugün hükCimetler par 
limentolar vasrtaaile idare olun • 
duğundan ve Avrupada f&hsi ha. 
yat kıymet kesbettiğinden Make • 
d?nya gibi t~li bir mesele için hiç 
bır parlıimento kırk elli bin Avru
palının ölmesine muvafakat ede • 
cek salahiyeti hükumete veremez. 

Marsilya cinageti suçluları 

Pavliçin F raınsaya teslimi 
için bir !(aç haf-

t~a daha beklemek lazım 
•••••••• 

Belçikada yakalanan bir Hırvat mülazimi Pav· 
liç'ten para aldığını itiraf etmektedir 

TORINO, 22 (A. A.) - Havas A -
jansı mWıabirinden: 

Zabıta, Hın-at Paveliç ile K vaternik' • 
in sureti tevkiflerine dair tafsilat vermek 
ten elan imtina etmektedir. Bunların tes. 
!imi için daha bir kaç hafta beklemek ıa. 
zungeleceği anlaşılıyor. 

Ecnebi devlet reisi ve eı-karuna suikast, 
mücrimlerin teslimi için kanuni bir sebep 
olarak kabul edilmiş tir, Ancak, bu teslim 
İptidai tahkikatı yapan istinaf rnahkeme
ıinin karan üzerine Adliye Naz!.-ının ve. 
receği müsaadeye oağlıdır. 

Biri Torino'da, diğeri de Milano'da 
b; 1.a isimlerle saklanan mücrimleri, 
Fransız zabıtasının müracaatmcfan yalnız 
48 saat sonra keşfedip yakalamağa mu
vffak olan 1 tal yan zabıtası tebrike tayan 
görülmektedir. 
Belçikada yakalanan bir müliizım 

LlYEJ, 22 (A. A.) - Mülazim de 
Poliç'in isticvbı bütün 1rece -devam etmit 
tir. Merkum, adının evvelce söylendiği 
gibi Perçeç değil Periç olduğunu .söyle
miştir. 

1896 da Dalmaçyaıla doğduğunu ve 
hayatını Almanya, Ameri.ka, F ranoa, hal 
ya ve Belçikada geçirdiğini ifa<le eden 
maznun bu ayın 17 $İnde Almanyadan U. 
yej'e geçmiştir. 

1 tiraf <.ttiğioe göre, Marsilya suikasti· 
ne ittirik eden tethişçilerle Parist•:, tem
muz ayında temaslarda bulurunuştur. 

İspanyada bir 
Dinamit patladı 

27 asker öldü, bir çok 

kimse de yaralandı 
MADRIT, 22.A.A. - Asiler tarafın

dan terkedilen bir dinamit patlamıf, 27 
asker ölmüı ve bir o kad,..- da yaralan
mıştır. 

Dinamit Langreaa'tan aailenta ı:erket· 
tikleri silahlarla beraber A viedoya bir 
komyonla nakledilirken patlamııtır. 

P ARIS, 22.A.A. - hpanya sefareti 
tarafından veı-ilen re•mi bir tebliğde, 
siyasi vaziyetin temamlle vuzuh kesbet
tiği ve kabinede tam bir fikir itt~badı 
mevcut olduğu beyan ediliyor. 

Ayni tebliğe nar.ıran, ordu cumhuri
yet hükiimetine temamile sadıktır. 

Son kanlı hadiseler dolay11ile vaziye
ti kan"1'ıf olan Asturiyas eyaletinde ha· 
yat tabii mecra11nı takip ~ekte ve 
lıpanyanrn bütün diğer kısnn!arında hu· 
zur ve sükun hül<üm sürmek\Jedir. 

İşçi fırkası Norveçte 

kazanıyor 
OSLO, 22.A.A. - 15 birinci teırinde 

bütün Norveçte yapılan belediye seçimin 
de işçi fırkası mühim bir kazanç elde 
ebniıtir. l9Jı belediye intihabatına ni•· 
betole işçi fırkası 400 fazla azahl< elde et· 
miıtir. 

Kıymetsiz eshamı süren 

borsacılar takip edilecek 

VAŞINGTON, 22.A.A. - Kıymetler 
borsaları li:omisyonu bütün memleket 
borsalarına şamil çolı: senit bir barelı:e
te girişmiıtir .Kıymelliz veya l<ıymeti 
şüpheli eshamı sürmekte ihtisası olan 
borsacılar takip ve iıten menolunacak
lardn'. 

• 

Merkumun elinde sahte bir pasaport var. 
dı. 

Poliç, suikınte her hangi bir suretle 
ittirakioi inkar ve hatta bundan haberdar 
dahi olmadığını iddia eylemektedir. 

Budapeşteye de asla gitmediğini söyle
yen munun 1933 ten beri Hırvatların Y u 
goslavya'dan ayrılmaları lehine bir hare
ket vücuda getirmek maksadile seyahat. 
ler yaptığını ve bunun için de U •taşi'le
rin başı Paveliç'ten para aklığını itiraf 
ey lemittir • 

Bir tevkil daha 
PARIS, 22 (A. A.) - Gazeteler Mar

silya canileri şeriklerinden Andre Ar • 
tukoviç'in tevkif edildiğini bildirmekte • 
dirler. 1889 da doğmuı olan merkumun 
üzerinde Macar pasaportu vardır. Keadi
•İ UstaJilerin tehlikeli azasından biridir. 
Bilhassa Avınturyada müteaddit suikut 
lar yapmış ve şimdi mevkuf bulunan iki 
ıer:ki cünnü Sunger Alis Pospoşil ve 
K vaterniktus ile birlikte Yugoslavyaya 
giden beynelmilel trenlere karşı suikast 
ler tertip ettikleri için o zaman on ay hap 
ıe mahk.iim edilıni~ti. Şimdi, Fransız po. 
lisinin teşebbüsü üzerine Londradan ko
vularak F ranaa'ya ırideı ken tevkif edil -
miıtir. 

Bir suökastçi yakalandı 
BAMBERG, 22 (A. A.) - Suikastte 

bulunmak cürmü ile bir lol<antacı tevkif 
edilmiştir. 

Atinada meşhur ~aki Kara 

T anaş yakalandı 
ATINA, 22 (Milliyet) - Bu ııal>ab 

Pafuya'nın Ankenopulos durağtnda Ce
neral Papülas ..., bazı eski polis memurla 
nnın müzaheretile Liberaller Lideri M. 
Venizelos ve zevcesine kartı yapılan su
ikast teşebbüsünün en birinci faili olarak 
ararulan eılnya reisi Kara Tanaş yaka • 
landı. Kara T anaş on yedi aydanberi 
Atinada saklanmakta imiı. 

Pasifik ıahillerinde 
fırtınalar 

POltTLANT, 22 {A. A.) - Şiddetli 
bir fırtına Pailli.k denizi sahillerinde 
tahribat yapımı ..., 16 kip ölmüştür. Bir 
balıkçı kayığı bamııı ve altı kişilik mü
rettebatı boğulmu§tur. Setil'de Mardison 
vapuru demirlerini taramıı ve diğer üç 
vapurun üzerine düpnüıtür. Bunlardan 
Harveater vapuru batmıı ve ötekileri ha· 
-.ara uğramııtır. Sahil boyun<:a muhabe. 
.-at dunnuştur. 

-o-

Fransız Soıyalist fırkası 
PARIS, 22 (A. A.) - Fransa Soaya

li•t fırk~sı mecilis:i mesaisini bitirmiştir. 
Meclis milletin bütün zinde kuvvetlerini 
bir araya toplayan yapıcı bir siyaset! plam 
nı derpiş eden bir karar sureti kabul et. 
miştir. Meclis ıilndilci hükiimete muhalif 
vaziyete uygun tedbirler almağa ve bil -
hassa siyasi ve iıktısadi müessesah ıslab
için Miiessesan Meclisinin içtirnaa davet 
edilmesine ıkarar ftrecek her hükumete 
müzaherete .-nade olduğunu temin ede
rek askeri ittifaklar si.temine kartı Mil • 
leıl.,.. Cemiyetinin azami surette takviye
sini iıtemiıtir. 

Etna yanardağına çıkan 
yol 

KATANA, 22 (A. A.) - Etna yanar 
dağına çıkaca .l<yolun kütat reani, kral 
taraf1ndan icra edilmittir· 

Bu yol, 700 metre irtifHan batlayıp 

İrlandada karışıklık 2000 metreye l<adar yükselmektedir. Bu
rası, hemen yanardaim menfezine yakm 

? ARiS : 22 • ( ı\ A) - Dublen' de bir noktadır. 

Başvekil Dahiliye Vekili ile gör:üştü 
A.NKARA, 22 (Milliyet) - Başvekil ismet Paşa Hazretleri bugün 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyi makamında ziyaret etmis ve Dahiliye 
Vekili Beyle iki saat kadar görüşmiıştür. 

Af yon ekin mıntakaları anlaşıldı 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Uyu~turucu maddeler inhisarı kanunu. 

nun beşinci madde~ine göre icra Vekilieri heyeti memleketimizde al • 
yon ekim mıntakalarını tesbit etmiş ve bir sene müddetle aşağıdaki 
mıntakalarda haşhaş ekilmesine müsaade etmiftİr: 

Ankara vilayetinde; Beypazarı, Nallıhan kazaları. Afyon, Denizli, 
Konya, lıparta, Eskişehir, Kütc,,hya, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya 
vilayet/erile Aydın merl>ez kazası, Manisa vilayetinde Eşme, Kula, De
mirci, Gördes kazaları Balıkesir vilayetinin Dursunbey, Sındırf{ı kaza • 
larile Big'4~iç, Kepsut nahiyeleri. 

Olüm cezalarını tasdik için 
'ANKARA, 22 (Milliyet) - Şebinkarahisardan Mehmet oğlu ibra• 

himin, Siverekt:m Haliloğlu Abdullahın, Ankaradan Atik, Amasyadan 
Osmanoğlu Süleyman, Mehmet oglu Nuri, Süreyya ve Ahmet oğlu H<1· 
lilin, Uşaktan Ali oğlu Hüııeyinin, Edirneden Nezir oğlu Azizin, Ça. 
nakkaleden Halil lbrahimin, Adapazanndan Mustafa oğlu Zekeriya 
ve Eminin ölüm ceZC1Bına çarpılmaları hakkındaki mahkeme kararları 
tasdik için Meclise verilmiştir. 

Ahlakı bozan mecmuaların memle
kete girmeleri yasak edildi 

'ANKARA, 22 ( A.A.) - Fransada çıkan "la Vie Parisienne" Pa 
ris Music-Hall, Frou-frou, !'art et le nu" mecmuaları umumi ahlakı bc>ı 
acak resim ve yazıları muhtevi olma sı hasebiyle memlekete girmeieri ı 

cra vekilleri heyeti kararile yasak edilmiştir. 

Rusyada Almanya lehine casusluk 
yapanlar mahkum oldular 

LONDRA, 22 ( A.A.) - Deyli T elegral gazetesinin leningrattan 
öğrendiğine gö. e Almanya lehinde askeri, bah•·i ve havai casusluk yap
makla maznun Alman mühendisi Kurt F uks sekiz sene hapse lfll::ıhküm 
olmuştur. Cürüm arkadaşlarından bir Avusturyalı altı sene hapse ve 
diğer bir Rus öı'Wime mahkWrı edilmişlerdir. 

Yııgoslavyanın Macarisfana notası 
BUDAPEŞTE, 22. A.A. - Yuğoslavya elçisi M. Vukceviç, bugÜn 

öğle vaktı Hariciye nazırı vekili M. Hory'yi ziyaret ederek kendisine 
şifahi bir nota tebliğ etmi1tir. 

Bu notada Fransada tevkif edilmif olan Marsilya suikaııti maznun
lannın ifadelerine göre bu işten methaldar olmasından şüphe c .Jilen 
bir şahsın aranılması talep edilmektedir. Bunun üzerine Macar, ,,,aka
mati hemen şiddedi ve şumullü taharriyat icrasına ba1lamışlardır. Yu
goslavya sefiri bu müracaattan bilistifade Kral Aleksandr'ın ölümü 
münasebetiyle Macar hükümeti tarafından vaki tazivetlere tesekkür 
etmiftir. 

Yunan Dahiliye nazırı istifa etti 
ATlNA, 22. A.A. - Atina emniyet ve jandarma müdürleri azle

dilerek yerlerine ba,kaları tayin edilmiftir. Dahiliye nazırı M. Yan
nopulos istila etmİftİr. 

Türkiye - İtalya 
Ticareti 

\ Er:ıurumun yeni belediye 

reisi 

Mukaveleye bağlı 4 nu
maralı list~ değiştirildi 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Türki>"'" 

ltalya arasında akdedilmit olan ticaret 
mukavele.ine bağlı 4 numaralı Jiştenin 
değiştirilmesi iki hükiimet araHnda l<arar 
Jaımıttır. l;>eğişiklik hükumetçe Meclise 
bildirilmiştir. 

Degişikliğe ıröre diğer hububat gibi 
afağıdaki maddeler miktan tahdit olun
maksızın hususi takala tibi tutulacaktır: 

Kuru sebzeler, tütün, pamuk, deriler, 
yulaf. 

Afyon bir buçuk milyon ltalyan lireti 
miktarına {tadar bususi takas mevzuu o. 
lacaktır. ihraç edilen maden cevherleri 
de loymetlerinin yar11ma kadar hususi ta
kas mevzuu olabilecektir. Yeni aulaıma
da ceviz kütükleri .için hususi ıartlar var 
dır. 
Anlaımımm imzası tarihinden evvel l. 

talyaya doğru Türkiye limanlarından leY 

i<edilen ceviz kütüğü milotarlan hususi 
takas hükümlerine tabi tutulacalııtır. O ta 
rihten •onraıki ihracat bedeli Clea:rinır he
saplanna kaydedilecektir. __ ...,_ 

ERZURUM, 22 (Milliyet) - Beledi
ye seçimi bitti. Cumhuriyü Halk Fob.o 
namzetleri müttefikan intihap olunmuı
lardır. Eski Belediye Reisi Turak Bey 
ekseriyetle reisliğe seçilıni~. 

Trabzonda havalar bozdu 

TRABZON, 22. A.A. - Haftalardaı 

beri devam eden güzel havalar ehin bir
denbire bozllJIDUf ..., Pddetli soğuklar 
bqlamıftır. 

Portekiz kabinesi 

istifa etti 

LIZBON, 22.A.A. - Kabine mütte
reken istifa etmiıtir. 

Ceneral Fon Kluk'un 

cenaze alayı 
BERLIN, 22 (A. A.) - c-eraI for. 

Kluık'un milli cenaze meruimi aynı 2·~ 
iinde )'aptlacoılotır. 

M. Dumerg'in taziyet 

telgraflarına cevabı 

cumhunyetçi lrlandalılar bir fatist gru- Kral, küşat resmini miitealnp Katana' K b • •• • • • d 
puna hücum edem< altı erl<e'~ ve bir ka• ya dönmüt ve Afrikada Somali müstem. em rIÇ Unıversıtcsın e 
dını yaralamışlardır. Yaralılar hastaneye lekesine ıritmek üzere buradan vapura KEMBRlç, 22 (A. A.) - Kral ile 
kaldınlıuı§, Öı;z:İbatı tesis için polio kuv· bimnittir. Kraliçe üniversitenin yeni kiitüpbanesi. 

Terakki ve ittihat Cemiyeti Ira
na gönderdiği bu mektuptan sonra 
Pariste bir toplantı yapmıftı. Bun• 
da 1908 senesi ille aylarında ma
huf bir tekil alan Makedonya me
selesi hakkında müzakeratta bulun 
muştu. lngiıtere Makedonyayı Os
manlı devletinden ayırmak için 
kat'i tetebbüslere tevessül ediyor
du. Avrupa konserini teJkil eden 
devletlerden bir kısmı lngilterenin 
arzusuna müm~t etmek Üzere i
di. Evvelce de bildirildiği veçhile 
lngiltere Hariciye nazırı tarafın • 
dan irat edilen nutukla Osmanh 
devletinin inkisamını ve Türklerin 
A vrupadan çıkarılmasını açık bir 
surette mevzuu bahsediyordu. Bu
nun için ortaya atılan dört esas 

vetleri müdahale etmiıtir. 3 tqrinisanide orada bulunacaktır. ni açınıılardır. 

L
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ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 

-Bitmedi-

PARIS, 22.A.A. - Bq .. ekil M. Du
meri M. Poincare'nin vefab dolayisiyle 
gelen taziye telgraflarına ceYap vererel. 
Türkiye Bapek.ili ismet Pata ile Iran 
Baıvekili Furugi Hana hararetle teıek
kür ebniıtir. 

M. Dumerg M. Bartu'nun vefab miı 
nasebetiyle de Efgan Bqvekili Mehme 
Hafim Hana da teşekkür ebnittir. Di
ğer taraftan Hariciye nazırı M. Lava! 
Mmr Hariciye Nazm Abdülfettllb Be
ye teıekkürlerini bildirmiıtir. 

tunlardan ibaretti: 
1 - Malcedonyaya büyük dev -

!etler tarafından seçilmit bir wnu 
mi vali tayin edilecek ve bu vali 
o devletlerin rızası olmadan azle
dilemiyecekti. 

2 -- Makedonyadr-tı Türk aske
ri çekilecek ve buna mukabil bey
nelmilel jandarmalar arttırılacak
tı. 

3 - Makedonyada bulunan ec
nebi memurların muhassesatı mez 

Marsilya suikastı 
Le Joumal, bugünkü nü•haıında 

nefrettiği bir ya:ı;ıda Marsilya sulka.s 
tının dahilde poliı İfİerinin tanzimi me 
selesini ıiddetle ortaya attığını, hükii 
met ve parlamento mahafilinin bu İf 
le ciddi surette uğrO§mağa b<Zfladck • 
larını yazıyor. Gazetenin bu nüıha • 
sında, Sandt - Brice imzaaile neırolu
nan bir fıkrada deni.liyor ki: 

"Buna intizar laz.rmgeliyordu. Al
manlar hem, ne saıiı.imiyetinden ve ne 
d~ kıyme~ind~n. fÜphe etmediğimiz 
h.u':!"':t hıs!erını sunuyor, hem de giz. 
lı umıtler ızharından kendilerini ala
~ıyorlar. Bu ümitler de Marailya fa
cıasının, orta Avrupanın yatıpna.sı ve 
Yugoslavya ile llalyanın anlaşması 
hususunda yapılan gayretleri kan için 
de boğup boğmıyacağı hususuna bağ 
lıdır. Bu gizli ümitlerin açıkça mey • 
dana çıkmasına tetcsül e~meliyi,z. 
Ôliım, n.azik bir meselenin halli için 
g.ayet dıkkatle hazırlanan bir ifi ta
tıle uğratmıftır. Maamafih bu rrHısele 
baki kalmakta berdevamdır. Hatta 
halledilmesi lii~unuı daha müııtoceli • 

yet kesbetmektedir. Tabii bunu vücu• 
de getirenler arasında değifiklik ol
maktadır. Franaanın vermif bulundu· 
iu kararın layetegayyir olduğunu söy 
lememize lüzum yoktur. M. Barthou 
Roma ve Belgrat arasında yakınlQf • 
ma hususuna sarfı gayret ederken 
Fransa hükumetinin ve bütün Fransa 
nın duygularına tercüman oluyordu. 
Bütün milletinin dileklerine tercüman 
olan Kral Alek1N1ndr'ı Fransaya sev • 
heden ayni itimat hamlf!!Si değil mi 
idi? Hadise, ltalyanların durbinlik ve 
basiret göstermeleri hususunda ken • 
dileri için bir fırsat teıkil etmektedir. 
Bunu fırsat diye tavsif etmekten çekin 
miyoruz. M. Mussolini gibi bir devld 
adamının bunu anlamadığını görür .. 
sek hayrete düferiz. ltalya ile Yugos
lavya arasındaki anlaıamamazlıkla • 
rın lehinde ltalyanların on senedenbe 
ri, Yugoslavyanın rüçhanlı bir va~i.yet 
alması korkusunu beslemeleri Ve Yu • 
goslav camiasının dağılmak istidaılın 
da olduğu kanaatini istismar etmele
ri karıııında Sırpların itimalaızlık (103 

terme.inden bQflta ne vardır? Artck 

Romanın u.zun .zaman aürecek olan 
bir vesayet devresine nigehban ol
mak endiıesile Yugoslavların küçıik 
Kralın tahtı etrafında bir<birine daha 
:&iyade sokulacaklarını anlamaması 
mümkün değildir. Şüphe ve hınçları 
r~k eden sempatili itimaılın tezahurii 
ıçın bu :zam.ankinden daha iyi bir fır
sat olabilir mi?,, (Le Journal) 

Avrupada yıkıcı 
kuvvetler 

"L'indipendance Roumaine'' gaze 
tesinde okunmuffur: Cumartesi. günu 
M. Bartıı'nun naıi önünde söylediği 
müheyyiç nutkunda, M. Dumerg, Av
rupayı ve Avrupa medeniyetini :J-ık -
mak için ittifak etmiı gibi görünen 
kurJvetlerden bahaeylemıiftir. Teıkılat 
halinde cinayetle siyasi bozgunculuk 
teıebbüslerine karıı müdafaa için 
kat'i az.im bulunmaz.sa, yalnu: •ulh i~ 
temek, müzakerelerde bulunmak ve 
miaaktar im:za etmek kafi deiildir. 
Epey :ı;amandanberidir cebir ıoe şiddc 
tin hükümran olduğu bir devirde ya. 
ııJ'Oruz. Harpten evvel ıiyasi ıuilrast 

müteferrik vekayiden sayılırdı. Hal • 
buki ıimdi her günlük ııakayı >ırasına 
geçmif bulunmakta ve hiç :.ir teknik 
teferrüatı kaçırmayan ıJe bütün ihti -
raslardan istifade eden ince bir t~ıki
l&tın mesai semeresi vaziyetinde tecel 
li eylemektedir. Bu kanlı seriye Al • 
manyada Rathonau'nin,Erzbergerin ve 
bir çok diğer demokrat reı.tcrin katli 
ile bQflanmlf ve milli soıyalum nıe11-
kii iktidara ı:eldikten S0'1ra gittikçe 
fazlalaıan bir yürüyüıle devam olun 
muftur. Bu misaller haktki bir cinayrt 
mektebinin vücut bulma•ını tevlit ey• 
lemiştir. Sene bidayetindu:beri arka 
arkaya Duka, Dollfuss, Kral Aleksan
dr ve Barthou öldürülmü~t·:ir. Bu ka
dar fazla kurban verilme•İ çok vahim 
ihtimalleri düşündürmektedir. Çünkü 
ölenlerin hepsi, cepherun aynı kısm~n· 
da, sulh müdafileri kısmında bulun • 
makta idiler. Hep:ıi büyük me11kiler 
iıgal etmekte idiler ve ga)-bubiyetleri 
beynelmilel vaziyette bıi>ıik karııık
lıklar tevlit edeceğinde11 ve mensup 
olduğu memleketin mühim surette .ıa 
)~flamasını intaç eyleyeceiirıden do • 

Vapurda yangın 
RIYO DE JANEIRO, 22. A.A. -

Borda11oda yanğın çıktığmdan dolayi 
telsfale imdat dileyen alman bandıralı 
Rio <le Janein> vapuru, ya.-dnna gelen 
gemileıin muavenetini reddederdc ker 
diliğinden yoluna devam etmiştir. ' 

la)'I aeçilmifdirler. Bugün Avrupada. 
Avrupayı sulh yolunda yiıı·iimeğ<1 şe< 
heden bıitün devlet adamlarını11 öl • 
dürülmeıtini hazırlayan ve baJU yer· 
lerde müaamaha ve hatta teşvik RO 
ren fesat membalan bulund1.Ağu artıl 
tahakkuk etmiı ve bu iılere bir niha· 
yet verilmesi .zamanı gel1Tl4flır. Eğer 
A ıırupaya cebir ve ıiddelle hıilrmolu 
ma.ğa devam edilir, inuınıyctin vıcdo 
nı son fiJdetiyle bunun aleyhine yıik· 
selme::ı; ve hukiimetler bu cina~t yu· 
valarını e~mek kuvvetini bulama~lar· 
sa büyüle felaketi re inli.Mır etmek f.9. 
:ı:ımılır. 
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~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~1~· ~~ ~ecilikle ~~ lfELE~ 
Var mı yok mu? 

Her •eyden evvel an1~mam_ız 
lazımgelen bir nokta var: Bız, 
yani efkarı umumiye namma ıöz 
ıöylemek vazifesine malik olduğu 
nu zanneden gazeteciler arasıra 
lalan filan seylerden fikayet ede
riz ve bunldrın düzelmesini, gide
rilmesini isteriz, amma iste.d iğ!1T!iz 
reylerin yüzde on beş, yırmısıne 
muvallak olur muyuz? Orasını 
bilmem. 

Fakat bu şikayetleri~izde her 
reyden evvel otorite demlen sal'il
hiyet mevki/erile, fikayet me_ıızuu 
Üzerinde mutabık olmamız lazım
dır. Belediyeyi ele alalım •.. Baştan 
başa şikayet ediyoruz.... !°!?1: ve 
gazeteciler hep ağız bırlıgı Y .P • 
mışlar gibi .. lıtanbulda hayat, ık • 
tısat ve içtima fMtlarının ic~fl?r'!' 
dan çok daha pahalıdır; ı.ıtık?r 
var! Uzağa gitmiyelim... l' zmış~ 
zerzevat, et, balık, tavuk li' yag 
~kisine nazaran daha pahalı ·· Ş~ 
ihtikarın önüne geçilse ! Mes~la 
yenebilecek gibi bir elmanın kılo: 
su kırk kuru,adır. Eski okkan ellı 
be•e gelir •• Hiç siz elli beş ~~ru;;c 

r • • d' · ? Ve boylece elma yemışmıy ınız. •• • 
bir sürü hayat malzemesı pahalı : 
dır. Bizce ve halkça bunun se~ebı 
esnafın kontrolsüz. ve rekabetsız o
larak fiyatlara hakim olmasıdır. 
Bunun önüne de belediye geçer •• .. 

iyi amma, belediye ihtikda'"!~ld~u 
cudüne henüz: inanmış egı ır. 
lpn oahim taralı da budur. Bunu 
ihtikar hakkında teşkil olunan ko
misyonun harekatından anlıyo • 

Böyle bir komisyon bundan 
nu.el .• de toplanmıf ve lstanbulda 
evv • • f 
ihtikar olmadığı neticesın~ ~armı 
h. y aziyet böyle olun~a. bızım be
lediyeye ihtikôrdan şıkayet etme
mizin hiç bir tesiri ve ?'anası_ ol
maz. Birkaç gündenben yaptıgım 
gibi mesela şehrin gürült_iisün~~~ 
sıztamyoruz. Belki bı;fedıye .~.ru~ 
tü işitmediği için Jehr~~e ~~rultü 
olma:dığını ileri sürebılır. Boylece, 
bizim şikayet ettiğimiz ıeyin daha 
mevcudiyeti hakkında bile aramız: 
da anlaşamamazlık olunca ar~k 
beyhude nefes tüketmeye ve goz-

.J .. luneye mahal kalmaz. Ben nuru ao 'k. tl 
ce ilk çalışacağımız ~ f' ~Y~ e
rimizin vücudüne otorıtelerı ıkna 
etmek ondan aonra alınacak ve~a 
al ~ıs tetbirler hakkında fı -
ki~nııe şik'ayet ~'!~h!· Bu Y_?. • 
pılmadan ıarlettıg.~mız emegi" 
beyhude,iğine her gun daha fazda 
• aktayım Yalnrz surasınr a 
ınanm · • il . b' 

.. l meliyı' m ki . pek eks mış ır 
soy e ' · h t "Mısır 
fıkranın naklettiğı ma ~ ••. 
çarsısının kapısındaki zıncırı ı.n • 
kar eden iddiacı,, gibi gözgör~ ınat 
edilirse hiç bir mantıki netıceye 
varılması ihtimali de yoktur • •. 

Gönül istiyor ki; biz mesela. ıh· 
tikar iddialarım bir takım hakıkdt 
lere istinat ettirmeli, bunları re • 

· kild ce dedenler de gene aynr fe 1 : 
vaplar vermelidirler. Gaz~tec;,;;;.ın 
ki azçdk bu fekı°e yakınuır, ~n 
lstanbulda ihtikar olmadığıknet! -
ceııine varmı• olan meşhur omıs· 

' ·-·esas ne-yonun acaba istinat ettıgı 
dir? Bunu bilmiyoruz._ • d'ldi"i 

Vaktile Meşrutiyet ılan e ı g 

zaman halk: . b • 
- Yaşasın hürriyet! dıye daghı-

0 ·· lerde a a 
nr dururmuş... gun lı .J<.os • 
Prens olan son Yunan Kra · 
tantin Istanbula gelmİf .. • Her fe!ı 
alkışlamak için o sıralar.da. garıp 
bir inhimak ve acıkma hıssı taşı • 
yan halk Kostantini alkışlamıf ve 

bermutat: , d. bağır 
- Yasasın hürriyet .. ıye 
• • 

mışııar... d l an ka-
Karaköy rıhtımın a ça ı! d 

yıkçılardan biri bu he~game en 

l>irkaç gün son~~ c.ene,bıs~·nağın 
_ Ynsasın hurrıyet... g b' 

-r l 1 ıslarından ı tla orada bu unan an · 
rine demiş iri. :d "m sarı bıyıklı bir 

- Ben gor u ' .. . 
ad Amma burada goremıyo • 

anı ••. 
rum? 

- Kim? lk' .. vapur 
H .. rı"yet! EıııJe ı gun 

- ur · G .. dWrı 
tlan rıhıtma çıktı... or . ~. 'd 

Mefrutiyetin ha!ka verdıgı ı n: 
d . ed"l hürriyetı Prens Kosta 
ıa ı en .b. acaba 

tin zanneden kayıkçı gı ı • ha 
~- t•· ı·· /ıtanbulda bulundugu 
oır ur u 'ht'k ·n da 
naati hasıl olmayan ı ı a al 
•açlı sakallı, elinde k.elpddenle hsa 
kın diılerinİ soken bır a.k~ mıdı"p 

d · ·· nar e nıyoruz ki; vucu unu ı 

duruyoruz. FELEK 

Ali Sami Bey . 
dd ler inhisan umımu 

Uyuştur~cu m~ c lktısal Vckaletile 
ırnıduru Alı Samı Bey iınuştir. 
t etmek uzere Ank..,.,,ya g • 

lngiıiz mektep gemisi git~ı 
Limannnızda mısafir bulunan lngı~~ 

. F rb. her kru vazoru 
rncl<tep gemm . o 11 Ra<losa hareket 
o )eden ıonra Lımnoı te 

~ ıtır. 

'"'KONOMI 1 BELEDiYEDE LiMANDA 1 MAHKEME.LE.RJJJ:: d } • ... ca e e cemıyeti 

K . mensucat 1 Haliç nihayet Lı"man 1 Çocug"' unu denı"ze Nasıl içki ile, alkolle, velhasıl ayserı birçok uyuşturucu maddelerle mü 

F b "k T · len· or N" · At k d cadeıe cemiyetleri varsa, bence a rı ası emız ıy ızamnamesı an a ın 1crhal bir kırtasiyecilikle mücadc-
, __ cem~~eti .teşkil etmelidir. Çün. 
ku bu, otekılerden daha az muhrip 
değildir. 

-- --
İlk makinaların moataj , V ıekalet bu işin Belediye

ameliyesine başlandı 
1 

ye ait olduğunu bildirdi 
Kayaericle kıırulmakta olan birinci bü· Halicin dolmaaı ve temizlenmeai 

d meselesinde Haliç tirketi tarafından 
yük pamuklu mensucat fabrikası m~ ür- deniz ticaret müdürlüğüne bazı müra 
lüğıine, Sümer Bank pamuklu sa.nayı I~- caatlarda bulunulduğunu yazmıttık. 
ı,e.i amirlerinden ve eıki Feıhane fabn· Halicin günden güne dolduğu ve bu 
kası müdürü Şevket Turgut Bey tayin vaziyet devam ettiği takdirde bazı İs· 

e
dilmi•tir. Şevket Turgut Bey, yeni va • kelelerin kapatılması icap edeceği yo • 

• hare- )undaki bu müracaat, deniz ticareti ta 
zifesme batlamak üzere Kayıeriye rafından lktıaat Vekiletine bildiri) • 
ket etmittir. mitti. Aldığımız malümata göre; lktı-

Öğrendiğimize göre, ilk te$İaat.~1~- sat Vek&leti bu meseleyi ehemmiyet • 
mesi ve bir kıson makineler geldıgı ıçı;ı le tetkik etmiı ve alakadarlara icap 

montaj
. ameliyesine başlanılmııtır. B. ır eden tebligatta bulunmuıtur. Yeni va 

ziyete nazaran, Halicin temizlenmesi 
yandan da inşaata devam edilmektedrr.. iti belediye tarafından ııüratle yapıla
Makinelerin yerlerine konulması ve tesı- cak ve tercihan ta::mamen dolmak üze 
•atın kurulmaoile 14 kitiden mürekkep re olan Defterdar civarı taranacak • 
ıovyet mütehaU>I heyeti me,ıul olmak· tır. V ekıilet bu husuıu belediyeye ve 

deniz ticaret müdürlüğüne bildirmit-
tadrr. · 

Nazilli ve Konya Ereğliıincle kurula- tir. 
cak diğer menıucat fabrikalarnnızın lırşa. Diğer taraftan, Defterdar iıkeleai 

1 d ni bu aybaıından itibaren kapabnak 
~na bu fabrikanın tamam anmasın an 
ou ·n. kararında olan Haliç fİrketi aon vazi-
~nra batlanılacaktır. Bu buıuata da •• 
~ yet üzerine bu iıke)eyi tamir ettinne-
bazırlıklara yakında baılanılacaktır. ğe batlamıştır. Bunun için 2 bin lira 

Odada trplantı ....,.fedilecektir. Esasen bu civarda.ki 
mÜe&aeler ve bir kısnn halk bu kara
rın tatbik sahasına konulmama&ı için 
müteaddit müracaatta bulunnuqlar • 
dır. Bunlar da na.zan itibara alınarak 
bu iskele yeni tarifeye konulmuştur. 

Ticaret Odası idare Heyeti dün top -
Jımmıttır• Bu toplantıda Oda itlerine mü
teallik bazı meseleler görüıülmüt ve ka
rarlar alınmıftır. 

LAtik - Deri ra~oru 
Lastik imalatının kundura ve deri sana 

yiimiz üzerinde yap.tı~ tesirleı;i ve bu 
yolda öne aüriilen ıd<!ialan tetkil< eden 
luımisyon yarın son bir toplantı yapacak 
ve ayl81'dan beri sürüncemede kalan bu 
qi neticelenclirecektir: . . 

Kamisyonun yapbgı tetkikat .u~ll!' tnr 
raporla tespit edilmiştir. Yarınki •ç!"""· 
da bu rapor oon defa gözden geçinlecek 
ve komisyonun mesaisi nihayet ~lmut 
olacaktır. Raponın gelecek haftaki ıdare 
heyeti içt:imaında görüşülme•i muhtemel 

dir, 
Tuz isteniyor 

B' lmnn ecnebi firmalar ~el.eti -
miz:::.. tuz .atın almak içfo lnlıioar 1 da· 
resine müracaatta bulunmuılardır. 

Yunanistanda gümroksüz 
ucuzluk 

Yunan hükümeti set"be•t ithalat sureti· 
le muayyen bazı maddeleri memleket da
hilinde ucuzlatmağa karar vermiştir. Bu 
arada ( 10) bin \on mı~ınn gümrüksüz 
olarak Yunanistana)thaline müsaade e. 
dildiğoi bildirilmektedir. 

ispanyaya gönderilecek 
yumurtalar 

Ma<lnt'ten Türkofise bildirildiğine gö

re· ispanyaya ithal edilecek yum~rtala· 
rı~ bedelleri badema, muayyen ı:: Clea· 
ring veya takas hesabına yatı:• u.ı::.;~· 

1 kar.,..Jaştırılmamıt ol.lugu e 
ve:;:;. ecnebi finnalan veya bankalar ta· 
:'tından tediye oluna~k!"'· ~uııdan .bil! 

ka clö
. . --'·-i idare.ının muııaacleA ol. 
vız: mera.~.. . . · 

madan hariçten gelecek :ıal_la~ ıç.nı mam 
f.,..1<> verilmesi de men mıttır. . ı 

Alman yadan kurşun ve· çını\o 
ihracatı 

Almanya hukıimeti, kur,un ve çink~. 
üstahsilleri arasmcla vaki mutabakat u. 

m . k" nunuıani baılangıcına lıadar 
zenne a • ka 
. nk ve kur,un ihracatını arttmnaga .: 

çı o _;,ı,·r Buna mükabil Almanya hu· 
rar ve.··-• · . . ecel< · 
kUmeti ton başına bır prım ver tır. 
------·o 

Muhacirler T ekirdağına 

Yeni dağişiklikler .olacak 
Öğrendiğimize göre Tetrinisaıü ba 

ıında belediyede ikinci derecede ba
zı müdürler ve mümeyyizler ara111n -
da değİtiklikler yapılacaktır. Zaten 
bu ay iç.inde de belediyede epeyce 
değiıiklik yapılınıttır. 

lstantulda eski ve yeni 
tenvirat 

Belediye elektrik ve tenvirat işle • 
rine ait bir istati&tik hazırlamağa bat 
laını~tır. Bu istatistikte eski latanbu • 
lun nasıl tenvir edildiği birçok canlı 
misallerle gÖ.terilmekte ve yeni ten • 
vfrat şebekesi ve vaziyeti ile mükaye
ae edilmktedir. Bu istatistik broşürün 
de wr çok resimler de varılır. 

Terkos ana boruları 
T eri<os ana borularmda bıw tami • 

rat dolayısiel evvelki gece sular kıs
men kesilmişti. Dün öğle Üzeri aular 
tekrar verilmiıtir. 

Yiyecek fiat.arı ilAn edilecek 
tediye 1 T ri ' nid iti'e•r"'" 

havayici zarurjye fiyatlarına. ait uınu 
mi listeleri neşre ba9layacaktır. Fiyat 
lar 'ehrin muhtelif yerlerinden topla· 
nacaktır. Liste her on beı günde bir 
ilim edilecektir. Halk alış veriş yapar· 
ken bu listelerden istifade edecek, a• 
zami ve as.gari fiyatları Öğretecektir. 

Yeni umumi mec:is azası 
tebrik e~i:di 

l..tanbul wnumi meclisine yeni ae· 
çilen azaya fırka ve belediye riyaaet
leri tarafından birer mektup gönderi
lerek kendileri tebrik edilmiştir. Aza· 
nın, intihap mazbatalan da verilmi~ -
tir. Mülhnk kazalardan gelecek mü -
mea&il azalar da cuma günü belli ola 
caktır. 

Papa Hz.nin yeğeni geldi 
Papa Hazretlennin yeğeni ve Vatikan 

erkanından Comte ve Comtesse Fnm<o 
Ratti tehrimi:ıe gelmiılerdir. Comte ve 
Comtesae Ralli dün Ayasofyayı ziyaret 
etmiılerdir. Buradan Radosa gidecekler
dir. 

Kazalara ait maddelerde 
değişiklikler yapıldı 

Jıtanbul rmanı nizamnamesiıün bazı 
maddelerini değitüren nizamname vila • 
yete gelmiıtir. Nizamname !<azalara mey 
dan verilıncmesi öSa~ına dayanmaktad~. 

Değiıtirilrn maddeler: Liman.da gece 
vakti sefer eden kürekli deniz vasıtaları 
pervanelerinde 80 sant.imelre yükoeldiğin 
de bir.,,. gün'::'er üzerinde lıer taraftan gö· ı 
rülebilecek bir beyaz fener bulundura • 
caklardır. Gece açılan balık avı vasıtala
rında avın huıuı yetine göre daimi l»r fe
nerin çekilmesi avlamağa engel olduğu 
takd;rde - manevra sahasına girmezden 
evvcl gösterilmek üzere - daimi yanar 
bir halde bulunan beyaz fenerlerini vası· 
tanın münasip bir t•afma saklayacak • 
!ardır. 

Vapurlar 
TehJ;keden •alim ve icrası mümı.ün ol 

duğu zaman Karadeniz Boğazmdan Ka
radenize doğru geçen bütün gemiler, 
Boğazın orta hattının, iskeleden yani Ru. 
meli tarafından; ve Kara denizden gelen 
gemiler gene i.keıe.inden yani Anadolu 
tar.ıiından seyredecelderdir. 

MAARiFTE 

ilk tedrisat kadrosu 
lstanbul ilk tedrisatına ait ikinci 

kısmı kadro vekaletçe tudik edilerek 
Maarif müdürlüğüne bildirilmittir. 
Yeni kadroda (90} kadar ilk mektep 
muallimi muhtelif mekteplere ve köy 
)ere tayin edilmittir. 

ilk tedrisat mUdürO bugün 
dönüyor 

Bir müddettenberi ıehrimizde tet
kikatta bulunan Maarif Vekaleti ilk 
tedrisat umumi müdürü Ali Rıza Bey 
bugün Ankaraya dönecektir. Dün ma
arif idaresinde, Ali Rıza Beyin riya
..,tinde gene bir toplantı yapıhnıf, 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin ilk 
kısnnlannm vaziyeti göriqülmüıtür. 

Talaba yurdu 
Maarif Cemiyeti l..ıanbul tubeai 

dün belediyede, cemiyetin l..ıanbul 
mümt>Mili Ali Beyin riyasetinde top • 
)anarak, Kadirgada yeniden açılacak 
-talebe yurdunun vaziyeti görüıülmÜf· 
tür. Yurda girecek talebelerde ne gi
bi vasıflar aranacağı tesbit edilmit -
tir. Yurt yakında faaliyete geçecek • 
tir. 

Mübarlele komisyonu er
kanı vedaa gidiyorlar 
Mülga Muht<Ji.t Mübadele Komisyo

nunda dosya ve evrakın devir ve teslimi 
ile ittigal edilmektedir. Vazifeleri bltmit 
olan Komioyon reisi M. Holsteadt ve bi
taraf azadan M. Anderıon ve Yunan He. 
yeti Reisi M. F okas hükümetimize veda 
etmek üzere yarın alqamki trenle Anim· 
raya gideceklerdir. Ayni gün Türk He • 
yeti re!si Şevki Bey, Amerikan tebaası • 
nm zarar ve ziyanlanna mulı:aml verile -
cek tazminat hakkındaki mukavelename. 
yi imza etmek üzere Amerika murahhası 
Mr. Nielsoıı ile birlikte Ankaraya gide -
celrtir. 

Elektrik şirketi 
komserliği 

Elektrik Şirketi Komiseri Civanıir Bey 
Nafıa Vekaletinde baıka bir vazifeye ta. 
yin edilmiştir. Civanıir Beyin yerine ta
yin edilen yeni konuser lhaan Bey vazi. 
fesine baılamıştır. 

gönderildi 
N lüfer ve Adnan vıtpurln ile !'ö :"'" ce<l:r. gelen muhacirler dün Tekırdagm:> 

gonderilmiştir. 

~" ~ il .. ~.~ •• ~-~-••• ...! 

Bayram programı hazır · 
Bugün alakadar dairelere bildirilecek 

2'2 T. Evvel 934 
,4.KŞAM FIYATLARI 

1sTıK~:~ıtAR 981 Rıb~~HVILAT 17,75 
lahkrası . 97 An. Mümessil 49,95 
19J:3 .. E~••ıu 29,60 An. Tah•ili 1, il 45,75 
Uıutur 11 28,20 ,. UI tUt,SO 

• Jtl 28,55 
• 

ESHAM 
ak Ndtı• ıo 1 Reji lıcupo•••• 2,25 

it :tı.;~a• 10 Telefon 10,50 
" Müessis 105 T~rkos 19~ 
.. -~ ' • c .... ıa.. Çımento 13,75 
Turkı7 59 lttillat d•J• 13 
ri et Banka•• 
T

r 
1 

31,7S Şark de1. 0,8'-,50 
anı•• i ı 1 .ı;s A_nado!u Hiase 27 ,50 Ba J"• 

H 
,;

1
• 15,SO Şark m. acaa 6,50 

Şır, •1 

çEK FiYATLAR/ 

Londra 
618,50 Prai 19.02.75 

12,06 Bel ırat 34.86,25 
Parı• 79.97,30 Moako-.,a 10 89,50 
NU.york 9,28,06 Berlin l,97.57 . 
PJJ;li.no 2,43,82 Varıo•a 4,23 
Cenevre 

8J.J8,25 Budapeıt. 3,98,7fı 

Atin• 3.40.34 Madrıt 5,81.25 
Srüktel Bülı:rq 79,54 
Aınsterdan'l J,17,30 

86,79 Viyana 4,27,63 
Sof1• 

NUKUT (Satıı) 

ICuruı l:unıt - -
!O f, Fraaaaz 189 20 1 Jançr• 815 

ı:ıs 1 Peııeta il 
ı Dolar 98 1 Mark 43 

zı Ku•· Çek 23.SO 1 Zloti 22 
ı Şıle A•· 

620 ZO L-r il 
t lsterhn .16 20 Dinar s.c 

!O Lır•t ZJ 1 Ceraoftı --ZO L••• ııs Altın 9.23 
20 F. Bel<•ı.. 

24 Medd;70 36,50 
zo Prahau 

&3 B&nknot 237 
ı Florta 

Tayyare Cemiyetinde tlün yapılan içtimada 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet bayra· 
mı meraaim programı bugÜn tamamen 
hazırlanm.ıt ve tal·eclilmit olacaktır. 
Programı yapan k.>misyon dün aon 
defa toplanınak noksanları tamamla• 
mı:;tır. Program bugün alakadar dai
relere tamim edilecektir. Şehrin muh
telif yerlerinde yapılmakta olan tak
ların iııfaatı da bitmektedir. Köpni 
üstündeki demir kulede bu &ene ten
virat yapılacaktır. Kule yeniden ha • 
21rlanmaktadır. 

Tayytıre cemiyetinde 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Vilayet 

merkezinde de müdür lamail Hakkı 
Beyin riyaseti albnda dernek heyet • 
)erinin iıtirakile aaat ıs te bir toplan 
b yapılmıştır. Bu toplantıda Cumhuri 
yet bayramında yapılacak işler hak • 
kında kararlar verilmiıtir. Taksim a
b!deai civarında bir tayyare temail e
ılılecek ve demek heyetleri meras>me 
i,.tirak ederek abideye çelenk koya • 
caklardır. 

Ay,enin cürmü işlemeden 
ve işledikten sonra aklında 
bozukluk olmadığı anlaşıldı 

Kadıköy vapurundan çocuğunu denize 
atmaktan •uçlu lnebolulu Aytenin muha
kemesine <lün ağ ırceza mahkernc.inde 
devam edilmiıtir. ilk evvel Adli tıp itleri 
müdiırluğünün raporu okunmuı, bundan 
Anenin cünnu itlemcden evvd ve işle • 
dileten sonra mel.katı akliyesinde bir bo
zukluk olmadığı anlaııhnt§'lrr. 

Bundan ocııma ph>Uer dinlenmiı, Ay • 
tenin akraba11ndan olan iki fal>İt Ayte • 
nia çocuğu attığım gönnecliklerini, fakat 
evk-rine geldiği zaman çocuğun kuca -
ğmcla olmadığını oöylemiılenlir. Bir polis 
te Aytenin vakadan oonra ilk verdiği ifa. 
dede: 

- Bu çocuk benim değildi. Bana Ka
sıınpatada bir evden ve..!iler. Af deniz~ 
.._ bir ıey olmaz dediler. Ben de attım, 
elediğini, bu evi Ayte ile beraber iki gün 
miitsnadiye.ı aradıklaTmı, ilô g-ün sonra 
Aytenin boğduğu çocuğun kendine ait 
olduğunu itiraf eıtlğini •Öylemiıtir. 

Bundan sonra ınüddeiumumi evrakı 

mıital.-a için i&tcmiı, muhakeme bir kaç 
saat tehrr edilmiı, falı:at a.iger muhake
meler bittiği zaman caat bete gelmit ol
duğonclan iddia serdectilememif, muha
kemenin devamı ~a güne bır ılmıştu. 

içki Aleminde cinayet 
Alsndar 'namesı civarmda bff evde 

bir İçl<i alemi eA1asında Şükrü Efendi is. 
minele biriam öldürmekten ıuçlu olan 
Hayri Efendinin nal.zan yap~an muha -
kemeoine dün batlaıunıı, muhakeme şa -
bıitlere tebligat yapılması için ba§l<a güne 
blJ'alı:ılmııtır. 

iki yankesici 
Y arıkesicilik yapmaktan •uçlu Baki ve 

Nitstnn muhakemeleri üçüncü C02ada ik
mal edilmit, ikioinin de ıuçlan aamt ol
muı, ikisi de üçer ay hapse mahkum e. 
dilmitlerdir. 

TUrklDge hakaret 
Türi<lüğü tahkir etmekten suçlu Kibrit 

Şirketi Müdürü M. Hümımsın muhake • 
mesine dün üçüncü ceza mahkemesinde 
baılanacaktı. Fakat k<!ndiıine bmıüz teb
ligat yapılamadığı anlatı dığından muha
keme ba§l<a güne bwalalmı§tır. 

Çocuk dUşUren kadın 
Çocuk düturmd.ten suçlu Peruz Ha

nmıla bu işte kendiaine yardım ~t.• ekten 
suçlu Dr. Balabım E.fenclinin muhake. 
melcrine diJn uçıincü ceza mahkemesinde 
devam edilmiıtir. Balaban Efendinin bu 
iıte Peruz Hanıma yardım etmediğ. an· 
lllJılmıı, beraetine karar verilmi§, Peruz 
Hanım 4 ay hapse mahküm olmuı, sabı
kası olmadığı için ceza11 tecil olunmuı
tur. 

POLiSTE 

Her gün gazetelerde, şurada 
burada mütemadiyen halkın bazı 
yerlertf ~ki .'.n.~tasiyecilikten şika • 
yetlennı goruyoruz. Sütunlarımıza. 
yazıyoruz. "Mercii ait,, inin naza
n dikkatini celbediyoruz. Fakat işi 
miz o kadarla kalıyor. Yalnız şika 
yet etmekle iktifaya mecbur olu
yoruz. Halbuki bu hastalık, maa
lesef bazı zihinlerde köklqmis 
kalmış, bir itiyat halini almıştı;. 
Ne kadar şikayet etııek beyhude 
oluyor. Gene işlerimiz duruyor 
hatta durmakla kalmıyor, gerile : 
yor. Ve bazan daha vahim netice. 
ler teııli tediyor. 

Acaba bunun bir ilacı, bir uııulü 
tedavisi yok mudur? Acaba kırta
ııİyecilik denilen illetin mikrop&ırı 
hala bulunamadı mı, Bir sero"1 
yapmak imkan dahilinde değil mi
dir? Ruh doktor/an, ruhiyat alim
leri şimdiye kadar birçok ruhi haıı 
talıklann sebeplerini illetlerini bul 
dukr. Fakot maalesef kırtasiyeci
liğe karşı bir mücadele açmanın 
lazımgeldiğini akıl bile etmediler. 

Halbuki kırtasiyeciliğin ~bap 
ve amillerini aramak, bunu bün -
yelerden bir kanser gibi kökünden 
kazıyıp atmak hepimizin, bütün 
milletin hayati, zaruri mecburi 
bir vazifesidir. 

Herhangi bir kağıdunızın günün 
birinde yetmif sekiz imza ile sek
sen sekiz daireyi, masayı doltqa • 
rak, bir tomar halinde elimize gel 
diği ve gene de işin bir türlü bite
mediği, bitirilmediği çok zaman vd 
ki değil midir? 

Bu yaraya herkesin bütün varlı
ğile parmak bmarak uğrasmasını 
İstemek ve kırtasiyecilik • ruh ve 
zihniyetini ortadan kaldırmağı bir 
umde olarak kabul etmek zarure· 
tindeyiz. 

Bizim fikrimize göre kırtasiye • 
ciliğin sebebi; illeti şuradadır: 

"iş yapmağı,, asıl ve esas olarak 
düşünmüyoruz da, "muamele yap
mağı,, esas telakki ediyoruz . Mu
amele bir kalıp oluyor. Ve işi o ka 
lıbın içine ıokmağa çalıfıyoruz. 
Halbuki evvela İfİ ve neticelerir.i 
düşünüp ondan ıonra muameleyi 
o iş kalıbına göre tanzim etmek 
lazımdır. 

Onun için kırtaııiyeci bir zihni
yet, imkanı yok, bir işin iyi veya 
fena bir neticeye bağlanmaıı 
lazımgeldiği kanaatinde değı1dir. 
Onun hedefi, maksadı muamele • 

Rakt sofrasında --
Kafalar dumanlanınca 
ahbaplar b.rbirine girdi 

Evvelki gıin Zeyrekte sarhoşluk yü • 
zünden bir agıı yan:.1anma olmuştur. Va
ka ıudur: 

ı nin tarzıdır, defterleridir; kağ1t
landır, imza/andır. Vesaire ve sai
reıidir. 

Zeyrekte Kanlı meılreseJe 18 numara 
lı odada oturan boyncı ı\Liz. arkadaıların 
<l= Knpıcı hanında otıır.ın elekçi Ali, kar 
deşi boyacı Tevfık, H s~rıı:üzelde otu
ran hamal Aliyi odasına bir rakı ziyafet:. 
ne çağumı§tır. 

Bır müddet içtikten sonra ...-alannd.ı 
hır meseleden dolayı kavga çıkmıı ve ha. 
mal Ali, elekçi Aliyi t.111.ı yaralamıştır. 
Boyacı Tevfik karde!İ Alinin yanı.landı
ğıru gôr~nce tabanca ile hamal Alinin Ü· 
zerine hücum etmiş, 50İ bacağından yara 
laını,tır. Ka\·gacılarm hepsi zabıtaca ya. 
kalannu~lar ve yaralı hmal Ali hastane_ 
ye kldmlmııtır. Yaka yerinde bir taban
ca ile büyük bir pıçak bulunmuştur. 

Bomontide ceset bulunduğu 
doğru değil 

Dünkü gazetelerden bazıları Bomonti 
civarında zabıtanın ıüpheli bir ölüm VB· 

kası ile karıılaıtığıru, Bomonti civarmda 
sebzecilik yapan Hüseyin isminde bir a
damın bahçeler arasında ce$edi bulundu. 
ğunu yıwyorlardı. 

Nöbetçi müddeiumumiliğine böyle bir 
naber verilmemiıtir. Polis ikinci ıube 
müdürlüğü ile polis i;tihbarat dairesi, 
Beyoğlu merkezi de bu hususta ademi 
malümat beyan etmiperdir. 

Soğanlı yumurta bozuk mu? 
Edirnekapıda oturan hamal Şükrü Fa

tih Ni§llDCa11nda ahçı Cevat Efendinin 
diıkkarunda yediği sovanlı yumurtadan 
&ancdandığıru iddia etmit ve zabıtaca te
clavi ;çin Cen-ahpaıa hastanesine yatın). 
ını~tır. _ 

Tramvaydan lf&gı 
l\omonti i lasyonunda tramvaya bin • 

mdı; isteyen Moiz İJmindeki zat muvaze
nesini kaybederek düşmüı, başmdan ya. 
ralanmııtır. 

Cam kıraıılar 
Sat"ho!luk yüzün.len Rumeli lokanta

smm .,anJarıru kıran l ımail, Hikmet is. 
minddri iki ıahıs zabıtaca yakalaıvnıtttT. 

Halbuki elde kanun7ar ve niuım 
lar vardır. Herkes bunların çerçe
vesi dahilinde vazife ve salahiyet 
sahibidir. Ve bu vazife ve salahi • 
yetine mukabil bir de mesuliycti 
vardır. işte kırtasiyecinin korktu
ğu mesuliyet, muamelenin mesuli
yetidir. işin vazife ve mesuliyetini 
o hiç bir zaman düşünmez. Onun 
için bir imza ile, veyahut bir 
"sah" çekerek muameleyi bafka 
bir masaya devredebilmeğe bakar. 
Ve bu suretle bazıın bu muamc e 
zincirleri, biribirine bağı\.ınmış kıi 
ğıtları, kağıtlar tomarları, tomar • 
lar ciltleri doldurur. Arhk mesele
ye bir muamelecilik zihniyeti ha
kim olmuş, mevzu ortadan kalkmış 
tır. Onun için mevzudan mevzua 
atlanır. Muamele dallanır, budak
lanır •.• Uzadıkça uzar. Sürünceme 
de kalır. 

işte kırtasiyeciı~ğin ortadan 
kalkması için biz evvela bu zihni
yetle mücadele etmek mecburi: e • 
tindeyiz. Bu en ulak bir işte, en 
küçük bir meselede bile daima isi 
muameleye hakim kılmalı ve bu,;a 
çalışmalıyız. Zaten bütün kırtası· 
yecilik ulak isler, ve fakat mille • 
tin efradını t~ker teker alakadar 
eden işler üzerindedir. Onun için 
kırtaııiyecilikle esaslı bir mücade
leye girismemiz lazımdır. Ta ki 
kimse ,,;utazarrır olmasın, birçe;k 
haklar zamanla kaybedilmeııin. 

Mümtaz FAiK 

Vakit refikimiz 
Vakit refikimiz dünkü sayısı ile 

on sekizinci yafına basmıttır. On 
yedi senelik nefir hayatında Türk 
okuyucusuna karfı devamlı ve ,u. 
urlu vazifesini görmüt olan refiki 
mizi tebrik eder, uzun ömürler ve 
daha büyük muvaffakıyetler dile-
rız. 
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• 
ı tic:at Vekilimizin tetkik seyahai: 1 lr Öz l 

_ dilimizle _ 
iktisadi vaziyet her tar at- Balkan Balkanlıların· 
ta şayanı memnuniyettir d~a1~~~;!::~=i:;:!~1:i:r. 

1 
• '"' • ı hk bozulamaz.. Bunun bozulacağı-

İktİSat vekilimiz dolaştığı sahalarda ih- nı umanlara ancak avuçlarını yala-
mak düşer. Dört Balkan törü (1) 

racat malı müstahsilleri ne iki sünün dı1 (2) işlerine bakan adam-

ı h 1 1 ları baş başa vererek yakında An-
mİS ima sÜ yetiştirme erini tavsiye etti karada toplanmağı koyuştular. (JJ 

Vekil Beyin sey altatinden bir intiba 

Muhterem lktısat Vekilimiz 
Mahmut Celil Bey bir ay süren son 
tetkik seyahatinde memleketin bü 
yük bir kısmını dola,tı, maclcnle • 
rimizden en mühimleri elra.ıında 
tetkikler yaptı. 

Değerli vekilimize seyahati es • 
nasında mebuılarımızdan Osman 
zade Hamdi Beyle Zonguldak me· 
busu Ragıp Bey refkat ediyorlar· 
dı. Avusturyalı Leoben yüksek ma 
den mektebi profesörlerinden Mi· 
neraloji ve maden iktısadı profe
'IÖrü Dr. Gnuıigg ile maden umum 
müdürü Bekir Vehbi ve b~müfet 
tiş maden mühendisi Abdullah Hüs 
rev Beyler de mütehasııs heyetini 
t~kil ediyordu. "Milliyet" namına 
ben de bu tetkik seyahatinde Ve
kil Beyin refakatinde bulundum. 

Vekil Bey ve rafakatindeki mü
tehassı&lar Zonguldak civarında 
demir sanayii için iktııaden müna 
aip bir yer ar~tırdılar. Bu tetki • 
kat bir hafta kadar sürdü. Ankara 
ya dönüldükten &0nra mütehass11 
heyetine altın araftırma idaresi 
müdürü mühendis Hadi Bey de 
Utihak ederek heyet, lzmirde Tor 
halıdaki demir madenini, daha 
sonra Aydında Subica nahiyesın -
deki altın madenini görmeğe git -
ti. 

Mahmul Celıil Bey ise iki giın 
ara ile heyeti takip etti. Yolda 
Utakla, teker fabrikasını görmek 
i;,in bir gün kalan vekil bey, lzmir 
tarikile Isparta.ya geçti. Mütehas· 
115 heyet orada kendilerine iltihak 
elti. Tclg f haberi olarak bildir
diğim veçhile lspartada gülyağı 
fabrikasının, Keçiburluda kükürt 
izabe tesisatının temelatımı mera· 
simi biribiri ardınca yapıldıktan 
sonra Antalya.ya geçildi. 

Antalyada su kuvvetleri tetkik 
edildi. Civardaki şelalelerden ba1 
:ka Manavgat telalesi de görülerek 
eski Antalyadan vapura binild:. 
Yolda Alanyaya uğranıldı. Ertesi 
günü Mersine gelindi. 

Mersinden timendiferle Elii.zize 
gidildi. Elaziz civarında keban 
madeni kazasındaki gümÜf madt· 

Vekil B. Pr. Cranigg ile beraber 

ni görüldü. Elazizden Erganiye 
geçilerek bakır itletme teıiıatı tet 
kik edildi. Şimendifer inşaatı gö -
rüldü. Erganiden Mardine geç.ilir· 
ken bir aktam Diyarıbekirde kal -
dık. 

Mardinden Midyat kazası dahi
linde petrol sondaj yerine gidildı 
ve ilk sondaj ameliyesi Vekil Be . 
yin huzurile yapılarak alet çalıtlı· 
rılmaca b~landı. Bu <'Jnada pro • 
lı·•ö• •e dıger !ıeyct azaları, petrol 
arama idaresi müdürü Cevat Eyüp 
Bey ile birlikte petrol taharriyat 
sahasını gezdiler, arazi vaziyetini 
tetkik ettiler. 

Nıhayet buradaki tetkikat ta bi 
terek Mardin - F evzipa•a - Ada
na • Ulukıtla - Kayseri yolıle An
karaya dönüldü. 

Bu uzun seyahat esnasında yap
tığımız müşahedeleri 11rasile yaza 
cağız. 

lktısat Vekilimizin tetkik seya -
bati yalnız maden tetkiklerine mün 
hasır kalmıyarak ayni zamanda 
iktısadi vaziyet etrafında d.ı. çok 
fay dalı temaslara vesile tetkil et -
mittir. Filhakika Vekil Bey, geç -
tiğimiz on altı vilayette iktısadi 
vaziyet hakkında izahat aldı ve a· 

Milliyet'in Edebi Romanı: 15 -
iZMİR ÇOCUGU 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
Yener Ferihaya bir kere daha 

baktıktan sonra devam etti: 
- Babamın bu mücadele tarzı 

beni o küçük yafta uyandırmıftı. 
Çünkü önümüzde canlı misaller de 
vardı. Köyümüzün, bağlarımızın, 
çiftliğimizin etrafındaki insanlar 
babamın tatbik ettiği usullerle bi
ze çok yaklaşmıtlardı. Adeta biz· 
den olmutlardı. Büyük ihtiyarım 
bana sayin kıyın tini de, en e
hemmiyetli bir ders olarak oğret -
mitti. Güzel İzmir duşman istılası· 
na ugradı sonra hezimetle çıkıp 
gittiler. Fakat çıkarken bütun Turk 
mahallelerini, bütün Türk varlığı 
nı da kül altına gömmek istediler. 
lzmirde yalnız frenk mahallesi sa
pasağlam kaldı. Türke ait ne ka· 
dar servet varsa kül oldu. Bu ara
da evlerimiz, bağlarımız, çiftliği
miz bir yangın harabesi oldu. Zer
re kadar acı duymadım ... Dütmanın 
kahTolması kiifidi. İçimde çalı,mak 
kurtulmak icin kuvvetli bir azim 
hazine• i vardı... Fakat babamı, 
benim ihtiyarımı da kaybettim ... 

Onu tüyler ürpertici bir vahşetle se-
hit ettilir... ' 

Yener gözyatlarını göstermemek 
için sustu. Fakat F erihanın gözle· 
rinden akan bir kac damla sıcak 
yaş damlası genç adamın eline dü~
tü. Titreyerek başını kaldırdı. De
rin el&. gözlerini F erihaya kaldırdı. 
İki genç te bir kelime söylemiyor
lardı. Feriha hayatında geçirdiği 
bu hazin Fakat en mesut, içi i, sa
mimi dakikaların İnce tadını asla 
unutamıyacaktı. Bu gece hayatının 
tatlı bir dönum noktası idi. Bazan 
Yener' e karşı; onun kendisine gös
terdiği temiz yakınlığına karşı gös 
terdiği kayıtsızlıkları, hatta hazan 
istihzaları düşündükçe timdi kıv· 
ranıyordu. Ah eğer Yener de onun 
mazisini bilseydi! acaba ona bütün 
bu mukaddes hisleri değil, hatta 
bir kere yüzüne bakmağa bile te
nenül edecek miydi?! 

Genç adam sabahı haber veren 
serin havayı derin derin içine çek
ti. Üstüne çöken hüzün ağırlığın
dan sıyrılır gibi doğruldu: 

Belgrat - Bükreş - Atine • Anka
ra ... Bu dört kent (4) biribirine çö· 
zülmez. birer düğümle yeniden bağ. 
lanmlf oluyorlar. 

Bu düğümü çözmeği ve böyle
likle Balkanları kanştırmağı ken
dilerine if edinenlerin, Kral Alexan 
dre vurulduğu günden beri, hiç te 
yerimle olmayan bir sevince düf
tükleri kimsenin göz.ünden kaçmı
yordu. 

Kurt, ortalığın dumanlı olmıuını 
bekler. Balkan kurtları da, bir ara. 
lık, Kralın kanını koklıyarak, bos
luğa doğru epeyce ulumuflard;, 
Fakat önlerine kemik atan kimae 
olmadığını görünce, başlarını apış 
aralarına alıp sustular. 

O günlerdeyiz ki, barışıklığı a
yakta tutabilmek için bütün Bal
kanlılar, - içlerinden yalnız bir 
tanesi ekaik - elele vermif bulu
nuyorlar. Bu :sürüden gyrılan Bal
kan kuzusu da para/anmaktan kor
kuyoraa, ötekilerin içine karışmalı
dır. 

Uç bef baldırı çıplakla, sekiz on 
başıbozuğun, bir koca budunu, p.:n. 
çalayabildiği günler çok olmuş
tur. Fakat, bir budunun böyle eli 
kamalı oğrular elinc{e dirilip aya
ğa kalktığı da görülmüş değildir. 
Varlığını böyle bir takım geçmişi 
bozukların eline kaptıranlara çok 
acınır. 

Yasa (4) ve baskı (5) tanımayan 
adamlar, bayrağını taşıdıkları ülke 
için birer yüzkartUıı olmaktan dııa
rı çıkamazlar. Karanlık ülkülerin 
ardı sıra, olmayacak işleri başarma 
yolunda atılan adımlar, ne kadar 
sert atılırsa atılsın, sonunda yüz.
geri edeceklerdir. Balkatt, Balkan
lılarındır ama, dağlıların değildir. 

M. SALAHADDİN 

(1) Törü - hükiımet (2) drş - harici 
(3) koyufm'lk - kararlaştırmak ('4) 
Yasa - kanun ( 5) ba kı - inzıbat. 

Osr.ı nlı Bankasından: 
OSMANLI BANKASlnm Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu daireleri, Cum
huriyetin ilanının yıl dönümü münase
betile T eırinievvelin 29 ncu puartesi 
günü kapalı bulunacaktır, 

lakadarları tenvir etti. 
Bu temaslar mahsul fiyatlarmın 

her yerde şayanı memnuniyet de
recede yük&ek olduğunu ve malla
rımızm harice kolaylıkla satılmak 
ta olduğunu gösteriyordu. 

Mahmut Celal Bey, bugünkü Jış 
ticaretimiz farllarının tamamen 
lehimize olduğunu, fazla mal ih(a
cı için bütün iınkanlarm mevcut ol 
duğunu izah ederek her yerde mi.ıs 
tahsilleri ve bilhassa ihracat mah 
yeti,tirenleri istihsallerini artırma 
ğa tetvik etti ve Batvekil Pata Hz. 
nin bundan on yıl evvel ortaya at 
tıklan "iki misli mahsul,, düstuı ll• 

nu hatırlattı. 
Gezdiğimiz bütün sahalarda 

halk, halinden memnuniyet göste-

- Feriha hanım - dedi-Te· 
eıürüme ortaklık göstermekle be· 
ni teselli ettiniz. İnsan acılı zaman
larında candan bir arkada, bulursa 
ne kadar hafifliyor!.. 

Genç adam bu samimi ve temiz 
hava içinde devam edecekti. Belki 
yanıbatında onu derin bir hisle dü
şünen ve kayıran genç kıza bütün 
bir hayat arkadaşlığı teklif edecek· 
ti. Fakat derhal vaziyetini hatırla· 
dı. Mütevazi bir yuva değil hatta 
kendi geçimi bile tehlikeye girmiş
ti. Bu tehlikeyi haber veren genç 
kıza nasıl böyle bir teklifte buluna· 
bilirdi? 

Feriha da bütün hassas kadınlar 
gibi birdenbire susan genç adamın 
içinde kalan teklifi sezmişti. Yüre· 
ği çarpıyordu. Şimdi, fU dakikada 
en ist_ediği saadeti kendine o ka
dar çok görüyor, kendinden o ka
dar yüksek görüyordu ki fayet böy
le bir · klif karşısında kalsaydı 
derhal reddetmeği derin bir acı du· 
yarak tasarlıyordu. 

Yener sözünü batka yoldan ta
mamlamağa batladı: 

- Sizi bu eğlence gecesinde üz
düğüm için beni mazur görünüz. .. 
Çok samimiyet gösterdiniz, ben de 
size içimi döktüm... Fakat Feriha 
hanrm müsterih olunı.z, etrafımda 
dolaşan tehlikeye karşı uyanık ola-

Öz Türkçe ile 
Bilmece 
Hal Ye kur'a neticelerini 

ilan ve iltifatlara 
teşekkür ediyoruz 

Bu defaki bilmeeemizin bugün halle
dilmiı ıeklini koyuyoruz. Doğru halle
denler araımda çekilen kur'ada birincili· 
ği Üsküdar Kız Sanat me4ctebi fran11zca 
muallimi 5-.iha Hamın; ikinciliği Nuros 
maniye caddesinde 67 numarada Cahit 
Bey kazammılardw. ldarehanemize mÜ· 
racaat ederek hediyelerini almaları ken
dilerinden rica olunur. 

Bilmecemizin halledilmi' şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Soldan sağa 
1 - Taharri (6), Vaki (3} 
2 - Kavi (3), Fecir (3). 
3 - Havf (5). 

1 1 

1 1 ,., .. 
1 

ı•I 

' 

4 - Elde taşınır (5). Hazan {3). 
5 - Kınnap (2). 
6 - Büyük tencere, hane halkı (5). 

geniı değil, tenk (3). 
7 - Tavuk kovarken söylenir (4). 
8 - Lez;ı:et (3). Yemek (2). 
9 - Kezi (3), Dam, şebeke (2). 
10 - Balya, hemayar (4). Bir binek 

hayvanı (2). 
il - E•p (2). Fahir (6). 

Yukardan aşağı 

1 - Pek aşikar (6). cezire (3). 
2 - Nota (2). Aht, yemin (3). La· 

hiın (2). 
3 - Cari, $eyyal ( 4).. 
4 - Bakiye (5). 
5 - Sultan, hükümdar (4). 
6 - Ahzetmek (5). 
7 - Bülıiga ennİf, kfunil (5). Ta-

riyordu. Herke~, cumhuriyetin fe · 
yizli idaresi altında, asayİf ve hu
zur içinde, iti gücü ile metguldü. 
Memlekette sanayie kartı umumi 
bir temayül görülüyor. Az çok sa
nayii olan ve olmayan her vilayet 
ve kasaba lktısat Vekilimizden bir 
veya birkaç fabrika istediler. Ve· 
iki! Bey bu temennilerin bir kısntı· 
nı tetkike değer gördü. Mütehae -
&ıslar gönderip tetkik ettireceğini 
vadetti. 

Hülasa ':ıiz, bir ay devam eden 
seyahat esnasında memleketin u · 
mumi vaziyetini çok iyi gördük. 
Vekil Beyefendinin de ayni mÜu· 
İt İntibalarla döndüğünü kuvvetle 
tahmin ederiz. 

M. S. 

cağım ... Yakın da lzmirdeki hara
beınize bir fabrika kurduğumu gÖ· 
receksiniz ... Babam yattığı toprak
larda o zaman rahat edecek. 

- Ben de - dedi - ben de bu
nu gördüğüm zaman çok sevinece
ğim ... 

- Hiç fÜphe etmiyorum Feriha 
hanım ... 

Genç adam devam edecekti, fa. 
kat Feriha kalkmak istedi: 

O .. d.. Y B ' - şu um ener ey .... 
- Sizi masanıza götüreyim ... 

Mantonuzu giyersiniz. 
Feriha başka bir yola doğru yü

rüyerek : 
- Hayır - dedi - artık masa

ya dönmek istemiyorum!.. Beni o
dama bırakınız ... 

Otele girdiler. Merdiven başın· 
da genç adam rengi uçan adeta tit
reyen Ferihaya: 

- Hasta mısınz? - diye endi
te ile ~ordu -

Feriha gülümseyerek: 
- Hayır Yener Bey siz de müs. 

terih olunuz ... Hasta değilim ... Faz
la saadet beni sarhoş etti ... - de
di -

Ve sözünü kesmek ister gibi eli
ni uzattı. Y u;er genç kızı hürmetle 
selamlıyarr k geri döndü. 

Feri ha odasına girerek kapıyı 
sürmeledi. Biraz sonra kapısının 

1 

Yarın akşam MELEK Sinemasında 
Sinema yıldızlarının en sevimlisi - En neşelisi 

FRANZISKA GAAL 
zengin ve muhtetem bir ,aheser olan 

İLKBAHAR RESMİGEÇİDİ 
filminde tatlı sesi ve oynak şarkıları ile zevk. nete ve ıaadet 

menbaı olacaktır. 

Yann ak9am ----
SUMER 

(Eski Artistik) sinemasında 
Pierre Benoit'nın taheseri 

LÜBNAN MELİKESi 
zengin ve muhıe~ım filminin ilk iuesıdir. 

Baş rollerde : 
Jean Murat, 

Spinelly 
ve Chakatuni 

Tamamen Suriye'de çevrilm!ş lük•. e rar 
vr hareket filmi<lir 

Sn·imli komik : 

E O R G E S M i L T o N 
iU PERŞEMBE AKŞAM 

SARAY sinemasında 

EN SON 

FiLMi OLAN 

ZENCİLER KRALI 1 ci BUBUL 
Seyirciler hu filmde can Ye yürekten güleceklerdir. 

Kraliçe 
KRIŞTIN 

rihte bir Türk medeniyeti, Peder (3). 
8 - Kesir (3). Tab2ika (3). 
9 - Bir rakam (4). Hariç (3), 

tart edatı ( 2). 
10 - Nota (2), Yemek (2). 
il - Vatan (7), Kolay değil, kuv· 

vet (3). 
• • • 

Osmanlıca karıılıkları yazılı olan keli_ 
melerin öz türkçe mukabillerini bularak 
yeni ~limizin bot hanelerjne yerleıtire
ccluiniz ve keserek gazetemİL (Bilmece 
memurluğuna) göndereceksiniz. &lmc
cemizi doğru halledenler araarnda kur'a 
~ekiyoruz. Kazananlara hatıra olarak bi· 
rcr hediye takdim ediyoruz. Bilmeceleri
miz haftada iki defa değipr. Salı ve cu· 
ma günleri kur'a netice5İle bilmecemizin 
halli ilan olunur. 

Bilmecemizin karilerimiz tarafından 
gördüğü rağbete ve hal pusulalarına lef. 
fedilmit litifatlara teıekkürler ederiz. 

Bu defa bilmeccmize ait hal pusulaları 
nihayet perşembe günü öğleye kadar ga· 
zctemize g!inderilmiı olmalıdır. Kur'a ne 
ticeaini cuma günkü nüıhamı7.d bula • 
cakııruz. 

'r-ı BİTMEMiŞ 
• SENFONİ 

Şimdiye kadar gösterilen ıinema 
eserlerinin en büyük ve en hakiki 
şaheseri 

31 
Te§rİnievel Çartaınba aktamından 

itibaren 

-
SUMER 

(Eski Artistik) sinemasında 

Folöy lüks ve totuy bal· 

kon yerleri mahdut oldu
ğundan evelden temin e· 

dilmesi mercudur. 

Telefon : 42851. 

J 

Heykeltıraşlık dersleri 
HALKEVINDEN: 

Güzel sanatlar ıubemizde meccani hey 
keltraı deni eri verilecektir. Heve . .ti ol 

hanun ve beyler her gün aaat 16.30 dan 
ıonra Gülhane parkı metbalinde Alay -

köı{<ünd ki Güzel Sanatlar ıubemiz ida

re memurluğuna müracaatla kayıtlarını 

yaptırabilirler. 

İttihadı Mil 
A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +s648 .... 

vurulduğunu duydu. Annesi sert 
bir sesle: 

- Feriha ... Feriha! - diye onu 
çağırdı - Aç biraz kapıyı sana 
söyliyeceklcrim var! .. 

Feriha uzaktan cevap verdi: 
- Yattım anne, yarın konufU

ruz. 
Halbuki Feriha yatmamıttı, so

yunmamıştı bile... Pencerenin ö -
nünde solgun, mesut ve muzdarip 
ayakta duruyordu. Bir kaç dakika 
evvel Kozır.npolit bir eğlence ka
sırgaıile cıyak cıyak bağıran bu 
deniz kenarındaki süslü bahçeye 
timdi uyuklayan bir sabah sükütu 
çökmüştü. Eflatun denizin üstünde 
ağaran gün, kurtuluş bekliyen bir 
mahküm gibi icin için sızlanan Fe
rihayı munis bir ışıkla selamladı. 

- Ben Servet Naim beyi istemi
yorsam onun ne kabahati var? Gi
dip ona her feyİ anlatacağım ... 

- Kendine gel Feriha! .. Yaptı
ğın hareketlere ayıp derler ayıp! .. 
Kendini teskin et! Bak sana anlatı
yorum: Servet Bey o kadar müte· 
essir oldu ki beni de orada yalnız 
bırakarak savutacak zannettim. 
Gene terbiyeli adam! Bana kartı 
muamelesini deği,tirmedi. Zorla 
yüzünü güldürerek oturdu. Gözle
rindeki halden bir mesele çıkacak, 
hakkında bir iskanda! olacak diye 

korktum. .. Ne de olsa benim kızını 
sın •.• 

Ferihanın hiddetle kalkık du · 
ran batı bu son cümle üzerine yere 
iğildi. Evet onun kızıydı! 

- Servet Naim Bey etrafımıı 
tenhalatınca bana ıon sözlerini sö1 
ledi: Bu gece akşam yemeğinder. 
sonra son kararını bekliyor. Eğer 
diyor - beni istemezse alıp batırnı 
gideceğim ... Eğer müsbet karar v~ 
riraen yapacaklarını da söyledi .. • 
Taksimde yeni yaptırmağa başla· 
dığı apartımanı sana verecek. Bii· 
yükadada sana bir köşk alacak .. P 
ğün tuvaletlerini hazırlamak içirı 
bir Avrupa seyahati yapacaksınız·· 
Daha neler neler ... 

- Demek Servet Bey beni satın 
alıyor? .. Pazarlık mükemmel ! .. 

- Fakat Feriha böyle satılmag~ 
hangi kız razı olmaz?.. Sen tinıd 1 

sükünet bul akşama kadar bana kll 
rarını söyle ... Emin ol o muhteşeın 
servet, o zengin hayat sana bu de11

• 

likleri unutturacaktır. Feriha ,eıı 
benim kızımsın. Sen saadetle yat" 
mağa layıksın ... 

Evet onun kızıydı L Bu sefih. ıı· 
nanın saadet zannettiği levs içı_ıı· 
de yaşamağa mahkümdu ... Naı• • 
bi, iğreti süslü, fakat kirli bir kadı# 
olarak yatamaktı !. 

- Bitmedi-



- - --~ - Harıcıye Vekili 
A.nkaraya döndü 

(Başı 1 inci sahifede) 
~ hususi trenle Ankaraya hare
lı.eı etmiı ve istasyonda birçok zevat 
t.,.afmdan teıyi edilmiıtir. Belgratta 
Cenaze alayında bulwunuş olan asker 
1eriın.iz de ayni trenle Ankaraya git • 
llı~ler-dir. 

l'eufih Rüştü Beyin bir Bulgar 
gazetesine beyanatı 

SOFY A, 22 (Hususi muhabirimiz • 
dtn) - Zora gazetesinin bir muha • 
~İri, Tevfik Rüıtü Beyle Dragoman 
l&laayonundan Sofyaya kadar tn;?d~ 
lıir mülakat yapmıştır. Tevfik Ruıtu 
lley evvela Kral Aleksandra yapılan 
l:tı.uazzam cenaze merasimi hakkında 
iti İntibalarını anlatmı§ ve bilha.asa 
lıulgari&tarun Balkan ittifakına gır • 
llıeıi hakkında ıunları &Öylemiıtir: •. 

1 - Bu yalnız Bulgaristan için degı ' 

Teufih Rüıtü Bey 

lıütün Balkanlar için iyi olacaktebır.r-. 
- Vekil Beyefendi, Belgrat t . !gı 

. ı · ah edersınız: htn fU kıımını na&ı ız. .. ~· . 
''Eı:er beynelmilel tetbırler bulun bır 
amnimiyet ve hüsnüniyetle almıp tat· 
bik edilmezse, küçük itilaf ve. B".lk~ 

. k d . • heyeti daha çetın ıhtı • sa ı aımı . b. h 1 
laflann gayri kabili i~tınap ır a 
alacagını zannetmektedır . ., 

_ Bu kısım, bütün milletlerin ~~ 
gıbi ihtilafa meydan vermede~ .. te.şr~ki 
mesai edecekleri hakkın_?.a~ı umıdı • 
mizden başka bir ~ey degıldır. .. 

- Beynelmilel mahiyette bazı mu~ 
kulat ve ihtilafların vukuunu zannedı 
Yor mu unuz? 

_ Bu gibi muşkülat ve ihtilaf teh • 
likeıi her vakit için mevcuttur. Fakat 
hepimiz buyuk bir dikkatle buıı_la~ı her 
taraf etmcge çalışmalıyız. Belkı sız de 
bazı ihtilflarm vukuuna ihtimal veren 
hr bulunur. 

B'l"k' b' de sulha merbutiyet - · a ıı ız .. 
k • 'd k- Balkanların mus-o adar fazla ır ı, . lmak· 

lakbel huzuruna ~uvv1 et}e dın~;; anla§ 
'.ıdır. Yeter ki, dıg~r erın e ı 

"1a olsun. 
- lhtılaf hiç bir yerde o~am.ıy::k 

~ı ibi buna meydan da verılmıy 
lir g Ben her ne taraftan olursa ol~hut'! 

• • ki ... vukuuna ı ı herhangi bir karıtı . ıgın Yugoslav 
ın.al vermiyorum. Bılhaasa k. Ü 
ıtıilleti • buna sizin Belgratta ı m • 

. . d · anmı• olacaklaırdır -ltıe&sıllerınız e ın • b.. "k 
derin ıztıraı:ılar için as~l-;t ve uyu • 
liiğünü muhafaza etmıştir. 

B. b" ru" Balkan milletlerinin 
ız, u n • d a 

dostluk ve kardeşlik içın e yaşay • 
C:akları ümidini bir an için olsun ter
ketmedik. 

ki . ve bekli· Biz ıabrusebat be ıyo!"z b • 
Yeceğiz. ümidimizi kesmıyoruz ve u 
llun iyiliğine sizin de İ(lanac~~!n~~a ek 
ltıiniz Eğer kendimizi du~unu1"'e 
lı 1 • tanın Bal· ız ve Yunanlılar, Bu garı• . 
ı. . .1 'ktı&adı men· tS;an miaakına gırmesı e 1 

fo.atlerimiz bakımından zararlı.~~ 
•ağız. Çünkü bu suretle Bulgarıs • 
lı h · ette fedakar • eaabına iktısadi ma ıy . d ·z 
lıkta bulunmak mecburiyetin e!' ' 
i' akat Balkan milletlerinin umum• _vb~ 
d 1 · · ·n bu g• 1 aha büyük menfaat erı ıçı 
kiiçük fedakarlıklar yapılmalıdır. 

- Fakat müsaade ediniz Vekil B~· 
b f d' B b' · d ı zimizdir. Bız Je en ı u ızım e e f 
d B . . ~ umi ınen a " alkan mılletlerının um . f 
•tı · · · ·ı hemmiyetaız e· ... erı ıçın tamamı c e . . 
dakarlıklar istiyoruz. Adaletin ıc~p 
ett• d··· b' ·ıı t olmak &ıfatıle tr ıgı ve ır mı e • ed 
bi2im duygu ve şerefimizi tatmın e 
•ek fedakarlıklar istiyoruz. 

. 1 h rşey elde e· . - Sebat ve fazılet e e.
1 

eminim. 
dilebilir. Ben buna tamamı e 
8 · · d - ·ı 'dı'r ki son zaman Unun ıçın egı mı . ' Bulga-
larda Balkanların ve bılhaad ~. ·• bu 
..: . . amile egışıru. ·•&tanın vazıyetı tam ·· ··nen 
lu.nuyor. Bu her_ me.mleket~"ı.igbr,:' ne
&abır ve hüsnünıyetın man · in siya
liceıi değil midir? Eğer ınazınd k son 
· T d bulunsaY 1 • hı· feraiti dahı ın e B lk nlarda ne gi 
adi&elerden •0~ra1 j b ;eceğini dü • 

lıi bir vaziyet hası o a ı 
fİiıunekten çekiniyorum. 

. . in takip edece.k~ 
dalkan mılletlenn · · te•nki 

ı . 1 samımı , 
"'tı doğru yol on arın 

V b bütün mesu • 
llıcsailerindedir. c .en k. ıs sc-
ı·ıy t ·ı :.ıdı·a edıyoruın ı, e ıuurı e.,.. d 

· kı ve hem e ile aonra da Balkan mıaa f 
15 kere cıahıı ıazla istikrarlı ve ay• 
<I kt Size Sovyet alı olarak yaşayaea ır. j . u 
~u ya ile olan ıs senelik doat ugumd ·t 

b·t · Bu os ~u nıisal olarak gostere 1 ınm· d h 
1 ı evvelce bulundugıından çok la a 
k d kuvvet n-
Uvvetlı olup her ı.: • 1 a 

llıektedir. Size de ilk Sovyet dıp :,.~ 
tıın rclm sın 1 vınıyorum-

b • ı haber aldın>· UYlJk hır memnunıyet e • • d 
1 

ı 
llız:un Sovy t Rıı&ya ile Qlan daımı oı 
1 • . • 1 k ve Balk!ln llgumuz-u goz-onunc a ara 
~· . d lılıga maı:bar 0 
... il.akının aynı cvam . 1 
••cağına in narak bütün kuvvet~ ~ 
lluJganstarun da Balkan ınilletlerı aı 
lesine girmesine çalı§Acağını. • . . 

Zaten miaakm gayesi de bilaıst:•· 
lla bütWı Balkan mılletleriru birletlır• 
llıektir. 

M. Gömböşün 
Varşova seyahati 

(Başı 1 inci sahifede) . 
Macaristan da 0 kubbenin temel clirdde-

,, .......... _ ... .............. - ..... -! ..... 

Londra Avustralya ha va yarışı 
(Başı 1 inc,i sahifede) 1 !ardan birkaçı d a bozulmuıtur. Molli

aon tamir için yedek aletler bulduğu 
takdirde &eyahate husu&i bir tarzda 
devam edeceğini &Öylemi~<ir. 

" . " 
. nden biridir." · 

n a •• ekili, bugün Varıovayı ter 
Macar ..,...v ak . ' 

Transport tayyaTesİ Ke.-açiden 12.55 te j 
hareket ebniıtir. Mollisonların idaresin
de lngiliz Kornet tayyaresi ~3 te ~~açi
yi terkettiği halde 14 te gen gelmıştır. 
Akpm üzeri tekrar hareket edecekti . 

Cones'in idaresinde lngiliz Kornet tay. 
yaresi 12.45 te Bağdattan hareket etmiı 

LONDRA, 22 (A.A.) - İngiliz tay 
yareciai Stodart 5,44 te Hal.,l,e varmıı 
ve 6,40 da tekrar uçmuıtur. Avustu
ralyalı Molroza ise 6,30 da Kıbrua 
inmiş ve 6,45 te tekrar hareket etmiı 
tir. 

ktir Buradan Kr ovın e, ora-
~=";;: Vi~ana tarikile Peşte'ye gidecek- tir. 

tir BUDAPEŞT~, ~~· A.A. - Macar 
Mok Gregorun idaresinde yeni Zelan• 

dalı Milesbank tayyaresi 11.45 te Ha • 
Tel raf ajanoı bildirıyor : . J r telgraf ajaruın surel1 mahsusa
da g~':de.-diği muhabirin Varşovada~ 
telefonla bildirdiğine nazaran, - ba.şvekıl 
M G" böş Lehistan'a yaptıgı ~yaret· 
te~ ~undur. Başvekil, Macarıst~ 

ürnk.. olduğu kadar fazla dost temı· 
::: ve :ı:de olduğu takdirde! bütü~ d<ıv· 
1 tlerle dostane münasebat ıdam~sı yo
ı:nda ıiyasi bir adım da~a a~aga mu-

leple!\ hareket etmitlir. 
Hansenin idaresinde, Danimat"kalı 

De<.utter tayyareİi 9.11 "de Atinadan ha
reket etmiştir. 

Hevitin idaresinde, Yeni Zelandalı Ora 
aon tayyaresi 11.15 te Atinaya vioıııi ul. 

Romanyacla i.ki tayyare ça•·pı.1tı 
BOKREŞ, 22 (A.A.) - iki tayyare 

çarpışmış ve bunlardan h ;r: 6İnin pil o .. 
tu ölmüştür 

Allahabatta • 
LONDRA, 22 (A.A.) - Tayyare<.i 

Jenes ve Valter 8,40 da Allahabada 
varmıılardır. Yeni Zelandalı heyet vo 
Kay da 6,23 de Bağdada İnmiılerdiı. 

n~uıtur. 

Stodartm idaresinde lngiliz Air • Sµit 
-Km·iyer tayyaresi 12.08 de Atinaya var
;nıştır. Fransız tayyarecileri 

aff k Olmuş ve Leh mıUebnm Macar 
v a • ' 'k. ·ıı t amalini kuvvetle anlaması ve ı ı mı e 

ndaki asırlık müşt..,rek batırala~ sa· 
arası .. ebet a 

V raytın idare sin-de, Amerikan Larr1 ... 
bert - Mond Q.ıpe tayyaresi 12.55 de A· 
tinaya varmıştlr. 1 

LOBURJE, 22 (A.A.) - Londra -
Melburn hava yanşına iıtirak etmek
te oaln tayyareci Parer ve Hemvord 
bu aabah saat 8,45 de Marsilyaya ha
reket etımişlerae de makinedeki bozuk 
luktan dolayı 9,45 le tekrar ger i d ön 
müşlerdir. Bunlar yollarına bir seyyah 
olarak devam edeceklerdir. 

. de bu doat•"" munas llY -yesın , • .-·~ . I . I 
aetİRİ -ilam bir zencır e ıtmam ey e-
miıtir. 

Reıımi tebliğ 
VARŞOVA, 22.A.A. - Dün ak~~ 

- dak' Leh Macar müsterek teblıgı aıagı ı · -
neşredilmiştir ' .. M G" bö 'ün resmi 

Macar Başvekılı · om . 1 . . 
iyaret maksadiyle Varşova· da g_eçırdı· 
. ı·k·ı gün zarfında, Başvekd M. 

1. son • h .. 
• - b .. 'le Kozlovskı ve arıcıye nazırı .. om oş .. . ·· 
'1. Beck, ananevi dostluk uzenne m"!es .. 

11CS Leh-Macar münasel>atının hey~tı u-
. esini beynelmilel meselelen ve 

mumıy ' . 101. da d or 
bilhassa iki memkketı a """ . r. e .en .. -
ta Avrupa iktisadi roes~le1enru. bır ı~ı
mat havası içinde tetkık_ . etmışlerdı_r. 
Yapılan noktai .nazar ~eatis!' mutekabıl 

.. batı inkışaf ettınnege ve kuvvet-
munase k b'I . • t 
lendirmeğe matuf müte a ı samun.ı:. ~-
mayüliı.tı isbat etmiştir. Bu temayula~" 
21 teşrioievvelde bir taraftan baı~<;kil 
M. Gömböş ve diğer tar~tan hancıye 

M Bcck ile maarif nazırı arasın· 
danaz~kr~ m~eket hara teşriki mesaisi hak 

il •• ·ı 'f kında bir m avele ımzasr sureby e .. ı 8• 

de edilmiştir. Bundan baıka, bu zıya: 
ret üzerin~ en yakın bir zamanda ıkı 
memlekette •ktiaadi {\Stkik k?mit~leri. 
teıkili ve müteakiben mütckabıl tıca~ı 
muahedeleri genişletıpdı: iôn muhtelıt 
bir Leh-Macar komisyonu ihclası ve h~t· 
ta bu sene zarfında turizm mukavelesı 
akti içın müzakerata başlanması ve. çok 
yakında bir konsolosluk mukavelesı ak· 
ti• kararla,mı~tır. 
Balkan itilafı ve Küçük itilôfın ka· 

rarlarını Macarlar nasıl 
tefsir ediyorlar 

BUDAPEŞTE, ~I!. A. A. - Macar 
telgraf ajansı bildiriyor : 

K .. "k ":ı·f ile Balkan antantının uçu ı a bl'" M 
Belgrad'da ne~rett.ikleri te. ıg ~ ac_ar 
. . hafilinde büyük bır alaka ıle 

sıyası ma bl. · 
karıılannuştll'. Macar mat_buatı tc ıg 
müaderecahnt siiktinla mırtalaa etmek
tedir. 

Hükumete yakın bulunan gazetelere 
ve bilhasaa Budape,ti Hırlap gazetesı· 
ne nazaran, tebliğ son günlerde bazı 
matbuat t"rafından yapılan neşriyattan 
sonra teskin edici bir tesir yapmıştır. 
Tebliğin mutedil lioanı takdh- edibnek
tedir. Bununla beraber, gazeteler! ~~t .. 
ni tahlil etmeksizin, bü• ~ n medenı dun
ya tarefından takbih edilen m;nfu~ ~'?'-

·1 . etı' nin neden dolayı harıcı .,. sı ya cın:\y 
yaset cephesi mevcut olacağını soruyor· 
1 Yalnız bir kısmı ecnebi mal'buatı, 
ar. -ı·ı leh. e 
bazı siyaıi manevre ve temayu a ın 

olarak bu cepheleri uydunnuştu~:. 
Pe•ti Naplo &'azetesi de teblıgı, m?.· 

t d'I lisanını kaydetmekle beraber, mu
~ 1 

• • ihtilaflar imkanını tasavvur bnu aıyaıı . u ... 
tt'".nden dolayi tenkit edıyor v.e • eger 

e ı~ı .. !arak ıulh isteniyorsa, bızzat 
samımı o k 

ek hakkını muhafaza etme ceza verm 
ne için ? " diyor. · bl'" b" "k 

Peşti Hirlap gazetı.,sı, te ıge uyu. 
bir ehemmiyet atfc;tmekte ve bunun, şıd
detli tedbirlerden sarfı. naz~r et~e~ su· 

ı . le beynelmilel vazıyelın sukunet 
re ıy , .. --~ d 
bulmauna hadim olduğunu mu,....a e 
e (emektedir. Bununla ber:ı~r g°':e~ey.e 

Y Marıilya cinayetının harıcı ıı-
nazaran, .•. 'dd' "lah 
yaıet sabaıına girdıgı ı ıası mu a~ .. 

b. iddiadır. Zira, Avrupada umumı 
sız ır k .. bey 
1 ak kabul edilen anaate gore, • 

~e'fmilel sebepler aramağa mah":1. yo~· 
tur. Bizzat Yugoslavyanrn dahılı vazı· 
ye~i bunu jzah etmektedır .,, 
~~~---::-~o•~-----~ 

Yugoslavya 
Kabinesi 

(Başı ı inci sabi!ede) 
. ndalyasız nazır sıfatiyle heyete gir· 
m sa d" o·- ta aftıa M mesi muhtemel ır. ıger .. r n k. 
U Oviç'in parlamento azası olara zun be . 
ya1nız dört nazır alar~ d 1 ndezaretıt~ 

b ıan ve iyan harıcın en a am ge ... me u d' 
receği ıöylenmekte ır. . 

ELGRAD, 22.A.A. - Avala aıansı 
bildiriyor 1 • 

Baıvekil M. Uzunovıç, dün Saray
dan çıkarken, gazetecilerin i~~rı ~ze
r-ine beyanatta bulunarak demı,tır ki : 

Niyabet meclisi tarafından bana tevdi 
edilen vazifede fU kayıt vardır : " Ye .. 
ni kabinenin teşkilinde, §İmdiye kadar 
takı edilen siyasete kayıtoSrz ve şartısz 
olarak taraftar olduğunu açıkça,, bildir
miyen kimseler nazarı itibare alınamaz. 

M. Uzunoviç ,bu ,iyasetin esas pren
sipleri Kara Geor,,.~eviç hanedanı, milli 
birlik,' mevcut teşki13.tı esasiye ve "ydc: .. 
p re ve nizam kabul .etmez Yugoslav. 
ya,, olduğunu ehemm!yetlc kaydederek 
ıunlan ilave eylemııtır : 

" Bu siyaset, dost ve müttefik mem
leketlere istina~ eden bir ıulh siyaseti, 
muahedelerle ihdaa edil n vaziyetin, bü
tun Yugoslav mille.tinin çoktan beri tas• 
vip ve kabul ettiği ve bütün dunyanm 
ıon bazın ııünlcr zarfında kani oldukla
n veçbile, muhafazaaıdrr.,, 

Melrose'un idaresinde Avustralyalı Pu 
1 Hmontb tayyaresi 15. 55 te Atinaya var 
1 

mıtbr. 

Du-idin idaresinde, lngiliz Fairy 111 
tayyaresi 16 da Atinay.a varmıştır. 

Bainesin idaresinde, İngiliz F ai~y • 
Foks tayyaresi 13.18 de Romaya varmış. 
tır. 

1 

Kaybolan tayyare 

Sisten yolunu kaybeden ve Bal'lelon 
civarında evvelisi gün karaY.a. inen fngj. 
liz Kleın . Eagel tayyaresi ı4.10 da Ro· 
maya gelmiş.tir. Bugün tekrar harektt ni .. 
yetiııded;r. ı 

B:'j)okun idareainde lngiliz Falcon tuy 
yaresi 10.25 te Marailyaya gelmiştir. Mo. 
torunda mühim lıir bozukluk olduğııııd•n 
baştan aıağı muayenesine lüzum ha.,u o-

MELBURN, 22 (A.A.)- Cuma gü
nü Lojestondan dokuz yolcu ile Mel • 
burna hareket edip yolda kaybolan 
tayyarenin aranmaıından vazgeçilmi~ 
tir. Tayyarenin Vilson civarında denı 
ze düıtüğü zannediliyor. 

Bir motörle 
PORDARVEN, 22 (A.A.) - Tay

yareci Skot, tayyaresinin bir motörü 
bozulmuf olmakla beraber uçuşa de· 
vam ederek bir motörle de asla yarı. 
şı bırakmıyarak Melburn'a gideceği -
ni söylemiştir. 

lac;ıktrr. 

Yeni Gineli Fairy - Foks, 12.30 da 
Burjeye varabilmiştir. 

Vud&'un idaresinde Avustralyalt Lo .. 
klıed tayyaresi Halepte yere İnerken aa. 
katlanmış olduğun.ft.ın yarıştan çekilnıiş
tir. 

Stakm idare•indeki, lngiliz Aaiı· • 
Peed tayyare•i de Marsilyada yarııtnn çe 
kilmiıtir · 

Holandalı Pander'in yoluna devam e. 
debilmesi için vaktile tamir edilip edilmi
yeceği meçhüldür. 

Kraçiden bildirildi&ine göre, MoUison 
da yanşa devam edip etmemekte müte • 
reddittir. Mumaileyh: 'tayyarem güzel 
iıliyorsa da bu halile ona tamamile güve
nemeyeceğim.,, demiştir. 

LONDRA, 22 (A. A.) - Ho!andalı 
Ponder 5.4 tayyaresi de yarıştan çekil • 
mittir. 

Oçüncüluk Turnenin Üzerindedir. Ya. 
nşa İtliriik eden tayyareler 16 dır. 

LONDRA, 22 (A. A.) - Yeni Zelan- 1 
dalı Havitt ile Kay, bu sabah Bağdattnn 
aaat 7.32 de hareket etmişlerdir. Holan.1 
dalı Parmentier ole Moll, Batavya'ya 1 

10.36 da ı:clmişlerdir. 
LONDRA, 22 (A. A.) - HaviUand 

Kornet tayyaresi ile uçan lngiliz tayya_ 
recileri Scott ile Black, A vuıtralya' da 
Poı-t • Danvin'e 11.08 de gelmiılerdir. 

(Douzlas) tayyareleri ile uçan Holan
dalı Pannentien ile Moll, Batavyaya 
10.36 da tr 1 · ttir. S..t 11 d Port -
Darwin'e uçmı1?Iardır. 

Yeni Zelandalı Mac Gregor ile Wal. 
ker'in ( Mileı - Bank) ayyareleri, Buşire 
2.17 de gebni9lerdir. 

lngilizlerin (Fairy 111) isimli tayya· 
resi ile uçan Davies ve Hill, Atinadan 
2.45 te uçmu9lardır .Amerikalı Wright 
ile Polando, Larnbert • Mowcupe tayyare 
le.-i ile Atinadan 2.16 da hareket ebniı. 
lerdir. 

Biitün bu saatler, Grenewiç saati iledir. 
LONDRA, 22 (A. A.) - Port - Dar· 

wHı'e ilk olaralı: gelen Scott ile Blac:k, 
lngi!tere ile Avustralya 2rasındalci mesa· 
feyi iki gün, 4 saat, 38 dakika gibi bir 
rekor zamanında yapmıtlardır. Evvelki 
r"kor Ulm tarafından geçen sene 6 gün, 
17 saat, 45 dakika ile yapılmıştı. 

Scott ile Black, Medbum'a varmak i. 
çin Avustralyayı cenuptan şimale katet
mek yani 3.000 kilometre kadar daha yap 
mak mecburiyetindedirler • 

Sıngapura varanlar 
LONDRA, 22 (A. A.) - Pannantiye 

ile Holl, sabahleyin 7,02 de Singapur'a 
vasıl olmuşlardır. lngiliz Skot ile Blak, 
Holandalılardan 8 saat ve bir çeyrek Ön· 
c:e Singa.p1.1r'a vamııılardır. 

Amerikalı Turner ile Pangburn Singa
pur'a doğru uçmaktadırlar. 

Mollisonlar, 5.40 ta Allahabada var. 
mıılardır. 

Jones ve Valler, 4.15 te Karaçiden ha· 
reket etmiılerdir. 

PORT - DARWIN, 22 (A. A.) -
Scott, Timuz deni.zinden &'eçerken bir mo 
torunun durduğunu, iki saat müddetle 
t~ motor!" uçtuğunu ıöylemiıtir. Yarışı 
b1tırmek uzere, motorun vaktında tamir 
edilebileceği ıüphelidir. Binaenaleyh Ho. 
landalı Moll ile Parmentier'in yantı ka. 
zanmalan muhtemeldir. 

Holandalılar Scott ile Pannentier'yi 
yakından takip etmektedirler. 

Danimarkalı Hansen'in tayyaresi, De· 
sutter 9.44 te Bağdata &'elmiıtir. 

LOlljDRA, 22 (A. A.) - Tumer ile 
Pangboum Aloıtara 10.45 te gelmiıler 
vo 11.30 da hareket etmiılerdir. 

Mac Gregor ile Walker, Karaıi'den 
12.30 da hareket etmişlerdir. 

Wright ile Polando, saat 8.55 te Kıb: 
ns'a &'elmişler, 9.10 da hareket etmiılcr
dir. 

Holandalı tayyareciler 
BATAVIA, 22 (AA.) - Holan -

dalı tayyareciler Pamıentiye ve Mol sa· 
at ıo 38 de buraya gelmişler ve Java . . 
yoluyla 11 de tekrar hareket etmıı • 
lerd;r. 

Hariciye nazırları 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
trenle Ankaraya gideceklerdir Muh
terem misafirler Üç gÜn Ankarada ka 
Jacaklar ve 31 Teşrinievvel akşamı 
Ankaradan hareektle 1 Teşrinisani 
perşembe &abahı şehrimize gelecek 
!erdir. M. Maksimos, gelecek cumar· 
tesi günü Atinadan tehrimize hare
ket edecektir. 

Yunan I htısat naurı da bu 
halta geliyor 

Türk • Yunan ticaret muahede&İ hıık 
kında müzakerede bulunmak Üzere 
Ankaraya gideceğini yazdığımız Yu. 
nan lktı&at nazın M. Peamazoğlu'nun 
perıembe veya cuma günü ıehrimize 
gelme&i muhtemeldir. M. Peamazoğlu 
Yugo&lav, Yunan ve Romanya Harici
ye nazırlarile birlikte Cumhuriyet bay 
ramında Ankarada bulunacaktır. Yu
nan menabiinden verilen habere göre 
ymı.i ticaret nııuahedeai etrafında iki 
hükiirnet ara.amda esas i tibarile itilif 
hasıl olmuttur. Ankarada halli icap 
eden bir iki nokta Üzerinde görüşül· 
dükten aonra muahede imza edilecek
tir. Yunanistana ithal edeceğimiz mal 
)arın bedeli bono mukabilinde ödene
cektir. Şimdiye kadar Yunanlılar İt -
hal ettiğimiz mala mukabil yüzde 50 
nisbetinde bono vermekte idiler. Sen 
zamanlarda bu bonolar hayli kıymet
ten düııznüttür. Ankarada bunun önü
ne geçebilecek bir tetbir ittihaz edil
me6i muhtemeldir. 

M. Titülc~ko geliyor 
BUKREŞ, 2.A.A. - M. Titülesko, 

Türkiyenin Cumhuriyet bayramında ha
zır bulunmak ve Balkan itiliıfının 30 leş· 
rinicvvelde akdedeceği içtimaa iştirak et. 
mek Üzere bu ayın 25 inde Ankaraya 
hareket edecektir. 

Bu lgaristanla 
Hududumuz 

(Başı 1 inci sahifede) 
Peblivanof, deniz miralayı Todorof, yüz_ 
ba,ı Deçef, yüzbaıı MH<kof, Hariciye me 
muru M. Çopof'tan mürekkep bir heyet 
seçilmişti. 

Bu heyetler Türk ve Bulgar hududu
na giderek mahallinde tetlıikat yapmıı· 
]ardır. Üç buçuk ay devam eden bu tet
kikat neticesinde ı92ı &enesinde beynel
milel komisyon tarafından çizilen hat tes· 
bit ve hudut ta tayin edilmi~tir. 

Mahallindeki tetkikat ve anlaşma bit· 
miı olduğundan her iki memleketin he
yet 8-._zaları i.ıin resmi kısmını bitirmek Ü .. 
zere ıehrimize gelmiıtir. 

Heyetler bu&'Ün öğleden evvel saat on 
buçukta içtimalanna tahsis edilmiı olan 
Ihlamur köşkünde toplanarak tahriri mu· 
ameleyi İkmal edeceklerdir. Misafir he -
yet azası dün lstanbulun gÖrülmeğe de_ 
ğer yerlerini gezmiılerdir. 

Sovyet elçisi 
Dün geldi 

Jo-es ve Valle Allahabat'tan 12.30 da 
ayrılınıılardır. 

muştur: 
(Başı 1 inci sahifede) 

BATAVYA, 22 (A .A.) - Saat 11 de 
hard<et eden Holandalı Parnıentier ve 
Holl zannedildiğine &'Öre Ca,... veya Ti
mor'da yere İnec:eklerdir. 

Tayyareciler, karanlık basmadan evvel 
Port • Darwin'e varacaklanru ümit et • 
mektedirler. 

Batvekil, gazetecilerin eski fırkalar 
hakkındaki sıiali Üzerine, eski fırkaların 
rolferini ilnnal ederek tarihe karııtıkları
nı kati olarak söylemiı ve : 

" Bu fırkalar lağvedilmiıtir ve asli. 
"'-krar dirilmiyeeekJerdir,. demiftir. 

Molliaon uazgeçtı 
ALLAHABAT, 22 (A.A.) - Tay • 

yareci Mollison Londra - Avu>turalya 
yaırııına devam etmiyecegın; bildirmiı 
tir. Mollison Jubbolpora'da yolunu ta 
yin etmek için yere inmeğe mecbur ol 
muş ve Allahabata kadar l.ıir motôrle 
yoluna devam etmiıtir. Nihay"ı Piston 

"- Sovyetler birliği mümesailleri • 
nin daima a vimli ve dos.t bir muhit 
buldukları Türkiyeye tayinimden do -
alyı çok memnunum. Şimdiye kadar 
Türkiyeye iki defa gelmiıtiın. Burada 
birçok yakın dostlarım var. Bunun, 
Türkiyedeki vazifemi ıah&en hoı bir 
vazife şekline koyacağına, hakiki ve 
aamimi dostluğa misal olacak iki mem 
)eket arasındaki müna&ebete mii&ait o
lacağına eminim. Buraya, gelitim, 
cumhuriyetin ilanı arefesine tesadüf 
ediyor. bu •uretle Türk milletinin bü
yük bayramına eski bir d o&t ve Tür. 
kiyenin dostu Sovyetler birl iği müme& 
sili aıfatile iıtirak etmek zevk ve tere 
f ine nail olacağnn.. ,, 

j 

M LE ETD:\?Siilat 
Bandırmada son hafta içinde ihracat 

I 

Bandırma limanında ihraç faaliyeti 

BANDIRMA, (Milliyet) - Li- 1 
manımızdan muhtelif yabancı mem 
leketlere bilhassa Hamburg, Bre· 
men, Roterdam ve Maltaya külli
yetli miktarda bakla, arpa, burçak 
mısır, kuşyemi, nohut ihracatı de· 
vam etmek\.edir. Bu haftadan iti
baren buğday ihracına da batlan
mıştır. Bu hafta içinde Alman ban
dralı August vapuruna tahmilen 
Hamburg ve Bremen limanlarına 
578 ton buğday aynca 100 ton ar
pa 75 ton burçak 50 ton nohut, ln-

Şirin bir 
Kaza: Osmaniye 
Bir çok Diyaribekirliler 

buraya hava 
tebdiline geliyorlar 

DlY ARIBEKIR, (Milliyet) 
0fmaniye Diyarbekir • Elaziz yo
lu üzerinde ve Diyarbekire (60) 
kilometre mesafede güzel ve ,irin 
bir kaza merkezidir. Etıo.fı bağ 
ve bahçelerle kaplı bulunan Osma
niyenin güzel binaları, muntazam 
çarşı ve pazarları vardır -. Osma. 
niyenin arkasında yüksek bir dağ 

vardır. Bu dağın manzarası çok gÜ· 
zel ve suyu da çok lezizdir. Tepe
den her yer görünür. Osmaniyenin 
havası da çok iyidir. Bu sebeble ek
seriya Diyarbekirliler buraya teb
dilihavay a gelirler. 

O amaniyede h ususi m uhasebe
nin yaptırdığı bet sını(lı bir ilk. 
mektep mevcuttur. Osmaniye halkı 
tahsile çok meraklıdır. Bilhar.sa ye
ni harflerin tatbikinden sonra okur, 
yazar adedi şayaı hayret bir dere
cede çoğalmıştır. 

05'maniyede bir kaç sene evvel 
yeni bir belediye binası inta edil
miftir. Osmaniye belediyesi şehrin 
temizliğine çok itina etmektedir, 
evvelce pis mecralarda akan sula
ları belediye bir araya toplıyarak 
üç çefme yaptırmı,tır. Osmaniye 
belediyesi yazın halkın istirahatini 
temin için belediye önünde bir 
park tesis etmittir. 

Osmaniye ve köylerinin imarına 
hususi muhaıebenin de faydası do. 
kunmuftur. Diyarbekir Osmaniye 
fosesi üzerinde Hoşan mevkiinde 
bir köprü ve Osmaniye ile Hoşan 
arasında menfezler yapılmıştır. Os. 
maniye arazisi münbittir, burada 
her nevi hububat yetişmektedir. 
Hükumet tarafından köylüye pul
luklar tevzi edilmiştir. 

Bu kazada zirai istihsalatı nok. 
sana dü9üren muzir hayyanlara 
karşı büyük mücadeleler yapılmıt 
ve bir çok muzir hayvanat itlaf e
dilmiştir. 

Ziraate arız olan hastalıkların 
izalesi için ziraat dairesi azami fa. 

&Je;_. .... 

giliz bandralı Ku!Iİn Maria vapu
rile gene Hamburg ve Bremene 
290 ton mısır 152 ton arpa, 125 ton 
nohut, 100 ton bakla ihraç edilmit
tir. Bu sene mevsim batlangıcın· 
danberi iskelemizden ecnebi mem
leketlere ihraç edilen zahire ve h1"' 
bubatın cinsi ve miktarı fU kadar. 
dır: 

Bakla 8358, nohut 1002, burçaIC 
869, buğday 578, mısır 590, arpa 
252, kufyemi 303, darı 42, sisam 5 
tondur. Y ekı'.ln 11.999. 

KLtahya belediyesinin dört 
yıllık mesaisi 

KOT AHY A, (Milliyet) - Şe. 
hirle istasyon arasında yapılacak 1 
kilometrelik bulvar için sahipleri
nin belediyeye parasız terkettikleri 
bahçe ve tarlalar üzerinde toprak 
tesviyesine devam ediliyor. 

Önümüzdeki Cumhuriyet Bayra. 
mında intaata ba,Ianacaktır. 

Belediyece yapılan fenni mezba
hanın açım re&mi de Cumhuriyet 
Bayramında yapılacaktır, 

Belediyemiz, 4 yıllık devresinde 
elektrik, itfaiye, yol, lağlJlll, mezba
ha gibi belli b~lı işlere 144000 li
ra sarfetmit ve faydalı eserler vü. 
cuda getirmiştir. 

--o-
Avusturya reji umum müdUrU 

Bandırmada 
BANDIRMA, ( M iliyet) - Avuı 

turya Maliye Müsteşarı ve Reji U
mum Müdürü Dr. Kari Dorrek'in 
riyaseti altında yedi kişiden müreli 
kep heyet bu gece ekspres trenile 
lzmirden tehrimize gelmit ve istas 
yonda kaymakam, bele~iye reisi, 
Ticaret Oduı erkanı, banka mü • 
dürleri tarafından kar,ılanmıttır. 

Heyet şerefine Ticaret Odamız 
tarafından Maarif Oteli salonunda 

yi:-nıi kifilik bir ziyafet verilmittir. 
Misafirler Bandırma ve havalsin
de yetişen tütünler hakkında tetk· 
katta bulunduktan sonra Bursa • 

Yalova yolu ile Jstanbula gidecek. 
lerdir. 

aliyet göstererek bu hastalıkların 
önünü almıştır. Ziraat bankası köy. 

lülere çok yardım etmektedir. Os· 
maniyenin baflıca istihsalatı olan 

buğday, arpa, yağ ve yün komşu 
memleketlere sevkedilmektedir, 
Osmaniyede bir dispanser açılmıf· 
tır. Bu dispansarde bir çok kimse. 
siz vatandaşlar tedavi edilmekte 

ve sıhhat memuru tarafından kaza 
ve köylere meccani kinin tevziatı 
yapılmaktadır. Omıaniyede son zat 
mantarda köy, nahiye, ve civar ka. 
zalara m untazam yollar yapılmıt
tin. 

bedenen \e ruh~·1 yorgun .ınız ve bundan dola)ı tam \'Crunıc çaıı.amı• 
Y. r anız; ı"<llerınız·n 1)1 gıtmcsıni nJStl ıstt)'f"bılirsınız I Unuı·1ı.1} nu:k1 
bırkaç gecclık U)1'us:ızlu sizi bu lı1lc SOIJbı;ır. 

6romural ·Knoıı. 
• 

~inirleri y.ılı~tuır, Lı)kııyu ı:ctır·r 7.trarsız, ıe~ırı 11 i \"C cnınf)effi ttfr 15( 
olup sinirterinizin sıii\uıııınu ,-ok l sı hır z.1r.1.1nd.ı ndc \e ()u s.ı,t>d sızı 
~-~ıHden Jinçlc~tircc:ck olan ll)luııuzu ten in cd~r 

10 1rf l1> Looıqııuıııt)I l l ı ı p
l ~tJot ırı.:ııııclttde rt~tıe ılı- ı •l•hr 

Knoll A.-0, kim yevi ma dd eler hbrikJları, Ludwigslıaren • Rlıııı. 



• 

:YET SALI 23 TEŞRiNiEVVEL 1934 

=M=Hli~ye=t'i~n R;;;o;;:;;ma;;;;;;nu~18~===---.' (MÜ T E f ER R i K HABERLER) 

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

Haritada Brüksel'in üzerine bir iğne 
sapladı: ''Nişanlınız burada/,, dedi 

HülAsa - ı -ŞıYartz'lara telefon et ve ke~-
[ Marthe Richard Fransız~~ .tCflri- d.~lerini fimdi büroda beklediğimı 

lab tarafından lsveçe gönderilmırtJr. Va- ıoylr.. . 
sifeai orada Alman caııus teşkilatına gir. Daima güzel, dai- aevimh fa -
mektir. Orada Gerda ieminde bir Alman kat fikren çok mqıruJ olan Gerda, 
bdmı ve Tadee, Charles imninde iki kar- bu muhavereyi benim duymamam 
dqle taJıı1m1ttır. Bu kadının Almanlanıı için hf'nimle Franaaya dair konutu-
mqbur caııuau Matmazel Doktor olma- d 

ihtimal dahilindedir Marthe ııeyabati. yor u. :in ııebebi olarak Karİ Mather isminde - Oh, diyordum. Ben hiç güriil-
bir 1sveç doktoruna aşık olduğunu söy- tüye kantmam. Bir klinikte çalıtı-
lemiştir, Fakat Almanlar bunun A~. - yordum. Orada yiyor, orada içiyor 
ya'da bulunduğunu ve isterse kendiaını ve orada yatıyordum. Hiç bir umu
oraya ııevkedebileceklerini iddia, etm~ mi fikrim yok. 
tedirler. Fakat Marthe Ahnanya ya gıt • e· fik" kafamı kurcal rdu: 
memek taraftandır.) ır ır ıyo 

. Bu ahpp eye gelecek adamları bul 
Erteai gün öğleden M>Dra Mına mak ve kim olduklarını öğrenmek! 

ile beralM:r parkta yapa yalnız gez· Fakat buna naaıl muvaffak olabi
dim. Beni bıkip etmeie artılı: bir lirdim? .. Acaba batım ajnyor, 
nihayet ıni vermiflerdi? Yahut bu yorgunum diye, odama çıkaam ve 
güleryüzlü hilebazlar mahsua mu aonra gizlice inip, parkta bekle • 
beni yalnız bır-1.-rJardı ki; ben --..~v aem. .. 
cumhık yapacağım diye bir pot Fakat bu iti becerebilmem için 
kırayım, ye oıdar da beni cürmü evvela büyük bir odadan geçmem 
--.hut halinde emeleainler. l&znndı. Halbuki bu odada evaalıip 

Park büyükta. Ta babaya ka- leri reç vakte kadar oturuyorlar-
dar dayanıyordu. Sırtların arasın- dı. 
da bir çok keçi yolları vardı... Sevgili, ıadık Mina'm, benim biı' 

Hava güzeldi. Fakat henüz ae - tanecik teriki cürmüm bu itte bana 
rindi. • . yardım edebilirdi. Yemekten aon-

Karl Mather'in Ahnan orcluauna ra Cbarlea ile Tadee fÖmİnenin ö. 
aiımesi ümidimi b-ifti. Bütün nünde yerlettiler. Ve orada muha. 
ellaliainin Alman doatu olduğu bu verelerine devam ettiler. Gerda 
memlekette ne yapabilirdim? Hiç bir feyler yumağa oturdu. Benim· 
fiipheaiz Almanların kendilerine le pek fazla aJikadar olmuyordu. 
yardım için bir Franaız kadmma Ben de bu •kfam, M1na'yı ber za
ihtiyaçları yoktu. man olduğu gibi biraz rezdirdik -

Bir yoldan yürüyordum. Karfı
- küçük bir Nf8P evceğiz çıktı. 
Bacumclan -vi ve teffaf semaya 
doğru bir parça duman tütüyordu. 

- Park bekçilerinin evidir belki 
diye clüfiindiim. Villaya doğru din 
mek üzere iken birden bire kapmm 
etiğinde Claarles'ı ıördiim. Beni 
farketmİf ve yakl•f"'•m için bir i
t.ret yapllllfb. 

- Burada mı oturuyonunuz? di
ye aordum-

- Hayır, baruı bizim atelyemiz 
ve büromuzdur. 

Be.iki kendiainden ufak tefek 
malinat alabilirdim. Ne yapayım 
~ Charles dedi ki: 

- Göriiyommuz fazla teaiaatı -
mız yok. Fakat çalıfıyoruz ifle. 

- Ne yaparaınız 7 
Şimdiye kadar bunlardan hiç bi

riaine vaziyeti ;çtimevelerine dair 
bir aua.I IO~fbu:l. ilk ıirdiğim 
odada üç tane büyük harita vardı. 
Almanya'nm, Framanın ve Belçi
lranm haritaları ••. Üzerlerinde te
peleri renkli iineler vardL Bunlar 
muharip orduları göateriyorclu. 

Chulea dedi ki: 
- Y e,il, Alman orduaunu, aiyah 

Belçikaldarı, kırmızı Framızları, 
-vi In,ilizleri temail ediyor. 

Doatça kolumdan tuttu çekti ve 
aonra Brükaelin üzerine bir iğne 
.. playarak ilave etti: 

- Nifanlmız itte burada. 
liknci odaya Jirmiftik. Buraaı bir 

laboratuvardı. içinde bir çok am -
pu)ler Ye kü•etler vardı. Gülerek: 

- Doktor muaunuz, yokaa fo -
toğrafçı mıaınız? diye 10rdam. 

Biraz keyfi yerine gelınifti. O da 
sü)ümsedi: 

- Her ikisi de. • • diye cevap 
Yerdi. 

Ve aoara tiddetle kapıyı lnıpadL 
Niçin laboraman bana ıezdir

ınifti? Kendimi konım•m lazımdı. 
Beıeket •enin ld, cuualuğwı birin
ci tarh olan endife kafamdan ayrıl
mıyordu. Belki ey aahiplerim be -
nim bir mektubumu elde etmek ve 
aonra bu laboratuvarda tahlil et • 
mek arzuaunda idiler. Beni bir tu. 
aafa düfürmek için hep müphem 
-16mat YeriyorlardL Fakat ben 
henüz bir ite yarayan ma.lilmat bu
lamedıfımdan Jiizblıtı Ladoux'ya 
bir tek kelime :raz-ıttım. 

Tadee gİtmemİftİ. Yemek eana 
unda ikiai de tiddetli bir münab
taya ıirifti.ler. Bu miinel..ta ı"D&· 
•ında bir çok almanca Ye o kadar 
da ineççe kelimeler aarfediyorlar. 
dL Müıuıb9anm mevzuu bir ldite 
meaeleai idi. 

Charlea: 
- Henüz kununadı diyordu. 
Tadee: ' 
- Elbet karur, diyordu. 
- Çok lazım. • . Bugin öğleden 

sonra gittijin yere bunları behe • 
111ehal götürmeliain ! 

Sonra Charlea, aklına bir teY 
ır•lmi• gibi: 

ten aonra erken yatacajmu aöyle-
dim. • 

Dün bahçede dolatırkc"l Mina'
nın bir tilki izi kqfettiğini ve ae • 
•İnçten nuıl bavlaclıjını hatırl• 
mlfbm. An aeviyordu. Ve ben de 
biliyordum ki geceleyin bütün bah
çe tilki ile doludur. 

Ayni yerden ıeçtiğimiz zaman 
Mina tilkinin yolunu derhal tanı ~ 
dı. Ve gözleri karanlıjm içinde pa· 
rd panl yanan bir tilkinin arkaam
dı" tOfP'afa befbıdı. Ben her ih
timale kartı: Mina 1 Mina! diye 
haykırdım. Fakat beyhude idi. 

Geri döndüğüm zaman Charlea'ı 
rördüm. Küçük abpp eye cloiru 
ıidiyordu. Ona doğru kottum Ye 
nıüteeaair bir -ıe bağırdım: 

- Köpeğim bir tilkinin arkaaına 
takıldı. Nerede olduğunu bilmiyo
rum. 

Soma Mina! Mina! diye bağıra· 
rak yanından uzakl.,aım. Bu defa 
köpek -imi bulmut ve gelmifti. 
Alıpp eve yakın bir yerde idim. 

Eier yakalanırsam halim berbattı. 
Ev aalıiplerim kim bilir bana ne ya 
parlardı ! 

Fakat he,.bat çok geç kallD1'tım. 
Ta!\h yardım etmeınifti. Cbarleı i
le Tadee iki küçük bodur adama 
refakat etmek üzere evden çıkıyor 
lardL Karanlığın içine ağaçlar ara
•ına daldım. Baiırmaa1n diye kö -
peğimin ağzını avucumla kapadım . 
Dört adam apjı yukarı bana aürü
nerek r~iler. Fakat farketmedi -
ler. 

Bir tek almanca cüııile duydum: 
- Sie müuen «>lort lıantleln tla 

sie morgen gelıt. 
- Acele etmek mec:buriyetinde

ainiz !i,ünkü yarın hareket edecek
tir. 

Ben mevzuubaMoluyord-. 
-Bitmedi-

lete+ul ,.Hinci icra -urı..,,_ ...... 
K• i 1 1 Km .. ; y ••• "ıoıle 

114-118 ... "°"" ,...., =·· .,.... 
aldda ittisal •• 1 ht .... ..,... ib
metıüı meçhul alan ....._ Mui Forlr

- H._ 
NİIİııl Nae " Roıı. 8-..ı tR1ıetinin 

Mi • ·= 934 5296 No. la cı..,.amc1a 
-cut Yelaİke um.den tespiti delaıiJ 
hıırC' .. liııcııi ihd,.ati mnarifi ft ..... 

ület iicntiJe .. 1 ı - •. >etiuia
de .ı...p oliın 3331 lira 22 karut- t• 
cli,.esi h•klnn .. ~ gönderi-
,_ ödeme -min u1ru- verilea met· 
nılıata ~ ..,._ AJmu,.... bu
landııf{iiaa ft ik ,.qü,_ ~ııl 
oldufu anlaııhnq Ye icra ettirilen tah

.... M lıunu muenit lııulullillllf oldu
,....._ ,... ..... ,...... lıcırç .... -nh 
.... ilin tarihind.. itilıaren hir a,. için
de tecli,.e ~ ft alacaldmm hu tale
bine kartı hir İtirammz ........ a)'JIİ nıüd
ılet içinde icra dairesine hildw-iz Ye 
lıil6-diiiniz bılı:dirde ...... llİ bılı:ibabı 
.ıe.- edileceii meoılı:ür ödeme ~ 
telılii -lr.nma bim ol-ı. ibre ilin 
"'-· (3920) 

İkinci diı 
Taba beti kurultayı 
Yarın Üniversite konfe
ranı ıalonunda toplanıyor 

Bqvekil ı- P"f& Hazretlerinin hi
mayelerinde ve Sııhhiye Vekili Refik Be. 
:pİlı fahri ri~ıuetinde bulunan ikinci mil. 
li dit tebabeti kurultayı yarın aaat 14 te 
Onivenite konfer- aalonuncla toplana· 
caktır. 
Kunıltaym birinci reiü profesör Ki • 

21111 Eaat Bey, ikinci .. eialeri dit tabibi Oı 
man Burbanettin, Swıt l1111ail ve Umumi 
katibi ele Orhan Abdullah Beylerdir. 

Kurultaya arzedilecelı: 8 ilmi rapor ha
ZB"lanauf ye talıettirihnip. Bunlardan 
batluı onu mütecaviz ele tebligat yapıla.. 
calotır. Kllf'ultay 5 ıün devam edecektir. 
J.(.urultayın ilöaci Ye mütebaki toplmmla-, 
n Etibba Odurnclalô konferana ..!onun
da yapılacaktır. 

Kurultaym devmn ettiği müddet zar
fında öğleden eneJ raporlar okunacak ve 
öğleden aonra ela ..tıe.t mevzular Wıe • 
rinde teWipt yapılac.ı.ta-. 

Kunrltaya Atina Onnasiteoi ,.ofeoör 
leı inden dit tabibi M. Papadopul.,. '" • 
kadqlenndan miirelııkep bİf' heyet te İf" 
lirik edeceı.tir. Bu heyet İngilizce olanık 
bazwlammı ilmi lıir teblii VM'ecektir. 
Kurultayda Bulıı ... murahhasları ye Jı. -
nadolu Yiliyetl<:rinden ııeJec.S dit tabip. 
1eri de bul .... calr.trr. Kundtay miiDase.. 
betile E tibba Odatmm alt Irat aalonların
cla gerek yerli ve 11....-.., Avıupanrn ına 
ruf fahrikalannm İftWıılııile çoık -,İn 
lıir _. ı.a-lmıaııftır. S....p.in reomi 
küpcb ... .,,... günde ,...,.ı.aıklrr. 

Kanaltaya arzedihcık rapCll'lıum -
zul.nle takdim edecek zevabn ioimlai 
ı....ı...cırr: 

1 - Dit entanı-. n umumi .ı.....ı ü.
ta.. t.irleri: o-~ Be:r. 

2 - Dit •e ffatithm: Prof. Dr. Kazım 
Eut ve Doçent Şeftet Be:rler. 

3 - Dit etlerinin çelilmeai: P:rof. Zi
ya Cemal Bey. 

4 - Gebelerde -ı ,,e ne _. dit 
çıiranlalıilir7 Doçent .s...ıt ·-- Bey • 

5 - Ordul.rda dil IMıkımı: Ka,......._ 
Ş a Ui.:ı •e Halil lyaa Beyler. 

6 - Kamı! tedll..ae.i: Mehmet Rıu B. 
7 - u-i cıotodcıai hMkwwla: Do.. 

çent on.. M+ı'hh Be,.. 
8 - lmaiık cihadan: Doçent F.,..J

lalı Be,.. 

Altı ceset daha 
Bulundu 
Şimdiye kadar 1irmi dört 

ceaet çakanld1 
H<vtıeH açııldııııı mda ....._ · *911oııtl6t-.jı 

tahkikabna istintak hikimliğiacle devam 
eclihnektedir. 

Kazada boğulan 33 kip.len 18 kitinin 
cesedi plınııftı. Dün '" eyyeJlıi gün .. 
Büyiikada aahillerinde 6 lıifİDİn ceMdi hu 
lunmuftuı'. Şimdiye lraclar çdcan ce.et'ler 
24 ohnuttur. Bu cesetlerin hüviyetleri teı 
hİt edildikçe definlerine nıhaat Yerilmek 
tedir. 

Hava rapora 
Sıfır clerec:ei hararete •• deniz -

Yiyeaine indirilmit haı cmwtre bu .. • 
hah aaat 7 de 767, aaat 14 te 764,5. 
Da ıcei hararet oaat 7 de 12,5, aaat 
14 te 17. Azami d-ei hararet 18. 
lı.aırari d---.i w- 12. 

Rüzgar poyrazdan ...Ywtir. Aza • 
mi liirati IADiyede 13 metre)'e çdmuf 
tD'. 

Mütekaidini aıkeriye 
için alameti farika 

Umum M~eiraic!ini Jı.olı:eriye Cemi
yeti umumi kitipliiinclen : Miihhit _.. 
kim ve ümera '" zalıitan için nız- -
mei malı- ....... a.; - ihdae oluwı 
Ye teYzii caıriıillimiw Mrkedilmit olan 
hM' riidıeye Ut • 1imeti flrikmun _.. 
km umumi vezı...a- her sün ötleden 
enel tenıiin• ""'1-ıtr· 

Miitebidinden .,._ edeıdeaia fjekaüt 
~ dair cüsclanlanm ihnız ·
tile alda-rıhilec., .... 

Ziya Gökalp rünü 
MiDi Tiirt T.W.. Birliii U • .Kitipli

iinden: 
25 hiriıoci ... 934 pel1elDIN paü 

Türk 1MiPk1- iı ık ı 7.i,a Gök AJp'm ölü 
ariinüıı -- döuiiuı ,..ı. ............ do 
Lıyı Jet 1 ul Hı' ,· .. oaat 14.30 da 
lıir ... tnpl •• ele' "glir. a. as* 
.. ldiriale toplallb,. c l ..... ~- bü
tün yurttaıl www f&lia•ı•ua:. 

1 Küçük haberler 1 
• M.ı.t.lit ,...._ nwMı wıia .. ,.aıi

dea 44 ...... ya .... ı..ıt. lıuaJ.rdııa içü 
reddedilmiftir. Rı Hı JiNB dualarda Mi.. 
lnimetimi.ı.. -- taımi..t milotan 
(310) lıin lira idi. F-- ımhk-m.t• 
de fMtiyet ,.....,. lıefhywaktw. 

• o....ı.t -* Miclirii HMDCli E'. 
mia Bey lıir ...... içirı ........,. gilmit
tir. l>e't'let ""*ı·· mii.Jiııliiüne .,...._ 
..... ş. ... sw.,,. Bey tayin edilmit
tir. 

• Bir bç aiirıdaD Mi Şile Ye .. ....ıiai
ni teftit etnwkte alea Viliyet Jmn ' ._ 
Kı• dam Bialırıt• izzet Bey teftittm 
aYdet atmip. 

• A.._a ...,_.. jan.t.nna ı,,==-d=. 
hiı ıuhe miilhabt- tayin edilen Fa· 
tih ı...- höliilı kunmıdmı Hilmi Beyia 
,.erine Yalo- lrazau jan.ı.m. k-.. 
elam yiiabsp Oz.ı..ir Ha,..,.ıbıh Bey, Si
lim kazw j1111J rm k•• ılıınht
Naıııiııni,.e jan.ı.m. lıumand- Cemal 
Bey tayiıı eclilmiflenlr. 

Bir deniz faciası daha 
iki yelkenli parçalanıp battı. 6 kişinin 
hayatından ve ölümünden haber yok 

Bando i1Wi muhabirimiz yazıyor: mıf, direklerini lurclrrmııtır. Fakat bu 
Çok fİcldetll esen bab rüzgm Marmara- kayık diğ ... lenne ~- ya!".ca ~ a.. 
da yeni bir faciaya ıebebiyet Yenni§tir. ğw ve mukavemetli olduıu ıçın ruzga · 

l•tanbul'dan Ba:.>clırmaya perfe111be gü nn fiddetine tahammül ederek yanya ka 
nü hareket eden limıı.numza art Morah dar batık bir halde Narh limanına iltica. 
Mehmet reiııin 12 tonluk Omit, Salih re. ya muvaffak olduğu Bandmnaya ııelen 
Uin 10 tonluk Zafer, Cemal reisin 10 ton kaplam Cemal reisin ifadesinden anlatıl 
luk ihsanı Hüda naınlanndak:i üç yelken- nuıtır. 
li ııemileri Bandmna Boğazına bet mil ka BatMı Zalt:r byıiıncla Tekinlağh Melı 
d8f' yaklllfbklan ııracla riizginn bİn!eoı met kaptanla oilu lbrahim ve henüz as• 
bire bora halinde batıya çe•irnıesi üzeri- kerliloten a...ıet eden ÇevUJUD Ali. Otnit 
ne Zafer ve Omit kayıldamun rüzgann kayığmcla .ı. mal oahilıi Morabmn 28 ya.. 
şiddetine mukavemel edemeyerek JeHren· f'llcla oilu K-', tayfa 'J:7 yapacla Sııdo 
lerinin parçalanchiı, dinf<leo iuoiuı kmhhiı ve Katırcı Mehmet kaptan bulunmoıkta 
ve bir müddet ıonra alabura olarak bat- idi. 
tıklan Kapudaimın Şahin Burpz köylü
leri tarafından görühnüıtür. 

lh.Mu Hiida iomincleki cliit:r kayık ta 
lntınanm ıicldetiaden yelkenlerini parala 

Kazazedelerin ikil, otlu inden hiç hir 
haber almamamıştır. Bütün Bııncbrma u

-; bir teeuür içindedir. 

Muzafferin cenazesi e 1ler üstünde kaldırıldı 

fatını teessürle yazdığımız 
Betikt&f jimnaatik klübünün gol 
yeıniyen tamı>iyonu Muzafferin ce 
naxeıi dün hutahaneden kaldırı • 
)arak bir otomobille 8efiktap ge
tirilmif ve cenaze namazından aon 
ra ebedi medfenine tevdi edilmiş
tir. 

Cenaze merMimi çok hazin ol
DWf, polia, atker, izciler ve kala
lı.hk Mr halat kütl..i iftiralı et • 

f 
gözlerini yuman Muzaffer çiçek
lerle beraber toprağa bırakıbnıt -
br. Aileaine ve Betiktaf ldübüne 
taziyet beyan ederiz. 

Voleybol maçı 
Voletbol .,.. Ba•ıtbol Heyeliad•u 
26 • 10. 934 Cuma ıiinü Galııtaoaray 

lolrelrnda yaprbı:alr Voleylool maçı: c_..._, . F....,..ı..-. Saat 18. 
Hak-: Taluir S.,. SUa iımiri aa-. .. , ... 

ıniş.tir. Merhumu sevenler cenaze- ltalya ıefiri gitti 
yi takip ederken ağlıyorlardı. 

Mezarın batında hitabeler aöy- ftalya Sefiri M. Lojacoao dün ~ 

lenmit, on dokuz Yatında hİİaİiİyıİİaıİİta-~t1~aJe~~1ı.~..ı.ii!!!-ii;!i"'ıi!ipm;~·~·İı.-~· !il. !!1!'!111!1'!!'1• 
TEPEBAŞIŞEHIR 

TlY ATROSUNDA 
iflas dolayısile son satış 

lıtanlıul ikiaci ifliı memurluiundan: 

Müfliı Rafail Faraci efendiye ait ve dit 
alit ve ede.ati ile dişçiliie müteellik 
molıile ve yazı makineleri ve koltuk ve 

demir ı.- Ye uin alacaklıl- verdik

leri oelilıiJ'et Teçhile Ye mütedi) fiyatlar· 
la latanbul hebçe bpucla Yeni Volta ha

mnda 5 No. da 25 Tep"inienel 934 per

tembe ırünündea itilıeren cumartelİ, aa

L Ye .,..._ı.e ıiinleri ... t 9,30 daa 12 

ye kad..- devam etmek üzere haftada üç 

ııün aabıa devam edileceği ilin olunur. 
(3908) 

l ıtanlıal üçüncü icra memuıfuğundan: 
Bir tapuya merbut Ye ı.. ikilinin ta· 

munma 2600 lira kıymet takdir olunan 
Şehzade batında Hot kadem mahallesi
nin Selim paf8 aokaimda eski 4 •• ye
ni 6-6/ 1 n~ ilö hap hane açık 
arttırmaya Yuedilmit olup fal'blunesi 
10.11-934 tarihiııden itibaren herkes ta
rafından ıörülebileceii sihi 26-11·934 
tarihi- miladif pazarteai ıünü -t 14 

.... 16 ,.. ...... dairede ...... artbrma 1 
ile oatrlacaktrr. lı.tltrıı- lıedeli muh1m· 
- luyıuetinin yüzde yetmif betini bul
radıiı takdirde en .aon arttırıınm tealı· 
lıitü haki .... •k üzere 11·12-934 tari

hine müaadif .... ırünii -- 14 .... 16 
:ra kadar dair..uzcle yapdacalıt arttrıı-ma
uncla ,; ..... ,.... menkul Ju,.melinia yiiz

ııle J8lmİf lwtini bulmrıdriı •uretta iha
leden ..,,._ edilecektir. Taliplerin 
,;izde ,. .. lıası* aUbetiacle ,,.,. akçe-

li - ılui liı:mn.Jır. Müterakim •..P
i.le ....ım iaıreli .... lnhcli,..,e ait ten
Yiriya Ye taazifite ruM!llllan mütteri,.. 
aittir. 200C numaralı icra Ye iflU luı
nuaunua 126 -. madd,..inin 4 iiacii 
fılıruma tevfiba bu ..,.... mealndler ü
zarincle ipotek)j ahıcaklrlarla dit• aliı-
kı ı .......... irtiflık baldo aalıiplerinin 
bu böl IW Ye huusiyle faiz Ye -
...,. oJait' elıın idclialanm ilin t.iJaİD. 
den itilıaren yirmi ııün içinc1e .......... 
miUlıiteleri,.le bildimulmi lizmıdD'. Jı.k
ai halele tapu ıiciUeriyle oa1ıit cılmadak
ça aabt bedelinin paylatmaamdan hariç 
laıhıcakllll'I cihetle alüııdaıarm ithu 
-ddmin meocki\r fıhaıma göre hare
ket etrııı•hri .... fazla -'Gmat almak io
ııey..ıeria 933-3180 doı,.. -.iyle 
11daıa'rau..,ua .. e miinacaatluı ilin ohmar. 

(3907) 

f\ı~nw lılit
$thirTÜjııf ııasu 

ıımı11ımıı 

1 

MECCANEN 

incili Şerif 
lütahnıı göad«mek içia aclresimize ,._. 

Maiıon ele la Bilııle Dpt. T. ~ 

GENEVE (SUISSE) 
.. ___ 3306 - 6935 

......... 11t .... m.Jılı:emesi ı iDci hu
kuk h 1 imliğinclea • 

Dnaa Millicıto Şirketi tanfından C.. 
latııula Kanıkö,.ııle ıc.ra Mutafa Pata ao 
Juıtmda ........ lı.Wulllllı ef-ıi aim
wtiacle 200 lira -duba oldafundan 
lıüiela ikrmM oı- alacak da ... --. 
on mırhalr-;nııle müdcleialeylıPı 

4-lo.934 tarihinde mahir 1 •• huır hu
......... Wlı da yapılan iliMa tıehli
iat üzerine aıliH-iel")'h kahnei Jı.h
dullıılı efendi _,,......,e gol N N 

•• eııakın okuan.sı Ye~ mua
meleeinin bitma Wunduiu d " n 
andı Lıınenin hikiim derec:•ine pldijia 
.ı.ı hebola muan ıleli ıri1'11P brarm 
t~ brar Yerihnit .... mulıllkeınesi
nia oJııJıi 5-11·934 tariluiae oaat 14 e t&-

lilöae karar •erilmit • kla ,.......; -

kıirda gehnecliii .... tarihi iliadaa ib1Nıren 

lıet g;irı wfıoda itiraz etmedifi takdirde 
miiııl.Jeinin iddiai n1m1armı kaliul et· 

mit nazarile hekda=eiuu miih.,yia it

bu-•• u lali gi:rap ı.... iliıMn teWii 
olumr. (3909) 

Bugünkü 
ISTANBUL: 
18.30: Pl.iılc nqrİJ'&h. 19: Meaal Cemil 

lar•h•daa socuklara ınaMl. 19,30: Türk 
ailıi aeıri,.ab. (StiKl10 MZ he,.eü ..-e Nedi 
Mehlika Hanımlar.) 20.45: Münir Nureddin 
•• arkadatlan. 21,20: Ajans •• ı,orsa b.ber 
ri. 21.30: Radyo caz ve tango orkeatrau. 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 ın. 
17.30: Hafif muUki. - Musahabe. 18: 

muaikiai, 18,35: Piyano refakatile ıarkı 
18.SO: Mubtelif, 19.15: Pi1ano konseri. 19, 
Edebiyat. 20: Şarkılar. 20,30: PJak - Mua 
be. 21: Viyana muıilıı:iainden mürekkep 
radyo popÜl'İs.İ ( aoliat aanatlr.arlann ittirak · 
21,45: Haberler. 23r Konaer •• reklim. 
Dana musikisi, 23,45; Milli Leh martı. 24 
Dana muıikiai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 5!50 m. 
18,30: Taıanni, 19: Hafifi maaikl. 21: M 

telif. 21,50: .Eburdo Bianco tanıo orkeatra 
22,40: Haberler, 23: Yaylı aazlar kuarteti. 
lnıılizce konferanı. "Wbat •·• Briti•h lilr.e 
Huqary.., 24.10: Çingene orkeıtruı. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
B•lçika akıanu, 21.35: Muaahabe. 21 . 

Akordeon musikiai. 22: Dünya haberleri. 2Z 
Musahabe. 22,35: Borıa. 22,40; Karııık lıo 
ser. 23,15: Yeni dana muaikiai. 23,30: Senf 
nik Belçika maıikiai • 

Kha. PRAG 470 m. 
17.ZOı Koro konseri. t7,4!h Çocalr. neıri7 

18.0ll: Plik. ıs.ıs. Muaahaloe, IB,25: Pr 
16,05: Plik. 18,15: Mu..ı..ı... 18,25: Pla 
18.35: Alrnanca dere. 18,50 Orkeatra refaka 
)e solo keman konseri. 19,10: Boru, 19 
Almanca neıriyaL 19.SS: Haberler. 20,tOı T 
aa•nİ. 20.J(): Mau.babe. 20,45: Plik. 20.SO: 
poleon. -Musahabe. 22.30: keman llonse 
23: Haberler. 23,15: Plik. 23,30: fnsilise-e 
... ı.. -

904 Kha. HAMBURC. 332 m. 
18,30: K..ıa. ._ti. 111: Maoahaloe. 20: Eı 

Poneran1• •••Hdal. Z0,402 Orll .. tra nf 
tile piyano anuikiai. 21: Hal.erler. 21,1 .. M 
telif. 21,30: ••Madder Mewa,. iaimli bet per 
lik dram. 23: Haberler .......... 23,45: P 
24: Gece masiltiai. 

592 Kha. ViYANA. 507 m, 
18,25: Ş.rlular. ı..ru ı.. .. ı ••. - Muhı 

19,55: Weberin .. Der Freiacbüta" oper 
23: Ma..ı..ı.._ 23,16: Hober r""7o orkoo 
ea. 23.30: Haberler. 23,IOı ICo•MrİD de•a 
24.45: C•a koaaerL 

Beyoğlu Tapu hat-tll"luiunclan : 
Jıtinyede Mahmut ÇavUf -halles.illil 

J..mye caddeainde eski 28 yeni 50 N 
lıir lat'a .,.. iki lota' hüccetle Vuil 
Dimitri uhtelerinde iken nlatlarile .,. 
reeeai ' na iatibJen mMm 'ei t 
PliJ'eai talep eclilmiı ioecle mezJuir lı" 
cretlerin tapuca kayıtJan obm.Jıfmclaıı 
oenetaiz tasarrufa& ahkamına tnfikan 
nwhellen telılôlrat icra kılrmcaimda9 
tuarTuf iddeasmcla bulunanı. -cat 
olduğu ...,tinle yirmi ııira wf de 

waaiki taurrufiyelerini müıtaluihen ..,. 
pu müdüriyetinde Be,.oilu Tapa bat 
11Mmun,.tine 934 4&38 mızenr 'ı No. 
le müraeaatlan ilan olunur. (3894) 

Fatih ıulh iiçiacü hukuk JwlriınH. 

iiaclen. 
Akıl huüılut- llıı61>tela olup El,. 

Brıı.nö,. emrazı alrliye ,,.. ualıqe har 

-· 1 • • tahtı .... hW- ı 
ti otlu f at"""' eh * . • .... llıilıihaJı~~· 
ainin bil'umum umuru v~ ifa 
-a. iiame ı..i,.ei Atik Ali ...,. _..... 
leeinde O.,çu-n ooıkaimoJa (3) lu ha
nede mukim - HöiatıD elendiıııiıl 
llllllllliİleJb 20-lMU taribinclen itibw 
ren YUİ tayin oluncluiır ilin oı-. 

(3819) 

Gaaetemizin 21 Tep'·' ftl 934 ..,.a 
'ft 3125 n-.lu l'i' 1 ımda iııılq.. • 
dm lataahul cliircliincü icra M-1r 
iwıclan ... lnbııb ilincla bllT'ç 
62467,25 lira olduğu :razd-~ 
lirken oehven li246,25 lira söeterilaıit 
olılujundan taahihen Ye telıraren iliiı' 
olunur: 

lotanbul dör•üncü icra wrl11ğuır 
..... 1 

c.ı.tada P...-he paw •• Jı.rr 
.... hMunda 1, 2 ltlo. lu yıızıha ı:ri .. 
kametıiıbı ittihaz eyleyip .. ,._ ilır 
metıilu meçhul bulunaıa Madam ()dil 
Foa Firamı ... d Foa Forıtemıl111ge: Jr 
tanbul Umum SiıÖrta tirketine izafeNI' 
memuriyetimizin 934 - 5270 ntlllllll9 
talıotta tlıla1Mt muı-nf olduiun ... 
Beyoifunda lı.-.h Meocit .....,...,. 
nin caddei kebir (latildiJ caddeU) .,. 
Latin ç.ı.n-. ookaldannda kain, 1, ı 
mükerrer 3, 5 üç defa 5 miil 11 eı ı 
356, 358, 36Q,. 360 mükenw yeni 1, J. 
5, 7, 9, 11, 13, 294, 296, 298, 300 ... 

........... IDUI ··- pJri muf hiıu • ıi ı hirinei .ı..- ~ 
~ ......... makir ~ 
iatillru t,.ledfimia 66 hin linmm 
tarihi olua S.lG-934 1aa·1-. lıaoJer r 
.... tevmilıi muhtelifecle ~ 
m± Uii laio: Ye nr"rml ile firUt _. 
- ...... edilea bmia,.aa •e .,.,, 
..... ···- .... hili ......... _ 
aı1 1a.2 134 lltrilıine ......., e.hit e1tr ............ - .......... ,..,, 
..... ı..ıa,.e _ .. ., ......... GG7,2S • 
rama 1~834 1aa··· fı i@ ım tir 
raiti miida,..e .......... ,... dolıılll 
faiz ft D 1 Ur tirllete temlik ...., 
~ ,... 3 llNp'Dt baıia,._ -
icretİ yelriJet Ye üsor4 hedeli Ye ...,. 
-- _.;,.. ile Ye PJlf -ııuı re!ıt ... para,.. ~ ılile 

talep .... , iı .. c hıı edilea;:.;..:=ıı • ._..._ ...... ıl • 
W1 ...-.-. --· ,. 
ik ,...,. .... 

.... wi ~ •eril 
m 1 iır i1ı iletphta 
.,.. -.de oturduit)aaa 
....... oldufundaa ,......... yazılı 
~iıbu ilin tarilıinclen 
rea 30 sin wfııwla öd • 
hir "'-ına....,.. ~- '.,.e 
alac:Wlmm tekiNt icrw h+lırwe 

hir itiraunrz ·- ... itıı. • rihinclen itilıaren 20 g;irı ıçiade lıiltlll" 
DNnİa .... hil~ ......... iflll" 
ve iRa. lıwaa ehlı' • tewfilııı• 
potek P.t..-.. Pt'ft DN!thl ~ 
ainin paraya çevrilm•i auan ılıı· 
•esıül edileceği ınezkiar ö.ı
rinin teMifi .............. kaim ...... 
zere ilU ol 
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Ok sürük, 0

,.zle, !j!az ve göğüs haotahklarile sesi kmlanlara !Pfaf tesirleri çoktur. 30 kuruştur, H A S A N E C z A D E p O s U 

Gayri Mübadiller Takdiri Kıy_ 
met Komiıyonundan: 

24 B. . . T . C b 2 111 No dan 2140 No. ya kadar 
ırıncı eşrın . arşam a · 2164 

25 ,, ,, Perşembe 2 141 " Ga ri müb~diÜerin" 
Karar numaraları yukarıda yazılı y . l d .. 

YÜzde 25 nisbetinde bonoları nı almak üzae ~ıza arın a gos
te:-ilen giinlerde komisyona nı iiracaat etmelerı. ( 702 l) 

Tayyare Piyango Müdürlüğ~nd~n: 
Ş tn . hile 10 bin resiır.li afiş, 120 hın el planı 

ar aınesı veç . . lin 27 · · t tab tt• il ~· den taliplerin teşrıruevve ıncı cumar e-e ır ecegın d 1 .. ~ .. .. tları 
sı· <7Ô;~.. t 15 te Piyango M ıi ür ugune muracaa · .. ~,u saa (7000) 

İstanbul Cumhuriyet 
üddeiumumiliğinden: 

İstanbul Umumi Hapish ane imalat~anesini? .. tamiri 
,_.. ka konmuo.tur Şartname ve keşıfnameyı gormek 
... una saya " · · · · ·· k i t 1 h ·· Adliye Lev azım Daıresıne ve muna asaya 
.st~~ekn edr elr ~ (55) lira teminat ile birlikte 14-11-934 
ıs ıra e ec~ .vrın b il.~· ·· 
C. b .. .. t 14 te Vilayet muhase ec ıgıne mura-- arşam a gunu saa 
caatları ilan olunur. (6955) 

lstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: . 
Muhammen Bedelı 
Lira 

Büyükada: karanfil ~ahallesinİI! Fişekhane 200 Peşin para ile 
sokağında eski 4 ve ye nı 13 numa-
ralı hanenin nısıf hissesi. 

Beyoğlu : Kamerhatun maha lle~inin . 1129 " " " 
Kalyoncukulluğu cadd esind? Y~ 
l 07 numaralı hanenin 2-7 husesı. 

~ultanahmet : Alemdar mah allesini1! 4U:> " " " 
Şengül hamamı yoku~u nda eski 
12 ve yeni 25 numaralı furunun 
300-1920 hissesi. 

Ortaköy : Ortaköy mahallesinin Piş· . ı;,uu " " " 
miş oğlu sokağında esk i 55 ve yenı 
1O1 numaralı hanenin tamamı. 

Üsküdar : Altunizade mahal lesinin .se- 625 " " " 
lamsız Tophaneli oğlu caddesınde 
eski 22 yeni 34, 36 num ara~ maa 
bahçe hanenin 15-72 hi ssesı.. .. . 

Y k d ki allar hizalar ındaki kıymetler uzermden 
u arı a m b .. .. t d"" 

7-1 ı -934 tarihine müsadif çarşaın a gu!1u . aaa on ortte 
a k tt Suretiyle satılacaktır. İsteklilerm muhammen 
cı ar ırma b · d k' k ı · ı ·· b;delin yüzde yedi buçuk nis etın e ı pey a çe erıy e mu-

racaatları. (M) (6815) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
komisyonundan: 

l i ile hastanesi ve Gelibo-
Çanakkale Jandarma mektep e\ olup 15-10-934 tarihin

lu mektebi ve Bayramıç tabur una aı d talibı" zuhur etme-
d f .. kasasın a 

e yapılan kapalı zar muna B aı"t olanların alın-
,, . . G l"bol ayramıça 
ıen pınnçten e ı u ve C kk 1 mektepleri ile Has-
rnasından sarfı nazarla Y!1?1z. _ a~:a:adaiı tahvilen yapı
tanesine ait 41700 kilo Pırıncı n m b "nü saat on besten 
lacak pazarlığının 31-10-934 çar!fu°nı:u~~ur. İsteklileri~ rı e
on altıya kadar icrası mukarre r ~ t akbuzları ile mezkUr 
r . . .. ~ dikt "Ik te mına m aıtı ogren en sonra •. k · numuza müracaatları .,. .. .. .. ·ı ti de omısyo ... unun gosterı en saa erın 

(6926) 

- Gümrük Muhafaza. Umum Ku
mandanlığı lstan-

bul Satınalına Komisyonundan: . 
.. rük binalan tarasalarmm tamın 

1 - İstanbul G°;?1.. t on dörtte pazarlıkla eksiltme-
1-11-1934 perşembe gunu saa 
Ye konulmuştur. . h gÜD Komisyondan almabi-

2 - Tasdikli şartnamesı er 

lir· . . .. d ed i buçuk teminat olan yediyüz 
3- lsteklilerın yuz e Ykb u:zu veya Banka kefaletnamele

l-'etmiş bir liralık vezn~ ma gelmeleri. (6830) 
rife belli zamanda Komısyona 
.... 

·• , lan para ile yapılmı,tır. Kadıkô . 
Gördüğüuiiz eY piyango~ıı:n k~ d;ı bir piyango bileti alıru.t 

i;ncledir. EY aahibi olmak ıcır. tı:ı 7X17 

\ İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 
Cinsi erzak Teminatı Muvakkatesi Tarilıi İhale Saat 

Kilosu Lir::ı 
Mercimek 20000 75 15 ikinci, Teşrin 934 14 
Patates 35000 105 ,, ,, ,, ,, 15 
Kuru Soğan 16750 37 ,, ,, ,, ,, 16 
Saman 69000 52 ,, ,, ,, ,, 17 

Yozgat Kıt' atı için yuk~ r da yazrlr dört kalem erzakm 
hi:z:alarmdaki tarih ve saatlerde münakasası ya9ılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek için her gün ve münakasaya 
girişeceklerin Yoz~at satına{ ma komisyonuna Baş Urmala-
rı. (500) (7014) 

"'* • 

Geyikli lataatı için muhteli: 
boyda kapu ve pencere 
31-10-934 çarşamba gÜnÜ sa'l.t 
15 de pazarlıkla yapılacak
tır. Taliplerin evsaf ve şeraiti 
görmek için T opanede Leva
zım mirliği Satmalma Komis
yonuna ve pazarLk günü bel
li saatmda Geyiklide Satınal
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (492) (7008) 

*. * Ayn ayrı şartnamelerle 
ve açık münakasa ile Bursa 
Garnizonu için 356, Bandırmu 
garnizonu için 94 ton ve Mu
danya garnizonu için de 80 
ton Tüvcnan Maden Kömürü 
satın alınacaktır. 6-11-934 
salı günü saat 15 de F. Satm
alma Komisyonunda münaka· 
sa ya~ılacaktır. Talip olanla
rın şartnameyi görmek üzere 
her gün münakasaya isı·irak 
için de vaktinden evvel -temi
natla satınalma Komisyonun
da mevcut bulunmaları. 

1 ( 495) • • • (7010) 

F ırkanm Bayramiçtaki 
Topçu kıtaatı için mukaddema 
kapalı zarfla ilan edilipte ta
lip zuhur etmeyen 300,000 
kilo kuru ot 25-10-934 tari
hinde saat 15 de pazarlıkla a
lınacağından taliplerin Bayra
miçtaki S.atınalına Komiayo
nuna müracaatları. ( 491) 
(7015) 

• • • 
Vize kıt'atı ihtiyacı olan 

45291 kilo kuru ot ve 96156 
kilo aroa ve 110?.7 kilo gaz ya
ğı ve Pınar hisar kıt'atmın ih
tiyacı olan 9222 kilo gaz yağı
nın 13-11-934 salı günü saat 
15 te yeniden açık münakasa
sı evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
Görmek İsteyenler her gün öÇ
leden evvel Komisyona isti
rak için de belli gün ve saa"tte 
yine komisyona müracaatları 
ilan olunur. (490) (7006) 

• • • 
Doksan bin kilo pirinç ka

palı zarf usulile ilıalesi 17 
Teşrinisani 934 cumartesi gü
nü saat 14 dedir. Şartnamesi
ni görmek üzere her gün An
kara Levazım Amirliğine mü
racaatları ve milnakasaya iş
tirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levaz.an 
Amirliği Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 499) (7005) ... 

Vize kıtaatmm ihtiyacı olan 
44341 kilo saman yeniden 
13-11-934 salı gÜnü saat 14 
de münakasası yapılacaktır. 
Ş~r.tname ve evsafı eskisi gi
bıdır. Ayrıca görmek isteyen
ler her gÜn öğleden evvel mü
nakasaya iştirak için belli gün 
ve saatte Vizedeki Komisyo
numl!::,il hat urmaları. ( 497) 
(7011) 

••• 
Fırkanın Bayramiç Topçu 

kıtaatı içi~ mu~~ddema kapa
lı zarfla ılan edılip talip zuhur 
etmeyen 350,000 kilo saman 
24-10-934 tarihinde saat 15 
~e pa~arlıkla alınacağından ta 
lıplerm Bayramiçtaki Satınal
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (493) (7007) 

V.· •• 

Fırkanın Ezinedeki Top
çu kıtaatı için mukaddema ka-

palı zarfla ilan edilip talip zuhur 
etmeyen 30.000 kilo saman 
24-10-934 tarihinde saat 15 
de pazarlıkla alınacağından 
taliplerin Bayramiçtaki Sa
tınalma Komisyonuna miira-
caatlan. (494) (7009) 

• • • 
Eskişeliirde Kolordu Mer

kez hava birlikleri ihtiyacı i
çin 350000 kilo kıriple maden 
kömürü kapalı zarf usuli.vle 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 25-10-934 perşembe gü
nü saat 15 de yapılacaktır. Ta 
)iplerin şartnamesini görmek 
icin her gün münakasasına 
i ıtirak edeceklerin belli gün 
ve saatten evvel tekliflerini 
Eskişehirde Kolordu satmal
ma komisyonuna vermeleri. 
(352) (6302) 6788 

• • • 
Merzifon garnizonundaki 

kıtaat ihtiyacı için (215) bin 
kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuş
tur. Talipler şartnameyi ls
tanbul, Ankara, Samsun, Mer
zifon Satmalma Komisyon
larında görebilirler. ihale 1 
ikinci Teşrin 934 perşembe 
giinü saat 15 de Merzifon Sa
tmalma Komisyonunda icra 
edilecektir. istekliler (1540) 
liralık teminat mektubu ve tek 
liflerile müracaat eTlemeJeri. 

(421) 6619) 7110 .. . . 
Yüz se'.•sen bin kilo bulgur 

k !)alı zarf usulile ihalesi 5 
Teşrinisani 934 pazartesi gü
~ü saat on dörtte yapılacaktır. 
~·artnamesini görmek üzere 
her gün ve vakti muayyenin
den evvel dahi teminat ve tek
lif mektupfarmı Ankara Le-
vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna vc:rmeleri, (419) 

(6622) 7111 

* * "' 
F ırkanm Bayramiç garnizo 

nu için acilen ve pazarlıkla 
50000 kilo kuru otun ihale gü
nünde talibi zuhur etmediğin -
den yevmi ihale olan 30 - 10 -
934 tarih Salı giinü saat 13 30 
da teminatı muvakk~ -
teleriy~e birlikte Bayramıç • 
ta komısyona müracaatları. 

(484) (6973) 7495 

• • • 
Vize, Demirköy ve Kırklar

eli, Pınarhisar lataatı için 28 
küçük soba, 58 büyük saç so -
b~, 145 küçük saç soba, 56 bü
yuk mangal, 693 dirsek, 2310 
soba borusu, 287 kürek, 287 
maşa, 231 soba tahtası 25 - 10-
934 perşembe günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır 
T~liplerin Vizede satınalma k~ 
mısyonuna müracaatları. 

C48G) (6975) 7496 
• • • 

. F!rkanm Ezine, Kızaklı, Ge
yıkli ve Ayvacık garnizonları 
için acilen ve pazarlıkla 
50,000 kilo kuru otun ihale gii 
nünde talip zuhur etmediğin -
den Yevmi ihale olan 31 - 10 _ 
934 Çarşamba günü saat 13 30 
da !hal.~si Yapılacaktır. Tali~. 
lerln Yllzde Yedi buçuk temina
tı muvakkateleriyle birlikte 
B~yraıruçtaki Satınalma ko _ 
mısyonuna müracaatları. 
(4S7) (6977) 7497 

ZAYl - 17-7-933 de aldı;;un 3527 · . - ~ 
al nwnerolu arabacılık ehliyetnam • 
kaybettim. Y en.iıi almacağından diğ:;:' 
nin hükmü yoktur. Halil ( 3896) 

OSMANLI BA KASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 186~ 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin ha,Iıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

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

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6656 

Yüksek Mullim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Yüksek Muallim mektebine almacak talebenin müsa 
baka im~8?1 günleri a.!!ağıya yazılmıştır: 

~y:azıye . 1 İkinci Teşrin Perşembe 
Fızık - Kunya 3 ,, ,, Cumartesi 
Tarih 4 ,, ,, Pazar 
Edebiyat 5 ,, ,, Pazartesi 
Coğrafya 6 ,, Salı 
~il 7 ,, :: Çarşamba 

Jmtıhanlara sabah saat dokuzda başlanır. 
2-. imtihan~ ge~e~ M~arif Vekaletine ve gerek Yükselı 

Muallim mektebıne ıstıda ıle müracaat eden: 
A - Lis emezunu bütün ta lehe ile 
B - Edebiyat ve fen fakült ?lerine yalnız Üç sömestirden aa 

devam etmiş olanlar girebilecektir. 
3 - Liselerin meslek kısmından mezun olanlar imtihana 

kıı.bul edilmiyecektir. 
4- imtihana girecek talebenin 22 Birinci Teşrin 934 Pa 

zartesi giinünden itibaren mek ep idaresine müracaat ederelt 
tam teşekküllü bir hastahaned · geçirecekleri muayene için la • 
zırn olan m~t~ varakayı almaları ve İmtihan giinüne kadar 
muayenelermı yaptırmış bulu:unaları lazırndır. 

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

(6879) 7411 

Afyonkarahi•ar Belediyesinden: 
Afyon Kıztlburun mevkiinde yeni yapılmakta olan me • 

zarlık dahil~~e 2105lira11 kuruş bedeli keşifli çiçeklik 10 _ 
1~ -.?34 tarıhın~en.31 - 10 - 934 tarihine rastlayan çarşamba 
gunune kadar yırmı gün müddetle ve kapalı zarf usulile kır
~ır~aya konmuştur. Şartnamei fenniye ve sairesini görmek 
ıstıye~ler. h~r gün dairei beled iyeye nıüracaatla görebilirler. 
l~e~lilerın ıhal_~ günü~e ~asllay'.ln 31 - 10 - 934 çarşamha 
g n~ saat ~n dort~.e daıreı bel edıyede toplanacak olan encü-
menı belediyeye muracaatları ilan olunur. (6836) 

7366 

İstanbul Kumandanlı<Tı satmalm k · ·1· J .., a omıl\yonu ı an arı 

~ lsta?bul . Kumandanlığ~ emrindeki kıtaat ihtiyacı için a
şagıda cın~lerı yazılı ~rzak açık münakasa ile satın alınacak
tır. lhalesı 3 2.Teşrm 934 cumartesi giinüdür T r l · 
şartn l . . .. k .. h . a ıp erın 

. ame erını gorme uzere er gÜn ve teminatlarile 0 giin 
vaktınden evvel Fındıklıdaki Komisyonda hazır bulunma! 

( ~ 77) ( 652;)1. 
Kılo Cinsi İhalesi S · 
33160 Pırasa açık münakasa 1 3 2.Teşrin 934 14 30 da~ı 
22080 Lahana açık münakasa , " ' a ır. 
1 l 040 Ispanak ,, " " " ,, ,, .. 
10900 Çekirdekli kuru üzüm ,, ,, ,, İ-s 
26000 Nohut açık münakasa ,, ,, 15,30 

" 

7024 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı_ ihtiyacı için 
40,000 kilo kuru fasulye açık 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İhalesi 25 Birinci Teşrin 934 
perşembe günü saat 14 de ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek ü
zere her gÜn ve teminatlarile 
o gün vaktinden evvel . Fın
dıklıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (6993) 

Fırka lataatı hayvanatı ih
tiyacı için evvelce kapalı zarflı 
alınacak olan 213 ton kuru o
ta verilen fiat kumandanlıkca 
pahalı görüldüğünden yeni
den pazarlıkla alınacaktır. i
halesi 25 Birinci Teşrin 934 
Per§embe günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görme} 
üzere her gün ve teminatlarile 
beraber vaktinden evvel F ın
dıklı Komisvonunda hazır bu 
Iunmalan. (112) (6943) 

745 

Gedikpaşada lıtanbul Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

.- . Sirkeci.de Demirkapıcl.a Jandarma eşya ve levazım anhan 
ıttıhaz edilecek olan eski tıbbiye mektebi binasının tamiratı 
p~z~~lıkla ihale edilecek ve pazarlığı 27-10-934 cumartesi 
gun? .~.3..t on ~şten on altı!a kad~r yapılacaktır. İsteklilerin 
şeraıtı ogrendıkten sonra ılk temınat makbuzlarile mezkur 
günün 2österilen saatlerinde Komisyonumuzdaki nazari•· 
ğa iştirakleri. (6998) · 



MiLLiYET SALI q3 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-ı.Jeri ı Karakö1 Küp Fi t• 
Tel. 42382 - Siıbci Miihir..._de 

1 .. --. H-. l'el 227..0 __ _ 

KARADENiZ YOLU 
JZM1R vapuru 23 Birinci Teş· 

rin SALI günü saat 20 de Rize'-
ye kadar. (6956) 7508 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 25 
Birinci Teşrin PERŞEMBE 
11 de Sirkeciden kaJkacak Gi
dişte İzmir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin, Paya'sa. Dö
nüşte ilaveten Taşucu, Çanak
kale ve Gelibolu'ya uğrayacak
tır. (7022) 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 24 Birin
ci Teşrin ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(7023) 

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

6659 

• • 
•• 

lzacet ! 
Kısa, orta ve uzun dalgalı 
neırl7ab ayağıaııa kadı:ır 
ıetiren 1935 modeli yeni 

TELEfUNKEH 
sayesinde dıinyanın en belli başlı 

bütün isıasyonlınnı harikulAde bir 
surette dinlemek kabildir. Neşriyatının 

pürüzsüzlüğü, ahengi, bütün inceliği ile 
nakletmek hususundaki kabiliyeti, en 
müşkülpesenıleri bile hayrette bırak
m !'tkt~ri·r 

·"rC!J Q 
-l_ / "<;ye 

Gramofoa veya radyo ile ba,ınız 
hot deiıl iH yeni TELEFUNKEN 
radyolarını dinleyiniz. Fikrinizi 
herhalde değittireceksiniz. Gala
tada Bourla l!iraderler ve türe
ki11 mllesseaesini ziyaret ediniz 
fe huıusi nlonunda bu emsal
ıiı radyoları görllnllı. 

HayraD kalacıkaınııı . 

...; . · '<4!:) / 
,~--------------------·--------------------'\ Cümhuriyet Bayramında 

Verilecek Balolarda: 

6651 

.... .. 
"'.··· .. ~ . . ........ . · . . 
'... t. ·.~ 

Giyeceğiniz 

tuvaletin 
kun a ını 

intihap 
ettiniz mi? 

1 

Mağazalarında düşündüğü'iıüz, 
hayalinizde yaşattığınız kumaşı 

bulabilirsiniz! 

KARYOLA 
LAke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının 

•nl'lı çeşidini ucuz fiatla lstanbul Rıza 
paşa yokuşunda 611 No. 

ZA Yl - lstanbul ithalat ırfunrüğünde 
27298 No. lu 24-5-34 tarihli beyannaJlle
ye ait 5 sandık P. 5. Z. marka 2050-54 
No. eşyaya ai~ 130964 No. lu gümrük 
makpuzunu zayi ettiğimden yeniıini ala
cağımdan hükmü olmadığını ilin ederim. 

iPE , . 
saten/erini, ta/ ta/arını, 

organdinlerini bir kerre görünüz. 

Paul S. Zazadze 
ASRi MOBİLYA MAGAZASINDA ---------------------·---------------------~ bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZİ 

YERLi MALI 

GISLAVED 
ı93Z 

Dünyanı~ en sağ.lam G\Slt\\l{D 
lASTIKLERI 

Va son moda 
KAOIN-ERKEK-ÇOCUK 

OISLAVED 
yerine başka 

marka veriyorlar! 

Aldan'!'ayınız • 1 
GISLAVED 

(3905) Jstanbul, Tabtakale No.38 

Meşhur Vefa bozası çıktı ~ 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim Mektepleri Lise ve Or
tamekteplerle mülhak pansİyonlarm irmik, Şehriye, Nohut, 
Kuru Fasulye, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Gravyer peyniri, 
Şeker, Kuru Meyva, Hayvan Y~n;ıleri, yemek ve e~ek artık
larile Çamlıca Kız Ortamektebının Sebze ve Patatesı ve E • 
renköy Kız Lisesinin Sebzesi ve Kandilli Kız Lisesinin Ek -
mek ve Patatesi: 

Bunlardan Sebze, Patates, Ekmek, Şeker, Gravyer peyni
ri, Nohut, Kuru fasulye, Mercimek, Bezelye 7 - 11 • 934 ve 
irmik, Şehriye, Yoğurt, Kuru meyva, Hayvan Yemleri, Ye -
mek ve Ekmek artıkları 14 • 11 • 934 tarihlerine müsadif 
Çarşamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 

ŞOSON l AR 1 k d"k usulile mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuştur. Şart 
ma;aı•:::lz!ı - namesini görmek isteyenleriµ Istanbul Erkek Lisesindeki Ko-
k d t 1 misyon Kalemine ve münaktsaya İştirak edeceklerin de temi-Tllrkiyedeki Yerli Mallar Pazarlarında ve umum un ura sa an 

mıı.ğaııalarda arayınız. natı muvakkate makbuzlari e birlikte K;omisyonumuza müra-

-----··---------------.• caatları. .(6735) 7267 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
469,831 M3 çam kerestenin münakasası feshedilmiştir, 

işbu kereste pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 1-11-1934 per
ş~ınbe gÜnÜ saat 16 da idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat İçin Ankara' da Malz.enıe dairesine ve Istanbul'da 
Haydarpaşa mağazasına müracaat edilmesi. (6911) 

7459 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak maktaı 25X2.5 Xl 

m/ m ve Tulu 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama demiri 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Mezkiir lama 
demiri klaring yapılmış olan memleketlerden getirilecektir. 
Münakasa 15 - 11 - 934 tarihine müsadif Perşembo günü saat 
15 de Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple -
rin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminat
larmın Malsandığma yatırıldcğına dair olan makbuz veya 
Banka kefalet mektubu ile bir! ikte ayni giin ve saata kadar 
Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. Bu husustaki şart -
nameler parasız olarak Anka,.a'da Vekalet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. (6670) 7261 
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