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F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Romanya buhranı 
Ve M. Titülescu 

Romanyada Tatarescu kabinesi 
hiç beklenmedik bir 11ra~a iatifa etti 
'Ve hükiimetin ~n kuvvetli unsuru olan 
Hariciye Nazın Titüleıcu'yu . dııarıd:' 
bırakarak yeni bir kabine te§kil etti. 
Tatareıcu'nun bu istifayı izah için ile· 
ri sürdüğü aebep, vaziyeti tenvir • et
mek ıöyl~ duraun, bilakia d~a . zı!3-
de müphemleıtiriyor. Batvekil, ıatifa
aile parlimentonun içtimaı arifesinde 
hiikUınetin icraat ve faaliyetini gözden 
ıı:eçirmek için krala fırsat vermek İs· 
tediğini aöylüyor. Bir hükümetin iatifa
aı kral tarafmdan devlet İtlerini göz
den geçinneğe ne dereceye kadar yar
dnn edeceği bilinememekle beraber, 
İstifa da vakidir. 

Bunun içindir ki ln~liz, Fransız ve 
Alman gazeteleri biribirine uymayan 
ıebepler gösteriyorlar. Bir izah ıudur: 
Gıiya Tatarescu, fırka lideri Bratianu 
ile anlatamadığı için iıtifa etmiıtir. 
Aileıi Romanyayı uzun zaman idare e .. 
den Bratianu ile Batvekilin arası açık 
olduğu ötedenberi malüm idi. Maama
fih bunun bir iatifaya aebep olacağı 
beklenemez. Romanyada bir devlet me
aeleai halini alan kral Karol'un aile 
münaaebetleri de bir aebep olarak ileri 
ıürülmektedir. Bu rivayete göre, kral 
Karol, prenses Helen ile barrtmak ka· 
rat"ını venniıtir. Binaenaleyh bunu te
min etmek için milli bir kabinenin tef· 
kilini arzu etmektedir. Tatarescu ka
binesinin yeni battan ve aıağı yukarı 
aynen eaki ıeklinde tekrar teteJ.külü 
üzerine bu rivayetin doğru olmadığı 
anlatıhnıttır. Binaenaleyh kabinenin ia
tifaaım batka sebeplerde aramak J.ilzmı. 
dır. 

En akla yakın gelen sebep, Hari
ciye Nanrı Titüleacu ile kabine reisi 
araunda bir anlaıamamazlık çıkmıt ol
maaı hakkındaki taYİadır. Filhakika 
bunu teyit edecek bir takım emareler 
vardır, Bir defa Titüleıcu yeni kabi
n~nin dıtında kahmttrr, Sonra Başve
kiJ Tatareıcu gazetelere vaki olan be
yanatmcla Hariciye Nazırı ile arasında 
bir takım anla§Bmamazlıklar olduğunu, 
maamafih Titülescu Romanyaya avdet 
eder etmez, bat bata verip aralarında
ki ihtil.ilfı halledeceklerini bildirmittir. 
Söylendiğine göre, kabinenin istifaaı, 
Avrupada bulunan Hariciye Nazm Ti
tüle~c~'nun istifasını takip etmiştir. 
H"."~ıye ~azırı Romaayanın harici it· 
lenıu tedvırde Öledenberi tam bir aer. 
bestilk içinde hareket etmekte idi. Bu 
h~rici ıi~aıetin idaresinde gösterdiği 
?'~inek lıyakatin haklı mukabili olan 
ıtima!t~n doğan bir vaziyettir. Filhaki
ka !ıtuleacu, Romanyayı çok müıkül 
vazıyetlerden kurtarrruı bütün komıu-lariJ .. .. • 

e ıyı munaaebetler tesis etmeğe 
m~vaffak olmuı ve bu devlete beynel
~le) hayatta yüksek ve terefli bir mev• 
~. kazandırmııtrr. Romanya Küçük ı. 
tilaf kombinezonuna dahildir. Balkan 
Paktının imzaamcla faal bir rol oyna
mııtır, F ranaa ile müttefiktir. Lehistan 
ile ittifak muahedesi vardır. Sovyet 
Ruaya ile münasebetleri iyidir. Roman• 
Jalılar, bu kuvvetli vaziyetlerini Titü
lescu'ya borçludurlar. '(itüleacu bu he
defe varmak için her teyden evvel ha
rici ıiyaseti dahili politika mücadelele
rinden ayırmak lazmı geldiğine kanaat 
ıı:etirmiş ve bunıı aiyaıetinin tedvirin
~ hareket noktası olarak kabul etmiş· 
tir. Romanyadaki ,dahili politika kavıı:a
larını yakından bilenler bundaki isabe
ti talııdirde tereddüt etmezler. 1928 ae
neainde Maniu'nu,. reisliği altında mil
li çiftçi fırkau iktidarı eline aldığı za
D>andanberi Romanyacla on bir defa 
hükiimet değİ§miı, Ü! defa umumi in
tihabat yapılmııtır. Buna rağmen Ro· 
nıanyarun harici ıiyaıeti daima ayni is
tikameti takip etmekteıı ayrılmamı§tır. 
Harici aiyaıetıeki bu istikrar büyük 
Dıikyaata Titiileacu'nun eseridir. 

Hariciye Nazrrmın bu sahadaki ser
beıtiaini tahdit etmek mevzuu bahsol
nıadığı gibi, harici aiyaıetin tedvirinde 
kendi.ile Baıvekil arasında esaslı bir 
ihtilaf mevcut olması da varit değildir. 
Naul ki Tatareacu, yeni letkil ettiği 
bükiimetin Romanya için artık an'ane 
olan ıiyasetten ula aynlmıyacağını 
~ylemittir. Bu vaziyette Titülescu'yu 
İstifaya ıevkedecek derecede haııasi
Jetini rencide eden vaziyet, Baıvekil 
ile araunda teferrüata ait ufak telek 
anlatamamazltklar olduğu anlaıılıyor. 

Eğer Romanya kahinelerinin demir
baı Hariciye Nazm Bükretle bulun
.aydı, Başvekilin ıöylediği gibi, "haı 
bata verip., anlaımak mümkündü. Fa
kat Cenevredeki faaliyetten sonra Mon
treux'ye gitmittir. Refika11nın uhhati 
de derhal Romanyaya dönmesine mü
~t olmadığı anlaıılıyor. Bunun için
dir ki yeni Romanya kabinesi muvak-
1.at bır zaman için Titiilescu'auz te
t'kkül etmek mecburiyetinde kalmııtır. 
itim unla beraber, Hariciye Nezaretine 
Lğı ıe geti~emiıtir. Hariciye Nazır
f.a B tvekıl Tatarescu'nun uhteainde 
alılnıııtır, Yani Titiileacu için açık bı

T't~11nıııtır. Ya muhabere ile, yahut ta 
1 il •r••' d • d lı ~ nun •v etın en sonra "baı 

• aı-., vererek yapılacak görüımeden 
onrn H · • 

ııa . arıcıye Nazırının tekrar kabi. 
~Ye gır • • . 

lıııl meunı temın edecek formüller 
unaca. • h 

'tit"I gına fup e yoktur, O zaman 
u eıcu'n k b' . • ~o un a meye gırmemesınden 

Ilı,, ":;Y~ harici aiyaaetinde bir değiş· 
11«11 çıl<aranlar, Baıvelıil Tat•· 
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Kurtuluı bayramanı:ı:ın tesiJinJe Bahriyeliler ve Kuleliler geçit tenrıfnJe .. 

Kurtuluş günümüz 
• 

Dün lstanbullular orduya 
şükranlarını yenilediler 

Şehir baştanbaşa donanmıştı. Taksim
de büyük bir geçit resmi yapıldı 

lstanbulun kurtuluı bayramı, dün 
halkın içten gelen tezahüratı arasında 
kutlulandı. Yapılan geçit re&mi çok can
lı ve güzeJ oldu. 

Reami, hususi bütün binalar, tica-

rethaneler, vapur ve tramvaylar, hüJa. 
aa tehir baş-tan baıa donanmıı, bay. 
raklar ve fenerlerle ıüalenmiıti. 

Caddeler, sabahın çok erken saatin. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

/span.qada isyan büyüyor 

İsyanı bastırmak içın top 
ve tayyare kullanıldı 

Bir çok yerlerde örfi idare ilan edildi vaziyet 
vahimdir, kanlı müsademeler devam ediyor 

100 kişiden /azla ölen vardır 
LONDRA, 6. A.A. - Röyter ajansının 

Madrit'ten öğrendiğine göre, Aslluri e
yaletindeki ihtilal hareketi korkulacak 
bir ıekil almııtır. Asturide örfi idare ilan 

edilmittir. Bu eyaletteki bütün jandar
ma kıtlaları ihtilalciler tarafından itğal 
edildiii ve karıııkhklan bastırmağa te· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Eminönü mıntafiaım'Jq intihap faaliyeti ... 

lnt:ihap yerleri m~hşer ye
rini andırıyor 

İntihap canlılığı bütün hızila devam edi
yor, bugün nerelerde rey atılacak? 
Belediye intihabatı, dün her gÜn- tün lıtanbul halkını sokaklara dökmüı-

künd n daha canlı bir tekilde devam tü. 
etmiıtir. Dün ayni zamanda Kurtuluı Herkes sabahleyin geçit reımini 
bayramına tesadüf etmesi, esasen bü· (Devamı 2 inci sahifede) 

rescu tarafmdan tekzip edildiği gibi, 
filen de tekzip ~ilmi§ olacakln'. Ro
manyamn harici ıiyasetinde bir değiı· 
meyi iıtilzaın edecek hiç bir sebep mev· 
cut değildir. Yukarıda da anlatmak ie
tediğimiz gibi, bugün Romanyanın ha· 
rici vaziyeti her zamankinden daha 
kuvvetlidir. Sovyet Rusya ile anla§&· 
mamak Romanya için bir zaf noktası 

telakki edilebilirdi. Son ıene içinde bu 

da tahakkuk etmiıtir, Küçük itilaf, 
Balkan paktı, Franaız dostluğu, kök
leri bu kadar uzun ve derin giden bir 
ıiyaseti de~ittinnek kolay değildir. Bu 
vaziyette Romanyadaki hükümet değiı· 
mesine esaslı bir siyaset deği,ikliği mi
niumı tazammun edecek bir buhrandan 
ziyade geçici bir politika rüzgarı naza
rile balanak lazımdır. 

Ahmet ŞOKRO 

Heybeli önünde müthiş bir facia 
Gece karanlığında F eruzan şilebi bir 
kayığa çarptı, ~aalesef 32 kişi boğuldu 

Ölümden nasılsa ku~tulanlar · faciayı yerine giden 
muharririmize etrafile anlattılar 

-o---
Cesetler aranıyor 

Kaptanlar hatayı 
birbirlerine isnat 

ediyorlar 
Evvelki gece Marmarada Heybeli• 

ada ile Maltepe araarnda, hala kor • 
kunçluğu gözümüzün önünden silin· 
meyen Sevinç • Marmara vapurları 
çarpı§Jrta faciaaına benzeyen o niabet 
teı korkunç ve çok acıklı bir deniz ka 

.. 
1 

Belediye yeni kadrosunda 
bazı memur

lukların maa,Iarı arthrıldı 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Istan

bul belediye taadül cetvelinde yapılan 
tadilabn ali taadikini hildirmittim. ı •. 
tanbul helediyesile huıusi idaresinin 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Asil konuklarımız 
Dün gece geldiler 
Velihat ve Prensesler Hz. 
dün Bursanın bütün görü 
lccek yerlerini gezdiler 

Buraa belediye reisi Muhittin 8. 
Veliaht Hz. ne takdim ediliyor 

Ankaradan Karaköy ve Buraaya git· 
mit olan laveç veliahtı prens Gustav 
Adolf hazretlerile refikaları Jl"enses 
Marie Louiıe ve kerimeleri prenıeı 
lngrid hazretleri dün aktaın Ertuğrul
yatı ile saat 22 de tehrimize gehmt· 

,(Devamı S inci sahifede) 

Hadiseye ait re•imlertlen: (1) Ka:ı:a:yı :yapan FA<ruutn vapurunun kap
tanı jandarma nezareti altında, (2) Feruuın vapuru, (3) tahkikatı ya
pan heyet ve gazete muhabirleri Heybelide (4. 5) 52 kişi arasından 

kurtulabilen ve kayıpların acısiyle yürekleri yanan leliiketzedeler .. (6) 
Afitap motörü He ybeliada rıhtımında .. 

zası olmuıtur. Ba§la kısaca aöyliye • 1 motörünün arkasına bağlı piyade ka. 
lim: 1 yığına Firuzan tilebi çarpmış, 55 kiti 

Yal ovadan gelmekte olan Afitap (Devamı 5 inci sahifede) 

Bugilnlerde bazı ciddi Bulgar ga
zeteleri, Türk matbuatını Bulgaristan 
Türklerine zulüm ve tazyik yapıldı
ğını iddia ederek iki millet araundaki 

1 dostluk münaaebetlerini aarıacak ma.• 
hiyetıe yazılar yazmakla ittiham et • 

\ 
meğe baıladılar. Bulgarya Türklerini 

(Devamı 5 inci sahifede) 

BuRÜn ikinci maç 
~·--------------------------Maçı kazanabiliriz! 

Bugün Fener hücum 
vetli olarak saha

ya çıkıyor 
Sohemiana Çek futbol taknnı ikin

ci maçını bugün gene F enerhahçe ata 
dında, Ateş - Güne§len Necdet ve Re· 
bii ile takviye edil mit F enerbahçe la· 
knnile yapacaktır. ilk maçta 2 - O ga
lip gelmelerine rağmen yorgun olduk 
larıru ve hakiki oyunlarını göatereme 
diklerini söyliyen misafirlerin, bugün 
mutlaka daha iyi oynayacaklarını bek 
liyehiliriz. 

Buna mukabil, F enerbahçe bugün, 
misa.firlerin karşısına ilk maçtakinden 
daha kuvvetli bir tetekkül halinde çı 
kacaktır. 

llk maçta F •nerbahçe müdafaası
nın mümkün olanı yapmasına ve her 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk takımı hiç ye
nilmeden Balkan 

Güreı ıampiyonu oldu 

(Tafsiliit be§ inci sahifede) 

hattı çok kuv-

Rebii 
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na koşmuştur. Dün atılan reylerın mık- !ardır. Romanyada kabı·n·nı·n vazı·yetı• D tarı on binlerce tahmin edilmektc\lir. Adanada intihabat ~ 
Bilhassa l<adınlal", dün pek fazla rey at- ADANA, 6. A.A.- Belediye intiha0 

mışlard1r bı için çok manalı, canlt ve renkli teza- M T • ı k k b • 
IJefter.başmdaki memurlar, isim a- hürler başlamıştl.r. Bu sabah erkenden e ıtµ es onun a ıneye 

ramakla başa çı:kamıyor1ardı. şehir çarşı ve sokakları, rer;mİ binalar 

Gazi Hz. nin Bulgar Kralı Hz. ne 
telgrafı ve gelen cevap I ntihap yerleri çok kalabalık oldu- ve evler tamamen bayrak ve yeşilliklerle 

ğundan, akşamları rey sandıklannın donatılmış ve her mahalle, fırka ocağına ı·ştı·rakı· zarur""ı go·· ru·· ıu·· yor 
saat (6) ya kadar değil (9) a kadar mensup yüzlerce kişi ellerinde bayrak-
açık bulunması takarrür etmiştir. lar, önlerinde davullarla şehrin her kö-

Son günlerde yeni meclis namzet]e.. şesini dolaımıılardır. 

'"ANKARA, 6.A.A. - Bulgar Kralı üçüncü Boris. Hazretlerin 
cülusu yddönümü münasebetiyle Reisicumhur Hazıetleri aşağıda 
tebrik telgrafını göndermişlerdir : 

ri intihap yerl;,rinde daha sık sık görül- C. H. F. sı vehükumet binası, beledi-
meğe başlamışlardır. Namzetler, inti- ye ve d"ğer birçok binalar elektriklerle 
hahı kazanıp kazanamıyacağıru endişe süslenmi~, gec<" mekteplilerin de iştiraki· 
ile beklemektedirler. Hemen bütün le büyük bir ( er alayı yapılmıştır. 
namzetler kendileri için türlü şekiller- Sokakları se ;inç dalğalar halinde dol-
de propaganda yapmaktadırlar. Fakat duran ha"kımız, yarınki yüksek manalı 
namzetlerden başka hiç bir kimsenin şu neticeli intihaba tamamen haz:rlanmış-
ve ya bu zat lehinde ve ya aleyhinde tır. C. H. F. &1nca. ilan edilen belediye 
propaganda yapmasına müsaade edil- &:za namzetleri, memlekette çok eyi kar .. 
memektedir. şılanmış ve beğenilmiştir. 

Bu gibi kimseler derhal intihap yer- intihap l'am bir intizam içinde devam 
!erinden uzaklaştırılmaktadır. Bütün etmektedir. 
vatandaşların kendi kanaat ve fikirleri /zmirde intihabat 
dahilinde, azami serbesti ile reylerini - -,~~-~~--
vermeleri temin olunmaktadır. lZMIR, 6. A.A.- Belediye seçimi "" 

Vatandaşlar intihaba çok yakından lanca hararetiyle devam ediyor. Dünse-
çimin dördüncü günü idi. Bütün halk me 

bağlanmış bulunmaktadırlar. Herkes deni haldanı kullanmak için sandık baş-
reyini verirken büyük bir sevinç duy- farında heyecan gösteriyordu. Dün ak-
ınaktadu. Halkın, Cumhuriyet Halk 

şama kadar atılan reylerin miktarı on beş 
Fırkası namzetlerine karşı sonsuz bir bini aşmıştı. Bütün halk reylerini C. H. 
muhab'>et ve m<Tbutiyeti vardır · Fırka., namzetlerine vermektedir. Bu-

lr.tihap yerlerinde, ekalliyet vatan- ıı-ün cuma olmak münasebetiyle büyük 
daşlarrmız da şayanı kayrt bir şekilde intihap tezahüratı yaprlmalrlıadır. Halk 
görünmekte, reylerini kullanmaktadır • tarafından kiralanan otobüsler bayraklar 
!ar. Dün Balatta Musevi vatandaşları- la süslenmiş olduğu halde bütün şehri 
mız büyük tezahüratla reylerini kullan- dolaşmakta rey sandıklarının bulundu-
mışlardır. Dün bu mıntakadaki sandı- ğu yeri ziyaret ederek sevinçlerini izhar 
ğa (6) bini mütecaviz rey atılmıştır. eylemektedir. Bugün atılacak reylerin 
Dün en kalabalık yerlerı!en biri de Tak- on binlerce varacağı umulmaktadır. Bü-
sim meydanındaki Camlıkahve intihap tüiı sinemalarda halkın medeni hakkınr 
yeri idi. Burası adeta bir mahıer man· kultanması ve reyini atması için filim 
zarası arzediyordu. aralarında reklamlar yapılmaktadır. Rey 

E'lf1ir.önü kcıza.nndcı )eri atanlara intihap encümeni l'arafından 
Eminönü kazası .andığı dün akta· üzerinde C. H. Fırkıı bayrağı bulunan 

ma kadar Langa ilk mektebinde bu- Tozetler verilmektedir. Böylece rozet ta-
lundurulmuş ve buraya Tülbentçi, Ka- kan her vatandaş reyini kullanmaktan 
tip Kasım, Mimar Kemal, Mesih Paşa doğan bir iftihar hissetmektedir. 
mahalleleTi halkı reylerini atmııılardrr. 

Bu kazanın sandığr bugün Mihraplı 
camiinde dura'Cak ve Hacıkadm, Hoca 
Gıyasettin, Yavuz s;,.~~ ,,..:>halleleri 
halkı reylerini kullanacaklardır, 

Fatih kaz.asından 
F atib sandığı dW. akşama kadar 

Balatla Hamam arkasında Ferruh ca
miinde dunnuş ve buraya Karabaş, Av
crbey, Hızırçavuş, Hatip Salahattin, 
Tahtaminare, Atik Mustafapa~ Hama• 
mi Muhittin, Kitip Kasım, Mollaatkı, 
Tevkicafer, Kasım Gunan mahalleleri 
ve Süre-yya Paşa fabrikası amelesi rey. 
!erini atm,şlardır. Balatta intihabat dün 
çok canlı geçmiştir. 

Fatih sandığı bugün Ciballde bulu
nacak ve buraya Haydar, Haraççı Kara 
Mehmet, Küçük Mııstıdapa13, Abdi 
Subaşı, F ekkiali, Kaoap Demirhan, ma
halleleri ve Cibali fabrikaları ameleleri 
reylerini atacaklardır. 

Üsküdar ka:uuındo. 
Üsküdar kaza~ı sandığı dün akıa• 

ma kadar Kuzguncukta belediye he
kimliği dairesinde dunnut ve büttin 
Kuzguncuk mahalleleri reylerini atıruı
lardır. 

Üsküdar sandığr bugün Fıstıkağa
cında eski bando birliği binasında bu
lunacak ve bütün lcadiye mahalleleri 
reylerini atacakJardcr. 

Be;ykozda 
Beykoz sandrğr dün öğleye kadar 

Öğümcekyü karakolunda durmuı ve 
Buzhane, Öğümceköyleri reylerini at
mışlardır. Sandık öğleden sonra Güllü 
köyü mektebine götürijlmüş ve Güllü, 
Kılıçlı köyleri halkı re;•lerini atmışlar
dır. Beykoz sandığı bugün akşama ka
dar Ömerli köyünde bulunacak ve bü
tün Ömerli, Koçullu, Muratlı köyleri 
halkı reylerini atacaklardır . 

Kadıköy kazasında 
Dün Kadıköy sandığı akşama ka

dar karakol karıısmdaki ilk mektepte 
durmuş ve Zühtüpaıa, Tuğlacı mahal
leleri halkı akşama kadar reylerini at
mışlardır. Kadrköy sandığr bugün de 
ayni yerde duracı& ve ayni mahalleler 
halkr reylerini kullanacaklardır. 

Betikt'lfta 
Beşiktaş kazası rey sandığı dün ak

şama kadar Ortaköy tramvay caddesin
deki bahçede durmuı Ye bütün Orta
köy mahalleleri reylerini atmıtlardır. 

Edirnede intihabat 
EDIRNE, 6.A.,A. - Edirnede beledi

ye •eçimi bugün başlamışı:.r. s.çmı ha
raretle devam ediyor. Uzunköprüde ya. 
nn, Keşanda pazar günÜ, lpsa!a ve Ka
vaklıda çarşamba günü başlayacaktır. 

Kcutamonuda intihabat 

KASTAMONU, 6.A.A. - V<!ayet i
çinde belediye seçimi yoklamaları yapıl
mış ve fırka namzetleri bugün ilan edil
nlişllir. 

Merkez namzetlerini, bir hanım bir 
doktor, bir hukukçu, iki eczacı, iki diş
ci, üç askeri mütekait artanı da ticaretle 
uğraşanlar teıkil etmektedir. 

Dinarda intihabat 
DiNAR, 6.A.A. - Belediye seçımı 

azalığına C. H. Fırkası namzetleri müt
tefikan seçilmişlerdir. 

Rizede intihabat 

RiZE, 6.A.A. - Merkez ve kazalar
da İntihap dün akşam geç vakte kadar 
devam etmit ve Arl'Vin, Pazar, Hopa, 
Şa,·şat, Borçka kazalarında sandıklar a
çılarak rey'erin tasnifi neticesinde frrka 
namzetlerir.in kazandıklan anlaşılmrştır. 

MerkezL Mapavri nahiyesinde ekse
riyet hasd o!madığından rey toplama 
müddeti bir hafta uzablmııtır. 

Çankırıda intihabat 
ÇANKIRI, 6.A.A. - Yarın başlaya

cak olan belediye intihabr için şehrin her 
tarafı bayraklarla donatıldı. Geceleri şe
hirnur yığını halinde taraf taraf tezahü
rat yaprlınaktadır. Bu gece halk fırkası 
salnnunda yüzlerce Çankırılı toplandı 
seçim ve fırkanın emelleri hakkında ko
nuşuldu. Belediye reisi Omer Bey söz 
alarak saltanat ve meırutiyette belediye 
olduğunu fakat bunların it görmedikle
rini belediye faaliyetinin Cumhuriyet dev 
rinde başladığını söyledi ve şu dört sene 
iç.inde yapılan ve bundan sonra yapılacak 
olan ı~ler neler olduğunu saydı. 

Sonunda biz Ha!k fırkası namzetleri 
çalışma ve büyük Gazinin açbğı yenilik 
y~lunda ilerlemek isteyoru.z. işleri işleri
ınızden, hem!ehirler:mizden memnun ol· 
ma~arını gördüğümüzde çekileceğiıı. 
Dedı ve alkışlandı. 

ToplanU•da Vali ve Mebuslar Beyler 
hü.kUmet erkanı gazeteler ve pek çok mü
nevver kimseler hazır bulunınutlardır. 

1 •• ,,, • 1 

Bir gazete: " Umumi kanaat M. Titule•ko 
kabineye girmeden kabinenin 

devamlı olmayacağı merkezindedir. ,, diyor 
SOFY A, 6 (Milliyet} - Bükreşten 

bildiriliyor. 
Dahiliye nezareti, "Romanyanın an· 

anevi harici siyaseti aleyhinde heyecan
lı neşriyatta bulunup devletin yüksek 
menfaatlerini s&rstığı için0 M. Tatares .. 
cuııun karde§İ tarafından çıkarrlan Ku
raj11l gazetesini müddet.iz olarak ka
pabru§tır. 

(Diminiatsa) :;ı-azetesi bu hususta 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

" M. Tatarescunun vaziyetten mem
nun olduğu hakkında beyanat!?. bulun
masına r~ğmen, kabine buhranı M. Ti .. 
tülescu ile olan ihtilafın hafüne kadar 
devam edecektir. Montrö'den bildiri!· 
d'i'"ne göre, M. Titülescu cumartesi 
günü oradan hareket edip pazartesi gü-

Arnavutlukta 
Şiddet:i bir Yunan aleyh

tarlığı başladı 
:\TINA, 6. A.A. - (Atina ajansı bil

di.ıryor) a 

Tirandan buraya gelen haberlere gö
re, Arnavutluk makamaf4 Yunancanın 
öğretilmesini hemen hemen tamamile kal
dırmışlar ve yunan akalliyetinin Milletler 
cemiyetine tiki.yeti üzerine Yunan eşrafı 
ve muallimleri arasında birçok tcvkifat 
yapılmıştrr. 

Bu haberler Yunan efkan umumiye
sinde şiddetli bir heyecan uyandırmış
tır. 

Sovyet Rusyada 
Yeni yapılacak intihabat 

için çalışılıyor 
MOSKOV A, 6.A.A. - Sovyetler için 

yapılacak umumi intihabat hakkında hü
kümet bir em.irname İıeşretmittir. Bu e.. 
mirnnmeye göre, intihabat'ın eyi cereyan 
etmesi için mahalli komiteler teıkil olu
nacaktır. 1 ntihabat için toplantılar yapr
lacak, bu toplantılarda namzetler, gerek 
teşekküller tarafından, gerek ferdi olarak 
gÖ•terilebilecelı: ve intihaplar el kaldır
mak ıure:ıile yapılacalrtır. Sovyet Rusya
da bulunan Liitün Sovyet vatandaşlan 
kendi el meklerile hayatlarını kazanma
ları, ücretli adam kullanmamaları ve 
Sovyetlere sadık olmaları ıartile İntihap 
etmep ve edilmek hakkını hal:odirler. 

-o--

Tayfalar arasında ihtilaf 
HONGKONG, 6.A.A. - Bir amerikan 

gemisine mensup sendika harici bazı tay. 
falar, sendikaya dahil tayfalann iki defa 
hücumuna uğramışlardır. ikinci defasın
da, kavğacıları ayırmak için tam seksen 
polis uğraşmıştır. Tayfalardan dördü a• 
ğır, birçok başkaları da hafif yaralanmıı
lardn-. 

--o--

Karaya oturan gemi 
HONGKONG, 6. A.A. - Hongkon-

gun 200 mil açığında Pratas adasına ya
kın sığlığa oturan 7058 tonluk City of 
Caınbrid adlı İngiliz gemisi ağır bir teh
like kar§ısındadır. Adaya doğru zorlu 
bir taylun g-eliyor. Suffolk İngiliz kru
yazörü yardıma koıınaktadır. 

Sarre reyıamı 
SARREBRUK, 6.A.A. - Arayı umu

niye komisyonu arayı umumiyeye müra
caatın gizli yapılac&ğını ve bu ıuretle 
rey hüriyetinin temin edileceğini tavzih 
e3ni~tir. 

nü Bükt-eşte bulunacaktır. Burada der
hal kral tarafından kahu1 edilecek ve 
bundan sonra kabineye iştirak edip et
miyeceği hakkındaki karan belli ola -
cakbr. 

Umumi kanaat, Titüleıcu iıtirilk et
meden kahinen devamlı olamıyacağı 
merkezindedir.,, 

Romanya ordusunun manevraları 
BüKREŞ, 6 (Milliyet> - Bu ayın 

IS inden 25 ine kadar Romanya ordu
su büyük askeri manevralar yapacak
tır. 

Manevralar için bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır. Romanya Harbiye ne
ı:areti, ecnebi devletlerin ataşemiliter· 
!erini manevralarda bulunmağa davet 
ehniştir. 

f Yunan meclisi 
Kendi kendisini feshetme

ğe karar verecek 
ATINA, 6 (Milliyet> - Başvekil 

Mösyö Çaldariı dün nazırlar ve hüku
met mebuılan ile konuştuğu esnada 
vaziyetin inkişaf ettiğini söylemiştir. 

Başvekil mebuslara, meclisin kendi 
kendine feshetmek için hükumet tara
fından yaprlacak teklifin yakmda mecli
se geleceğini ve bunun için Atinadan 
uzaklaşmamalarını tavoiye eylemiıtir. 

Vilayetlerde bulunan hükUınet par
tisine mensup 2yan azalarına da serian 
Atinaya gelmeleri için telgraf çekildi. 

Hükumet mahafilinden alınan ma!U
mata göre, yüzden fazla .hükumet me
busları Yunan meclisinin keııdiliğ;nden 
feshine dair bir zabıt irnzaJaruışlar .. 
dır. 

Tuna nehri 
Kışın buzlar nasıl 

temizlenebilecek? 
SOFYA, 6 (Milliyet) - Macar ga

;ıeteleri, beynelmilel Tuna komisyonu
nun Tunayı kıtrn temizlemek için buz 
parçalayan makineler alınmasına karar 
verdiğini yazmaktadırlar. 

Bu gazetelerin yazdığına göre, A· 
vusturya, Çekoslovakya, Macaristan ve 
Romanya arazi•inde çalıımak üzere on 
makine Tunayı Viyanadan Karadenize 
kadar temizleyebileee4üir • 

Bu suretle yük vapurlarımn .bütün· 
kıt seyrüsofer yapabilmeleri temin edil
rniı olacaktır. Yolcu vapurlan gene 
eskisi gibi yaz ve sonbaharda işliyecek
lerdir. ---l\1ançiıriye inen bir Rus 

tayyaresi 
MOSKOVA, 6. A.A. - Cita'dan bil

dirildiğine göre, gece uçuş yapan bir Sov 
yet ~•keri tayyaresi 26 eylülde Mançuri 
topraklarında yere inmiıtı:r. Mançuri ma
kamatı bu İnişte bir kasit görmedikle
rinden tayareyi sağlam olarak Sovyetle
re teslim ebniıler ve Rus tayyarecilerini 
de Rusyaya dönmekte serbest bıralanıt· 
!ardır. 

Lindbergin çocuğu 
meselesi 

NEVYORK, 6. A.A. - Hauptmanı 
yoklamıı olan beı akıl hekiminden dör
dü, onun tam akıllı olduğunu söylemiı
lerdir. Kaç.ıkhğını ileri süren tek hekim, 
kendince seçilmit olandır. 

Haş.metlu Üçüncü Boris Hazretleri Bulgaristan Kralı 
Sofya 

Zatı Haşmetanelerinin cüluslarının yıldönümü münasebetiyle ı 
mimi tebriklerimle beraber şahsi ıaadetleri ııe Bulgaristanın refa 
hakkındaki temennilerimi beyana müsaraat eylerim. 

GAZIM.KEMAL 
Bulgar Kralı Hazretleri aşağıdaki te~ekkür telgrafını göndernıi 

lerdir : 
Reisicümbur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 

Zatı d eııletlerinin temenni ııe 
olarak en samimi tefekkürlerimi 

Ankara 
tebriklerinden feııkaltiıle mütehas 
arz ederim. 

İthali menedilen 
BORIS 

bir mecmua 
. '.ANKARA, 6. A.A. - Hükumetimizle Soııyet Rusya hükumetin 

müııasebat ııe alakası aleyhinde ya :z.ıları ihtiva eden Berlinde çık 
Ya.<tiirkistan mecmuasının memleketimize sokulması icra vekilleri h 
yeti karariyle yasak edilmiştir. 

Hamburg'a buğday sevkiyatı 
ADANA, 6.A.A. - Şehrimiz Ziraat bankası ~imdiye kadar iki pa 

ti olarak mersinden Hamburg'a bir buçuk milyon kilo buğday se 
ketmiştir. Bugün yarın 250 bin kilo daha ııapızra yüklenecektir. -

• 
lktısat Ve/ıcili11lizin seyyahatı 
ALANYA, 6. A.A. - lkti&at Ve/ikilimiz Celôl Bey maiyetleri 

kani, Antalya valisi Nazil ııe mebuslarınıızdan Rasih Haydar, Gal 
Nızman Be,ylerle birlikte dün 18 de Alanyaya gelmşilerdir. Halkeııin 
halkla temas ederek memleketin iktisadi dertlerini samimiyetle dini 
mi~lerclir. Saat 21 de Mersine hareket etmi~leı·, ııali ile mebuslarım 
Alan;yada kalmışlardır. 

/11E.RSIN, 6.A.A. - iktisat Vekili Celal Bey bugün saat 14,30 
Adan.ıya hareket ediyor. Akşam üzeri Adı:.nadacı ayrılacak ııe Mal 
yadµ lwldıktan sonra Elazize doğru yoluna devam edecektir. 

ADANA, 6.A.A. - lkti.sat Vekil Celiil Bc;ı yanlarında.ki zeııal 
birlikte c!un saat 5 de Mer.oinden şehrimize gelmişlerdir. lstcuyon 
Vali, Belediye ııe C. H. Fırkası reisi ııe bir çok zeııat tarafından ha 
şılanmıştır. 

Dün akşam saat 19 da C. H. Fırkcuı vilayet heyeti tarafından fı 
ka binasında Vekil Bey şerefine bir ukşam ziyafeti verilmiştir. Ziy 
feffe Ordu müfettişi Fahrettin Paşa Hazretleri ııe yanlarındaki üm 
ra ııe zabitan ııe diğer arkadaşları, Vali ııe Fırka Kumandan Vekil 
f"ırka erkanı harbiye reisi Beyefendilerle C. H. 5vrhıuı vilayet idare h 
yeti ııe azaları bankalar müdürleri, Ticaret Odası, Çilçi birliği ve Z 
rarıt Odası reisleri, Anadolu Ajansı mümessili, gazeteler ııe diğer t 
şekküller mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekilinin seygahati 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Dün akfam Eskifehire hareket ede 

Maarif Vekili Abidin Bey oradan bugün Afyona geçmiştir. Vekil Be 
Afyondan lzmire gidecektir. 

Holandaga tütün, incir üzüm ve he 
maden gol/ayacağız • 

nevı 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Holanda ile imzalanan klering u 
sına müstenit ticaret uz~aşması bugünlerde gümrüklere tebliğ edileefi! 
tir. 23 Eylül 934 tarihinden itibaren 6 ay için muteber olacak olan b 
anlaşmaya göre Holanda hükumeti memleketimize aıfalt gibi bazı m 
deleri serbestçe ithal edecek 23 Ka nunueııııel tarihinde ikinci bir üç 
lık liste yapdmak üzere 23 Eylülden 23 Kanunueııııel tarihine kadar 
bazı emteayı tesbit edilen mikdarl arda memleketimize sokacaktır. 

Bu emleanın bazıları sunlardır: 100 bin kilo çay, 252 bin kilo sar 
lık kağıt 2 milyon kilo koh kömürü 144 bin kilo pamuklu mensucat b 
na mukabil hükiimetimiz bir cetvel ile tespit edilen mallaTı Holanda} 
serbestçe sokabilecektir. Bu mallar arasında yün, keçi kılı, kuru ııe 
lu deriler, kuşyemi, üzüm, incir, ceııiz, arpa, yulaf, fasulye, tütün, fı 
rlık, badem, portakal, afyon, gülyaijı, her nevi maden, bükülmP,...;B p 
muk döküntüleri de vardır. 

Maliye mütehassısının tet!_ikleri 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Maliye mütehauııı M. Alfan bu 

ne kadar yaptığı tetkiklerden aldığı neticeleri bir rapor luılinıle te 
etmektedir. Mütehassıa bir müddet sonra tetkiklerine deııam için seya 
te çıkacaktır. Mali kanunlar tetkik heyeti kadroaunun bugünlerde H 
yeti Vekilece tatıdikı bekleniyor. Sandık bugün de ayni yerde dura

cak ve bütün Ortaköy mahalleleri rey
lerini atacaklardır. 

Beyoğlu kazası 
Beyoğlu kazası sa11dığı dün Tak

sim de Cumhuriyet meydanındaki Cam
lıkahvede durmuı ve bütün Taksim ma• 

l
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ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ _ 
/ Rıbhm şirketile müzaker 

1 
ANKARA, 6 (Telefonla) 

İstanbul Rıhtım tirketi direktörü i 
le Suaçoğlu Şükrü Bey ara.sınd 

halleleri reylerini abnıtlardır. 
Beyoğlu sandığı bugün aktama ka

dar Fi..uzağa caınünde bulunacak ve 
Taksim nahiyesi mahalleleri reylerini at
mağa devam edeceklerdir. 

Sarıyer ka:uuı 
Dün Sarıyer sandığı öğleye kadar 

Istinyede durmuş ve bütün Istinye ma· 
halleleri reylerini atmışlardır. Sandık 
öğleden sonra Y eniköyde durmuş ve 
bütün Y eniköy mahalleleri halkı reyle· 
rini atmışlardır. 

- Bugün Sarıyer sandığı sabahtan öğ-
leye kadar Emirıranda bulunacak ve 
Emirgan halkı reylerini kullanacaklar
dır. Sandık öğleden sonra Ayazağa 
köyüne götürülecek ve bütün köy hal
kı reylerini kullanacaklardır. 

Adalarda 
Adaların sandığı dün gene Bur

ga7.da idi. Burgaz ahalisi dün reyleri
ni atmışlardır. 

Adalar ıandığı bugün Kınalıya ge
tirilecektir. Sandık iskele meydanmda 
duracak ve pazartesi akşamına kader 
bütün Kınalı ahalisi reylerini kullana
caklardır. 

Bakırkö;yünde 
Bakırköy kazası sandığı dün de 

Mahmutbey nahiyesi lr;iylerinde dolaş
l;alınağ;ı devam edilmiıtir. Sandık bu
g~n de ayni .. na.~İye köylerinde dolaştı
ı·ı.acak ve koyluler reyleı;ini atacaklar-

Zaferlerin yıldönümü 
2 Teşrinievvel tarihli Zora ga:zete 

' d "E sın e ısassr:z dargınlıklar" ba§lıl<lı 
Hirsto Sil;yanol inuasile çıkan ııe Türk 
matbuatını Şipkada ;yapılan merasinu 
vesile Ve Bulgaristan T ürlılerine .zu -
lüm ;yapıldığım iddia ederek iki mil • 
let araıımdaki dostluğu bozacak ma
hiyette ;ya:zılar yazmakla ittiham eden 
bir başmakalenin sonu şöyle bitmek
tedir: 'ç··· Şerelimi~in ıerefi namınu 
bu gibi ;yüksek duygulara yabancı ol
mayan bazı Türkler de vardır. Bi:zim 
çok iyi bir meslektaşımız olan Ah • 
met Şükrü Bey, son Şipka merasimi. 
münasebetile Türk gazetelerinin hid
detlerini vesile ittihaz ederek şöyle 
;yaz.maktadır: (Bi:z de bu merasime da 
ııet edilebilir ile abidenin üzerine bi;;ı 
de bir çelenk koyabilirdik). 

ltalyada küçük 
san'atlar 

ltal;yada küçük sanatler günden gü 
ne çoğalmaktadır. ltalya hükumeti 
küçük sanatlar hakkında bir i.statis~ 
tik nevetmi,tir. Bütün ltal;ya matbua
tı bu mesele ile alôkadar olmaktadır. 
istatistik enstitüsü küçük saantları şu 
suretle iz.ah ediyor: 

Büyük sanayi ile küçük sanat ara
sındaki fark, teşebbüsün derece rıe e• 
hemmi;yetinden anlaşılır. Küçük sa • 

nalların mümessilleri, korporasyonlar 
da mevcuttur, ltal;yada on yaıında ve 
on ;yaırndan daha büyük olan küçük 
sanat memuplannın adedi 1,415,559 
dur. Bu rakamlara na:zaran ltal;ya nü 
lusunun ;yiUJe dördü küçük sanatlar 
da çalqmaktadır. Büyük sanayide ça
lışanların adedi de 3,905,819 u bul -
maktadır. Şu halde ltalya büyük ile 

küçük sanayide çalışanlann mikdan 
5,321,378 dir. Bundan anlaşılr;yor ki, 
ltalya umum nüfusunun yü:zde otu:zu 
sanatkardır. lt<!C;yada küçük sanatlar 
iki kım1a a;ynlır: Biri maiyetinde iıçi 
bulunduran patronların bulunduğu sa 
nayi, diğeri de ba§lı başına çalııan kü 
çük sanat erbabıdır. Maiyetlerinde 
işçi bulunan patronlann mevcut oldu 
ğu sanayi 256,512 dir ile müstakillen 
çalışan küçül. sainayi adedi de 514 
bin 154 tür. Küçük sanatlarda ücretle 
çalışan amelelerin adedi 644,893 tür. 
Küçük sanatlar arasında en kalabalık 
sınıfı terziler teşkil eder. Bundan son 
ra dericilik sanayii gelir. Ondan son
ra da kundura Cimille-ri ve tamircile • 
ridir. Mıntaka itibarile en ziyade kü
çük sanatlann inkişaf ettiği yer Cam· 
pania'dır. Bundan sonra Venedik mın 
takası, daha sonra Calabria, Toscana, 
Piemonte mrntakalarıdır. Küçük aa • 
nallara menmp olan 1,415,559 dan 
1,035,314 ü erkek ııe 380,245 i kadın
dır. Şu halde sanatkarlann ;yüz.de yet 

miı üçü erkek ııe yüz.de yirmui ka • 
dmdır. YQf itibarile küçük sanatlara 
mensup alanlann kısmı azamı yirmi 
beı ile kırk dört arasındadır. ltal;yada 
küçük sanatlann mevkii pek mühim -
dir. Yukandaki rakamlardan anlaşılı 
;yor ki, küçük sanatlar, ita/yanın iktı
sadi ile içtimai ha;yatanda, mühim bir 
unsur teıkil etmektedir. F'lfİst rejimi
nin gösterdiği ;yüksek alaka şa;yesin
de ltalyada küçük sanatlar günden gü 
ne inkiıal etmektedir. 

(Corriere delta Sera) 

Alman borçları 
Britanya sanayi Federasyonunun 

Mr. Runciman'a gönderdiği mektup, 
ihracat sainayi.inin lngili~ - Alman ti 
caret buhranı hakkındaki noktai na -
zarını i:zah etmektedir. Bu meklup 
Almanya hükumetini, takip ettiği si • 
;yasetten dolayı ittiham ile Britunya 
hükumetini de lngiliz alacaklılat m hu 
kukunu müdafaa edemediği için ıen
kit ediyor. Yalnız ortada dönen bir ka 
naat vardır ki o da: Almanya iel ;ya
pılan bitmez tükenmez pazarlardan 

dolayı diğer memleketlerin bizden da
ha iyi mevkilere yükselmeleridir. Al
man tacirlerinin büyük bir ekseriyeti 

borçlarını tediye etmeie razı olduk
ları halde ile buna hükumetin müsaa

de etmediği katiyetle bilinirken, Dr. 
Schacht'in "Almanya borçlarımn tediye 

edecek va:ziyette değildir,. ıeklindeki 

protestolannı reddetmek hu.suaun:la
ki urar, bu gibi sebeplerden doğmak· 
tadır. Bu senenin ilk altı ayı zarfında 
ticari hesaplardan biriken borçların 

mikdan dört milyon lngiliz lirası ka
dardır. Britan;ya sanayi lederas;yonu
nun ısrarla talep ettiği bir ıe;y ııardrr 
ki o da Berilndeki müz.akeratın ne • 
ticesindt! bir kliring sistemi çıkacak 
olursa, evvelemirde mevcut borçlar 
meşe/esinin halledilmesi keyfiyetidir. 
Bittabi Almanya harici ticaretinin son 
zamanlarda merkez.ile~tirilmif korıtro 
!ünün bugünkü döviz anlaşmaları ü -
zerinde ne gibi tesirler yapacağı ma
lum değildir. Fakat mektupta şu ci • 
het tasrih edilmektedir: Eğer ani"§ -
ma devam edecek olursa, Alman ihra 
catçıları, sterling ile tediyatta ısrar 
etmelerine mukabil hususi hesaplan te 
di;yatı kabul etmeğe icbar edilmelidir 
ler. Almanyanın ithalat ticaretinde in 
gilterenin hissesini ayırmalı hususunia 
Almanyayı ikna ümidinin a.z veya çok 
faydalı olduğu kabili münakaşadır; 
fakat lngilterenin daııaııı sağlamdrr. 
Almanya, biz.den ;yaptığı ithalatı mun 

toz.aman azaltmakta devam eder. 
eski ithalıitın tediyatlm yapmaz ve iı 
tikbalde ;yapacağı ithalat için de gay 
ri makul krediler teminine kallıııırsu, 

/ngiltere;ye ihracat ;yaprruık ümidini 
beslememesi lazımgelir. 

"IAanchester Guardia111, 

sirketin satın alınması etrafındak 
~üzakerelere. devam edilmektedi 

Çin heyeti Ankarada 
ANKARA, 6 (Telefonla) -· Muh 

lif memleketlerde tetkikatta bulunmak 
ta olan Çi9 askeri heyeti bu sabah şe 
rimize gelmit ve Ankara istasyonund 
merkez kumandanı Ali Bey ta.-afınd 
karşılanmıştır. 

Sümer Bank müdürü 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Süm• 

Bank umum müdürü Nurullah Esat B. 
şehrimize döndü. 

Fransanın kontenjan 
miktarı 

ANKARA, 6.A.A.- (Türkofisten) 
Fransa hükıimebinin dördüncü üç aylık 
kontenjan miktarlarından biııe ayrrdıj"t 
lıiucler şunlardır : 

Yumu•... 540 kental 
Arpa 15.390 
Mmr 25.000 
Kepek 14.000 
B•kla 6.800 
Taneli bü '.asalar 325 
Koyun ve kuzu de-' 

.. 
" .. 
n 

" 

rileri 1.075 kilo 
Bu hisseler Paristen telgrafla istibba• 

edildiğinden bakla için verilen adet ih· 
tiyat kaydiyle telek.ki edilmelidir. 
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Apartıman isimleri 
A~lah kimde varsa bağışlasın! 

yeni apartıman yapanlarda çocuğu 
olan babaların ad bulma merakına 
benzer bir merak uyandı. Eskiden 

· apartımanlara malsahibinin İsmi 
verilirdi ve bu en doğru şekil idi. 
Bu bir iaim olmaktan ziyade apar 
lımanı sahibinin hüııiyetile anlat
maktan ibaretti. Sonralan bu şekil 
değişti. Neden değişti bilmem. Bel 
ki aahibi malın kendisine ait oldu
iunu aleme ilan etmekte faide gör 
mediğinclen, b"'~"i o isimde başka 
apartıman!ar ela bulunabileceğin
den, belki kendi ismi kulağa hoş 
gelmediğinden ..• Her nedense bu
gün apartımanlara türlü türlü isim 
koymak merakı aldı yürüdü. Ve 
bu merak o kadar gülünç nimler 
vermeye başladı ki; bu bahse iliş- , 
meye mecbur oldum ..• 

Herkes malına iatediği iami ver
mekte serbesttir. Amma bu hal fe· 
hirlinin karakterini gülünç göste
recek ve her tür;;; dil kaideleri çiğ 
neyecek seki/de olmamalıdır.Diyol' 
lar ki: Birisi çividen para kazan -
mış, yaptırdığı apartımana (Çivi 
Palas) um ini ııermi1. Bir diğerini 
gördüm. Denize nezareti olduğun
dan (Deniz Palas) demiş. Eğer bu 
telakkiyi umumileştirir de herkes 
para kazandığı şeyin adını yaptır
dığı apartımana koyarsa meıchur 
ııe zengin cerrahlarımızın ( apandi
s.t Palas) (Neşter Palas) gibi a • 
par~ımanları olmasına ne mani var 
dır. Böylece (Kömür Palas) (Su 
Palas) (Ekmek Palas) (Rakı Pa
las) gibi aykırı şeyler yavaş yavaş 
bize tabii ge!ecektir. 

Kimsenin mal sahibi olmasına 
bir şey dediğimiz yoktur. Lakin 
bu yılışık üzenti ve bu münasebet 
siz isim/er de artık sinire dokun • 
maya başladı. 

Çöp arabalarının gürültüsü 
lstanbulda gürültü ile mücade

le edileceğini gazetelerde görüyor 
.Jum. Amma doğrusu bu mücade -
lenin neticesi ne olduğunu bilmi
J ordum. Çünkü Karşıyakanın en 
sakin bir yerinde oturmakta idim. 
iki gündür, Beyoğlu tarafında ge
celemek mecburiyetinde kalarak 
bu gürültü bahsini yakından tetki 
ke fırsat buldum. Vakıa ıahcıla -
nn ııeııi kesilmiş, lakin ötedenberi 
hatta bu tütunlarda şikayet etti • 
ğım çöp arabalarının ve saygı•ız 
çöpçülerin yaptığı gürültü eskisi 
gibi duruyor. Sabahleyin saat altı, 
altı buçukta, çöp arabası evinizin 
önündeki sokaktan geçiyor. Her 
kapının önünde durmak için çöp
çü beygire bağırıyor. 

D / ç·· , - ur. unş •.• 
Ondan sonra çöp tenekesini alıp 

bir kere arabanın içine atıyor. Bo
şaldı mı, boşaldı, bir de içinde kal 
masın diye tenekeyi arabanın ke
narına vuruyor. Ondan aonra kal
dınp kapının önüne atıyor ve ara
banın kapağını yukarıda aşağıya 
bırakıyor ve tekrar beygire bağı
rıyor: 

- Deehhhh ••• Deeeha!. 
Beygir yürüyor ve çÖıp arabası 

olanca tangırtısile ka.'dırımların 
üzerinde yürüyor. Tekrar bir kapı 
nın önünde durup ayni gürültüleri 
yapmak üzere... , 

Belediye bir de yük arabalarının 
tekerleklerine lastik takmaya kal
kıyor. Her ,eyden evvel belediye 
kendi aadmlarına ııürültü etmeme 
yi öğretsin ve kendi arabalarına 
lastik takdırsın! Belediyenin ken
di vastıaları böyle gürültü eder ve 
gürültü etmemek yolundaki nizam 
lan hiçe sayarsa diğer vasıtalara 
söz anlatmak hem güç, hem hak
hz olur. Bilmem amma, ben bele
ıliye müdürü, belediye reisi ve/ha
.,/ bu şehirde fU pkciyet ettiğim 
şeylerin başında bulunaam da ga
ı:etelercl e şu yazdığım feyleri oku
aam ertesi gününden itibaren ken 
eli emrim altındııki en muti ve en 
mütevazi bir amele of.an çöpçiileri 
gürültü etmekten hemen menede • 
cek tedbiri bizzat kendim alırım 
ve buna muvallak olamazsam ••• 

Burada iki şık var. Ya iatila ede 
rim, yahut aldırmam ••• Bazılarına 
göre bu iki fıktan birincisi, bazıla
nna gore ikinciai daha şıktır •.. 

FELEK 

Mecliı reisimiz dün An· 
karadan ııeldi 

Buy>ik Millet Mecliai Reisi Kazım 
".at:' Hazretleri dün Ankarada.n §eh
~znıze gelmişler ve iata.yonda vali 

eyle bazı zevat tarafından karıılan
"'ıtlardır. Paşa Hazretleri Haydarpa· 
r;dan doğruca Dolmabahçe asraymda 

1 ı dairelerine gıderek istirahat etm~ 
et'dir. 

Maliye vekili geldi 
lta,f>tatiye Vekili Fuat Be~.diın An -
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EKONOM1 

Türk camları 
Önümüzdeki ıene ilk cam

lar piyasaya çıkıyor 
lstanbulda Paıabahçede İDJ&Sına 

ba§lanan cam fabrikası önümüzdeki 
oene piyasaya ilk malım çıkaracak -
tır. Fabrika iptidai maddelerinden 
kumu Çatalca kazası dahilinde Podi
ma mevkiinden getirtecektir. Bu kum 
evsafı itibarile çok güzeldir. Fabrika
nın otomatik ıite makinesi günde 20-
25 bin ıişe çıkaracak kabiliyettedir. 
İptidai madde de kafi derecede oldu
ğu için önümüzdeki yıldan itibaren 
Türk piyasasında yalnız Türk camı 
nın hiıkitn olacağı anlatılmaktadır. 

Türk - Yunan malları için 
seyyar sergi 

Türk - Yunan Ticaret ofiai bu haf
ta içinde tekrar toplanarak çalııma -
ama devam edecektir. Öğrendiğim.ize 
göre Ticaret ofisi iki memleket ara -
sındaki ticari müna&ebeti teşvik ve 
mem1eke~ emtiaJannın tanıtıhnasıru 
temin için bir gergi açmağı diiJünmek 
tedir. Sergi yalnız Türk ve Yunan em 
tiasından mürekkep ve seyyar ola
caktır. Ofis sergiyi bir an evvel ter -
tip için ilk toplantıda bu meseleyi gö
rütec:ektir. 

Zonguldak havzasında kömür 
istihsali artıyor 

Ereğli, Zonguldak havzasına hü
kümetimizin fazla ehemmiyet verme
si üzerine son senelerde, bilhassa son 
aylarda kömür istihsalah pek fazla 
artmı~tır. Hazırlanan bir istatistiğe 
göre 1925 aenesinde 769 bin, 926 se
ne•inde 91 O bin, 927 senesinde 897 
bin · 928 senesinde 918 bin, 929 sene
sinde 985 bin, 930 senesinde bir mil
yon yüz bin, 93ı senesinde 1,558,000 
ve ı932 senesinde bir milyon 575 bin 
l 933 senesinde bir milyon 802 bin ton 
kömür istihsal edilmiştir. Buna muka 
bil 1934 seneıi ilk altı ayındaki kö -
mür istihsalitı geçen senekilere na -
zaran çok fazladır. 

Son zamanlarda birçok hükumet 
dairelerinde Zonguldak ve Ereğli kö
mürü yakılması Üzerine istihsal daha 
fazla artmııtır. 

f ransız gümrük tarifesinde 
değişiklikler 

Fran•ız gümrük tarife&inde bazı 
değitiklik olmuştur. Öküz, manda, i
nek, boğa 100 kilo üzerinden 150 
frank, koç, kuzu, domuz, domuz yav 
nı&u üzerinden 14 ve 225 frank güm 
rük tarifeai tatbik edilecektir. 

Yugosla vyı ile ticaretimiz 
Memleketimizle Yugoslavya ara • 

aında aktedilen ve 4 Temmuz 1934 ta 
rihinden itibaren tatbikma baılanan 
Tkaret mukaveleı.i üzerine son gÜn.· 
!erde memleketimizle Yugoslavya ara 
aında fazla ticaret muamelesi olmak
tadır. 6 ay devam edecek bu mukave
lenin iki taraf memleketleri için çok 
faydalı olduğu anlaııhnaktadır. 

Rahmi Beyin 
Cenazesi 

Evvelki gün Büyükadada vefat e • 
den Siva. mebusu Rahmi Beyin ce • 
nazesi dün çok hazin meraıimle kaldı 
nlınr§tır. Cenaze Adadan Eyübe n~
ledil.miş ve orada aile makbere~ıne 
aefnedilmiştir. Cenazede Cumhurıyet 
Halk fırkası erkanı, mebuslar, mek • 
tep talebeleri ve sair bir çok zevat ha 
zır bulunmuıtur. Rahmi Bey, geçen -
lerde ıon defa tetkil edilen Hilaliah • 
mer gençlik derneği teıkilatı reisi idi. 
Ve bu teşkilatın bütün mekteplerde 
kuvvetlenmesi için çok çalı§ıyordu. 

Dünkü cenaze merasim.inde her 
mektepten, Hilaliahmer gençlik teşki
labna mensup gençler de bulunmu~ 
.tur. 

1 ~ORSA 1 
(iş Bankasından ahrnm cetveldir) 

6 T. Evvel 934 
AKIAM 'IYATl.Alll 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tikru:ı dahili 97,00 Rıhbm 17.75 
1933 Erıani 97,00 An. Müme•&i.l ~O 
Unitürk 29,15 A. Tah•ili J, ll 47~0 

n 11 28,00 11 111 49,00 
•• 111 28,18 

liSHAM 

1 t Ban.J..a9.1 N ... 10 1 R "'ji kupon•uz 2,25 
., ,, Hamiline 10 T .Jefo11 J0,50 
., ,, Müeıaia 105 Terkoa 18,50 
Türkiye Cumlııu· Çimento 13,00 
ri7et Bankaıı 58 İttihat d.. 13.fiO 
Tramvay 32 Şark. deJ'. 0,,85 
Anadolu H.iııe 27 i Balya l,55 
Şir. Ha7J'İ7e 15,50 Şark m. ecza 4,60 

ÇEK. 
Loodra 
Parıı 

Nüyork 
Mili.no 
Cene"re 
Atina 
Brülıarl 
Amatrn:lam 
Sol:ra 

FIYATLARJ 
614,75 

12,06 
80.05 

9,27,75 
2,43.68 

113,38,25 
3,40,25 
1,17,2S 

66,57.SO 

Prai 
BelS"rat 
Moıkova 

Berlin 
Varıova 
Budapeşte 
Madrit 
Bükreı 
Viyana 

19.ı7,50 
34,66,75 
J0,89,50.. 
J,97,61 

4,20 
3.97.82 
5,02,43 

79,56,50 
4,26,25 

N U K U T (Satıı) 

20 F. Franıız 
1 Dolar 

21 Kur. Çek. 
1 Şile. Av. 
1 l•terlin 

20 Liret 
20 Le•• 
20 F. Brlçıb. 
20 l"lrabmi 

1 r• 

Kurnt Kuru• 

169 
125 
98 
23 

617 
218 
23 

115 
24 
113 

20 ı. r1ıviçr• 
1 Pe!:ıeta 
1 Mark 
1 Zloti 

20 Ley 
20 Dinar 

l CeraoYi, 
Altın 
Mecödi70 
BanL.not 

8t5 
18 
43 
22 
18 
54 

-.-
9.23 

36.50 
237 

Ankara avcılarının bir partisi 
Ankara avcılar klübü geçen cuma ıun avcıları bu partilere AnkM"a, iz. 

Pazarköyü avlağında çok güzel bir mir ve diğer vilayetler avcılarını da 
parti yapmıılardır. Ream.imiz yüz o - çağırmı§lardır. Bu yıl her tarafta av-
tuz be§ keklik ve aek.iz tavıan vuran cılığa ve n.işancılığa kartı büyük aev-
avcıları gÖ&termektedir. gi ve ili§ik gösterilmektedir. 

Sam•unda sürek aoı lsta.nbulun bıldırcın menimi epey· 
(Samsun ve çevreıi avcı, atıcı, bini ce .önük geçmektedir. Havaların bıl-

ci yurdu) tarafından cuına günü bü... dırcına uygunsuz gitmeai cornataları 
yük bir aürek avı düzenlenmiştir. hemen hemen hiçe indirmiştir. Bunun 
Bu partiden aonra birkaç gün sürmek la beraber ara.ıra bıldırcın bulmak 
üzere •Ülün avına çılnlacakUr. Sam- kabil oluyor. 

MAARiFTE -
İhtiyaca göre 
Yeni şubeler 

-o--

Sınıflarda kalabalık olma
masına dikkat edilecek 

ilk mekteplere talebe ihtiyacına gö
re yeni §ubeler ilave edilınektedi.r. Kı
zrltoprakta yeniden bir ilk mektep açıl
mış, Kadıköy 49 uncu mektep ismi ve
rihniıtir. 

Diğer mekteplerde de sınıf mev
cutlarının 60 ıı geçmemesi jçin yen.İ §U

beler açılm'!k üzere hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Hbydarpaşı lisesi 
Kadrosu henüz tamaınlan'™"'an 

Haydarpa§a lisesi bu hafta içerisinde 
açılacaktır. 

Mektepte yapılan hazırlıklar biti
rilmek üzeredir. 

Rektörlük köşkünde bir yangın 
başlangıcı 

Dün ıabah üniveuite methalindeltl 
rektörlük köJl<ünde bir yangm batlan
gıcı hadisesi olmuştur. 

Elektrik tellerinin kontak yapma11 
yüzünden alet çrlmuıı. bir luaım iç lıap
lamalM' yandıktan sonra yetiıen itfai
yenin gayretile dert.al söndürülmüştür. 

Fazla bir had ve zarar yoktur. 

Yoksak tedrisat umum mUdürlUgU 
Yüksek tedrisat umum müdürü Ha· 

mit Bey Galatasaray liaeıi tarih mu
allimliğine, Maarif vekaleti umumi mü
fettişlerinden Salih Zeki Bey de yük
aek tedrisat umum müdürlüğüne tayin 
edilmitlerdir. 

Salih Zeki ve Hasan Ali Beyler 
dün Ankaradan §ehrimize gelmişler-
dir • 

llkmekteplerde muallim vekilleri 
Bu derı senesinde ilk mekteplere 

yeniden alınacak muallim vekillerinin 
tayinl1>rine 1 S teşrinisanide ba§lanma
sı takarrür etmiştir. 

Muallim vekilleri altı ay müddetle 

POLiSTE 

Merdivenden 
Düşen kız 

-·-
Ağır yaralandı, bir 1':aç 

saat sonra öldü 
Tahtakalede Fener mahallesinde 93 

numaralı evde oturan 8 yaşında Sul· 
tan iomindeki kız üçüncü kat merdi· 
venden düşmüş, ağır surette yaralnn .. 
mıı ve üç saat sonra ölmüştür. 

Beygirden duşen sutçu 
İnekçi Kirkorun uşağı Kadri ef. 

süt satmakta iken Neılihan sokağında 
beygirden düşmüş, baygın bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. ______ ,. 
Gelecek 
Fransız muhripleri 
İki harp gemisinin yarın 

ırelmeleri bekleniyor 
Limannnızı ziyaret edeceğini yaz .. 

dıjnnız Fransız donanmasına mensup 
Ceua.rd ve Guepard torpito muhriple
ri .xarııı Akdenizden limanmırza gele
celderdir • 

Bu •emrler bugiin en ıüratli tol'l>i
tolarclır. Ve ıimdiye kadar tesis ettik
leri &ürat rekoru kırılmamı§tır. 

Amiral Rivet'nin kumandası altın
da bulunan torpitolarda 9 zabit , 200 
neler vardır. 13,8 lik beş, 3,7 lik dört: 
tayyare topu ve 550 milimetrelik allı tor
pil kovanı vardır. 

Beheri 2500 ton hacınindedir. Cu-
eard 1930, Guepard 1933 seneoinde 
denize indirilmiıtir. 

vazife görecekleri için, ders sene&i .o-. 
nunda tedrisatla beraber vazifeleri de 
n.ihayet bulmuı olacaktır. 

Eksik kadrolar geldi 
Lise ve orta mekteplerde eksik ka

lan bir kısan muaUim kadroları da dün 
mektep idalerine bildirihniıtir. Bu su
retle, muallim kadrolan tamamile belli 
olmuı vaziyettedir. 

Dört kişi tevkif edildi 
Karışık bir dolandırıcılık hadisesi 

•••••••• 
Varissiz ölen bir kadının evi sahte ve
kaletnameler)e hangi ellere düşebilir? 

• lstanbul adliye dairesinde mühim ı satılıyor. 
bir dolandıncılığın hazırlık tahkikatı . Em;anuel böyle salıte vekiiletname 
ikmal edilmiştir • ıl~ sahıp. olduğu evi Nikoya İpotek e-

Dolandıncılığm suçluları İstanbul- diyor. Niko da Kadıköyünde Ah t 
da yakalanan Emin Hikmet, Yusuf Ce- Numan Bey isminde b,ir zata İPOte;;" 
mit, Süleyman, Niko efendilerle Yuna- diyor. e-
nİ•tana firar ebniı bulunan Emanuel ve Bu eo.nada da Emanuel eve · d. 
Alber Karapulo eiendilerdtt. kiracılara: gı ıp 

Emin Hikmet efendi evvelce F ran- - Bundan aonra mal ...ı,;ı, · be · 
ıız Senbenoa müesseseleri müdürü o- · kirayı bana vereceksiniz diy ı n11J1, 
lan Emil Beydir. Biliihara ihtida etmiş Kiracılar bundan h..i.., :,,r· 
olmalı ki imıi Emin Hikmet olmuıtur. gidip Fransız ha t · kir' . ol~ca 

H • eli -'- .L.ı--ı.... . . • anesıne rayı yenı ev 
a ae ç ... -·ONa\'lıdır. Hülasa- aahibıne v....;~ vernıemek b h · • 

ümlrii ele "P'- 1 -·"" a sını soru u m n g• =· Ancak hadise ıu yor ar. Fran•ız hasta · b f • • 
ıuretle anlatılabilir: amelesi kartıs da ne&ı u erag mu-

F 
bıtay hah ın . t"§ınyor ve iıi za-

er1diyede F ranıız hastanesi ıörle- a er verıyor. 
rinden Sörtbakaı· İlminde bir kadının Takibat ba 1 Alb 

· d y b ka y · 1 ayınca er Ka.rapulo 
evı var ır. e u clın bundan on ıe- unanıatana kaçıyor Emanuel de Fran-
ne evvel velat etmiştir. Evin sahibi SIZ hastanesi ile müza.k ... 
s··rbak L!,_ • _, • 3 b' ereye gırJflyor 

o ar urıavans v ... at ettiği için ev- vdie. evı 
3 

''.' li~aya Sör Dolanıe ferag· 
kafa veya hazineye intikali icap eder- e yor hın fu 
k 1 k .. ..nd· anın 1200 liraıı Kadı· 

en, na11 sa intikal etmemı· • ve bu -" oyu e AL__ t N B • - •• · ume uman eye veriliyor 
Franıız hastanesi kiraya venneğe bil§- v_e •POtek feshediliyor mütebaki 1700 lamııhr. liraya muk bil ' 

. otekl' k a de ev Emanuele genJ' 
Emin Hikmet Bey bundan birkaç •P ı alıyor. 

sene evvel Mm. Mart Floran• Anıro Emanuel de Yunanistan• boyluyor. 
isminde bir kadının vekaletini almutır. Fakat oradan karmna bir vekaletname 
Bir müddet soru:<' bu vekaletnamenin vererek parayı alm'!k ve ipoteği fek-
üzerindeki Mart Floran• Anga İsmi si- ketmek üzere lstanbula gönderiyor. 
!iniyor ve yerine vekiiletnamenin tan- Bu esnada paralann gideceğini an-
ziminden ıo sene evvel ölmüş olan sör layan Yusuf Cemil Bey de icraya mü-
Bakarın ismi yazılıyor. racaat ederek Emanuel aleyhine 1700 

Gene bu vekaletnamedeıı vekil o- liralık bir icra takibine baılıyor. Bir 
lan Emin Hikmet Beyin ismi de sili- taraftan bu iı olurken diğer tarahan da 
niyor :ı:erine Alber Karapulonun ismi icradan dosya kayboluyor. Bu doaya-
yazılıyor. Bu suretle meydana gelen run içinde Emanuelin karısının paaa-
sahte vekaletname ile de Sör Sakarın portu ve tHimleri de vardır. 
F eridiyedeki evi 3 bin lira a Emanuele Bu aaa ort ve reıitnlere istinaden 

MAHKEMELERDi:: 

Mahmut Saim ef. 
Mahkum oldu 
Kefalet akçelerini dolan

dırdığı anlaşıldı 
Galatada llyadi hanında idareha

ne açarak bir takım mecmualar neı • 
rettiğini ve 40 - 60 lira mall§la vez -
nedar, tah•ildar, muha&ebeci gibi ın.e
murlar aradığını ilin eden ve müra ... 
caat edenlerden 120 liradan 200 lira· 
ya kadar kefalet akçeai alarak do -
landıncılık yapmaktan suçlu olan 
Mahmut Saimin muhakeme•i dün bit
mittir. Birinci ceza mahkeıneıünde ce• 
reyan eden bu muhakeme neticesinde 
Mahmut Saimin böyle tahsildarlık, vez 
nedarlık ve muhasebecilik için müra
caat eden Hüseyin, Sabri, Süleyınan, 
Tahir ve Mehmet Efendilerin 120 lira 
dan 200 liraya kadar paralannr dolan 
dırdığı tahakkuk etmiı, 3 oene, 6 ay 
müddetle hapse konulmasına, 300 lira 
ağır para cezaaı vermesine, 38 lira 
mahkeme masrafı ile dolandırdığı pa 
ra]an da ödemesine karar verilmiş~ 
tir. Bundan ba§ka Mahmut Saimin ruh 
satsız ve beyannameıiz mecmua neı • 
retmekten dolayı ikinci ceza mahke
mesinde cereyan eden muhakemesi 
de neticelenmiş, orada da suçu Mbit 
olmuf. 400 lira ağır para cezası ver .. 
meye mahkUın edilmiştir. 

Diplomasız dişçi 
Emirganda nıhsatsız ve diploma • 

sız dişçilik yapan Nobar Efendi hak
kında adliyece takibata başlanılmıı, 
Nobar Efendinin evrakı Sulh mahke
meıine tevdi edilmiştir. 

Para çaldığı için 
Safiye Hanım isminde bir kadının 

paralarını çalmaktan suçlu Hüseyinin 
birinci ceza mahkemesinde yapılan 
ımuhakeme neticesinde suçu sabit ol
muı, iki ay hapse konulmaama, iki 
ay müddetle de emniyeti umumiye ne 
zareti altında bulundurulmasına ka -
rar verilmiıtir. 

Neşriyat davaları 
Ruhsatnamesi hilafına ıiyasi neşri

yat yapmaktan ve matbuat kanununun 
42 inci maddesi hilafına keıbi kati -
yet etmeden beraet kararlarını yaz • 
maktan suçlu Birlik ga:ı:etesi neşriyat 
müdürü Sedat İzzet Beyle gazeten.in 
sahihi aıfatile birlik reisi Zeki Beyin 
muhakemeleri ikinci ceza mahkeme -
sinde intaç edilmi§, suçlan sabit görül 
düğünden üçer ay on beıer gün hap
ae konulmalarına karar verilmiıtir. 
Ancak temayÜl&b ahlikiyeleri hikinı 
Jere bu ıuçu tekrar ebneyecelderi ka
naatini verdiğinden cezalan tecil o .. 
lunmuıtur. 

altıncı noterlikten Emin Hikmet Bey 
namına ve Emanuel efendin.in karısının 
ağzından bir vekaletname tanzim edi
liyor. Emin Hikmet Bey bu vei<iiletna
meye isıtinaden Fransız hastanesine gi .. 
derek ipoteği fekkebnek ~n müzake
reye ba§lıyor. Bu müzakere esnasında 
Fmruıız hastanesi müdürü Mazhar Bey 
vekaletnameyi tetkik ediyor ve fünin 
Hikmet Beyin ipotek fdd<ine wiilıiyet
tar olmadığmı görüyor. 

Emin Hikmet Bey vekalet.na.meye 
bu aalil!ıiyeri ilave ettirmek üzere ora
dan aynlıyor, bir ba§l<a notere gidiyor, 
ve4caletnamenin suretini çılr:!ırtmak is • 
tiyor ve daktilo hanuna vekaletnameyi 
dikte ettirirken İpotek fekkine eallıhl
yettar olduğu kaydını da ilave ettiri
yor. Bu yeni vekaletname ile hastane
ye müracaat ediyor. Hastane müdürii 
bu ıefer de Beyoğlu birinci noteri Sa
lilhattin Beyi getirterek bu eldeki 'l.e
kiiletname ile İpotek fek muamelesi ya
pıp y pamıyacağını ıoruyor, Salahattin 
Bey vekalebıameyi tetkik ediyor ipo. 
tek fekkine salalıiyet verildiğin: dair 
kaydı görünce muamelenin yapılabile • 
ceğini söylüyor ve vekaletnameyi ha
milen dairesine gidince eldeki ıureti 
bir kere de aslı ile karşılaıtırmayı mu
vafık buluyor, aslının bulunduğu note
re telefon ediyor, ora<la da bir oureti 
ele geçiyor, o 6U1'etin aslı bir başka 
noterde bırakıyorı o noter aranıyor o .. 
rada da bir ba~ suret çıkıyor ve ;,,._ 
la§rlıyor ki eldeki suret her noterde 
dikte ettirilirken bir il!:i saliılıiyet cüm
le&i ilave ettirilmittir. 

Bu suretle pasaportlara istinaden 
tamim edilen sahte vekaletnamenin a
aıl ıureti altıncı noterde bulunuyor, al
tıncı noterdeki a111da iae ipotek fekki
ne aalaiıiyet olmadığı anlatılıyor. 

Keyfiyet birinci noter Salahattin 8. 
tarafından zabıtaya ve müddeiumumili
ğe blldiriliyor. Müddeiumumilik tcı 
tahkikata nöbetçi müddeiumumisi Sa
dun Beyi vaziyet ettiriyor ve bir ay 
geceli gündii2ılü tahkikattan sonra bü. 
tün bu dalavereleri meydana çılµrıyor 
bu arada Süleyman efendi isminde b;; 
ıahsın 'da S6r Dolanşin imza.mı taklit 
ettiğini tesbit ediyor. 

Sulh hakinı;ne müracaatla Emin Hik
m~t B~y namı diğer Emili, Yuıuf Ce;
mıl, Nıko, ve Süleyıdan efendileri tev
kif ettiriyor, tahkikatını da ikmal ede
rek evrakı ve suçluları mevcuden bi· 
rinci İstintak hakimi Ramazan Beyin 
huzuruna sevkediyor. 

Ancak icra dairesinden do~yanın 
tetkik merciine gittiği tesbit edilmesi
ne rağmen oradan nasıl a§tnldığı he· 
nüz tesl:rit edilememittir. 

Birinci inintalıt hilkimi Ramazan 8. 
dünden itibaren bu dolambaçlı dolan
dırıcılık itinin jJk tahkikatını yapmaya 
batlamııtır • 

/ !:alinapt;.A 
' 
Komşumuz Bulgaristan 

Gheorgieff hükumeti, Bulgaru 
tanda komşu devletlere karşı 
ateş ve bela saçmağa uğraşan ko
miteleri dağıttı .. Trakya ve Make
donya komitelerini yok etti. Fakat 
komiteci zihniyetini yenemedi. 
Bu zihniyet, uzuvlarının dağı/mı~ 
olmasına rağmen Bulgaristanda 
hiilii yaşamaktadır ve günden gü. 
ne zehirini etrafa saçmağa uğraş
maktadır. 

Maddi komiteci~ık bitti. Fakat 
fikir komiteci/iği hala devam edi
yor. Yugoslavyayı bir tarafa bıra
kalım; fakat Bulgaristanda hiila 
Trakyayı öz vatanın bir parçası 
zanneden kimseler serbestçe fikir
lerini söylemekten ve hatta latan
bula bile göz dikmekten fariğ ola
mıyorlar .•. 

Yeni Bulgar ricali devleti, en 
başta Başvekil M. Gheorgieff ve 
Haricjye Ntnın M. Balotoll ol
mak üzere kaç kere harici siyaset
te, ve bUhassa komşularile olan mü 
rnısebette düsturlarının dostluk ve 
sulh olduğunu söylediler. Fakat 
diğer taraftan matbuata tatbik e
dilen şiddetli bir sansöre rağmen 
Sofyada çıkan Trakya gazetesi, 
halô Türkiye hakkında düfmanca 
emeller takip etmekten vazgeçme
miştir. Ne yazık ki hükumetin ıan
sörü de buna göz yummuştur. 

Okuyucularımız bu nüshamız • 
da, bu gazetenin son nüshalann • 
dan birinde "Istanbul ve Trakya,, 
serlevhası altında neşrettiği bir 
makaleyi hayretle ve ibretle oku • 
yacakiardır. 

Bunların gözü hata Trakya, ha
la lstanbuldur. Çarlık Rusyasının 
lstanbulu dini bir merkez yapmak 
üzere takip ettiği impericıliste siya 
setin, bu asra, ve dostluğa yakıf • 
mıyan yeni bir tezahürüdür. 

lıtanbulda ve Trakyada Bulgar 
lık namına ne vardır? Bulgarlar 
hangi eserlerini, hangi abidelerini 
hangi ecdat mezarlıklarını göstere 
bilirler? .• Ve ne ıatahiyetle bura. 
da bir hak iddia edebilirler? 

Beşinci asırda Volga ve Don ha 
valisinden gelerek Tuna havzası. 
na yerle~en ve buradaki Slavlarla 
karışmadan evvel aılan Hün olem 
Bulgarları biz, bize daha yakın, 
daha doıt görmek isterdik. Gheor 
giell hükUmetinin memleket dahi· 
/inde nüak ve luat •aran ve Bu/. 
gariıtanda mevcut tılti milyon aha 
liyi içinde yaşayan 350,000 Türke 
zulüm ve itisal yapmağa tefvik e. 
den bu gibi gazeteler hakkında da 
ha piddetli daha kudretli görece • 
ğimizi zannederdik. Fakat mııale
ıef umduğumuz çıkmadı. Filhaki· 
ka komiteler ortadan kalclınldı, 
Fakat komiteciler yok edilmedi ve 
bilakis komiteci zihniyeti daha 
fazla beslenmeğe başladı. 

Eğer Bulgarlar tevessü etmek is 
tiyorlaraa, 1913 lstanbu# muahe. 
desile Türk olduğu için Türkiyeye 
bırakmağa mecbur oldukları Edir
neyi, büyük harpten sonra,1919 Nd. 
uilly muahedesile Yugoslavya ve 
Yunaniıtana terkettikleri 11,281 
kilometrelik yerleri komiteci zih • 
niyetile aramadan evvel, komşu • 
larile dost geçinmeğe başlamalı • 
dırlar. Çünkü ancak bu dostluk ve 
iktısadi siyasi teşriki mesaidir ki 
bir memleketin hudutlarını çok u
zaklara kadar götürebilir. Bugün 
cihana hakim olan sulh düşüncesi 
İçin ancak bu lazımdır. Yoksa 234 
kilometrelik Trakya hududumuzu 
biz on yedi on ıekiz milyon nü/u. 
ıumuz ve kuvvetli imanımızla pek 
ala müdafaa edebiliriz. 

Meşhur meseldir. Komşunun ta• 
vuğu komşuya kaz görünür derler. 
Fakat bizim hakkımızda düpnan
ca emel besliyen kimseler bilme • 
lidirler ki komJUnun süngüsünii 
de topluiğne görmemek liizımdır, 
Bu kendi menfaatleri iktizasından 
dır. 

Mümtaz FAiK 

İlk kadın hastalıkları 
operatörü 

Doktor Pakize İzzet Hanun üniver
sitenin teıekkülün.I~ kadın kliniği asiı-

tanlığına seçilmit
~·-· ti. Şitndiye kadar 

orada çalıımakta i
di. lhtiııas müdde
dni ikmal ettiğin
den fakülte tara
fından tetkil edi
len bir jüri buzu• 
.-unda ihtisas imti
hanını muvaffakı
yetle vezerek do. 
ğum ve kadın .has
talıkları .;peratö
J 0Jmu4tur. 

Mum.Uleyha ya
vr. Pak.ize H. kında ihtioasım ge

nitletmek üure f. 
talyaya gidecektir. 
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( , , vyt> ıer kusyasınd :t maarif savaşı :=:l ( 9z dilimizle 
Hocalar ve programlar Güreşçilerimiz 

Yeni Rusyada iıçilet' 're çiftçiler hal
kını fikirce yükseltmek için binlerce 
mektep ve yalnız: ilk sınıflar için, en 
azdan, altmıı bin hoca lazımdı. Bu sı· 
nıfların ü stünde, orta dersler için, tek~ 
nik dersler için de bir çok hoca bul
mak lazımgeliyordu. 

Bu büyük ihtiyacı temin için, yalnı z 
bilgili adamlardan hoca yapmak olam. =· 
dı. Çünkü hocaların iti, kapitalist mem• 
leketlerde olduğu gibi, ıadece bilgi öğ. 
retrnck değil, ayni zamanda hem yeni 
ne•li büyük inkılibın pren•iplerine gö
re yetiıtinuek, hem de - daha güç bir 
iş olmak üzere - imı.ıırtorluk zamanın· 
dan kalan ve okuma, yazmadan mah· 
rum yaşlı nesli inkıJibın prensipJerjne 
çevirmekti. 

Sonra da, inkılabın kendi büyük ül
küsunü yani, fikir itlerini de, ne kadar 
yükıek olursa ol•un, gene iıçil ... ara
sından alınacak adamlara ırördürmek 
kaıdeıini unutmamak lllnudı. Yeni re· 
jimin temelleri olacak mektep hocalan
run, yeni rejimi kuran İ§çilerin araım
dan çıkması tabii idi. 

ilk iş olmak üzere iıçi fakülteleri de· 
mek olan Rabfak mektepleri kuruldu. 
Bu yuksek mektep hocaları olmaga la
yık görülen genç iıçiler bu mekteple
re gönderildi. Bu •uretle yükıek mektep· 
lere ve teknik mekteplere hoca yetiıti
rıimesi temin edilmek istenildi. 

Fakat ilk sınıfların ihtiyacı olan alt
mıı bın kuçük hocayı bulmak daha güç
tu. lfonlan yetittirmek İçin de batlan· 
gıçta, eski zamanın mektep hocalarile 
b.rııkte uirayetli genç iıçiler için, kııa 
bir müddet içinde yeni rejimin prensip
leriııi öğretebilecek dersler kuruldu. Bu. 
sayede az zamanın içerisinde elli beş 
hın hoca yetiştirildi. Yeni rejim, Ruıya
da pek çok oldukları malum bulunan, 
milletlerden her birinin çocuklanru ken
di dillerinde okutmayı da bir prensip 
olarak tuttuğundan ilk 11nıflara hoca 
bulmak İçin bu prensip te aynca bir 
güçfiık çıkı.nnııtı. Türk ırltmdan ola" 
çocukları okut .. cak hocaları bulmak için 
yeni rejimde artık ahı verit edemiye
cE.k ticaret at. <p. mlarından ve bilhasaa ye-. 
ni rejime hadım olan mollalardan isti
fade edildi. 

Bu ilk acele teşkilatla beraber, mü. 
tehan11 terbiyeci hocalar yetiıtirmek Ü· 
zere teknik mektepler kurulması da ta
bii unutulmadı. Komünist gençliğinin 
on _ bi;inci kongresinde bu tetkilittan 
eHı bın azanın hocalık mesleğine ıe
çi.tnesi kararlaıtınldı. 

J.\'ıektepierin ilk ırnıflarında ve orta 
sınırlarında hocaların daima • kpmünist 
fı~kasında kayıtlı olmalarına pek ziyade 
dıkkat edilmektedir. Fakat yüksek mek
teplerde hocaların fırkada kayıtlı olma
larına lüzum yoktur. Zaten komüni•t 
fırkasına kaydedilmek pek kolay bir 
şey olmadığı anlatılıyor. l;ler isteyen 
fırkaya giremiyor. Girmek isteyenlerin 
bir çok tahkikattan ıonra k._ı,ul edilme
dikleri çok olurmuı. Onun jçfn yüksek 
mekteplerdeki hocaların yeni rejimi yal
nı_ ·'hoş görenler , arasından olmalan 
y~lışiyor .. Yeni rejim sermayenin aley• 
hm~e olmakla berab... bilginin millet i
çın p~k eh~yetli bir oermaye olduğu. 
nu bılctıt:ı ıçın, o ıennayeyi kendi yük. 
•< ' lgı mekteplerinde itletmekten hiç 
ç.. ..,nıyor .. 

.. -"•ki rejimden kalan meıhur pro(e. 
ıorler de yeni rejimin aleyhinde bulun
~mııJ~r, onu "hoı görmüıler,,.ıe yeni 
unıve ... ıtelerde, yüksek teknik mek
teplerde ders veriyorlar Mesela impara. 
torluk devrinde mide fizYolojİIİ haklan. 
da tecrübelerile bütün dünyada töhret 
kazanını~ ve bugünlerde 85 inci Y•tı 
pek buyuk merasimle ve pek cömertçe 
mükafatlarla kutlulanmıt olan profe ·· 
Plf ··· oor .~v . o Y.enı reınnde de ha.ta İf başında 
~~yük hır hocadır. Bunun gibi meıhur 
a~ım~~r~en prof~sör Joffe, Lerungrat'ta
kı _buyuk Kombınat yüksek mektebinde 
mudürdür. 

.Şu kadar ki e•ki rejimden kalmıı 0 • 

lan bu büyük ilim adamlanna muavin 
olarak - tabii onların yeni rejimi ger. 
çekten "hoş görüp,, görmediklerini ya
kmdan tahkik için değil, 0 büyük adam. 

!arın bilgile'rini yakından öğrenmek İ· 
çin - fırka aza&mdan bir zat veriliyor. 
Meseli bir vakit Mo5kova üniversitesi 
rektörünün muavini olarak, daha önce
den polia teıkilatının umumi katipliği
ni yapmış bir zat esiri rejimden kalan 
hocanın üniveriİte idareıi usulünü öğ .. 
renirdi .. 

Yeni rejime idare adamları yetiştiren 
komünist üniversitelere hoca hazırla· 
mak üzere mah•uı bir Kızıl hocalar 
Enstitüsü bulunması tabiidir. 

* * * Büyük ve küçük mekteplere hoca 
yetiıtirmek mühim bir it olduğu gibi, 
bu mekteplerin <leraleri ıçın program 
çizmek te elbette mühim bir iştir. Yeni 
Rusyada maarif oavaıı da bet senelik 
planı hazırlayan "devlet planlan., ko
misyonunun iılc-ri arasındadır. Bu büyük 
komİSYonun 22 iki kısmından birisi 
"kültür yapısı., ve halkm siyasi t~iyesi 
jtleAni üzerine alan lusnndır, bu kısnn 
mekteplere, tiyatrolara, sinemalara, rad
yolara, müzelere, gazetelere ve bunlar 
gibi itlere kanta1'lk bu ;tlerde gözetile
cek direktifleri gösterir. Ders program· 
lannın tafsilatını ise G.O.V.S. harflerile 
hüliua edilen "devlet bilgi ıurası., çize
rek mekteplerde tatbik ettirir. 

Bu kadar geniş teıkilatıru yaparken 
ne kadar himmet edilmiı olsa da, it a
cele olarak yapıldığından, Sovyetlerin 
merkez komiteıi 1932 yılında çıkardığı 
bir emirde maarif savatında intizamsız ... 
lık ve usulsüzlük gördüğünü hildirmek
ten çekinmemiı ve bozuk gördüğü nokta
lan birer birer &Öyledikten sonra düzelt
mek çarelerini de göstermiıtir. 

Mesela mütehassıs yetiıtirmek usu
lünde ı><;k .ifrata gidildiğinden baıka 
baıka bılgıler arasmda birer münase 
bet bulunduğu prensibi unutulmuıtu 
Bunu meıt<ez komitesi aaJayarak ilimd~ 
şubelerin biribirine bağlı olduğunun u
nutulmamasını ihtar etıniıtir. Bu da Rus 
inkılabını idare edenlerin ilimde en te
melli pren.sibi pek İyi anladıklarım göı
t~~ekted.ir. Temel böyle aağlam olunca 
butun yapınm da aağlam olacağı tah
min edilebilir. 

G. A. 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu ftitunda İf ııe İfri idi· 
yenlere taııaaıut ediyor. lı ve ifri 
utiyenler bir melıtupla ı, büro • 
muscı müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
Bet İJÇİ hanıma ihtiyaç vardır. is

teklilerin Mahmutpafa Tarakçılar Bi • 
raderler han 8. 9. 10 No. dairi fabrika
ya müracaati. 

lı arayanlar 
Hastahanelerde, mekteplerde yemek 

servisi, ütü, çarnaıır gibi hizmetlerde er· 
b'.'1-nn•. tap-aya dahi giderim. Adresim: 
Sırkecı Samıun · Pazarcık oteli 8 numa
rada Şemsi H. 

Davet 
Tüberküloz cemiyetinden: 
Yaz tatilini bitiren I.tanbul Tü

berküloz cemiyeti mutat aylık ~=---1 
8 b• • .,.~~u' 

ı. tetnn pazartesi gÜnÜ aaat 18 de 
Cağaloğlunda Etıbba odau salonunda 
aktedecektir. Muhterem meslektatların 
teırifleri rica olunur. 

Güreşçilerimiz, bu yıl da Bal • 
kanların güreş birincisi olacaklar. 
Bunu elimizle koymuş gibi biliyo
ruz. Daha ilk kapışmada, karşılan 
na çıkanların yedisinin de sırtları
nı yere getirdiler. 

Türkün, öğünebileceği varlık • 
lar, bir değil birçoktur. Fakat, o, 
hepsinden önce güçlü bir budun ol 
makla tanındı. "Türk gibi güçlü., 
sözü, hala Avrapalıların dilinde 
dolaşır, durur. Cezair kıyılarından 
Viyana yakınlarına kadar, acun 
(1) un hemen yarısı, Türkün ne 
yaman bir döğüşücü olduğunu ta
nıdı. Bize düşen, atalanmızın ka
zandıkı'arı bu yahşi (2) adı kötü
lememekti. 

Güreşçilerimiz, her gittikleri yer 
den, Türklüğün ün (3) üne yaraşa 
cak bir baskan (4) la döndüler. 

lstanbulda yapılan Balkan gü • 
reşlerinde de, yüzümüzü ağartacak 
lan belli idi. 

Ben sporcu değilim. Fakat gü
reşten söz açmak için sporcu ol • 
mak gerekmez. Eski Türkler, ana
larından sırtları yere gelmemek ü
zere doğarlardı. Ölümleri de ya 
at sırtında, yahut yağı (5) ya kar
ft pala sallarken olurdu. 

"Bir Türkün bütün yer yüzüne 
değer olduğunu,, ortaya atan en 
büyük Türk, hiç bir sözünde ya • 
nılmadığı gibi bu sözünde de yanıl 
mış değildir. 

Türk, yokluk, yoksulluk içinde 
de arslanlar gibi döğüşmesini bi • 
lir. Yenildiği de olmuştur, fakat 
araştırılırsa, yenilen Türkün ken • 
diai değildir, onu nerede, nasıl kul 
lanacağını bilemiyen başbuğları
dır. 

Balkan savaşında, kim demiş 
ki, yenilen Türkün kendisi idi ? 
Büyük savaşta, nasıl ileri sürülebi. 
lir ki; Türk yenilmif olarak, çıktı? 

Güreş te, bir sava, sayılır. Hele 
büyük, sayılı güreşlerde yer alan 
böke (6) ler, bayrağını omuzlann 
da taşıdıkları budun'un ününe de 
ortak o:urlar. (Saim) [erimizi, 
Ankaralı Hüseyin'lerimizi, Çoban 
- kim demiş ona çoban diye - Arı 
lan Mehmetlerimizi, birer savaş 
kazanmı11 Alp (7) ler gibi alkışla
sak yeridir. 

M. SALAHADDiN 

{!) Acun. Dünya. (2) Yahşi l!1 Gü
zel, (3) Un . Şeref, ( 4) Baslcan • Za
fer, (5) Yağı . Düşman, (6) Böke • 
Pehlivan. ( 7) Alp • Kahraman. ,, 

ZA Yl - Rizede Karadere Merkez 

ilk mektebinden 1929 • 30 senesinde 

alımı olduğum şalıadetnamemi kaybet

tim. Y eniıriru çıkardığımdan, eski&inin 
battal olduğunu ilan ederim. 332 do
ğumlu Mustafa oğlu Kazını No. 3 

(3342) 

•• Otomob~ 
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain -

U N Y O N S l G ORTA S 1 N A yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız, 

Telefon : 4.4888. 6649 

Mi l"yet'in Edebi Romanı: 2 yeıi ile beraber saatlerce gülerler 
ve alay ederlerdi. Matmazel Suzan 
düzgün franaızcası ve frengine ta
vırlarile Zühtü paflUUn o kadar iti· 
madını kazanınıttı ki kızına okut
mak İçin Avrupadan ıipa.11is edilen 
kitapları kontrol etmek lüzumunu 
bile hiaaetmiyordu. Küçük Füruzan 
dinç canlı bir çerkes kadınile, ya. 
kıtıklı melez bir babanın kanını 
inki~ etmiyordu. Büyüdükçe güzel· 
liği ve cazibesi yüksek duvarlı ki. 
taneden dıtarlara doğru yayılıyor· 
du. O hiç mariz, hayalperest naze
nin bir kız değildi. Güzel yüzünü 
penbelettiren taze kanının bütün 
berrak hararetile ve okuduğu ma· 
cera romanlarının tesiri altında o 
da macera yafaınak istiyordu. Fa
kat on altı y14ındaki kalbini çarıp
tıracak macerayı yalnız tahayyül 
e~mekel iktifa edeceklerden değil
dı. Canlı ve güzel genç kız ince ve 
hassas derisine temas edemeyicek 
hülyalara kapılan farklı dilberlere 
benzemiyordu. Onun bu müdhit 
cesaret ve ihtiraaı bir gjin korku
lacak bir tehlike haline gelmitti: 

İZMİR çOcuGu 
Ya.zan: Nezihe MUHiDDiN 

kadar ~h~ik ve te~iyesi de bam • 1 
ba,ka ıdı. Çocuklugunda bütün ı 
dünyayı Nifaittafındaki muhtetem 1 
konaklarından ibaret aanmıttı. 
Genç kız bir efsaneye benzeyen ha 
rikulide nefis ve güzel bahçeleri
le, b~~k ve müzeyyen konağın 
~uhı~ınd~~ batka hariçle hemen 
hıç bır munaaebeti Yctktu. Arasıra 
saraya davet edildikleri zaman ko. 
nağın kapısından arabaya binerler 
saı:_ay.ın meımıer merdivenlerinde a
fagı ınerlerdi. Yalnız bir defa Te
p.eb.~şına "Montanyi Rüs., dedikle
rı suratli küçük trenler geldiği za
man onu iki haremağası ile bera
ber oraya göndermişlerdi. Füruzan 
Hanımın zaten böyle feyl · .. 

k 
. . erı gor • 

~e ıçın dışarı çıkmağa hiç te ih. 
tıyacı yoktJJ. Babası ona Avru d . . pa-

a :ııem erkan her türlü eğlene 
vasıtalarını getirtiyordu. Hatt• f e 
noğraf ilk defa onların bahçes~n:~ 
çal~ı 5 ve uzaktan uzağa etrafın 
garı b. d . 

8
T? ır edikodusunu celbetmis-

tı. ır ç~k kimseler onun bir maki
ne olduguna inanmamıtlardı. 

Füruzan Hanım küçük yatında 
iken bir Erımeni Katolik mürebbi
yenin eline teslim edilmitti. Bu 
ya,lıca kız; bütün Ermeni Katolik
ler gibi hiç görmedikleri veyahut 
içinde bir kaç ay sefiline hayat re 
çirdikleri Parisi öz vatanları adde
denlerden bi~i idi. Keooine mah -
ıus ·bir tive ile - Pariı - derken 
içi tituerdi. Bir Fransız miayoner 
pansiyonunda uzun aeneler tahsil 
gören ve rahibelere hayranlığı yü. 
zünden bir kaç reneler de pansiyo
nun muhitinden ayrılamamıt olan 
ve hemen rahibe olmağa ramak kal 
~ı,~en, daima Süryani olduğunu 
ılerı aürerek yerli Ermenilikten 
kendini sıyırmağa çalıtan babası 
Mösyö Armanakyan tarafından 
zorla mektepten alınmı,tı. Matma
zel Suzan Armanakyan Füruzanın 
küçük b14ını tamaınile Paria mu • 
hayyelesile doldurınuf, zaten tanı
madığı doğduğu memleketle ali • 

Bazan k~nağa gelen ziyaretçi 
ve r~cacı T urk kadınlarile, bir uma
cı bırucube görmütler gibi mürebbi 

Macaristandan bir tark turnesi
ne çıkan üç kitilik methur bir mü
zik grupu Mühtedi Zühtü pafa ta
rafından evvela saraya sonra ko
nağına davet edilmitti. Zamanın 
paditahı üçü de fevkalade kuvvetli 

-, __ ...,; ·..; 

Birinden dinledim: 
- Zengin bir ticarethanenin ka

&adarlığını yapan, genç kız, bir sa- : 
bah müdürün odasına girdi. Biraz 
endişeli görünüyordu. Müdürü se
lamladıktan sonra dedi ki: 

- Elendim, size fena bir haber 
vereceğim .•• 

Müdür, bir felaketten korkarak 
bağırdı: 

- Çabuk söyle, ne var? 
Kız, soğukkanlılıkla cevap ver • 

di: 
- Kasanın anahtarını kaybet • 

tim! .• 
Müdür, müsterih oldu: 
- Sende bir anahtar daha ve dı, 

oııunla açar$m . .• 
Kasadar kız .. gülümsedi: • 
- Bakınız, o anahtarın kaybol

masıııa imkan yok. Çünkü, kasanın 
içinde bırakmıştım! .•. 

Miidür, fena halde hiddetlendi, 
fakat hiddetini belli etmedi: 

·- Şimdilik size izin veriyorum. 
Gidebilirsiniz. Maaşınız tabii işle. 
meyecek. Fakat ııiz, kendinizi gene 
buracla biliniz! Tamamile emniyet

. lesiniz. Size kimse dokunamıya • 
· caktır. Hadi, güle güle kızım ... 

Kulak MiSAFİRİ 
~~~ 

Bu2ünkü program 
iSTANBUL : 

18,30 Plak neşriyatı, 19,20 Ajan• ha
berleri, 19,30 Türk musiki neşriyatı 
"Kemani Reşat, Mesut Cemil, Muzaffer 
Beyler. Vecihe, Vedia Riza Hanımlar . ., 
21 Atet-Güneı klübünden nakil, Ajanı 
ve Borsa haberleri. 21,30 Radyo orkest
rası ve dans musikisi. 

184 Khz. ISTANBUL 1621 m. 
18,30: Pli.k. 19.20: Ajanı haberleri. 19,30: 

KADI KOY 
YENl 

_s U R E Y Y A- SIN EM A ,_ 

MEVSlM E BAŞLAMIŞTIR 
Haftada iki defa, PAZAR ve ÇARŞAMBA ı;ünleri program değişir. 

Gündüzün mal!neler 2,30 ve 4,30 geceler 9 da. 
Perşeınbe, Cuma ve Pazar 2 • 4 ve 6 da. 

Her SALI ve ÇARŞAMBA ten2ilath HALK GÜNLERi 
Her Cuma sabah 11 de tenzilatlı matine 

Bugün, Pazartesi ve S : BÜYÜK KA TERiN Fransızca ıöıli 
---DOUGLAS FAIRBANKS J..ve ELISABET BERGNER 

1 

Roma cıl11111lıl<li11rı 
ŞARKI KRALI 

HERBERT ERNST GROH 
pek yakında 

SU ER 
(Eski Artistik) sinemasında 

Her halde iki üç defa göreceğiniz 

AŞKIN 

Gcnçlık - Aşk - gu.zel 

RAM ON 
NOVARRO n 
Miıllılı bir ıuratta temıil et 

ASRİ TALEB 
SE Si Franıtı:ca ıllzlll filminde 

Toplan•ıshr 
filminde taganni edecektir. -•••••••••••'I ..__ ... _. __ ... !19~A K B A 

TEPEBAŞI ŞEHiR MÜESSESELERİ 
TlY ATROSUND A. 

Ankaranm modem her türlü · 
Ak,am gazete ve mecmua ile model ve f 

saat 20 de raf levazımı ihtiyacına cevap ., 
CÜRÜM yegane müesseselerdir. 

VE CEZA Merkezi : Maarif Vekaleti 
20 Tablo sında Şubesi : Samanpazan. T 

Yazan F. M. Do 3377. lıtanbul şubemizde Ankar 
neıriyatını bulabilirsiniz.- Ik 

toyevsky. Tercürr yurdu ittisalinde. 
eden Retat Nuri. . .. . 

Eski Fransız Tiyatroıu.ıua 

11-10-934 Pertembe günü akta· 
mından itibaren saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteliyen Y ohann Strauss 
Tercüme eden: Ekrem R14it. 

6891 

Dr. Ae KUTIE 
Karaköy Topçular caddesi No. 

Türk muıikiıi (Kemani Reıat, Mesut Cemil, 
Muzaffer Beyler•• Vecihe, V~ia Rıza hanım· 
lar.) 21: Ateı - Cünet kulübünden nakil. 21,JO 

Radyo caz ve tanao orkestrası. / 11•--------··-----· 823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 

Üsküdar hukuk lıiı.kimliğinden• 
Mehmet Lütfü Beyin karısı M 

de Me ... in bar ve ırazinosunda 
tahdem Fatma Zehra hanım namı 
Semine hanım aleyhine açtığı 

12: Oıile konseri. 13: Pli.k. 13,45: Konfe
rans. 18: Karııık konser. 19: Haberler, 19,15: 
Jean M.arco orkestrası. 20: Konferans. 20 .20 
Pli.k. 20,45: Muaahabe. 21: Atk ıarkıları. 22: 
Spor. 22,10: Ruı muıikiıi. 23: Haberler .. 

PRAG, 470 m. 
18,30: Musahabe .. 18.45: Plak. 18.SS: Senfo

nik konser. (M. • Oıtravadan.J 20,05: Şiirler. 
21,05: Kliıik hafif mu•iki. (Brünodan.) 21 ,20: 
Muaahahe. 23: Saat ayarı. 23.,20: Pli.k. 23,25· 
Almanca haberler. 23,30: Orkest ra l<. on ı e . i. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Danı ınu•ikiıi: 18.~0: Muıahabe . 20: 

Hafif muıiJ.ci. 20,45: Muıababe. 21; Popüler 
taaannili ıenfonik konser. 21,45: Musahabe. 
22: Lemberıten neteli neıriyat. 22,46: Mu· 
sahabe. 23,15: ReklAm 't'e konser, 23.50: Bachın 
eserlerinden •enfon.ik kon•er .• Musahabe 
24,05: Dana musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
18,40: Siran musikisi. 19,40: Musahabe. -

Spor. 20.30: Şandor Potöfinen "'JANOS YI· 
TES" operası. 21,30: Haberler. 23,50: Dan• 
muıikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Beethovenden lcurtet koncı•rİ. 20,30: 

Reklimlar. 20,40: Pl&k. 21: Musahabe. 21,30: 
Muhtelif opera ba..-aları. 22ı Operetlerden par· 
çalar. 22,45: Muhtelif haberler. 23: Popüler 
orkestra konseri. 23,30: Dana plilcları. 24: Kalı. 
vebane konseri. 

Khz. LUKSEMBURG. 1304 m. 
lnıilia alctattn: 20: lnıillz musikisi. 21: Ka· 

ntık musiki. - Musahabe. 22: Hafif muıiki. 
22,30: Da.as muailı.:iıt 23: Taaann.i. 23,30: Danı 
parçaları. 24: Kan41k aktam muıikiıi. 

841 Kbz. BERLIN 356 m. 
19,30: Radyo orkeıtrası. 20,40: Spor. 21: 

Hafif muıiki. 23: aHberler. 23,20: Dana mu· 
ıikisi. 

Kbz. KONIGSBERG, 291 m. 
19,30: Mandolin muıikisi. - Muıahabe. 20, 

2Sı N •teli netriyat. 20,35: Musahabe. 21,05: 
Spor. 21.15: Verdi.nin uMacbetb,. operası. 23: 
Haberler. 23,30: Muıababe •. 24: Danı musHci
ıi. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
19: Skeç. 19,25: Aktüalite. 19,55: Edebi mu· 

sahabe. 20,35: Haftanın yenilikleri. 21: Karıtık 
neıeli ve ınuıik.ili neırlyat. 23: Haberler. 23,30 
Dans musikisi. 

592 Khz. ViYANA 507m • 
18,05 Otto Vacek bandosu. 19,25 Fran:ı 

Yerfel (lcendi eserlerinden), 19,50 Haberler, 
20 Şarkılar, 20,45 Johann Strauss'un, Ziıeu
ner baron, opereti, 23 Radyonun hakiki ta· 
ribinden bahisler. 23,30 Haberler, 23,50 KJi.. 
ıik oda mu.zikaıı opera takımı, 24,40 Scbram• 
mel Kuarteti. 

ve tekilleri çok güzel olan deli- 1 
kanlı sanatkarlardan pek hazzet
memitti, Zühtü pB.fa onları konağı
na davet etti. Bunlardan biri, flüt, 
biri viyolonsel, biri de kitara çalı
yo11du. Bu sonuncusu dinleyenleri 
vecde ve hayrete düfÜrecek kadar 
gönül alıcı, ince bir sanat sahibi ve 
kumralların en güzeli denecek ka· 
dar da yakıtıklı bir gençti. Sanat· 
karların konağa davet edilitleri e
peyce sarsıntı yapmıttı. Genç ve 
ıakıtıklı sanatkarların kapalı sa
ray kadınları üzerinde yaptıkları 
tesir ve kazandıkları töhret gizli· 
den gizliye Zühtü Pata konağına 
kadar gelmitti. Konağın kadınları 
da ayni alaka ve heyecanla sabır. 
sızlanıyorlardı. Konağa geldikleri. 
nin ertesi günün gecesi bahçedeki 
küçük fakat zengin dekorlu sıahne
de verecekleri konser saatine ka· 
dar bütün tecessüslere rağmen genç 
adamları henüz gören olmamıttı. 
Yalnız Füruzanın küçük halayığı 
Peyker, yatından umulmayacak bir 
gönül isteği ile onları gönneğe mu· 
vaffak olmuftu. Ve küçük çerkes 
kızının anlatırken gözlerinde birer 
ıtık yakan hikayesi etrafın sabır· 
sızlığını arttırmıttı. Füruzan bile 
bütün azametine rağmen küçük ha
layığı kart11ına alarak izahat almıt
bı ----- ..... 

V1. i URCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 2'.!925. 

Trabzon yolu 
vapuru TAR 1 7 Teşrinievvel 

p AZAR ııünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Şark ile Macaristan ara&1nda munta· 
zam ve doğru bir posta yapacak olan 

"BUDAPEŞTE,, 
vapuru 13 Teırinievvelde limanaruza ge
lecek ve 
BERUT, HAYFA, YAFA ve ISKEN
DERIYE limanları için eıyai ticariye 
yükletecek ve avdette KALAS, IBRAIL 
ve BUDAPEŞTE'ye kadar diğer Tuna 
limanlan için eıya kabul edecektir. Nak· 
liyat; aktarıpsız olarak doğru icra edi
lecektir. Tafıila~ için "INTRAK., 
comptuar lnternational de Transportı 
D. AXELRAD, müessesesine müracaat. 
Galata, Kutu Han N o. 5. ( 3361) 

MUAYENEHANE NAKLİ 
Dit tabibi 

Mehmet Necati 
y eru postane karıısındaki muayene· 
hanesini Taksim tramvay durağı kar• 
tısında Kamer palasa 1 inci kata 
nakletmiıtir. Yeni telefon : 49313. 

6930 (3241) 

- Kız sen onları nasıl gördün? 
Peykerin yanakları titireyerek 

bir1 peri hikayesi anlatır gibi titrek 
bir sesle anlattı: 

- Hani beyaz rül Sarntafığı 
yok mu hanımefendi? itte oraya 
çıktım da gördüm efendim. 

- Acelen ne idi? Sen de elbet 
gör~ektin onlan... Konser verıni· 
yecekler mi? 

Küçük halayık gelincik gibi kı
zardı dili dol4'arak: 

- Vallahi efendim ••• Size biran 
evvel haber vermek için küçük ha
nımcığım. •• 

Füruzan kendini zaptedemiyerek 
bir kahkaha attı: 

- Aferin u.na Peyker .•• söyle 
bakayım ••. 

Küçük çerıkeıı kızın bu kahkaha· 
dan sonra ferahlayarak dili açıldı: 

- Küçük hanımefendi bir gör
seniz ne güzel insanlar, ne de gü
zel elbiseleri var ••• Tıpkı sizin ki. 
taptaki gence benziyor ••• Hepsi de 
güzel... Kihya hanımın anlattığı 
Hint paditahının üç oğluna benzi
yorlar efem... Hele bir tanesi ••• 

- Hangisi o? ••• 
- Kumralı küçük hanım ••• rözleri 

hep gülüyor ••• 
- öbürleri nasıl? 
- Biri aarqın ,ehzade ribi... ö-

büriir de esmer güzeli efem. ... 

ma dava11nm tebligata rağmen 

kat günü gelmediğinden gıyabm.ı. 
kikata karar verilerek müddei t 

dan ikame edilen talı.itler M. a 

keklerle gezdiğini ve netice 
haysiyetsiz hayat sürdüğüne 

etıniı ve M. aleyha ikametgiı.hı 
olduğu anlatıldığından il8nen ve 
meleli ırıyap kararı tebliğine '---~ 

riler.ek tahkikat ıs . ıı . 934 ~ 
be ..,.t 14 olarak tayin kılmmıt 

fi M. aleyha Fatma Zehra n ... 

ğer Semine hanım ilandan itiba ..... 
gÜn :zariında itiraz etmediği 
valoalan kabul etmİf aıldile bir 
mahkemeye kabul edilıniyec.eği 

cap eden karar ittihaz edileceğd 
muameleli &"YllP karan da 
divanhanesine talik kıluımıt olcl 
dan keyfiyet ırazete ile <le Hin ol 

( 

tlliUiy 
Asrın umdeai "MiLLiYET" 

3 ar1ıiı •••• 1 •• . " ······· ~2 ,. ••• f ••• 

4-
7 so 

14-

Gelen .... rak aeri Terilme:ı.
ıeçen nilahalar 10 kuruıtur.- Cu•• 
matbaaya ait itler için müdiri7ete ot 
caat edilir. Cazetemis il&nlann meı' 
tini kabul etmez. 

- Haydi aen artık itine git, 
kın bir daha aarmqığa çıkayııll 
me .•• 

- Peki Efem ••• Bq üstüne 
••• O gün alqama kadar r-· 

zan odasına kapanmıttı. Müre 
yeıini bile yanma almadı .• Od 
çekilip hayale dalmıt değildi. 
nanın kartısında sayısız esvap 

nı prova etmekle metgul ol 
Hangisinin kendiıine daha ç"" 
kıtacağını anlayarak akfalD& 
rarlB.ftınnak istiyordu. Niha~ 
ce grup rengi bir tuvaleti b 
müreccah buldu. Hususile bu 
gece için çok münasipti. 

Füı 1uzan odasında hazırlan 
konP.'.iın içindeki hazırlık ta o ti 
afağı kalmıyordu. Bahçedeki -,. 
yatro fevkalade çiçek saksıl~ 
süsleniyor; hatta lstanbulda illl 
fa patanın konağında huı:uıl 
motorla elektrik tertibatı yapılol' 
du. Bu harikulade bir eğlence ~ 
caktı. Herkesin heyecan ve ~. 
aızlığı arttıkça artıyordu. Pa 
ehemmiyetli davetlileri varıdı· 
vetliler arasında paditahın ir 
le iki genç tehzade ile bir kaç 
pa'a zade de vardı. 

Aktam yemeği acele ile Y , 
Füruzan odasında mürebbiye 

-Bitmedi 
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Var olun arslanlarımız ..• 
Yedi kategorinin 

yenilmeden 
Balkan gÜreJ ıampiyonasının fi • 

ali dün Fransız tiyatrosunda büyük 
c:ıir kalabalık önünde yapıldı. Müoa • 
bakalann kat'i netayicini anlamak ia .. 
teyen halk, bot yer yoktur dedirtecek 
kadar salonu doldurmuftU. 

Müsabakaların hemen hepsi ga • 
yet zevkli oldu. Ve yedi kategorinın 
de bir tanesi müıteana olmamak f&l'l.1. 

le ıaınpiyonu olduk. 
ikincilik, Yugoslavlarda, üçüncü • 

lük Yunanlılarda, dördüncülük te Bul 
garlardadır. Bundan batka bu aktam 
gene ayni tiyatroda Türk takımı ıl" 
Balkan ekipleri rnuhteliti arasında bir 
..,rb&St güreı müsabakası yapılacak • 
tır. Müu.bakalar heyeti umumıye•i i· 
tibarile iyi cereyan etti. Bize giı ıel 
bir muvaffakıyet temin eden gıiı etçi 
}erimizi candan tebrik ederiz. Teknik 
neticeleri aıağı yazıyoruz: 

56 kilo 
Hiiaeyin (Türk) - (Yugoslav) 
Orta hakemi: M. Vekusia 
Güreıçiler, ilk aaniyelerde biribır • 

!erini deniyorlar. Her ikisi de tampİ· 
yonluğu kendi lehine imale edeb.ımek 
için bütün gayretlerile çalıtryorlar. 
Daha ilk dakikalarda gür<>J avantajı 
H Ü..,yinin lehinde. .. 

Yugoslav güretçi yorgunluğunu 
belli ediyor. Birinci on dakikanın IO· 

nunda hakemlerin ekseriyeti Hüseyİ· 
ni _galip gösterdiler. 

ikinci on dakika da ayakta devam 
ediyor. Artık Yugoslav güretçi son 
gayretini aarfediyor. 

Maamafih güret umumiyet itibari· 
le zevksiz oluyor. Çünkü hiç biri o • 
yun tatbik edemiyor. Maamafih Hü • 
aeyin daha çok atak yaptığı için bük • 
men galip ilan edildi ve Balkan fAltl • 
piyonu oldu. 

61 kilo 

Salia (Yunan) - Tut (Yugoalav) 
Orta hakemi: Seyfi Bey 
Her iki güretçi ilk dakikalarda &• 

yakta uğratıyorlar. Biribirlerine he • 
nüz tefevvükleri yok. 

Birinci on dakika sonun kadar va • 
ziyet değİfltlemekte devam ediyor. 
ikinci on dakikada çekilen kurada 
Yugoslav üste düttü ve birkaç oyun 
tatbik etti. ikinci kısımda Yunanlı Sa 
lia bir fey yapamıyor, neticede, Yu • 
goslav Tut hükmen galip geldi. 

66 kilo 
Saim (Türk) • Deloka (Yugoslav) 
Orta hakemi: Velruaio 
Dk dakikalarda her ikisi de biribir. 

)erini yokladılar. Saim bir ara rakibi· 
ni bastıraark bir burgu takti ve iki 
kq'I ile de bir tek kle takarak 7,05 

yedisini de 
kazandık 

hiç 

dakikada tutla galip gelerek Balkan 
ıampiyonluğunu aldı. 

72 kilo 
Türk Hüaeyin ile Bulgar Kayef ara 

aında yapılması lazungelirken Bulgar 
güretçisinin kilosu nizami olmadığın
dan hükmen mağlup addedilmit ve 
§&mpiyonluk Hüseyin tarafından ka • 
zanılmıştır. Bu akşam hususi mahiyet 
te bir güreı yapılacaktır. 

79 kilo 
Nuri (Türk) • Zamot (Yunan) 

Orta hakemi: Herlin. 
Çok sıkı olan iki müsabık t~ güre: 

tin ilk dakikalarında avantaıı kendı 
lehine almak için biribirlerinin zayıf 
taraflarını bulınağa çalıtryorlar. 

Mamaafih Nuri hasmına faile bir 
vaziyette, güreıi o idare ediyor. Birinci 
on dakilcanın hitamında çekilen kur'a • 
da, Nuri önce alta düttü. Zamot hiç 
bir ıey yapamadı. ikinci on dak_ikada, 
Nuri yedi tane de burgu tatbik et • 
ti. FakaU vücutların terli olmaıı bur -
guların kaymasını intaç ediyordu : . 

Son saniyelerde, çok kuvveth bır 
burgu ile Nuri hasmına tut yaptırdı. 
Fakat hakemler gönnediler. Neticede 
20 dakikada hükmen salip geldi. Bu 
kazandığımız beıinci Balkan f'UDPi • 
yonluğudur. 

87 kilo 
Mustafa (Türk) • Pfrher (Yugoslav) 

Orta hakemi V ekopis. 

Mustafa demir gibi çalıtıyor. ilk 
nniyede rakibini altına aldı. Eziyor. 

Yuıoslav güreıçiıinin min • 
derden kalktığı yok. Fakat bir türlü 
netice alamıyor. 

Birinci on dakikanın sonunda ittifak
la Mustafa galip ilan edildi. Kendioine 
nasıl devam etmek istediği soruldu ve 
güret tekrar ayakta batladı. Yugoslav 
güreıçi feci bir hale geldi. Herkes he
yecandan çıldıracak vaziyette , fakat 
bir türlü Mustafa tuıla galip gelemi • 
yor. Neticede yinni dakikada hükmen 
galip geldi. 

Ağır siklet 
Lalaı (Yunan) • Djmitriyel (Bul· 

gar) orta hakemi: Sadullah Bey. 
13,40 dakikada Yunanlı Lalas ga• 

!ip • 
Ağır siklet ikinci güreı 

Naki (Yugoslav) • Mehmet (Türk 
orta h emi: Vekuoes, 

Birinci on dakikanın sonunda ha. 
kemler beraber vaziyeti ilan ettiler. Çe. 
kileo kur'ada Naki alta düştü. Sonra 
Mehmet alta yattı. Hiç biri netice ala
madı. Yirminci d'akikada kolu bükülmi • 
yen "Türk" Mehmet galip ilin edildi. 

Dostluk Böyle mi olur? 
(Baıı 1 inci sahifede) 1 

IÜ<m akın hicrete mecbur edecek de· 
recede yeapılan tiddtli tazyiklerin mat/ 
buatunızda akioler hasrl etmesi ve haa 
haiyetimizi uyandırması kadar tabii 
bir feY olamaz. Yapılan bütün tek • 
2iplere rağmen, hergÜn Bulgaristanın 
ınuhtelif yerlerinden gerek doğrudan 
doğruya ve gerek Romanya yolile 
ıtıemleketimize birçok muhacirlerin 
• aylardan beri ve ardı arası keailme· 
den • sığmmalan herkesin gözü önün 
de duran ve gizlenilmesine imki.n ol· 
ınayan acıklı bir hakikattir. Bundan 
baıka Bulgaristanda Türklük ve Tür
kiye aleyhinde yapılan aistemati~ Def 
riyat, yeni rejim zamanında hafıfle • 
mek değil, bir kat daha artmııtır. Her 
aayumın en az az üçte ikisini Türkler 
aleyhindeki iftiralara, hücumlara ve 
.'(Trakya bizimdir!) gibi feryatlara 
hasreden (Trakya) gazetesi, Gorgİ• 
yeff hükı'.ımetinin matbuata tatbik et• 
tiği tiddetli sansüre rağmen neıriya• 
.tında en küçük bir değitme olmayan 
bir gazetedir. Bu iddiamızı tevsik et· 
mek için bu gazetenin 27 Eylul tarih· 
li sayısında çıkan (lstanbul ve Trak· 
ya adlı bir makaleyi aynen alıyoruz: 

Birkaç gün evvel Bulgar m.illi kli· 
·&e reneaansırun bir ibideıi takdiı edil 
di ve bununla Bulgar ekzarhı Vidin 
Metropolidi Antim adlı ceaur ve fe • 
dakar bir ruhaninin hatırası ebedi • 
leıtirilıniı oldu. Bu merasim, Bulgar 
münevverine ve Bulgar milletine ne 
gibi fey)er hatırlatryor? Sırf Bulgar 
halkile meskun bulunan Trakya, Ma· 
kedonya, Tuna boyu, Dobrica ve Ba· 
aarabya gibi temiz Bulgar toprakları· 
nm ruhani milli merkezi olan lstanbu 
lu hatırlatıyor. Bu Bulgar topraklan 
murahhaslarının lstanbulda toplanıp, 
bugün Tuna vadiainden maadasının 
vatan hürriyetine, vatan kliaeıine1 va
tan mektebine ve vatan idet ve an • 
&nelerine hasret kalan bu sevgili ve 
aziz Bulgar topraklannın Üzerine hi· 
mayekar elini uzatacak Bulgar ort? • 
doka kliaesinin reisi olan ekzarhı ın· 
tihap etmelerini hatırlatıyor. Hayır! 
Bu topraklardan Trakya ile Makedon 
yanın bir kısmı, doğrudan doğruya 
kendıni ışleyen ve güzelleıtiren hal • 
.ka h r t çekmektedir. Bunlardan en 
be ı ı e Antim dedeyi doğurup 

b 1 y n Trakyadır 
Y kaek meıaleııni kaldırıp bütün 

Bulgar mılletinin, serbestçe ve tam bir 
terakki yolunda ilerilemesr için yolu· 
nu aydınlatan bu merkezimiz • latan 
bu) • Bulgarları altın Trakyadan ko • 
Yanların darbeleri altında söndü Doğ 
rtıdan doğruya bütiın Bulgar memle • 
ketlerido qıldayan, Bulıar milleti· 
nın feref ve namı ıçin gene ışıldama• 
11 lazım olan ve bu ıtığı muhafaza et• 
'llek İçin Bulgar ekzarhlık kandiline 
:tağ damlatan bu Bulgar halkından e• 
Oer bile kalmadı. Hulasa, Vidindeki 
~raaım 1 -- Şerefli Bulgar maziaini, 
il - Acıklı Bulgar halihazırını ve 3 -

u dan 62 sene evvel latanb !da ta• 

ribi Bulgar mefalesini yaratan evve • 
la I.tanbul sonra Trakya ve diğer e
sir Bulgar topraklarındaki Bulgar hu 
ıkukunun iadesi için Bulgar milletine, 
Bulg-ar münevverine uyanıp kendine 
gelmek ve daima oesini yükoeltmek 
gibi mükaddes bir vazifeyi hatırlatır. 
Bu, Bulgar milletin.in ve devletinin göz 
den uzak tutmamaları li.zon gele.n 
yüksek ve mukaddes bir mefkuredir. 

Bu mefkure yağma eder gibi toprak· 
larnnızı ve milletimizi paylatıp par • 
çalayan bütün komıularmuzm pek 
korktuğu siyasi bir esasa dayanma • 
dan kültür, maarif ve halk preıuiple· 
rile takip edilebilir. Bu millet, kendi 
isınile, dilile kendi kili.., ve tabiatile 
ve bundan 62 aene evvel Sultanın bir 
fermanile elde edilip ba91 ve merkezi 
lstanbul olan müstakil Bulgar kilise• 
aile hülasa bu makoat ve mefkure ile 
yatamak istiyor. ilk ı91ğın saçıldığı 
Selanik ve Makedonya değilse bile, 
hiç olmazoa bundan 62 aene evvel ye· 
ni ihtiyaçlarla umumi Bulgarhğın bir 
metalesi gibi parlayan lstanbul ve 
Trakya muhafaza edilınelidir. Bu O&· 

hada sesini yük..,ltmeai lazım gelne 
umumi Bulgar kültür kuvvetini teıki· 
!atlandıracak Bulgar kalınadı mı? 

Bulgarların lstanbuldan kovulma· 
!arının önüne geçilmesini ve Trakya. 
lılann Trakyadaki aziz ocaklarına 
iade edilmelerini temin edecek Bulgar 
hükumeti yok mu? Trakyalılar, mu• 
kaddes ekzarhlık olan lstanbul ile 
bütün Bulgar milleti arasındaki rabı· 
taların tesisi makaadile, teıkilatları • 
nın bütün Trakyalıların öz yurtlarına 
dönmeleri ile ifade edilen sarih ve 
kati noktai nazarını beyhude yere or .. 
taya aürüyorlar. Trakya, Bulgarların 
mukaddes latanbulile münasebette 
bulunmalan için geçmeleri lazım ge• 
len mukaddes bir yerdir. Trakya ve 
lıtanbul ortadaki siya.i me..,leleri bir 
Bulıar gibi anlayan bütün Bulgarlar 
için bir ideal olmalıdır. Bulgar idare 
ve politikacıları, Türklerin bütün 
Bulgarları Trakyadan kovdukları yet 
miyodmuı gibi lstanbulu da zaten pek 
az kalan Bulgar unsurundan na.sıl te 
mizlediklerini görmüyorlar mı? latan 
bul ve Trakya meselesi, bütün bir Bul 
garlık meselesidir. Bu mesele, dört bu 
cağa dagılmıt bulun~n. Bulş~rları~ kül 
tür, ruhani ve halk bırlıklerının bır te-

mcltaıı olmalıdır. Bu sahada esir Bul· 
gar topraklarından gelen ~~lsarl.a: 
rrn kurdukları teıekküller soz sahıbı· 
dir. Bu tetekküller, her ıeyden evvel, 
yukarıda hatırlatılan bütün Bulgarlık 
mefküresi Üzerinde birleımeli ve la • 
tanbulla Trakyanın büyük ehemmiye 
tini tebarüz ettirmelidirler. 

,Bütün Bulgarlık mefkuresi için ça 
lışan tel4 Paisi Bulgar itithadı, mec• 
muasının biıttiıı sayılarında bu ideal
den bahsetmeli ve llul9or hükümeti 
de bunun üzerinde düıünmelıaı. · 

MİLLiYET P AZA 

Heybeli önünde müthiş bir facia 
(Başı 1 inci sahifede) 

denize dökülmu9, 32 kiti boğulup git 
mittir. 

Bu kısa cümle ve sayılar facianm 
korkunçluğunu göstermeğe yeter. 

Dün bir muharririmiz hi.diaenin tah 
kikine merkez olan Heybcliadaya gİ· 
derek sabahtan aktama kadar bu a· 
crklı vakanın nasıl olduğunu meydana 
çıkarmak İçin çalıtmıttır. Muharriri· 
mizin yaptıiı tahkikatı yazıyoruz. 

Y alovadan kalkıı 
Faik kaptanın idaresindeki Afitap 

motörü Yalovadan aebze, karpuz, ta
vuk ve sair e9ya yüklemiıtir. Bu eıya• 
nın sahipleri Yalovanın köylülerinden 
dir. Mallarını lstanbula getirerek aa· 
tacaklardır. Geçinmeleri bu yüzden • 
dir. Bunların bir kısmı da muhacir o
larak yerlettirilmit köylülerdir. Motö 
re çok eşya yükletilmit olduğundan 
kendileri motöre binemeıtıitlerdir. Mo 
töre Faik kaptan, taifeden Mustafa 
onbaşı, Mehmet, Raıit ve lznikli tüc
cardan Hüseyin Efendi birunitlerdir. 
Geride kalanlar ise piyade tabir edi. 
len büyük bir kayık tutmuşlardır. 
Bu kayık Yalovada Dağıstanlı Ali 
Efendiye aittir. irfan tarafından kuJ. 
lanılınaktadır. Bu kayığa motörde et 
yası olan köylülerden başka Bursadan 
latanbula gelmek isteyen bazı köylü
ler ve üç kadın da biruniıtir. Kayıkta 
bu suretle 55 kiti bulunuyordu. Kayı· 
ğa binmek için adam batına 14,15 ku
rut verilmittir. Bu tekilde gidip gel
me yasak olduğundan kayık ve motör 
adeta kaçak gibi Yalovarun dere için· 
den kalkmıttır. Kayık motöre bağ • 
Ianrnıt ve cuma aktaını saat 11 de 
yola çıkılmıttır. 

Evvelki gece hava oakindi. Motör 
ve kayık durgun denizin Üzerinde ls
tanbula doğru geliyordu. Saat gece 
yansından sonra iki buçuk üç radde 
aine gelmitti. Kayıktaki yolculardan 
hemen hepsi uyurnuflardı. Çok geçme 
den hatlarına gelecek korkunç facia
dan haberaizlerdi. 

Heybeli • Maltepe önlerinde 
Saat 3 sularına doğru Afitap mo • 

törü ve arkasında bağlı kayık Hey • 
beliada önünden geçerek ilerlemekte• 
dir. Heybeliadarun Burgaza düten 
kıamında değirmen feneri burnu var• 
dır. Maltepeye doğru da gene bir ka
yalık vardır ki, vapurların kazaya diif 
memeleri için oraya fener konmuttur. 
Motör ve kayık Heybelinin değirmen 
fener burnu hizasında ve Maltepe ön 
!erindeki diğer fener açıklarında yo
luna devam etmektedir. 

Bu esnada vapurculuk tirketinin 
F eruzan vapuru Kartala doğru gitmek 
tedir. Firuzan ıileptir. Saat iki buçuk 
ta Betiktat önünden kalkmıştır. Kar. 
tal Yunus çimento fabrikasından çİ• 
mento alarak Mersine götürecektir. 
Ve Hasan Bey kaptanın idaresinde • 
dir. Saat üçü geçiyordu. Motördekiler 
zifiri karanlık içinde Üzerlerine doğru 
büyük bir vapurun gelmekte olduğu
nu gönnütlerdir. Söylendiğine göre 
motörün kaptanı Faik uyuyormut. Dü 
meni Muatafa onbqı kullanryormuf. 
Motörde bulunan tüc:cardan lznik i 
Hü&eyin Efendinin muharririmize söy 
Jediğine göre, Mustafa Çavut dümeni 
iyi kullanamamakla beraber vapuru,,._ 
önünden geçeceğine zahip olarak mo· 
törün yolunu oaia çevinnittir. Ve bu 
tekilde geçrneğe tetebbüa ebnittir. 
Bir taraftan bağırmağa batlamıılar • 
dır. Hasan Bey kaptanın söylediiine 
göre motörü ancak yirmi metre yak • 
!atıldığı vakit görmüttür .. H.emen tor• 
nistan kumandasını verıruttır. Fakat 
vapurun hızını birden kMmek kabil 
olamadığından facianın önü alınama
mıttır. Motör Anadolu cihetine sağa 
doğru ve vapurun önünden geç.erken 
facia kaçılaıruyacak bir tekil alınıt 
tır. Motör, aerendireği kırılarak va • 
purun, gelit tarzı?~ gö~, ao11:1na 
geçmiıtir. Vapur ıpı kopartmıı, ıtte 
bu esnada içinde elli bCJ kiti olan ka 
yık, vapunın aaiına düpnüş, .. g~mici 
tabirile aborda olmuıtur; lakın bu 
çarpıtmada kayık delirımit, su alına· 
ia batlamıttır. Feruzan, bu suretle ka· 
yığı sağında, motörü &Olunda .. b~~a~a
rak Heybeli hizasına doğru yur~Uf" 
tür. Kayık su almakla beraber ıçınde· 
kilerin de korkulan arasında !'':"'~:" 
batınıı ve facia kurbanları denızın U· 
zerine döklmütlerdir. 

- Kurtarın. 
- Boğuluyorum. 
- Baba, baba. 
- Aallah, Allah. .. 
Sesleri gecenin korkunç karanlığına 

bir kat daha korku ve dehtet oaçrnıt· 
tır. Yüzmeye uğraıanlar, kurtulu~ 
ürnidile biribirlerine unlanlarla denı· 
zin üstü bir cehennem, bir mahferi an 
dır an yer olınuttur. Feryatlar Üzeri • 
ne vapur gerilemiı, evveli. bir, aonra 
da ikinci bir aandal daha denize indi· 
rilmittir. 

Kurtarılanların anlattıklarına gÖ • 
re sandallar da çabuk indirileınemit· 
tir. 

ilk kurtarılanlar 

Taifeden Yunus ve Şevki efendi • 
ler ve diğer taifeler aandallara kot • 
mutlardır. ilk olarak Mahmut kurta· 
rılmıtlır. Bu ihtiyarca bir adamdır. 
ikinci Hasan oğlu Mustafa, üçüncü o· 
)arak ta yenitehir Koyunhiaarlı Ahmet 
kurtarrlmıttır. 

Vapurun ate~çileri ve ikinci kap .. 
tanı Mu•tafa Bey de kurtarma itine 
çalışmış, kaptan Ha&an Bey nezaret 
ebniştir. Bu suretle ancak 23 kişi kur 
tarılabilmiı, 32 kiıi denizin karanlık
larına gömülerek acı tekilde can ve
rip gitıniştir. Motördekiler, söylendi
ğine gôre, kurtarma itine bakmamıı· 
!ardır. Kaza esnasında motörün yükü 
nü muhafaza ettiği, diğer taraftan da 
yükün bir kısmını ~eniz~ attığı. söy : 
)eniyor. Ancak motore yuzme bılmeaı 
aayesinde ve her n'.'aılsa Y al~vanın 
Kadıköyünden Tevfık Çavuı oglu 13 
yatında Hüseyin çıkarak kurtulmuı • 
tur. 

Faciadan ıonra 
Facia vuku bulunca vapurdan dü

dük çalınarak batkaca imdat iatenil· 

memiıtir. Denizde toplanabilenler top 
!andıktan sonra vapur yolupa devaın 
etınif, dün sabah Kartala giderek ha 
diseyi haber vermiıtir. Kartal jand11r 
ma kumandanlığı orada hadiseye el 
koymuştur. 

Heybelide nasıl duyuldu? 
Faik kaptan motörünü aaat dört 

buçuğa doğru Heybeliye yanaıtırmı~
tır. Ve Heybeli polis mevkiine hadı· 
..eyi haber vermiştir. Heybeli komis~
ri Haaan Bey, hemen tahkikata el koy
m"'' lazım gelen diğer makamları ha 
berdar etınekle beraber, bir motöı-lc 
facianın koptuğu yere giderek baıka 
ca insan olup olmadığını araıtırnuş, 
kimse bulunamamış.tır. 

Esrarengi::ı gemi 
Şimdi asıl meşele, faciadan aonrn. 

yoluna giden gemi olmuıtur. Bu geıni 
nereden geliyor? Nereye gidiyoıdu? 
ismi ne idi? Bu üç noktanın tahkikat 
için hemen aydınlatılması lizım~.l ... 

Bunun üzerine Marmaranın butun 
iskelelerine telgraflar çekilmit tele
fonlar edilınittir. 

Nihayet öğleye doğru Kutal jan • 
darına kumandanlığı geminin Kartal 
da, ve is-minin Feruzan olduğunu tele
fonla Heybeliye bildirmiıtir. Hasan 
B'>y kaptan da gemiye bir jandarma 
konarak nezaret altına alınmıştır Bir 
taı akan da Heybelide nezaret altına. 
alınan Faik kaptan ile diğerl"'t:"inın 
ifdelerinin alınma.sına başlanmrştır. 

Sabah olunca, bu kara haber Hey 
belide bir kurtun hıziyle duyulmuf, 
halk merakla iskeleye inınit, rıhtıma 
bağlanan motörün baımda toplanmıı· 
tır. Kara haber ayni zamanda yapur
larla adalardan inen halk vasıtasıle ıeh· 
rin her tarafına erkenden yayılmıttır. 

Müddeiumumi if baıında 
V akadan haberdar edilen nöbetçi 

müddeiumumisi Nurettin Bey Heybe
liadaya gelerek tahkikata ~~ ko~~h 
ilk olar.ak Faik kaptanla dıgerlerının 
ifadelerini almağa başlamı9tır. 

Kurtrılanlara ilk yardım 
Kurtarılarak vapura alınanlarrn 

ilk tedavileri yapılmıı, kusturulmuf, 
çaylar içirtilmit, elbiseleri kurutulmut 
tur. • 

Feruz;an Heybeliye gelıyor 
F eruzan vapuru 111at on ikiyi on bet 

geçe Heybeli önüne gelerek demirle • 
mittir. . . . . 

Bütün gözler vapura dıkılınittır. 
Çünkü kurtarılan ve boğulanların ha· 
kiki aayısı ve hadioenin nasıl olduğu 
timdi anlaşılacakt~ .. Kapt~n Ha~an ~· 
polis mevkiine getırılnut.tır. ~u~de~ 
umumi Nurettin, Heybelı nahiyesı mu 
dür vekili Vahdi, Heybeli komiseri 
Hasan belediye doktoru Rüttü Bey • 
ler ge.;,iye gitmi9)erdir. Hadioeyi tah· 
kik eden muharririmiz de gemiye git 
mittir. Muharririmiz kurtulanlara: 

- Geçınt olsun, demiıtir. 
Bunlann halleri çok acıklı idi. Yüz 

)erinde renk lcalmarruştı. Facianın tüy
ler ürpertici tesirleri gözlerinde oku· 
nuyordu. Bir takımı çıplaktı. Titreıi • 
yorlardı. Bazıları güvertede uzanmıt 
inliyorlardı. Müsademede parm.aiı ko 
pan Ahmet uata ağlıyordu. Dr. B. bun 
fara baktı. Müddeiumumi Nurettin B. 
hemen ifadeleri almağa b~ladı. Bir 
taraftan da ölenler tesbit ediliyordu. 

Kaptan ne diyor? 
Haoan Bey kaptan 53 yatlarında • 

dır. Çok mütdıeyyiçti; muharririmiz 
kendiaile görütmüttür. Kaptan diyor 
ki: 

- Kartal Yunus fabrikasından çi 
mento yüklemek Üzere 7 • 8 mil Üze• 
rinde gidiyorduk. Takriben Heybeli • 
Maltepe arasında idik. Birden önümü 
ze bir motör çıktı. Aramızda yirmi 
metrelik bir mesafe vardı. Bir fener 
görebildik. 19 batında yanımda Mu .. 
tafa Bey kaptan da vardı. Ona da göa 
terdim Kayığı görememiıtik. Feneri 
yoktu. Motörü kurtarmak için hemen 
torniıtan kumandaarnı verdim; fa • 
bt geminin bir tabii giditi vardır ki, 
makineler dursa bile birden önüne ge 
çilemez. itte maalesef bu çok hazin 
vaka oldu. Müoademede motörü kur • 
tardık; faakt kayık parçalanmıı. De • 
diğim gibi bunu göremedik. Nizam • 
name mucibince bunda da fener olma 
aı lazımdı. Yakadan çok müteessirim. 
Qtuz senelik kaptanlık hayatımda çok 
büyük gemilerde de çalı9tım. Hiç ka
za geçirmedim. 

Muharririmiz kaptana demittir ki: 
- Niçin müsademe olunca bat· 

kaca imdat İsUemediniz, düdük çalmadı· 
na:? 

- Biz çalıtıyorduk ta ondan. 
Muharririmiz sormuıtur: - Peki 

müsademeden sonra neden Kartal~ 
gittiniz ve Heybeliye gelmediniz?. 

- Kartal da yakındı. Oraya gidin· 
ce hemen jandarma kumandanlığına 
haber ·•erdik. 

ikinci kaptan Mustafa Bey de mo 
törün li.nıbasının eıyalar altında ol • 
mailndan ancak yirmi metreden ııö • 
rün~~il~iğini ve kazanın önüne geçil· 
ınesı ıçın çok çalıtıldığını söylemittir. 

Bunların ifadelerine göre hata mo 
tör sahiplerine ve kayıga aittir. Niza. 
mi tekilde fener koymamıtlardır. 

Motörcüye göre 
Motör kaptanı Faik Efendiye göre 

de mesele öyle değildir. Diyor ki : 
- Ben uykuda değildim. it batında 

idim. Hem motörde ve hem de kayık· 
ta li.mba vardı. Tehlikeyi görünce sa· 
ğa doğru gittik. Vapur dıı geldiği İ•· 
tikametten sağa çevirseydi, kaza ol -
mazdı. Denizcilikte kaide böyledir. 
Sonra kayığı ben tutmadım. Yolcular 
tutmuılar. Beni adeta zorhyarak ka • 
yığı motöre bağladılar. Bu kazada be 
nim kabahatim yoktur. Ve ben kayık 
kurtulıun diye de ipi kestim, motÖr· 
den ayırdım 11 

Vaka esnasında dümeni kullandığı 
aöylenen Mustafa onba91 ve arkadat 
!arı da Faik kaptan gibi söylüyorlar. 

Bitaraf bir ıahit 
Diier taraftan motörde olan lznik 

li tüccar Hüseyin Efendi muharriri .. 
mize demittir ki: 

- Motörün dümeninde Mustafa on 
batı vardı. Faik kaptan uyuyordu. De 

nizcilik bilmem amma, rladığ•!lla 
gôre Mustafa iti iyi kullanamn.dı. Va 
purun önünden hızla geçmek istedi. 
Facia da oldu ,, 

Bir baba kucağında çocuğu ıle 
boğuldu 

Kurtulanların anlattıklarına goı e 
hemen hepıi uyuyorlardı. Mü&adeın-· 
nin tiddetinden uyanmışlar ve bir de 
battıklarını görmüılerdir. Yalnız Ya· 
)ovanın Kadıköyünden Tevfik Ça.u; 
oğlu 13 yaıında Hüseyin daha hafıza 
ıına ıahiptir. Bu çocuk muharririmize 
demittir ki: 

- Çarpıtır çarpıtmaz kayık battı. 
Ben yüzme bildiğim için kurtuldum. 
latanbula sebze götürüyordum. Sala· 
caktım. Denizin Ü&tÜ kıyamete benzi .. 
yordu. Sandalda bir baba vardı ki al 
tı yedi yaşındaki çocuğu da kucağın
da idi. Bunlar da baba oğul boğul • 
muşlar. Çok acıdım. 

Bazıları da biri.birlerine aarılmıı -
lardı. Birisi de benim boynuma sarı .. 
hyordu. Ana baba a-ünü. Kendimi zor
kurtardun. 

- Korkmadın mı? 
Çocuğun gözleri puladı? 
- Hayır korkmadım. Çünkü yüz· 

me biliyordum. 
Kim kabahatli? 

Yukarıdaki ifadelere ve tahkikatın 
dünkü 9ekline bakılıraa faciadan da.
ha fazla motör kaptanı Faikin suçlu 
ve mesul olduğu anla91lıyor denebi • 
lir. Ancak bu hususta kat'i bir hü • 
küm vermek timdilik mümkün değil
dir. Yalnız ifadelerden motörde gö • 
rünmeyen bir kayık ve kayıkta ise fE
ner olmadığı anla§ılıyor. 

Motörcü Faik İ&e bunun akı ini söy 
!emektedir. Gerek tahkikat ve gerek 
yapılacak ehli vukuf keşfi ve mahk~
me aafahatı bunu meydana çıkaracak 
tır. Bununla beraber motörcü Faiğin 
ve dümenci Muıtafa onbaıının ehli .. 
yet vesikaları olmadığı görülmü9tür. 
Bir de bu tekilde kayık tahrik etmek 
memnudur. Yukarıda söylediğimiz gİ 
bi, kayık Y alovanın liman ve iskele • 
ainden de deiil, gizli bir tekilde dere 
için den kaldırılmıştır. 

Müddeiumumi Nurettin Bey dün 
gece de geç vakte kadar tahkikata de 
vam eylemiıtir. Bugün de tahkikata 
devam edilecektir. Kaptan Hasan B. 
motörcü Faik nezaret altında bulun
durulmaktadır. 

Acıklı sahneler 
Hadioe büyük bir heyecan uyandır 

mıştır. Dün Yalovanın birçok köylü • 
leri akrabalarının vaziyetlerini anla -
mak için ya Heybeliye gelmiıler veya 
telgraf ve telefonla haber almıılar • 
dır. 

Y alovanın Kadıköyünden Muatafa 
ise Heybeliye gelmit, oğlu Hasaru va
purda sağ ıörünce kucaklaımıtlar ve 
ağlaşmıtlardır. Bu acıklı hal herkesi 
ağlabnıttır, 

Yaloııada tahkikat 
Diğer taraftan Y alovada motörün 

ve kayığın nasıl kaldığı hakkında ma 
hallen tahkikat yapılmaktadır. 

Kurtarılanlar 

Yirmi üç lci9idir .. İ•imleri; Yalovcl
nın Kadıköyünden Salih oğlu Halil, 
Yalovanın Kadıköyünden Hüseyın nğ 
lu Yusuf, Yalovanın Çınarcık köyün. 
den Mustafa oğlu Hüseyin, Y alovanın 
Kadıköyünden Mevlut oğlu lahak, Ya 
!ovanın Kurt köyünden Muatafa oğ • 
lu Sefer, Kütahyadan Mehmet oğlu 
Ali, Yalova Safran köyünden Haoan 
oğlu Salih, Yalova Akköyünden lsma 
il oğlu Raif, Yalova Kadıköyünden 
Tevfik çavut oğlu Hüseyin, Yalovanın 
Akköyünden lıımail, Y alovanın Kadı
köyünden Ali oilu Hüseyin, Yalova • 
nın Kadıköyünden Elmas oğlu Meh • 
met, Y alovarun Hacı Mehmet köyün • 
den Hasan oilu Muotafa, Bursa Yem• 
9ertoprak Ocak köyünden lsmail oğ • 
lu Necip, Yalovanın Kurt köyünden 
Hüseyin oğlu Kadir, Yalovanın Çınar 
cık Ortaburun köyünden Mustafa oi( 
lu Ki.mil, Bursa Y eniıehir kazasın • 
dan Kabaçınar kariyesinden Musta • 
fa oğlu Salih, lstanbul Yemiş iskelesi 
Değirme nsokak 39 numarada Hn•bi 
oğlu Vasfi, Yalova Kadıköyünden Hü 
seyin oğlu Ahmet, Yenitehir Koyun • 
hisar köyünden lsmail oğlu Ahmet. 
(fazla su yutmluıtur. hastadır) Niğ
denin Semendirek kariyeainden Anifi 
oğlu Mahmut, Y alovanın Safran kö • 
yünden Mustafa oğlu Hasan, Koyun
hiaarlı Ahmet oğlu lsmail. 

Bu yirmi iki kiıiden batka kayığı 
idare eden irfan da kurtulınuttur. 

1 
Müsademe e•naıında yolcular uy-

kuda olduklarından kurtarma iti çok 
güç ve garip tesadüfler de olmuıtuı. 
Yani uyku halinde kurtulan da var • 
dır. Bursanın Yenitehir Toprakocak 
köyünden Necip, yorganile kurtul • 
mut tur. diyor ki: 

- Vapurda kendime gelince yor• 
aanıma aarılınıt buldum. 

Boğulanlar 
Otuz iki kitidir. isimleri: Bursa 

Yenitehir Toprakocak köyünden He
diye H. (Bakırköyüne gelinini almak 
Üzere geliyordu). Ayni köyden Şerife 
H., (asker oğlunu görmek için aeli • 
yordu), Buroa Mentefe köyünden Ka 
vak Alinin baldızı Hayriye H., Bur • 
sa Yenişehir Menteıe köyünden Ali 
oğlu Hasan, Burıa Yenişehir KarakOy 
den Riza çavuı, Karaköyden Musta • 
fa oğlu Hasan, Yenişehir Babasultan 
mahallesinden izzet oğlu Mustafa, 
Y eniıehir Koyunhisar köyünden Mch 
met oğlu Üzeyir, Yeniıehirin Seyrnen 
köyünden Nazif, Yalova Kadıköyün. 
den Besim oğlu Mümin, Yalova Ka • 
dıköyünden Bayram oğlu Ali, ayni 
lcöyden Süleyman oğlu Hüseyin, Hüse 
yın oğlu Haoan, Hasan oğlu Ahmet, 
Kefeli Hasan, Salih oğlu Mehmet Ha· 
un, Halil oğlu Salih, Hüseyin oğlu io 
mail, Hüseyin oğlu Halil, Hacı Omer 
oğlu Süleyman, Yalova~ın Safran kö 
yünden Tevfik Efendi, Yalovadan 
Molla Papnın Hasan, lznikten Arap 
Mehmet, Yalovanın Hacı Mehmet ko· 
yünden Tahir oğlu Nazif, ayni köyden 
Mümin oilu Çolak Hüseyin, Hasan 
oğlu Omer, Mümin oğlu Sabanca Ali, 
Oaman oğlu Ahmet, Buria Yeniıehi • 

5 

Asil konuklarımız 
Dün gece ge di!er 

(Başı 1 inci sahıfcdc) 
)erdir • 

Muhteı-em mısnfirleı- dun Burs:ıda 
ıezintiler yapmı9lar ve Uludağına çık· 
mıılardır. 

Ertugrulyatı Tophane önünde de· 
mirlemiş ve prens ve prenses Hazretle
ri Denizyollar idaresi rıhtımına çıkmıt 
1ar, vali ve belediye reiıi Muhittin Bey • 
le vilayet erkanı pofü müdürü Fehmi 
Bey tarafından kartılanmıılardır . 

Muhterem misafirler, doğruca ika .. 
metlerine tahsis edilen Beyoğlunda Tü
nel civannda eıki lıveç sefarethane .. 
sine gİtmiılerdir. 

Prens ve prenses hazretlcrile Mel 
demoiselle d'honneur'leri Mel.Reuterıvar 
ıehrimizde kalacakları müddet zarfın. 
da sefarethane binasında sefir Mösyö 
Boemann ve refikaıının huıuıi misafi • 
ri sıfatile ikamet edeceklerdir. Bu mü
nasebetle sefarethane bayraklarla süs • 
lenmiı, önü ve bahçeıi lıveç renkle· 
rinden ampullerle donatılmış.tır . 

Prens Hazretlerinin refakati .... ' ,,. ,. 
lunan kont Posıe ve yaverleri kuman• 
dan Wetter Perapalaı "" 
edi!:niıl rdir. 

Muhterem misafirJerin tehrimizi zİ· 
yaretleri hususi mahiyettedir. Bu ıcb 
le burada geçirecekleri günler için re•· 
mi bir program yapılmamıştır. 

Sefir MOıyö Boemann camileri , mü 
ze ve sarayları ziyaretleri ve tehirde ya. 
pacakları gezintiler için huauıi bir pro• 
gram hazırlamııtır • 

Bu aktam sefarette ıereflerine bir 
çay ziyafeti verilecektir. Çayda 1 aveç 
kolonisi de davet edilmiıtir. Y ann da 
gene eefarette bir reımi kabul yaptla • 
caktır. 

Muhterem misafirler 11 tetriniev • 
velde Waıaland vapurile lzmire gide. 
ceklerdir. 

Uludağa çıkıı 
BURSA, 6 (Telefonla) - lsv~ 

veliahtı Gu•tav Adolf hazretlerile pren· 
sesler ve maiyeti erkim vali. ve bel ... di .. 
ye reisi bu aaloah saat dokuzda Uluda· 
ğa hareket ettiler. 

Orada Bursalı dağcılardan bir grur. 
misafirleri ıel8.m1amıı ve kendilerine 
dağa ait resimlerden bir album takdim 
etmişlerdir. Uludağ ile fevkalade alaka
dar olan veliaht hazretleri dağ hakkın. 
da izahat iıtemiılerdir. Bu izahat ta 
klüp idare heyeti tarafından verilmiıtir. 

Bunu muteakip gene gösterdikleri 
arzu üzerine dağcılarla bir arada fotoğ
raf çektirmiılerdir. Veliaht hazretleri 
tehre avdetleri esnasında yola düşen 
telgraf telinin tamircisi ile bizzat alaka
dar olmuılardır • 

Veliaht hazretleri böcek enstitusü 
ipeıkit fabrikasır..r, Muradiye türbeleri
ni ve Yıldırım camiini gezerek buralar
da uzun uzadıya tetkikat yaptıktan oon• 
ra Mudanya yolile lstanbula hareket 
etmitlerdir. Mudanyada bir saat kadar 
kalmaları muhtemeldir . 

Y e,iltürbe önünde 
BURSA, 6 (A.A.) - Ulu konukla. 

rnnız l sveç veliahtı Guatav Adolf Haz· 
Tetlerile prensesler hazeratı saat 15,30 
da refakatlerinde Hüsnü Rıza Paşa ve 
belediye reisi olduğu halde açık bir 0 • 

tomobille gezintiye çiktılar . 
ilk olarak uğradı4<1arı Yetil camiirı· 

~e verilen izahatı alaka ile dinlediler 
ve ellerindeki rehberden takip ettiler. 
Burada ıördükleri gÜzellilc ve sanat İn
celiğini takdir eden veliaht Hazretleri
nin tetkikatı tam bir buçuk saat sur
dü. BiDıaaaa çini tezyinatile oyma tah· 
ta itlerinin ve caıniin dıttan muhtelil 
r~iml!~ni ald.:ar. Ondan sonra Y eıil 
turheıını de gezdiler. 

Müzede tetkiklerine devam etti-
l~r. Son~a U~u. cam.ii ve türbeleri gez. 
dıler. Muıarunıleyhın bu tetkikleri es
naaında yolları dolduran halk kendile
rini sevgi ve saygı ile alkışlamışlar. 
dır. 

-~~~~~-·~--~~--

Aylıklaı ı arttırılan 
Memurlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
birleımesinden sonra bu idarelerin ma• 
aı dereceleri vazifelerin ehemmiyet ve 
tümulüne a-öre az bulunmuı ve mua· 
melatm geniılemit ve çoğalmıt olmasın
dan dolayı yeniden bazı memuriyetler 
ihdas edilmitti. 

Yeni cetvelde ıube memurluklannın, 
tahsildarların muamelat ki.tiplerinin, 
iıtimlik kıımı imir ve memurluklarının 
dereceleri aynen bırakılarak yalnız Ün· 
vanları deiittirilmiıtir. 

165 lira ücretli Zeynep Kimil haa. 
taoeıi müdürlüğü kaldırılarak yerine 
(55) lira maaılı dahiliye mütehaamlığı 
ihdas edilmit, ayni hastanenin 165 lin 
Ücretli operatörlüğü 55 !inlik maata 
kalbedilmittir. 

Yeni fubuı nizamnamesinin tatbike 
konulması dolayısile 16 lira maatlı bir 
zührevi haıtalıklar memurluğu, Galata 
muayenehanesinde 14 lira maaıh 3 ka· 
tiplik, bir de ( 55) lira maatlı emlak 
ıubesi müdürlüğü ihdas edilmittir. 

Yeni kadroya göre maatlarına zam 
yapılan memurluklar ıunlardır: Encü
men kalemi müdürü 55 liradan 70 li· 
raya, evrak kalemi müdürü 45 liradan 
55 liraya, muhasebe müdür muavini 55 
liradan 70 liraya, varidat müdül·Ü 45 
liradan 55 liraya, varidat müdürlüğü 
tefi 30 liradan 35 liraya, başmürakip 
45 liradan 55 liraya, maıraf müdurii 
45 liradan 55 liraya, masraf müdürlü
ğü tahakkuk ıefi 30 liradan 35 liraya, 
müvazene müdürü 45 liradan 55 lira• 
ya, teftit heyeti mümeyyizi 30 liradan 
35 liraya, fen itleri kalemi mümeyyizi 
30 liradan 35 liraya. 

rinden Aliköae oilu Mehmet. 
Bu yirnıi dokuz isimden ha ka 

bir baba ve altı yedi yatındaki çocu• 
ğu vardır ki iıimleri tesbit edilemeınit 
tir. Ayrıca bir kitinin daha kim oldc· 

tu henüz anlatılamamıttı.r. 



MiHiyet'in Romanı: 4 

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

Coşkun bir halktan, bir çok gözlü 
ejderha gibi halktan korkuyordum 

Hülasa j 
[ Mathe Richard tayyareci aıfatile 

vatana hizmet için çırpınıyor fakat har
bin başlangıcında bir kasabadan geçer
ken otomobili benzinsWikten pan yapı
yor. Marthe bir tayyareci arkadaşından 
benzin alıyor. Bu benzinler İngiliz ben
zirudir. Otomobilin yanma döndüğü za
man orada müthiş bir kalabalık görüyor. 
Herkes bunu casus zannetmektedir.] 

Otomobilimin pan yapması, sa -
man arabasile yaptığım küçük se
yahat, bir harp sahasında bulun
maklığım, elbiselerim, bütün bu saf 
ahalinin nazarında, esrarengiz gö
rünmü.tü. Her zamankinden daha 
ziyade ciddi, ve hatti. resmi olan i
ki jandarma harp zamanında vazi
felerinin icap ettirdiği bir ehemmi
yetler üzerime doğru yürüdüler ve: 

- Vesikalarınız? diye &Ordular. 
Çantamı açtım, devlet kuvveti -

nin bu iki mümessiline kağıtlarımı, 
hü,iyet varakamı uzattım. Saman 
a ıabasmdan inmiftim. Kollarımı 
kavu4turmut •atkın bir tekilde ne-

. ~ceyi bekliyordum. Zaman çok kötü 
idi. Fikirlerin bu çılgınlık devre -
sinde, sinirlerin bu kadar gergin ol
duğu bir sırada kendimi kurtarma
ğa muvaffak olabilecek mi idim? 

Halk etrafımı sarmıftı. Bir uğul
tu halinde mırıltılar yükseliyordu. 
Bu mırıltılar arasında mütterek bir 
kin ve intikam seziyordum. 

Bir çapkın: 
- Kahrohun casus! diye haykır· 

mağa ba~lı~ dı. 
Bir köylü; diğer köylülere mese

leyi haberdar etmek için: 
- Bu bir casustur! diye bajırdı. 
Bir jandarma saman arabasına 

ı;rktı ve tenekeleri keşfetti. ve ba -
na: 

- Bu benzinleri nereden aldın? 
diye sordu. 
Hakkımda fena bir delil daha 

bulunmuttu. Çünkü benzin her yer
de müsadere edilmitti. Ve bende 
de vardı. itin daha fecii, İngiliz 
benzin tenekeleri kırmızı idi. 

Neden kırmızı olsun? Bu renk, 
halkın hiddetini daha ziyade tah
rike vesile oldu, herkes: 

- Kahrolsun casus! diye haykı
rıyordu. 

Bu defa, ne yalan söyleyim, kork 
lum. Cotkun bin halktan, bir çok 
gözlü bir ejderha gibi olan halktan 
bir ıeylap gibi etrafı saran halktan 
korktum. Çünkü bunlara kartı koy
mak imki.nı yoktu. 

iki jandarma kendilerini takip 
e.tmemi emrettiler: tevkif edilmiş
tim. 

Bisiklet 
Halk pefimi bırakmıyordu. Etra

fımı çevil'İyorlardı. Jandarma dai
resine ve belki de idam sehpasına 
kadar beni takip etmeğe karar ver
miş gibi idiler. Tehdit daireleri, hid 
det veyahut tereddüt dalgalarına 
göre ya genitliyor ve yahut daralı
yordu .•• 

- Öl~ürün şunu! öldürün şunu! 
Nefesım tıkanacak gibi idi· köy. 

lüler tat yağdırmağa ba9l~ışt~ 
Yol da askerle e rastgeldik. Bu as
kerler de köylüler arasındaki heye. 
cana kapılarak "gebertmeli! geber
s!n !., diye haykırıyorlardı. Gözle -
r~m dolu dolu olmuttu. Hiç fÜphe. 
sız bu ya,lar bir itiraf gibi tefsir e
dilebilirdi. 

Jandarma dairesine bi~ casus 0 _ 

l~rak girdim, her halde çok yakın 
hır zamanda hakkımda bir karar 
verilecekti. Köpeğim meyus bir 
halde bana bakıyordu. Dıtarıda 
parmaklığın önünde toplanınıt o • 
lan halk bana küfürler savurmakta 
ve ölümümü istemekte devam edi
yordu. 

Ha}~ uzakta idi. Pencere açıktı. 
Ne kagıtlarunın muayenesinin, ne 
de kıııaca isticvabımın neticesini 
beklemeden hemen hükmünü veri. 
yordu: 

- Bir casusmu, ! Ve jandarma _ 
!ar 

1 
tayanı dikkat vesaik bulmut • 

lar ••• Jandarma kumandanının _ 
.. . d d ma 

sası uzenn e uran dağınık kağrt-
l~rım. kırmızı tenekeler arasındaki 
hır rovelver bütün şüpheleri teyit e
decek mahiyette idi. Bu rovelveri 
pan yapan otomobilimin içinde bul 
muşlaı dı. 

- Marthe Richard? Marthe Ri
chard? 

4ayat ! bu İ•im jandarmalara hiç 

bir feyİ hatırlatmıyordu. Demek o
luyor ki kanatlarla elde ettiğim za. 
ferler güme gitmitti. Son Crotoy -
Zurich seyahatmı münasebetile bü
tün gazeteler benden bahsetmitler· 
di. Biı~ çok defalar resmimi basmış· 
!ardı. Fakat harp bütün bu insan -
!arın hatıralarını bir yangın gibi 
yakmıt harap etmişti. 

Jandarma kumandanı bana bir 
casus yakalamaktan ve bu suretle 
milli müdafaaya çok sıkı bir şekil
de yardım etmekten doğan bir gu
rurla: 

- Sili.h tıqımağa sali.hiyetiniz 
yok! dedi. 

- Fakat, diye mırıldandım. Ben 
yalnız bıqıma seyahat ediyorum. 
Çantamı açtı: 
- Ya bu para? diye sordu. 
Filhakika yanımda 3.000 frank 

vardı. Bu para ayda 100 veya 150 
frank aylık alan bir adamın gözün
de bir servet demekti. Ve bunu an
cak casuslukla tefsir edebiliyordu. 
Zira halkın nazarında casuslar ga. 
yet yüksek bir hayat ya~lar ve 
çok para kazanırlardı - bot bunu 
&0nradan öğrendim ya! -

Jandarma kumandanı beni ala
koymağa karar verdi ve tahkikata 
bllfladı. 

-i-llRl!!IB 
Şimdi köyde büyük bir binada 

mahpustum. Yazlık elbisem, çiçek
li şapkam, köpeğimle beraber mah
pustum. Yanımda çamıqır namına 
bir fey yoktu. Höcrem kapalı ve 
havasızdı. Yatak diye C:c bir ot min 
derim vardı. 

Zaman geçtikçe, benim tayyare. 
ci bir kadın olmam, zindancıları -
mın, jandarmaların ağır fakat na
muslu kafalarında bir istifham ha
~ıl etmeğe başladı. Daha birinci 
günden bana onlarla beraber bü -
yük bir odada oturmama müsaade 
ettiler. Ve hatti. beni gayet mahçup 
bir tekilde sıkıla sıkıla buraya ça
ğırdılar. 

Ufak tefek hizmetlerimi gördü
ler. Kofup gidip bana öteberi yiye 
cek aldılar. Benim buradaki huzu
r'Untdan yavatyav~ müteessir olma 
ğa b~lamıtlardı. Gençtim, si.kin 
bir kadındım. Her ~~ye kulak as
mıyordum. Fakat bum~n1a beraber 
kaııarımı vermit görünüyordum. iş
te bütün bunlar, onları korkutmak 
tan ziyade eğlendiriyordu. Vazife
lerinin ve üniformalarının icabı o
larak gayet ciddi göründükleri 
halde bana yardım etmek için et
rafımda dört dönüyorlardı. Hiç bir 
feY yapamazlarsa ben bir enditeye 
dütmeyim diye köpeğimle konuşu
yorJardı. ilk mütecaviz halleri, gü. 
net altı;,daki kar gibi erimitti. Ve 
bunun için de hiç bir sebep yoktu. 
Casusluk töhmeti albnda maznun 
mevkiinde bulunduğum halde bile 
batkalan üzerinde yapabileceğim 
tesiri bu suretle öğrenmit oluyor -
dum. 

iki gün burada kaldım. Bunlar 
benim yeni dostlarımdı. Kendim i
çin aldırdığım konserveleri taksim 
ediyor, yemeği onlarla beraber yi
yor, onlarla beraber kahvaltı edi
yordum. 

Paristen yapılan bir telefon üze
rine tahliye edildiğim zaman oto -
mobilimi orada bir garaja çektim. 
Cünkü otomobilim kabili istimal 
bir halde değildi. Çünkü, bütün 
benzin müsadere edilmitti. Fakat 
bu sefer yayl\ olarak Amiens'in yo
lunu tuttum. Orada beni Parise gö
türebilecek bir tren bulabileceği • 
mi zannediyordum. 

Yol da feci kervanlar görüyor • 
dum. Bunlar evlerini barklarını 
tahliye etmitler, y('ıkte hafif paha
da ağır ne varsa hepsini sırtlarına 
vurmutlar hicret ediyorlardı. As • 
kerlere, yorgun, Üzerleri toz içinde 
askerlere tesadüf ediyordum. Ba
zan bir tayyare, uğultusu ile bu ka
filelerin korkan sükutunu yırtıyor 
ve herkes mihaniki l:ıir tekilde ka
fasını yere eğerek: 

- Dikkat! Tayyare! diye keke
liyordu .•• 

Amiens karg,..alık içinde kay • 
nıyordu. Herkea bir tarafa koıu • 
yordu. Her yoldan kafile k~file 
mülteciler geliyor ve önünde set 0 ]. 

mayan İnsan dalgalarını gittikçe 
genitletiyordu. 

- Almanlar yaklıqryor ! Alman
lar yaklatıyor ! - Bitmedi -
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!Kurtuluş günümü7 İspanyada 
(Batı 1 inci sahifede) İsyan büyüyor 

lstanbul humandanı Halia Pafa hıta-
atı aeUimlıyor ' 

den itibaren geçit resmini aeyretmek 
iateyenlerle dolmağa baılamııtı. 

Merasimi.n baıhyacağı Sultanahmet 
meydanı, biriken kalabalıkla iğne atıl
aa yere düpniyecek bir manzara ııös
teriyordu. 

Saat tam dokuz buçukta merasime 
iıtirik edaı kıtalar, askeri mektepler 
ve diğer teıeldıüller meydanda yerleri
ni almıt bulunuyorlardı. 

Bu kıannda tramvıoy münakali.tı er
kenden tatil edilmit, polis, intizamı 
temin için tedbirler almak mecburiyetin• 
de kalmııtı. 

Geçit re:ııninden evvel 
latanbulun kurlulduğu, aevgili or

dunun şehre ayak bastığı an, saat 
tam 10 da kutlulandı. İsta.ıbul kuman· 
danlığınca tayjn edilen yerlerden top
lar atılmağa başladı. ilk top seai du
yulduğu zaman limandaki bütün vapur
lar düdüklerini öttürerek bu klll'tulut 
gününün en mesut anını selamladılar. 

Bunun ardından lstanbulu bu &aa· 

dete kavuıturan ıelıitlerin hatmur anıl· 
dı: 

Bütün nakil vaaıtalan ve halk iki 
dakika olduğu yerde durdu. 

Geçit reami baflıyor. 
Saat onu çeyrek geçe önde moto 

aikletli polialer ve askeri bando oldu
ğu halde alay, Sultanabmetten hare
ket etti. Geçit r~inde, aıraıile, Har. 
biye, Deniz Harp, Tıbbiye mektepleri, 
Kuleli, Maltepe askeri liseleri, Gedikli 
küçük zabit mektebi, . bir pidaye tabu
ru, bir süvari bölüğü, bir sahra balar· 
yau, polis ve itfaiye müfrezeleri, sivil 
mektepler talebeleri yer almıılardı. 

Geçit alayı, SalJamaöğüt, KÖprü, 
Şithane, Galataaaray, yolile Taksime 
doğru ilerlemeğe baıladL Cadde eri 
dolduran haUı:, k.;ı,..aman aakerlerimi
zi büyük bir allut tutanı içerisinde ve 
candan gelen bir Sevinçle ıelam!ıyor. 
du. 

Tah.imde 
Bu aırada T akaimde de icap eden 

haz.lıklar bitirilmiı bulu.nuyordu. Abi
denin tam kartı cephesinde kurulan bü
yük tribünde, lıtanbul kumandanı Ha
lit, merkez kumandanı Fehmi Paşalar
la Halk Fırkau idare heyeti reiıi Ce
mal Bey, ve di(er davetli zevat yer al
mıtlardı. 

Ortada büyük bir kürsü hazırlan
mı§, keıif bir kalabalık meydanı ser
çeve halinde ablcıka içine almııb. 

Saat 11 i seyrek geçe, alay Taksi
me vardığı zaman, Halia Pata, .bidenin 
yanında yer alan hart.iye talebesini tef
tiı etti. l.:umhurıyeı: au .. uc...... _ 
riyet Halk Fırkaaı, latanbul belediye· 
si ve Halkevi namlanna güzel birer çe· 
lenk kondu. Bunu müteakip Hamiye 
bandosunun verdiği bir (Ti) kuman
dıuile hazırlanan direğe bayrak çekil
di ve selamlandı. lstildal marıı çalına· 
rak bayrak çekme merasimi nihayet 
buldu. 

Bundan aonra, Şehir Meclisi azıurn
dan Refik Ahmet Bey, kürsüye çıka
rak ıehir nanuna bir nutuk söyledi. 

Geçit resmi 
Refik Ahmet Beyin nutkundan son· 

ra, tribünde bulunan lıtanbul kuman
danı Halis Paıanm Önünde geçit rea
mi baıladı. Geçit resmine itti.ak eden 
bütün kıtaat ve teıekküller çok canlı 
bir yürÜyÜ§ ve imrendirici bir heybet
le ayni sırayı takip ederek geçtiler. 

Mektepler safmm önünde yüksek 
tahail talebeai vardı. Onun ardında da 
Galataaaray ve diğer mektep talebeleri 
yer almıtlardı. En ıonda, Eanaf Ce
miyetleri namına hazırlanan büyük bir 
çelengi taııyan ot<ımobil geçti. Ve geçit 
resmi bu ıuretle nihayet buldu , 

latanbul humandanlığında 
Öğleden ıonra saat on albda 11-

tanbul kwnandanlığında bir reıımi ka
bul yapıldı. Belediye reisi ve Şehir 
Meclisi azasından, cemiyetler mümea
sillerinden ve fırka reialerinden müte
ıeklci) birer heyet, kumandanlık mer
kezine ııiderek Halis Paıaya, halkı
mızın orduya olan ıükran hiılerini ar
zetti. 

Diğer toplantılar 
Iı.tanh.ulun kurtuluı bayranu müna

•e!>etile dün ıehrin birçok yerlerinde 
musamereler, eğlentiler tertip edilmiı 
g-;ce. Halkevinde bir danalı çay veri). 
mııtir. 

Şehir bandosu dün gece Takaim 
meydanında milli parçalar ç.:ımııtır • 

Belediyenin ziyafeti 
Bel~~İye d.ün ~§am ordu ıerefine 

2~ kışılık brr zıyafet vermiıtir. Bu 
zıyafette latanbul vali ve belediye rei
si M~hittin bey uk 11k alkıtlarla kesi· 
len hır nutuk aöylemiı ve natkunda 
lstanbulun kurtuluıunun kutlulanması 
mün~s~betile ~~afette nutuk söylemek 
ıerefının kendısıne verilmeıi bahaine 
Türkiyeyi ve "tanbulu kurtaran ordu 
ve kumandanlarma letekkür ederek lra· 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıebbüı eden zabıta kuvvetlerinin Madrit
le doğru çekilmeğe mecbur edildiği söy
lenmektedir. 

Ovieılo'da tüfeklerle müsellah grevci
ler ile poliı kuvvetleri arasında kanlı 
çarpıtmalar olmuştur. Hastahanelere beı 
ölü ve onu polis memuru olmak üzereJ 
birçok yaralı kaldmlmııtır. Bir tayyare 
filosu ile aoker kıtalan gelmiıtir. 

Barselon' da da örfi idare ilan edilmit
tir. Katalonya parlamentosunun, katalon
yarun istiklalini ilan eclmesi bekleniyor. 
Zabita 300 kiti tevkif etmiştir. Posta ve 
telğraf muhaberatı durmıi\tur. Asker 
kuvvetleri sokaklarda devriye gezmekte
dir. Bazı karıııldıklar olmut v~ altı kişi 
yaralanmıftır. 

Scn•ebastiy.ıııde birçok ölü ve yaralı 
olduğu bildiriliyor. Bilbao ile bütün mü· 
nakalat ve muhaberat keıilmitlir. 

Valanıiyada ıehir suıuz ve elektriksiz 
kalmııtır. Şehirde yiyecçk de yoktur. 

MADRIT, 6. A.A. - Tam sayısını 
meydana çıkannak mümkün olmamışsa 
da, huııüne kadar epey öle

0

n olrnut
tur. Asturiyos'da vaziyet çok ağırdır. 
Ve asiler liuradaki birçok köylere hakim
dirler. 

Miyerest'e ııerek asilerden ve gerek 
zabıtadan on kiti kadar öldürülmüttür. 
Tüfek ateıi saat sekize kadar sünnüıtüı 
Silahlı asker kıtaatı, asileri kuıatınak i· 

ispanyada bir nümayif manzarası 
ve lspanyol zabitaaı 

çin Aviedo, Valladolit ve Leon tehir
Jerinden ileriye çıknııtlardır. Birçok te
hirlerde grev letebbüııleri haber verili
yor. 

Madritte, bükllırıet fevkalade tedbir
ler almııbr. Her geçen yolcunun üstü 
baıı aranmaktadır. BB§lıca resmi dairele
rin bulunduğu yerlere civar sokaklar pro
jektörlerle taranmaktadR". Varoılara aa
ker yerlqtirilmittir. Mühim aokaklarda 
makineli tüfek müfrezeleri bulundurulu· 
yor. 

Silah fabrikasına doğru 
SENSEBASTIY AN, 6.A.A. - Bilbao 

.\an bildiriliyor: Asiler, zorlu bir çarpıt· 
madan ıonra, Eibar aila!ı fabrikasını ele 
geçinnitler İse de sonra askerler bunlan 
dışarıya atmıılardır. Epeyce ölen ve ya
ralanan vardır. 

PARIS, 6.A.A. - ispanyadan 8,45 te 
gelen en son haberlerden, ıirndiye kadar 
100 kitinin öldüğü anlatılıyor. Sabahın 
üçüne kadar reımen itiraf edilen ölü aa
ym 31, yaralı ıayıaı da 46 idi. 

Topçular çağrıldı 
SEN SEBASTIEN, 6.A.A. - lntıza

mı muhafaza ve grevci gruplannı dağıt· 
mak için topçu efradı çağırrlmıttır. Top· 
çu havaya ate§ etınek mecburiyetinde 
kalırut tır. • 

Şehrin muhtelif mıktalanna mitralyoz 
bataryalan konmu§tur. 
~ev vilayetin bir çok tehir ve köy· 

lerme yayılmııtır. Mondrigov da hücum 
kıtaatı dündenberi asiler tarafından mu
hasara altımda bulunan bir karakolu kur
tannıtlardır. 

Bir çok kimseler tevkif edilmittir. 

T ayarelerle tehdit 
MADRID, 6.A.A. - Altı tayyarerıin 

Meresae diin asilerin üzerinde uçtuğu te
yit ediliyor. Aailer bonbardıman korku· 
sile yerlerini terk etıniılerdir. 

Mauzaneda da dağlarda ilıtila!cilar tü
fenk belki de mitralyozlar!ll müıellah ol· 
duklan halde bir piyade bölüğü ile takvi
ye edifriıiı olan muhafızlara saatlerce mu 
kavemet etmiılerdir. 

Aıiler bugün tk'enle takviye kıtaatı gel 
mesine mani olmağa çalıııyorlar. 

Saat sekizden sonra sokağa 
çıkmak yok 

MADRIT, 6. A.A. - Dün akıam rad
yoda konuıan dahiliye nazın, halka' e
hemmiyetli bir ıebep olmadıkça, ,...;t 20 
den •onra sokağa çıkmamalarını tenbih 
etmiıtir. 

Madritte vaziyet 
MADRID, 6. A.A. - Vaziyet düzeli. 

yor gibidir. Mağazalar açılmıttır. Traın. 
vaylar kı'raatın himayesinde itlemekte
dir. Tünel kısmen çalışmaktadır. 

Oviedodaıı bildirildiğine ııöre maden 
havzası asileri dağlara ve maden kuyula
rına iltica etmektedirler. Kıtaat bir kaç 
köyü tekrar itğal et!ıniıtir. 

d«ıini Ulu Gazimiz ve ordu §erefine 
kaldırarak hazirunu içmeğe davet et
miıtir. 

Bundan sonra sıra ile nutuk söyJe
yen İstanbul kumandanı Halis, hava 
kuvvetleri kumandanı Muzaffer Pata· 
lar ordu namına teıekkür etıniıler ve 
Muzaffer Paıa hava kuvvetlerinin mil
li mücadele esnasında kahramanlık ve 
fedakarlıklarından haziruna kısaca hah· 
ıetmiıtir. Ziyafet geç vakite kadar sa
mimi bir hava içinde ııeçmittir. 

(MÜTEFERRiK HABERLEE 
Tersanelerimiz 

---o-

T erıane havuzlarında 
faaliyet artıyor 

Seyrisefainin lağvından sonra 
batlıbaşına bir idareye bağlanan 
havuzlardaki faaliyet son aylar 
zarfında artmıttır. Eski vaziyete na 
zaran büyük bir salah ve inkişaf 
gösteren havuzlanma itleri de ço
ğalmıştır. Limanımızdan transit 
olarak geçen ecnebi vapurlarından 
pekçoğu tercihan tersanelerimiz • 
de havuzlanmaktadrr. Esasen, Sey 
risefainden ayrılarak üç ayn ida. 
reye raptolunan bu müeaselerin va 
ziyetlerini tesbit etmek için yapı -
lan son tetkikat bunu teyit etmiş -
tir. Öğrendiğimize göre, havuzlar 
müdürlüğü tersarıeciliiğmizin aza
mi inkitaf çağma varabilmesi ve 
civar tersanelerle rekabet edebil -
meıi imkanlarını arattırmaktadır. 
Bu hususta icap eden tedbirler a
lınacaktır. 

Kadıköy - F enerbahçe 
!ramvayları 

Kadıköy • Suadiye • Bostancı tram
vay hattının Ihlamurdan F enerbahçe· 
ye aynlan tebekesi önümüzdeki haf
ta içinde bitecektir. Bu suretle Kadı
köy - Fener bahçe tramvay §ebekesi 
ay aonunda i§lemeğe baılayacaktır. 

Ali Rana Bey 
Ankaradan şehrimize gehnit olan 

inhisarlar ve Gümrükler vekili Ali Ra
na Bey dün sabah inhisarlar Umum 
mıidürlüğüne giderek bir müddet meı
gul o im ut tur. 

Vekil Bey birkaç güne kadar An
karaya gidecektir. 

Dört İngiliz tayyaresi gel
di ve gitti 

İngiltere sivil tayyare teıkilatına 
menaup dört tayyare evvelki gün Lon
dradan ıebrimize gelmit ve dün EQi
ıebir, Konya terikile Halebe gitmiş-
tir. • 

Tayyare).,.- bir lngiliz pilotun ku
mandası altında olup mürettebatı dört 
Hintli bir de Avusturalyalı tayyareci
den ibaret olup bir tel.kik ıeyabati yap
maktadırlar. --

lngiliz seyyahı geliyor 
Yarın Homerik vapurile tehrimize 

400 lnııiliz seyyahı gelecektir. --Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilmiı barometro bu tabab ıaat 
7 de 763,5, 14 de 762,5, hararet dereceıi 
7 de 14,5, 14 de 22, azami 23,5, asğari 
14. Rüzgar yıldız ve poyrazdan eami§
tir. Azami ıürati saniyede (8) metroya 
çıkmı§tır. 

Seksen milyon değil, 
sekiz milyon 

Dünkü gazetemizde ıekiz milyon 
liralık gümüş para basılacağına dair 
olan haber yanlı§l.dda 80 milyon lira 
olarak dizilınittir. T ashilı ve itizar &

deriz. 

Efgan kralının bir oğlu oldu 
KABiL, 6.A.A. - Kral Alahazreti 

Hlimayun Mehmet Zahir tabın 23-7-934 
de bir erkek çocuğu dünyaya ııelmit ve 
ismi Ahmet ıah konmuıtur. 

Suni benzin yakan 
otomobiller 

VIY ANA, 6. A.A. - Suni benzin ya. 
kan otomobiller için Alp yollannda tertip 
edilen ilk budunlar arası koşu, :zirai mah 
ıulattan çelUlmiı bir madde kullanan 
Avuıturyarun üstün ııelmeıile neticelen. 
di. 

M. Mac donald hasta 
LONDRA, 6 (A.A.) - Başvekilin 

hekimler tarafından muayeneainden son
ra sıhhat raporu netrine 1 üz um ııörüJ. 
memiıtii-. M. Makdonaldin umumi ah
vali iyi olmakla beraber, daha bir müd
det gözlerini yormaması icap ediyor
muı. 

Bazı kimseler, rapo; neşredilmeme-
sini hayıra yormuyorlar. · 

Bir gemi kayalara vurdu 
ADELAIT, (Avusturalya), 6. A.A.-

4500 tonluk Viktorya adlı Danimarka va· 
puru, zorlu havaya kapılarak kayalara 
vurmuıtur. Geıninin pruvası delinmiıtir. 
30 kitilik mürettebat sağdır. iki römor
kör kaza yerine yetiımiılerdir. 

Belçikada deflasyon 
BRü'KSEL, 6.A.A. - Milli müdafaa 

nezareti 1935 bütçeainin Deflasyon (pa· 1 
ra mıktannın azahlmaıı p)aıu mucibince 
44 milyon yerine 70 milyon tenzil edile
ceğini bildirmiıtir. 

1 Küçük haberler 

• Münar Servet Bey için - Geç 
sene va.zile baımda ani olarak v at 
eden belediye mimari fUbesi mudiinı 
Servet Bey için yarın, vefatııun yıldö
nümü münasehetile Mimarlar Birliğı bir 
ihtifal yapacaklardır. Bu ihtifale bele
diye de i§tirak edecektir. 

Miınarlar saat 1,30 da Alay 
künde toplanacaklar ve uır1' • 
rine giderek ziyaret e~I , çdenk 
1ı ... ..ı...c.ı.ı..n1ır. ' 

Tütün istihsal saraları 
ANKARA, 6.A.A. - Tüıkofiste•~ 
1 Ağustostan itibaren ta .~ik mevk•: 

giren f'kiciden tütün alma kanunufl 
hükümlerini İzah ve bu kf'nun esasi' 
dahilinde muhtelif balyaların imal tefi 
]erini bilfiil ekicilere göstermek uı~ 
Türkofiai tütün maaasr şefi Mümtaı 
memur edilmittir. Mümtaz Bey Eğe dl 
takasından batlıyarak ıüratle bütün 
kiye tütün istihaal sahalarını dolata.,
tır. 

F ahrettin Paıa Adanada 
ADANA, 6 (A.A.) - Ordu miif' 

!İşi Fahretıin Paıa hazretleri ve Y~ 
rmda bulunan zevat dün ıehrimize r 
mitlerdir. 

T. D. T. C. inin gazetele 
radyoya, ajansa teşekk" 

ANKARA, 6 (A.A.) - Türk 
tetkik cemiyeti umumi katipliği 
buat umum müdürlüğüne ıu mek 
göndermiıtir: 

"Dil bayranu günü matbuat, 
ve radyolar tarafından göıterilen 
yük ve içten çalıtmadan dolayı bil 
benimıeyerek candan uğra§aD yülı,J 
makammızla bütün gazetelere, AJıall' 
ajansına Ankara ve latanbul rad>:1 
na kartı duyduğumuz teıeldıürlef11!~ 
Jağmı diler saygılarnnı sunanm -
dim.,, 

Staviski işinde alakadal 
bir polis müfettişi 

Ll LLE, 6.A.A. - Polis müfet~iti ~ 
riani'nin türlü çirkin hareketlerinden~ 
layı burada bir rezalet çıktığı malÜJıl 
Şimdi söy'l·ndiğine ııöre, bu adamla a# 
nesinin yapU;kfan İtler, Staviıki mesel' 
aile alakadannıı. 

Bugün ikinci ma! 
(Başı 1 inci sahifede) 

halele daha uata olan Çeklerden ~ 
cak iki gol yemeaine mukabil, hiicdll 
hattı ümit edildiği kadar tesirli ol..,., 
mıt ve hatta sırf tereddüt yüzüııdıı' 
bir iki sayı da kaçınnıttı. 

Bugün misafirler dinlenmiı ol~ 
F enerbahçe takımı da eaas kadrv. 
fazla değipniı olmadan takviye ~ 
mit bulunarak oynayacaklarından. P' 

günkü maçın çok çetin ve z-kli of,t 
ğı tahmin edilir. 

iki aeneye yakın bw zamandır ~ 
bol sahalarımızda görülmeyen R"!! 
ile Necdet, Alet - Günet takımının ır 
hafta ötede beride yapmakta oJdul 
ekzeraiz maçlarında mütemadiyeıı ~ 
namakta olduklarından tamamile .:; 
fonn bir halde bulunmaktadırlar. ~ 
hassa Rebil - aon zamanlarda ııor"' 
ğümüz bir iki oyununa naazran .. ftl. 
bol hayatının en iyi ve en kud 
bir devreıinde bulunmaktadır. 

Fenerbahçe müdafaaaırun en i1 
elemanlanndan olan Cevadın, gözii' 
deki bir inza dolayıaile oynayaııı!, 
mıı olmaama rağmen, bu müdafaAP" 
cuma. günkü maçta muvaffak o!duı; 
nu diitünürsek, böyle bir müdafaa .ı 
nünde daha kuvvetli bir tekil alaJ 
bir Fener hücum hattının her hal 
bir ıeyler yapabileceğine inanabil~ 
Cuma gÜnÜ, Fener hiM:um hattı fv 
oynamamakla beraber, mubacimlel' 
den bir k:ıamınm atak kabiliyetleriııl' 
azlığı dolayıaile bu hat bir it aörfllll' 
mitti. Halbuki bugiin, meaeli.: 

Niyazi, Necdet, Muzaffer, Fikı"' 
Rebil teklindek.i bir hücum hatt81 
Bohemiana müdafaaamı bir hayli dl 
küle dütüreceğine kanilz. ~ 

Hatta, gönlümfuıe öyle doğuyor 
bugünkü maçı kazana.cağız. , ıf 

Sadun GA"' 
F enabahçe - Ateı Giineı "' 

Bugünkü mühim maçtan evvel, r 
nerbahçe - Ateı Güneı genç takaıılS' 
n arıuında bir maç yapılacaktır. 
Dağcdık klöbünün teni• turnlfll!1. 

NeteU - Protopopof Beye galip b'" 

6-3, Necİp·Medoviç Beye hükmen ı~ 
Mahmut.Bulent Beye galip 6-1, 6-1!,j' 
tali.Mango Beye hükmen galip, ıv·' 
Ancopulo Beye galip 6-2, 6-2, F~ 
Selim Beye galip 6.0, 5-7, 6-4, Netııl 
Seyfi Beye galip 6-1, 8-6, Mahrıı 
Vitali Beye galip 6-0, 6-2,Kris-Acvir: 
Beye galip 6-3, 6-2, Melih ve ~ t 
Kris ve Yahya Beylere ııalip 1-6, !>"" 

7-5, Necip ve Cevdet - Kolıen ve Atıı' 
pulo Beylere ııalip 6-1, 6-3. 

Birinci T efrini Pazar progratıfl. 
Saat 9,30 Nete! - Necip, 9,30 da fd'. 

lih • Franko, 10,15 de Tihanova H. '1l 
H. 10,15 Gorodetzky H. • Kaming JI . .(l 
Judit H. ve Necip • Mezburyan JI, ~ 
Areviyan, 11 de Kriı - Melih veya f _,, 
ko, 15 de Tihonova H. ve Fazıl - J•" 
H. ve Necip, 15 d e Şive H. ve Se~-' 
Kanıing H. ve Vedat, 16 Nqet ve J!~ 
Selim ve Areviyan, 16 Melih ve 1'1"'. 
mut - Medovi; ve Manııo veya Vecloıl 
Fazıl. 

Heybelide tenia mafları . 
Adaları Güzelleştirme cemıyeti ~ 

yeainde Heybeliada Plaj &.ortlarıncP 
B. Tetrin cuma ııünü bir tenis turnll~ 
•ı batlayacaklır. Kazananlara kupll 
madalvalar ,·erilecektir. Herkea y;.ı.ıır 
lir. . •. 1, 

Kyıt }erleri: 1 - Zeki Rıza (IW':'. 
Spor), 2 - Kadıkoy Moda caddesJll~ 
Feridun, 3 - Beyoğlu Aga Camı s.Jı 
nir. sesi, 4 - Heybeli kortları, . ~"" 

Kayıtlar 10· 10 çarıamba alqam """.' .. 
nacaktır. Kura neticelen ve prOf"° 
cuma ııünü ncıredile<"ektir. 

Ankara ş mpiyonluğu 
ııır A KARA, 6 (Telefonla) - An jrl 

ra futbol filt müsabakalarında GenÇ 
Birliği hukınen mağlüp ıayılar k AJ!' 
kara ııücü kliib:inün fampiyo,.Jıığ'U "' 
takaca tasdik edilmİ4 idi. 

Futbol federasyonu bu net"c•Y' ~ 
U§ ve Gençler Birliği ldübüniin 

nale kaldığını tebliğ etmiıtır. 
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Saat ,qedide İstanbul İstanbul Harici Askeri \ 
Kıtaat ilanları. 

Sırtının kaşınması ile saati -C:ı-rlu-ve_M_ur-atl-ı G-ar-niz--o-
nu;daki kıt'alarm yemek Pişiı· 

t . d adam• me soba ihtiyaçları için uzun 
ayın e en . köprünün kara burcek istihsa-

l• •11• • • }atından olmak üzere 128600 

Çubug" unu yakan şekerci saat 19 un kilo linyit kömürü pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlık giinü 10 

en sakin Ve huzurlu adamıdır BirinciTeşrin934 çarşamba 

Ortalık çok kararmıı. Y ediyo iki ~- ' 
kika var! Eminönünden baş!a~~ Sır· 
keciye 'tloğru, sokaklarda mutbit bır pa· 
nik baıladı. KaÇ1111 kaçana... Diikkirum 
kapayan kapayana... Biribiri arkaama. 
kulak tınnalayıa cürültüler4e i- ke
penklerin ıeıi, tramvayların gıcırbımı 

bile susturuyor. 
Bu arada, yan indirilmiş dükkanlann 

Önünde yalvarmalar: 
- Bu akıam beni kahve.iz mi bıra-

kacakımı ••. Aç yahu... . 
Y alvaranınkinden daha acıklı bır ıeı 

cevap verir: 
- Açamam •.. ceza var 1.. , 
- Beni tanunadm ıaliba... N un, 

ben Nuri! .. 
Dülokan sahibinde küçük bir tereddüt, 

kepenıPn hafifçe sürüşü ve aralığından 
müşteriyi tepeden tırnağa ıüzüı. Neden 
sonra; fısıltı kadar yavaş: 

- Hele az bekle... Kalabalık ıavul
ıun! 

Bu sözde, ümide düıürücü bir vait 
kokuıu ıezen müıteri bekleyedu........, 
Eıninönii meyclamnda bir kaynatmadır, 
gidiyor- belediye .--unun gölcesini 
yirmi ..:..ıre uzakt.ı ıören bir lı:cs!Ane
ci, tenekesini 11rtına, maf&Smı eline al
mıı, habre koıuyor. Na11lıa, geç kalan 
bir dükkan aalı:ibinin crrtlağııu yırtar
ca111>a haykmşı: 

- Sıtrakl •• Sıtraı.!" 

Tuh, yazıklar olsun. Ne makara alabil
dim ne de koka ... Akf&D'&, kıza nasıl me-

• L!t--ram anlatacağız uuıusıu .... 
_ Ya, beni sormuyorsun. Omer "" 

fendi uağazaımda afal afal: "çorap da· 
ireıi norede?., diye sorarken zangD' :zan• 
gır ziller çalmağa baılamaz ~?,~le 
korktum ki kmı: güne çıkarsam zyıdırl .• 
Meğerse, kapanacağına yakın, içerde böy 
le zil çelarlarmıı. Çöp bile alamadan 
çıktan!.. . . 

Aradan yanm saat ıeçmemııti. Orta· 
da kasap, ... kkal, manav gibi zaruri ha
vayiç satanlarclen batka dükkan kalmadı. 

y alruz buna mukabil, her dükkanın 
önünde neı\,.-den geldikleri belli olmaya_n 
birer .;... sabcm peyda oldu. Dükkan· 
!ar kap;ndıktan ıonra, bakıyorum, ıu 
köşebaıındaki karamelacı çocuğun bile 
keyfi yerinde ... 

Biraz Balıkpazarına doğru yürüyeyim 
dedim. Ne göreyim, bu yana da bir ıs
ıızlıkkır, çökmüı. Ağızlarını, her müı· 
teriye balina balığı gibi açan balıkçılar 
da tıı yok ... Yalnız, meyhane çığrrtgan· 
lan, kapı önlerinde gelip geçeni önleme
ie çalıpyorlar: 

- Bar4>unya beyim ... Kalyoz beyim! .• 
Torik beyim .... 

Her balığın sonuna bir beyim getirdi 
!er mi, müıteriyi davet ehnİf oluyoı lar. 

günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini öğrenecekler her giin 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte Çorluda Sa
trnalma komisyonuna müra· 
caatları. (378) (6421) 

• * • 
Vize l<ıtaah ihtiyacı için 

4484 l kilo Saman, 921920 
kilo Arpa ve 645758 kilo Ku· 
ru Ot tekrar pazarlığa kon
mllştur. ihalesi 14-10-934 pa
zar günü saat IS tedir. Evsaf 
ve şeraiti evvelki gibidir. Ta
liplerin aynı gün ve saatte te
minatlarile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (380) 
(6468) 

Muratlıdaki kitaatın ihtiya
cı için pazarlıkla alınacak 9000 
kilo yemlik kuru ota verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
tekrar pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 10 Birinci 
T eşrın 934 çarıamba giinü 
saat 15,30 dadır. Evsaf ve şe
~ai.ti~ eskisi gibidir. Pazarlığa 
ıştırak edeceklerin belli gÜn 

ve s:mtte t~minatlarile Çorlu
daki Komısyona müracaatla-
rı .. (381) (6469) . .. . 

Fakir çocuklara 
yardım için 

Toptancı tüccarlar, bakkallar, 
zahireciler ve manifatura tüccar
larile zenginlerin nazarı dikkati-
ne ! ... 

Geçen sene olduğu ıribi bu sene de 
Cümuriyet bayramında fakirlerimize yi
yecek ve ıriyecek ile yardıma çalışmak
ta iz. EIU bine yakın nüfusu ve içlerinde 
olJukça mühim yoksulu olan bir muhit. 
te yapacağımız yardımı fazlalaştırmak 
için her zaman olduğu gibi cümleniz
den vardım diliyoruz. 

içtimai yardım; fert için fazilet, yok
ıul için kuvvet yurt jçin refah ve ıaa .. 
det kaynağıdır. 

Top.kapı Türk Fukaraperver 
Hayır Müe11eıi Müdüriyeti 

- Göz Hekimi ~ı 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehaıııı 
(Babıali) Ankara caddeıi No. 60 

-------- 6645 ~~~~~~-~~·~~~~ 

.-... ELHAMRA4-~ 
K A D 1 N BE R B E R 1 

HÜSEYİN 
· Bugünden itibaren muhterem müt

terilerini kabule batladığını ilan 
eder. Elhamra pasajında No. 10. 

lstanbul 1 inci hukuk mahkemesin
den: 

Müddei: Veznecilerde 6 numaralı 

evde Madam Antuvanet Faika hanımla 
Beyoğlunda Şiılide Bomonti Efe so
kak 36 numaralı evde oturan Nazmi 
Bey ara11nda açdan ve 36 No. lu gayri 

• menkule mevzu haczin fetd<i talebine 
mütedair olan davadan dolayı tebliği 

muktezi d.ıva arzuhalj suretinin mu· 
maileyh Nazmi Beyin ikametgilbı hazı
rınrn meçhuliyeti hasebile hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci mad
desi mucibince on bet gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiı oldu
ğundan mumaileyh Nazmi Bey itbu i
lanın ferda11ndan itibaren on bet gün 
zarfında cevap ita etmediği tmlul.irde 
hakkında muamelei müteakibei kanu
niyenin ifa edileceği ilan olunur. (3339) 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını ıöndermek için adreııimize ,........, 

MailOD de la Bible Dpt. T. 2. Sıtrak biraz sonra, eli p&Dtalonıtn diii· 
mesinde geldi: 

- Az buçuk, bir ite gibniı idim. 
Vakit, o kadar daralmııtır ki beni çağı. 
reoraun? .• 

Omuzu omuzu &Ölmıeyen k•lakldg 
t1ın arb1ı .... ' ' r* K hk cadde 
de, -U. tlöaen ht - yolcudan batfaı 
kimseler görünmüyor. Diikkanlarm ka
panmalan yüzünden bazı esnafm, ka
zançları azahnıt olabilir. Fakat, beri ta
raftan, vaktinde, ve saati saatine it ıör
meğe alııtık. 

T ekirdağı kıtaat ve müesse
s~bnda kullanılmak üzere Lin
yıt maden kömürü ve odun Ya· 
kahilecek (50) büyük (80) 
küçük soba yeniden tadil edil
miş şartnamesi mucibince 
25-9-934 tarih\.T1den itibaren 
açık münakasaya konulmuş
tur. İhalesi IS-10-934 tarihi 
ne rastlayan pazartesi günü 
saat 15 dedir. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek ve nümuneaini 
görnıek iateyenlerin her giin 
ve münakasaya İftİrak edecek-
lerin de belli gün ve saatte Te- ~ENE VE (SUISSE) 
kirdağında Fırka Satınalma .... __ .. ___ 3306 

U ıtau, kızdı: 
- Tereyağı ... Bunu, her akıam ıana 

ağnacatağız ki, saat •iİfİ elifine yediye 
gelinceı' kapatacağız deyi!_ 

Bu eınada en telıiı11z adam kötebaım· 
daki tekerci ... Bir taraftan fosur foıur 
•İgaraSJnr içiyor, bir taraftan da, komıu· 
ıu pastırmacı ile takalaıryor. 

Bazı kapalı k-nklerin önünde çok 
geçmeden, mini mİ1Iİ diikkincıklar pey. 
da oluvenniıti. Bir yolcu, yanındakinin 
.kolunu dürterek bu dükkanlardan biri
nin aatıcıı1111 göıterdi: 

- Tanır mısın? 
- Hayır! .• 
- Ben çok İyi tanının. Kendisile ıç· 

Jj dııhyız ! 
- Anlamadını
Güldü: 
- Gündüzleri, saat yediye kadar iç 

ticareti yaparız, yediden csonra ela böyle 
dış ticareti ..• içli dıtlı diye buna demez. 
ler mi? 

iki kadın, ikiıinde de Yat yetmit. İf 
bibnit·- Durmadan aöyleniyort.,: 

- Tuh- - acrnclnn ._ne acm
dun... Sen, tam dükkandan içeri •chmı 
at, kolundan tvtıtp kapı dıtan etıinler •.• 

ıca- tatbik edildiği gündenberi, 
alıı verit ettiğimiz dükkancılar, arkamz· 
dan bafrrıyorlar: 

Aman, saati taıırmayın !.. Yedi dedi 
mi kapıyoruz! 

Dün öteberi aldığrm bir dükkina uğ
ramıttım. Adamcağız; beni gorünce; 
hemen saatine baktı. Güldiım: 

- Alışkanlık beyim. Sabah, öğle ak
şam, içeri ne vakit bir müşteri girse, a&• 

ati çıkan yorum... Bir türlü alııamadnn. 
Ama, bizim yanuruzda bir manifaturacı 
var. Saati olmadığı ibalde kapanma za• 
mam geldiğini anlıyor. 

- Nasıl 7 
- Ben de merak ettim de soracak ol-

dum. Dedi ki ''birebir.len •ırhm kaıını· 
yor! Kaımb baılar batlmnaz vakit gel
diğini anlayıp hemen kepenklere el a
h,_am.,, 

Sonra bana döndü: 
- Acaba, bu katmtı neden? 
Dedim ki: 
- Dayak yiyocelr acı-m oatı kat•· 

nırnut- Ceza da dayaktan .ayılmaz mı7 

M.SALAHADDİN 

Komisyonuna müracaatları. 6935 
(382) (6471) 

••• 
Yü::: kırk bin kilo kuru fa

sulye kapalı zarf usuliyle ihale 
si 3 Teşrinisani 934 cumartesi 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek Üzere her 
gün ve ihale günü de vaktinden 
evvel teminat ve teklif mektup 
larını makbuz mukabilinde An 
karada Levazım Amirliği sa
hnalma komsiyonu Riyasetine 
vermeleri. (383) (6470) 

"' .. 
İzmir 3 Tay. Alayınm ihti

yacı İçin 14S200 kilo ekmeği 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
İhalesi 28-10-934 pazar günü 
saat JS,S tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasasına iıtirak ede
ceklerin belli gün ve aaatte iz. 
mirde ııahnalma komisyonuna 
müracaatları, (384) (6472) 

••• 
. ~orl~ ~e Muratlıda krt'at 
ıhtıyacı ıçın 20S5 kilo Doma
tes salçası açık münakasa ile 
alınacaktır l\1ünakasa .. .. 
7 · gunu 
-l~-934 pazar günü saat 15 

tedır. Evsaf ve •eraı"tın" · .. 
k . .. ı gor-

rne ısteyenlerin her ..;;~ .. k .. ~.ve 
m~na asaya iştirak için de belli 
g~n. ve saatte teminatlariyle 
b:rlıkte Çorludaki ko · .. I mısyona 
muracat arı. (271) (5843) 

••• 6707 

Ordu ihtiyacı için 300 d t 
Dolu sıhhiye arka çantasıa ~
palı zarf usuliyle satm alma • 
cak.~ır:. İhalesi 16. 10. 934 Sa. 
lı gunu saat 14 te dir. Talipler 
~vsaf ve şartnamesini görmek 
uzere her giln öğleden sonra 
ve !°ünakasaya iştirak edecek. 
le~ O gün ve saatinden evvel 
temınat ve teklif mektuplariy
le birlikte M. M. V. Sa 

komisyonuna müracaatları. 
(287) (5959) 6724 

• • • 
Vize Krt'atmm ihtiyacı o-

lan 5096 ve Pınarhisar kıt'atı
nın ihtiyacı olan 4091 kilo Sa
bun açık münakasaya konul
nıuştur. Talip çıkmadığından 
h.krar yirmi gÜn münakasaya 
konmuştur. Münakasa günü 
20-10-934 saat 15 tedir. Ev
safı görecekler her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli ~ün ve saatte komisyona 
müracaatları. (270) (S844) 

6708 . "' . 
Izmir Müstahkem Mevki 

kıt'atının ihtiyacı için 1593000 
kilo odun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 17 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
giiniı saat 15 dedir. Taliplerin 
şa~tnamesini görmek için lz
ınırde Müstahkem Mevki aa
tınalma komisyonuna müra
caatları. (311) (6066) 

• • • 6731 

Garp Hd. Liva kıt'atınm ih
tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
m~~tarı yazılı erzak 20 gün 
muddetle açık münakasaya 
konmuştur .8-10-934 pazar
tesi günü saat 14 de ihaleleri 
yapılacağından taliplerin yüz. 
~e 7,5 teminat akçeleriyle bir
lıkte belli gÜn ve saatte gel
meleri ve şeraiti öğrenmek İa· 
teyenlerin her gün Liva aa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (276) (S933) 

Kilo Cinsi 
75000 Kuru Ot 
75000 Kuru Ot 
67500 Saman 
67500 Saman 

110000 Arpa 
110000 Arpa 

7 

1 DEVLET DEl\ffRYOLLA.RI IDA.RESI iLANLARI I 
Havaleli eşya taı ifesinde tenzilat 

Havaleli oldukları için • cyri ser iıcrete tabi tutulmakta olan mobil
ya, pamuk, banyo, fidan gibi mad ~ erden seyrihafifle nakledilmek 
şartile seyrihafif bi.inci sınıf ücreh ri alınacaktır. Bu suretle ücretler
de yapılan tenzilat nisbeti o/c 65 tir . 

. B:U te?zil~t mobil.y~ n~v'in~ dahil e~~a _için on .ve diğer havaleli e,. 
ya ıçın yırmı olup bırıncı teşrın 934 tarıhınden itıbaren tatbik edile • 
cektir. 

653 ton odunun kapalı zarfla münakasası Ankara' da ida
re binasında 20 - 10 - 934 Cumartesi günü saat 15 de yapıla
caktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde üçer li-
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 6254) 

6764 

Halkalı Ziraat Mektebi 

Kilo 
Müdürlüğünden: 

60000 Balya Saman 
Verilen fiathaddi layik görülmediğinden müzayede gunu 

15 Teşrinievvel 934 pazartesine bırakılan mıktan yukarıda 
yazılı Samana talip olanların müzayedeye İştirak için mez
kur günde saat on beşte Yeşil köyde Halkalı Ziraat Mektebin 
de Çiftlik İdare Hey' etine müracaatları. (6114) 

İstanbul Kumandanlığı sa tınalnıa komisyonu ilanları 
Çatalca Müstahkem mevki kumandanlığı emrindeki kı

t' at ihtiyacı için aşağıda cinsi ve mıktarları yazdı erzak ve 
kömür aatın alınacaktır. Taliplerin ve nümunelerini görmek 
üzere her gün, teminat ve tek lifnameleriyle beraber vaktin
den evvel Fındıklıdaki komiı yonda hazır bulunmaları. 

(6331) 
Saat Gün Münakasa tarihi Kilo Cinsi 

Kapalı zarf 14 çarşamba 31 Teşrinievvel 934 20,000 Pilav· 

" " 
14, 

" 31 Teşrinievvel 934 
lık Pirinç 

8,000 Çorba 
lık Pirinç 

14,000 Mer
cimek 

25,000 Bul
gur 

82,000 Tu
venan Kömürü 

162,000 Lave
marin Kömürü 

Açık mü· 
nakaaa 14,30" 

15 

şrinievvel 934 
31 Te 

" " " 31 T e şrinievvel 934 

Kapalı zarf 15,30 ,, 31 T e şrinievvel 934 

" " 16,30,, 31 Teşrinievvel 934 

••• 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için \ ka Zonguldak tipi madeni ıo-

300 ton Un kapalı zarfla satın ha. 
alınacaktır. İhalesi 31 Birinci 20 Adet Büyük : Ordu Tipi 
Teşrin 934 çarşamba gunu 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her giln, teminat ve tek
lifnamelerile beraber vaktin
den evvel Fındıklıda Satınal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (163) (6330) 

veya kule markalı linit kok, 
kıriple kömür. 

30 Adet Küçük: lerini ya
kabilecek tertibatı haiz made
ni. Soba. 

Pll%arlıkla satın alınacak
tır. ihalesi 10 Teşrinievvel 
934 çarşamba günü saat 16 
dadır. Taliplerin şartnamesini 
gi.irmek üzere her gün ve tc
minatlariyle beraber ihale za
manından evvel Fındıklıdaki 
komisyonda hazır bulunmela. 
rı. (158) (6253) 

• • • 
İstanbul ve Catalca Müı:

tahkem Mevki Kumandanlık
larına bağlı kıt'at ihtiyacı icin 
125 adet büyük ve 68 adet kÜ
çiik madeni soba pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 10 
T eşrine\"Vel 934 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartname ve rl~imunelerini gör
mek iizere her gü.n ve teminat
lariyle zamanından evvel F ın. 
dıklıdaki Komisyonda bulun
maları. ( 159) (6252) 

67Bı 

• • • 
F. Kıt'atmın ihtiyacı için 

pazarlıkla almacak olan 50 ton 
una taliplerin verdikleri f1at 
pıhalı görüldüğünden işbu 
50 ton un yeniden pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 10 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
günü saat IS dedir. Taliplerin 
şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve teminat 
makbuzlariy~e o gün vaktin
den evvel Fındıklıda komis
yonda hazır bulunmaları. 

' ••• 6781 

Niğd~de teslim edilmek ü
zere: 

2 Adet S No. lu nikelli Mar
ka Zon!Nldak tioi madeni so
ba. 

3 Adet 3 No. lu nikelli Mar-
(166) (6328) 6866 

Ankara Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

. N~u?e ve evsafına uygun olmak şartile (2086) metre 
haki elbıselik bez pazarbkla aatm alınacağı ve pazarlığı 
9-10-934 salı günü saat ondan on bire kadar yapılacaktır, 
Şartn8:"1eyi görmek için latan hul'da Gedikpaşa Muayene 
Heyetıne ve Ankarada pazar bk için de Komisyonumuza 
gelmeleri. (6316) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

4 Birinci Teşrin 1934 tari hinde yapılan kapalı zarf mü
nakasasında teklif olunan fiatl arm pahalı görülmesi dolayiaile 
pazarlıkla alınmasına karar verilen 4819 adet kazan horwu 
11 Birinci Teşrin 1934 tarihi ne raatlayan Perıembe günü 
saat 14 de ihale edilecektir. İ! teklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlık İçin o gün ve saatte Komisyona mü
racaatları. (6447) 

Beyoğlu Altıncı Noterliği Vekilliğine 
Tmnyiz mahkemesi ikinci Ceza Reial ijincln mlitekait Fahrettin Bey tayin 

ol-uı ve 4-10-934 tan1ı Perıembe gününden itibaren Gılata'da Tünel civao 
rmda Bmür ıokaiında Taptaa hanındaki clairei mahsusa11nda vazife,.. ....... fi 
ilıin ohm • 
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Kars yaylalarının binbir çiçeklerile beslenen ineklerin •Ütüdür. Son sistem makinelerde el de_ğmeden hazırlanmıştır. 
Kat'iyyen ekşimez, bozulmaz. En nefis içme sütü maballebi sütlaç gibi tatlılar K A R S S O T O N D E N yapılır. 

K A R S S O T O elinizin önünde her dakika hazır •af inek sütüdür. 

Bakk« tlla .. claI ı. is~eyi• ı.iz; ! 
lnstanbul, Taıçılar 17. Telefon 23771. 

KARS Seet f b •k " İ J • Ankarada Hacı Etem zade İbrahim ve Mahtumu. 
U a rl aSI UIDUIDI Sa iŞ yer eri: lzmir, Şekerci Ali Galip ticarethanesi 

Banka Komerçiyale İtalyana 
ANONİM ŞİRKET 

Resmi sermayesi tamamen tediye edilmiş Lit. 700.000.000 
ihtiyat akçesi Lit. 144.244.493,35 

Merkezi idare MILANO. 
ltalya Hazine si Mümenili 

GALATA MERKEZ[ : Voyvoda caddesi -Telefon numarası 44841 ·2-3-4-S. 
ISTANBUL ŞUBESi: Alalemciyan Han-Telefon numarası 22900-3-11-12-ıS 
BEYOGLU ŞUBESi: lstiklat caddesi, No. 247 - Telefon numarası 4ı046. 
lZMIRDE ŞUBE : 

30 Haziran 1934 tarihinde hesababn vaziyeti 
Aktif 

Kaıa, cüzdan, ltalyan hazine bonoları ve B•nkalar 
nezdinde nukut 
Röporlar 
Bankaya ait esham ve tahvilat ve Banka afilyaa-
1onlarına iıtirakler 
Borçlu hesbı cari ve muhabirler 
Kabul dolayisile borçlular ve muhtelif borçlular 
Aval ve kefalet dolayisile borçlular 
Emvali gayri menkule 
Mefruıat ve mesarifi llesisiye 

Lit. S.691.650.081,35 
" 98.477.579,10 

" 
" 
" ,, 
" ,, 

440.4(Ml.9S3,4S 
2.091.364.742,25 
424.580.18ı,-
34S.458.ı8ı,ıs 
83.267.000,-

1,-

Berayi hıfz mevdu Esham ve Tahvilitt Lit. 9.ı7S.204.749,30 
Berayi Kefalet Lit. 9.262.8ı3,-
Berayi teminat ,, 957.607.494,-
Serbes depo olarak ,. 10.271.23ı.87S,-

Pasif 
Remıi sermaye 
]htiyat akçeıi 

ı -----

Hissedarlar hinei temettu hesabı 
Tasarruf Sandığı ve hesabı cari mevduatı 
Alacakh hesabı cari ve muhabirler 
Ticari kabuller ve muhtelif alacaklılar 
Aval ve Kefalet dolayisile alacaklılar 
Tedavülde çekler 
Senei Sadıka safi temettü'ü 
Senei haliye ıafi temetıü'ü 

,, 11.238.ıo2.ı82,

Lit. 20.4ı3.306.93ı,30 

Llt. 700.000.000,-

" 144.244.493,35 

" 38ı.89S,-

" l.SOı.S00.293,0S 

" 6.004.6ıs. 780,90 

" 310.263.ı60,35 

" 
34S.458.ı8ı,1s 

" 143.992.279,65 
1• 3.136.431,10 

" 2ı.609.234,7S 

Lit. 9.175.204.749,30 
Eıham ve tahvilat tevdi edenler ı 
Berayi kefalet 
Beray i temina~ 
Serbes depo olarak 

Lit. 9.262.8ı3.-
" 957.607.494.-
,, 1D.271.23ı.87S.-

" 11.238.102.182,-

Lit. 20.413.306.93ı,30 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
2280 Adet 
2000 

" 1100 
" 1425 
" 

Ağaç Kalem sapı 
Mürekkep Lastiği 
Büyük El Defteri 
Mukavva kaplı küçük el 
defteri 

200 ,, imza kurutma defteri 
l 4500 ,, Kağıt dosya 

900 ,, Masa Kartonu 
ı 25 ,, Maden kalemlik 

4825 Yumak 50 Gramlık Sicim. ~ 

-2000 Şişe Yarım Kiloluk Sabit mürekkep ı 
l 000 ,, ,, ,, Kırmızı mürekkep 
ı bOO ,, Istampa mürekkebi 
ı 800 Kutu Büyük ve küçük tel raptiye 
ı650 Şişe Zamk ı25 gramlık şişelerde 
ıSOO Adet Zamk Fırçası 
] 150 ,, Cam süngerlik 
l 000 ,, Küçük sünger 
2650 ,, Yazı makinesi şeridi. 

530 Top Çizgili kağıt 
5350 ,, Kalın ve ince makine kağıdı 

675 ,, Tezkerelik kağıt 
36 ı O Kutu Büyük ve küçük karbon kağıdı. 

36000 Adet 7 numara sari zarf 
15600 ,, Siyah kurşun kalemi 
29000 ,, Kopye kurşun kalemi 

9600 ,, Renkli Kurşun kalemi 
275 ,, Yazı makinesi fırçası 

13-10-934 CU• 

martesi saat 
14 te 

15-10-934 pa· 
zartesi saat 
14 te 

17-10-934 mÜ· 
sadif çarşamba 
gijnü saat 14 te 

Yukarda nev'i ve mıktarla rı yazılı Levazllnı kırtasiye hi· 
zalarında yazılı tarihlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin nümune ve şartnamelerini görmek üzere her gün ve 
pazarlık İçin de tayin olunan vaktinde yüzde 7 ,5 muvakkat 
teminat parasiyle birlikte C1ba Iideki alım satım komisyonuna 
müracaatları. (6ı90) 

Süt 
veren 

annelere 

, 

........................ 

Mond Extra Gold 
tıraı bıçağı o kadar hafif keser ki l•.ra9 
olduğunuzdan haberiniz bile olamaz. 
lıte bu sayede tekmil Macaristan ve 
Avuı!urya Mond-Extra Gold tıraı 

bıçağını terCJlı etmİ§tir. 

ıo adedi ı2S kuruı iken timdi 75, 
kuruşa tenzil edilmiıtir. 

Her yerde satılır. 
Toptan sah§: Galata Kürkçübaıı han 

No 4. 

Birinci yenileme bürosundan: 
4 kanunuevvel 933 tarihinden ev

vel lıtanbul Asliy6 ikinci Ticaret mah
kemesince yapılmıı Vayı und Fraytiıg 
kanalizasyon tirketile Mehmet Ruhi 
Bey araıında mütekevvin delil tesbiti 
keıif doıyaıının yenilenmesi için veri .. 
len beyanname müddeialeyhin ikamet
gahı meçhul olması haıebile tebliğ edi
lememiştir. Büroca 20 ırün müddetle 
iJinen tebligat icraıma karar verilmiı 
ve cels~ günü olarak 30-ı0-934 salı 1 
s".."t l.~ tayin edilmiı o!duğundan mez- J 

kur gun ve saatte Y erupoatahane bina
sında ki.in birinci yenileme büroıuna 

celmediği takdirde 2367 numaralı ka· 
nun ahkiimına tevfikan yenilemenin 
gıyabında icra kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(3336) 

lstanbul beıinci İcra memurluğun
dan: 

Mahmutpaıa civannda Meng..,e ao
kağında ı 7 numaralı evin iki odaımı 
fuzulen iıgal eden Servili Meaçit ima
mı merhum Omer efendinin zevceıi 
Emine hanım aleyhine Mahmutpaıada 
Mengene Tıısfir ıokağmda hafız Hasan 
efendi tarafmdan lstanbul ıısliye birin
ci hukuk dairesinden istihsal edilen 
34 - ısı numara ve 30·6-34 tarihli ila· 
mı icramızın 34 - 6405 numaralı dos
yasile takip edilmekte olduğundan mah
kumun aleyhanın ~ il&mda yazılı adre
sinden çıkmıı olma11 haıebile tebliırat 
yapılamamıı olduğundan itiraz ve tah
liye müddetleri birleıtirilerek bir ay 
müddetle ilanen tebligat yapılmasına 

karar verilmiıtir. (3331) 

Trabzon, İstanbul Bakkaliyesi. ' 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 
1 - Henüz kadroıu c!olmıyan birkaç aınıf için kız 'H erkek leyli ve nehari talebe kaydına deyaı:ıı 

olunmaktadır. 

2 - Kayıt için herıılln aaat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - ftteyenlere, mektebin kayıt şartlarıaı bildiren tarifname gllnderillr. 

Adrea: Şehııadebaşı, Pclia merkezi arkası. Tel. 22534 - (3106) 6766 

-----.ı,- . 
~:.f1~1~~~ R A D Y O L i N 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdaoad• En BDyUk sergilerde 18 dipl cm 1 

• ---Han. Tel 22740 . 

İzmir sür'at 
lskenderiye yolu 

IZMIR yapuru 9 Birinci Tef· 

rin SALI 11 de Galata rıhb· 
mından kalkacak doğru İzmir, 

Pire: isken· Portsaide 
derıye Ye 

gidecek ve dllnecektir. (6139) 

Rize - Portsait 
9 Biri!lcl SALI g.U~ilnden 
T e,rın ıtibaren 

isken deriye p İ • d 
po~talarımız or saı e 
d uğrayacaklar ve döaUıte e a1aı vapurlar Karadeni:ı:e 
geçe· R" ' kadar gİ· 
rek ıze ye decokler -

dlr. Karadeniz iıkelelerinden 

İzmir, Pire, İs-
ken deriye ve Port-

. t için ve bu iıkelelerden 
Sal Karadeniz iıkeleleri için 

doğru konşi men
to ile aktarmasız 
yük alınacakbr. (6474) 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 9 Birinci 
Tetrin SALI 20 de Galata nh
tımmdan kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gire:ıon, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye, Dönütte 
bunlara ilaveten Sürmene, Or
du'ya uğrayacaktır. (6475) 

BARTIN YOLU 
BURSA vapuru 8 Birinci 
Tetrin PAZARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtrmından kalkacak 
mutat i&kelelere uğrayarak Ci-

48 madalya kazınmıştır. 

Böyle gUzel difler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların 

dişleridir. 

Diş tabi pi eri diyorki: 

" Diılerln ve aaııın aıhhati ıabab 
ve akşam in.,de 2 defa dişleri temizlemekle kabildir .. , 

Maden Kömürü Sobası 

Elaziz Valiliğinden: 
/ 

Vilayet Daire ve müesseseleri için elli ila yüz dane muhte• 
lif boyda maden kömürü sobası satın alınacaktır. SobalarJl1ı 
Ereğli maden kömürü yakılma&ma müsait olması lazımdır. 
Yerli malı olmak şartile tip ve fiatlarmın ı ı Tetrinievvele k• 
dar Vilayet Makamına bildiril mesi ilan olunur. (6399) 

6918 

Istanbul Ziraat Mektebi Sabnal .. 
ma Komisyonu Reiıliğindenı 
Mektebimizin 934 malı senesi ihtiyacından olan Ekme1' 

ile Kuru ot 23 Teırinievvel 934 tarihine müsadif salı güniİ 
saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasayıı 
konulmuştur. Taliplerin şartları anlamak üzere her gÜn \'~ 
münakasaya iştirak için de mezkUr &ili!!1e İstanbul Maarif Mil 
dürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komi•• 
yona müracaatları. (6276) 679~ 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komiayonundan: 

2 Birinci Teşrin 934 tarihindeki açık eksilmesine talip zu• 
hur etmiyen 9650 kilo yaş sebze 9 Birinci Teşrin 934 salı gii• 
nü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesini gör• 
mek isteyenler her gün ve eksilmeye gireceklerinde o giiıı 
ve saatte Kasımpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada 
kain Komisyonumuza müracaatları. (6362) de'ye kadar gidip dönecektir. ~ 

(6476) ·-----.. - .... -..., .......................................................... 

Jandarma Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

lısiz Efendilere Yardım 
Paııarteıl ve perıembe ınnlerl uat 17 den 19 ve 19-21 e kadar 

iki ıınıf açılmııhr, Heıap, uıuln defterinin bltnn tekilleri. Baa· 
kacılık Ye ıaire 4 ay ııarfıada tamamen tedriı olunur. Son lmti· 
haada muyaffak olau efendilere muhHebecl ıehadetname1l veril· 
lir. Dersler 8 teırinlevvelde baılar. Proıramı meccanen almak ve· 
kaydolmak için Alemdar Park cadde1iade No. 23 Amerika• Liıaıı 
ve ticaret derslıaneaine mllracaat. Hususi derı de kabul olunur. 

1 - Pazarlıkla satın alınması icap eden 2 kalem eıyanm 
isim mıktar, pazarlık günü ve saati aşağıya yazılmış ve şart
nameden bir suret İstanbul Ge dikpaşada Jandarma muayye
ne hey' etine gönderilmiıtir. ls tekliler komisyonumuza ve 
muayene hey' etine müracaatla şartnameyi görmeleri ve pazar 
lık için de muayyen gününde komisyonumuza gelmeleri. 

(640ı) 

2 - 30 adet mahruti çad1r 11-10-934 perşembe günü 
saat 11 de 
3- 555 adet ekmek torbası ı3- ı0-934 pazar gijnü saat 11 

de. 

Umumi Neşriyatı ııe }'azı iş leri Müdürü ETEM iZZET 

Ücret yarıya inc'irilm'tılr. A. Pakraduni .. 
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Belediye intihabı dolayisil e bugünkü pazar günü öğledefl. 

sonra dairei resmiyenin tatil bulu~~~ münase~etile va~ 
mezkUrda ilan edilmiş o~~n emvalin muz":~edelerı ~0-1~-9 1 Çarşamba günü saat on dortte yopılamak uzere talık edılnıit 

ir. llan olunur. (F) (6465) 

ark Malt Hülisası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocuklann kemiklerini 

Kuvvetlendirir ' 161 


