
iskana müteallik bütün işle .. 
rin yılbaşına kadar arkasının 
behemal alınması alakadar
lara bildirildi. Sahip Ye B~muharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Kara Tanaş meselesinden do
layı Yunanistanda Polis mü
dürü de istifasını vermiş, Me
aul memurlar azlolunmuştur. 

L 

FlATl 5 KURUŞTUR. 

Fransada kanunu 
Esasi buhranı 

Fransanın •ok tümullü bir teıkilatı 
• ·· - kt ol es.aıiye buhranına doğru yur~e e -

duğu anlatılmaktadır. Ba~vekil M: Do!'· 
mergue, kabinesini, Marıılya ıuıkaıti ... 
nin meydana getirdiği sarsın~~a~ kur ... 
tardıktan sonra kanunu eıasııının ta
dili teklifini ileri ıürmeğe karar ver
miş ıibi görünüyor. Başvekil, ~an~~~ 
esaside yapılmaıını muvafık g~rdugu 
tadilatın mahiyetini bir çok vesılelerle 
izah etmi' bulunuyor: Parlamentonun 
lngilterede olduğu gibi, hükume_t tara
fından feıhjni temin edecek bır for .. 
mül teklif ediyor. 

lngilteredeki ıiıtern malümdur: Par· 
lamento ile ihtilaf çıktığı zaman, ya 
bukumet çekilir, yahut ta parlamento· 
nun feshini krala tavaiye eder. Kral da 
parlamentoyu fuheder ve yeni intiha· 
bat yapılır. Bu intihap, hükümetl~ P":· 
lamento arasındaki ihtilafta mılletın 
hakemliğine müracaat mahiyetindedir. 
ltte Doumergue te bu pren$ibin Fran .. 
aada tatbikini iıtiyor. 

Fransada timdi mer'i olan kan .. unu 
esaıiye ıöre, parli.mento ancak ayanın 
muvafakatile cumhurreiıi tarafından 
feıhedilmektedir. Hükmen vaziyet böy· 
le olmakla beraber, iiçüncü cumhuriye
tin tarihinde parlamento ancak bir defa, 
o da cumhuriyetçi olmıyan Mac Ma .. 
bon tarafından feıhedilmişti. Binaen· 
aleyh filen, Fr;n~da p'?'lament~ fes
hedilemez bir vıızıyetteclir. Parlamen
tonun böyle f edilemez bir bal~e b~
lunma11 kuvvetli ve müstakar bır hu· 
luimet ;eıkiline mi.ni olan bir amildir. 
Bunu temin içindir ki Doumergue tek· 
lifini ileri ıÜTJIM!,ktedir. 

Filhakika üçnücü cumhuriyet dev· 
l'İnin tarihi gözden geçirilecek olursa, 
ı>aı: az hükıimetlerin uzunca bir zaman 
Yaıayabildilderi görülür. Fransa kadar 
hükumetleri 11k ıık değişen bir devlet 
yoktur. Bilhaıaa ıon zamanlarda Fran-
18 hükumetaiz bir devlet şeklini almış· 
tır. En ufak aebeplerle kabine değişi
yor. Bir bütçe müzakeresinin• bet altı 
hukümete mal olduğu zamanlar olmuş· 
tur. Bir kaç aene evvel, yeni bir vergi .. 
Ye t8.bi olacak memurlann senede on 
ı.n; frank alanlardan mı, yoksa on iki 
bin frank maaşlı memurlardan mı baş· 
lama11 etrafında çıkan küçük bir ibti

,Lif bile koca bir hüluimet devcirmiıti. 
Hiilıoiiınetler ikticllın muhafaza edebil
-ı. için ----tv)U ·~ ..... oi:r-
ai fırkalarla nihayetsiz pazarlıklar ve 
kombinezonlar yapmak mecburiyetinde
dirler. Bu kombinez.onlan yapmaktan 
nazırların, devlet işlerine bakmağa va
kitleri kalmıyor. Kabine lngilterede ol
duğu gibi, hükumet tarafından feıhedi. 
lecek oluna, Doumergue, bu vaziyetin 
ulah edilebileceğine kanidir • 

Başvekil tarafından ileri sürülen bu 
teklif, Fransa gibi demokrasi pren•İple
rio, çok bağlı olan bir memlekette şid
d .. tli itirazlara hedef olacağı bekleni
yordu. Bu itirazlar da bilhassa ıol ce. 
nah zümreler tarafından ileri ıürülm · 
tedir. Sol cenah, daha ziyade sağ züm
relere dayanan hükumetin bu teklifinde 
bir nevi Faıizm kokusu hiuetmektedir. 
Filhakika otoriter bir hükumet teşkili
ne doğru atılan her adımı, sol cenah 
zümreler, •Fa izm» mahiyetinde telakki 
etnıektedirler. Sağ cenah fırkaların da 
her •ola doğru hareketi, «Komünizm•> 
telakki ettikleri gibi. 

.. ~akat bu Faıizm ve Komünizm 
gurültüıü arasında her Fransız vatan. 
P<rverinin istemekte haldı olduğu bir 
~ey vardır: Müstakar bir hükümet. 
F ranıız hükUmetlerinin istikrarıız1ığr 
. ran112 d<'mokraıiıini utandıracak bir 
•ıka~dal halini almıştır. Fransa, bey
nelınıJel ıiyaıet sahnesinde birinci de
~ecede ehemmiyetli rol oynayan bir dev• 
dt 0!duğu için en ufak sebeplerle iki_ 

e bır, uzun bir kabine buhranı kartı· 
•?>da kalan Avrupa devletleri de bu va
:etten müıtekidirler. Bu vaziyette İı· 

•ara sahip bir Fran11z hükıimeti, yal. l:'2 Fran11zları değil, Avrupayı da ala· 
adar eden bir mesele baliru almıttır• 

d- ~inaenaleyh eğer M. Doumergue'in 
h ~f~ndüiü gibi, Fransaya müstakar bir 
~k':'rnet temini. hazan parlamentonun 

~ukumeı tarafından feshine bağlı ise, 
ranıız kanunu eaaıiıinde bu tadilin 

Yapılmaaı bir zaruret halini alımı olu
Y:>~· Böyle bir tadilin demokrasi pren• 
aıbıne aıla mucayir olmadığı aıikardır. 
Oyle ohaydı, lngilt~rede demokra•İniıı 
ol adı" h-k ?' _ gına u metmek İcap edecekt'. 
Hukumet parlamentoyu feahetmekle bü. 
tün kuvvet ve aaliJıiyetin a11ı menıei 
olan milletin reyine müracaat ediyor 
dem ktir. Bu, demokrasi prenıibine 
mugayir olmaktan ziyade belki de 0 

prensıbi daha ır n·t bir m yaata tatbik 
tm t r. 

ve uz bir 
ol , ıon zanıanlann n 

anlar dan bırinı tet
c reyanın demokra11 

ı t lıf edil ıyecek bir ci-
ı yoktur ve eger vana, harpten ıon
ı hcyn ıl 1 vaziyetin :ıııruretlerin. 

d n d an bu kuvvetli cereyan kartı· 
ı nda demokrasi de gerilemek mecburi
Yctınde kalacakt:r. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Balkan misakının tatbikatına ait iki devletle imzalanaı. 
protokol Meclisin bugünkü toplantısında tasdik ediliyor ____ .,.;;;. ____________________________________________________ ...... ,~----------------------------;.....·-------

Meclis hu sabah hafi toplanıyor BULGARiSTAN 

-_ ... 
Hariciye Vekili son va

ziyati Mecliste anlattı 
Tevfik Rüştü Beyin Mecliste beyanatı 

derin bir alaka ve takdir uyandırdı 
Fransa ve Yugoslavya ayan ve mebusan mec

lislerine taziyet telgrafları göndarilmiıtir 
ANKARA, 24 (Telefonla} - Dr. Tevfik Rüştü 

Beyin bugünkü beyanatı Mecliste derin bir alaka ve tak
dir uyandırmıştır. 

Hariciye Vekilinin dost Yugoslavyadan müttefi
kimiz diye bahsetmesi ve Naipler meclisinden itibaren 
bütün salahiyet sahiplerinin Kral Alekaandrm eserine 
devam hususundaki sarsılmaz iradesinden bahseden söz
leri büyük bir dikkatle takip olunmuştur. 

ANKARA, 24. A.A.
Büyük Millet Meclisi
nin bugün aktettiği ilk 
içtima Yugoslavyanın 
büyük Kralı Alekaandr 
Hazretleriyle dost FraD 
aanın Hariciye Nazırı 
M. Bartu'nun Marsilya· 
da kurban gittikleri fe· 
ci cinayet karşısında 
ba,ta en büyüğümüz ol· 
duğu halde Türk millet 
ve hük\ımetinin duydu
ğu derin acının bir de
fa daha tezahürü mey
dan vennittir. 

Bu itibarla Bii7iik 
Millet Mecliainin bu, 
ilk toplantısı fevkali 
de günlere mahsus biı 
manzara arzetmekte i
di. Samiin locaları hın· 
cahınç dolu idi. Süfera• 
ya mahsus localarda 
da aefirler ve sefaretler 
erkanı yer almıtlardı. 

lçtimaa Büyük Millet 
Meclisi Reiai Kazım Pa

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, ;4.nkara istas
yonunda Baıvekili lımet ve Mec/u Reisi KGz.ım 
PDjalar Hanetleri tarafından karfılanıyor. 

ta Hazretleri riyaaet etmit ve celseyi a
çarken son günlerde siyasi vaziyet ve 
harici •iyaset ehemmiyet keıpettiğllı
den dolayi hükumetle beraber çahtmak 

imlliını vermek için Mecliıin içtimaa 
davet olduğunu söyliyerelı; deınittir 
ki s 

(Devamı S inci sahifede) 

Diı tabipleri kon greıinden bir görünüı. 

Diş tabipleri kurultayı 
Üniversite salonunda açıldı, bugünden 

itibaren mesaisine devam edecek 
Kon~eye bilhassa Balkan devletleri de büyük 

bir alaka gösterdiler 

Nur ttin Ali ue Kôz.ım E•at 
Beyler küraüde 

Türk diş tabipleri ikinci kurultayı 
dün Üniversite konferanı Nolonunda 

büyük mera&imle açılnuıtır. Onivenİ· 
te &alonu Türk bayraklarile donan -
mıştı • lıtanbuldaki dit tabiplerile 
memleketin dört köıesinden kurulta
ya İştirak için gelen diıtabipelri er -
kenden Üniversite salonunu doldurmuı 
tu. Aıkeri bando da salonda yer al • 
mıftı. Kurultay l•tiklal marıile açıl -
dı. l~ta.nbul valisi ve belediye reiıi 
Muhıttm Bey namına belediye muavi
n! Ham!t Bey kürsüye gelerek bir açıı 
hitabeaı ırat etmit ve demiıtir ki: 

- Bazı ecnebi profesörlerin bu a
ralık gelmı:)< ihtimali vardır. Vali ve 
belediye reisi bey ile şehir namına ku· 
rultayı ıevgi ve saygı ile aelimlanm. 

Kurultay azaaının ve cemjyetin mu 
vaffak olmalarını temenni eder hepıi 
için hayırlar temenni ederim.,, 

(Devamı S inci aahifede) 

Hariciye encüme
ni de toplandı 

Protokolün musaddak 
nüshaıı 

Ankarada teati edilecek ---Falih Rıfkı B. in yazısı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Hari. 

ciye encümeni meclis heyeti umumiye -
olnden sonra toplanmıı ve Hariciye ve. 
kili Tevfik Rüıtü Beyin Balkan mİsa· 
kına dair iki d~vletle ahiren imzalanmıt 
olan Balkan miaakının tatbikatına ait 
tekiller Jıakkındaki protokole ait verdiğ, 
izahatı dinlemiı ve İzahat ittifak. 
la tasvip edilerek protokolün tasdiki i
çin umumi heyete tevdii kararlapnıf • 
tır. 

Pı:ı>tokolün tasdiki hakkındaki layi. 
ha meclisin yarınki ruznameıine alın -
mıttır• 

Yarın ıabah onda toplanacak olan 
mecliı heyeti umumiyeıi galip bir ihti
male göre hafi bir celse aktederek 
hükumetin bu hususta vereceği izahatı 
dinliyecektir. 

Protokolün taıdiki hakkındaki layİ· 
ha hafi celseyi takip edecek olan aleni 
bir cebede reye konacaktır • 

Protokolün musaddak nüshalarının 
Balkan Hariciye nazırlannın Ankarayi 
ziyaretleri sıra11nda teati olunması mu
karrerdir. 

Meclisin yannki ruznamesinde bun· 
dan baıka vefat eden mebuslar hakkın· 
da Jıa.fvelıllet teilMesi miıfıaaeloei -.. 

~-- -d····, ı ya da teımili haldrındalri layi• 
ha ve Burclur oğullarından lbrahim oğlu 
Halil efendinin kıta numarasının düzel
tilmeıi hakkındclci Baıvekalet tezkeresi 
vardır ~ 

F ılih Rıfkı B. in yazısı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Falih 

Rıfkı Bey Hakimiyeti Milliyede yann 
çıkacak başmakalesinde Millet Mec:liıİ· 
nin bugünkü toplantısından bahaetmek. 
te ve ezcümle demektedir ki: «ÜTta 
Avrupa ve Balkanlarda bu mıntakaların 
aaadeti için çalışan devleti rden her 
birinin ancak Yugoslavyanın kuvvetli 
kalmasında menfaati vardır.• 

«Marıilya facia5ına aebep olanlar, 
Yugoslavyanın parçalanmau demek 
Balkanların kuvvetli bir meınetten 
mahrum kalarak tekrar anarti ve harp 
tehlikesine düımesi demek olduğunu bi
lirler. Balkan milletleri anarti ve har
bin ıztırabını yer yüzünde bütün mil
letlerden daha fazla çekmiılerdir. 

Mıntakalanrun sükun ve emniyeti 
davasına ıuikaot edenlere meydanı asla 
bot bırakamaz far. 

Ay aonunda Ankarada toplanacak o. 
lan Balkan itilafı konseyi Balkan mil
letlerinin bu iradelerinin ne kadar kat'i 
olduğunu bir defa dah:ı gösterecektir.» 

-
' ..... - ... -· 

TÜRKLYE 

Türlı •Bulgar hududunu gÖıterir bir harita 

Bulgarlarlahudutmukave 
lesi Sofyada imzalanacak 
Protokolu tespit eden muhtelit heyetin 

mesaisi bir hafta kadar sürecek 
Türk· Bulgar hududu 

nun tahdidine dair ba
zı mesaili müzakere et
mek üzere ıehrimize gel 
miı olan Türk ve Bul
gar murahhaslanndan 
miirekkep Muhtelit ko
misyon mesaisine de • 
vam etmektedir. Türk 
ve Bulgar murahbasları 
arannda hususi teıruu • 
lar olmakta ve protoko 
lün metnı tesbit edil
mektedir. Türk ve Bul-
gar nnırahbaılan bir H dut " 1ı ~ .J d T.. L L • 
Mity& kadar SoiY•F• si u mu.zo e,-..aını ı an e en ur11 n•yelı 

clecekl~ ve protokolu oı:•d~ ~z~ ede 1 tiaaılanaı ıu auretle hülaaa etmiıtir: 
ceklerdır. B~lgar. ~eyeh. re111 Mı.ra • - latanbulu ilk defa olarak ziya-
lay Lukoff dun .~ız! Brıstol otelı.n~e ret etmek fırsatını elde ettim. Türkiye 
kabul ederek Turkıye hakkındakı ıh· (Devamı 6 ıncr sahifede) 

On birinci .11ıl hazırlığı 

Dört Irak askeri tayyare
_!İ dün Ankaraya geldi 
l~tanbulda yapılacak Cumhuriyet 
bayramı merasimi de tespit edildi 

. ~NKAR-:'! 2~ (A.;A·). -:- Cumhu- orta elçi•i Naci Şevket, hava yollan 
rıyetıp <?n. bınncı y~donumu merasi • müdürü Ayni Beylerle Irak elçiliği er• 
~n~ ıttı~ak etmek uzer~ kaı:def Irak kanı ve hava kuvvetlerimize menıup 
hukumetı taraıfndan gonderılen dort zabitler tarafından karıılanmııtır 
Jrak aıker! t~yyareıi .b~gün aaat 12- Gelen heyet Irak hava kuvvetİ ,;. 
30 da ıehrımıze gelmııtır. Irak tayya ne mensup binbaıı Mehmet Ali yüz -
rel~ri. tehrimize ~e!irken hav~ kuvvet batı Ekrem Müıtak, müli.zim' Nasıf 
lerımıze men.&up ıkı tayyaremız ve tay ve Aziz beylerle üç makini.atten mü • 
yare meydanında da Milli müdafaa ha rekkeptir. OTdu evine miaafir edilen 
va müatefan Salim Cevat Pata ile Irak (Devamı S inci sahifede) 

1 Londra- Melbourne Görüşler 
rekoru kırılacak mı İlkmektep, Sonmektepten üstündür. 
Geriye kalan tayyareler 
de birer birer ieliyorlar 

LONDRA, 24.A.A. - lngiltere ile 
Melbum. a~asında yapılan yanta iştirak 
etmek utıyen fa. 
kat tayyaresi yarıt 

fArtlanna uyğun ol
madığı için yarıta 
gjremiyen lrlandalı 
Fıltzmoriı, Scott ile 
Black'ın rekorunu 
kırmak Üzere yarın 
havalanmak niye
tinde olduğunu bil
dirrniıtir. 

LONDRA, 24. A. 
A.- lngiltere - A
vuıtura1ya arasında 
yarışa iştirak eden
lerin bugün saat 13 
de vaziyeti ıudur : 

Scott 

Jonea ile Valler, Şarlövil'e giderken 
9,55 de Montiıada yere innıiılerdir ve 
gece orada kalacaklardır. 

Mac Groı:er ile Valker 7,02 de Sin
gapur'a gelmişlerdir. 

Hevett ile Kay, Ranzon yolunda Ak· 
yab üzerinde görülmüşlerdir. 

Hansen 7,49 da Allahabattan Kalkut• 
ta'ya gitmiştir. 

Molliaonlar Allahabatta kalmakta de
vam etmektedirler. 

Stoclard 4,29 da Allahabada gelmiıtir. 
tDevamı S inci aahifede). • 

Y a;r;ıd<Jfım Hihmet Feridun' a: 
Cumartesi günü çıkan "mektep 

çocukları ara•ında bir tarama,, ya· 
zını okudum. Kı•a yazmıpn ama, i
yi komprimeleştirmişin. Eııet, Öy· 
ledir, bugünkü ilkmektep çocuğu 
yaz paydo•larında çalısıyor. Çiklet 
•atıyor, ya su, ya bisküvi. Bunu da 
ya kitap, kağıt, kalem almak için 
yapıyor, ya ana baba geçindirmek 
İçin, ııeya haydamoklık etmemek i 
çin. 

AkaGONDOZ 

Fakat çoğu mektep avadanlığını 
üstünü baıını sağlama bağlamak 
ve biraz da geçinmek için çalşıyor. 

Ak yüzün, alın terinin, iki el bir 
baş için sözünün bundan büyük; 
bundan daha saygı ve övgü değer 
örneği var mıdır? 

Ben de bunların pek çoğunu gör
düm, tanıdım, tanış ııe dost oldum. 
Bunun içindir ki yazımın adına 
"ilkmektep son mektepten Ü•tÜn· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Oo•t Sovyet Ru•yonın büyük elfi•i Karahan Cenapları Rei•icumhur Hz. 
ne itimatnamaini tak.tim etmelr iizere ÇanlıayaJa 

• 
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TARiHi TEFRiKA: 171 !HARİCİ HABERLER 
İttihat ·ve Terakki! Pavliç'in haberi yokmuş 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYUI BIJtAKTICJ VUlltALARA GOıtı:J - G . H . I E' .ç v. l H 
Her haJJn malalratlıır. Y-: A. C. s• t th• • b b 1 azı z. ııe ,gan nra ı Z. araSln-

v· l k ·ı"t 'k k "'.ç· d ""·ı ır e iŞÇi om a arı na- da telgraflar teati edildi ı a nız teş ı a yapma a, ı egı , l ... J · · 
Si Yaptıgını an atıyor 'ANKARA,24(A.A.)-Efgan Kralı Hazretlerının doğumlannın 

bunları merkeze bag~ lamak lazımdır yıldö~ü ~ünaaebetiyle R~isicum hur Hazretleriyle Zahir Har> artD•n.. 

Şimdi tütün mevsimi yaklatt • 
yor. Biraz sonra Kavala, Drama., 
bkeçedeki tütün fabrikaları bin • 
lerce amele ile dolacaktır. Bilhas· 
sa Iskeçe fabrikasma gelen ame • 
lenin Rodop dağlan ahalisinden 
ve ekseriyetle okuyup yazma bilen 
!erden olduğunu refikimiz Hüsrev 
Efendi söylüyor. Bu hususa lüzu • 
mu kadar ehemmiyet atfolunması
nt rica ederiz. 

Keza i3tibdal ve kur'a zamam 
da gelecektir. Saray muhafazasına 
alınan askerler ekaaeriyet Jakova, 
Preşova, Prizren, Mitroviçadaki 
Arnavutlar arasından intihap edi
lecektir. Oradaki Arnavut etrafı • 
nın bu intihapta azim tesirleri gö
rülür. Acaba bu suretle bunların 
arasına bir iki fedai veyahut yıldız 
ların ahvalinden bizi haberdar e
decek bir iki memur sokturulamaz 
mı? Bu huusun lazım gelenlerle 
müzakeresi icap edeceği zannın • 
da bulunuyoruz. Bakınız Rus ihti
lalcileri bu usulden çok istifade e
diyorlar. 

Doktor Nazım bene bildiriniz: 
İhtiyatsızlık ederek öteki beriki ile 
muharebeye kalkıtmasın. Arka • 
da~ı olan Yahudi Toledonun Edir
nede bulunan biraderine mektup 
yazmıf. Bunu mübrem bir ihtiyaç 
ve cümlemize müfit bir maksatla 
}aptı iıe zaran yok. Fakat sırf bir 
dostlu!' sebebile yaptıysa büyük bir 
tedbirsizliktir. Çünkü Toledo Tür
kiyeye gitmişti. Orada amcası, Dok 
tor Nazım beyden mektup aldığınt 
ve kendisinin lzmirde bulunduğu
nu bir salon dolusu halk müvacehe
sinde aöyleyivermit. Böyle meldup
ları yazmak ve yazıldığı halde ev
vela buraya gönderip Paristen irsal 
ediliyormut gibi buradan postaya 
vermek elzemdir, 

lstanbulda adresini verdiğimiz 
Leons efendi bugünlerde tarassut 
altında bulunduruluyor. Şimdilik 
kendisile mektuplatılmaması tav
siye olunur • ., 

Paristen yapılan bu ihtarat üze. 
rine Selanik dahili merkezi umumi
si Makedonya meselesi hakkında 
bir muhtıra hazırlayarak bunun bi
rer nüshaa•n.ı konıolosfıanelere ve 
postaya tevdian reımi makamlara 
göndern,. şti. Bu ise dair Selıinikten 
Parise yazılan bi; mektupta "tim
diye kadar hükümetin, yani müfet
tişin, valilerin ve hafiyelerin, ne 
derecelere kadar bu muhtıra hak
kında malumat edindiklerine dair 
bir sayia zuhur etmedi. Muhtıra
n'.n kimler tarafından gönderildiği. 
nı meydana çıkarmak için yakında 
İcraata intizar olunabiluir.,. denili
yordu. 

Selanikteki dahili merkezi umu
mi Ömer Naci beyin şarki Anado
luya nüfuz etmek için lrandan yap. 
tı~ı tetebbüsleri de fevkalade tak. 
dir ederek diyordu ki: 

"Anadoluya fark~n nüfuza bat
layan karde~imizin hürriyetperve
ne mücahedeleri burada derin bir 
takdir hissi hastl eylemekte vazi
yetlerine dair haberlere heyecanla 
İntizar olunmaktadır. Ömer Naci 
bey dahile girdikten sonra da ken
disile. muvaaale ve muhaberenizin 
münkati olmıyacağı tabiidir. Mu
maileyhin bunda cemiyetin son ni. 
zamnameainden bir kaç nüshası da 
mevcut olmak tabii bulunduğun. 
dan muvafık gördüğü yerlerde teş
kilat yapacağına fliphe yoktur. 

Şu kadar var ki tetkilit icrası 
kafi değildir. O tetkilitın dahili 
merkezi umurniye rapb lazımdır ki 
bütün memleket dahilindeki ahr,.. 
rane te,ebbüslerde vahdet ve mü
caneset hasıl olabilsin. Onun içın. 
g~YYl'.r. kardefimiz tefkilatını yap
tıgı vılayet merkezinde behemehal 
Parisle muhabereyi temin edebile
cek birer emin ve mahrem adres 
tedarik etmelidir ki bunlar herhal. 
de konsoluklarda ya bizzat konso
loslar veya ttJr:cümanlar, ve kavas. 
ları olabilecekleri gibi ermeni va
tand&flarımızm gizli muhabere va
srtalan dahi bu hususta kabili is
tifade olabilir. Van, Bitlis, Erzu. 
rum, Erzincan gibi merkezler bir. 
kere Parisle irtibat peyda ederek 
adresleri Seliniğe yazılacak oluna 
tarafımızdan kendilerine gönderi.le 
cek mühür vesaire ile lefkilıit ik. 
mal edilmit olur. Ondan sonra ora
ları dahi artık Rumeli halini alır. 
Yakında buradan iktidarı müta. 

vaısıt, fakat tef buaatta fedit b.i.ı: 
L--- 7:At • f" 

dolunun tark vilayetlerine gönderi
leceği:ıden bu sayede gayyur müca
hidimiz Ömer Naci ile görüşebile
ceğimizi ümı. ediyoruz. Mücahidi
mizin dahildeki teşebbüsatını ko· 
laylaştırmak için bizce mümkün o
lan muavenet; kendi&inin muhace 
me yolunda tesadüf edeceği mev
kilerde namus ve hamiyetleri ile 
tanınmıf zatların isimlerini ver
mekten ibaret olup mezkur isimleri 
melfuf liste ile bildiriyoruz., 

Ömer Naci Bey tarafından hür· 
riyet ve meşruJiyet için sarfolunan 
gayret ve fedakarlık ile doktor Ba
hattin Şakir beyin T rablusgarpta 
bir doktor arkadaşına yazdığı bir 
mektubun münericatı arasında sıkı 
bir münasebet vardır. Çünkü bu 
mektupta vatana arzedilecek hiz
metler hakkında yürütülen müta
le11.lar Ömer Naci beyin icraatına 
çok uygundur. Bahattin Şakir bey 
bu mektubunda diyordu ki: 
"Şube tetkilatındaki irnkıinaızlr. 

ğı bildirerek yalnız netriyata yar· 
dım edeceğinize dair vuku bulan 
beyanatınrza teşekkür ederiz. Bi
zim için vatana arzı hizmetin büyü 
ğü küç~ü yoktur. Herkes gayret 
ve hamiyet hissesine düşen vatan 
vazifesini yapar. Size olan ricamı
zı ve bu hususun vücubundan bahiı 
olan bazt fıkraları ~ahsınrza tariz 
zannederek infial ve teessür göster 
mifsiniz. 

Azizim, biz damarlarında Türk 
kanı olan bir zata ciyanet isnadın· 
dan varisteyiz. Sözlerimiz biz
lerde görülen medeni cesarete ait
tir. Cesaretle bu nevi cüret arasın· 
da farklar vardır. Bir Ermeni, Türk 
kadar cesur değildir ve olamaz. Al 
h yüz senelik tarihimizde şan ve 
şerefin bize bıraktığı fecaate ne 
bir Ermeni ne de bir diğer, varis 
olamaz. Ancak onlar bizden ziya
de medeni cesarete malik olduk
larını bilfiil isbat ediyorlar. Bizde 
aile ve sefil hayat gaileleri, geçici 
kayıtlar birçok mühim teşebbüs 

!ere mani oluyor. Bahsettiğiniz in 
gilizlerin teveffuk ve muvaffakr -
yetleri tefebbüs sahibi olmaların· 
dan ileri geliyor. Bu telakki kuv
vetini ne aile, ne de sair ihtiyaçlar 
sareabilir. Aile hissinin ve aile mih 
netinin kemali Çinlilerde görülür. 
İtte onun · çindir ki dört yüz mil
yonluk azim bir içtimai kütle dört 
buçuk Avrupalının önünde baka -
rete duçar oluyor . ., 

- Bitmedi-

Sovyet Ermenistan 
Ve komşuları 

-o-

Vekiller heyeti· reisının 

bir Amerikalıya bc-yanatı 
"Nevyork Timeı,, gazeteıinin muha

birinden M. Dürandy geçenlerde Sov
yet Erme.Wtan vekiller heyeti reisi M. 
Sahak Der • Kaprielian larafmdan ka0 

bul olunmuş ve yarun saat kadar bir mü· 
liJcatta bulunmu1tur. 

Muhabirin suallerine cevaben M. Der· 
Kaprielian ezcümle atidelri beyanatta 
bulunmuıtur ' 

- Türkiye ile olan münasebatnnrz 
gayet dostaneclir. Biz memleket genç'll· 
ğini beynelmilelci bir ted.ive d.U,...sinde 
yetiıtirmekteyiz. Eski rejiml....U. takıp et. 
tiği hatalı politikanın mahsulü olan ,,_ 
ziyi de kendisine bu suretle izah etmek· 
ten hali kalmayız. 
Ko~u Iran dövl~tile de münaseba· 

tmm: samimi surette inkipf ebnektedir. 
Bu sene Firdevıi'riin bininci yıJ dönÜ· 
münü büyük ltzahürle kutlulachk. Eri
vanda bir çok ıokaldanmız Firdevii'inin 
Hahz'ın, Saadinin ııAmlarına izafe olun
muttur, bu da iki memleket arasında 
mevcut ktiltür bağlannın kudretini be
liğ surette ifade eden bir delilidir. 

Km-det Gürcistan de Azerbaycan ile 
buıuıi münasebat mc.e1eıi mevzuu baha 
bile değildir, çünkü, biz, Üç kardeı Cüm
buriyetler Sovyet Kafkaiyasmda prole
ter yeni bir dünya kurmuı olan bir ai. 
lenin efradriz., , 

Kübada Amerika se
firine suikast • 

HAVANA, 24 (A.A.) - Ameri. 
ka sefiri M. Kafferi'ye kartı mitral • 
yözle yapılan auiltaat üzerine beş ki· 
fi evkif edilmiıtir, 4 ay içerisinde bu, 
betinci auilauttir. 

Macar başvekili Peşteye 
döndü 

BUDAPEŞTE, 24 (A.A.) - Başve.. 
l<il M. Gömböş Viyana tarikile V Ar§O

vadan dönmüıtür. Başvekil Viyanada 
durmamııtır. M. Giimböıün Roma se • 
yalıatinin de ltıbir edileceii hakkında 

Bir avukat ise sahte bin dinarlık banknot
ların Pavliç'in emriyie basıldığını söylüyor 
ROMA, 24 (A.A.) - Torino'da tev· 

kif edilen Paveliç ile Kvaternik, yeni • 
den wrguya çekilmiılerdir. 

Birinci ifadesinde, Paveliç , Marsil
ya ıuikıutile asla ali.kadar olmadığını 
beyanla, aleyhindeki itlihamlann, ken
dis;ni behemehal mahkum ettirmek iı • 
teyen Sırp memurlannın bir isnadından 
ibaret bulunduğunu söylemiıtir • 

Merkum, hiç kimseye vekalet dahö. 
vem:iş olmadığını,- ve şayet Pariste .:tev .. 
k!f olunan eşbıutan biri aksi idcliada 
bulunmuş ise, onun yalan söylediğini 
beyan etmiştir • 

Diğer bir ifadesinde, Paveliç , 30 
eyli.ilde Marsilyada bulunmadr~ını ve 
hatta Marsilya ı '..rini bilmediğ .• ıi söy. 
lemiş'.ir. Paveliç, 1927 de bir tek defa 
Par'se gidip, beynelmilel bir kongTede 
Za0 ep delegesi olarak bulunmuştur. 

Bunu müteakip, Paveliç, teşriniev • 
velin ilk huftasmda , ne zaman ve nere ... 
!erde bulunduğunu izah ederek, Torino 
Milano ve Breşçiyırya gidip geldiğini 
söylereiştir. 

1910 tarihinde Zagrept doğmu1 o. 
lan K vatemik te, hakkındaki ittihamları 
iıyan ve nefretle reddettiğini ve ıui. 
kasta tamamile yabancı bulunduğunu 
ifade ebniştir . 

Merkınn ,Paveliçin ikametgahını gös 
!ermekten imtina ederek, kendu;nin de 
10 aylık iğtİrap müddetini, Berlinde bir 
do.ıtunun yanında geçirdiğini sOyJe-
miştir. 

Ayni zamanda, K vaternik, kendisi· 
nin Paveliç tarafından tevkif edildiğine 
dair o~an isnadı reddetmiı ve bu i.Jna.... 
dm, Paveliçi ittiham edebilmek makoa· 
di:e uydurulduğunu ileri sürmüştür. 

K vatern' , Parlı1e tevkıf edilen 
eşhası tanrdığını, Fransaya gittiğini ve 
Kraner namı müstearını taşıdığını da 
inkar etmi~tir. 

Bir ilcinci aorgu esnasında, gene 
Kvatern:k ilk ifades:ni teyitle beraber, 
28 cylüld. 10 teşrinievvele kadar, Pa
dovada , ismini söylemek İstemediği, 
aleb.den bir dootunun yanmc!:ı kaldığı· 
nı tasrih eylemi:ttir, 

Budapeftede bir tevkif dalıa 
BUDAPEŞTE, 24 (A.A.) - Polis 

Y •Jı:-oslav sefiri tarafından bildirilen Hır. 
vat te:.'ı.'.şçi•ini tevkif etmiştir. Tahkika· 
tı itki.1 etmemek için mcvkufu~ i.smi 
n. red:!.-ucmcktedır. 

Bombalan hazırlayan bankonotları 
basan kimmİf 

PARIS, 24 (Husıui) - Fransız za• 
bölası tarafından yapdan ta.lıkikat, Mar. 
ıilya suikastirun çok etraflı bir tekil· 
de bazrrlandığını anlatmaktadır. 

Ustaşi, ihtilal teşkilatı reislerinin 
kral Aleksandnn öldürülmuini emret • 
t]deri tamamile anlaşılmııtır. Katilin 
cürüm ortakları olarak yakalananların 
da her ne pahasına oluraa olsun kat'i 
n<ticeyi elde etmek için her ıeyi göze 
alaca!ı. kadar bir taassup taşrdıkları ver
dikleri ifadelerden meydana ç.kmakta • 
dır. 

Pospi ·ı, Uotatilere mensup oldu • 
ğunu ve Marsilyada muvaffakryetsizlik
ğe uğratıldığı takdirde suikasti Paris • 
te yapacağını çün.k_ ak•i takdirde ken. 
disinin ölüme mahkfun olduğul'U itiraf 
etmiş ve Y anka Pusta da bomba yap • 
mnlda meşgul olduğunu söylemiıtir. Bom 
balan nasıl yaptığı sualine şu cevabı 
vermittir: 

- Bu çok kolay bir ittir. Bir saat i
çinde size bir bomba yapabilirim. Me • 
sela, Kopridevitsa'da patlayıp bir polisi 
öldüren boım'bayı ben yapnuştnn. 

Mio Brik te, kendi.inin suikastçi 
Çernozev.kiye yardan etmesi kararlaş. 
trrıldığını fakat kenıfüi çok korkak oJ. 
duğu için hiç bir yardım ,yapamadığını 
ıöylemiştU·. 

Ve diğer arkada1larile beı·..ber bü • 
tün beygirlerini 13tarak, satın aldıkta • 
n bir otomohille Y arıka Pustayi terkcL 
tiklerini anlalrnıttır. Mio Bzik, tc:.lıiş 
hareketlerinde Paveliçin baş katibi imiş. 
Bolonyadan Uslaşi için gelen mektup
ları o kabul ediyormuş. 

Birkaç gün evvel Liej'de iki Hırvnt
la bera.ber tevkif edilen avukat Periç 
Stefan, Belı.' at emniyeti umumiye me
murlarından M. Milçiçin huzurunda is. 
ticvap edilmiştir, Bu avukat, Hırvat mil 
liyetçilerini te,kilatlandınnak için Pa • 
veliçin murahhası olduğun 1 ve sahte 
bin dinarlrk banknotların da Paveliçin 
emrile buıldığını itiraf etmiştir , 

Pragdan bildit·ildiğine göre, suikast 
tahlcikatrnda ismi geçe nmeçhul kadının 
bu işle ali.kası ohnadığı anJaıılmıttır. 

Kendisi Kladua (Ç*adovakya) da 
Bom Nauonoviç isômlj liir Makeılo9ya • 
lının yanında çalrşıyormuş ve Fransayi 
4 ay evvel tet<kedip Hrrvat ib.tilidcilerile 
hiç bir mi.i ... ebeti yolamiı. 

Yunanistanda dahili vaziyet 

Kara1:anaş meselesinde po 
lis müdürü de istifa etti 

ATlNA, 24 (Milliyet) - istifa e
den Dahiliye nazın Mösyö Yanopuloa 
istifasında sebat ediyor. Matbuatın İs· 
tihbaratına nazaran b1r1vekll Mösyö 
Çalılari Möoyö Yanopulosu istifasını 
geri almak İçin ikna etmeğe çalışın 
tadrr . 

Polu müdürü İ•tifa etti 
ATINA, 24 (Milliyet) - Saki Ka· 

ratanaıın derdesti etrafındaki gürültü. 
den dolayı polis müdürü Mösyö Garo
zos i tifasıru verdi. 

Mösyö Çaldaris, Karatanaşrn der· 
de•ti meselesinde müs;ıı;maha ıösteren 
yiıkıek zabıta memurlarmı azlederek 
yerkrine baıkalarını tayin eylediğini 
söylemiş, Möoyö Garazosu kendisini bu 
meselede mesul addeylememesİ lizıın 
geldiğini beyan etmiı istifasını kabul 
etmekten istinkaf etmittir, 

Bir ma:nun kenJiliğirulen tedim oldu 
ATlNA, 24 (Milliyet) - 6 haziran 

1933 le muhalefet reisine ve zevcesine 
kal'lı yapı),... suikast teşelıbüaü mesela. 
sinden dolayı adli makamlar tarafından 
aranmakta olan Solyoti• dün kendili • 
iinden müddeôumumiliie teslim oldu. 

Fransız teşkilatı 
Esasiyesi 
Hü"fımetin mecliıi dağıt

mak hakkının geniş
letilmesi hoş görülmüyor 

PARlS, 24, (A.A.) - Sol cen8h 
demokrat bürosunun, teıkilatı esasiye 
ıılahatı projesini &'Öriişmeok için, Nant 
(Nantes) koll&'fe&İnden sonra fırkanın 
ayan azuıru içtimaa davet etmesi muh
temeldir. 

Radikal ayan azası, ayanın muvafa· 
kati olmadan meclisin dağıtılmasına 
muhalif olmakla beraber, devlet te baJ
vekil M. Doumergue taraimdan teklif 
edilen tarzda iolaihat yapılmasını lıabu • 
le amade görünmektedirler • 

PARIS, 24 (A.A.) - Yekcllğerine 
zrt siyasi fikirlere tercüman olan Eko 
dô Pari ve Ovr ıazetelerinin ayni za. 
manda kaydettikleri bir şayiaya göre, 
nazırlardan Herriot, Marquet ve Flan· 
din, meb'-'•an meclisinin ayanca feshi 
haldurun tabdidinclen doğacak parla • 
manter mü külitı M. D0<11Derg-ue'e i . 

Solyotis zabıta tarafından isticvabm· 
da 6 baziran •uikastinde kendisine is • 
nat edilen İflİrak suçunu inkar etmiı • 
tir. 

M. Venizelosa karıı suika•l yapan· 
1 rın muhakemesi 24.11 tarih.inde baflı· 
yacakbr. 
Dimotratiki Aminanın feahi istenildi 

ATJNA, 24 (Milliyet) - Hükumet 
gazetelerinin aldığı malUmata nazaran 
nazırlardan bir çoğu Dimokratilri Ami· 
na (cumhuriyeti koruma cemiyeti) nin 
feshini ba~vekil Mö•yö Çııldarise telı:lif 
etmektedirler. 

Ayni malumata göre hül<limet fni<a· 
lanna mensup yüz me!Mn Oimolcra!Wi 
Amiııarun feshine dair bir tavlİyename 
imzalayıp Möıyö Çaldarioe vennifler • 
dir • 

Yunanmanda kabinede taJiltit 
ATINA, 24 (Milliyet) - Batvekil 

Mösyö ç.lılaris mathuat mümessilleri
ne beyan.ıında Devri. mebusu Mösyö 
Helonain Dahiliye nezaretini deruhte 
edeceğine dair verilen hav.tioıin ym • 
ltf olduğunu v., kabin~ tadil edileceği 
sırada Mösyö Hdorisin adliye nezare • 
tine ıeçirileceiini kaydetmittir• 

İngiliz - Japon 
Müzakereleri 
lngilizler uzlaşmağa daha 
mütemayil görünüyorlar 

Londra, 24 A.A. - llk güııdenberi a. 
lınan İntibia ıöre deniz müzakerat• u
zun ve yorucu olacaktır. 

Kabinenin yeni bir muahedenjn ihza .. 
nnı kolaylaştırmak için Japon metali
batına kartı bazı tavizlerde bulunması 
imkansız değildir. L~ndrada, Japonların 
da bu uzlaıma letebbüsünün muvaffak 
olması lehinde çalıtacakları ümit eclil
mektedir .Vaşington muahedesi iptal e
dildiği takdirde, bunu derhal teslihat ya
nşı takip edecektir ki bu da lngiltere 
bütçesine büyük bir hamule tetkil ed&
cek ve lngiliz harici siyasetine dahili 
neticeleri hesap edilemiyecek kadar çok 
olacak bir muvaffakiyetaizlik sebebi o
lacakl>r. Bugün Japonlarla Amerikalılar 
ara11nda ilk toplantı olacak ve cuma gü
nü de lngiliz-Japon görütmeleri telı.rar 
başlıyacaktır. lngiliz-Amerikan &'ÖrÜf• 
meleri gelecek hafta batmdan evvel bat· 
lamıyac;.ıktır. Bu suretle, vaziyetin te
mamen teo iti için ıünler &' eok de-

da afagıdakı telgraflar teatı olunmuştur: 
Efgan istem kralı Haşmetlu Muhammet Zahir Han Hz. ne. 

Kabil 
Zatı Haşmetanelerinin doğumla rrnın yıldönümü münasebetiyle en 

har tebrik/erimle birlikte şahsi saadetleri ve kardeş Efgan milletinin re 
fah ve saadeti hakkındaki dileklerimi beyana müsaraat eylerim. 

Gazi M. KEMAL 
Türkiye Reisicumhuru Gazi M. Kemal Hazretlerine. 

ANKARA 
Doğumumun yrldönümü münasebetiyle lii.tfen yapılan temenniler • 

den fevkalade mütehassis olarak zatı devletlerinizin şahsi saadeti ve 
Türk miletinin iti/ası hususlarında ki en samimi dileklerimi arzederim. 

Efgan Kralı Zahir 

Soyadı nizamnamesi hazırlandı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Nüfus umum müdürlüğü ikincika. 

nun 1935 te meriyete girecek olan soyadı kanunu nizamname projui. 
ni hazırlamıştır. Projede kanun hükümlerini• nüfus daire.'.!rinin ne su
retle tebliğ edecekleri hakkında esaslar olduğu gibi soy adlannı•, nüfua 
dairelerine bildirecek/ere ne sureti e vesika verileceği, çirkin kelimeler
le yabancı ırk ilad e eden kelimeler İn kulıunılmaman ve kanunun tayin 
ettiği iki sene müddet içinde soy ad lannı bildirmiyenlerden alınacak pa 
ra cezaları hakkında da hükümler vardır. 

Türkiye futbol birinciliği 
•••••••• 

Beşiktaş Çankaya takımını yendi 
BURSA, 24 (A.A.) - Türkiye 

futbol birincilik finallinin burada ya
pılması büyük tezahürata. vesile olmuş 
tur. Bu&'Ün yapılan maçlardan b:ı in
cui Altay ve Isparta takınılan ara.sın 
da oynamnııtır. Bidayetten itibaren lıi 
kim oynarnağa baılıyan Altay, 5 inci 
dakikada Vehabın ayağiyle atılan bi 
rinci golden sonra tazyikını bütün bü 
tün art trrarak devrenin nihayetine ka 
dar sayıların adedini oekize çıkarclL 
lkinci devrede lspart kendini biraz 
topladı i.e de lunir şampiyonununun 
yeniden 2 gol yapmasına mani olamı 
yarak sahayı 10 • O mağlup vaziyette 
terketti. 

lkinci maç, haketn N İyazi Beyin 
idaresi altında, Be,iktaş ve Çankaya 
takanları oynadılar. Ankara ıampiyo 
nu bu müsabaka için çok çalışmıştı. 
Beşiktaşı mağlirp edebilirse Türkiye 
pmpiyonu olmak ümidi ziyadel~e • 
cekti. Bunun için Çankayarun asabi 
bir halde sa.haya çıktığı belli oluyor· 
du. 

Oyuna latanbulun tazyikı ile baş· 
landı. 25 inci dakikaya kadar zevksiz 
devam eden o,YUnU Çankaya oolaçığı 
Omıa.run bir golü başka mecraya ook 
tu. Soliçten pasını alan Osman ileri 
bir fırlayr.şla kale önüne aktı ve aıkı 
bir tülle kalecinin tutmağa muvaffak 
olamadığı ilk golü Beşiktıq ağlarına. 
taktı. 

Taziyet telgrafla
rına cevap 

ANKARA, 24.A.A. - Fransanın es· 
ki Reisicumhuru M. Raymon Puankare
nin ölümü miınascbetiyle Reisi~Our 
Hazretleriyle Batvekil ismet Pata Haz
retlerinin çekmiş oldukları taziye l~lgraf. 
lanna Fransa Reisicumhuru M. Löbrön 
ve Baıvekil M. Dınnerg tarafından aşa· 
ğıdaki cevaplar gelmiıtir: 

Reisicumhur Gazi Mwtafa Kemal 
Hazretlerine 

Ankara 
Fran .. .mlletini miiteellim edeı:.ı Reis 

Puankarenin vefatı dolayisiyle duçar ol· 
duğumu:z: büyük matem içinde zatı dev• 
!etlerinin dostane telgiaflarından fevka· 
blide mütehassis olduğum halde pek 
hararetli teıekkürlerimi kabul buyurma· 
nızı rica ederim. · 

Albert Löbrön 
Batvekii ismet Paıa Hazretlerine 

, Ankara 
Bugün Franaanm en namdar evlatla· 

rından ve en eyi hadimlerinden biri ol .. 
rak öliimüne ağlamakta olduğu reis 
Raymond Puankarenin vefatı haberini a
lır almaz göndermek lütfünde bulun
mut olduğunu:z: taziyet t~&'rafmdan do
layi gerek zatı devletlenne ve gerek 
Türkiye Cümburiyeti hükumetine fev· 
k1tlade hararetle teşekkür ederim. 

C!aiton Doumer&'ue 

Musul petrolleri boruları
nın açılma merasimi 
PARlS, 24 (A.A.) - Musul pet • 

rollerinin borularla nakli için yapı • 
lıın tesisatm 1935 kanunusanisinde ya 
pılacak resmi küşadındaki Franııız he 
yetine M. Herriot riyaset edecek ve 
heyet Ayan Hariciye komisyonu reiai 
M. Hanri Beranjer ile petrol kon>iayo 
nu reisi M. Hemi Roy ve mebuaan 
Meclisi hariciye komisyonu reisi M. 
Paul Butid'den mürekkep olacaktır. 

lngilterede kısmi 
intihabat 

LONDRA, 24 (A.A.) - Londra e
yaletinde North • Laınbett'de icra edi 
len intihabatın neticesi tudur: Strou.M 
Mesai fırkasından 11.281 rey, Simp • 
lon Liberal fırkasnıdan 4,968 rey 
Marliam milli mesaici 2,927 rey, Ma. 
dam Bara;n MüatakiI 305 rey. 

Strauss b11 auretle mebus olmuş • 
tur. Bu, M'esai fırkumm, Liberaller . . . 

Betiktaşın buna Ani bir mukabele
sini bekliyen seyirciler uzun mücade
lelerden sonra 36 ıoct dakikada Hak· 
kının golü ıe tahit oldular. Oyun bun
dan sonra büyiik bir sürat keabebniş
ti. Çankayanın kuvvei maneviyesi arı 
mıftı. Seri akınları oyuna bafl<:a bir ırü 
zellik veriyordu. Fakat 40 ıncı daJci. 
kada Beıiktaım penaltıdan yaptığı i
kinci gol bu heyecanın fazla sürme•
ne mani oldu ve devre 2 • 1 Beşiktat 
lehine bitti. 

İkinci devrede Çankayanm büyük 
bir azimle sahaya çıktığı ilk dakıi.k.a. • 
!arda.ki oyunu ile belli oluyordu. 30 
uncu dakika sağ açık Muatafar gÜ· 
zel bir şandelini kale önünde y .. ~ala
yan Ömer, yerinde bir pa•la topu mer 
kez muhacime verdi ve Orhan ufak 
ve hesaplı bir dokunuşla Çankayarun 
ikinci golünü kaydetti. 

Oyun bundan wnra büsbütün gü • 
zelleprufti. Fakat tehlikeyi hisseden 
I&tanbul ıampiyonu ıiddetli akınlara 
tekrar başladı. 33 üncü dakikada Şe
refin cidden nefia bir tütü ile 3-2 &'•· 
lip vJLZİyete çıkll. Oyun bu tele.ilde bi 
raz daha devam ettikten sonra 
dakikada Nazrmm attığı bir golle 4-2 
Beşiktaşın galibiyeti ile bitti. 

Beiıktaş güzel bir oyun oynamııı, 
Çankaya ise maçtan mağlup çdanuı· 
na rağmen büyük bir t...ir bıra.km.ıfbr. 

Cuma günü latanbul ve Samawı 
şampiyonlan oyruyaaeklardır, 

Üniversite hesap işleri 
müdürlüğü 

ANKARA, 24 (Telefonla) - (),ni. 
versite hewıp itleri müdürlüğüne lı • 
tanbul lisderi mulıasebecia Rakım Bey 
tayin eclilmiıtir. 

Malmüdürlüklerı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Trab. 

:zon mert.ez malmüdürlüğüne Beyiro.ı 

tahakkuk başmennıru Abdullah, Osma
niye malmüdürlüğüne Van id..,... hust1• 
siye memuru Memduh Beyler tayin edil 
mişlerdir. 

Manisa Nafıa bişmühen
diıliği 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Sıvao 

Nafia baımühendiıi Mümtaz Bey Ma • 
niaa bapniibenaidiğine tayin eclilmit • 
tir. 

Paristen trenler doğru 
Londraya gidecek 

NEVKASTL-ON-TAYN 24 A.A.
Gelecek sene yazında Londra ile Paris 
aktarmasız trenlerle bağlanacaktır. 
Bu it için üçüncü Feribot da deni:ze in 
dirilmiftir. Bu feribot b-. Fraıw:z heon 
de lngiliz hatlarında iılemek üzere au 
ret.i mahsusada yapılan 12 yolcu •&go 
nu alaca.ktır. Ayni :zamanda, denizde· 
ki ımet derecesi ne oluna olaım, tııh· 
milin mümkün olabilmesi için Dün • 
kerk ve Duvr aruındaki iııtaat da de 
vam etmektedir. 

Leh-Çekoslovak cemiyeti 
kendi!!ini f eıhetti 

KATOVlCE, 24 (A.A.) - Leh· 
Çekoalovak cemiyeti, halihazırdaki ah 
val ve şerait altında iki memleket a• 
ruında mukarenet tesisi için çalışma• 
nın imki.ıuızlığr karıısmda kendi keO 
di&ini feslıetmitlir. Normal terait av • 
det eder etmez cemiyet, tekrar mua· 
isine başlıyacaktır. 

Beraet eden komünistler 
BOMBA Y, 24 (A .) - bl<-e. 

&"'evler esnasında kantıklıtdar ~ 
la munun sekiz komiınisti beraet ettır 
mittir. Bu karar, kClltlunllm ı..Jr.kın· 
da ıiddetli siyas<'l tatbikini istıyen hu. 
kumetin siyaseti için bir muvaffakıyet• 



Üniversiteye devam 
Ben Hukuk mektebinin ilk se· 

nesi istibdat dediğimiz Meşruti • 
yetten evv":"'i devrin son senesin
de ve geri kalan üç senesini de 
Meşrutiyet devrinde geçirdiıv-· ~· • 
tibdat devrinde Hukuk mektebıne 
devam mecburi idi. Dersler öğle • 
ye kadardı. Ben hem Hukuk mek
tebine gider, hem de öğleden so~
ra bir dairede çalışırdım. Meşrutı
yetten sonra Hukuk mektebin~ de_ 
vam mecburiyeti kaldırıldı ve ısmı 
Fakülte oldu. Ben gene ayni şekil
de hem işime, hem mektebe devam 
ettim ve Hukuku bitirdim. 

Fransızca bilenler Fakültenin 
ne demek olduğunu anlarlar. Fa
külte ismi oraya devamın ihtiyari 
olusundan ge!;r ... Bizde de Vniver 
sit~ şubelerine devam hay i ~an 
dır ihtiyari idi. Bu sene t rlımat • 
namede son yapdan bir f diliitla 
devam mecburi şekle soku makta
dır. Daha fikrimi ortaya dökme• 
den evvel söyliyeyim ki; ben bu· 
nun aleyhinde değilim. Çalış~k 
ve öğrenmek isteyen ta!ebe~ı.n 
mektebe devam etmesi • hıç değil
se bizim için • lüzumlu bir şeydir. 
Lakin bizde bir hususi vaziyet var: 

Bugüne lrıadar hem Vniversite • 
de talebe, hem dlf'lrula İ.f ~hib_i 
olan bir /mım gençler var ki; talı
,,...,_edeki yeni tadilata göre 
bunlar ya d1f4ndaki işini, yahut 
Vniversitedeki talebeliği bırakma· 
ğa mecbur olacak ... Olacak amma 
gadre uğrayacaklar. Bu gençler 
fakülteye girerken devam mecbu • 
riyeti olmadığı için lıayatlannı .ve 
mesailerini ona göre ayar etmış • 
lerdi. Şimdi işin orta yerinde şar· 
h değiştirince sınıf geçmek ~ure
tile kesbedilmiş hak~annı zayı ede 
ceklertlir. Bunlardan birinin ~ 
gönderdiği bir mektupta denıyor 
iri: 

"Devam mecburiyeti tatbik edil 
diği takdirde fakültelerin. ikin~i 
ve üçüncü ıınrflarma terfı etıoııf 
talebelerin vaziyeti ne olacaktır? 
Bunlar, geçirdikleri ciddi ve bita
raf imtihanlarda kazandıkları mu 
vaffakıyetlerle kendilerine top ye 
kUıı vurulmak istenen "muvaffakı 
yetaizlik damgasından nefislerini 
kurta~~lardır. Mesleklerini inti
hap ederken devam edecekleri fa. 
kültenin hususi vaziyet ve tartları
nr nazarı dikkate aldıklarında 
tüphe olmıyan bu gençlere tahsil 

k d ?" kapıgı kapanaca mı ır. 

Memleket gençliğinin ve milli 
maarifin en kıymetli hizmetkarla
rından olduğıına şüphem ~mıya!' 
Universite rektörünün bu lfte bır 
halısulık olmasından, bir gadir 
olmasından hepimizden fazla kork 
tuğunu eminim. V alıtile bu gibi ta 
lebeye ekalliyet ve ecnebi memle
ketlerinde muallimlik verdirmek ve 
bu suretle hem hayatlarını kaza • 
nıp hem de tahsillerini yapabil • 
melı imkanlarını hazırlayan bazı 
resmi himaye kararları bile oldu • 
ğu yani valıtile talebenin dışarıda 
İf bıdmasına yardım bile edildiği 
söylenmektedir. 

Şu halde bu mecburiyet kara • 
nnın eski şartlarla Vniversiteye 
girmiş olan talPbeden imtihanlar
da muvaffak "~-'P sınıf geçmip o
lanlarına tatbilııntlan vazgeçilip 
bunu bu seneden ve birinci sınıf· 
tan itibaren tatbika başlamak, sa
nırım birçok genci ya i~siz kalmak 
Ya tahsilini yarıda bırakmak gibi 
biribirinden beter iki akıbetten kur 
taracaktır. 

Kahramanlık 
Her zaman söylerim: Kifroğlu 

demif ki: 
- Delikli demir çıkalı kabada

yı/ılı lıalmaJı! .. 
Bof liiftır. MeJeniyet ilerledik. 

çe insanların cesaret, cüret ve e
nerjisini deneyecek ne kıyak fe)'· 
rer, ne deh.etli fırsatlar oluyor, iş
te bunlardan biriai (Londra - Mel
burn) tayyare yarışıdır. Sekiz ki -
şinin canına mal olan bu )IQTlfll 

birçok milletler i~tirak etti. içle • 
rinden iki lngilizin bindği bir tay
yare bu dehsetl mesafeyi üç gün • 
den eksik bir zamanda katederek 
birinci geldi. 

insan ömründe bir kere ölür ve 
ölüm ister bir şeref, ister bir mu
sibet olsun insanların ergeç yaka
larını kurla amıyacakları bir akı
bet olduguna gore mucerret hayatı 
t h' keye atmakla bir kabadayı • 
lık a mış olmak artık eskimiş bir 
u uldur. Hüner bu tehlikeyi ve o • 
nan altında gizli olan gayeyi iyi 
se bilmektedir. 

Babam merhum bana anlatırdı. 
Vaktile Bagdada telgraf hattı çe
kildiği zaman kahvede ihtiyarlara 
anlatı rlarmıs: 

- Hacı Elendi! Buradan yazı· 
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EKONOMi 

Rapor nihayet 
Hazırlandı 

Pazartesi günü de odada 
görü1ülecek 

Lastik. deri mesele3ini tetkik eden 
koınisyon dün wn toıplantısını yapmış
tır. Bu topla.rıtıda ko.misyon azaam -
dan Hakkı Nezihi Bey tarafından 
bu mesele hakkında hazırlanan ra -
por okunmu' ve üzerinde görü~~lerek 
kabul edilmiıtir. Rapor, bugun oda 
idare heyetine verilecek ve pazarte
si günkü içtimada gi;irüıülecektir .. Bu 
suretle aylardanberi süren bu tetkıkat 
ta nihayet bulmuı olmaktadır. 

lngilterede kromlarımız 
Jngiliz hükumetinin, memleketimiz 

den ithal edilecek kromlar için yedi 
tilin gümrük resmi almağı kararlıqtır 
dığı haber verilmekted~r. Fa~at b~ 
kaydm ihracatnnıza tesır etauyecegı 
muhakkak sayılmaktadır. 

Zeytin ihraç nizamnamesi 
Zeytin tacir ve ihracatçılan bugÜn 

aon defa. toplanarak hazırlanan zey
tin ihraç nizamnamesini ıö.zden l'eçi
recek.lerdir. 

Bir haftalık fındık ihracatımız 
Son hafi azarfmda lstanbuldan 

Viyanaya 7462, lakenderiyeye 76000 
N_,,orka 2750 , Marsilyayıı 2000 ki
lo iç, Yafaya 2800, Benıta 8000 kilo 
k•bnklu fındık ilıra.ç edilm.i§tir. Ev • 
velki haftalara mabetle lehimize bir 
fazlalık vardır. 

Bir aylık limuı faaliyeti 
Hazırlanan bir iatatiatiğe göre, tem 

muz ayı zarfmda limannnn:dan 934 
vapur gelip geçmietir. Bwı.lann bir kıs 
mı transit auretile, bir kımıı da mua• 
ıne!eli §ekilde limanımıza gelmitler • 
dir. Temmuz ayı zarfında 202 Yunan, 
150 ltalyan, 130 lngiliz, 82 Rus, 52 Al 
man, 30 Franaız, 73 Norveç, 22 lapan 
ya gemisi gelip gitmİ§tir. 

Yuııanlılırla ticaretimiz 
Ti.irk • Yunan ticaret mukavele~

mesi karamuevvel oonuna kadar temdit 
edibnipr. 

Bulgaristında bloke ala-
cağı olanlar 

Türlı:ofis.inden: Bulgaristanda bl<ıKe 
alacağı olup ta şimdiye kadar matluba· 
tını tahsil edememiş olan Türk tacirle
rinin bu matlubatı karşılığı olarak man
•al kömürü ôtbaline mü.....ıe ..ı;ın.o. • 
m-. 

Alakadarların gümrük Ye inhju.rJar 
vekaletine müracaatı. 

lktikAr komisyonunun 
ikinci toplantısı 

Piyasada yeni ölçülerin tatbikinıle.ı 
mütevellit bir ihtikar vaziyeti olup ol· 
madığmı tetkik etmek üzere teşekkül 
eden ihtikar kAımisyonu dün Ticaret o
dası meclis salonunda irinci toplantısını 

yapmıştır. . .. .. 
Bu içtimaa komısyonun bulun aza. 

lan işhı-iık etmişler ve bir ~aft~ ~arfın: 
da yaptıkları tetkikatın n~lices~~ bıldi.r· 
mişlerdir. Tetkikatın nehcelennı tesbıt 
için raporlar ~azn:Ianmıştır. .. " .. 

Dört tepinısarude yapdacak uçuncu 
toplantı<la eksik kalan raporlar da ta
mamlanacaktır. 

Raporların hazırlanması için, istatis. 
tiklerden i.Kifade edilmektedir. Gelecek 
içtimada ihtikar olup olmadığı tamamen 
anlaşılacaktır. 

Sovyet Ruıyada staj 
gören talebe 

Sovyet Rusyada stajlannı bitiren 
talebelerin memleketimize gelmek Ü· 
zere hareket ettiklerini ajans haberi 
olarak bildinniıtik. Öğrendiğimize 
göre· talebeler cumartesi günü Ode
sada.:, limanımıza gelecekler ve bir 
kaç gün içeriainde ~ayoeri fabrika.sı • 
na gönderilecek.lerdır. 

Nakit işleri umum 
müdürü geldi 

Maliye Vekaleti nakit _işleri ~w;ni 
müdürü Halit Bey ıehrimıze gelmi§tir. 
Halit Bey, yeni paralarm bar.ılm.uı iş· 
!erile de meşgul olacaktır. Dün Mali
ye müdürlerile cörüşmfıttür. 

Yugoslav sefiri Ankaraya 
gitti 

Yugoslavyanın Ankara sefiri M. 
Y ankoviç Ankara.ya gitmittir. M. Yan 
koviç Ankarayı ziyaret edecek olan 
Yugoslavya Hariciye nazın M. Yev. 
tiçi kar~ılamak Üzere cumarteai günü 
ıehrimize gelecektir. 

alıyor .•• 
- inanmayın evladım, gavur 

icadıdır •• dermiş .• 
Simdi rahmet'i olduğuna süp • 

h.dn olmıyan bu Hacı Elendi, aca
ba dokuz saatte Londradan Bağ • 
dada gidildiğini öğrense ne diye
cekti? •• 

insanlar sade lende, sade fena· 
lıkta, sade hırsta değil, bereket 
versin ahlulı, mertlik ve kahra
manlıkta da yükseliyorlar. Bu bü
yük bir tesellidir. 

1 INHISARLARDA 

1 Ali Sami Bey 
Geldi 
Afyon fabrikası Anka

rada yapılacak 
lkwat vekiıletile muhtelif işler hak

kında temasta bulunmak Üzere An • 
karaya giden uyuşturucu maddeler in 
hisarı idaresi umum müdürü Ali Sa • 
mi Bey dün sabah şehrimize dönmüş
tür. Ankara.da kurulacak Afyon fab • 
rikasına ait hazırlıklarla da naenul o
lan Ali Sami Bey, fabrikanın tesisin
den vazgeçildiği yolunda bir akf'Ull 
gazete3inde çıkan haberi tekzip ~ 
ve demitlir ki: 

''Afyon fabrikasının Ankarada 
kurulına.sı uyu§lurucu maddeler inhi 
hisarı kanunu icabatındandır. Fabrika 
ya ait hazırlıklar ilerlemektedir. Bu
nun tahakkukunu durduracak veya 
geciktirecek yeni bir karar verilmit 
değildir . ., 

Afyon karteli mamulAtı 
Aldığunız maliımata göre; Avru • 

padaki Afyon fabrikaları karteli ile 
yapılan aon tema.alarm a.kanıete uğ • 
ramasından aonra, afyon ihra.ca.tım.ız.ı 
sıığlanıla.ştınnak pyesine matuf ba
zı tetbirler alınması lüzumlu göriilmii§ 
tür. Uyuıturucıı maddeler inhisarı ida 
resile afyon alımı huoUlllnda aıJaı • 
mayan bu fabrikalar tnamulatınm 
Türkiyeye ithal edilines.i menedilecek 
tir. Buna mukabil, ihtiyacımız olan mii& 
tahzerat ve aair afyonlu maddelerin 
kartel haricinde kalan fabrikalardan 
tedariki takan-fır etm.ittir. Ankarada 
yapılacak f.,.brika iıleoneğe bıqaldık • 
tan aonra bu ihtiyacın mühim bir k.ıa
mı dahilden temin edilecektir. 

Diğer taraftan A vnıpada afyon fi
yatlan yÜkııelmeğe hafl81Dl§. Son bir 
ay zarfınd• kilo hesabile 112 frank • 
tan 140 franka çıkmııtır. İnhisar ida
remizin mühiınce satıılar yaptığı ha • 
ber verilmektedir. 

BELEDiYEDE 

Çeşme ve 
Mezarlıklar 

Vakfiyelerin tetkiki İçin 
bir heyet seçildi 

Evkafla belediye arasında çeşme 
ve mezarlıklar yüzünden uzun sene
ler süren'türlü ihtilaflar vardır. Evka 
fm mezarlıklara ait vakfiye aylıkla
nnı belediye tahsil edemiyordu. Bu • 
nun için belediye ;le Evkaf arasında 
bir hal çaresi bulunmuı, vakfiyelerin 
layikile tetkiki için eski Evkaf me • 
murlarından müteha&sıa bir heyet ıe
çamiıtir. 

Vesikasız tercOmanlar 
Vesi kasız tercümanlann çoğaldı· 

iına dair belediyeye bazı tik.ayetler 
yapılmıttır. Belediye ile Turing klübii 
bunlar hakkında ~ddetH tetbirler ala 
caklardır. Seyyahlara tercümanlık e
denlerin daha ziyade tdırin tarihi a
bidelerine dair malilmat sahibi olma
ları arzu edilmektedir. 

Kaçık etten sucuk 
Son zamanlarda yapılan auaık ve 

paatumalann kaçak etlerden imal edil 
diği ve bunların gayri ılhhi olduğu an 
lıqılmıttır. Belediye ıucuk ""' paatmna 
.imal edilen yerleri aıkı bir kontrol al
tına alacaktır. 

Maçka neresi? 
Belediye Maçka tramvay bekleme 

yerinin, Topçu mektebi önüne n;akle: 
dilıme•ini istiyordu. Tramvay prketi 
buna razı olmamaktadır. Belediye i1.e, 
a.sıl Maçkarun Maçka mez.arlığuun 
bulunduğu yer olduğımu ileri sürmekte, 
tramvay istasyonunun da burada ol • 
ma.smı iatemektedir. Şiıiı:et ise Maç. 
kanın timdiki tramvay bekleme yeri 
olduğunu iddia etmektedir. Asıl maç· 
kanın neresi olduğunu tayin etmek ü
zere bir ehli vukufa müracaat edibne 
gj takarrür etmİ§lir. 

Çocuğunu denize atan ana 
idama mahkum oldu 

Gene çocuklarını denize atan bir başka 
ananın deliliği anlaşıldı 

lstanbul Ağır Ceza 
nuJıkenıeai diin iki l&· ~ ·İıliı!,..ı;..!iitııi ...... iıııııiiiiil!liiliii!İ~ yanı dikkat hadiaer>in "'._;y;A<,~f:~I 
tahkikatını ikmal ekDiş 
iki muhakemeyi de ...,. 
tice]endirmiş ve karara 
bağlamııtır. Bu >ki ha-
dis.enin ikisi de cemiye-
te ızbrap veren birer 
ayrı faciadır, Karara 
bağlanan bu facialarm 
ikioi de denize çocuk at 
mak suçudur ve ikisinin 
suçları da çocuklannı 
c;ocuklanıu boğmak is-
teyen ilci bedbaht &na• 
dır. Facialar henüz Is
tanbullulann hatırala • 
rından silinmit değil
dir: Bir sabah tanyeri a· 
ğarırken bir kadın 3 ço 
cuğunu kucaklamıı, Ha 
lıcıoilu sahillerinden 
bir sandala binmiı, de
nizin tam ortaıma gel

Deli olduğu anlafılan 
Liıtfiye Hanım 

Çocuğu bocan ve 24 srne· 
ye mahhüm olan Ayte H. 

diği zaman çocuklarmı birer birer de
nize atıp Halicin bulanık •ularında 
boğmak isteınitti. Mustafa iominde bir 
memurun kansı olan bu bedbaht ka
dmm ismi Lütfiyedir ve o zaman deli 
olduğu söylenmitli. Dün mahkemede 
de filhakika deli olduğu ve Bakırköy 
hastahanesinde f"edavi altına almm~ 
bulunduğu anlatıldı. Bu vaziyet karw 
ımda hakimler Lütfiye baklandaki ta. 
fubatın durdurulmasma karar verdi· 
ler. 

ikinci vaka Kadıköy vapunında ol· 
muştu: 

İnebolulu Ayşe iaminde bir kadm 
Hiltim iuninde bir tanıdığından ine • 
boluda bir çocuk ka.zanmıt ve sonra 
bu çocuğu ile lstanbula gelmitti. Ha· 
tim Ay§eyi Kuruçeı.mede kiraladığı 
bir odaya yerlettinnit, orada gene be 
raber yaşamaya b8flamıılardı. Fakat 
bir gün çocuğun ağlaması yüzünden 
aralarında kavga çıkmıı, Ayte çocu· 
iunu kac>ınca &"ene Kunıç"§mecle otu· 
ran babasının yanma kaçmıştı. Bir 
müddet aonra Kuruçeımede bir çeşıne 
ba§ında Mehmet isminde bir sucu ile 
müıuuebet teais eden Ayte Mehmede 
izdivaç teklif etmişti. Fakat Mehmet 
ona: 

- Bu piç varken ben seninle evle· 
nemem, cevabnıı venniş, Ayte de nur 
topu gibi oğlunu ortadan kaldırmak· 
tan bıqka çare bulamamıı ve Mehmet 
ile evlenmek maksadile çocuğunu Mar 
maranm derinliklerine gömmüıtü. Ay 
~ 18 Y~~ındad.~. Dilinin kabalığı is
~ edilırse yuzce ve vücutça gUzel
~ır. Bu k~dar güzel bir kadının çocu· 
gunu denızde boğacak derecede kalp 
&İz oluşunu herkes hayretle kartıla • 
mıştır. Mahker. nin dünkü ıafha.sı id 
d1a makamının iddias.na ve mahke .. 
menin ka rannı tefhimine tahsis edil· 
mişti. Mahkeme salonu nefes alınmı
yacak kadar kal"halıktı. İddia ma • 
kamını ınal eden K4if Bey emsalsiz 
facianın içtimai ve nıhi tahlillerini ya 
parak hadiseyi teşrih elmİ§ ve cinsi 
zaafları dolayısile evladmı boğmak 
kalpaiıı:liğini göat..,ren bu ananın ida -. . 

nun da nazan dikkate alımnası tale
bini ilave etmiştir. Kil§if Beyin bir sa
at süren ve cidden hukuki kıymeti o
lan iddia.sının s.erdinden sonra reis 
Aziz Bey suçlu kadına aonnw;tur: 

- Hanun ne denin? Bak müddei
umumi ceza verin diyor. 

Ayşe anlamadığı bu li&arun, aklı 
ermediği bu talebin kendisi için ha • 
zırladığı akıbetten habersiz iki tarafı 
na bel bel bakını" reisin iki defa tek 
rarladığı bu suali cevapsız bırakmış 
ve salonda mübatirin gür &esi yiiksel
ıniıti: 

- Salonu bO§altalnn beyler, müza• 
kere var! •.. 

Müzakere iki saatten fazla sünlü. 
Adliye koridorlarında ağır cezanın ka 
rarını merakla bekleyenler dakikalar 
geçtikçe azalmıyor, çoğalıyordu. Bu 
~eraldrlar içinde hergün bir ayrı fa. 
cıanın hikayeain.i dinleyen adliye me
murları da vardı. Saat 17 yi geçtiği 
halde gitmiyorlar, masalan ba§mda 
oturuyorlar, ağır cezanın karannı bek 
liyorlardr. Onlar bile böyle bir facia 
dinlediklerini hatırlanuyorlar: 

- Hiç ana evladını boğar mı? diye 
aöyleniyorlardı. Nihayet ağır ceza 
mahkemesinin genit kapılan açıldı ve 
Adliye koridorlarmı dolduran insan 
seli orada toplanmaya başladı. O ka
dar kalabalıktı ki jandarma önünde 
ki suçlu kadını salona müşkülatla so
kabildi. Koca salonda nefes alındığı 
bile hissedileıniyecek kadar s.essizlik 
vardı. Zabıt katibi Mehmet Ali Efen
di suçlu kadından başka herkesin he
yecanla beklediği kararı okumaya ba§ 
!adı. Suçlu kadm o kadar hi ... izdi ki 
okunan kararı bile dinlemiyor ve: 

- Sanki neye gelmitler buraya ..• 
der gibi salonu dolduran kalabalığa 
bakıyordu. 

Kararda sübut delilleri, cürmün nıa. 
biyeli, Ayşenin haleti ruhiye3i, hüla • 
sa muhakeme safahatının hakim.lere 
verdiği kanaatin ve bıraktığı intiba
m mükemnıel bir hülaoa.sı vardı. Ve 
hakimler Ayteyi idama mahkilm et • 
mişlerdi. Fakat yalf müsait ohnadığı 
için bu ceza 24 oene ha.pes indirilmit-

1 ViLAYETTE 

1 Uzayıp giden 
İskan işleri 

Sene başında sonuna 
getirilmiş olacak 

Eski iskan itlerinin 31 birinci ka
nun 1934 akşamına kadar bitirilmesi 
hakkında Dahiliye vek~letinden vilayet. 
lere tebligat yaprlmııtır. Bu tebligatta 
deniliyor ki: 

«Yıllardanberi memleket içinde •Ü
rüklenen mübadele, tefviz, harikzede, 
!ark mültecisi ve adi iskan işlerini 2510 

, numaralı kanunun idare nıemurlanna 
venniş olduğu ıalahiyet ve lruvvetle 
son bir hamle yaparak sona getirmek 
ve artık bu eski işleri tamamen kapa
yıp miisbet sahada yeni iskan iılerine 
hanrlanmak :zamanı gelmi§nr. 

iskan itleri namı altında toplanmıı 
bulunan bu itler 31 birinci kanım 934 
aktanıına kadar tamamen bitirilecek ve 
935 yılına eski itlerden tamamen kur • 
tulunmuı olarak çıkarılacaktır. Bu hu. 
auıta memuriar çok çalıp.cak ve Mla 
müaamaha göaterilmiyecelotir .• 

Vergi itirazları 
«Toptancı• kelimesinden çıkan ilıti

laf sürmektedir. itirazlar çoktur. itiraz
ların bir loamı idare heyetine gehniı
tft-. 

Batan iki kayıktan hali 
haber yok 

Cuma günü Bandırma açıklannda 
vukua &"elen deniz kaz.aso bakkında 

liman .idarem- maliiıınat gelmittir. 
Bildirildiğine göre, liman.muzdan Mu 
danyaya bot olarak kalkan Zafer, İh
sanı Hüda, ve Ümit imıinde ~ yel
kenli kayık Bandmna Fener a.daaı a
çığında fırtına-ya tutulmutlar ve Za.fer 
kayığı alabora olmuftur. içindeki ta
ifelerden Mehmet, tbrahim ve Ali bo
ğulmuılardır. Diğer ilıi. yelkenliden 
haber aJın•mam•t, vaziyet Bandırma 
liman reialiğince alakadarlara bildi • 
rilmiştir. Bu iki yelkenli aranılmakta• 
dır. 

1 Küçük haberler 1 
Nafia Vekalet.inde h8fka bir v az.i

feye tayin edilen Tramvay şirketi ko
miseri Civ&n§İr Bey yeni vazife<Iİne 
batlamak üzere Ankaraya gitmittir. 

'f Himayeietfal Cemiyeti uımuni 
ıreiıi ve Kırklareli melnnu doktor Fuat 
a..,. _..ııq süııı Hima,.eietfal cemiye
ti merkmnde mef&"UI olduktan eorıra 
Ankaraya gmnııtir • 

'f Poli• mektebinde koınHerler için 
açılmış olan ve dört buçuk aydanberi 
devam eden kurs nihayet bulınuı ve im. 
tihanlara başlanmıtbr. lmtihanlar ay ni 
hayctinde bitecektir. 

'f Viliıyet meri<ez muayene baytarı 

Fahri Bey Adapazarı muayene baytar • 
lığına tayin edilmiştir. 

'f Ruam mücadelesine devam edil
mektedir. 24 gün zarfında Fatih hay -
van ha&tanesjnde 4588 hayvanm kanı a. 

lınnuştır ve 1700 baş katır ve merkep 
le muayene edilmiştir. 

' 'f Karacabey harasında açılnlış olan 
baytar memurlanna ait meıleki kura 
nihayet bulmuş ve lnanli aygır depo • 
su müdürü Mehmet Giray Beyle Çukur
ova harası müdürü Kenan Bey ıehri • 
mize gelmi§ler ve mahalli memuriyet • 
!erine gitmişlerdir. 

1 BORSA 1 
(iş Bankasından alman cetveldir) 

24 T. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

~STIKRAZLAR l TAHViLAT 
lıtikraz.ı da~ili. 98 Rıhtı~ 17,75 
1933 Erı•nı 97 An, Mumeı•il 49.70 
Unitürk 29,50 An. Tahvili 11 il 45,75 

,. 11 ZS,15 .. 111 48.50 
.. ili 28,50 

ESHAM 
it Bankaıı Nama 10 1 Reji Lr.uponsuz z.ıs 
" u Hamiline 10 Telefon 10,50 
,. ,. Müessis 105 Terkoı 19,25 
Türkiye Cumhu- Çimento 13,90 
ri.yet Bankaıı 59 ittihat dey. 13 
TramTay 31,75 Şark de7. 0,82,50 
Aruulolu Hisse 27,50 ı Balya 1 .55 
Şir. Hayriye 15,50 Şark m. ecr.a 6.50 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londl'a 625 1-2 PT&İ 19,02 
Paria 12.06 Bel vat 34,55 
Milin.o 9.28 Moakova 10.,93,25 
Nüyor\ı: 79.75 Berlin 1,97.,37 
Cenevre 2,43,75 Varto•• 4,18,90 
Atiaa 82,56,50 Budapeıte 3.92.86 
Brüksel 3.40.25 Madrit 5.81,34 
Amsterdam 1,17,34 Bükreı 79.21 
Sof ya 00.06 Viyana 4 20,92 

NUKUT (Satı§) 
Kurut Kuruş. 

20 F. Franııa 169 20 1. 1aviç.re 815 
1 Dolar 125 1 Pe:r.eta 18 

21 Kur. Çek 98 1 Mark 43 
1 Şile A•. 23,50 1 Zloti 22 
1 1ıterlin 62t 20 Ley 18 

20 Liret 216 20 Dinar 54 
20 Leva 23 1 Çernoviç 
20 F. Belçika 115 Altın 9.23 
20 Dr,.hmi 24 Mecidiye 36,50 
1 Florin 83 Banknot ~7 

duran halk aanki biribirlerile aözle, • 
mişler gibi hep bir ağızdan fısıldadı
lar: 

- Güle güle yat ... 
Ve .. O önüne baka baka, fakat 

hiç müt--U- olmadan jandarmanın 
önünde küa küa yürüyordu .. 

3 

Günü.~~·ı 
=-- - -~J"I 

Gene kırtasiyecilik 
davası 

Müzmin kırtasiyecilik hastalı· 
ğına dair yazdığımız yazı, her yer 
de umduğumuz akisleri tevlit etti. 
Birçok okuyucularımızdan, ve bil
hassa kırtasiyecilikten çok bağn 
yanık olan kimselerden hayli mek
tup altlık. Bu mektupları yazanlar 
bizi mücadelemizde sebat etmeğe 
ve kırtasiyeciliğin önünü alana ka
dar yazı yazmağa teşvik ediyor • 
lar .•• 

Evet, biz yazıdan üşenmeyiz, la 
kat sade yazmakla acaba bu İfin 
ardı alınabilir mi? Bir defa yazı • 
lanı okumak ve üzerinde durmak 
ta lôzımdır. Ve durduktan sonra 
da derhal tatbikata geçilmelidir. 
işi nazarı itibara alıp muameleyi 
ona göre tanzim etmelidir. l. H. 
imzasile bize mektup gönderen bir 
lıariimiz kırtasiyeciliğin sebebi o
larak pınu gösteriyor: 

Dairelerde masa başında bulunan 
vataooaşlarmuzın hemen beşte dördü 
mektep tahsillerini ikmal eder etmez 
derhal iş başına geçirilen k:imselelcrdir. 
Mekteplerde okunan dersler, sırf naza
ri olduğu için bu vatandaşlarnnız ameli 
çalışmanın usulünü pek bilemiyorlar. 
Onun için vaziyet icabı kırtasiyeciliğe 
düşüyorlar ... 

Filhakilrıa ameli ;, bilmemenin 
iflerin sürüncemede kalması husu. 
sanda büyük tesirleri vardır. Oku
yucumw:un ileri sürdüğü bu nok ~ 
tayı biz de kabul ederiz. Ancak 
bir daireye ilk giren bir memur, o 
dairenin mekanizmasına uymalı 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh es 
iri memurlardan gördüğünü yapa,. 
cak, ve ona göre mesaisini tanzim 
edecektir. Sonra memurlar blok hq 
lintle bir daireye alınmaz, teker 
teker aı;nır. Bunan için yeni bir 
memur daima eskilerin tesiri altm 
dadır. 

Kırtasiyecilikle mücadele etmek 
için evvelemirtle memurlara mı:a- · 
mele değil belki iş çıkarmalı zev • \ 
kini aşılamak lôzımdır. 

Diğer taraftan teşkilat mesele - . 
sini de unutmamalıyız. lfte sürati, 
memur değil tefkilat temin eder. 
T eşlı.latı bozuk veyahut dağınık 
müesseselerde işlerin daima sürün 1 

cemede kaldığı daima vakidir. Ba 
zı dtrirelerJe, bazı ifleTJe lüzumun · 
dan /azla memur bulunman vazi
feleri dağıtmakta, bazı yerlerde ise 
az memur bulunması ifleri ak~at
maktatlır. Bunun ikisi tle muzır • 
dır ve ikisinin ortasını, haddi kila-
yesini bulmalı gerektir. ' 

Memur cihetinden mesele bu su 
retle temin eat'dilıten sonra mua
meleyi tlüzefı~ği de diı"şünmek 
lazımdır. 

1 

Bazı yerler vardır ki henüz teş• 
lrilat tekniği buralara gİrem İf • 
tir. işlerin nasıl yapılacağını, nasıl 
dosya tutulacağını, bu dosyalarda 
nasıl isim aranılacağını kimse bil
mez. Elde muamelelere dair ne gra 
lik, ne cetvei vardır. 

Geçenlerde bizzat bu işe şahit 
olduk. Bir yere müracaat etmemiz 
lazımdı. Son gün gittik, iamimizi 
defterde aradılar, bulamadılar .. 

- E, Jediler. Defterde İsminiz 
yok. Cezayi vereceksiniz ..• 

Onlar deftere.ismimizi kaydet. 
memişler, cezayı biz verecektik! .• 
Nihayet bize defterde ismimi ara. 
mağı söylediler. I~ gecikmesin di
ye iki saat biz aradık. Bulamadık. 

- Çare yok. Cezayı vereceksi -
niz! dediler ... 

- Peki amma dedik, defterleri
nizi tutmağa biz mecbur değiliz. 
Siz bulamadınızsa biz ne yapalım? 
Delter~eri adamakıllı tuttursaydı
nız. 

Ustelik adamcağ;z bizi bir azar
ladı. 

Bunun Ü.Zerine şu cevabı verdik: 
- Bugün son gün! Biz mJrııca -

at ediyoruz. Fakat katiyen ceza da 
veremeyiz. Buraya kayıt düşün. 
Eğer yapmazsanız biz on altı lıu · 
nışlulı bir istida ile size müracaat 
eder, bir numara alır ve icabında 
lôzımgelen müddet zarfında mü • 
racaat ettiğimizi is bat ederiz. 

Bu misali kırtasiyeci1'ğin bazı 
yerlerde ne derece halkın zararı • 
na ilerlediğini göstermek için ya
zıyoruz. 

Bununla mücadele etmek için 
bir çare de teşkilatları düze.'tmek 
ve alakadarlara teşkilat ve idare 
dersi vermek lazımdır. Teşkilat bil 
hassa en mühimidir. Evvela bu 
noktadan başlamalı. Ve bu teşkilii 
tı asnn ihtiyaçlarına göre mükem• 
mel bir teknik dahilinde vücude ge 
tirmelitlir. Bu ayrı bir ilim, ayn 
bir samıttir, 

MiimtaFAIK 



ktiıat Vekilimizin tetkik seyahati: 3 

Kömür havzamız için Pr. 
M. Granigg ne diyor? 

•••••••• 
"Havzada büyük bir terakki vardır. 

Müstakbel inkişafta bir prensipte 
şudur: Yanabilecek herşey yakılmalı~ 

de bugün büyük eloseriyeti kullanılma • 
yan bu kömürlerden ntifade yolunu a. 
ramak lazımdır. 'Bunlar ancak elektrik 
enerjisi iıstıihsalinde kullanılabilir. Ve 
Şlamlar'la birlikte yanabilir. Bu husus
ta §imdiden atrlmış bir terakki adımı O· 

larak Kömür l§'in ziyaret ettiğim elek
trik santralını gösterebilirim. 

Şlımılar'<lan da ayni surette istifade 
yolu bulunmak Lazımdır. Şimdi Şlamlar 
maden haricine dökülüyor. 

Dediğim gibi Havzada iyi ve İstan. 
dart kömür istihsali balmnından mühim 
bir terakki vardır. Bu terakki sağlam e
saslara dayanıyor. Fakat bu hareket şu 
prensip istıikametinde ilerlemelidir: 

Bütün yanabilecek mevad, yakılma· 
lıdrr. 

Bugün iyi ena~ta olan, daha doğru-
su ticari evsafta olan kömür satılıyor. 

ı Öz Türkçe ile 
Bilmece 

Bugün bilmecemizin 
üçüncü günüdür 

'f ....,!,. ~ 
Öz dil;m 'zlc 1 i.~ARTHA EGGhrl.T.t{ 

--.".-n-ti-ha_y_ı ----.:' B ~TM E M İş 
Ki ta büssamin,, SEN FON İ 

Geçende elime bir bitik ( 1) geç
ti. Ahmet Mithat elendiırri.n tanın· i 
mıf masallarından biri imiş. Şu· 1 
ı·asını burasını karıştırayım derken ı 
gözüme şöyle bir söz ilişti: 1 

J ntihayi kitabüssarnin. 1 

Musikili şaheserinde pek mü

kemmeldir. Kontes Esterhazi 
rolönde fevkaladedir. 

Rejisörü: WILL Y FORST 

31 
Teşrinievvel çarşamba akşamı 

Gala müsameresi olarak 

I Temiz olmıyanlar kalıyor. Bir madeni e. 
' le alarak bu hususta hiT fikir verebili-

1 

rim. Bu madenden istihsal edilen kömü
rün yüzde 70 i yanıyor, mütehakisi 
yanmıyordu. Bu nishet hepsine şamil 
olmama!kla beraber bir fikir verebilir. 

Osmanlıca karşılıkları yazılı olan keli. 
melerin öz tlirkçe mukabillerini bularak 
şeıklimizin boş hanelerine yerleştire
ceksiniz ve keserek gazetemiz (Bilmece 
memurluğuna) göndereeeksiniz. Bilme
cemizi doğru halledenler arnsmda kuT'a 
çekiyoruz. Kazananlara hatıra olarak bi· 
rer hediye takdim ediyoruz. Bilmeceleri· 
miz haftada il<i defa değipr. Salı ve cu
ma günleri kur'a netic:esile bilmecemiz:in 
halli ilan olunur. 

Bilmecemize ait hal pusulalat'I 

Ahmet Mithat elendi ki, yaşadı
ğı günlerde türkçe yazmağa en çok 1 

istekli olanlardan biri gibi görünür· 
dü. O bile, "yedi,, diyemiyorda o
nıın yerine arapça dağarcığırnlan 
"samin,,i seçiyor. Son dururken 
"intiha,,ya el atıyor. 

SUMER 
(Eski Artistik) Sinemasında 

nüıayet yarın öğleye kadar ga• 
zetemize gönderilmiş olmalıdır. KuT'~ ne 
lıiceaini yeıri bir bilmece ile beraber 
cuma cünkü nü&bamızda bula. 
calumız. 

1 

. Büyük bir elektrik santralı 
yapdmalıdır 

'Bu vaziyet takip edilecek yolu gös- Yeni bilmecemiz 

"Bitti,, demek varken, masalının I 
bittiği yere bir "temmet., kondur -
maktan kendim alamıyor. 

Anltıfılıyor ki osmanlıca yaz. 
mak, eskilerimizi, bulaşık bir dert 
gibi sarmıştı. Yazmak istemeseler • 

Yerlerin eveldeo aldırılması 
mercudur. Yalnız gala müsa· 

meraıi için fiyatlar 100, 75, 60 

Kilimlide hali infada 5lr lacvar 

lkt>sat vekilimizin son tetkik ııe. 
yahatlerinde kendilerine refakat eden 
profesör Granigg, evvelce de yazdığı. 
mız veçhile kömür havzamızın yaban
eısı değildir. Evvelce 1918 denberi bir 
kaç defa kömür havzasına gelmiştir. 

Kendisi ayni zamanda, iktisat veka
leti hesabına, önümüzdeki illı:ba.har<la 
ıhavzanın inkişafına müteallik tedbirle
rin neler olduğunu mahallinde tetkik e. 
decektir. Son seyahat e&nasın~ ise, 
fazla vakit bulamamıı olmakla beraber, 
bir iki madeni ziyaret etmek fırsatını 
kaçırmamıştır • 

Bu itibarla havzanın bugilnkü vaııi
yetini nasıl gördüğünü ve müstakbel in
kişaf İstikameti hakkındaki fikirlerinin 
r.ıeden ibaret olduğunu öğrenmek ;ste• 
d:k. Profesör bize, aşağıdaki kıymetli 
izahatı vermek liıtfunda bulundu, 

Bu izahatı aynen yazıyonız: 
- Şimdi kömür bavz.uında mühim 

bir terakki görülüyor. Bu teraldı:i her 
şeyden <>vvel kömürün piyasaya arzın. 
da pİJ·asa taleplerine intibak hususun • 
da gö •ülmektedir. 

Evvelce havzada herkes dilediği gi. 
lıi hareket ediyordu. Bu hal bittabi is
tihsal edilen kömürün kaliteoi üzerin • 
de müessir oluyordu. O zamanlar kalite 
itibarile Havzada büyük bir anarşi hÜ· 
küm sürüyordu. Bir ma<len müşterisine 
iyi kömür veriyor, diğeri Tuvnan satı· ' 
yordu. Kömüı-de istandart henüz tesis 
edilememiıti. Fena kömüNe:r iyi kömür· 
!erin töhretirli bozuyor, clolayısile bun. 
dan bütün Havzanın şöhreti mütee,..R
<>luyordu. 

Mütarekeyıi müteakip Akdenizde oe
yal1at ediyordum. Bindiğim vapurun 
kaptanile konuşruğı·m sırada Zongul • 
<lak kömjirü alıp olmadıklarını sordum. 
Kaptanın bana verdiği cevap şu olmuş
tu: 

- Zonguldaktan kömür aldığı za • 
oruilt, insan ne aldığını bilmiyor. Talii· 
.niz varsa iyi kömür alabilirsiniz. Yoksa 
alacağınız kömür berbattır. 

Zonguldak kömürlerinin eski devre 
ait bu suişölıreti, hiç 'fÜphesiz işletme 
ve satış tarzlarının fenalığından ve ge .. 
riliğinden Heri gelmel<te idi. Kömür ga
leriden maden dışındaki sathı maile, o. 
radan başka bir yere naklediliyor ve 
her defasında büyük parçalar toz hali
ne geliyordu • 

Şimdi kömürün ticari kalite&i itiba· 
rile Havzada umumi bir terakki vardır. 
.Kömürler yıkamnakta<lır. lstandart tip
ler vardU'. Müşteri bu tiplerden birini 
satın aldığı zaman ne aldığını artık bil. 
mektedir. 

Bu, çok mühim bir inkişaf ve terak
ki hatvesidir. Bu terakkinin kendili • 

Kozluda Kömürif asansör kulesi 

ğin<len olmadığ>nı kabul etmek tazım. 
dır. Madencileri İ§letıne tarzında, teknik 
ıslahat yapmağa med>ur eden eebepler 
obnuştur. Bu sebepler kolaylıkla tah • 
min edileceği veçhile piyasa şeraitidir. 
Dahili piyasa istihsal miktarına nisbetle 
kömüre fazla miktarda talip olduğu 

müddetçe kömürün kalitesine dikkat e
dilmiyo~du. Bittabi piyasa hali jşbaa 
gelince kalite ve fuı.t husu·sunda müş -
kül~)»entlik gösteriyordu. Zonguldak 
ıkömürlerinin dahili piyasada tutunabiJ. 
meleri ve nihayet daha sonrası hariçte 
revaç bulabilmeleri için kömürün ticari 
kalitesi itibarile bahsettiğim teknik te • 
ralckileri tahakkuk ettirmek lazım gel· 
miştir. 

Yanabilen herşey yakılmalıdır. 
Maamafih, bununla her şey halledil

mit değildir. Mik•t kömürler vardır. 
Bunlar piya~ada satıl'!laz. Çünkü kü • 
çük kıtada iki taş tabakasının arasında 
bulunan bu kömürleri kırarak çıkarmak 
mümkün değildir. Derhal toz haline ge. 
lir. 

Halledilecek meselelerden birisi bu 
kömürlere mahalli sarf bulmaktır. Bun· 
lann harice sevkinde menfaat yoktur. 
Nakliye masrafını bile korumaz. O hal-

Milliyet'in Edebi Romanı: 17 -
İZMİR ÇOCUGU 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
Feriha b111ını ellerinin içine ala

rak haykırdı: - Hepinizde mi çıl
dırdınız? 

- Ben Servet Naim beyi istemi
yorsam onun ne kabahati var? Gi
dip ona her 'eyi 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 savusacak zannettim. 
Gene terbiyeli ~dam! Bana karşı 
muamelesini değiştirmedi. Zorla 
yüzünü güldürerek oturdu. Gözle
rindeki halden bir mesele çıkacak, 
hakkında bir iskanda! olacak diye 
korktum ••• Ne de olsa benim kızım-
sın ... 

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

- Servet Naim Bey etrafımız 
tenhalasınca bana son sözlerini söy
ledi: B~ gece akşam yemeğinden 
sonra son kararını bekliyor. Eğer 
diyor - beni i temezse alıp ba~ırnı 

gideceğim ... Eğer müsbet karar ve
rirsen yapacaklarım da söyledi •.• 
Taksimde yeni yaptırma:ğa ba,la· 
dığı apartımam sana verecek. Bü
yükadada sana bir köşk alacak .• Dü 
ğün tuvaletlerini hazırlamak icin 
bir Avrupa seyahati yapacaksı~z ••• 
Daha neler neler •.• 

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

- Fakat Feriha böyle satılmağa 
hangi kız razı olmaz?.. Sen şimdi 

1 
sükunet bul nkşama kadar bana ka
rarını söyle ..• Emin ol o muhtesem 
servet, o zengin hayat sana bu cİeli
likleri unutturacaktır. Feriha sen 
benim kızımsın. Sen saadetle yaşa 
mağa layıksın ... 

Evet onun kızıydı! .• Bu !efih a
nanın saadet zannettiği levs için
de ya~amağa mahkumdu .•. Nasi • 
bi, İ' ··~ ti süslü, fakat kirli bir kadın 
olarak yaşamaktı!. 

. F erihanın başı büsbütün iğilmiş
tı. Bu zaafı kendi lehine tefsir eden 
Füruzan hanım sevinçle onun iyik 
başını okşadı: 

terir. O da biraz evvel söylediğim pren. l ,. 3 4 5 6 7 8 9 1011 
sibi. tahakkuk e~tinnektir. Böylece i- &, 

kin<:i bir merhale Havzada elektrik ener- 1 1 1 1 l•l•I 1 1 
jis.i istihsalinin al'ttrrrlması olacaktır. _IL-+I ~L-.J.-'--!=:+::=.---ı-t--1 
Fakat bu zarurette, bıze derakap diğer 2 1 / l•l•l•I l•J 1 J 
bir inkişafı gö~terir. O da, her madenın 3 l•I l•I 1 1 1 1 l•I 
pisl•iğini yiyecek lbir santral yapmanın 4 - [ 1 J \ J • I J J l • J 
iktisadi imkanJızlığı karşısında büyük · 
bir santral yapmaktır. S l•l•l•I l•I / •I•\ 

Şimdiye 'kadar görülen inkişaf her 6 1 1 1 / l • 1 ) • I 1 J 

madenin ayrı ayrı çalışması yolundadır. 7 • I l•I l•I l•I 1 \ 1 
Fakat Havzada maden ;ştetmesi bu in- . . 
lciıaf devresini buldulotan sonra, ,bu nok. 8 • I \ 1 l • I l • I / 1 • l 11!! 
tada, yani maden pisliklerinden iktisadi 9 / • l • I l • I 1 \ l • I 1 
bir fayda istihsali noktasında bir teş - 1 O 1 1 1 1 • I 1 • I ı • I 
ll'İkİ mesai devresi zaruridir. 1--!---!-=f=+=~-+--;=+--+-=~-

Halen Havzamızdaki büyük şirket- 11 L-.ı... l,:,:l •::.,:l •::.,:1•~1-.ı...1..,1 _...l _...1,_.,I -1 
lerin istihsal miktarına nazaran senede 
100 milyon ıkilovat saatlik enerji vere- Soldan sağa 
cek bir elektrik saı:ııtralına koifayet ede. 
.:ek miktarda mikst ve şlam elde edil • 1 - Taharri (6), Vaki (3). 
md<te<lir. Bunun yüzde 30 nun maden- 2 - Kavi (3), Fecir (3). 
!erin kendi ihtiyaçlarına tekabül edece- 3 - Havf ( 5) • 
ği hesaa edilirse mütebakisi başka sa. 4 - Elde taşınır (5). Hazan (3). 
nayi ve nafia işlerinde pek ucuz olarak 5 - Kınnap (2). 
kullanılabilir. 6 - Büyük tencere, hane halkı (5). 
işletme tekniğinin ıslahı lazım geniş değil, tenk (3). 
lıletıne tekniğine gelince: Halen 7 - Tavuk kovarken söylenir ( 4). 

şimdiye kadar tahakkuk ettirilen tek - 8 - Lezzet (3). Yemek (2). 

ve 40 kuruş 

de, uzun yılların alışkanlığı kendi - 1 i•-••----------
lerini çekiyordu. •-------------•! Biz ve bizden sonra gelecekler JEAN MURAT 
için böyle bir korku yoktur. Çünkü SPİNELL Y 
anadilimize neden dolayı döndüğü- CHAKATUNİ 
müzü biliyoruz. Ve gene biliyoruz (Pierre Benoit) nın şaheseri 

ki, bugün, bir kitabüssarnin de biz LÜBNAN MELİKESİ 
yazs:ak, herkese gülünç alacağız. 

Eskiden anlaşılmamak için yazı j 
yazılırdı. Ve yazısı en az anlaşılan 
yazıcı, en üstiıin yazıcı idi. Şimdi 
ise, az sözle çbk söz anlatmak için 
çırpınıp duruyoruz. Şundan bun- ı 
dan eğreti nldığınt,ız söz yığınları· 
nı bir yana Aıraktık_tan sonra, ken- ' 
di aygıt (2)larımıza kaldık. Bun- . 
/ar, şimdilik bize artmasa da yeti
yor. Az olsun, öz olsun. 

işte yeni dil yayımındaki arnat;
(3)ımız! .. Yarının büyük ana dili
ni doğurmak için, bugünden biraz 
doğum sancısı çeksek tene,, '?De 
ğil miki, inanımız var. Bu inanla, 
bütiin güçlükleri karşıt'ayacak, bü. 

filminin 3 büyük mümessilidir. 
Dün akşamdanberi 

SUMER 
(Eski Artistik) sinemasında 

Emsalsiz bir muvaflakiyeı!e gösteril
mektedir. Türkçe izahatlı FOKS JUR· 
NAL'de: Feci Mar"ilva h:ldisesi, Yu, 
goslavya Kralı ALEKSANDR Hz. nin 
cenazesi ve Mösyö Poincare ile Mösyö 
Bartou'nun tedfin merasimi. Yarın saat 

l l de tenzililtlı fi\"ltlarla mntine. 

tün engelleri aşacağız. 
M. SALAHADDİN 

(1) Bitik - kitap. (2) Aygıt - mal· 
zeme (3) Amaç - hedef. 

oik terakkilere nisbetle şu farkla •tema- 9 - Keza (3), Dam, şebeke (2). 

:~r:I~:~~~!ği~=~::: hafıanı ~1::2:~:: ::.·Bir binek '·-H-al-'ı"-az-·r_J_a SU .. M[R ve ~An~u s·ınemala-rınJa 1 
sa~:t usuller. Bütün madenleri göreme • d - v 11 -1 U a ft 1 u 
diııı. ilkbaharda gelip etraflı bir suret- Yukar an aşagı 
te tetkik edecğim .Fakat bildiğime TÜRKÇE iZAHATLI FC.tKS JURNAL'de: 

hal 1 - Pek aşikar (6). cezire (3J. 
göre madenlerde amele randnnanı en 2 _Nota (2). Aht, yemin (3). La- Faci Manilya biıdiseai-Yugoa'avya kralı ALEKSANDR·rn ... enaze 
çok azdır Avru;ıada ekseriyet. 
le güncıe" bk tondan fazladır. Randıma. him (2). merasimi ile DUBROVNİK Krııvuörline nakli - MlSıyö 8uthou n 
nın azlığı bir cihe>tten !şletıne tarzın - 3 - Cari, seyyal <4 ). Poincare'nin c:enaııe alayları - Gemç kralın Balgrat'a mllvualit!. 
dan ilen. gelı'yo... 4 - Bakiye (5 ). A k k h · 1 · "! h Ik 

5 Su! h "'kü' d (4 Blltün nupanın en yü H ıa sıyet ırı 'H yarım mı yon a ın işletme tarzının teknik terakkilere - tan, u m ar J • 
göre ıslahı ile elde edilebilecek fayda- 6 - Ahzetmek (5). i,tiralı: attlği Pelııratta yaoılan ceaaııe me!:'aaimlnln bUtlln teferrıı•tı. ! 

7 - Büluga ermiş, kamil (5). Ta. • 
ları şöyle hülasa edebilirim : rihte bir Tür'k medeniyeti, Peder (3). 

1 - lşletıneden daha yükaek randı· 
man alınabilecektir. 8 - Kesir (3). Tabaka (3). 

2 - Fena ;§Jebne yüzünden damaZ~ ' - 9 - Bir rakam (4). Hariç (3), 
lal'da kalan ve istifade edilemiyen kö- §art edatı (2). 
mür kısmı asgari hadde indirilmiı ola- 10 - Nota (2), Yemek (2). 
.:aıktır. 11 - Vatan (7), Kolay değil, lruv· 

3 - Direk ôstiil:ılôki azalmış, dolayı. vet (3). 
sile madenlerde maliy~ fiatı bu sebep. ....,...,...,...,...,...,...,...,...,...,....,...,...,..,....,~ 

le de indirilmi;ı olacaktır. 
Modern tahmil vesaiti lazım 
Havzanın mühim dertlerinden ıbiri 

de tahmil vasıtalarının umumiyet itiba
rile geriliğidir. Ereyli limanında bu de· 
fa 18 vapur gördük. Bunlar havanın 
iyi olmasına rağmen Kozlu ve Zongul· 
daktan kömür alabilmek için Ereylide 
sıra bekliyorlardı. Bu şerait tahtında 
3000 ton kömür almak İsteyen bir ge. 
minin bazen birkaç hafta beklemesi İ· 
cap ediyor, 

Havanın müsait olduğu iyi şerait al
tında Kandillide günde 3000, Kozluda 
3500, Zo11guldakta 4000 ton kömür 
yüklenebiliyor. Bu miktarlar çok azdır. 
Halbuki bazen hava miisait gitmediğin
den devamlı olarak bu miktarlarda tah. 
milat yapmak bile mümkün olmuyor ve 
işler tatil ediliyor. Hava vaziyeti itiba· 
rile senede: 

Kandillide ancak 120 • 150 giin, 
Kozluda, 150 • 180 gün, 
Zonguldakta 280 gün. 
Kömür yüklenebilmektedir , 
Diğer ıbir misal olarak Zonguldak. 

tan kömür alan bir lstanbul şilebinın 

- Görüyorum ki bana hak ve
riyor.sun ... 

Benim kızım ••• kızım Feriha bu
nu biliyordu, bunu bildiği için en 
büyük saadetinden kendini mah
rum ediyordu. Ve güzel bir hayal 
ondan sonra sıcak ve temiz bir yu
va kuramıyacağınr anhyordu .•• Ah 
bu ne kadar acıydı! Yapacak bir 
,ey yoktu •.• Y eneri fena vaziyete dü 
şürmek hepsinden ağır geliyordu o
na... O kadarına boyun eğmeğe 
mahkiim bir kızdı ••• içine acı bir te
vekkül sinmişti... Annesine yaşlı 
gözlerini kaldırarak cevap verdi: 

- Servet Naim beyle bu akşam 
ben konuşacağım! •• 

Füruzan hanım te~eddüt etti: 
- Belki bir asabiyet yaparsın 

Feriha!.. Bırak ta senin tarafından 
ben konuşayım onunla .•• 

- Hayır ... Gayet sakin olaca· 
ğım .•• Ve onu memnun edeceğim ..•• 

Füruz~rı hanım Ferihayı kucak
ladı: 

Şimdi istirahat et, gönlünü üz
me. Akşama yüzün güzelleşsin ••• 
Ben zaten biliyordum da kendi ye
tiştirdiğim kızın, öz kızımın bir bu
dala olmadığına emindim. 

Füruzan hanım bu sözleri ağır 
bir küpe gibi zavallı Ferihamn 
zonklayan kulaklarına taktıktan 
sonra uzaklaştı 

senede ancak 18 sefer yapabil<liğini, 
bana verilen mallımata istinaden, 1söyle
yebilirim. Liman ve yeni tahmil tesisa
tı yapılınca sefer adedi bittabi çok ar
tacaktır. 

Havzada tahmil vasıtalarının kabili. 
yeti de çok noksandır. KardiPte 20 
·tonlu!< bir kömür vagonu beş dakikada 
vapura yüklenmektedir. Duisburg'ta 30 
tonluk bir vagon 3 dakikada yükleniyor. 

Halbuki Havzada kayıkla tahmilat 
yapılan yerl'erde 20 tonluk bir kayrk 
oluklarda beş dakika dolmakta, on be§ 
yinni dakikada vapura gitmekte ve ni· 
hayet boşaltılması yarım saate müte· 
vakkıf bulunmaktadır. Bir kayığın tek· 
rar oluk altına gelebilmesi bir saat ıü. 
rüyor. 

Bu noktadan Ereyli limanının bir an 
evvel ıinşasınd-.ki zarureti görmüş olan 
hükiımetin bu tasavvurunu kuvveden 
file çıkartınası Havza için çok büyük 
bir nimet olacaktır. O zaman modern 
tahmil vesaiti sayesinde kömür fiatları
m madenleri zarııra sokmadan indirmek 
imkanı elde edilecektir.,, 

M.S. 

Kızım... Benim kızım •.• Öz kı· 
zım! ! ! .. 

Dün gece F E;rİhanın kayıtsızlığı 
karsısında kıskançlık ve ihtiras da
ma;ları büsbütün tutuşan Servet 
Naim bey vücudunu saran bir hüm· 
ma içinde Ferihayı bekliyordu. 
O kadar dalgındı ki arkasında kum 
lar çıtırdayınca 51çrayarak yerin· 
den fırladı. Feriha karşısında du
ruyordu. Genç kız kızıl kumral saç
larım dümdüz tarayarak bir ıtaraJda 
arkasına toplamıştı. Yüzünde, göz
lerinde hiç bir makyaj yoktu. Sır
tına dümdüz sapsade bir elbise 
giymişti. Bu halile , yaşından çok 
genç görünüyordu. Yalnız gözlerin· 
de hayatın acısını tatmış bir yor· 
gunluk ve olgunluk vardı. Servet 
Naim bey genç kızı bu sade halile 
daha güzel buldu. Onu nezaketle 
koltuğa yerleştirerek heyecandan 
titreye titreye karşısına oturdu. F e
riha da karar. vermiş insanların ta
biiliği vardı. 

- Dün akşam canınızı sıktığım 
için müteessirim - diye söze başla
dı -

Servet Naim kekeledi: 
- Bil8!kis efendim. Ben sizin ca

nınızı sıktığmıı zannediyorum. E
ğer öyle olsaydı bizi bırakıp kaç
mazdınız. 

- Şiddetle başım ağrıyordu. Çe-

.. Bugün şehrimizin bütün ~ençleri ve 
sporcuları 1 P E K sin~masında 

buluıacalı:lar; çünkl: 

Dllnya bokı ıaapiyonu Eski diinya tampiyoau 

MAKS BİR PRİMO KARNERA 
Eski dllnya ıampiyonlarıadan JAK DEMPSEY'in hakemliği altı!!da 
çarpıtacaklar ve güzeller gllzeli M 1 R N A L O Y ile beraber 

KA.DINLARIN SEVDIGf 
Fransızca ıözlli biiyllk Metro· Goldwyn - Mayer filmini temsil 

edeceklerdir. 
Bu maçı 100.000 kiti ıeyretmiıtir. 
2 saat heyecan - müthit ve muauam fila. 

Filme i!Aveten: Marsilya'da suikasta uğrıyan Yngoslavya kralı ALEKSAN[)R Hz. 
M. BARTOU'nun vefatı, l\larsi1'·a ve Paris"te yapılan bilômum nıera<im . 

Bu alı:ıam S A R A Y ıinema1ında _.,. ___ il! 
Komikler kralı 

GEORGES MiLTON 
En son ve en f&zla eğlenceli temsili olan 

Z E N C t L E R K R A L 1 1 ncl B U B U L 
filminde görünecektir. Ne~e, kahkaha fikir, 100 komik buluşu. llAveten'. fUX JUR
NAL manazırı meyanında: Feci Marsilya b:ldises~ Yugoslıya kralı ALEKSA~OI( 

Hz. terinin eenaze rner•simi vesaire ... vesaire ... 

kilmeği münasip gördüm. 
- Belki bahçede çok dolaştığı

ınız için üşümüş olacaksınız. 
- Hayır Servet Bey, Yener 'be

yin hikayesi beni müteessir etti. 
Zavallı gencin acıkli bir hikayesi 
var... Bana onu arkad\\şçasına 
anlatırken Bohor efendinin söyle
diği sözleri düşünerek büsbütün Ü· 

züldüm ••• 
Servet Naim bey derhal atıldı: 
- ilahi Feriha hanımefendi ••• 

Bana söyleseniz kafiydi .•• Buna 
.mani olmak her Mman elimdedir. 
Hatta kendisini terfi ettirmek bile ••• 
Siz yalnız emir buyurunuz .•• 

Feriha sevinçle cevap verdi: 
- Hususile onun çalıştığı mües

seseden atılmasına biraz ben sebep 
oluyorum zannettim. 

Servet Naim Bey gene kekeledi: 
- Ne münasebet efendim? 
- Belki yanıldnn ..• 
Feriha yalnız Y enerden bahse

derek Servet Naim beyi gene içten 
içe küplere bindirdiğini anlıyor
du. Hemen sözü değiştirdi: 

- Halbuki benim maksadını 
büsbütün ba~ka idi. Sizinle evlen
dikten sonra böyle memleket genç
lerine yardım etmek fikrindeyim ••• 

Servet Naim bey derhal bütön 
kinlerini unuttu coşkunlukla hay
kırdı: 

- Uliıvvücenabınıza hayranım a 
zizem, size vadediyorum bir hafta· 
ya kadar Yener bey müesessenin en 
parlak blr memuru olacaktır.! 

Feri-ha gayri ihtiyari elini uzattı. 

Servet bey kendine uzatılan elin. 
saikini düşünecek halde değildi. Bil 
narin elj dudaklarına götürdükten 
sonra cebinden iri bir pırlanta yü· 
zük çıkararak taktı: • 

- Sizin güzel elinize layık de-, 
ğil ama küçük bir nişan hediyesi 
olarak kabul ederseniz çok mesut 
olacağım ..• 

Feriha dudaklarında iğreti bit 
tebessüm fakat kalbi ağlıyarak dol• 
gun bir sesle cevap verdi: 

- Fakat nişanlılık devresi uzuıı 
sürmemek tartile ! 

- Beni saadetten çıldırtacaksı· 
mz F erihacığmı ... 

- Evet çabuk evlenmek ve heme1' 
uzun bir seyahate çıkmak ..• istiyo· 
rum. 

Servet Bey memnuniyetindeıt 
kendini kaybetmişti: 

- Siz nasıl emrederseniz öyle 
olur. Fakat müsaade ediniz de si:ı:e 
güzelliğiniz, asaletinizle mütenıY 
sip bir düğün yapaymı? •• Öyle bit 
düğün ki herkesin gözlerini kaınat' 
tı~ıın! .. 

-Bitmedi--



lncirlerimiz neden yok 
pahasına satılıyor? 

En birinci sebep müstahsilin borçlu 
olması ve parasızlık yüzünden malını 
istediği kadar elinde tutamamasıdır 

İzmirdeki münakaşalar 
den elimdir. 

.uo.ı. va"ıyeti ihdas eden keyfiyet ise 
yukarıda a..Zeylediğimiz gibi dayanma 
kabiliyetinden uzak bulunmaaıdır. 
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Diş tabipleri 
Kurultayı 

{Batı 1 inci sahifede) 
Himit Beyin sözlerinden sonra 

profesör Nurettin Ali Bey kürsüye ge 
lerek demittir ki: 

- Saygı değer efendim, ikinci mil
li dit tababeti kurultayının açılııını 
büyük bir sevinçle karıılarım. 

iki sene evvelki birinci kongrenin 
muvaffakrYetle neticelenen mesaisini, 
böyle bir kongre akdi için ortaya ko
nulan ihtiyacın ne kadar lüzumlu ve 
yerinde olduğunu gösternıİştir. Birin
ci kongrenin fikirlerde bıraktığı muvaf 
fakıyetin ikinci kurultayın mütekimil 
ve dolgun bir programla devaımı için 
en büyük teıvik olmuıtur. 

Meclis dün 
Fevkalade toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Meclisi ali bugün toplanmıt bulunu

yor. Şimdi Hariciye Vekili Tevfik Rüş
t'Ü Beyefendiyi dinleyeceğiz. 

Hariciye Vekilinin nutku 
Bunun üzerine kürsiyc gelen Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Bey şu izahatı ver
miıtir • 

Arkadaşlarım, bugün huzurunu-
za hazin bir hadiseden bahsetmek 
için çıkıyorum hepiniz elemle duy
dunuz ki müttefikimiz Yugoslav
yanın büyük Kralı ve bizim bü-

5 
22!!5 

On -~irinci yıl lı?z~rlıgı 
(~aşı 1 ıncı s~ıfe~e) • kil edecek, lıu.:m .-ıüteakıp meydana 

kardeş mıllet tayyarecılerıne mih - Türk bayrağı çe~ ~d:-ır. Bayrak 
mandar olarak binbatı Mazlum Bey kilirken bütü.1 hazır bulunan( ı çe-
t frik _ -" 1 · • ar ara• 
e cuı mış.tır. . fından 5eli.mlanacaktır. Bundan aon.-

/stanbulda yapılacak meras m ra muzika tarafından lstı"kl" I 
29 T · · ı c h · b a martı efrınıevve um unyet ayra çalınacak ve bunu çelenle k . b" onma me-

mı meraıım programı tamamen tes ıt rasimi takip edecektir ) 
e
1
!,'.lmdittird. '.abe

1 
dilen ı;-1ro!fr~ Cdün ha- . 9dek" Saat 14 te Edi~nel"" , bari • 

~a ar aıre ere verı mı ıtır. um u c:ın. ı şehitlik ziyaret edilet.."ek, tehitl• 
rıyet bayramı prograınmı vıe o gece rtmıze çelenk vazedilecektı"r B · 

·ı -•· ·ıı . k nf 1 . u zıya. verı ec°" temsı en, o eranı arı ~ete a.akeri ve mtlki erkiru ve iiınera 
aıağıya yazıyoruz: ıle umumi meclis azası ve Cumhuriyet 

1 - Cumhuriyet bayramına tesa- H_alk Fırkası ~rki.ru_ ve hususi tefek • 
düf eden 29 Birincite§rİn pazartesi ~uller ve c~yetler?1 mürneaailleri İf 
günü resmi devair tatil edilecektir. Ti hrak edecektır. Bu zıyaret için saat 13 
carethaneler hafta tatili kanununa ta 45 te lstanbul belediye riyasetinde top 
bidir. (anılacaktır. 

2 -. - Bu bayramda bütün devair ve 10 - Saat 15 ten 15,30 a kadar 

lZMIR, (Milliyet) - Son günler. 
de lzmir matbuatında alıikadarlarm na
:ta.rı dikkatini celbeden bazı maruf im • 
U.la.r altında incir, incir piyaıası ve in· 
cirlerinrizin hali hazır vaziyeti haldan -
.ı., mühim yazılar intİ§'U" etmetke ve sahi 
feler dolup tatmaktadır. . 

Tevali eden bu yazılardan maruf ıh
•a<ııtt tüccan Şerif Pata zade Remzi ve 
Aydm Uıcir müstahsilleri kooperatifi 
llıiidürlerinden ToP911 oğlu Nazmi Bey
lere ait olanlarının aldığı son şekil (sen, 
hen) .oafhasma ginniştir. Ve hu şekil u. 
:taYJp gideceğe de henz_İy<>t • • 

Bir kere şureaı muhakkaktır ki renç. 
berlerimiz muhtelif ıekil ve suretlerde 
borçludurlar ve alacaklılar iıter hlnllsİ 
eıhaa, isıter kooperatif ve saire olsun 
tarlalann batlarmda mahsulün idrakini 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Birinci kongre ile ikincisi arasında 
geçen zaman memlekette bütün ilini 
aahalarına ıümulü olan büyük bir ta
rihi inkılabı taşmı.aktadır. Bu değiş • 
me Darülfünunun yerine Oniveraite • 
nin doğmasıdır ki, bu da cuhınuriye • 
tin kurulduğu gündenberi büyük te • 
fin eriıilmez görüşü ile memleketin 
oçtimai sıhhi, iktısadi bütün varlıkla
rma uzanan düzelme ve düzeltırne ha
reketinin yüksek ilim müessesesini de 
ele almasından başka bir şey olmayan 
en tabii, en yerinde bir harekettir. 

yük Şefimizin samimi dostu birin
ci Aleksandr Hazretlerini merke
zi ve cenubu şarki Avrupada sul
hun takviye ve idamesini konuş
mak için Parise giderken Marsilya
da öldürdüler. Fransanın kıymet
li Hariciye Nazırı ve bizim de kıy
metli dostumuz M. Bartu dahi bu 
menfur cinayete kurban gitti. 

müeaaesat ve husu.si binalar, Deniz ve Vali, viliyet dait"e3inde konsoloslanıı 
kara. vasıtaları gündüz bayraklarla, tebrikatını kabul edecektir. s~at 16 
geee fenerlerle donatılacağı gibi şeb- 50 vapurile Ka.dıköyüne gidilerek Üa-
rin her tarafının icabı veçhile süslen- küdar - Ka.dıköy ve havalisi halk traın 
meai için de tertibat ahnmıttır. Bun - vaylarının yeni ıebekelerinin kiitat 
da.n batka Cumhuriyet devrinde yapı resmi yapılacaktır. 
lan inkılap ve terakkiyah gösterir a. - Karagümrük meydanında: 

Mezkur kooperatifin eski umumı 
llıÜdürü ve halen müdürlerinden olan 
Naani Muhittin Bey de Yeni As .. mu
habirine beyanatta bulunmuştur. 

T ürlciyemn biricik ve rakibi olmı • 
Yan bu mahsuliı yani incir için bugün 
bir mesele var mıdır , varsa nedir ve 
l:utuJrn.,., lilzım ,gelen yol hangisidir? 

. ~Önül isterdi ki, lzınir ticaret ale
tninrn iki mühim rüknü olal'Bk tanınmış 
".• sevilmit olan bu iki zatın; yani Şe. 
~ P"fa zade Remzi ve Topçu oğlu Naz
i;'' Beylerin sadece bu mevzu etrafında 
~Yn>etli fikir ve mütalealarını okuya • 

. ,Muhittin Beyin beyanatı da incir ve 
•J>cırciliğimiz hakkındaki vaziyetler et 
rafı?da bizi istediğimiz tekilde tenvir 
ebnış değildir. 

Bazılarının fikirlerine ve bilhassa 
'°.n neşriyatın tevlit eylediği kanaate 
~~re, 0ncirlerin bugünkü fiat düş.künlü. 
lU bazı mühim ihracat evlerinin malı -
•ulün idrakinden evvel mÜ•tehlik pjya
•alara gayet ucuz fiatla mal satını§ ol
llıalarından ileri geliyor. 

. Bir kıaım alakadarların söyl,\dikle • 
~1~ nazaran da bugünün incir vaziyeti 

unya lbuhranı iktisadiainin bir neticei 
~<lhiôyecidir. Ve bir de bir kilo incir iş
Otı:ıe ve ambalaj masrafının 25 kuruş 

;:ıınas, hasebile istilıl.ik piyasalarına pa-
alıya mal olmasındandır , 

.. Biıim kanaatimizce incirlerimizin de
ger Pahasile satılmamasına ıebep ne 
d~iik fiatla yapılmıt alivereler, ne 
dunYf.lının ıiktisadi buhranı, ve ne de am. 
lıalaj ve caire masrafrnın fazlalığıdır. 

Bunun yegane ve başlıca ıimili yal
l\t~ İncirle beraber üzümün, tütünün, 
l>ilhaua ihraç edilen tütün mahsullerimi
•in mii9tıdısillerce bir gün bile elde tu
tulmaıı inıkiıunın ademi mevcudiyeti .. 
dfr. 

Bin bir rekabet ve o kadar da pro
Paganda k&Tt•sında mevkiini mümkün 
lhertcl>e muhafaza edebilen üzümlerimi
:ti bertaraf, fakat dünyada misli obnı • 
Y.an ve alemşümul bir rağbet ve şöhre.. 
ti haiz bulunan incirlerimizin bugün va
sati bir hesapla kilosunun yedi, yedi bu
çıık kurut gibi bir fiatla satılması cid • 

Ayni zamanda müstahsilin sıkışık 
vaziyetine yakından vakıf olan ve istih
sal edeceği mahsulün bir dakika evveli 
satılması menfaatleri icabından olan 
alacaklıların bu meselede mühim rolü 
vardır • 

Şu halde ihracatçıların alivere satış· 
!arının bugünkü fiat düşkünlüğünde a. 
mil olduğunu düşünmek biraz da insaf
sızlık olur zannediyoruz. 

Alıver ve satış müteahhitlerinin il • 
ıizam eylediği avakibin meçhul bulun • 
madığma göre, bir tacirin bu fek.il sa • 
tışlarda her ne pahasına olursa ols';ln 
taahhüdünü yerine getirmek mecbun • 
yetinde bulunması zarureti karşısn.ıd.a 
satıcıların bir parça nazlı hareketlerının 
doğuracağı netice nazarı dikkate alın .. 
dığı takdirde fiat düıkünlüklerinin es • 
bap ve ıi vamili derhal nazara ça~r. . 

Bugün beklenilmiyen her hangı bır 
müıterinin piyasaya çıkması fiatlar üze .. 
rinde mü.eııir olmaktnn uzak kalamaz. 

Bunun canlı miıallerine her zaman 
tesadüf etmekteyiz. Senelerdenberi ci -
han piyasaıma tevfikan muamele gören 
pamuklaı-ımızın geçen sene.ki. ilk a.y.1a~ 
vaziyeti müddoamızın canlı bır dehhdır. 

Hüli.aa; fazla arz ve müstacel satış
ların bir neticei tabiiyesi olarak kabul 
edilmesi lilzım ııelen fiııt düşkünlükleri
nin önüne geçmek için evvelbeevvel a .. 
hmnası laznn gelen en mühim tedbir 
müstahsili mümkün mertebe borçtan 
kurtarmak ve ona malını hiç ol
mazsa bir müddet elinde tutabilecek kuv 
veti vermektir. 

Bu kuvvet rençberin bileğine veril
diği gün yalnız incirin değil, istihlak 
piyasalarının Türkiyeden tedarik etmek 
mecburiyetinde bulundukları emtiaınız 
fiatlannın haddi azamiye kadar yük • 
selcl!ğine şahit olacağız. 

Müstahsil, tüccarın ve mürabaha • 
cınm karşısında borçlu sıfatile esir va
ziyetinde ve hiç bir suretle cesaret ve
rici yard1111. &Örmed n boynu bükük kal
dııkça İ•tİ.h•al .. tınm lityik olduğu kıy • 
meli bulmasına imkin taıavvur edile -
mez. 

Cumhuriyet hükumeti salı§ koope • 
ratifleri hakkındaki taoavvuratını kuv -
veden fiile çıkuır ve rençber de bu su. 
rdle kurtuluı-sa , malının hakiki sahihi 
olacaktır , 

Abdullah ABiDiN 

Görüıler Londra-Melbourne 
lknıektep, sonmektep• rekoru kırılacak m'ı 

ten üstündür (Başı ı inci sahifede) 
(Ba§ı 1 inci sahifede) Brook, dün 12,02 de Atinaya varmış-

di;r., dedim. Bundan başka mana iL . 
k'·k~rı/masın. Demek istemiyorum Melrase lı,35 de Allahabada gelmış-
'd' ~lkmektep çocuğu ııon mektep tir Shav 17,47 de Buşir'e gelmiştir. 
b~l.ılıanlısından daha çok şeyler Scott kimdir? 

''!Yor. ilk mektep çocuğu, ortayı PARIS, 24.A.A. - Londra-Melburn 
gl<Una bağlamak, ve ortamektep müsabaka11nı pek büyük bir mükemmc

!:0cuğu son mektebi elde edebil- liyetle kazanan Skot 31 yaşında ve meş-
ek İçin son mektepten çok çalışı- hur bir orkestra tefinin oğludur. Pi-

'or d k • • Ç k b k" !otluk imtihanım 19 yaşında yermiş ve 
.. eme ıslıyorum. Ün Ü u U• dört sene İngiliz hava idaresinde hizmet 
ulı nesil sokaklarda, lıurultularda ederek iki defa lngill'ere sürat rekorunu 
alışm<lnın, tllınteri dökmenin suç elde etmiştir. ·,t <lyıp olmadığını biliyor. Bilme- Arkadaıı Kampbel şark Afrikası tay-
en biliyor. Ve Ç<liıştığı için onu - yare hizmetinde oenelerce hizmet etıniş 
eied • d b k ve üç defa en mühim pilot zaferi elde . ıye memurun an aş a -
ı etmiştir. 
nıae paylamıyor, 

. F <lkat son mektep böyle değil
ır. Böyle olmtzdığı dtl acı bir aer

.ektir. Y Q'.Z gi;nleri babasından bek· 
Yo~. Ç<llıpntldan yaşamak için ve 
;frınden sonra mektebe gitmek i
ın. ~ayet bana gelenler gibi çalış
alı ısteyenler olursa yaz için bir 

memuriyet) istiyorlar. Dikkat et! 
değil, memuriyet. Bilirsin ki rne
uriyet çok kere iş değildir. Bel.,ş-
n geçinmektir. • 
Floryada bir ecnebi delikanlı ta

ıdırn. Altı yedi yıldanberi her yaz, 
liijlar ba,lar baslamaz geli}·or
Uf; kabinecilik, gaı·solunk, sucu
k, uşaklık lalan ediyormuş. Bir 

az kazandığı para ile yabancı biı 
~ede okuyormuş. Bu ıl m ktebi 
ıtirnıiş. Ama gene uşaklık ediyor
~· t e onurundan hıç bir şey ek.il
•ş değildi. 

Yazın çalı$ıyorum, hazandığım
kı ın okuyorum, diyen bu tiple
karııı ka tip gösterebiliriz. 
Amerik. üniveısitelerinin pro
. örlerinden M. Dorizas ile görüs
uştüm. Koca Amerika üniversit~
rirıde böyle çalışan delikanlıla
rı !a:ı:ısı yüz binlere ı•ardığını ııöy
mıştı. Bekar çamaşırı yıkayanlar, 
rıdura boyacılığı edenler bile 
l'rnış. Dahcısı var. Bunların ara-

a babalarından ayda bin dolar 

ikinci gelenler 
MELBURN, 24.A.A. - Holandah 

tayyareci Parmantiye ile Poll'un tesis 
ettikleri rekor, 3 gün 18 saat, 24 d.kika 
ve 6 saniyedir. 

Bunlar, .sürat müsabakasında ikincili .. 
ği katiyen ihraz eylemit olmakla bera
ber, Holandalı tayyarenin rakiplerinden 
bir kısmı, Albury' den Melburn'a kadar 
trenle geldiklerinden, handikap yarııını 
kazanmak ihtimalleri zaiftir . 

ikinciler karaya inerken 
. MELBURN, 24.A.A. - Parmentier 
j~k :ıdııkl karaya. inecekleri 11rada ma-

. u arı benzın ancak yarım sac..t 
ucabı!ece~ mıktarda idi. Tayyarenin ka
raya ınmı! olduğunu gören b' • · · l ... .. ırısırun an-
r.ttıgı .. na gore, .. hemen benlen bütün ge .. 

ce yagmur yagmış ve bir aralık yağmu .. 
run kesilmesile yarıı meydanının uf. 
k . 3 bir tayyare mıiıahede edilmittir. 
Y o.n meydanı, tayyarenin meydanın üs.. 
t den ge-'..ığini görmcl< için gelmİ1 o. 
lan yüzlerce otomobilın fenerleri ile te
mamen l'envir edılmiı bulunuyordu. 

Tayyare, yarış meydanının ıiıtünde 

alabilecekler de bulunuyormuş. 
Çok bir şey yzmak istemiyorum. 
Yalnız senden şunu rica ediyorum, 
s~n gençsin, yorulmazsın ve güçlü 
bır kalemin vardır, bu işi bU"akma. 
Bu araştırıp taraştıımanı boşlama. 

Derin derin ara ve uzun uzun 
yaz. Belki bir aygı (intibah) uyan
dırır. Çalışan mini minileri yazar
ken palavradan efendi~ tcıslayan 

Kurultayı bütün samimiyetimle 
kutlularken aziz yurdumuzun en bü • 
yüğü o önderimizi, budunun büyük 
başbuğlarını ve saygılı heyetimzi ae • 
limlanm.,, 

Profesör Nurettin Ali Bey çok al • 
kıılar arasında kürsüden indikten son 
ra, profesör Kazım Esat Bey kürsüye 
gelmit, mesleğin ve cemiyetin baniai 
Halit Şadi Beyin nıhunu takdisen ha
zırunu bir dakika süküta davet e!'1Jliş 
tir. Bundan sonra iki sene evvel topla 
nan kurultayla bu seneki arasında 
mesleğin geçirdiği safahatı ve cemiye 
tin faaliyetlerini izah ettikten sonra 
ezcümle demiştir ki: 

- Birinci kurultayda mesleğin iç • 
timai cephesini alakadar eden birçok 
kararlar alınmıştı. 

Bu meyanda ilk mektepler talebe
sinin teftiş ve muayenesi vardır. 52 
diş tabibi geçen sene bütün lstanbul 
dahilindeki ilk mektepleri gezmişler, 
talebeyi muayene etmiılerdir. Bu ta • 
(ebenin yekünu 31 bindir. 

Cemiyetimiz her ay ilmi miliame • 
reler tertip ehniştir. Arzu eden mea • 
lektaşlar ilmi konferanslar venniıler
dir. Cemiyetimiz azası arasında yar .. 
dım sandığı tesis edilmiıtir. 

Arkadaşlar her iki senede bir yük. 
sek huzurunuza geçen senelere naza
ran daha büyük bir mesai ve netice • 
lerle daha olgun olarak çıkacağız . ., 

Profesör Kaznn Esat Beyden son

ra Türkün büyük kurtarıcısı ve büyük 
Reis Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
tile Millet Moecli•j reıiai KAzun, ve Ba9 .. 

veıkil İ•met Paıalarla Sıhhiye v"kili 
Refik Beyefendiye tazim telgrafları 
ç.ekil•m.esine alkışlar arasında karar 
veriJmittir. 

Kurultay bugünden itibaren çalıt
masına devam edecektir. 

Diş tabipleri kurultayına Balkan 
devletleri pek fazla ehemmiyet ver • 
mektedir. Bilhassa Yuıuınlı diş tabip
leri kurultay reisliğine tebrik telgrafı 
çekmişler ve heyeti selıimlamışlardır. 

Belçikadan İrana gide
cek heyet 

Belçika Kralı üçüncü Leopord Hz. 
nin tahta çıkışını lran Şahı Pehlevi 
Hazretlerine tebliğe memur olan he
yet, bugün ıehrimize gelecek ve bu • 
radan Tahrana gidecektir. ----

Bir gemi kırk tayfası 
ile batıyor 

SANFRANSISKO, 24 (AA.) 
Doheni ismindeki petrol gemısının 
kaptan köprüsü ile dümeni parçalan
mıt ve denize gitmiıtir. içinde kırk tay 
fa vaı·dır. Cenubi büyük Okyanusta 
kendisini dalgalara kaptırmı§ olan bu 
geminin ilk istimdat iıaretleri artık 
gelmez olmuttur. Olymia isınindeki 
Amerikan gemisi, kazazede vapurun 
yardımına gitmektedir. Fakat arala • 
rmda yedi yüz mil mesafe vardır. 

bir çok daireler çizdikten sonra süratle 
ve gayet mükemmel bir surette karaya 
inmittir. Tayyarenin gerek tayfası ve 
gerek yolcuları hemen yakındaki Albu
ry kasabasına giderek sabahleyin fecir
den sonra imkin hası) olur olmaz hare.
ket etmek üzre gecenin mütebaki kıı .. 
mını orada geçirmiılerdir. 

Londrada çıkan gazete ayni gün

de Bagdatta okundu 
RERLIN, 24.A.A. - lngiltere-Avuı

turalya yarışma iştirak edenlerin elde el 
tikleri müthiş ıürali mevzuu bahis e
den Alman gazeteleri bundan çok az 
e\·vel aklın alamıyacağı ıu neticeyi kay
dediyorlar: Bağdat halkı cumartesi ak
ıamı. Lonclrada saJ.:ıhl~yin çıkan gaze
lden oku~uş ve Hındıstanda Delhi hal
kı da aynı gazeteleri pazartesi sabahı 0 _ 
kumuştur. 

çalışmaı:ları da yaz ki mini mini 
cumhuriyet nedi bundan hız ve giiç 
alsın da daha çok çalıssın. Memle
keti gibi kendi istiklalini elinde 
tutsun. Belki büyükler de bunlar 
dan örnek almış olurlar. Bu konu
~°. ( m~vzua) dokunduğun için çok 
ıyı ettın. Ardını bırakma. Sinema 
iie modayı başkaları yazsın. 

AkaGONDOZ 

Daima Büyük Mecliııin tasvibine 
uygun olan siycıset yolunda dik
katle yürüyen hükumetiniz bu fe
caat karşıııında derhal kendiııine 
terettüp eden vazifesinde asla ku
sur etmedi. Hariciye Vekilinizi as
keri ve sivil bir heyetin başında 
Belgrada gönderdi. 

Orada diğer Balkan müttefikleri 
mizle birlesilerek vaziyet müta
laa edildi. Tam bir mutabakat için
de kanaatlerimizi, görüşlerimizi 
hadisenin büyük ehemmiyeti ile 
mütenasip bir itidal ve ciddiyetle 
alenen ifadeye şitaban olduk. E
lemu.de olan dost memleketlerin 
kederlerine tamamiyle iştirak et· 
tiğimizi bildirdik. Balkan misa
kının gittikçe artan bir kudretle na
sıl sarsılmaz bir kuvvet olduğunu 
gösterdik. 

Taahütlerimize sadıkız 
Taahhütlerimize candan sadaka

timizi bu münasebetle bir defa da
ha teyit ve ilan ettik. "Bravo ses
leri,.. 

T ethiş usüllerinden ve cinayet
lerinden nefretimizi iz.har ederek 
canilerin ve m~sulerin meydana 
çıkarılması ve bu gibi kötülükle
rin bir daha tekerrür etmesine im
kan bırakılmıyacak surette onu
nün alınması için bütün medeni 
milletlerin hep birlikte çalışmaları 
lüzumunu ortaya koyduk. Bu hu
ııusta neşrolunan tebliğ üzerine bü
yük medeni memleketlerin mer
lzezlerinden gelen sesler muztarip 
insanlara ümit verecek mahiyette-
dir. 

Bu kederli vahanın istilzam et
tiği vakar ve sükün ve birlik ifin, 
takdir ve şükranla kaydederim ki 
asil Yugoslavya milleti ve onun 
muktedir ve tecrübeli devlet re
cülleri en eyi ornek olmuştur. 
(Bravo sesleri). 

Ehemmiyeti derkô.r olan bu key
fiyeti Büyük Meclisin resmi ittı
laına arzederken Tiirkiye Biiyük 
Millet Meclisinin derin teessürleri
ne tercüman olduğumu da zanne
diyorum. (Şiddetli alkışlar). 

Hariciye Vekili Beyin bu izahatını mü
teakip iki büyük ölünün hatiralannı 
taziz için süküt edilmiş ve tekrar mü
zakereye geçildiği zaman Cemil Bey 
(Tekirdağ) ile arkadaşlarının verdikleri 
tU takrir okunmuştur. 

HükUmetin hareki.tını tasvip ediyoruz. 
Al~ cinayete karşı büyük millet mec • 
lisi bütün nefretini beyan eder. Milli 
kahraman ve büyiik hukiımdan kral 
Birinci Aleksandr'ın ziyaından dolayı 
Yugoslavya milletine derin acılarımızın 
bildirilmesine ve büyük evladı reis Bar
tu'nun ölmünden dolayı Fransız mille
~ne ~ssü.r ve ~iyetleriınizin gönde
rilmesıne rıyaset dıvanının memur edit .. 
mesini teklif ediyoruz. 

Takrir reye konularak ittifakla kabul 
edilmiş ve yarın saat onda toplanmak 
üzere celse tatil edilmiştir. 

Meclisin taziyet telgrafları 
A':'~RA, 24.A.A. - Büyük Millet 

Mec!ısının . b?gün kabul etmiş olduğu 
tıJ<rır mucıb~nce Meclis Reisi Kazım Pa
ta Hazret.len Y uıroslavya ayan ve Me
busa~. Reıslerine ayrı ayrı aşağıdaki 
teeısur telırrafmı göndermiştir: 

Tüı-kiye Büyük Millet Meclisi hu
l!"iı!'kü ~u~usi içtinıaında Hariciye Veki
lının Buy?~ Kral Haşmetli Aleksandr 
~azr . .?tler~nın vahıiyane bir surette ka
tıllerıne ":'t beyanatını dinlemiştir. Bu 
ıncnf ur cınayet karıısında müttefik bir 
infial. duyan Büyük Millet Meclisi, riya
ıet dıva?ını dost: Yueoslav milletine 
gok dcrın teeuıirlerinm ifadesini ve 
mufaUıam hükumdanmn •• Lsında ug" b" .. k ,..., ra-
mış u>'.u. ~'!adan dolayı teeuürlü tazi
y.etlerını ıblag eylemeğe memur etıniı
tır. 

Türkiye Büyiik Millet Meclisi 
Reisi Alp Kazım 

Diğer. taraftan Kazım Paşa Hazretleri 
Fransa ayan ve mebus.an reislerine de 
ayrı ayrı şu telgrafı çekmiştir : 

k 
"Thüı kiy.e. B~yük Millet Meclisi, bugün
u ususı ıçtımaında Hariciye Vek·ı· . 

B .. "k K 1 H ı ının 
uyu .. ra aşmetli Aleksandr Haz. 

retlerının ve büyük Fransız Reisi Bar
t~nun vahşiyane bir surette katillerine 
a~t beyanatını dinlemiştir .Bu menfur 
cınayet karşısında müttefik bir infial du
yan Büyük Millet Meclisi, riyaset diva
nını Fransız milletine çok derin teeısür. 

fitler ve dövizlerle şehrin her tarafı Cemalettin Fazıl B. saat 13 te 20 
süslenecektir. Bayramda muhtelif yer İnci metkep müdürü Sabri B. sa.at 14 
lerde konferanslar ve temsiller veri - te, 19 uncu mektep Makbub H. aaat 
lecek ve aynca istiklal ve inkılapçı • 16 da konferans Yereceklerdir. 
lık mevzuu dahilinde vatandaşların Fenerde iskele meydanında: 
söz söylemelerini temin için Cumhu:c Fenerde iskele meydanında ı Cum. 
yet Halk Fırka11 tarafından muhtelif huriye! orta mektep muallimi Orhan 
mahallerde kürsüler tesis olunacak - Riza B. saat 10 da, Hulüsi Ertuğrul B. 
tır. Bu gün kapalı bulunacak ticaret- saat 14 te, Gelenbevi orta mektep mu 
haneler ve vitrinlerini de tezyin ede- allimi saat 16 da konferans verecek-
ceklerdir. lerdir. 

3 - Saat 9,30 • 10,15 e kadar ,•i- Eyüp camii meydanında: Etem Ru-
layet dairesinde Vali Bey tarafından hi Bey saat 11 de Mülkiye talebesin. 
tebrikat kabul edilecektir. Teşrifata den F. lsmail B. saat 14 te, 15 incl 
dahil bulunan, mebus beyefendiler, Is mektep muallimi Növber H. saat 16 
tanbul kumandanlığı erkan ve ümera- da. Şehremini Halk fırkası önünde: 
ıı ve deniz kumandanlığı erkin ve ü. Ha.aene Hanım saat 11 de, Sabri B. aa 
merası Jandarma kumandanıj Oniver at 16 da konferans vereceklerdir. 
aite, yüksek mektepler ve Maarif mÜ· Eminönü kazası: 
dürlüğü erkanı; lstanbulda bilumum 
müfettiıler, adliye erkanı, maliye teı
kilitı rüesası, Rüsumat, tapu ve em -
li.k müdiriyetleri erkinı, vili.yet er • 
ki.nı, maarif memurlarile mektepler 
muallimleri; Nafia baş mühendisi ve 
maiyeti erknı; ticaret ve aanayi odası, 
deniz Ticareti müdürlüğü erki.nı; Sıh 
hat ve içtimai Muavenet teşkilatı er
kin ve memurini, Müftülük, Şehir 
Mecli•i, belediye, Halk fırka5l, hayır 
cemiyetleri ve milli cemiyetler heyet
lerile matbuat erkanı, vilayet da.ireaın 
de Vali Beyi tebrik edeceklerdir. 

(Elbise; Frak, siyah yelek, beyaz 
boyunbağı ve silindir §&pkadır) 

4 - Saat 10,30 da vali, yanında ls
tanbul kumandanı olduğu halde cum· 
huriye! meydanına gidecekler ve mey 
danda mevki almış bulunan ve geçit 
resmine iştirak edecek olan her gru
pun karşısında durarak inkılap aev • 
gisini besliyecek kısa sözlerle herke
sin bayramını kutlulayacaktır. Ve on· 
dan sonra vali ve İstanbul kumanda
nı tribünde hıızırlanmıt olan yerleri • 
ne geleceklerdir. Bu esnada meydan • 
da bulunan muzikalar hep birden ls
tiklill IJUlrlııu çalacaklardır. Martı mü 
teakıp geçit reaınine başlanacaktır. 

5 - Geçit resmi sırası Af&ğıda gös
terilmittir: 

A-Ordu, 
B - istiklal için canlarını ve uzuv 

lannı vermiş olan kahramanları tem
silen Malul zabit ve askerler ve tehi!· 
ler anaları. 

C - ihtiyat zabitleri, 
Ç- Polis 
D - Üniversite talebesi, 

E - Yüksek mektepler talebesi, 
F - Şehir bandosu, 
G - Lise talebeleri ( izcilerile bera-

ber) 
H - Orta mektep talebeleri, 
1 - Muallim mektepleri talebeleri 
J - Ekalliyet mektepleri talebeleri 
K - Ecnebi mekteplari talebeleri ' 
L- itfaiye 
M - Sporcular 
N - Hilaliahmer, Himayeietfal, 

Tayyare, Türk Maarif, Milli lkh$Bl ve 
Taaarruf cemiyetleri, Sanayi birliği, 
Esnaf cemiyetleri ve halk. 

6 - Geçit resmine ittirak edenler 
Beyazıt, Sultanahmet, Sirkeci, Köprü, 
Şişhane yokuşu, Tepebaşı, istiklal cad 
deıoi yolile Taksim meydanına kadar 
gidecek, mektepliler ve diğer teşekkül 
ler gidecekleri mevkiler ı;öre Sirkeci 
ile Karaköy ara11nda serbest kalacak 
)ardır. 

7 - Saat 9,30 da tramvaylar güzer 
gah haricine çıkını§ bulunacaklardır • 
Bu güzergahda bulunan halk B'OÇİI 
resminin intizamına halel vennemek 
için yaya kaldırımlarmı tecavüz etmi
yecekler ve vesaiti nakliye de güzer
gahtan geçrniyecektir. Yalnız tribün • 
de bulunmağa davetli otan zevatı ha 
mil otomobiller tribüne kadar gide -
bilirler. Reklam mahiyetinde araba, o 
tomobil ve kamyonların güzergahtan 
ve toplantı mahallerinden geçmeleri 
ve buralarda durmaları yasaktır. 

8 - Geçit resmi bittikten sonra va• 
li ve kumandan tribünde bulunan da
vetliler Taksim meydanına gelecek • 
)erdir. Burada belediye ve cumhuri • 
yet Hail, Fırkası, cemiyetler ve arzu 
eden müessesat tarafından Abideye 
çelenk konma meraaimi yapılacaktır. 

Bu merasôm fU suretle olacaktır: 
(Geçit resminin ba§ında yürüyen 

ordu Abidenin etrafında bir daire lef 

terinin ifadesini ve reis Bartu'nun şah
sında uğramış olduğu büyük zıyadan 
dolayı teessürlü taziyetlerini iblağ ey
lemeğe memur etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Alp Kazım 

Fırka grupu 
ANKARA, 24.A.A. - Cumhuriyet 

halk fırkası gurupu idare heyeti reisli
ğinden • 

Meclisin tatilinde avdeti münasebeti. 
Je flTka gurupu içtima etmiş ve takip 
edilecek ilk işler hakkında Başvekii Pa
şa_ kıaa bir müzakere açmıştır. Hariciye 
Vekili Beyin Büy

0

ük Millet Meclisinde 
beyanatta bulunması miınaaip görülmüı
tür. 

Ayasofya meydanında: U. M. aza. 
•ından Feridun B. saat 14 te, Efdalet 
tin B. saat 16 da, Mahfuze Hanım sa
at 17 de. Kumkapıda: lsmail Habip 
Bey saat 14 te, Haaan Basri Bey saat 
16 da konferans vereceklerdir. 

11 - Gece şehrin muhtelif yerlerin· 
de fener alayları yapılacaktır. Hunlar -
dan Beyoğlu tarafında Harbiye mekte • 
binden ve Tat kışladan birer kafile fe -
ner ve metalelerle hareket ederek ve mil 
li marşlar söyliyerek saat 20 de Taksim 
meydanına geleceklerdir. 

Ayni zamanda Istanbul tarafından 
fene_r alayına iıtirak edecek mektepler, 
cemıyctler ve halk dahi .ut 20 de Beya 
zıt meydanında toplanacaklardır. 

12 - Bayram günü ve gecesinde tem 
sil ve konferans verilecek ve halk kürsü 
leri bulundurulacak yerler apğıda gös
terilmiştir. 

lstanbul Halkevi merkez binasında: 
Ali Rıza Bey t'arafmdan konferans. 

htanbul Halkevi Beyoğlu ıubesindot: 
_ Manyasi zade Feridun Bey tarafından 
konferans, 

lstanbul Halkevi Alayköşkünde: 
Halkevl azasından Emin Bey tara .. 

fından konferans. 
Şehir meclisi azaaından Selİlmi izzet 

Bey tarafından konferans. 

F atilı kazcısı: 

Fatih parkında: istiklal Lisesi mü • 
dürü Agıib Sırrı B. "1at 13 Celalettin 
Feyyaz Bey saat 14 te Hasene Hanım 
saat 15 te. Üniversite meydanında: U, 
M. İlza11ndan Nakiye H. saat 14 te Hnl
kevi köycülük şubesi reisi hmail 'Şev • 
ket Bey saat 15 le, Halkcvi köycülük 
fu~i reisi Meliha Avni H. saat 16 da 
Ferıdun Bey saat 17 de konferans ve
ceklerdir. 

Beyoğlu ka:z.a81: ; 
'.aksim abidesi meydanında: Ahdül • 

kadır Beyin hemşiresi Vecihe Ziya H. 
saat 13 te, Saadet H. saat 14 te, Mekki 
Hık~et hey saat 15 te, muallim Fethi 
Ismaıl Bey saat 16 da konferans vere • 
ceklerdir. 

Beşiktaf kazası : 
Beşiktat fırka binası Önündeki mey • 

dan~a: Abdülkadir Ziya Bey saat 11 de 
Necıye H. saat 14 te, Etem Akif Bey sa 
at 16 da konferans vereceklerdir. 

Kadıköy kazası: 

Kadıköy belediye dairesi önündeki 
meydanda: Niyazi Tevfik Bey saat 
11 de, Kemal Cenap Bey saat 14 ıe 
iffet Halim H. saat 15 le, Tank Bey 
saa_t 16 da. konferans vereceklerdir. 

Üsküdar kazası: 

Muharrem Naili Bey saat 11 de 
Yesari Bey saat 13 te, Üsküdar liseşi 
müdürü bey saat 16 da konfernaa ve
receklerdir. 

- Temsiller -

Alayköıkünde saat 20,30-23 te 
~al~evi Beyoğlu kısmında 15-17, Şe 
hir tıyatrosunda, Fransız tiyatrosun • 
da 17-19, Tepebaşı tiyatroıunda 21 • 
23 de. 

Cumhuriyet bayramında Ankara • 
da yapılacak geçit resmine iştirak e • 
decek lstanbul izcileri bugün ve ya • 
rın şehrimizden hareket edeeeklerdir. 
izciler, mekteplerde talimlerini ikmal 
etmiılerdir. 

Dört bin fakir çocuk sevindirilecek 
Himayeietfal cemiyeti Anneler bir 

liğı heyeti idaresi önümüzdeki cumar
tesi günü saat 14 te toplanacak "e 
Cumhuriyet bayramı münasebetile fa· 
kir mektep çocuklarile annelerin hi • 
mayesindeki Sütdamlasına mukayyet 
çocuklardan 800 kadar çocuğa elbise, 
önlük, ayakkabı, kazak, ve kitap , def 
ter hazırlayacaktır. Tevziat pazar gü • 
nü öğleden sonra ba~lıyacaktrr. Cemi
yetin Alemdar ıubesi de Divanyolun• 
daki Aıevi merkezinde pazar gÜnÜ 
saat 1 O da Aşevine kayıtlı çocuklarile 
ilmühaberle müracaat etıniş fakir ço
cuklara elbise, çorap, kasket, ayakka 
bı verecektir. Eminönü şubesi de 30 
çocuğu battan atağı giydirmeğe ka • 
rar venn.i~tir.~ Bayram münaaebetile 
Himayeietfal cemiyeti ve ıubeleri ta • 
rafından 4 bine yakın çocuk giydiril· 
mit olacaktır. 



Bulgarlarla hudut 
Mukavelesi 

(Başı 1 inci sahüedc) 
hakkındaki intibalarımı soruyorsu • 
nuz. Türkiyeyi, htanbula gelmezden 
evvel de tanıyordum.. Kahraman Türk 
milleti hakkındaki ihtisaslarını, genç 
bir zabit iken Türk ailah arkada§la • 
rrmla omuz omuza milletlerimizin ıe
refini müdafaa ettiğimiz zamandan 
baılar. İntibalarım bu kom.iayonda 
üç aydanberi birlikte çalı§tığun Türk 
~ektaşlanmla tanı§lığmı günden 
beri tamamhnmı§tır. Muhtelit komia
yonda tam dostça ve bir itimat h:>va
'" .içinde çalı§lık ki bun~ ancak hır a_s 
ker kalbi tanır ve takdır eder. Samı
mi bir surette bağlı bulunduğunuz te
rakki ve asrile~ek hususundaki gay
retlerinizi, hayretle değil, fakat taık
dir ile müşahede ettim. Türkiyede en 
ziyade nazarı dikkatimi celbeden şey 
ıslahata karşı beslediğiniz arzu ve 
muvaffakıyetinize kartı mevcut olan 
iti-mat, ve Gazinize kar§ı beslediğiniz 
sadakattir. Bunlar &ize emin bir iatik
bal vadeden yeni kudretlerin mevcu· 
diyetine birer delildir. Biz Bulgarlar, 
.jçtimai hayatınızın seri yüriiyü§ÜDÜ 
herkesten daha iyi anlarız. Çünkü 
b. z de ayni 3'Uretle yenilik arzusu bea 
llyoruz. 

Balkanların ve dünyanın umumi 
vaziyetini aonıyonunuz. Müsaade e
diniz. Ben aaker kalaymı ve bu husua 
ta süküt edeyim. 

Tahdidi hudut komisyonununun me 
aaisine gelince: latanhuldaki meaa.i • 
nin 7 • 8 günden fazla aürmiyeceğini 
ümit ediyonım. Bımdan sonra komis
yon Sofyaya gidecek ve İfİ orada biti
recektir. 

Hava raporu 
lSTANBUL, 24 (A.A.) - Sıfır de 

recei hararete ve deniz aeviyea.ine in
dirilmit barometre bu aabah: 

ea&t 7 de 762,5 aaat 14 te 763. Ha
raret .der...,..; saat 7 de 15,5 saat 14 le 
15,5. Azami hararet 16, aagari ha.ra
nt 13,5. 

Rüzgar yıldız ile gündoğuau ara • 
unda mütehavv.il eMni§tir. Azami aü • 
rati saniyede 7 metreye çıkmıftıı". Sa
at 16 ya kadar yağan yağmurun irti
fa. 4,5 miW-treclir. 

Halkevi merkez bina
sında sinema 

Halkevi merkez binaaı bahçesm
de 300 kiş.i alacak bir ııinema aalonu 
ile bir kütüphane in§aaı takarrür et • 
miştir. Bu in§aatın ilkbahara kadar 
;kmal edileceği ilini! olunmaktadır. 

Teşekkür 
Sarn:a zade Arif Paşa merhumun 

balileai valdemiz hanımın irtihali müna
od>etile gerek cenazesinde IUtfen biz. 
zat bukmmuş olan muhterem akraba 
ve elıibba ve eviddamıza ve gerekse 
tahriren ve şifahen taziyet lı'.ituflannı 
eairgemiyen zevata ailemiz namına min
net ve ıükranlarrmızın cerideniz vaoı
tasiyle mlağını temenni eyler ve ayrı 
ayn kartılPmamaktaki kusurlarımızdan 
dolayı cıümleaiıDn affını dileriz efendim. 

Merhumenin evlatları 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Plftk neıriyab. 19,20: Ajanı habe~

eri. 19,30: Türk musiki netriyatı: (Kemal Nı
yazi, Azmi Beyler -ye Hayriye, Müzeyyen Ha
nımlar,) 21; SeJjın Sırrı Be y.tarafından lı:on
fer11.oı. 21,30: Stüdyo orkeatraaı. ve cazı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45: Taaannili hafif mu.iki. - Musahabe. 

19,15: Kuartet konıeri. 19,45: Musahabe. 20: 
Tal'anni (opera par~ları.) 20,20: Aktüalite. 
21: Hafif orkestra ve taganni konseri. 21 ,45: 
Haberler. 22: Senfonik orkestra ( akıam kon
seri.) 22,45: Musahabe. 23: Konser "te rekli.ıu. 
23,15: Dana muıikiıi. 23,45: Musahabe. 24,0S: 
Daoaın devamı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: lngilizce musiki heyeti, 19,50: Ders. 

20.20; Boracsa konseri. 21: Musahabe. 21 135: 
Maı:aır ıarkrlar-ı. 22,50: Haberle.r. 23,10: Opera 
musikisi (Rajterin idaresinde,) 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 nı. 
Alman akıamı. 21,35: Orkestra konset"İ. 21,50 

Pl&k, 22~ Dünya balıerleri. 22.,20: PIAk, 22,35: 
Borsa 22,40: Taıanaili konffr. 23,10: Al· 
man musikisi. 2350: Oda muaikiai. 24,25: Dans 
ınuaikiai. 

Kh:ı:. PRAG, 470 m. 
18.20: Taa:annili lconaer. 18,40: Plak, 18,45: 

Ziraat. 18,.55: Alma.ne• neJrİyat. 19,55: Haber .. 
ler, 20,10: Pl.ik.. 20,15: Ruaça dera. 20,.30: 
Plik. 20.SO: Viyolonsel konseri. 21,05: Rad
yo piyesi. 21.55: Keman konıeri. 22: Saat aya .. 
n. 21,15: Brüno radyo orkeıtraıı. 23,15: C:.z 
musikiıi. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20: Sonbahar havalan. (orkestra.) 21,15: 

"Giyon tel,. iıimli Schillerin musikili temaiJi. 
22,45: Solist musikisi. 23,20: Musikili neıriyat. 
24: Neteli muıiki. 1: Gece konıeri. ' 

592 Kbz. VIY ANA, 507 m. 
20,10: Muııahabe. 20,15: Mua.ikiJi neıriyat 

21,35: Alı.tüalite. 21,55: Senfonik Viyana m.u• 
ıikiıi. 23,30: Haberler, 23,50: Akıam kon•eri 
1: Dans mu•ikisi. 

Fransızca kuralar 
Halkevlııden: 

Evimiz merkez binaaındaki franaız
ca kurıılan bu sene de 3 ikinci T e§rin 
Cumartesi günü aaat 17 de açılacak
tır. Bu kuralar her Cumartesi ve Salı 
gÜn)eri üç derece Üzerine devam ede
cektir, ve ücretsizdir. Arzu edenler 
her gün idareye müracaatla kayıtlan 
ru yaptırabilirler. 

1 Askeri Tebliğler 1 
Beyoğlu askerlik §Ubesinden: 
A.okeri hizmetlerine mukabil bu ke 

re nakdi bedel veren gayri müalim ef
rat aevkolunacağmdan 31 Teşriniev
vel 1934 tarihinde şubeye müracaat
ları ilan olunur. 

Şıı rk Demiryoliarından: 
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29 

Birinci Teşrin günü 51 No. lı tren Y e§il
köy • lstanbul ve 29-30 llirinci Te§rin 
1934 gecesi 46 No. lı tren lstanbul • 
Y e§İ)köy arasında ıeyredecekrir. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 35 

6659 

ZA YI - Fatih askerlik şubesinden 
almıı olduğum terhis vesikamı z\ yi eL 
tim. Yenisini çıkaracağnndan eskisinin 
hü.kmü yoktur. 317 tevellütlü Bahad-
din. (3972) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu odanı 

25000 Kilo Pirinç : açık eksiltmesi 3 İkinci teşrin 1934 
martesi saat 14 te. 

cu-

-20000 Kilo Kuru fasulye: Açık eksiltmesi 3 lkinciteşrin 1934 
cumartesi saat 15 de 

8000 Kilo Şeker : Açık eksiltmesi 3 İkinci teşrin 1934 cu
martesi saat 16 da. 

15000 Kilo Nohut: Açık eksiltmesi 4 İkinci teşrin 1934 Pa
zar saat 14 de. 

Deniz Levazım Deposu için lüzumu olan yukarıda cins 
ve mıktarı yazılı dört kalem erzak hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde açık eksiltme ile satın alınacaktır. isteklilerin 
şartnamelerini görmek ve almak için her gün ve eksiltmeye 
gİereceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada Deniz Mat
baası karşısındaki komisyona gelmeleri. (6566) 7105 

iç Ticaret Umum 
· Müdürlüğündenı 

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil e.dilınit olan ec
nebi şirketlerinden ( Sokoni V akwn Kor poreyşin • Socony Vacum Corporation) 
§irketinin Türkiye umumi vekillerinden C. D. Kampell haiz olduğu selabiyete 
binaen bu kere müracaatla Türkiye Cumhuriyeti dahilinde kendisine vekalet et
mek ve ıirket _namına yapacağı işlerden doğa<:ak davalarda bütün mahkemeJel"de 
dava eden, emlen ve üçüncü şahıs ııiat larile hazır bulunmak üzere (Mr. James 
Fulton Sharer • M. Şerer) i tayin ettiğini bilclinnit ve li.zmıgeleıı vesikaları ver
miıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görühnüt olmakla ilin olunur. 

lstanbul Milli Emlak Müdirlüğ6nden: 

Çarşı : Takkeciler Sokağı 
,, : Uncu Oğlu sokağı 
,, : Ressam Basmacdar sokağı 

Fener : Tevkiicafer Taş merdiven 
sokağı 

Fener : Hızır Çavuş Mescit sokağı 
Küçükpazar : Ali paşa hanı 
Arnavutköy : Büyükayazma caddesi 

Çarşı 

" 
: Kayserili oğlu sokağı 
: Karaman oğlu sokağı 

Eski Yeni 
26 26 Dükkan 
32 32 " 
66 66 " 
16 20 Hane 

5· 11 
36 36 Oda 

139 hane ve 
141 dükkan 

33 33 Dükkan 
35 35 " 
o 18 " 

,, : Terlikciler sokağı 15 15 ,, 
Galata: Yeni Cami keresteciler 12 18 DeJ>(I 

Balada mevki ve numaraları yazılı emval pazarlıkla ki
raya verileceklerdir. Talip olan1ar haftanın pazar ve çar
pmba günleri saat on dörtte müracaatlan. (F) (6988). 

MiLLİYET PERŞEMBE 25 TEŞRiNiEVVEL 1934 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
Müzayedeye çıkarılan 120000 adet bir litrelik müced

det boş şişe için elde edilen fiat haddi layik görülmediğin
den pazarlığı 28-10-934 tal'ihine talik olunmuştur. Talip
lerin Cibalide Levazım ve mübayaat Şubesine müracaat
ları. (7075) 

1 - Adet Stüt beyker mar
kalı açık otomobil 

1 - Adet Bahtiyar atlı 
telmeden çıkarılan Da
yimler markalı motör. 

1 - Adet Motör şanjömanı. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

Cibalide Nakliyat Şul>P
si tamirhanesinde 

60,000 kilo harice sevkedil
mek üzere istimale gay· 
ri salih toz ve pul tütün-

) İstanbul depolarında. 
) 

ler. ) 
Yukarıda yazılı dört kalem köhne malzeme pazarlık su

retiyle satılacağından taliplerin 4-11-934 tarihine müsadif 
pazar günü saat on dörtte yüzde 15 teminatlariyle birlikte 
Cibalide Levazmı ve Mübaya at Şubesine müracaatları . 

(7079) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Sahlık Emlak 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 

20 T eşvikiye mahallesinde Kağıthane 15.200 
sokağında eski 100 yeni 144, 146 

643 

142 
143 
162 

452 

No. lı konak (halen Şişli terekki Li
sesi) 
Büyükada1da Nizam caddesinde Se
feroğlu köşklerinden müfrez köşk ve 
bahçe (köşk, diğer bina, hamam, 
odunluk, kömürlük mahalli, serleri 
havidir. Sahası 23595 metre murab-
badır) 
Anadoluhisarmda Küçüksu Volisi 
Büyükada'da Meyandros Volisi 
Nişantaşında eski T eşvikiye yeni 
Harbiye sokağında eski 13 yeni 135 

· No. lı ma müştemilat eski Ekmek 

3.000 

3.000 
4.000 
4.000 

3.230 
Fabrikası (halen ipek Filimdir) 
Kamerhatun mahallesinde Topçu

lar sokağında 20 N o. h kargir konak 
Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere müzayedeye konul

muştur. 

1 - 20 esas No. h Teşvikiyedeki konağın bedeli ilki 
peşin olmak üzere sekiz taksitte ödenecek, diğerlerinin be
delleri peşin verilecektir. 

2 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 
3 - İhale 12-11-934 tarihinde İdare Meclisimizce ya

pılacaktır. 
4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi 

teklif mektuplarile birlikte ve orada yazılı şekilde o gi:n 
~aat on bire kadar Şubemize vereceklerdir. 

5 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenler Şube-
mize müracaat edebilirler. (7088) 

lstanbul MilJi Emlak Müdürlüğünden: 

r <\Der: Hacı Isa Yeni cadde ve Karanlık 
meyhane sokağında eski 5 ve 5 
mükerrer yeni 7 ve 33 numaralı iki 

Muhammen bedeli 

Lira 

hanenin 448-102 hissesi 237 
Yedikule: Imrohor Ilyas Bey lmrohor cad-

desi eski 1 18 yeni 132 numaralı 
dükkan. 972 

Çarşı : Kürkçüler sokağı eski ve Jeeni 36 
numaralı dükkan. 256,SU 

Galata: Yenicami Keresteci sokağı eski 12 
yeni 18 No. depo 1170 

Fener : Ahdi subaşı şerbethane sokağı eski 
10 yeni 12 No. lu hanenin nısfı. 432 

Haydarpaşa : Osmanağa Riza paşa çeşme• 
si çıkmazı eski 24 yeni 13-15 nu· 
maralı hane ve arsa. 432 

Kocamustafapaşa : Seyit Ömer Sornıağir 
sokağı eski 16 mükerrer yeni 21 nu-
maralı arsa. 162 

Fener : Dabak Yunus Mismarcı çeşmesi so-
kağı eski ve yeni 1 numaralı hane-
nin 2-3 hissesi. 621 

Fener : Karabaş Vapur iskelesi eski 39-41 
yeni 49-51 numaralı iki arsa. 634,50 

Kamcrhatun : Boyacı sokağı yeni 23 No.Iu 
hanenin nısıf hissesi. 415 

Kamerhatun: Kurtuluş Papasoğlu eski 
15-17 yeni 7-9 No. lu hanev.e dükkan. 372 

Yukarıda yazılı emlakin mülkiyetleri 14-1 1. 934 çarşam 
ha günü saat on dörtte satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile yevmi mezkurda müracaatları. (F) 

(7078) 

iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

• ~ ikinci. T etrin 330 ~arihli kanun hük~erine göre teaçil edi1m4 olan ec
~ı !U:ketl~~en (Sok?nı v_aku~ Korporeyşın • Socony vacum CorporationJ 
firl<etimn Turlnye umumı vekillennden C. D. Kampell haiz olduğu salahiyete bi
naen bu kere müracaatı.. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde kendisine vekalet et
mek ve ıirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü talııs sıfat larile haız:rr bulunmak iizeTe ( Lewis Ro
lıert Owen) İ tayin ettiğini bildirmit ve li.zımgeleıı vesikaları vermiıtir. Keyfi. 
7et kanuni hükümlere uygun örülmü olmakla ilin ol 

lstanbul lkinci İcra Memurluğundan: 

Emniyet sandığınamerh 
Hesap No. Borluıı 

Dosya No. 

34/ 1984 

34; 1997 
34/ 2014 
34/ 2023 

34/ 2326 

34/ 2327 
34 2332 

34/ 2334 

34/2340 

34/ 2342 

34/2344 

34/2343 
34/ 2349 

34/2355 

34/235~ 

34/ 23 57 
34/ 2358 
34/ 2359 
34/ 2700 

3412705 

34/ 2715 

34/2717 
34/ 2719 
34/ 2721 

34 2722 

34/ 2786 
34/ 2793 

Merhunatın cinsi 

Bir altın mineli saat, bir gÜ· 
müş konsol saatı. 
Bir çift küpe, bir roza yüzük · 
lki pırlantalı nişan. 
Bir roza tektaş yüzük (taşı 
kağıda sarılı) bir pırlanta 
yüzük (bir taş noksan) bir 
roza, bir pırlanta hurda iğ
ne bir çift roza koldüğme-
sı' (bir taşı noksan) hin dir

hem gümüş. 
Bir pırlanta pantantif, bir 
pırlanta yüzük bir çift roza 
küpe. 
Bir pırlantalı yüzük. . w 

Bir çift pırlanta kravat ıg· 
nesi, yüz dirhem gümüş. 
Bir pırlanta tektaş yüzük 
(taşı kağıda sarılı) bir çift 
roza küpe, bir pırlantalı re-

simlik bir elmaslı saat maa
köstek. 
Bir roza menekşe iğne, bir 
roza kelebek iğne bir altın 
saat maaköstek. 
Bir roza iğne (ortası ve 4 ta
şı noksan) bir çift roza kü
küpe üstü, bir altın saat. 
Bir roza bir pırlantalı iğne, 
bir yakut yüzük. 
Bir çift pırlanta gülküpe. 
Bir roza tektaş yüzük (taşı 
sarılı) bir çift roza küpe, bir 
roza iğne, bir albn saat, bir 
albn kordon (sürgüsü el
maslı) 
Bir çift pırlantalı küpe, 1450 
dirhem gümüş. 
iki pırlanta, bir roza yüzük 
bir roza bilezik, bir roza iğ-
ne, bir çift roza küpe, on a

det altın sikke. 
Bir çift pırlanta tektaş küpe. 
Bir pırlanta pantantif. 
Bir pırlanta aerdanlık. 
Bir pırlanta kolsaatı, 1400 
dirhem gümüş. 
Yedi miskal inci bir çift pır
lanta küpe bir altın bilezik 
Bir pırlantalı yüzük, bir roza 
maşallah. 
Bir çift pırlanta küpe. 

Bir roza tektaş yüzük. 
Dokuz miskal inci, bir el
maslı saat, bir altın kordon. 
Bir pırlantalı iğne, bir pır· 
lantalı bilezik. 
Bir pırlanta tektaş yüzük. 
Bir elmaslı tabaka (860) 
dirhem gümüş bir gümüş 
ayna. 

ismı_j 
----

40462 

45313 
55462 
58873 

24402 

31235 
35498 

37874 

40581 

'14962 

44680 
46614 

49251 

51333 

52025 
52682 
52957 
55909 

56034 

56310 

56256 
56236 
56202 

56179 

48116 
47574 

CemiJB. 

Hayriye 
Nazmi&. 
Rasiha )1: 

Corci Ef 

Hawa 
det H. 

Nahide~ 

Zevneı>~ 

Kemal, 

Ayşe J-1. 
Halil B· 

Kevser~ 

Andrea 

Yorgief 
MeryeJll 
Hacer 
Aliye 

Adile 

Tevfik 

Remzet~ 
Ahmet 
Adile J-1. 

MeryeJ!J 

Ali B. 
P erte'1flil'ı 
ma H. 

34/ 2794 Altı roza iğne, bir pırlantalı 47703 Nuri JJ. 
pantantif (5 taş noksan) bir 
çift roza küpe (bir püskül üç 
taş noksan). 

34/ 2706 Bir pırlantalı pantantif, bir 56036 LemaJI r 
pırlantalı madalyon, iki al· 
tın bilezik. 

34/ 2707 Bir pırlantalı yüzük. :>bU3-ı Anye ~ 

Yukarda isimleri yazılı eşhasın Emniyet Sandığına r~~ 
etmek suretile istikraz etmiş o lclukları mehaliği vadelerııı 
tediye etmedikleri cihetle me rhun emvalin paraya çevri~ 
si hususunun mezkur Sandık İdaresinin Dairemize vaki '_!' ~ 
racaat ve talebi ve olbaptaki kanuni merasimin tekemJJliil 
üzerine herveçhibala cins ve e vsafı sairesi yazılı emvali rııet' 
hunenin satışına karar verilın iştir. 7 T. sani 934 tarihİJ1' 
müsadif çarşamba günü saat on dörtten itibaren Sandal be" 
desteninde açık arttırma sure tile satılacaktır. Talip olanlıt~ 
yevmi mezkUr ve saatta mahallinde hazır bulunacak meıtl 
ne müracaatları ilan olunur. (7085) 
~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~--~ 

Jandarma Umum Kumandanlığı At 
kara Satınalma KomisyonundaO:. 

Komple (600) Eğer talamı kapalı zarf usulile satın~. 
cak ve kapalı zarf münakasas! 3 - ikinci Teşrin - 934 C~ 
tesi saat on dörtte yapılacaktır. istekliler şeraiti anlamalı il· 
zere Istanbul'a Gedikpaşada Jandarma Muayene Heye~e 
Ankara'da Komisyonumuza ve münakasaya İştirak içııı59 Komisyonumuza müracaatları. (6666) 72 ,/ 

Adana Belediye Reisliğinden: 
Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak iizer~. °". 

beygir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. Satınalma mun• 
kasa talimatnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle olaca~tır: 
isteyenler Belediye yazı işleri müdürlüğünden şartnameyı~ 
lahilirler. Teşrini saninin 10 uncu Cumartesi günü saat . l 
beşte ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve tekliflerıY e 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 



• 

Yüksek Mullim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 _ Yüksek Muallim mektebine alınacak talebenin müsa • 
baka imtihanı günleri aşağıya y~zı1!'1ıştn:: p b 

R
. · 1 lkinc1 T esrın erşem e 1yaz1ye • C . 

Fizik • Kimya 3 ,, ,. umartesı 

T ·h 4 ,, Pazar 
arı " P • 

Ed b
. t S ,. ,, azartesı 

e ıya S lı 
Coğrafya 6 " " a 
Dil 7 ,, ,, Çarşamba 

1 tihanlara sabah saat dokuzda başlanır. 
2 ~ imtihana gerek Maarif Vekaletine ve gerek Yüks~k 

Muallim mektebine istida ile müra~at eden: 
A _ Lis emezunu bütün talebe. lle .. .. . 
B _Edebiyat ve fen fakültelerıne yalnız uç somestırden az 

devam etmiş olanlar girebilecektir. . . 
3 _ Liselerin meslek kıs!llmdan mezun olanlar ımtihana 

kıtbul edilmiyecektir · . . . . • 
4 _ imtihana girecek tal ~benın 22 Bırıncı T eşrın 934 Pa -

ı;artesi gününden itibaren m~k' ep idaresine . müracaat. e~er~k 
tam teşekküllü bir hastahaned ; geçir~e~lerı mu~y~ne ıçın ~a -
zım olan matbu varakayı almaları ve ımtihan gunune ka~ar 
muayenelerini yaptırmış bt lunmaları .IB:zırndır. . . 

5 _Dil imtihanı bütün namzetler ıçın mecbundır. 
6 _ İmdhanlar yüksek muallim mektebinde yapılacaktır. 

(6879) 7410 

Meşhur Vefa bozası çıktı~ 
7542 

Istanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Şehzadebaşı Maliye Şu~>e si mıntakası ~ahilinde kai.ı . o" 
lup sahiplerinin ikametgahı meçhu~ 0131?" bın:ıların me~ki v.e 
evsafile umumi bina tahririnde takdır edıle~ ıradı ga!rı. saft· 
leri ve vergi miktarları aşağ,d a gösterilm~.ştır. Mezkilr ıradı. 
gayri safilere yarından itib"lr en .on lJ:~ ~ zarf~?a . (resmı 
tatil günleri hariç) itiraz oh.~n abılecegı hına vergısı nızamna
nıesinin 29 uncu maddesi deli letile Huku~ us~l .muh~~eme
leri kanununun 141 ve 142 inci maddelen mucıbınce ılan o-

Sahibi 

lunur. (7080) 
Mahi\llesi Sokağı Kapı N. cinsi Va ridah 

Nisbeti Vergisi gayri sa
fiye•i Lira K. L. K. 

Kemalpa,a fethi Bey 2 Zemin kat 30 
Ta.than 

12 2 88 Serkiz ef. 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

5 
8 

18 
20 
24 
26 
27 

odası 

" 
" .. 
" 
" 
" 

.. 
" .. 
" 
" 
" '' ,, 

5 1. kat,, 
6 ,, ,, ,, 

10" " " 
14,,"., 

" " 21 " " " 
" " 25 " " " 
" " 28 " " " 
,, ,, 34 '' ,, '' 
" " 34 " " " 

Kemalpaşa Fevziye 28 ah;Mes 

" 

,, 

ken hane 
Kemalpaşa 6 ,, Akar 

gençtürk 
H. 

1 Ka.A 
kar H. 

F ethibey 19-1 Ki.Dük 
kan 

,, '' 
Süleymaniye Mf. 

3 
63 

.. " 
Sinan 

,, 
" 

30 
20 
10 
20 
30 
30 
20 
50 
50 
30 
30 

30 
48 
36 
18 
18 
400 

140 

360 

55 

60 
40 

" " 
101 

" " . ı' 

30 

30 
60 
40 

" " 103 
" .. 120 
,, Tiryaki Çar- 35 

§iSi 

', ,, 
Beyazıt Catalhan 

... '' ,, 

" " 
" " 
" " 

37 
12 
18 

20 

20 
22 

" " 22 
Camcı Ali Nadirb y 3 

" " 
• , Orducaddesi 
', ,, 
,, Kiyaker 

derviş 

26 

38 
62 
10 

t J 

" " 
" •• 
" " 
,, ,, 
,,hane 
,, Dük 

kan 

40 
218 

36 

,, ha- 240 
ne 

'' .. 
,, '' 

240 
60 

60 
·~ " 360 Ka. A-
karH. 
" Dük 108 

kan 
180 

" " 48 ', ,, 
,, ,, H. 72 

12 ,, Dük 
kan 

Bal ban ağa direkler 3 ah. Dük 

" " 24 

144 
araSJ kan 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 

12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 

2 88 Meryem H. 
l 92 Giork H. 
O 96 Sürpik H. 
1 92 Keork ef. 
2 88 Leon ef. 
2 88 Celal ef. 
1 92 Leon ef. 
4 80 Muhtar B. 
4 80 Serkiz ef. 
2 88 Osman ef. 
2 88 Mehmet a-

ga 
2 88 Mehmet B. 
4 61 Leon ef. 
3 46 Osman ef. 
1 73 Nurettin ef. 
1 73 Leyla H. 

38 40 Nahit B. 

23 04 Saime H. 

34 56 Hacı Hasan 
efendi 

5 28 Suat ef. 

5 70 Ohannes ef. 
3 84 Zehra H. 

2 88 İsmail ef. 
oğlu 

2 88 Kamil ef. 
5 76 Zeki ef. 
4 32 Hasan ef. 

4 32 FethiB. 
20 93 Cevat B. 

3 46 Nakiye H. 

23 04 İsmail Hak
kı B. 

23 04 Nakiye H. 
5 76 İsmail Hak

kı B. 
5 76 Nakiye H. 

34 56 Ahmet En
ver B. 

10 37 Hasan ef. 

17 28 Fehmi B . 
4 21 Nazime H. 

6 91 İhsan ef. 

2 30 İhsan ef. 

13 82 Nuri ef. 

MILL!YET PE;{:;ii:i~iBE 25 TEŞRINIZYVEL 1934 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Cıvata, Somun, Vidalar, Kopilya ve rondelaların kapa

lı zarfla münakasası 24-11-934 cumartesi günü saat 15 de 
Ankara'da idare binasında yapılacaktır. Tafsilat Haydar
paşa ve Ankara veznelerinde ikişer liraya astılan şartname
lerde yazılıdır. (7123) 

469,831 M3 çam kerestenin miinakasası feshedilmiştir • 
işbu kereste pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 1-11-1934 per
şeınbe günü saat 16 da idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat için Ankara' da Malzer.ıe dairesin.- ve Istanbul'da 
Haydarpaşa mağazasına müracaat edilmesİr (6911) 

7-159 

Münakasası feshedilen lakriben 431 ton demir tekrar mü
nakasaya konmuştur. Münakasa 21 - 11 - 934 Çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli-
raya sahlan şartanamelerde vardır. (6946) 

7503 

Istanhul Sıhhi Müesıeseler Satın 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada sanatoryo
mu ara pavyonu inşaatına kapalı zarfla verilen fiatlar mu
vafık görülmediğinden 30-10-34 Salı günü saat 14 le pazar
lıkla muamele yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. 

(7100) 

Gedikpaşada Istaııbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda c!ns ve mıktarları yazılı malzeme hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklile
rin gösterilen gün ve saatlerde ilk teminat makbuzlariyle ko 
misyonumuzdaki pazarlığa iş tirakları. (7039) 
20 Kilo Siyah.Kösele 28-10-934 Pazar günü saat 10:11 
15 adet ağır makinalı 28-10-934 ,, ,, ,, 11 :12 

tüfek örtüsü. 
215 Adet Çağ torbası. 28-10-934 ,, 
855 ,. Ekmek Torbası 28- 10-934 ,, 

' 

" 
" 

" 
" 

14:15 
15:16 

Selimiyede Aıkeri Satınalma 
Komiıyonundan: 

r,~ 1 - Haydarpaşa Ha:;tahanesi için aşağıda cins ve mık
tarı yazılı iki kalem kömürün 14-11-934 günü saat 14 de 
münakasaları İcra edileceğinden isteklilerin mezkUr günde 
teminatlariyle birlikte tek?'f mektuplariyle beraber Selimi
yede Satınalına komisyonuna müracaatları. 

2 - Arzu edenler şartnameleri Selimyede Satınalma ko 
misyonunda görebilir. 

Cin•i Mdctarı 
Kapalı zarf usuliyle 800 Ton Lavemarin 
Açık eksiltme usu- 175 Ton krir'

liyle 

s-t ihale tarihi 
14 14-11-934 

" ,, '' " 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma_ Komisyonu Rei•liğinden: 

Akliye ve asabiye hastane si için satın alınacak 48 kalem 
cerrahi malzemeye talip çıkmamasına mebni 30 Birinci Teşrin 
934 salı giinü saat 14 te p<Jzar lıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin müracaatları. (7101) 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 

Aşağıda yazılı (2) iki kalem e~ya hizasında yazılı gün
lerde ve kapalı zarf usulile satın ahnacal<lardır. İstekliler şart
name ve nümunelerini her giin İstanbul Jandarma Muayene 
Heyetile Komisyonumuzda görebilirler.Eksiltme için gün ve 
saJ.linde ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile Komis 

yonumuza gelmeleri. (6704) 
1 - ( 17461) adet kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 

2 - (1500) adet battaniye 8-11-934 perşembe günü saat 
15 de. 7441 

fstanbul Cumhuriyet 
Müdaeiumumiliğinden: 

.. İstanbul Umumi Hapishane imalathanesinin tamiri 
?1unakasaya konmuştur. Şartname ve keşifnameyi görmek 
!st~~enler her gün Adliye Lev azı~ Dairesine ve münakasaya 
•"?tırak edeceklerin (55) lira temınat ile birlikte 14-11-934 
Çarşam~a- günü saat 14 te Vilayet rnuhasebeciliğine müra
<'.aatları ılan olunur (6951') • ~ 7536 

Iıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

Kumaşı Tıp Tal b y d d ·1ın .. 
d .k . .

1 
e e ur un an verı ek uzere tal b · . 

ı . tı~ı ecek 380 - 400 adet Palto olba ki e. e ıçın 
lkincı teşrin 934 S l .. .. t 14 t ptf _şaı:!namesıyle ve 6 
le ihalesi l a ı gunu s~a . e a enı munakasa suretiy-

yapı acaktır. İsteklilerın müracaatları. (6823) 

lstanbul Ziraat Mektebi 
7338 

Alım Satım Komisyonundan• 
k Iİt~nb~I Ziraat Mektebi talebeleri için yaptırıl ak 46 ; r ım İ bısenın harç ve dikimi pazarlıkla ihale ediı::kf T a 
1,P 0 ~n~~r1:?_~0-.10-934 salı giinü saat 15 de Istanbuir.Ma:: 
rıf Mudurlugu b•nasında Liseler Muhasebecilimn ·· · 
ları. (7051) ..... e muracaat 

7591 

7 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Metre M3 Eb'adı Cinsi 
4.343 4X0;22XO;Ol Çam tahtası 
1.834 4 X O. 05X O. 24 Kalas. 
1.000 4 X O. 22X O. 25 Döşeme Tahtası. 

lzmitteki kıt'at için lüzumu olan yukarıda cins eh' tt 
me~r~.~~k'apları yazılı üç lf:alem kereste 10. 11. 934cW:ar~ 
tesı gun~ saat 14 t~ a~ık eksıltme ~le satın alınacaktır. Muvak
k~t temmat on sekiz lıra~ır. lsteklılerin eksiltme gününün sa· 
atmde F. Satmalma Komısyonuna müracaatları. 

(459) (6864) 
7358 

• • • 
Bergama ve civar kıt'atmın 1 

ihtiyacı olan 383 ton kuru Ot 
430 ton saman 8· 11-934 per
şembe giinü kuru Ot saat 10 
da Saman 11 de olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesiı i gör
mek isteyenlerin her gün ko
misyona müracaatları ve ver
meğe istekli olanların da ihale 
gün ve saatinden evvel Ber
gama Askeri Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(409) (6584) 7106 
• • • 

Vize kıtaatırun ihtiyacı olan 
584 kilo beyaz peynir pazarlı
ğı 4 • 11 - 934 pazar günü sa
at 15 dedir. Evsaf ve serait es
kisi gibidir. isteklilerin belli 
gün ve saatte teminatlarile bir 
likte Komisyonumuza müraca· 
atları. (403) (6597) 

7242 
••• 

Ordu için 20000 kilo çorap 
Irk pamuk ipliği kapalı zarfla 
alınacaktır. Parası olan 38000 
liranın yarısı bono diğer yarısı 
peşin ohrak verilecektir. Bağ
larını görmek isteyenlerin her 
gün ve arttırma eksiltmeye ge 
leceklerin 10-11-934 cumarte
si saat 10-5 ta pey akçeriyle 
beraber dilek okuntularını M. 
M. V. Satmalma komisyonuna 
vermeleri. (466) (6898) 

7403 . . .. 
Kayseri kolordu merkez kı 

taatı ihtiyacı için 234 ton kok 
kömürü ile ! 50 ton Ereğli K rip 
le maden kömürü kapalı za•f 
uımlile ayrı ayrı münakasaya 
çıkarılmıştır. ihalesi 7-1 \-934 
tarihine müsadif Çarşamba gü 
nü saat 11 dedir. Kok kömürü 
nün teminatı muvakkatesi 524 
lira, Ereğli Kıriple maden kö -
mürünün teminatı muvakkate 
si 321 liradır. Şartnameyi gör 
mek İstiyenlerin her gün ve mü 
nakasay aiştirak edeceklerin 
muayyen gün ve saatte teklif 
mektuplarını Kayseri Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. ( 462) (~899) 

7404 
••• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı icin 66 
adet seyyar etüv makine'leri ka 
palı ;r,arf usulile satın alınacak· 
tır. ihalesi 8-11-934 Perşem • 
be günü saat 14 de İcra edile -
"ektir. Taliplerin evsaf ve şart 
~~esini görmek üzere hergÜn 
?g!~en sonra ve münakasaya 
ışt.ırak edeceklerin 0 gün ve sa 
atınden evvel teklif ve temi • 
natlarile birlikte Ankara M. M 
Vekaleti Satm Alrna Komisyo. 
nuna mliracataları. ( 463) 
( 6900) 7405 

• * • 
. ~ayramıçtaki FırKa ihtiya

cı ıçın 630,000 kilo yulaf ka
palı zarf usuliyle münakasa
Y~ konulacağından taliplerin 
yuzde 7 ,5 teminatı muvakka
teleriyle Yevmi ihale olan 
12-11-934 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 13,5 da 
Bayramıçta Fırka Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
(4ô0) (6863) 7437 

• • • 
, İzmir Garnizqp teslim 
'460) Darıca Garnizon teslim 
(110) Tuzla garnizon teslim 
(6?) ki cem'an (560) ton 
kırıple maden kömürü 6-1 I. 
934 salı günü saat 15 te kapa
lı zarfla münakasadadır. is
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün Eskişehir
de Kolordu ve lzmiHe Fırka 
Levazımına ve ihale gününün 
muayyen aaatinde de İzmitte 

.. 
Fırka Satınalma komisyonu
na eksiltme için müracaatlaı·ı. 
(472) (6892) 7439 

• • • 
Izmit Fırkası için 26 kalem 

Elektrik malzemesi 17-11-934 
cumartesi günü saat 10 da pa
zarlıkla alınacaktır. Teminatı 
17 liradır. İsteklilerin malze
menin cinslerini görmek üzere 
her gün Istanbulda Levazım 
Amirliği satmalma komisyo
nunda ve Eskişehirde K. O. 
satınalma komisyonunda ve 
lzrnitte F. Levazunında ve 
eksiltmeyi isteyenlerin de 
muayyen gün ve saatte lzmit· 
teki Fırka satınalma komis
yonuna müracaatları. (520) 
(7121) 

• • • 
Fırka Kıt'atının ihtiyacı için 

82,500 kilo bulgur kanalı zarf 
usuliyle mübayaa edileceğin
den yevmi ihale olan 13-11-
934 salı günü saat 13,5 da ta• 
}iplerin yüzde yedi buçuk nis
betinde teminatı muvakkatele 
riyle birlikte Bayramıcta Fır
ka Satınalına komisyonuna 
müracaatları. (fi18) (7119} . .,. . 

Fırka Kıt'atının ihtiyacı o
lan 108,000 kilo Bulgur ka
palı zarf usuliyle mübayaa e
dileceğinden taliplerin yüzde 
7 .5 nisbetinde teminatı mu· 
vakkateleriyle birlikte yevmi 
ihale olan 21-11-934 çarşam
ba günü saat 13,5 Bayramıç
te Fırka Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (519) 
(7120) 

... . . 
. .Akşehirde bulunan kıt'atnı 
ıhtıyaçları olan 200,000 kilo 
unun 15 ikinci Teşrin 934 
perşembe giinü saat 10 da ka
palı zarf suretiyle münakasası 
İcra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek icin her 
gün ve münakasasına girişe
c.eklerin belli saatten evvel tek. 
lıf mektuplarını Konyada sa
bn~lma komisyonuna verme. 
lerı. (517) (711 8) 

* • • 

lspar~.a Fırka kıtaları için 
29550 ki:o sade yağının kapa
lı zarfla ihalesi 12-11-934 pa
zartesi günü saat 15 de İspar
tada Fırka Satınalma Korniş 
yonunda yaııılacaktır. MuvaJ.. 
k~t ~eminatı bin yediyüz elli 
bır lıradır. Tasdikli şartname 
suretleri İspartada Satmalma 
Komisyonundan ve Ankara 
İstanbul Levaznn Amirlikte.' 
riııden alınacaktır. lttirak et· 
mek isteyenlerin şartnamesin· 
d~ki nümunesine ve tarifatına 
gore yazılmış teklif mektupla· 
rını ihaleden bir saat evvel Ko 
mis~ona .teslim etmeleri veya. 
hut ıadeli teahhütlü ve zarfı 
mü}ıür mumile kapatılmış ol
dugu halde aynı gün ve saatte 
İspartada Komisyonda bulun 
maları. (516) (711 7) 

••• 
Bayramıçtaki kıt'at için 

21750 Marsilya kiremidi 780 
~ahiye kiremidine verilen 
fıat pahalı görüldüğünden tek· 
rar pazarlığı 31-10-934 çar
şamba günü saat 13,30 da ya. 
pılacaktır. İsteklilerin Bayra
mıçtaki satınalma komisyo. 
nunı. müracaatları. (513) 
(7115) 

laıanbul birinci ifla· 1 memurluğun. 
dan• 

Müfht limoncu Cenul elendinin S.. 
11 •934 P•:ıartesi günü saat 11 .ıe . . . ..... 
munyetıauze müracaatı lüzumunu ilk 
olunur. (3919l 
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