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Bir deniz faciası 
1 

Otuz iki vatanda.tın boğulması 
ile neticelenen deniz faciasının ha 
beri memleketin her tarafında biı
yük teessürle kartılanacaktır. Ev- ' 
velki güne nazaran bugün lüzum
auz yere otuz iki nüfus eksildik. 
Otuz iki aile başsız kaldı. Otuz ikı 
insan kolu çalıfmaz oldu. 

Filhakika insan denizde yürü • 
mek, havada uçmak istedikçe, ka
zalar da olacak, kaza kurbanı la • 
biatın insandan aldığı can vergisi
dir. On bet yirmi sene evvel, ıey· 
yar bir saray halinde olan Titanic 
vapuru bir buz kütle&ine çarparak 
batmış ve bu kaza neticesinde bin 
bet yüzden fazla yolcu boğulmuş· 
tu. Daha yakın zamanlarda Geor
ge Philipper namındaki Fransız 
vapurunun yüz kadar insanın ca • 
nına mal olan kazaya maruz kal • 
dığını hepimiz hatırlarız, daha kü
çük yolcu vapurlarının çarpıtarak 
veya ters dönerek batmaları her 
memlekette alelade vukuat cümle
sindendir. Fakat evvelki gün Hey
beli açıklarında vukua gelen facia, 
bu kazalarla mukayese ediiemez. 
Hatta biz buna kaza demekte te • 
reddüt ediyoruz. Filhakika orta • 
da bir kaart mevzuu bahis değil
dir Fakat hadisenin mahiyetine 
gö;e, geçen gün vukua gelen faci
aya kaza denemez. 

Gazetelerde teferrüatını okuyan 
muhterem kariler gözlerine ve ku 
!aklarına inanamamıtlardır: Bir 
motör arkaaına bir kayık bağlıyor. 
Kayığın içine birçok yükden ma • 
ada elli bet nüfua insan alıyor. Son 
ra lstanbula gelmek üzere gece 
Yarısı yola çıkıyor. Verilen ifade • 
lerin birine göre, kayığın üstünde 
fener bile yokmuş. Diğer bir za • 
tın ifadesine göre de kaza vuku 
bulduğu zaman motör kaptanı u
yuyormut, bu kaptanın vesikasız 
olduğu da söyleniyor. Böyle kapta 
nı uykuda olan eşya ve in~an yük
lü motör ve kayık Heybelı açıkla
rında Füruzan isminde bir şilebe 
çarparak otuz iki kitinin boğulma 
aile neticelenen kaza vuku bulmuf. 

Hakikatten ziyade masala ben • 
ziyen bu hikaye karşısında akla 
bir takım sualler gelmemesi müm
kün değildir. Motörlerin ve kayık 
ların ne kadar yük ve kaç yolcu a
lacağına dair nizamname yok mu
dur? Varsa fazla yük ve fazla yol 
cu aldığı atikar olan bu motörün 
Yalovadan hareketine nasıl müsa • 
ade edildi? Bu tekilde yolcu nakli 
kanuna uygun mudur? 

Deniz seyrüsefer nizamnamesi
ne mugayir hareket edildiği itikar 
olmalıdır ki dünkü gazetelerde bu 
nun izahı ve tevili cihetine gidil • 
mek istenildiği anlaşılıyor: Motö 
rün Yalova iskelesinden veyahut 
bu iskeleye yakın bir yerden ha • 
reket etmediği ve gizlice sahilin 
başka bir yerinden yollandığı söy 
!eniyor. iki gemi yükü eşyanın ve 
elli bet kitinin salahiyettar me • 
murların gözlerinden kaçarak Ya
lovadan nasıl ayrılabildikleri akla 
llavsalaya sığmaz bir it olmakla be 
raber, bize mazeret makamında 
ileri sürülen bu ıöz, ıuçtan daha a 
ğır gibi göründü. Demek ki 
iki gemi, altmıt insan Is -
tanbulun mahallesi denilecek 
derecede yakın sahillerimiz • 
den ayrılarak denize açılabili • 
yarlar da bundan kimsenin habe
ri olmaz. Biz böyle garip bir ite ih
timal vermekten ise, deniz aeyrü
aefer nizamnamelerinin tatbik edil 
mediğine inanmak iıteriz. Esaseıı 
bu büyük dertlerimizden biridir: 

Birçok mükemmel nizamname
ler yapılır. Fakat bunlar ekserıya 
tatbik edilmez; kitap üstünde ka
br. Altmış yolcunun ve iki gemi 
dolusu eşyanın Y alovadan gizli o
larak hareket edebileceğine ihti • 

~ :nal vermek güçtür. Sağ kalanla· 
rın ifadelerine r.:.zaran yolcular 
Buraadıın ve civar köylerden gel • 
ınıtler eşyalarını da beraber ge • 
l nnışler ve on dörder h_uçuk ~u. • 
ru mukabilinde Akay ıdaresının 
herh ngı vapuruna biner gi~i ın~ • 
tor tarafından çekilen kayıga b~n
rnitler. Her biri ayn bir köyden ge 
len bu zavallıların, kendilerini ölıi 
ille aunikleyecek olan bu yolculu
ğu gizli tutmak için evvelce birle
fİp aralarında anlatmalarına ihti
nıal verilemez. Belki de olan şu • 
dur: "Dolmuşa on kuru ,, diye ba· 
~ırrlarak motör ve kayık alabildi-
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Baraelona soliaklarmda bir ihtilal Jıar eketi 

ispanya ihtilal icinde 
Katalonyada cumhuriyet ilin 
edildi. Fakat çabuk basbrıldı 
Asiler topa tutuldu, taggarelerle tehdit edildi, nihayet 
hükumet kuvvetlerine teslim olmağa mecbur kaldılar 

Bütün İspanyada~-~~~==.:~ 
örfi idare ilan edildi . 

BARSELON, 7 (A.A.) - Katalon• 
ya cumhuriyeti "ispanya federal cum
huriyeti Katalon devleti., ünvaw albn· 
da reımen ilan edilmiştir. 

Bu ilanı müteakip, sabık lıpanya sor 
yalist başvekili M. Azanyarun riyaseti 
altında, B raeloncla bir muvakkat hÜ· 
lnimet kurulacaktır. 

Rei•in nutku 
BARSELON ,7 (A.A.) - Cumhuri

yetin ilanı, hükumet konağında reis M. 
Companyı marifetile vaki olmuttur. 

Dün aktam, saat 20 yi çeyrek geçe• 
rek, M. Companyı, kalabalığın alkıtla
rı arasında balkona çıkmıı ve ıu hita
beyi İrat etmittir: 

"Katalonyalılar, kral taraftarlarila 
(Devamı 5 inci sahifede) l•panyada zaman zaman ,ı1ia it ihtilôllerden intibalar 

,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '''''''''''''''''''''''''''''':························· 

Dün Bütün memurlar 
reylerini attılar 

intihap faaliyeti hararetle her 
taraf ta devam ediyor 

En çok rey nerede atıldı, bugüne 
kadar atılan reyler 

Belediye intihabatı dün çok canb 
bir tekilde devam ebnittir. 

intihap yerleri, bilhaısa dün çok 
kalabalıktı. Bütün devlet memurlanna 
öğleden sonra izin verilmitti. Memur• 
lar, aileleri ile birlikte sandık hatları-

ğine doldurulmu' vesikası olma • 
dığı söylenen bir kaptanın idare -
sine verilmi, ve gece yarısı fener
siz yola çıkılmıt, bu vaziyette ka • 
zanın neden olduğuna değil, Hey
beliye kadar nasıl gelinebildiğine 
hayret etmek lazımdır. 

Alakadar makamların işe vaz'ı· 
yet ettiğini ve meselenin e • 
hemmiyeti ile mütenasip bir 
dikkat ve hassasiyetle taki
batta bulunulmakta olduğunu 

na gidttek reylerini kullarumılardır. 
Şimdiye kadar atılan reyler, atağı 

yukarı tahmin edilebilmektedir. Çünkü 
her vatandaş reyini atınca bir kağıda 
iıaret edilmektedir. Bu kağıtta kadın• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

memnuniyetle görüyoruz. Cumhu
riyet vatanda,ın canına çok kıy • 
met veren bir rejimdir. Koyun aü
rüsü gibi gemilere yükletip te dal. 
galara kurban verecek nüfusumuz 
yoktur. Cumhuriyet hükumetinin 
bu hadisenin mesullerini meyda • 
na çıkaracağından emin olduğu • 
muz gibi, istikbalde tekerrürüne 
mani olacak tetbirler de alacağın
dan tüphe etmiyoruz. 

Ahmet ŞUKRU 

lktısat Vekili 
Celal Bey Elazizde tetki

kat yapmağa başladı 
ADANA, 7 (A.A.) - lktııat Ve

kili Celil Bey, çiftçi birliği ve ziraat 
odası heyetleriyle 
memleketin çiftçi 
vaziyeti, ziraat, j~~ 
tihaal ve aatıı mua
meleleri ve koope
ratif itleri Üzerinde 
bir saat kadar gö • 
rüşmüt ve Kayaeri • 
de yapılmakta olan 
dokuma fabrikası i
çin bu sene Adana. 
dan pamuk alınaca
ğını tebşir etmiştir. 
Vekil Bey ve maiye ~ 
ti dun gece aaat 22 Celıil Bey nuıu/ı 
de hareket eden aöy/üyor 
trenle Malatyaya 
doğru 4ehrimizden hareket etmiş ve 

(Devam• S inci sahifede) 

İsveç Veliahti 
Hz. nin ziyaretleri 
Miıafirimiz dün Ayasof-
yayı ve ıehri gezdiler 

Evvelisi gece ıehrimize dönen lı • 
veç veliahti Gustaf Adolff Hazretleri 

Devamı 5 inci sahifede). 

Yunan Reisicumhuru muhale
fetle hükumet erkanının ara
sını bulmak için son bir te
şebbüste daha bulunacaktır. 

Tel: { Müdür : 24318, Yaz.ı İfler• miidürü : 24319. 
idare •e Matbaaı 24310. 

Motor kaptanı gaz.ete muhabirlerile konufuyor ••• 

. Bu faciadan mesul 
olan kimlerdir? 

23 yurttaşın kanına girenler hak
kındaki tahkikat ilerliyor 

Dün ehli vukuf seçildi, heyet rapo
runu bugün verecek 

T ahkikalın son 
saf hası nedir? 

Nezaret altında 
bulunan kaptan· 
lar ne diyarlar? 

33 kitinin ölümü ile neticelenen badi
ıe hakkındaki tahkikata dün de devam e
dilmittir. 

Dun y11pdan - tahkı1'atta vaaiyet la· 
JPamİle anlaııJmııtır. Afitap -oru aeb
ze vesaireyi iyice yükledikten ıonra mal 
sahiplerini de büyük bir kayığa bindir • 
mittir. 55 kişi olan kadın, nkek, yol~u
lar akıamüıtü Yalova'dan hareket etmiı· 
lerdir. 

Gece iki boçuk ile üç arasında Afitap 
motoru SS yolcunun bulunduğu kayığı da 
balatla arkasına bağlayıp çeke çeke Mal
tlepe açıklarına gelince birdenbire karıı· 
ıına bir a:en•İ ç1kmıt ve motorun üzerine 

Tahkikatı idare iden 
Müddeiumumi muavini 

bindirmiıtir. 

Hiç beklenilmeyen bi.r anda geminin 
motoru aıyırarak geçmesi ve büyük kayı· 
ğa çarpma11 üzerine kayıktakiler deni2e 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yulıarıda Bohemiarw talıınıı oyuna baılamadan eııı>el aıaiıda maçta bir mıib~ 

Bohemiansla ikinci maç 
Dünde 1-0 takımımız 

Niçin 
yenildi 

ka,q bet tik? 
Dün F enerbahçe stadında, Boh<mi 

anı Çek futbol taknnile ikinci maçımı 
:ıı yapacaktık. 

Henüz kimseler yok. Tribünlerde 
bet on kiti göze çarpıyor. Vakit te er 
ken ... 

Fenerbahçe ile Ateş Cüneıin genç 
futbolcüleri •abaya çıktılar ve Fener
bahçenin eıki müdafii Kadri Beyin ha 

kemliği altında d°'tane bir maça ba~ 
ladılar. 
Yanmşer saatten iki devre oynanan 

bu maç esnasında Bohemians'ın ikin
ci maçını seyredecekler de yavaş ya. 
vaş lribünleri doldurmağa başaldılar. 

Fenerbahçe ile Ateş Güneş genç • 
)erinin gayretli oyunlarile maç hayli 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

M. Mussolininin ueni bir nutku (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYJN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAKTIGI VESiKALARA GOREJ 
Yazan: A. C. 

~~~-------~~~ 
~ •• • Mamaradaki deniz faciası hükumet 

1calyan Başvekılı ltalyanın merkezinde derin teessür uyandırdı Senelerce gösterilen hüsnünigete 
rağmen Bulgarlarla iti-

laf bizim için mümkün görülmegor 

• t• • • h d• ANKARA, 7 (A. A.) -Marmara'da vukubulan deniz faciası hü-
sıyase ıntı ıza e ıyor kiimet m_e~kezind~.de~in -~ir teessür uyandırmıştır. .. . . 

Dahılıye Vekılı Şukru Kaya B ey kazanın sebe.o ve musebbıplerı

Tahlif merasimi, şube erkanı e
sasiyesi tarafmc.\ın da, daima ceh
ren icra ettirilmelidir.Mesela bir ma 
sanın üzerine bir Kelamıkadim, bir 
ta 'lfın da rovelv~r, kama, Osman
lı bavrağı gibi bir şey konulaı·:ık 
tahlif edilenin bir eli Kur'ana, di -
ger eli o eşyaya mevzu bulunduğu 
halde bir taraftan okunan yemin 
sureli kendisine yüksek sada ile 
tekrar ettirilmelidir. Merkeze gön
derilmesi usulden olan imzalı ye -
min suretleri, fUbe erkanının İmza
lı yeminlerinden ibaret olacaktır. 
Sair azanın tahlifnamelerini şube 
erk ·mı rnklar. 

Subelerimizin ek~.er mahallerin
d e tahlif merasimi ve ithal sureti 
esrıwengiz bir surette cereyan eder. 
Şoy le ki: tenha ve emin bir tahlif 
mıı halli (bir hane, bir orman ve 
saire gibi) hazırlanır. Şubenin er
kanı esi\siycsi ba,tan afağıya ka -
dar ve yalnız görmeğe mahsus iki 
deliği olan uzun bir kırmızı kumas 
giyerler. Tahlif edilecek olan zat." 
gc <.e !\Özleri bağlandıktan veya göz 
!erine içi doldurulmuş bi~ gözlük 
takıldıktan sonra hazırlanan ma -
halle ~evkedilir. Oraya geldiğinde 
gözlerindeki bağ veya gözlük çıka· 
rılır. Karşısında gördüğü kırmızı 
kıyafetli adamfardan birisi tarafın
dan yemin ettirilir. 

Ondan sonra bu adama bir ıtu
maı a verilir. Artık daima o nu • 
mara ile yadedilir. Bu ithal usulü 
memleketimizin bugünkü haline 
pek muvafrkhr. Çünkü azayı esasi
yeyi kimıe tanımaz. Bununla bera
ber aza arasmda mutlak bir mek
tumiyet cari olur. Herkes yaluız 
kendini ithal edeni bilir. Bir fena
lık çıkarsa bile iki kisi arasında ka
lır. Bu usul teşkilatın.faydası ve te
siri pek büyüktür. Şimdiki hüku • 
metin hürriyet fikirlerine galebe 
cal!°ası! malik olduğu tetkilattan i
lerı gelıyor. Onun kuvvei zabıtası 
ve memurları var. Bizim de ona 
karşı bir icra kuvvetimiz ve hususi 
memurlarımız te,kil oluenıuştur. 
O 1 b. • . . 

•man ı za ıt ı~rının genç ve mü. 
n~vver ashabr, hamiyetten doğan 
hır şevk ve galeyan ile akın akın 
şubelerimize iitihak etmektedir. Bu 
hal, betbaht memleketimiz için ye
ni bir hü: 'riyet beşaretidir.,, 

Evet, bir taraftan Terakki ve İt
tihat Cemiyeti fUbeleri gerek adet 
gerekse aza itibarile artmakta iken 
diğ~r taraftan Ermeni komitelerile 
de ıcraat hakkında çizilen progra
mın tatbiki için hazrrlıklar yapılı
yordu. Fakat aııada sırada bu Er
meni komitelerile ihtilaflar çıkı _ 
yordu. Mesela Ermeniler, Bulgar • 
!arın dahi bir gün ittihada girecek
lerini ileri 6Ürerek Bulgar komite
lt:rİ :1lcyhinde yazılar yazılmama • 
smı ! ı liyorlardı. Bu meselelere dair 
ce~ıyet tarafından "Drotak., komi
tesın" yazılan bir mektupta denili
yordu ki: 

.. "Memleket dahilinde dağıtılmak 
u~~~e. e!li nüsha Şurayi Oınmet iıte
d~.gınızı yazıyorsunuz. Her çıkan 
nushadan mr elli nüsha gönderile
~ek; yoksa fırsat buldukça uu gön
''?~ın_ek lazımdır? Bunu lütfen bil
dırınız. 

. Göndereceğiniz netriyatı iııkda • 
·hıye listesini bekliyoruz, 

T ebriz' deki zevat ~in verHecek 
par?layı da lütfen bildiriniz. Bitlis, 
E_ı:zınc~n ve civarına vasıtanızla 
gonderılecek mektuplar için ne IU· 
~etle hareket edilecektir ., 

"M;tveret,. gazetesind~ Sarafof 
illeyhınde yazılan mekalenin Bul • 
ga~~a~la 0 .la:=ak İttihadr itki! ede • 
cegr~ı refıkımiz Mamulyan Efendi 
teesufle beyan etmitti. Halb k' "M ,, . u ı 

eşveret ın çıkmasından evvel 
Sofyada intişar eden Bulgarların 
(Neç_e:ına Posta) namındaki gaze
telerı Bulgarların bizim ittihada 
ne muv~f~kat ve ne iştirak edebi • 
leceklerını kat'iyyen 1·ı · t . 
h . an e rnış ve 

atta kongre e'.nasında B 1 1 . u gara-
rın ıcraat komitesi Mak d d 
b" k . • e onya a 
ır ço ıslam köylerini yar_. t B k . ııuıırs ır. 
u omıte tarafından 0 köylerde 

edılmiş olduğundan Bulgarların 
malc~adı pek açık bir surette anla
sılmış oluyor. S :ıelerce gösterilen 
hü.nüniyete rağmen Bulgarlarla i
tilaf bizim için mümkün görünmÜ· 
yor.,, 

r._. Mussolini silihsızlanma konferansını gömül 
müş bir ölü telakki etmekte ve buna tekrar can 
vermenin imkansız olduğunu söylemektedir 

MILANO, 7 (A.A.) - M. Musso· lafı hakikat olduğuna vakıf oldukları 
lini katederal meydanında toplanmış halde yalan söyliyenlerdir. 

Pa: is merkezi Droşak komitesine 
bunlari yazmakla beraber Bulgar· 
!arla anlaşma yolunu bulmak ve a
ramaktan da geri durmuyordu. Se
lanikt-eki dahili merkeze verilmek 
üzere Sai Beye (Talat P14a) yaz
dığı bir mektubunda diyordu ki: 

"Bulgar komiteleri tarafından bı 
rakılan beyannamelerin tercümesi
ni aldık. Mektubunuza geç cevap 
verildiğinden ve "Şurayi Ümmet" 

in çıkmarı;-ısından dolayı şikayet 
ediyorsunuz. Cevabımızın teahhürü 
sizin için hakk e tfr 1nekte oldL'i':u· 
muz mühı.irleri beklememizden ile
ri gelmi~tir. "Şurayi Ümmet,, e ge· 
lince; elimizde kafi miktarda hu -
rufat bulunmaması ve sipariş e d i

len harflerin mukavele hilafına ha
la gelmemesi ııimdiye kadar "Şu - 1 

rayi Ümmet,, in tab'ını tehir etmiş
tir. Elde bulunan hurufat ancak 
sekiz sayıfalık nüshayı dört defada 
ikmali tab'a kafidir. Yani bu defa. 

ki gazele dört defa tertip edileıek 
basılmağa verilmiş, basılmak için 
sıra beklemiş ve dört defa da dağı

tılmıştır. Yakında gelmesi bekle -
nilen harfler sayesinde bu mahzur 
~ar kalkmış olacaktrr. 

Dahili nizamnamenin, gönderi· 
len ceza faslındaki bazı noktalara 
heyet azasından bazıları. ihtar ka
bilinden, itiraz ettiler. Şöyle ki : 

"Madde 3 - Heyeti hakime mu 
hakemeyi ve hükmü maznunun gı
yabında icra ve ita eden; ancak 
fevkalade lüzum hasıl olduğu ve 

imkan müsait bulunduğu takdirde 
maznun bizzat celp ve itticvap olu

nabilir.,, deniliyor. Bir mücrimin 
cürmünden haberdar edilmeyerek 

isticvap ve müdafaası bilinmeye -
rek mahkUın edilmesi caiz olarnı
yacağı; Dreyfw meselesinin esası 
ve divanı hal'bi askerinin umum 

tarafından takbihi, cürüm vesikası 
addolunan kağıdın mumaileyhe gös 

terilmemiş ol nasından ibaret bulun 
duğunu zikr İ '.e bu hususun tekrar 

dahili heyeti merkeziyenin nazarı • 
dikkatine arzolunmasını talep etti
ler. 

olan muazazm bir kalabalık huzurun 
da Milanolu işçilere hitaben bir nu -
tuk irat etmiştir. 

Duçe bu nutkunda evvela iktısadi 
meaeleelre temas etm.İ§ ve bunlar için 
yegane hal çaresi olarak korporasyon 
u&ulünü ileri sürmiqtür. Bundan son -
ra Baride söylediğini tahattur dtire • 
rek kOTporasyon rejiminin iktısadi sa 
hadaki hedefi, ltalyan milleti için da 
ha yüksek bir içtimai adalet "ld 3u· 
nu kaydetmiş ve bunun emin. b ir i,, 
i.dili ne bir yevmiye, rahat bir ikamet 
gah tf'"nin ederek inkişaf ve salah U· 

ğurunoa büyük yardımları olacağını 

ve ame lenin daima yetiştiricil ik ma1U 
matını artıracaij"ını ili ve eylemiştir. 

M . M ussolini, geçen asrın seı·ma ye 
kudreti asrı ünvanını haiz olduğu gibi 
bu asnn da mesai şerf. ve kudreti as 
rr olacağını &ÖyHyerek bütün gayretle 
rin ve bütün azimlerin bir araya gel· 
mesiyle ve fennin yardmn saye:iinde 
imkan bulunabileceğini ve fakat bu· 
nun için ltalyanın beynebn.ilel n"ktai 
nazardan, rahatsız baakılmaması li
zun geldiğini söyleınitşir. 

M. Mu&solini siyasi ufuklara göz a
tarken bilhassa İtalya ile hudut birli
ği olanları kasdetti~ini ve bunlara kar 
şı lakayıt kalmanın kabil olamıyaco.ğı 
nı veya hasmane veya dostane bir va
ziyet almanın lazım geldiğini söyle • 
dikten sonra demitıir ki: 

"Evvela şarktan başlıyalım. 
Ne Vezonun ve ne Adriyatiğin ö~e 

ta.rafında bulunan komşularımız]a bi .. 
zi kalbizimizin en derin yerinden ya, .. 

ralayan hücumlanna gazetelerle de .. 
vam ettikçe münasebatrm.ızı ıslah için 
ortada. büyük bir kabiliyet olmadığı 
meydandadır. Yalnız diplomasi prot~· 
kollarında donmuş bir halde kalıruya 
cak ve fakat ahalinin kalbine kadar 
iıleyecek bir dostluk siyaseti için ilk 
fart ltalyan ordusunun kıymeti hak -
kında en küçük bir şüphe hile göateril 
memesidir. Bu ordu bütün müttefik .. 
ler için harbetmİ.f, evli.tlannın en kıy 
metlilerini Darsoda, Makedonyada ve 
Bligny'de feda eylemiş ve ancak 1918 
haziranında Piya ve sahillerinde haf • 
lıyan müıterek zafer için 600 bin ölü 
venniş bir ordudur. 

Avusturyanın istiklalini müdafaa 
ettik ve müdafaa etmekte devam ede 
ceğiz. Bu, boyu küçük, fakat ruhu 
büyük bir başvekilin kanı ile tarsin e
dilmiştir. ltalyayı tecavüzkar fikirler 
ıbeslemekle veya Avusturya oumhuri· 
yeti Üzerine bir nevi himaye vazını .dü 
şürunekle itham edenler ya hadisatı 
bilmiyenler veyahut söylediklerinin hı 

Yunanistanda 
Mehmet Efendi (Dr. Nazım Bey) 

biraderimizin lzmirde müşkülata 
ma"'ız kaldığından bahsediyorsu • 
nuz. Bunun böyle olacağı pek ta
bii idi. Çürıkü bu aTalık Abdülha
mit hükumeti her şeye fevkalade 
dikkat ediyor. Mithat Pasa zade 
Ali Haydar Beyin dikkatsi~liğin • 

den ve Sabahattin Bey fırkarmın 
ih.tiyat.sız ~arekatından dolayı hü
kUmetın mikropları ecnebi postaha 

nelere gİı>İp çıkanlardan bazıları • 
nın Üzerlerini aradılar ve bir çok 
kimseleri tı-vkif ettiler. Tevkif edi
lenlerden bazılarının ifsaatta bu • 
lunmu• olmaları ihtimaİ dahilinde
dir. 

M. Zaimi.'J itilaf için teşeb
büste bulunuyor 

-Bitmedi-

Sudan elektrik ---Kastamoeu için bazı pro-
jeler hazırlanıyor 

KASTABONU, 7 (A. A.) - Taıköp
rü, To•ya, KiUe belediyeleri tarafından 
sudan iıtifade ıuret;le yaptır.lacak elek
trik tesisatı için elektrik mühendisi Ha
san Halet Bey tarafından projelerin ha
zırlanmasına baılaıımııtır. Projeler Nafı. 
a Vekaleti.Un tastikına arzedi!ecek ve te
sisata hemen başlanacak, beı ay zarfında 
kasabalar elektriğe kavuşacaktır. Araç 
belediyesinin elektrik tesisatlı bitmek Ü· 
zeredir. 

Makineler hviçre' den yola çıkarıl mı§· 
tır. 

----·-----...:-· 
Nüfus U. müdürü 

TRABZON, 7 (A.A.) - Nüfus ve 
iskan umum müdürü Ali Galip Bey 
üç gün şehrimizde kalarak ve tetkikle
ı·ini bitirdikten sonra lstanbula hare
ket etti. 

--·-

ATINA, 7 (A.A.) - Reisicumhur 
M. Zaimiı yeni intihabat kanununun 
ne§ri için hüktlmetle muhalefet arasm
da bir itili.f hu•ule g-etirmek üzere son 
bir teıebbüste bulunmağa karar ver
mİftİr. 

Reisicumhur bugün eski baıvek:il 
M. Mihalakopulos ve onu müteakip Ha
riciye nazırı M. Maluimoıu kabul et
mittir. 

Miizakeratın iki üç giin 
tahmin edilmektedir, 

Kral Aleksandre 
Fransa yol unda 
Yugoslavya kralını hamil 

kruvazör h~reket etti 
BELGRA T, 7 (A.A.) - Yugoslav· 

ya kral ve kraliçesi dün akıanı Zeleni
ke g-elmitler ve g-eceyi orada Doubro
vnik krüvazöründe geçirmitlerdir. 

Sabahleyin, kral Aleksandr ile kra
liçe Mari Zelenik civarında ufak bir 
tenezzüh yapmrılar ve sonra vapura av .. 
det etmiılerdir. 

Saat onda Doubrovnik kriivazörü 
Yugoslav sularını terkebnit ve lıa.lk 

krüvazörün hareketi esnasında kral ve 
kraliçeyi hararetle alkıtlamı§tır. 

Zelenikte kral ve kraliçe, merkez ku· 
mandam ve mülki ve askeri memurlar 
tarafından istikbal edi.lrnittir. 

Bu fırsatla şurasını da iddia edebi· 
lirim ki Almanyasız Avrupa tarihinin 
inkişafı Almanya hariç bırakılmak şar 
tiyle kabili husul değildir. Buna mu
kabil Almanyadaki bazı cereyanların 
da bu memleketin Avrupa ahengi umu· 
misi arasından çekilerek yalnız başı • 
na ya§amak fikrinde olduğu hi .. ini 
vermemeleri icap eder. 

lsviçre ile olan münasebetlerimiz 
iyidir. Ve bu münasebetler yalnız önü 
müzdeki on gene zarfında değil daha 
birçok zamanlar iyi k a lmakta devam 
edecektir. Biz yalnız !essin kantonu
nun ltalyanhğını muhafaza ve tab • 
kim etmesini istiyoruz. Bu yalnız bi -
zim değil ayni z amanda l sviçre cum
huriyetinin de menafii ve İ stikbali mıık· 

teziyatındandır. 

Fra nsa ile olan münarebatunız bir 
senedenberi hiç ıüphe yok ki şayanı 
itayı! bir derecede iyileşmiştir. Şiddet 
le arzu ettiğimiz itiliflara vi.sıl ola· 
blirse bu hal yalnız iki memleketin 
menafii için değil, uınumi menfaatler 
çin de faydalı ve mahsuldar bir hadı· 
&e oJur. Bunu teşrinievvel nihayeti ile 
teşrinisani bidayetine doğru anlıyabi
leceğiz. 

Silahsızlanma konferansının aka • 
mete uğradığından beri Avn1pa m il· 
Jetleri arasındaki münasebetlerin İyi .. 
!etmesi çok fayda!: bir hal kesbetmiş
tir. Şüphe yok ki M. Henderoon her iyi 
lngiliz gibi inatçı bir zattır. Fakat ar · 
tık gömülmüş olan bu ölüye yeniden 
hayat veremiyecektir. Umumi vazi • 
yet bu halde iken ltalyan milletinin 
tam ve şamil bir askeri hazırlığa ka· 
rar venneai sizi mütehayyir edemez. 
Bu da zaten korkorasyon a.ia.teminin 
başka bir cephesidir. işçi kıtaatının 
maneviyatı lazım geldiği derecede yük 
sek olmalıdır. Bunun içindir ki biz da 
ha yüksek bir içtimai adalet nazari • 
yeaini ileri sürdük. Memleekt dahilin
de kendine 18.ym bayat ı.,.-aitioe nail 
olamıyım millet sırası geldiği vakit li
zun gelen randma..nı verenıez. latikbai 
hakkında pek uzun nazariyeler yürüt 
meğe muktedir olmamakla beraber fa 
şizmin bu asırda ltalya ve AVTUpa me 
deniyetinin bir nümunesi olacağına ka. 
naatimiz vardır. Buna inannnız, bu 
husustaki azmiıniz bir granit parçası 
kadar sağlamdır. Eğer sulh, hakiki 
ve mahsuldar bir sulh adaletle bera • 
ber yürüyerek devam eder&e, biz top 
larımızın, tüfeklerimizin ucuna defne 
yaprakları sarabiliriz. Fakat böyle ol 
mazsa adamlarımız sırası geldiği va· 
kit süngülerinin ucucu zafer yaprak
lariyle süslemeği de bileceklerdir . ., 

Paraşütle 

1000 metreden inerken 
radyo neşriyatı 

BERLIN, 7 (A.A.) - Alman rad
yo idaresi, dün altıam bir tayyve şen· 
)iği tertip ederek, dünyada henüz mis
li görülmeıniı bir yenilik yapmıştır. 

1000 metre yüksekte uçan bir tay
yarenin içinden paraıüıle botluğa atı

lan adaımm biri, elinde 8 kilo ağırlığın· 
da kısa mevceli bir telsiz aleti ile, jniı 
esnasında bütün duyduklarını neıret
mittir. 

Bu ·tecrübe muvaffakıyetle oetice
Ienmiıtir • 

Ha vanada 1'arışıklıklar 
HAVANA, 7 (A.A.) - Cai Barien 

ıehri ile diğer mülhakat te!ıirlerinde 
birçok iğti§atçılar tevkii edilmiştir. 

Bütün polis kıtaatı ani mukabeleye 
hazır bulunmalttadır. Tramvayların ya
nmda mitralyözlerle mücehhez polis a· 
rahaları yürümektedir. 

Milli iıçilik konfedera&yonu 24 saat• 
lik bir g-rev emri vermiştir. Bu hareket 
talebe tarafından yardun görmektedir. 

Bir tayyare 
Bir arızadan dolayı top
raklarımızda yere indi 

b.ırakılan bulgarca beyannamele • 
rın tercümesi dahili merkezimiz ta. 
rafından bize gönderildi. Bu be • 
yannamelerde ahalinin masum ve 
memurların mes'ul oldukları beyan 
~di~~li.ifi .. halde gene bigiinah ahali 
ol el urulııyo~ ve evleri yakılıyor! 

Bu son cınayetlcr kongrenin gön 
derdi•}İ ılavetnamelerden sonra ika 

Uşak şeker fabrikasında 
UŞAK, 7 (A.A.) - Şeker fabrika· 

sı dün işe başladı. yeni teker bugün 
çıktı . 

Bulgar hariciye umumi 
katibi 

SOFY A, 7 (A.A.) - Hariciye u. 
mumi katibi M. Redafin istifa ettiği ve 
yerine matbuat müdürü M. Hristofun 
getirileceği söyleniyor • 

ADANA, 7 (A.A.) - Londradan 
Bombaya gitmekte olan M. Go. Node, 
M. A. K. H. Bunseyil, M. S. K. Moj
hta, M. K. R. Gazdarin, M. N. J. Na
ralkann rakip oldukları dört lngiliz 
tayyaresi birisinin makinesinde husule 
gelen anza yüzünden .ıehrimize inme -

ye mecbur kalmışlardır. 
Tayyaredeki arıza tamir edilerek 

iki saat sonra hepsi birden seyahatleri· 
ne deva tı etmek üzere havalanmışlar

dır. 

nin derhal meydana çıkarılmasını ve cesetlerin bulduı-ularak merQl, im· 
le defnedilmesini telefonla lstanb ul Valisine emretmis ve kazazedele
rin ailelerine Vali vasıtasile hükii metin taziye ve tee;sürlerini bildir
miştir. 

Dahiliye memurlarının sicilleri 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Dahiliye vekaleti dahiliye memurları

nın terfileri ve sicilleri hakkında bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Vekalet muhte~:f vekaletlerin ve bilhassa milli müdafaa vekaleti

nin terfi ve sicil kanunlannı tetkik etmiştir. Proje dahiliye memurla
rının terliklerini daha esaslı bir şekle raptetmekte ve sicil~eri munta • 
zam bir şekle sokmaktadır. 

Karasu bataklıklarının kurutulması 
AKSARAY, 7 ( A.A.) - Sıhhat Vekaletince keşli yaptırılan Kara

su bataklığını kurutma ameliyesın e Niğde valisi ve Konya sıtma müca
dele reisi huzurlarında bugün me»asimle başlanmıştır. 1700 amele çalış 
maktadır. Halk ve köylüler cumhuriyetin bu feyizli ve hayırlı işini ha
raretle tesit etmektedir. Bu bata/ıl ı ğın kurutulması Aksarayın nhhut ve 
iktısadiyatı için çok faydalı olacaktır. Müke:lefiyetlerini yapmak Üzpı·e 
çağırılan köy ameleleri davullarla iş başına gelmektedirler. 

Maarif Vekili Afyonda 
AFYON, 7 ( A. A.) - Maarif 

geldi. Lise ve ilkmektepleri teftiş 
rirlerini dinledi. 

Vekili Abidin Bey bugün buraya 
etti. Dershanelere girerek der& tak • 

ESKiŞEHiR, 7 ( A . A.) - Maa r.U Vekili Abidin Bey dün buraya 
gelmiş ve ilkmekteplerde tetkikler yapmıştır. Vekil Bey lisenin bir iln 
önce açılmasını emretmiştir. 

• 
ltalya ile yeni ticaret itilafı 

ANKARA, 7 ( A. A.) - ftalya Üe aramızda:.i ticari itilafın bazı 
kısımlarını değiştiren 29 - 9 - 934 tarihli nota imza ve taati edilmiştir. 

itilafın listelerine ait bu tadil& ta göre kontenjanlı takas maddele
rinin kontenjandan kaldırılarak ga yı"t mahdut surette ltalya'ya girme
si temin edilmiştir. 

Vekiller Heyetinin tastikına ar zedilen yeni itilaf tastiktan sonra 
İmza tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 

Ankarada intihabat 
C. H. Fırkası Belediye seçimi için 

dün namzetlerini ilan etti 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Cumhu· 

riyet Halk Fırkası Ankara belediye 
meclisi aeçimi iç.in tea.~jt ettiği nam .. 

zetleri ilan etmiştir. Namzetler şunlar• 
dır: 

Abidin Bey, Cumhuriyet Merkez 
Bankası müdürü, Ahmet Hanif oğlu 
tüccar, Ahmet Hamit doktor, Ali Vahit 
doktor, Arif Hikmet avukat, Asım tüc
car, BiıaI belediye meclisi azası, Cafer 
Tayyar Cumhuriyet Halk Fırkası Dum
lupınar nahiyesi idare heyeti reisi, Cemal 
tayyare '. /·yankosu satış m. Celiil Apti 
doktor, Fethi B~iye Meclisi azası tüc
car, Feyzi Kütükçüoğlu Belediye Meclisi 
azası, Ekerm avukat, Emin Halim avu
kat, Halim belediye meclisi azası, Hayrul 
lah avukat Belediye Meclisi azası, Ha -
!im mimar Belediye Meclsi azası, Hılmit 
Belediye Meclsi azası, Haıim Keçiören 
Nahiyesi ocak idare heyeti izası tüccar, 
Hilmi inkılap Nahiyesi idare heyeti reisi, 
Hü5eyin Ertuğrul doktor Belediye Mecli
si azası, lskender Belediye Meclisi azası, 
isme~ 1 f Bankası ıeflerinden, izzet Em
lak Bankası merkez müdürü, lbrahim Ra. 
uf avukat Be'.ediye Meclisi B:zası, lbrahim 
Kemal avukat, lbrahim C. H. F. ismet -
paşa ocağı reisi, lbrahim C. H • F. Hisar 
ocağı idare heyeti iizası, Kenan mütekait 
miralay Etlik nahiyesi 1. H. hası, Kemal 
imalatı harbiye ocağı idare heyeti hası, 
Mustafa Cemal mühendis Belediye Mec 
liıi azası, Mecdi Sadrettin Milliyet gaze. 
tesi muharrirlerinden, Makbule Naci Be
lediye Meclisi iizası, Muhlis mühendis Be 
tediye Meclisi azası, Muzaffer eczacı Be
lediye Meclisi azası, Mehmet Topçuoğlu 
tüccar, Mümt'az avukat Belediye Meclisi 
azası, Namık Edip Ankara Haftası gaze· 
lesi sahibi, Naşit Toygar Toyg-ak oğlu Be 
lediye Meclisi azası, Növber Kazım Ha
nım, Nusret Belediye Meclisi azası, Nuri 
C. H. F. Yenice ocağı idare heyeti reisi, 
Nurettin eczacı Belediye Mecliıi izası, 

Osman Tahsildaroğlu Belediye Meclisi a· 
zası, Osman imalatı harbiye ustabaşıla· 
rından, Orhan Hilmi Emlak Eytam Ban
kası muhasebe müdürü, Ragıp doktor 
C. H. F. Yenişehir ocağı azası, Rifat 
Çulha oğlu belediye meclisi azası, Ra 
uf Sakarya nahiyesi idare heyeti rei
si ve Osmanlı Bankası müdür muavi .. 
ni. Raşit Kızılbey ocağı idare heyeti 
reisi. Reşat belediye meclisi azası. Re-
cai muteahhit tüccar, Samiye Rifat H. 
belediye meclisi azası. Süleyman ısla.a 
yon ocağı idare heyeti azası. Sabri de 
mirciler cemiyeti reisi, Şekip Ejder oğ 
lu tüccar, Sait avukat, Salih Bulgur • 
lu oğlu tüccar, Süreyya tayyare cem.ı 
yeti Ankara §ubesi reisi. Suphi Musa. 
bey ocağı idare heyeti reisi, müteka 
it kaymakam. Şükrü belediye meclioi 
azası, Tahsin inkılap nahiyesi idare lıe 
yeti azası, Tevfik mühendis belediye 
meclisi azası, Vehbi doktor belediye 
meclisi azası, Veli Etlik nahiyesi reı· 
si, Yusuf Hikmet doktor belediye mec 
!isi azası, Zehra Agah Hanım beledi-

ye meclisi azası, Ziya belediye mecli
si azası Beyler. 

Fırka vilayet idare heyeti reis vek.i 
li avukat Mümtaz B., intihap hakkın 
da gazetemize ıu izahatı verdi: 

Hazırlıklar ikmal edilmittir. Fırka 
nın halk hatipleri teşkilatına kayde
dilen bütün hatipler intihabın devam 
ettiği müddetçe Hakimiyeti Milliye 
nıeydanında Gazi heykeli önüne konu 
lacak kürsü ile Samanpazarındaki meJ 
danda muhtelif mevzulara dait kon
feranslar vereceklerdir. 

intihabın devamı müddetince şehir 
tenvir edilecek ye bayraklarla süsle • 
nacektir. Halkın İntihaba iştirakini te 
min için her türlü kolaylıklar gösterile 
cektir. intihabın başlayacağı çar§am
ba günü avukat Mümtaz, Mecdi Sad
rettin, Besim Atalay, mahalli idareler 
umum müdürü Naci Beyler konferanş 
!ar vereceklerdir. 

Tabiiyetimi:ıe kabul 
edilenler 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Hicrt:t 
ve iltica suretile memleketimize g-elen 
1916 ıahsı Heyeti vekile tabiiyetimize 
kabul etmiıtir. 

-o-

Çin heyeti 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Çin aa

keri heyeti bugün ıehrimizden hareket 
etmiıtir. 

-o--

Şark vilayetlerinde 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Dahiliye 

vekaleti ııırk vilayetlerinde mecburi hiz
metlerini doldunnuı olan kaymakamlar 
arasında nakil ve becayiıler yapacaktır. 

Gümrükl~re tamim 
ANKARA, 7 (Milliyet) - 11 nu • 

maralı kambiyo kararnamesinin 32 in
ci maddesi::ıin verdiği aalilhiyete istina 
den gümrükler umum müdürlüğü ken • 
dilerile ticaret uzlaıması yapılnut olan 
Çin, Hicaz, Siyam, Yemen, Brez(Jya, Ar 
jantin hükıimetlerinden gelecek emte • 
a bedellerinin Merkez Bankasına yat .. 
rılmasıru telgrafla gümrüklere bildir • 
mi§tir. 

İnj'İliz menşe'li eşya 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Ilga e • 

dilmiş olan 148 sayılı kontenjan kararn• 
mesinin A listesinde etyadan konten • 
jan kararnamesinde kontenjana tabi 
rnevat ile menedilmif mevat müsteına 
olmak Üzere gümrüklerimize gelmiı 1 n• 
giliz me1lf4'li eıyanm memleketimize ser 
bestçe g-irebileceği gümrüklere telgral • 
la bildirilmiı ; ir. _ __., __ 
Çavdarhisarda hafriyat 

KÜTAHYA, 7 (A.A.) - Çavdar· 
hisar harabelerinde yaprlan hafriyat • 
ta yeni ve çok kıymetli eski eserler zu 
hur elmİl'f:ir. 
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lfnEliN E H i R H A B E R L E R i 
Benim reyim! 

Arkadaflarımdan birini gör • 
düm. Bana •ordu: 

- Vazifeni yaptın mı?. 
Birdenbire aklıma rüştiye mek

tebindeki yazı vazifesi geldi. Sil -
hindim ve sordum. 

- Hangi vazifemi? 
- Belediye intihabına iştirak et 

mek vazifesini? 
Hemen fil cevabı verdim: 
- O, vazife değil hakhr. 
Bazı yerlerdeki propaganda ya-

zılarında bu ife hak diyorlar, ba
zıları vazife diyor. Halbuki kanun 
bunu hak diye vermiftİr. Olamaz 
değil mi ya?. 

Arkadapm, sözüne devam etti. 
- Camm! Neyae hak, vazife •• 

Sen orcısını konffırma Ja belediye 
İntihabına rey verdin mi? Ona aöy 
le •.• 

- Hayır. dedim ve anlathm .•• 
Yol parasından dolayı beni lıtan
bulun dört yerinde ararlar ..• Gü -
nefe doğru giderken arkamdan 
flelen gölge gibi tahsildarlar pe -
fİmdedirler. Lakin belediye intiha 
bı için dağıhlan hakkı intihap kfı
ğıt~nda benim adım yok ..• Val
deye verdiler, hem~ireye de verdi· 
ler. Hatta merhum babam için de 
bir kağıt bırakmışlar, lakin dört 
yerıle kendisinden yol parası İste
nen ben duacınıza kağıt yok. 
Halbuki geçenlerde bir gece polis 
ve bekçi bizim eve gelip askerlik 
ftlbesine gitmemi söylemif tiler. 
Oradan da anlıyorum ki mahalle
de haddimiz olmıyarak kaydımız 
var. Amma nedense belediye inti
habına ait listede ismimiz yok ..• 
Diyeceksin ki, "neden gidip te 
hakkımı aramadım?,, Yazı!ık yer • 
de oturuyoru:ı. Hükumet dairesi 
İle aramızda nakil vasıtası yok Me 
ıale de lazla. Benim de vaktim 
Yok, Hem merhum pedere verdik
lerine nazaran ıimdi gidip beledi
ye kayıtlarında sağ sıörünen, la • 
kat be, sene evvel ölmüf olan ba· 
banıı tekrar öldürmeye mecbur o
lacağım. Bir takım ho,a gitmez İf
lerle uğraşmak neme gerek. Hem 
benim naçiz reyimle lstanbul mec· 
liai ne kazanır, ne kaybeder. Der
yada katra bile değil ... Ha! .• An -
laJım: Eğer gazetelerin yazdığı 
llibi ben Ermeni patriki olsaydım 
0 zaman işin ehemmiyeti olurdu ••• 
Rey verdiğim zaman hemen ceri
'deler fimdi yaphkları sıibi "Erme
ni patriki reyini verdi,, diye yazar 
lardı. Boru mu bu ... Ermeni patri
Bİ rey veriyor. Onan yanında be. 
itim eaôrnim mi okunur ... Onun İ -
~n rey vermeJim birader ... 

Dedim. Kandı mı kanmadı mı 
bilmem. Dudağını büktü, başını 
•alladı ve yakamı bıraktı gitti. 

Marmara gene adam 
boğmağa başladı ..• 

Y alovadan gelen bir motörün 
pefindeki kayıkta boğulan otuz 
bu kadar adamın acıklı akıbederi 
tüyleri ürpertecek bir feydir. Gene 
Marmara acıkh .•• Tedbirsizlikleri
mizi gördükçe acıkan bu ufacık 
denizle bir tür:ü başa çıkamayız •.• 
Yalova gibi artık lstanbulun varo
FU haline gelen bir yalıdan elliden 
fazla adam yükleyen bir kayıkta 
hiç bir kurtarma vasıtası olmadığı 
nı ve bu kayıkların hemen hemen 
hontrolriiz adam ta1ıdıhlarını dü -
fiindükçe hayret ve de~et içinde 
kalıyorum. 

Kaç sene evvel olduğunu hatır
f'amadığım Sevinç vapuru laciasın 
dan sonra Marmaranın doyduğu
na sanıyordum. Bu deniz hala aç
hr ve biz böyle tedbirsiz davran
dıkça, cahil ve madrabaz adamla
rın beş on kuru11 kazanması için 
bir takım biçareleri böyle can teh
lihesine atarak Marmarada nakli -
,ıaı yapmalarına müsaade ettikçe 
iie siitnmızda gezen gemilerde Je 
herhangi bir kazadô denize dökü
lenlerı kurtarma için tahlisiye va -
••talan tekemmül ettirmedikçe bu 
cleniule daha çok can kaybolur, 
rok adam boğu:ur. 

FELEK 

Uy~i;rucu ;-addclcr için 
UY\lfturucu maddeler inhisarı 

ıd resi tarafından getirtilen lranlı 
afyon müteha551sı Haydar Ali Bey 
l kikatrnı bitirmı,tir. Mütehassıs 
~llkında memleketıne dönecektir. 
~Yon yeti tirme ve aaklanma u -
l~l~i etrafında bu da yapt~ğ~ 
tı ttıhell'~ ve göst rdigi usuller ıyı 

lıceler \'ermi tır. 

EKONOMi 

Portakalla rımızı 
İhraç --Yeni nizamaame seneba
ıında tatbik ediliyor 
Portakallarrmızın ihraç imkan

larını kolayla,hrmak mabadile ye 
ni bir "portakal standardizasyonu 
nizamnamesi,, hazırlanmaktadır. 
Devlet ,arasrnca tetkik edilmek -
te olan bu nizamname kanunuaa
niden itibaren tatbik edilecektir. 
Diğer taraftan Dörtyol portakalla
rmm daha ucuza naklini temin mak 
sadile Türkofise yapılan müraca -
at nazarı itibara alınarak ücretler 
de yeni tenzilat yapılım.ftır. 15 ton 
luk bir vagon için Döryoldan Hay 
darpaJ&ya kadar alınmakta olan 
300 liralık ücaret 175 lirya indiril 
mittir. Salahiyettar makamların 
verdikleri malümata göre standar
dizasyon yapıldığı takdirde porta
kallarımız için çok iyi ve müsait 
mahreçler temin edilebilecektir. 

Ticaret odası toplantısı 
Ticaret odası meclisi bugün ay 

hk toplantısını yapacaktır. Bu içti
mada yakında yenilenecek olan 
.meclis azalığı seçimi itlerile met • 
gul olmak üzere bir komisyon da 
ayrılacaktır. 

Buğday fialları 
ESKŞEHIR, 7 (A.A.) - Buğ -

el.ay fiyatları yükselmeğe ba,lamıt 
br. 
~--------~ 

Propaganda filmi 
Türkofia tarafından, ihraç mal 

!arımız için bir propaganda filmi 
yapılmaktadır, bu film istihsal 
mıntakalarında muhtelif parçalar 
halinde çekilmittir. Bilii.hara bu 
parçalar hirlettirilerek tam bir film 
vücude getirilecektir. lzmirde de 
muhtelif incir, üzüm ve tütün ima
lathanelerinden bazılarında ame -
le faal bir halde iken film çekilmit 
tir. Bundan batka lzmirde üzüm 
ve incir ihracatının hatladığı gün 
yapılan merıuim canlandırılmıt, li 
mandaki vapurların sürekli düdük 
sadaları arasında mallar vpura 
yüklenmi• ve bu arada sesli film 
de çekilmi,tir. --Muhtelit mahkemelerde 

davalar 
Muhtelif mahkemelerde dün -

den itibaren davalar b-.lamıftır. 

B•taraf reis M. Bök memleketinden 
şehrimize gelmittir. Muhtelit mah 
kemelerin 1935 senesi başında il -
gaıu mukarrer bulunduğundan bü
tün mahkemeler o vakte kadar el
de mevcut i•leri bitireceklerdir. 

Ali Rana Beyin tetki~leri 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

Rana Bey dün sabah inhisarlar 
umum müdürlüğünde m~gul ol -
muş, Hüsnü Beyle görüşerek muh 
telif işler hakkında İzahat almıştır. 

f HOK A 1 
(lı Bankaımdan alınan cetveldir) 

6 T. Evvel 934 
AK~AM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
l•tikraz.ı dahili 97,00 Rıhbın _ . 17.75 
1933 Ers•ai 97,00 An. Mumesul 48,50 
U-nihn·k 29,.15 A.Tah-..;Ji ı. 11 47,,21J 

n il 28,00 • ili 49,DO 
.. 111 28.10 

ESHAM 
lı Bankaaı Nama 10 
., ,. Hamiline 10 
.... Miıie•eıa 105 
Türlr..lye Cumh.•· 
riyct Banlau 
Tram••Y 
Anadolu ffiııe 
Şir. Hayriye 

58 
32 
27 

ıs.so 

Reji lır.apoaıua 
Telefon 
Ter o• 
Çimeato 
htihat de.;r 
Ş.rk. d•y. 
Bal)la 
Şark m. ecza 

2.25 
10,50 
18,SO 
ı;ı.oo 
ı;,_o;o 

0,85 
1,55 
4,60 

ÇEK FiYATLAR/ 

Londra 614,75 Prai 19.17.SO 
Parıı 12.06 Belırat 34.66,75 

Niirork 80.06 Mo•lco•• 10,89,50 
Milano 9.21 75 Bnlin 1.97.61 
Cennre 2.43,68 Vartova 4.20 
Atin.a 83,38.25 Budapeıte 3.97,82 
Brükael J,40,25 Madrit 5.D2.43 
Amsterdam 1.17,25 Bükrct 79,56.50 

Sof1• 66,57,50 Viyana 4,26,25 

NUKUT (Satq) 

Kuruı Kanı 

20 F. F ranıız t69 20 1 laYiçre 815 
l Dolar 125 1 Peıeta 18 

21 Kar. Çek. 98 J Mark 43 
1 Şile. A•. 23 1 Zloti 22 
1 lsterlin 617 20 Ley 18 

ZO Lıret ,ıe 20 Dinar 54 
20 L•T• 23 J Çenao•İf -.-
20 F. Belçduı 115 Altm 11.23 
20 Drahmı 24 Mec.idi7e 36.SO 

1 Floria 83 Baalı:aol 2J7 

MAARiFTE 

Yeni üç 
İlk mektep 
Bu sene açılan aeklz lık

mcktep kafi gelmedi 
Maarif müdürlüğü, Akaarayda 

yeniden üç ilk mektep açmak için 
hazulıklara batlamıtbr. Bu sene 
b~ında yeniden sekiz ilk mektep 
açıld$ halde, bu kafi gelmemit -
tir. nk mekteplere tehacüm buse
ne pek fazladır. 15 kadar ilk rnek 
tepte yarını gün tedrisat usulü taki 
bine mecburiyet haaıl olmu,tur. 

Yeni teşrihhane 
Üniversite bahçeain.de yeni ya

pılan tetrihhane binasında bazı nok 
sanlar olmau dolayıaile, bina tesel
lüm edilmemi,ti. Müteahhit, eksik
likleri tamamladığı için, bina ya _ 
kında teslim alınacaktır. 

Oni versitede dersler 
Üniversite hukuk fakültesin-de 

biıfoci sınıf devletler umumi hu _ 
kuku dersini, rektör Cemil Bey ü
zerine almıftır. ikinci sınıfta bu 
dersi Profeaör Kari Strupp okuta
caktır. Menemenli Etem Bey de ü
çüncü sınıfta devletler hususı hu -
kuku dersini okutacaktır. Profesör 
Kari Strupp, kendi ders programı 
dahilinde olmak üzere ikinci sınıf
ta ıiyasi tarih dersi de verecektir. 

lstaııbul ilk tedrisat mOfettişliği 
Beyazıt Vilayeti Maarif müdür 

lüğüne tayin edilen Hüsamettin 
Beyin yerine, lıtanbu) ilk tedrisat 
müfettitliğine, Ankara Gazi Terbi 
ye enstitüsü mezunlanndan Hür • 
rem Bey tayin edilmiştir. 

Pazartesi günleri talebe 
ilk mekteplerde pazarteai gün

leri öğleden sonra çocukların eve 
gönderilmiyerek, mektepte met • 
guJ edilmesi takarrür et.mittir. Yal 
nız pertembe a-ünü öğleye kadar 
tedrisat yapılacaktır. 

Haydarpaşa lisesind& tedrisat 
Orta tedrisat umum müdürü 

Hasan Ali Bey Haydarpllf'l liaesi
ni gezerek noksanları tetkik etmi• 
tir. Lisede bir gün evvel tedrisata 
batlanabilmeıi için bazı tetbirler 
alınmıthr. Hasan Ali Bey bugün 
yarın Ankaraya dönecektir. 

Muallimler arasınd• değişiklik 
Kadıköy kız orta mektebi türk

çe muallimi Necip Bey lstanbul Er 
kek lisesine, ayni mektep edebiyat 
hocası Enver Kemal Bey Kadıköy 
Erkek orta mektebine, musiki mu 
allimi Bedriye Hanım Eyüp orta 
mektebine, Kadıköy Erkek orta 
mektebi türkçe muallimi Ziya B. 
Haydarpata lisesine, muallim Ne-

Bir Spor 
Bir tspor hiidiıesi miinaae!Setile yaz- 1 

mıştım. 

Sporu &everim. Güzel bir futbol ma· 
s:ı aeyretmek bana gÜ:;ı;el ya:ıılrru1 bir 
kitap okumak kadar zevk verir. Ba
nun için kuvvetli takımların yaptıkta
n maçları kaçırmalı istemem. 

Bana Öyle 1feliyor ki aon beı altı yıl 
içinde bi%im futbol ileri llitmemi§lir. 
Dauet ettiğimiıı orta lıavvetteki ecne
bi lakımlarile yaplığımu mas:lann ne
tice6İ bımu iabat eeliyor. Avwturya 
ve Çek, Macar lutbolünü görelük .,. 
görüyoruz. Merkezi. Avnıpanın birin· 
ci bilandalıi takımları derecuine ilet
mek irin hiç bir olômet yok. Spor yıl
dı:ılarımuı bir iki yıl is:inele parlayıp 
sönüyorlar. Atleti;un ele~celerimu mer 
lıezi Avrupaya gitrrt4'ğe hacet yok, Bal 
kan derecelerinden rolı aıoğı ... Arna
vutlarelan euvel lfeliyoruz! 

Diyecelıaini:ı iri futbol öyle, atletizm 
ele onelan beter. Peki lfÜreıs:ilerimi:u ne 
eliyecelrnn, balı ilıi yılelır Balkan ıam
piyonluğu bi:ule. 

PehlirJGnlarımııı yüzümüzü ağartı· 
yor/ar. Onlann yan halı vergüi yarı 
kol bilgin olan bu galebe/erine ıe,.,k
kiir etmek borcuma:ulur. Fakat güreı 
takımımız ailindir gibi önüne çıkan 
Ballıan takımlarım her :ıaman ezip ge
çeceğini ielelia eelebilir miyiz. Çok fÜ
lıür elimi:ule bir Çoban Mehmet bir 
Saim ve diğer eleğerli güreJÇilerimiıı 
uar. Fakat demirbaı eıya gibi bu takı
mı kaydıhayat ıartile ıampiyonluğa 
bağlamağa imkan uar mı? 

Sovyet Rusyaya giden apor kafile
nncle idareci olarak bulunan bir doa
tum anlath: 

1$1:.J..t:.DIY EDE 

Yeniden zam 
Alanlar 

Bir kıaım müd°iİrlerin 
maaşına zam yapıldı 
Belediye memur ve müdürlerin 

den timdiye kadar ücret alanlann 
maqı, asliye çevrilmittir. Bundan 
baıka bir kısım müdürlerin maa -
tına zam yapılmıttır. Hastahane -
)erde müteha&Sıslık yapan ve 165 
lira ücret alan doktorların ücretle
ri 55 lira asli maafil çevrilmitlir. 
Belediye hesap itleri müdür muavi 
ni Nail Beyin maaşı 70 liraya, da
imi encümen kalemi müdürü Züh
tü Beyin maatı da 70 liraya, vari -
dat tubesi müdürü Orhan Beyin 
maaşı 55 liraya, müvazene müdü
rü Cemal Beyin maqı 55 liraya çı 
karılmıttır. Belediye emlak mü • 
meyyizliği müdürlüğe tahvil edil • 
mit ve buraya 55 lira maatlı bir 
müdür tayin edilmittir. Hesap it
leri müdürlüğünde iki mümeyyi -
zin maqı da 35 liraya çıkarılmıt
tır. 

iç Erenköy havalisine su 
Nafıa vekaleti tarafından Ka -

dıköy ıu tirkeıtine müracaat edil -
mit ve iç Erenköyü taraflarında 

büyük bir havuz yapılması karar -
laftırılmıttır. Bu havuz, bu civar • 
daki mahallere au dağıtacaktır. 

ViLAYETTE -
İdare heyeti azasını takdir 

latanbul idare heyeti azasından 
Enver, Sabri, Ferah Beyler, Ü•küdar 
Yaridat tahakkuk müdürlükleri mm • 
takaaında tetekkül eden kazanç tet -
kik komiıyonundaki bümü hizmetle • 
rinden dolayı Vilayetçe takdir edil -
mi~lerdir. • 

Odun yerine maden kömUrU 
Orm.anlarnnızın korunması için da 

ireler ve resmi müeueealerde mahru
kat olarak maden lıöm.ürü kullanıl • 
m.aaı Dahiliye vekiletinden VilAyrte 
bildirilmiıtir. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmif barometre bu 
sabah saat 7 de 764, saat 14 te 
764,5 Derecei hararet saat 7 de 
16,5 saat 14 le 21. Azami derecei 
hararet 23, asgari derecei hararet 
15. 

Rüzgar poyrazdan esmiştir. Aza 
mi sürati saniyede 10 metreye ka
dar çrkmıttır. 

ciye Fazıl Hanım Kadıköy kız or
ta mektebi ti.irkçe hocalığına ta • 
yin edilmitlerdir. 

an 
Tehi1kesi 

- Rıularla lfeçen yılki çarplfmamız 
da lam bir zafer kazanmıpılı. Rualar 
b~kmıılar ki b~ İf kuvuelli bir teıki
lat/a adam yetiftırmekle olabilecek. 
Koca ,,,.,mlelıetin otuz yerinde güreı 
merk~zler_ı yapmıılar ve bir yılda yal
nı:ı. al!'ır ~ıklet olarak aelıiıı pehli11an 
yetııtırmı§ler. Bunlar vakıa teknik bıi
gi_ler}. a~, Fakat ges:en hergün onların 
bılg.,.ını. ele arthracak ve bir iki yıl son
ra her •ılı/ette on yirmi prefçi çıkara
bilecekler.,, 

Güul. O :zaman biz ne yapacaiız. 
Gene Çoban Mehmet, gene Saim ge
n« Nuri, YQ11i elemirb4f/anmuı. ' 

ZannNerim lıi bu onlara lıarıı in
saf sız/ık olur. 

Abdülhamidin demirbar sadrazamları 
gibi aporculorımızı salıalları göbek -
lerine ininceye kadar harcamayalım. 
Futbol, at~eli:ım, güreı, brltün bunlar 
memlek~tın her tarafında ' açılacak 
ue sıkı, adeta askerce bir disiplinle 
kontrol edilecek spor ocaklanna ilenç 
liği topl-k, çalırtırmak ve elekten 
lleçirmelıle ileri götiiriilebilir. Milli ta 
kımlar böyle meydana çıkar. 

Çoban Mehmetler, Saim/er', Beaim· 
ler, Fikretler, Nihatlar, Niyaziler, Ce
vat/ar, Eşreller, Şerefler bi:ıim lfedikli 
spor fedai/erimiz değielir. Spor bir mü
caeleledir ki aonu yoktur. Otomobil ya
rırlarına her yıl bir saniye rekor kıra. 
bilmek için en meıhur Coureurlerden 
bir kaçı parça parça oluyor. Fakat ar· 
kasından baılıaları çıkıyor. Yeni ele
manlar yetiftirmnnek eldekileri çÜ· 
riitmekten b04Jıa bir fey deiildir. 

Burhan CAHlT 

M AH KEM ELERuı:; 

Üvey babasını 
Öldüren 

Muhakeme dün bitti 
karara kaldı 

Övey babası Rifat efendiyi öldür
mekten suçlu Jsmaif i!e bu hadisede 
kendisine yardım etmekten ıuçlu Ali 
Ekberin muhakemesine dün ağu ce-La 
mahkemesinde dtmım edilmiıtir. 

au dava nakzen rüyet edilmekte
dir. Aiır ~eza mahkemesi evvelce İs
mail efendiyi 18 aene hapıe mahkum 
f'tmit. Ali Ekber efendi hakkında be
raet kararı vemıiıti. 

Bilahara karar nakzedilmiı, dava
nın yeniden rüyetine başlanmıı ve 3,5 
ıene yatan lamail efendi de bilabara 
tahliye edilmiıtir • 

Muhakeme neticesinde iddia maka
mı lımail efendin.in maaumiyeti &ahit 
olduiunu oöylüyerek beraet talebinde 
bulunmut. Ali Ekber efendi baklmıda 
da ili kanunu ve esbabı muhaffefe na
zan dikkate ah....,.. 448 İnci madde
nin tatbikini istemiytir. 

Dünkü muhakemede lmıait efendi
nin Tekili Nail Bey mÜdafaaamı yap
mııbr. Nail Bey uzun süren müclafaa11 
neticeainde hidiaeyi inceden inceye tah· 
lil etmiş, lıınail efendinin kata olma
dığını morg raporlanle, zabıtlar , ıa
llltl le Ubata ?lıflllJt ve neticede be
ı-aet iıtenıiıtir. 

Rifat eiendinin kız kardeıi katilin 
lamail Ef. olduğunu aöylemiıtir. Ali 
Ekber efendinin ""1<ili ele müdafaa ya
parak katilin Ali Ekber E.f. olmadıimı 
jddia etJDiıtir. Muhakeme karar telhimi 
için bugüne bıralulmrtbr • 

Çeşmenin suyunu mu kesmiş? 
D iin birinci ceza mahkeme inde ıa

yanı dikkat bir dava rüyet edilmiıtir. 
Davaıını mevzuu halkı suıuz bırak
ınaktır. 

Kocamuıtaf-.ada Muaa efendi iı
minde bir zat Ç"frnenİn ıuyuna keae
rek balıçeüne çevirmekten ve bu ıu
retle halkı ıuıuz bmolonaktan muhake
me edilnıelıteclir. 

Ancak Maaa efead.i ıuyu kesmedi. 
iiai, tapu ile bir maaura ıuyu olduğu. 
nu aöylemittir. Muhalıeme karar teflıi. 
mi İçin baıka triine lııralulmııtır. 

SUrpagop davası 
Belediye ile Ermeni patıühanesi 

araaındalü Sürp Aııop mezaolıtı anası 
davasına dördüncü lıulnık mahkemeılıı
de devam edilmiıtir. 

Belediye vekili Feyzi, patriJdıane 
nlııilleri N-ti ve N.rıiyan Beyler bu 
celsede hazır bulumnuıtarct.... 

~~uf< mahksneai, temyiz mahke
meauun nakız lıaranna uyduğunu ;ı.; 
tarafa tebliğ etmiıtir. Bu karar lıiiLi· 
aaten fÖyleclir: 

"D . ava mevzuu olan arsa patrikha-
~nın °"?.değildir. Patrildo..,e, Emıe
nı csnaabru temsil edan.iyeceği için 
cemaat namına dava açnıağa hakin yolı
tur.,, 

Belediye n ili, itıiba olunan nakız 
karM'Jna tevf"ılı:an patrikbanenin dava-
11ıun reddolunmasını ve belediyenin 
taaarnıfuna mani olan tehiri icra kara
rının kaldırılmasını iıtemi§tir. 

Davacı taraf vekilleri, buna yazı i
le c~ap vermdı: için muhakemenin bat
lıa gune bırakılması l,alebinde bulun
mu,lardır • 

Mahkeme İstim.hal isteğini kabul e
~~. davacılara ait layihamu tetkiki 
ıç.'." muhakemeyi ayın yinni ikinci Clİ
nu saat on dörde talik ebniıtir. 

POLiSTE 

Bir et kaçakçısı yakalandı 
Pangalb Çiftecevizlade gizli, d ke

ek •altığı anlatılan Todori :ıabıtaca 
yakalanmıt Ye Saltıg-ı c,ı.;;_ at" - d J • "'"'-4 " ı nıuıa c• 
re edı mıı ve k•çakç• hakkın<111 tahki
kata başlanmııtrr • 

Otomobil çarptı 
f ~ütlü_cede inıaat kalfaaı Feyrı e
en~ı, T~ne!d~.n tramvaya binmiı ve Si-
pahı ocagı onunde ineı:k.., T·'· t 
fd ·-unıa-

ra ı.n. "".. gelen 2oı 7 numaralı ıofi>Y Ji-
rayırın ıdaresindeki otomob"l" d il ı ın ıa st • 
meş e yaralannuıtır. Şoför Yakalanmıt
lır. 

Araba kızası 
Kazlıçeıaıe iplilıı fabrilıauna mal 

almağa gelen Kazım İmıinde birU. 
"':~bası kapıdan ııirerken çivici liırahim 
Sw-eyya efc;n~iye çarpnuı ve ayağuıı 
kınnııtır. Çıvıcı Ermeni hastanesine ya .. 
bnhnıı, arabacı yakalanmııbr. 

Bir sabıkalı yakalandı 
Tevfik ef. isminde bir aabd.alı dün 

ıı~e ~ dı:irdağ iakelesinde arabacı Sai
:~ muıambasrnı çalnuı, yakalannuı-

ÜUI ederken parası çalınmış 
Beyoğlunda oturan Madam A · 

K 1 d"h" vruı . u e ı ınde Havrada ibadet d--•-
k 

' 
- • e-.en 11 em e uzenne bırakbg" t d ·· · r ·ı L· oz Yuz on 

~~ 1 e ~ır banka defteri ve bir pantan
üfı havı çantan çalınmııtır. Hırsızlığı 
yapan Madam Lida biraz sonra yaka
lanmııtır • 

Bırakıfm;' çocuk 
Kadıköyde Mahmut baba mc:zaıir

ğında dün ıece bıı·akılm'! bir çocuk bu
lunmuı ve Darülicezeye teslim olun

rnuttur. 

~..::.a.1...,.,._, 

icat ar ve icatlardan 
istifadeler 

Pariste her sene bir otomobil 
•ergisi açılır, bu sergide bütün oto 
mobil labrikalarr en yeni icatları
nı, modellerini tephir ederler. Bu 
aeineki yeni otomobillerin ıekille
rini gazetelerde gördük. Yeni mo -
del gittikçe cücelepnekte ve yerle 
bir oı'maktadır. Nanl eakiden Av. 
rupada herkesin, hergün giydiği ai 
lindir bir fQpka, yerini alçak be,.e
lere, kasketlere bırakhyııa otomo -
bil de boyundan koybetmif koca 
fenerleri ve genif çamurlaklarile 
kırlangıç balıklarına Jönmü1tür. 

Hakikaten aon kırk beygirlik • 
ler fennin bir harikası, zera/eıin 
bir şaheseridir. Tasavvur edin ki 
bu otomobiller, bazı günler dün -
yanın en güzel, en cana yakın, 
en can çeken kadınlar~e beraber 
tefhir olunmaktadır. Güzel kadın 
otomobili, güzel otomobil güzel 
kadını itmam etmektedir. 

lıte bu canlı ve cansız en/es ma 
kinelerİn bulunduğu yerin yamnd' 
bir de eski icatlar, ilk otomobille e 
bir paviyon aynlmıfhr. Burada o
tomobillerin Zaro Ağaları, dört te 
kerlek üstünde İeylek gibi haı:aya 
kalkmıı iskeletleri görünmektedir. 
insan bugün ve geçen asırki oto -
mobiller arasında bir müka;;ese 
yaphğı zaman hakikaten zevkte 
ve lendeki ilerlemeye hayran alı 
yor. 1770 deki buharla hareket e
den ilk otomobil ile bugün saatte 
140 yapan kik gibi otomobiller a
raınnda ne büyük farklar var
Fark ıade otomobilde degil otomo 
bili ima1 edenlerde, ve bunların 
vaziyetlerinde de görülüyor. 

Mesela Franaada 1770 de atı -
lan adım üzerinde ilk tfela yürü. 
yen ve nihayet 1874 sene.inde kö
mürle müteharrik bir otomobil yop 
mağa muvaffak olan Paul ]acque
min iaminde bir adam bugün bir 
köyde saatçilik yaparak hayahnı 
kazanmaktadır. Halbuki Parisıe 
Eylel kulesi, her gece aabaha ka -
dar binbir lf'kla Citroen'in İsmini 
bef milyonluk bir hüllenin gözüne 
ııokmaktadır. 

Ford, bu otomobil sayesinde mil 
yonlann hıikimi olmuftur. D:{;er 
otomrobil fabrikaları bütün ciha:ı 
piyasalannı tutmu,Iar, harıl harıl 
para kırıyorlar. ôbür yanda ise, 
otomobil •anayiinin bu ak aaçlı ba 
bası, yalnız kendisini hatırlayan 
sıa:r.elecilere hayatını anlatmakla 
m~gııldür. Diyor ki: 

Halamdan borç a.'dığım 1000 
frankla, bin bir miıfkülfıı içinde 
ilk otomobilimi yaptığım zaman 
herkes tela, etti. Herkes korktu. 
Arabamın ismini ~eytan arabası 
koydular. En nihayet belediye rei
si beni rağırdı, ya bu mal.ineni aök 
at, yahut ta •eni, hmarhaneye yol
larım,, dedi. Ben de mecbur o 1'1~-n 
arabayı hurdah~ etmeğe ... Bizim 
1000 frank ta bu suretle yan ı ,1 
oldu .... ,, 

Bu atlamın sözlerinden alınacalı 
bir hisse vardır: 

Hayatta birçok fikirler ve :z.... ~r 
ler vardır ki bOfkolanna aittir. Fa 
kat bunlardan istifade edenler vas 
kalarıdır. Onun için yapamk l:ali 
değildir. Bundan iıtilade cim ini 
de bilmelidir. Bu küçük hı ay , i 
kir adamlarile, iş adam arı arı... J

daki farkı gösterir. Amma, iş adam 
ları çalıpnamışlar mıdır?. Ha}ır, 
bunu idida etmiyoruz. .• Fakat bır 
şey ibda etmek batka, o ibdaı tcka 
mül ettirmek ve onu İstifade olu
nur bir fekle koymak ene başka
dır. 

Mümtaz FAiK 

450 lngiliz seyyahı geliyor 
Bugün limanımızda Omerik ad 

lı büyük bir trans atlantikle 450 
)ngiliz seyyahı gelecektir. Seyyah
lar bugün ..,hri gezecekler ve ya -
rım Pireye gideceklerdir. 

Yurttaş 
C. Halk fırkası bü

yük Türkiye, Kema· 
list Türkiye ve yek
pare millet ülküsü
nün ifadesi ve tek 
teıekkülüdür. 

Belediye azalığı 
seçiminde reyini <.:. 
H. fırkası namzetle
rine ver ... 
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miştir. ilk ciddi etüd bu tarihtP.:n sonra 1 ımız e 
başfaı·. Etüd neticesi Irak petrc.l şirketi· 
nin imtiyaznameıiniie muharreı· opsiyon 
f'll"lı mucibince talep ettiği ve aldığı sa· 
ha haritamızda işaret edilmiştir. Bu sa· 
ha 900,000 kilometre murabbaıdır. Bun· 
]arın irinde en müsbet zenginlik gösteren 
kısım SO kilometre uzunluğunda 3,3 kilo· 
metre ıı;enişliğindeki Babagurgur mevkii
dir. Bu saha 20,000 hektar tutar. (465) 
metre petrol bulunmuş, ve bir kuyu gün• 
de 12,CO!l ton petrol fışkırmıştır. Hatt3 
bu fışkırma neticesi 36,000 ton petro• 
!un isl~ade imkanı olmadığından herhan· 
gi muzır bir hadiseye meydan verilme· 
mek için sistematik bir surette yakılma· 
sına mecburiyet hasıl olmuştur. 

Bütün çıplaklığile yalnız hakikat! 
Bütün azamet ve ihtişamile eski Rus saray hayatı, kanlı ih:;"Ailcr. ;, •Y '" 

Musul petrolleri! 
sKlfliİ 

ta&& • ,, .r· .. · 
i 

s.s A 

o~-~-~ 
- .i".t>., '1t'•lf4-

M 1 petrollaırun ümidin üstünde 
uıu . d d 

zenginlik göstermesi ve aym zaman a a 
demir borularla "Pipe~ne,,. . Ak· 
denize getirilmesi keyfıyetının ta-
hakkukundan ötürü bu servet 
kuyularından Garp ~atbuatın • 
da ilk sık, bahıedilmektedı: Saltanatın 
uzun yıllarında Türk bayragı .• ~ltı.nda, 
Türk sü.nıı;üsile muhafaza ettıgımız bu 
.:zengin kaynaklar artık verim devresine 
girmit bulunuyor. Çetin müzakerelerden 
sona Irak hükumeti aldıiı ve alacait ve"' 
gilerden Türkiye cumhuriyetine yuzde 
5 hisseyi • iyi saklama h~ı . olarak •• 
vermeği kabul etmiştir. Mazının manevı, 
istikbalin _ pek mahdut ta olsa - m~d
di alakamız haıebile bu ~~n_ıbaların dun•. 
kü ve bugünkü vaziyetlerıru okuyucula· ı 
mnızla beraber ıı;özden geçireceğim. . 

Muıul ve Bağdat petrollan çok eski· 
denberi malumdur. Çünkü bu iki vilaye
tin muhtelif mıntakalannda bu, kaynak: 
!arın yeryiizüne ıızanlan vardı. Hatta 
buraların bazılarında saltanat yıllıı_nnda 
pek iptidai bir tekilde ve ~ok ~ mıktar· 
da istifade edilmiıtir. Eıkı hazıne evr~ 
arasında - çalışma müddeti bir seneyı 
geçmemek üzere - itletme müzayede ~· 
lanlarma rastgeliriz. Bu müzayede neti• 
celerinde de bazı kuyulardan senede bin 
altın kadar kira Ücreti alındığını öğreni· 
yoruz. Dar düıüncelerin az kan .•• 

• Salllanattan müdevver evrak arasında 
1306 senesinde Abdülhamidin bv zengin 
membaları "Emlaki ıabaneıine meyanı· 
na ilhak eden,, bir iradei seniyesi de var· 
dtr. Abdülhamit bu zenıı;in kaynakları ha· 
zinei hauasma mal ettikten sonra daha 
vaıi istifade çarelerini de aramıttır. Bu 
meyanda Mister King ismindeki bir mÜ· 
teha11ısın riyasetindeki heyete fenni tet• 
kikat yaptmlmıttrr. Bunu reımi dosyala· 
nmızla tesbit ediyorsak ta ne fenni r• 
por, ne de jeolojik harita aal-t hüku· 
metinden müdevver evrak arasında mev• 
cut değildir. Yalnız işgal ordusu ıahsi· 
yellerinden Kapilen Benet bir gece Vah
dettinin harem daireıincfen bu harita ve 
raporu gizlice aldırttığını mevsuk dene
cek bir yerden duydum. 

olduğu söyleniyordu • Bu kuvvel~İ propa· 
gandalar saltanat hükumetinin rahave
tinde tatlı bir ninni tesiri yapmıştır. Ni
hayet 19 mart 1914 senesinde Londra Ha. 
riciye nezaretinde Alman ve lngilizler 
anlatarak bir mukavele imza etınişlerdir. 1 

Bu mukavele mucibince yüzde 50 Darcy, 
yüzde 25 Doyçe Bank, yüz d~5 Anglo • 
Sakıon petrol tirketlerinin hiuedaı"lığı 
ile müteşekkil The Turkish Petroleum 
kumpanyası 30 martı 1914 tarilinde tica· 
ret ve ziraat nezaretine .imitiyaznameyi al 
mak üzere müracaat etmiıtir. Fakat U-' 
mumi harbin patlaması yüzünden imti
yaz muameleıi yapılammnııtrr. 

Umumi harpte beterin petrola verdi· 
ği ehemmiyet çci< artın;§tır. O zaman ri
calinin batında Lulunan Klemansonun 
"bir katre peti-o bir damla kan kıymetin· 
dedir., ıözÜ buna en güzel miaaldir. Nite· 

Babagurgur mevkiincle yevmiye 12 bin 
ton petrol fııkıran huyu 

lı:im lnıı;ilizlerin Irakta bir cephe teşkil 
ettiklerini hepimiz gördük. 

Umumi harpten sonraki sulh müzake· 
ratında Muıul petrolları lıaılı batına bir 
sayfa oldu. Münakatalar Lauaaruıe'dan 
Haliç sahillerine kadar uzadı. Uzun ııö, 

Babagurgur mevkiinin zen· 
ginliği lıakkmda bir fikir vermek 
Üzere diğer manatrkla şu kı· 
sa mukayeseyi yapabiliyoruz. Amerika
da Texas petrol sahası 40 kilometre u· 
zunluk, altı kilometre ıı;enişliktedir. Ruı· 
yadaki Bakü petrol ıahası 15,000 hektar 
dır. Angle • Penia'run da imtiyaz sahası 
daha vardır. Babagurgur mevkiindeki 39 
kuyudan senevi 4,000,000 ton petrol is
tihsali yapılacağı ve depo miktarı bir çok 
senelere kifayet edeceği iddia olunmakta· 
dır. 

lrak petrollarındaki istihaal masraftan 
Rusya ve Venezuella' dan daha aşağı ola· 
cağı yapılan etüd ve tecrübelerden anla· 
tılmaktadır. 
· Musul madenlerinin en mühim bir me· 

selesi de Akdenize nakli idi. Uzun siyasi 1 
müzakereler iktisadi bir kisveye bürünÜ· 
!erek yürütüldü. lnıı;iliz ve Franaız nok· , 
tai nazarı anlaşamadı. Her iki tarafın hü
kümleri paralarına geçerek Ingilizler 1 

Hayfa üzerinden, Fransızlar da Şam Tra· 
blusundan petrollannı Akdenize akıtma• 
ğa karar verdiler. Franaızlar 829 kilo
metre, lnııilizler de 1012 kilometre çölle., 
re boru döşediler irtifa farkı yüzünden 
de müteaddiU pompa iıtaıyonları yaptılar. 
Bu ameliye için 450 mütehass11 Avrupalı 
ve Amerikalı amele, 20,000 yerli amele 
çalııtı. 200,000 ton malzeme sarfedildi. 
Tahmin edildiğine ıı;öre Fransızlar 1,300 
milyon, lngiiizler de 1,700 milyon frank 
sarfedilerek rekor denecek bir süratle 
intaat bitirildi. 

Irak petrollarının tahmil iskelesinden 
Marsilyaya kadar mesafesi 1400 kilomet· 
redir. Amerika petrollanrun Avrupa pi· 
yasasına kadar mesafesi ise 10,000 • 
15,000 kilometredir. 

Görülüyor ki, Irak petrolları her hu
susta tabiatin himayesine mazhardır. Ya. 
bnlan sermayenin iıUikabli emindir dene
nebilir. Eaasen petrolun Paratoneri aiya. 
aet oldukça iktiaadi emniyet krizde de 
inhitata da yaratılır. 
Şimdi "Compagnie, Irak petroleum., şir· 

kelinden hariç kalan Didenin sağ sahilin. 
de ve ııarp mmlakasmda da lngilizlera 
teıkil ettiği diğer beynelmilel bir petrol 
tirketi petrol aramaktadır. Bakalım, on· 
ların şansı ne kadar yardan edeeek? .• 
Herltalde ümitlenmekte haksız değildir· 
ler • 

Sadreddin ENVER 

YENi NEŞRiYAT 

Hamle 
Ağaç kültürünün yayılmasına çatı. 

şan bu mecmuanın albnc.ı cayııı da is
tifadeli yazılarla çıkmıtta. 

TIFOBIL 

Dr. İhsan Sami 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu

tulmamak için ağızdan alınan tifo hap· 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· 
kes alabilir. Kutusu 55 Kuru,. 
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Abdülhamit, iradei seniyesi ile teaahüp 
ettiği bu iki vilayetteki petrol madenle· 
rini iıletıneık üzere Bağdat clemiryolları 
ıirketi ile bir mukavele imza etmiıtir. 
Esasen Almanlar bunu Bağdat demiryolu 
lmtiyazınm bir mütemmimi olarak talep 
ediyorlardı. Fakat bazinei hassa ile tirket 
vasına imza ve teati edilen mukavelena· 
ınenin yirmi ikinci maddesi mucibince 
muayyen zamanda çalıımadıldarından 
Bağdat demiryollan ile mukavele feshe
dilmit iıe de Almanlar dalına bir hak ta• 
lebinden farig olmamışlardır. Hatta met· 
rutiyeti müteakip madenler hükumete İn· 
l!ikal ettikten sonra o vakitki Alman se
firi Oaron Vangenheim doğrudan, doğ• 
ruya ticaret ve ziraat nazırına tahaen 
müracaatta kendini haldı ve serbest gör· 
müttür. Diğer taraftan da lngiliz hüku· 
meti de bu madenlerdeki alakasını reı· 
men ibrazdan çekirunemiıtir. Iıte maden 
imtiyazının alınması için büyük devletler 
siyasi temaslarda devam ederken, piyasa• 
da Muıul petrollannın zenginliği müba
lağa olduğunu, madenler aathi ve arızalı 

rütmeler neticesi Irak hükfunetinin ver- r:• 
gilerden yüzde 5 bir hiıae verilmesi Türk· • .ı u v ı 
kiye Cumhuriyeti diplomasisinin muvaf. ' <ft *'Y" 
fakıyetlerinden biridir. Bu suretle Irak ·JI. JI. ~ 
hükfunetine intikal eden Musul petrolla· 
n almanlann mevcut hakları ref edilerek 

1 

Turkiıh Petroleum ıirketinin varisi ol
mak üzere Compagnie Irak petroleum ıir ı1 keti teıekkül etti. 

Burada Fransızlara yüzde 23,75 hisse 
verildi. Bu hi11evi Franıada 1924 sene
sinde 25 milyon ''rank sermaye ile te• 
tekkül eden compagnie francaiı petrole 
tirketi sahip oldu. -928 de yüzde 40 ı hü
kumete ait olmak üzere 87 Fransız ıirke
tinin alakası ile bu sermaye 475 milyon 
franga iblağ edildi. 
Muıul petrollanndaki faaliyet 1926 

Milliyet'in Edebi Romanı: 3 

İZMİR çocuGu 
Y azan: Nezihe MUHiDDiN 

Peyker'in yardrmile giyindi. Cazi • vardı. Füruzan bqını ince bir Ör· 
be ve güzelliğine kendi gibi herke· tü ile bile örtmeğe lüzum görme· 
ıi de hayran etmitti. Konakta ha· mitti. Bir Avmıpalı genç kız gibi 
rem kadınları için her tarafta cari küçük ve zarif dekolteıile davetli· 
olan merasim Zühtü Pap. konağın· !erin yanına çıkarken hiç bir ürkek. 
da o kadar koyu ve mutaassıp de • lik hissetmiyordu. 
ğildi. BilhaHa kızı Füruzan'ı bir Füruzan Matmazel Suzan'la be. 
Avrupa küçük Düteıi gibi yetiftİr· raber locasına girince kartı tarafta 
mek isteyen pafa, onu hiç bir. ha • sırmalı ve nitanlı yatlı pafalardan 
rem kaydile bağlamamıfb. Onun birile oturan babasını gördü. Züh. 
için paşanın gizli l~abı Gavur tü Pata kızının güzelliğine ve ze • 
Zühtü Pa~ idi. Genç kız bu ser - rafetine, tav ındaki serbestliğe 
bestiden bu gece tamamile istifade hayran olmu,tu. Gözleri gülerek 
edecekti. Tuvaletini yaptıktan son· yanındaki pa.aya eğilip bir feyler 
ra ağır ağır mürebbiyeoile atağı İn· ~öyledi. Her halde uzaktan kızını 
diler. iki taraflı mermer merdiven· takdim ediyordu. iki pa,anın arka
lerin bü~ik palmiyeli genit sahan- sına doğru isabet eden bir koltukta 
lığına çıkınca ikui birden hayret da genç bir adam oturuyordu. Bu 
ve sevinçle duraladılar. Tiyatro mühim İmtiyazlı locaya kabul edil. 
sahnesinin bulunduğu taraftan fış. miş olan genç adam muhakkak mi· 
kı:·an parlak efsanevi ziya ikisinin safir PB.fanm yakınlarından biri 0 • 

de gözlerini kamaştınnıştı. Bu göz- lacaktı. Genç adam otuzunda gö • 
lerle beraber kalpleri de kamaftı- rünüyordu. Gözleı<inde toplanan 
ran lfık, donanma gecelerinin ge. hayret, hayranlık ve takdir kamat
ce kandillerinden süzülen hayali malarile ,F'üruzanın locasından, bü 
ıtığa benzemiyordu. Bunda insanın tün gayretlerine rağm~n bakıtları-
etini, kanını kamçılayan bir ikİİıİirİllliniiıİaiİyiİıiiıraimıiiyioİİrdiu.iı•Fİ 

Aamı umdHi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Haric içio 

L. K. L. K. 
3 ayhiı • • • • • • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • • 7 &O 14 -

12 " ....... 14- 28-

Gelen nrak seri •erilmes.- Müddeti 
aaçen nü.ıhalar 10 lr:uıruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdirİJ•l• müra• 
caal edilir. Caz.etemiz i.linlann mea'uliy-•• 
tini kabul etmes. 

bundan aıla haberdar değildi. O 
henüz kırmızı ağır kadife perdele
ııi kapalı duran sahneyi bekliyordu. 
Genç kumral gitaracıyı bir an evvel 
görmek için utanmasa perdeyi aç
malarını emredecekti. Küçük tiyat
ro merasime davetlilerle dolmuttu. 
Nisbeten kuytu bir tarafta harem 
kadınlarının sırmalı ma,lah ve yol· 
lu batörtülerile tiyatroyu seyret -
melerine müsaade edilmi,ti. Yalnız 
Hımımefendi ile bir kaç yatlı kal· 
fa ittirak ettirilmemitlerdi. 

Nihayet kırmızı kadife perde a· 
çılırken Füruzan tiddetli bir heye· 
canla sarsılıyordu. Sahnenin orta· 
sında milli kıyafetlerile ellerinde 
musiki aletlerini tutan genç sanat· 
karlaı~ görünce kendini zaptede • 
meyerek matmazele eğildi; 

- Harikulade değil mi Suzan? •• 
Diye fır.ıldadı. 
Matml\_ d Suzan yarı müstehzi 

bir dudak bükerek: 
- Ben Mulenrujda daha bari • 

kuladelerini görmüttüm • diye ce· 
vap verdi. • 

Genç sanatkarlar görıdükleri ka. 
bule kartı derin bir arzu ile muka· 
bele ediyorlardı. Çaldıkları parça. 
!arı fevkalade canlanr ırarak iki 

uyandırmak istedikleri 

Firdevsi bize örnek 
olsun! 

Doğumunun bininci yıldönümü 
kutlulanan Firdevsi'nin bir budun 
lar arası (I) ozanı (2) sayılması, 
yalnız özlü bir ozan oluşundan ile· 
ri gelmiyor. Acem budununa bir 
dil yaratışıdır ki Firdevsi'yi ölmez
ler arasına geçirdi. Bu büyük farı 
yetişinciye kadar Acem budunu 
kolııuz kanatmış. Onu yükseltip U· 

çuran Firdevsi ve Firdevsi gibiler 
olmuş. Acem dili bir aralık o yola 
girmiş ki, içine yüzde doksan arap· 
ça söz karıftırmadan, konuşulamaz
mış.F arsça böylelikle yerini arc;.;ça· 
ya bırakarak belki de yaVQf yaVQf 
ortadan kalkacakmıf. işte bu sırada 
Firdevsi yetifiP Şehnamesini yaz
mağa başlamış. 

60 bin dizilik (3) Şehname bit
tiği gün - aradan otuz yıl geçmiş· 
ti - FirdevE.' de sırtını minderine 
dayayıp, içten gelen bir kendine 
inanışla: 

"Besi renç bürdem der in sali si, 
Acem zinde kerdem bed in parisi,. 

"Bu otuz yılda çok güçlük çek· 
timse de fars düile Acem budunu· 
nu dirilttim!,, diye haykırmıf. 

Demek dili olmayan bir ulusun 
y(lfayamayacağını Firdevsi, bin 
yıl önceden anlamıftı. 
Şu Osmanlı edebiyatçılarına ne 

diyelim ki bizi altı yüz yıl, dilsiz 
YQfattılar. Yeni, özlü ve sağlam bir 
Türk dili kurmak için varlığını OT· 

taya koyan Türkün Gazisi ile Şeh· 
nameyi yazan Acemin Firdevsi'si, 
bu bakımdan biribirlerine ne ka 
dar yaklaşıyorlar. 

Yalnız aralarında küçük bir se· 
çi (4) var: Firdevsi Şehnameyi ya
zandır, Gazi ise onu yapandır! Şu 
var ki ne olursa olsun, arasından 
yetiftiği Acem (ulus)una Firdevsi'
nin yaptığı yararlık sayılamayacak 
kadar çoktur. Herkes te bilir ya: 

Firdevsi Şehnamesinde, Turanla 
lran arasındaki savaşları anlatır. 
Bu arada, Türkler için kullandığı 
en ağır söz şudur: 

"Zitürkan çinan baht ber ge~te 

but,, 
"Ki pulat gürgin dü tem ko,te but,. 

"Türklerden tali öyle yüz çevir. 
mişti ki, Pulô,/. Gürkün denilen a. 
dam bile 200 kişi öldürmüştü,, 

Halbuki, Firdevsi Şehnamesinde 
Araplar için şöyle der: 

Zi tiri '1itür hordeni susimar, 
Arap ra becayi resi desti kar, 
Ki tahtı keyani kunet anzu, 
T efu bertu ey çarhı gerdun tefu, 

"Deve ıüdü içen ve kertenkeleyi. 
yen Arap, Kiyanilerin tahtını isti· 
yor. Y m:ık sana, ey dönek felek!,, 

Sonra daha aşağısında: 
Arap der beyaban melah miho

ret 
Seki sfahan abı zah mihoret. 
"Arap çöllerde çekirge yer. lıfa. 

han köpeği iıe, buzlu ıu içer,, diye 
övünür. 

F ird evıi' ye: 
- Araplar için böyle söylemek 

doğru mu idi? diye •ormu,lar, 
- Onu söyleyen ben değilim. 

Kadiıi sava,ında bQfbuğ olan Rüı· 
tem söyledi ..• diye karşılık vermiş. 

ôlümünden bin yıl sonra, topra· 
ğının bafına yeryüzünün bütün ile· 
ri gelen adamlarını toplayan büyük 
Acemozanı, bugünkü dil sav(lfımız. 
da bize örnek olmalıdır. 

Bence Şehnameleri lıanüe yaz. 

yecanlı görünüyordu. Hatta o ka· 
dar ki sahneye çok yakın olan !o. 
canın içinde bir Avrupalı gibi açık 
oturan çok güzel genç kız ıanatkir· 
lanh bile nazarı dikkatini celp et
mitti. Onlar da gözlerini Füruzan· 
dan ayırmayorlardı. Füruzanı bu 
muvaffakıyet ııarlıot etmİftİ. Bakıl· 
dığını fukediyordu. Konser epey
ce devam etti!kten sonra perde ka
pandı. Onları yalnız Füruzan al· 
kıtlamağa cesaret etti. Bu iki kü
çük elin tıkırtısını duyan sanat· 
karlar perdeyi açtırdılar Ye kumral 
kitaracı öne doğru yürüyerek Fü· 
ruzana hürmet ve tazimle eğildi. 

Perde kapanınca Füruzanın göz. 
!eri karardı. ikisinin arasındaki bu 
anlaşma genç kızı gizli bir sevinç 
ve gururla sarsmıttı. Tekrar perde 
açıldı bir çok hünerler yapıldı fa. 
kat Füruzan hiç birini görmedi ••• 
Fena halde sıkıldı. En son tekrar 
perde açıldığı zaman gözleııine İ· 
nanamıyacağı geldi. Genç sanat· 
>karlar sahnede idiler! Kumral ki· 
taracı gayet hot bir kostüm giymiş· 
ti. Diğer iki arkadatı çevik, sürük· 
leyici bir rakı havası çalmağa ba!· 
!adılar kumral sanatkar milli oyun
lardan birini oynamağa batladı. 
Yalnız Füruzan değil bütün seyir
ciler alikalanmıtlardı. O bitti· 

RASPUriN ve ÇARİÇE 
muazzam filminde ıösterllmektedir. 

Bat rollerde llç kardeş: 

JOHN - LION
1
•E•L•-•E•T•E•L-B•A•R•R•Y•M•LO•R•E-"'d 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 18,30 - Fransızca 

ders, 19 - Konferans, 19,30 - Türk 
musiki neşf'iatı, (Ekrem, Ruşen, Cev· 
det, Kemani Cevdet, Şeref lbrahim 
Beyler ve Vecihe, Belma Hannnlar). 
21 20 - Ajanı ve boraa haberlen, 
21:30 - Bedriye Rasim hanımın işti
rakile tanıı;o ve caz orkestrası. 

ı84 Khz. ISTANBUL ı62ı m. 
18,30: Franııı::ca derı. 19: Konferanı. 19,30: 

Türk muıikiıi.. (Ekrem, Ruıen, Cevdet, Kemani 
Ce•det Şeref lhrahim beyler, Vecihe, Belma. 
hanıml~r.) zı:ıo: Ajanı ve borsa haberleri. 
21,30: Bedriye Raıım hanımın ittir.kile tanıo 
ve caz orkeıtraıı. 

823 Kh•. BÜKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriyatr .. 18: Çay konıeri. 

19: Saat ayarı vesaire. 19,15: Radyo orkeıtra
sı. 20: Konferanı. 20,20: PIRk. 20,45: Konfe 
rans. Zl: Ruı oda muıikiıi. 21,30: Konferans. 
21,45: Taıanni. 22,05: Viyana musiki.si. 22.SS: 
Kah•ehane musikisi. 

Khz. PRAG, 470 m . 
18,45: Piyano konseri. 19,10: Musahabe. 

20,10: Pli.k. 20,15: IJ.usça ders. 20,30: Radyo 
popurisi. - Musahabe. 21,40: Orekstra rad
yo orkestra11• 23,15 PIAk. 23,30: Almanca 
tiyatro netriyatı. 

223 Kbz. VARŞOVA. ı345 m. 
18: Keman konseri. 18,25: Musahabe. 18,35: 

Taıanni, 19,10: Musahabe. 19,15: Hafif musi-
ki. 19,45: Plik •e musahabe. 20: Edebiyat, 
20,20: Musahabe. 21: Hafif musiki. 21,45: Ha
berler. 21,55: Mu,-ahabe. 22: Viyana konıeri.- .. 
Konferanı. 23: Reklamlı konser, 23,15: Dans 
musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Radyo konıeri. - f\.fuaahabe. 19,20: Bi

anko dana orkestrası. 20,20: Musahabe. 21.20: 
Rajte"in idaresinde opera oreltıtraıı. 22,40: 
Haberler, 23: Siıan muıi.k.iıi. 24: Mizah.i al. 
manca neıriyat, 24,15: Piyano oknıeri. 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. 
20: Plak. - Reklamlar. 20,20: Plak. 20,30: 

Musahabe. 21: Zaırepten neklen opera temsili. 
Khz. l.OKSEMBURG, ı304 m. 
Polonya akıamı. 20,35: Akordeon ile par· 

çalar. 21: Haberler, 21,.20: Radyo orkestra11. 
21,35: Musahabe. 21,40: Karı,ık konserin de· 
vamr. 22,40: Senfonik Leh muıikiıi. 23,40: Danı 
plRklarr. 

84ı Khz. BERLIN. 356 m, 
19,05: Spor ıahaıında Alm•n kızları 19,30: 

PIAk. 20,20: Aktüalite. 20,40: Musahabe. 21,15: 
Milli netriyal, 22: Hafif musiki. 23: Haberler. 
23,30: Oda muıikiıi. 

Khz. KONIGSBERG, 291 m. 
19,15: Ziraat. 19,SO: Hava raporu. 19,55! 

Yaylı ıazlar kuarteti. 20,35: J, ıaati 21: Ha· 
herler veıaire. 21,15: Motörıüı: tayyarelere da
ir. 22: Karı,ık ne4riyat. 22,40: Hiki.yeler. 23: 
Haberler. 23,30: Berlinden nakil. 

950 Khz. BRESLAU. 316 m. 
19,20: Leh aık.er ,ark.ılan. - Mu ... babe. 21: 

Kııa haberler. 21,15: Milli neıriyat. 22: Tagan• 
ni 23: Haberler. 23,25: Muıahabe. 23,40: Ge· 
ce konseri, 

59Z Kh~. Vl YANA 507m . 
18,10 Pli.le, müıahabe, 18,40 Filharmonik. 

konsere dair ıözler, 19,20 Müıalıa.be, ders. 
20 Haberler, 20,20 Teknik, 20,45 Neı'eli net• 
riyal, 21,40 Neı'eli musikinin devamı, 22,30 
Piyano muıi.kisi, 23 Dana musikisi, 23,20 
Haberler, 23,50 Danıın de ... amı, 1 Pli.k. 

Şark ile Macaristan arasında munta• 
zam ve doğru bir posta yapacak olan 
"BUDAPEŞTE,, 

vapuru 13 Tepinievvelde limanımıza ge
lecek ve 
BERUT, HAYFA, YAFA ve iSKEN· 
DERiYE Iimanlan için eıyai ticariye 
yükletecek ve avdetle KALAS, IBRAIL 
ve BUDAPEŞTE'ye kadar diğer Tuna 
limanları için eıya kabul edecektir. Nak
liyat; aktarıııasız olarak doğru icra edi· 
lecektir. Tafıila~ için "INTRAK., 
Beynelmilel Naklıyat bürosu D. AXEL
RAD, müesıeıeıine müracaat. Galata, 
Kutu Han No. 5. Tel: 42173 (3361) 

6980 

mış olan Türk, dili için de bir de· 
iil, bin Şehname yazabilir. 

M. SALA.HADDiN 

(1) Budunlar arası - beynelmilel, (2) 
Ozan- Şair (3) dizi - satır (4) seçi 
-fark. 

talar bile genç ve güzel sanatkarı 
alkıtladdar. Fakat genç adam Fü· 
ruzana doğru derin bir hayranlık· 
la eğilerek tefekkür etti. - Konser· 
den aonraM Füruzan mürebbiyesile 
odasında henüz soyunmadan ayak· 
ta gezinerek konutuyordu.,, 

- Allah a,kınıza doğıu söleyi
niz !. Pariıin Mulen Rujunda böyle 
bir sanatkar gördünüz mü? 

- Doğru ıöylüyorum. Bundan 
daha iyi sanatkarlar gördüm. Fa
l<at bu kadar güzelini görmedim •. 

- Çok güzel, hayret edilecek 
kadar sevimli değil mi? 

- Füruzancığım, hemen i.fıl< 
mı oldun? 

- Bilmem ki ••• Ben onunla gö
rÜfmek isteyorum Suzan! •. 

- Yavrum ııen çıldırdın mı?! •• 
Bu nasıl olur? Sonra bana ne ya· 
parlar! 

- Suzancığım. Oh benim sevgi. 
li Suzancığım ..• Sen istersen bu O• 

!ur ••• Beni onunla görüttür ! •• Ben 
de ne istersen yaparım •.• 

- Eğer görüttürmezıem ne o
lur? 

- Ne mi olur? Eğer onunla gö
rütmeden ıiderse vallahi çıldırı· 
rım ... 

- Göıüttükten sonra giderse 
büsbütün çıldırırsın kızım.. 

AMO 
Adaletin SesJer 

Adalet mevzuu üzerine yazılınıt ~ 
binı bir eseri tenkit eden, münakar 
ve mütaleaya değer, takdire rnatli 
olmuı, bir eserdir. 1""' 
Heı insanın her şeyden eve! b 

ve adaletle alakadar olduğuna i' 
(ADALETiN SESLERi) ni Y~ 
hukukçularımıza değil, okuma biJı' 
her vatansevere tavsiye etmeği ,,J 
biliriz. Fiyatı 50, Taıraya 65 l(r. 

Satış yeri: lıtanbul • Ankara cadll 

Cıhan kütüphanesi. 

MUAYENEHANE NAKV 
Diş tabibi 

Mehmet Necatı 
Yeni postane karşısındaki mu~yeııl' 
hanesini Taksim tramvay durağı tıl 
tısında Kamer palasa 1 inci ~ 
nakletmiıtir, Yeni telefon : 493 

6930 (3ı4 ) 

ZA YI. - latanbul Universitcsi fi 
Fakültesi eczacı şubesinden al .1ğun 
tarihli eczacı İcazetnamesini zayi e 

Yenisini alacağımdan diğerİl1in h• 'I 
yoktur. Mah'1\ut M•I 

Bakırköy icra memurluğundan: 

Madam Saforanın Madam Pin•Jjlf 
den alacağı olan mebaliğin temini 
fası zımnında mahcuz ve paraya çe 

mesine karar verilmiş Y eşilköyde ŞI 
lı:etiye mahallesinde Yalı ıokr.ğınd• 
No. lu ve yeminli üç ehli vukuf vl 
fından takdir edilen 284 lira kı-rJ. 
muhammencli bir bap dükkan 1934 
nesi te§rinisanisinin onuncu cu 

günü saat 16 da birinci arttırması 
kılınacakbr. yüzde 75 ti bulun 
takdirde ihalesi icra ve aksi halde 
riniıaninin 27 ci günü ıaat 16 da tİ 

ci arttırması icra kılınacağından 
olanların yevm ve saati mezkürda ~ 

met\ muhammenenin yüzde 7,5 p•~ 

pey akçesinin müsteshiben müra~.J 
lemeleri ve daha fazla malumat -/ 
ve açrk bulundurulan tartnameıinİ j 
mek isteyenlerin her gün 933 • 
No. ile müracaat edebilecekleri ili• 
lunur. (337&1 

Beyoğlu tapu başmemurluğunı!A 
Galatada Arapcamii mahatıe• 

Abdülıelah sokağında Şemsettio v~ 
ni camii arsası evkaf idaresince bil~ 
yede 378 liraya Mehmet efendiye 
le edilmit ise de mahalli mezkiirllll 
puda kaydı olmadığından senetıis 
aarrufat ahkamı tatbik edileceğindell 

bu mahal hakkında iddiayı tasarrııl1 
denlerin vesaiki taıarrufiyeleri ile 1" !l 
934 tarihine kadar 934 • 7605 ~,,., 
No. ıu tahtında idareye müracaat~ 
lan olunur. (33~ 

-Ne gibi? .J 
- Ne gibi olacak ben de on 

beraber giderim! 

Genç kız, Suzanın boynuna ~ 
!arak onu tiddetle öpmeğe ve 1! 
varmağa bllfladı.: 

- Suzancığım sen de biziınlf 
raber gelirsin değil mi? Beni 
nız bırakmazsın hep beraber na 
dar mes'ut olurduk ••• 

Suzan gülüyordu: 
- Sen ne kadar hayalpe. 

tin meğer Füruzan! Ne zaman 
dün? Ne zaman atık oldun, ne 
man kaçmağa karar verdin ·· 
çabuk bu ispanya tatoların• 
dun? 

- Beni ayıplayor musun Sıı 
cığım? •• Ömrümde ilk def• 
gençle konutmak isteyorum. B 
niçin çok görüyorsun? 

- Çok görmüyorum yavrucıı 
Fakat bu it burada olmaz ••• Pa 
olsa idik bundan daha tabii, 
dan daha kolay ne olurdu? 

- Ah niçin Pariate degiliı1 
zan? Niçin esir gibi yatıyor~,' 
zancığım Allah atkına beni 
siz bırakma! 

- Ne yapayım? 
- lıted .. imi yap~ ulur? 
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I"I-ı ilsa baka.•-.-ı•z 
-·-

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftİrali 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve as~ari 30 
ıatır olması, kağıdın bir tarafına yazılmı, bulunmarı lazımdır. 

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

Geçen müsabakayı kazananlar 
G .. l m"sabakamızda birinciliği seçimde Birlik serlevhalı yazı 

uze yazı u . At• ş • - ·m ·ı··· 
ile Şişli Terakki lisesi 5 inci sınıl talebesınden . ı e?Ret, ı ncı ıgı~ 
Isveç velahtinin Türkiyeyi ziyareti serlevhalı yazı ile Tıcaret mektebı 
talebesinden Faik Bahri B. kazanmıştır. 

Kendilerinin hüviy~ varakalarile matbaamıza müracaat ederek 
mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

SEÇiMDE BiRLiK 
Cumhuriyet rejimini~ ~izl~e neler ver- j 

mit olduğunu ııörmek ıçın bır parça ar• 
kaya bakarak bıraktığım~z ~ ve me:. 
safeyi gözden geÇirmemız kaf~dır. B~~u
nümijzü dü~ünürken yakrn hır mazının 
öldürücü kabuslarına nisbetle fevkalade 
huzur ve refah içinde bulunduğumuzu 
görüyoruz. Nazarlarımızı geriye çevir_di· 
ğimiz zaman bugün bulunduğumuz ha
kim vaziyetin yüksekliği gözlerimizi ka
ınaıtırırken, heyecanla kendi kendimiz.e 
•orar ve cevaplarını derhal gene kendı
nıiz veririz. Biz cumhuriyetten evvel ne 
İdik? Yuvarlanmakta olan perişan bir 
enkaz .•. 

Cumlıuriyetten sonra ne olduk? Her 
§ey. Benliğini koruyan, hür, ve kendi 
kendinden daima emin bir millet. BugÜ
nü bize bahşeden Büyük Onderin yarat-
tığı cumhuriyettir... . 

Büyük rehberin bizlere bahşetımış ol
duğu cumhuriyet sayesindendir ki b~ 
bugün yüce medeni hakkımızı kullanabı
liy0ruz. Halkımız büyük fedakarlıklarla 
ıtıeydana ııelen bu milli h8.diseyi bütün 

(laveç) Veliahdının 
Namlı Gazimizin büyük misafirleri h

veç Veliahti Prens Gustav Adolf ve 
muhterem refikalan Prenses Marie Louise 
Hazeratınm memleketimizi ziyaretleri 
hiç şüphe•izdir ki inkılabnruzın ve yeni 
l'ürkiyenin bütün dünyada uyandırdığı 
hayranlık ve alakadan ileri gelmektedir. 
Filhakika Türklerin yüz senelik ilerleme
yi on seneye sığdırdıkları mucizesi gözle 
gÖrnıeden inanılmazdı. Memleketimize 
gelen herhangi bir Avrupalı bu ıayanı 
hayyet inkişafa ıaımakta ve bu kudret 
Dleınbaını tahlil ile uğraşmaktadır. Bu· 
nun cevabı tek bir kelime ile (Gazi)nin 
eseridir ••• 

(lsve~)e gelince: hkandinavyanm Üç• 
ile bir ksımını iıg.al eden (loveç); asU"
larca evvel takip ettiği hırçın ve harpcu 
ıiyasetinin blançosunu ve bilhassa (Pot. 
tava) mağlübiyeti hesabını pek feci suret
te ödemekle beraber çalışmak azmini bi
ran kaybetmeyen bu sebatlı millet; Kral 
12 nci (Şarl)ın vefatile yaralarını sarıp 
çabuk zafere ve aükunete kavuşmuştu. 

O vakittenberi yani bir asn mütecaviz 
faıılauz geçirdiği ıulh devresini hem da
hili ıslahata hem harici beynelmilel dost• 
luğa hasrederek refahı tatmıştır. 

Türkiyemizle de samimi ve sıkı müna-

mevcudiyetile benims;di. Seçimde olgun
luğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Fırka
ımın dayandığı esaslar, azalannın fırka 
disiplinlerine bağlılığı bugünkü şerefli 
vaziyeti doğurdu. Cumhuriyeti bütün 
milletten aldığı kuvvetle müdafaa ve 
himaye eden, C.H.F. nı en derin bir sevgi 
ile anmamak kabil midir? C. H. Fırkası, 
Cumhuriyet prensiplerini hiç taımaksı
zın tatbik etmeyi keniline gaye bildi ve 
bu gaye uğrunda bıkmak bilmeyen bir a
zimle çalııtı. Bu azim neticesidir ki bü
tıl.in halk, kadmh, erkekli fırkanın göster
miı olduğu namzetleri elbirli·ği· ile kabu.l 
ediyor. Bu namzetlere reyını vermeyı 
kendisi için vatani bir borç biliyor. Bü
tün bunları yazarken uzun senelerden 
beri kadınlaranızdan esirgenen bu me .. 
deni hakkı onlar bugün bihakkın kulla
nıyorlar. Bütün biz gençler verilen bu 
hakkı kullanırken, benliğimizde yükse
len gururu sezmekten kendimizi alamıyo· 
ruz. 

Şişli Terakki lisesi 5 inci smıf 
Ali Şevket 

Türkiyeyi Ziyareti 
ıebatı Ahmedi wiı zamaında başlamış
sa da bilahare gevşemiı idi. Mes'ut inkı
libımızla ıiyaıet cephemizde vaki defi· 
!İklik; hveç ve Türkiyemizin demokra•i 
prensiplerile melUf ve beynelmilel sulh ve 
müsalemet zümresine dahil bulunmaları 
gene biribiriınizi yaklaştırmıştll'. 

(hveç) medeniyeti Avrupaca takdire 
mazhar olmut. sanayii ve maarifi çok ile· 
rileıniıtir. Büyük ormanlar ve maadin 
cevherlerile dolu olan bu memleket tanın
mı§ yüksek mühendi5!er ve erbabı ıana~i 
yctiıtirmiıtir ıimdiye kadar mektleplerı
mizde tatbik edilen (hveç) usulü jimnu
tikin mucidini bu memleket vermiıtir. 

Şu halde Veliaht Prens (Gustav Adolf) 
Hazretlerinin bu kıymetli ziyaretleri mü .. 
nasebetile çoğalan do•tluğumuzun yeni 
temelleri üzerine daha sağlam ve daha 
şumullü münasebetler kurulacak"ır. Bir 
milletin dostlan çoğaldıkça itibar ve ıe
refi de o kadar artar, icabında karıılıklı 
dostluğun faydası görülür. 

Bu güzel vesile ile büyük (Gazi)mi
zin muhterem ınisafi,,Jeri müstakbel hü
kumdarın bu ziyaretini bütün kalbimiz
le kutlularız. 

1. Ticaret mektebi talebesinden 4 numa
ralı Faik Bahri Tom tom 

İsveç Veliahtı Hz. nin ziyaretleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

dün öğleye kadar ikametlerine tahsis 
olunan bveç konsolosluğunda istira • 
hat ebnişler, öğleden sonra Ayasofya 
camiini gezmiılerdir. 

Refakatlerinde refikaları ve keri • 
tneleri ile yaver M. Yeter, Kont Poze 
Ve laveç aefiri Cenaplan bulunduğu 
halde, saat 15 te Ayasofyaya gelen 
nıuhterem misafirlerimiz burada iki 
aaat k&lmıtlardır. Kendilerine, müze· 
ler umum müdürü Aziz Beyle camide 
nıozayiklerini meydana çıkaran müte· 
hauıs M. 'Vithamoor tarafından iza • 
ba.t verilmiıtir. Gustaf Adolf Hz., 
mabedin yapılıtı ve mimari hususiyet 
leri etrafında muhtelif aualler oorarak 
İzahat almıılardır. Misafirlere Ayasof 
yanm bütün kısımlan ve ziyaretçilere 
açılmıyan galeri gezdirilmiştir. 

Aktam Üzeri saat 17 de konsolosha 
~.tıed::-b.ir çay verilmiıtir. 

Bu ziyafette, ls"';'ç koloni•i hazır 
bulunmuılardır. 

I 11eç sefirinin sözleri 
1 veç sefiri M. {loheman Cenapla

rı, velıaht Hazretlerinin Ankarayı zİ· 
Ya.retleri dolayısile dıin gazetecilere 
fllnları söylemiıtir: 
k"' - Veliaht Hazretleri, Ankarada-

1 temaslarından çok memnundurlar. 
c:.0 •dükleri misafirperverlik ken
~ılerini çok mütehassis etti. Burada 
alacakları müddet içerisinde hususi 

gec;!?_tilerde bulunacaklardır.,, 
k •ger taraftan, veliaht Hz. hveç 
00soloıhanesinde 12 senedenberi kon 

:U~os katipliği vazifeaini gören Türk 
.;:. aasından M. Hayon'a gümüılü ve 
1 •n~li bir Yassa niıanı hediye etmiş• 
<!rdır. 

8 

1 

soloshanesinde bir balo verilecektir. 
Bu baloya lsveç kolonisi ve gazeteci
ler davet edilmişlerdir. Kıymetli mi • 
safirlerimiz bugün saat 12 de asarı
atika ve diğer müzelerei gezecekler-
dir~·-_____ ,,__ _____ _ 

İktısat Vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

hararetle uğurlanmııtır-

ELAZIZ, 7 (A.A.) - Dün akıam 
tehrimize gelen lktısat vekili Celal B. 
refakatlerindeki zevatla birlikte bu -
gÜn gümüı madeni kazasına gitmiıtir. 
Orada tetkikat yapacıtldardır. 

l
1 
__ I_ş_v __ e _Iş_çi __ I 

• 
Milliyet bu •Ütunda it 11e ifçi uti
yenlere ta11a.,ut ediyor. lı 11e İfÇİ 
iıtiyenler bir mektupla lı büro • 
mlUa müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
Hastahanelerde, mekteplerde yemek 

6 ervisi ütü. çamaşır gibi hizmetlerde er
babım,' taşraya dahi giderim. Adresim: 
Sirkeci Samsun - Pazarcık oteli 8 numa• 
rada Şemsi H. 

Süt nine isteyenlere 
Sütü bol, sıhhati yerinde bir süt ni

ne iş arıyor. isteyenlerin Kadıköyünde 
Y eldeğirıneninde Celal Muhtar Beyiıt 
akaretlerinde Haydar Beyin 99 numa
ralı evinde Fatma hanıma müracaatla· 
rı. 
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• 
ispanya ihtilal içinde 

danberi ölenlerin 200, yaralıların da 
700 kişiye baliğ olduğunu haber ver
mektedir. 

(Başı l inci sahifede) 
faşistler, ispanyada cumhuriyeti batır .. 
mak üzere iktidar mevkiine geçtiler. 
Cumhuriyet tehlikededir. Bütün halis 
cumhuriyetçiler, rejım.in seli.meli ıçın 
ayaklanmışlardıı·. Katalonya, hürriyet 
içiıt savaşan her lspanyolla birliktir. 

Katalonya, İspanyayı idare eden her 
müessese ile irtibatını kesmiştir. Hükü
met, ispanya federal cumhuriyetinin 
bir cüz'ü olan Katalonya devletinin te .. 
şekkülünü ilan eder. 

Bu ehemmiyetli anda, Katalonya mil
leti parli.mentosu ve hükUıneti iktidarı 
tamamen ele alıyorlar. ,, 

M. Kompanys hitabesini şu sözler
le bitinniıtir: 

"Bu fevkal8.de vahim anda, herkes .. 
ten tam ve ibret verici bir inzibat ve 
intizam beklerim. Yaşasın Katalonya, 
yaşasın hürriyet.,, 

Müteakiben, Katalonya Maarif mü
şavjri M. Ventura Gassol söz almış ve 
milletin, reisine yalnız sözle değil, fiil 
ile de mukabele etmesini talep etmiı
tir • 

ABiler topa tutuldu 
MADRIT, 7 (A.A.) - Katalonya

da hükumet kuvvetleri kumandanlığın
da bulunan jeneral Batet, aai hükiimet 
erkanının toplu bulundukları reislik sa
rayını topla dövdürmeğ_e başlamıştır. 

Top ateşinin başlıca hedefi, reis 
Companys'in halkı isyana ve hükU.meti. 
müdafaaya teşvik için kullanmakta ol
duğu mikrofondur . 

Jeneral Batet, sivil tayyare 
gahını işgal etmiştir. Barselon 
istasyonlan, halkı, silahla gelip 
hükumetini müdafaaya çağıran 
ler neşretmektedir. 

Şehre beyanname 

karar• 
radyo 
ihtilat 

hitabe-

MADRIT, 7 (A.A.) - Ceneral 
Batet, tayyare iiloıuna Barselon üzeri .. 
de uçarak şehre Kampanisin teslim ol
duğuna dair beyannameler atmasını em .. i 
retmiştir. 1 

MADRIT, 7 (A.A.) - Hükumet 
kuvvetleri kumandanı jeneral Baletin 
ihtilat hükumeti azasının içtima ettik
leri Jeneralite sarayını topla bombar
dıman etmeğe başlamıştır. 

Jeneral bilhassa sarayın radyoya 
merbut mikrofonu ihtiva eden kısmım 
tahribe çalışmaktadır. Companys bu 
mikrofonla ahaliyi mukavemete davet 
etmiı, dahiliye müşaviri gene ayni a .. 
!etle Katalonya köylülerini silahlana
r~k ih~al. hükumetini müdafaaya teı
vık etmıştir. 

Jeneral Batet •İvil tayyare sahasını 
işgal etmiştir. Barselon radyoları aha
liyi silahlanarak Katalonya hükumetini 
müdafaaya davet etmektedirler. 

I htilal hükumeti teslim oldu 
MADRIT, 7 (A.A.) - Son dakika

da h;>ber verildiğine göre, Katalonya 
ihtilal hükumeti teslim olmuştur. Top
çu kıtaatı ticaret ve sanayi müstahdem
lerinin merkezini topa tutmuşlardır. Bir 
kaç harp aemisi Barselona mütevecci
hen Kartejen.den hareket otımiılerdir. 

lıpanyamn iki lejyon etranjer tabu .. 
ru Barselona gitmek üzere Jibraltara 
muvasalat etmiştir. 

Jeneral Lopez Ochsa öğle vakti as
kerlerle beraber Oviedoya muvan!a tet
miştir. Jeneral Asturie asilerine karıı 
harekatta bulunacaktır • 

Hükiimetin beyannamui 

MADRIT, 7 (A.A.> - Kabine ap
ğıdaki beyannameyi nejretmiştir: 

"Katalonya hükiimeti reisi faydasız 
ve kanlı bir mukavemetten ihtirazen 
jeneral Batet'e tes.1im olmuıtur. u 

Bu havadis bütün vilayet valilerine 
bfülirilmiıtir • 

Tevkil edilenler 

BARSELON, 7 (A.A.) - Reis Com
panys saat 6,15 te teslim olmuttur. 
Bundan az evvel radyo ile bütün Kata
lonyalılara bir beyanname okumuş ve 
bi"90k insan kanının akmasına meydan 
vermemek üzere jeneral Batet' e teslim 
olmağı tercih ettiğini bildirmiıtiı. 

Hükumet reisi Campanys ile diğer 
Katalonya hükumeti azaları, Barselon 
belediye reisi ıle belediye meclisi aza
ları, tevkif edilmişlerdir. Bunlar aske
ri kumandanlık dairesinde mahpustur
lar. Katalonya kuvvetleri kumandanı 
binbaşı Perez de levkif edilenler me· 
yanındadır. 

. 'Katalonya hareketi mÜ§"vviklerinin 
bırç~~u. ve. -:zcüml.e Katalonya gençlik 
teşkılatı reısı Badıa firar etmiılerdir 
Şehrin birçok taraflannda henüz ıilah 
se•leri işitilmekte ise de bunlar gittik
çe kuvvetini kaybetmektedir. 

Münferit gruplar henüz orduya mu· 
kav~met ediyorlar. Fakat hu mukave• 
metiıt pek yakında kırılacağı anlatıl
maktadır. 

MA~RIT, 7 (A.A.) _ lıtiklil ta
raftan ~~et ve sanayi müstahdemleri 
m.erkezının bulunduğu binaya birkaç 
gulle savrulmuıtur. 

Kartejenden Barselbna ve Le Fer• 
rola harp gemileri sevkedilmiştir • 
. . l~panyol lejiyon kıtaatına mensup 
ıkı pı.ya.de t~buru Çentadan Cebelitarik'a 
gelmıştır. liuradan Barselona sevkolu
nacaklardır. 

. Bug.ün öğleyin • Asturiyastoki asile
rı tenkıl etmek için, jeneral Lopez 0-
hoanın kümandasında, Oviedoya askeri 
kuvvetler gelecektir. 

Muhakeme 
MADRlT, 7 (A.A.) - Hükumet 

~· Campanys ile arkadaşlarının haps.;_ 
dıle~ek, kanunu esasi emniyet mahke
mesı huzuruna sevkedilmelerine karar 
vermiıtir. 

Bu suretle, bunlar örfi divanı harp· 
te muhakeme edilmekten kurtulacaklar
dır. 

ispanyanın Bertin sefiri, eski nazır
lardan M. Luis de Zulueta, hükumete 
tiddetli bir mektup yazarak, iıtifasını' 
vermittir • 

Dahiliye nezareti, ihtilat baılıyah. 

T elei olanlar 
MADRIT, 7 (A. A.) - Gerone'de çı • 

kan vahim h3.diseler esnasında biı- cene .. 
ral ile dört zab't telef olmuştur. Ceneral 
Botcf bir müfreze ile Gerone'ye gitmek· 
tedir. Mumai]eyh bit: tayyare fi!osunun 
Barselon şehri üzerinde uçarak M. Cam• 
panysin teslim olduğunu bj]diren beyan
nameler atmasıDı emretmiştir. 

Barcelona işgal edildi 
BARCELONA, 7 (A. A.) - Şehir, 

askeri kıtalarla sivil muhafızlar tarafın -
dan iu:al edilmiştir . 

Sokak muharebeleri 
MADRIT, 7 (A. A.) - Yeralfü demir

yolunun bütün memurları azledilmişler
dir. Bugünden itibaren yeni memufllar a
lınacaktır. 

Barselon' da Paralel o sokağında iki ka
dın yakalanmı§ ve üzerler.inde müteaddit 
bombalar çıkmıştır. 

Unkastillo'da sosyalist belediye reisi 
ıivil muhafızlann teslim olmalarını iste• 
miş, onlar da reddetmişlerdir. Bunun üze
rine, sivil muhafı:z;;lara baskın yapdarjlk 
hücum edilmiı ve bunlardan ikisi öldürül
müş, beşi de yaralanmıştır. Ellerinde mit
ralyöz bulunduran asiler, sonradan, aake\• 
kuvvetile dağıtılmışlardır. 

Bilbao'da açılan tüfek yaylnnından bir 
kişi ağır yaralanmııtır. Grev, büt!ün eya
lete yayılmıştır. 

Münakalat durdu 
BORDO, 7 (A. A.) - hpanya hududu 

üzerinde Hendaye'den bildiriliyor: 
ispanyaya girip çıkmak, ancak yayan 

olarak mümkündür. Şimendifer münaka
latı durmuştur. Yollar kapalıdır. Hen -
daye ile telefon muhaberatı ve ıimendifer 
nakliyatı kesik olduğundan havadis almak 
güç oluyor. 

Biskaya' da zabıta kuvvetleri merkez -
!erde toplu bulunduğundan yolları birta
kım silahlı kimseler tutmuıtur. 

lrun şehrinde dün isyana teşvik eden 
beyannameler dağıtılmıft'.r. 

MADRIT, 7 (A. A.) - Barselon ile 
telefon muhaberatı kesiktir. M. Lerroux 
bizzat P. T. T. santralına giderek, Barse· 
lon'da reis M. Kampanys ile teleskriptöı· 
vasıtasile muhabere etmiştir. 

Yeni kanunlar 
MADRIT, 7 (A. A.) - iyi haber alan 

mahafilden öğrenildiğine göre, M. Ler -
roux'nun sa1ı günü Kortes Meclisine ar .. 
zedeceği layihalar meyanında, ölüm ceza. 
-sının iadeten teıi&i, grev kanununun Jil,ğ .. 
vı ve bir de sivillerden silah toplattırıl -
ması için kanun vardır. 

Grev devam ediyor 
MADRIT, 7 (A. A.) - Grev hareke-

14, tevessü ediyor gibidir. Valensiya lima
nı dahilinde grev umumidir. Malaga'da 
bütün bankalar kapalıdır. 
Kadisk'te henüz grev başlamamıştır. Ko 

lemat ve Viego'da sivil muhafızlarla ihti
lalciler arasında kanlı çarpışmalar olmut· 
tur. Oviedo'da bu ..-ece vabôn hii.di•efer 
cereyan etmiıtir. 10 kiti ölmiif, polisler .. 
den 26, ahaliden 15 kiıi yaralanmııtır. 

Madritte bombalar 
. MADR1:1", 7 (A. A.) - Bu gece teh

rın muhtelıf yerlerinde patlayan bomba. 
lar hakkında muhtelif rivayetler dönmek
tedir. Zannedildiğine göre sosyalist ve ko 
münistler bir çok jandarma ve polis kara
kollarmı zaptetmeğe ~eıebbüs etmitlerdir 
Aynı ~amanda Maarif Nazın öle nazırlar
d:'n Tıta Romera yapılan suikast netice
sız kalmıştır. Bu harekatta ölenlerin mık
tarı hakkında çok mübalağalı rakkamlar 
ağı:ı:dan ağıza dolaımakta iıe de bunun 
h~ıkı mmtarını tayin mümkün değil -
dır. Bunların adedi görünüte nazaran çok 
olm~k lazım ise de bir rakkam zikredil • 
meaın.~ m~~ait elde hiç bir delil yoktur. 
Bu mubalagalı havadislerin hangi ecnebi 
mdienbalardan intikal ettiği de belli değil· 

r. 

Tülek ateşi devam ediyor 
MADRIT, 7 (A. A.) _ Dün akıam 

Pue.lra Del Sol' da ve Meb'usan Mecliıi et
rafı~da şiddetli tüfek ve mitralyöz atefi 
teatı olunmuıtur. 

lht~!filciler! hücum ltataları tarafından 
m~ha ~a edılen telefon binasına ateı et• 
mıılerd~r. Geceleyin, Madritin muhtelif 
semtlerınde tüfek aOaıi devam etmiıtir. 
S~larda dolaımanın imkanı yoktur.Bu 
hadıseler, Barselon'da müstakil K al 
Ya Devi t' . ·ı· ·ı at on-e ının ı anı e aynı zamand .. ol 
tur. " muı-

hp'"1yol. k~bineıi Dahiliye Nezareti bi. 
nasında daımı ıurette içtı' hal' d d' ma ın e ır. 

Bütün ispanya' da örli idare 
MADRIT 7 (A A.) H"k• , ' • - uumet,ıa 

~t 22 ~e, ~ütün hpanya'ya ıanul olmak. 
uzere, orfi ıdare ilan etmiıtir 

Ceneral Franko 1 · 
kuvvetleri kumand:humg_ spanboyal aıkeri 
~ur. ına naı unmuı-

MADRIT 7 (A A ) .• b ' · • - lhtılalci bir 

cla
grup ku gece_ Madrit civarında bir ja,.. 

rma arargi.lıı..,. h.. . . 
arrızlar ı"ı..! ··ı .. b akarucum etmııtir. Müte 

"" o u ır ak .. k"' "I .. 1erdir. puı urtu muı • 

MADRil', 7 (A. A.) _ . . 
ten faaliyet baılamı tır Ş.e~rde, h_afif
ia~esinin t · . ş • . Lô.kin ahalınin 

. emını, trenlerın gayri 
zam .'şleınesi ve tabii e . . . ~unt": -
mesı yüzü d d Y . ışlerının agır gıt
tedir E n en,, aha zıyade güçleşmek -
aık.ı;i k;.:nın l ıstasyondan çarııya nakli 

yon ar vasıtasile vukubuluyor'. 
Madriu nisbet~ sakindir. Buna müka .. 

bil Valansiya, Malaga ve Alikante'de grev 
yapmak temayülü gittikçe artıyor. Astur
yas'taki asiler, birçok köylerden asker 
kuvvetile püskürtülmüşlerse de daha 
bazı köylerde tutunmaktadırlar'. 

San Sebastiyan' da :vaziyet çok gergin· 
d:r. 

Muhtelif yerlerde arbedeler vukubul
duğu ve ölen ve yaralananlar olduğu ha· 
ber veriliyor. 

Henüz vaziyetin bilançosu elde edile • 
mcmİ§lir. Her halde, Astluriyaı'ta &siler· 
le as'ker arasında geçen çarpışmalar neti • 
cesinde telef olanların adedi çok olmak 
li\zımgelir. 

Vaziyet vahametini muhafaza ediyor. 

Bu faciadan mesu 
(Bası l inci sahifede) 1 

dökülmüş, büyük bir çığlık üzerine mec
hUI gemi ve motor durmuş, denize dökÜ .. 
!enleri toplaınışlard•r. Nihayet evvelki 
gün vaziyet anlaşılmrş, müddeiuınumi ik 
meseleye vazıyet etmiş ve tahkikata baş
lamıştır. 

Evvelki gün yapılan tahkikatta meç -
hul gemi Sin Fer uzan olduğu anlaşılmış, 
kaptanı ile ikinci kaptanı nezaret altına 
alınmış ve Afitap motoru kaptanı da ne
zaret altına alınarak ifadesine müracaat e
dilmiştir. 

Ehli vukul tahkikat yapıyor 
Kurtulanların da ifadeleri alınmıştır. 

Ancak mesele denizciliğe taalluk ettiğin
den bu hususta tam malumat alabilmek 
için adliyece ehli vukuf seçilmesi karar .. 
!aşmıştır. 

Bu karar üzerine yüzbaşı Nami Bey, 
Deniz Müdiriyetlİnden Hamdi Naci ve 
Deniz işletmesinden kaptan Hayri Bey -
ler ehli vukuf olarak seçilmiştir. 

Ehli vukuf evveli Feruzan kaptanının 
ve ikinci kaptanının ifadelerini almııtır. 

Bundan sonra Afitip motoru kaptanı
nın da ifadesini almıştır. 

Ehli vukuf geç vakte kadar ifadeleri 
almağa devam etmiştir. 

Ancak kaptan ile motor kaptaınının i .. 
fadeleri arasında bazı tezatlar olduğun -
dan ehli vukuf her iki kaptana bu husus
ta tekrar sualler sormuıtur. 

Ehli vukuf kendi noktai nazarını teıpit 
İçin bugün de kurtulanlarda_\ bir kaç ki
tinin ifadelerini alacaktır. Bundan sonra 
raporunu Müddeiumumiliğe verecek ve 
ancak o zaman her iki kaptandan hangi
ıinin ıuçlu olduğu anlatılabilecektir. 

Kaptanlar mevkuf mu? 
Şimdiki halde nezaret altında bulunan 

her iki kaptanın vaziyeti de ancak bugün 
anlatılacaktır. 

Dünkü bir gazeUanin yazdığı gibi he -
nüz hiç bir kaptan hakkında tevkif mü
zekkeresi kesilmiş değildir. 

Bizim öğrendiğimize göre ehli vukuf 
ta ifadelerini veren kaptanların vaziyeti 
şu şekildedir: Evvela Feruzan vapuru 
kaptanının vazifesini tam yapmadığı söy .. 
lenmektedir. Mütehasısların ifadesine gÖ· 
re ıeyir esna-sında bulunan gemilerin var .. 
diyasında üç kişi bulunur. Bunlardan bi· 
risi baş gözcüsüdür. Başta bulunan bu 
gözcünün vazifesi seyir esnasında gemi
nin önünde bir gemi bulunup bulunma .. 
dığını kontroldur. 

Bu gözcünün vazifesi ile yakından ala
kadar süvari olduğu için bilhassa süvari
ye gözcünün vazifesini yapıp yapmadığı 
sorulmuştur. 

Motorun kaptan vazifesini görene ge .. 
lince; bu kaptan kendisinin ehliyetname· 
si olmadığını söylemekte ve molbrda bir 
fener bulunduğunu ilave etmektedir. 

Ehli hibre tahkikatı muhtelif safhalar
da inceden inceye yaptığı için meselenin 
hiç bir karanlık tarafı kalmamış gibidir. 
Bugün vereceği raporda vaziyet tamamile 
anlaşılacaktır. 

F eruzan süvarisi ne diyor? 
Mamafih bir muharririmiz, dün, Hey• 

beliada'da Feruzan gemisi süvariıi ile gö
rüşmüştür Süvari muharririmize demit .. 
tir ki: 

- Bizim gemi kMkocaman ve elekt .. 
rikle mücehhezdir. Motor ne bizim ge .. 
miyi gördü, ne de bize kendisini göster .. 
di. Biz ancak gemiyi 20 metreye yaklaştı
ğımız zaman farkettik. Fakat bu eınada 
iş İşten çoktan geÇmit ve biz motora bağ
lı bulunan kayığın halatı üzerine yüklen• 
miıtik. Bu vaziyeti biz, gei\e, farketme .. 
dik. Koskoca gemiye ufak bir ıey çarptı. 
Sonr.'.' denize uzun bir şey yuvarlandı.Ne 
oldugunu anlayaıpadım. Karanlıkta çığ • 
lıklar yükoe:ince meseleyi anladnn. Per
vane durdu. Eğer durmasaydı facia dahıı 
büyük olurdu . ., 

Kaptanın ifadesi üzerine mubarririmiz 
kaptana geminin baş tarafında gözcü bu
lunup bulunmadığını ıormuttur. Kapll..ı.n 
buna cevaben demiştir ki: 

- Baı tarafta gözci> vardı. Fakat ka-
ranlıkta gözcü ilerisini göremiyordu. 

- N@den? 
- Çünkü ııık yoktu! 
- Halbuki Afitap motorunda ııık ol-

duğunu siz söylüyorsunuz. 
- Evet ••• Onu gördük ama. •• Pek 

geç. - . 

- Gözcünün vazifeıi yalnız ııık gör .. 
mek midir? Koskoca motor ırecenin seı
•'.~li~i İçinde ilerlerken muazzam bir gÜ· 
rultu ç•karır. Acaba bunu sizin gözcü 
duymadı mı? 

.. F~ruzan kaptanı bu suale geminin gÜ· 
rı.ılt~sünd~n gözcünün bir ıey iıitmediği
nı soylemış ve demiıtir ki: 

- Ben karanlıktla bu motoru arayıp ü
zerir{e gitmedim yal.· 

Motor kaptanı ne söylüyor? 
Afita_ıı. ~toru kaptanı ile de görüıen 

muharrırımıze bu genç adam demiıtir ki: 
- Ehliyetnamem yoktu. Fakat moto

rumuzda her ıeyimiz tamamdı! 
Feruzan gemisi büyük bir gemidir. Her 

ıeyi tamam olması lazımdır. Fakat böyle 
~madığını üzerimize ııelmelde ispat et
tıi • ., 

Muharririmiz bunun üzerine motor 
kaptanına gemi kaptlanının sözlerini an• 
latmıftır. 

O da ıadece: 
- Ben de ufacık motorumla Feruzan 

vapurunun üzerine gitmedim ya ••• de • 
miıtir. 

Deniz Ticaret Miidiirliiğiiniin 
tetkikatı 

Bu feci kaza hakkında Deniz Ticaret 
Müdürlüğü de tahkikata baılamıı bulun
maktadır. Mevcut deniz seyrisefer nizam. 
)arma göre kabahatin hangi tarafta oldu
ğu bu cepheden de araıtırılmaktadır. Mo
tora bağlanan ve 53 yolcu tıaııyan kayı· 
ğın müsaadesiz kalktığı ve esasen bu gibi 
vesaitle yolcu nakliyatının memnu bulun
duğu anlaıılmaktadır. Buna ıebebiyet ve
renler hakkında da takibat yapılacak~ır. 

Alakadarların verdikleri malumata gö
re; 32 kişinin ölümü ile neticelenen bu 
hidiaen.in daha az zayiatla savuşturula .. 
mayışı ;"ni oluşundandır. Çünkü, birçoğu 
uyumakta olan kayık yolc\ıları ancak sad
menin tesirile uyanabilmiıler ve ıaıkın
~ıkla baş kısma yığılmaları teknenin çok 
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olan kimlerdir? 
çabuk batmasını intaç etmiştir. Deniz Ti
caret Müdürlüğüniin yaptığı tahkikat bu
gün veya yarın neticelenecektir. 

Fac.a hakkında Kena ı 
Beyin beyanatı 

Maı·mara faciası hakkında Müddeiumu. 
mi Kenan Bey demiştir kı: 

- Maalesef kaza çok fecidir. Müdde
iumumilik hi.diseyi büytik bir chemıni .. 
yelle tahkik etmektedir. Tahkikat en kı
sa bir zamanda ikmal edHccektir. Bittabi 
kazada kimin hatalı olduğu tespit edile
cektir Ancak bu facianın en mühim se .. 
bebi bahri uslıl ve kavaide I"iayet etme • 
mektedir. Kazada usi'ıl ve nizamata ria .. 
yetsizlik o kadar fazladır ki vapur, mo • 
torla kayığın arasına girmiştir. Seyir es~ 
nasında iskele, sancak fenerlerinin yakrl· 
maması gibi ahval de varit görülmektedir. 
HUiasa kaza deniz seyrisefer talimatnl .. 
mesine riayet edilmemesi yüzünden hu· 
sule gelmiştir. Mes'uller en kısa bir za
man içinde meydana çrkarılacak Mar .. 
mara'nın derinliklerine gömülen bedbaht .. 
!arın feci akıbetlerinin hesabı sorulacak
tı.tk",,, 

--~----·-~~~~~ 

Bohemiansla 
İkinci maç 

(Başı l inci sahifede) 
zevkli oldu. Ateş Güneşlilere nazaran 
F enerbahçeliler daha. becerikli ve da
ha alışık. iki tarafta da istikbal vade 
den istidatlar göze çarpıyor. 

ilk devrede Fener rüzgar altına. 
düttü. Oyunun ilk golünü Ateş Güne• 
şin sağ içi yaptı. F enerlielr pek az ıon 
ra bir golle mukabele ettiler. 

ikinci devrede Ate~ Güneş rüzgar 
altında, Fenerbahçeden daha fazla sı 
kıntı çekti. Bu devrede Fenerjn daha 
hi.kim oynamaıına rağmen iki taraf 
biri penaltıdan olmak üzere, gene bi; 
rer gol yaptılar ve oyun 2 . 2 beraber 
likle bitti. 

Küçüklerin maçı bittiği zaman stat 
ta bir hayli kalabalık toplanmıştı. Mi 
aafirler bu sefer ufki YeJİI - beyaz for 
malarile ve gene ellerinde bayrağımız 
olduğu halde alkışlar arasında çıktılar 
ve halkı selô.mladılar. 

Biraz sonra da takrmımz aahada 
yer aldı. Takrmımz, dün yazdığımız 
gibi, Fenerbahçe takımının hücum ha.l 
tına Ateı Güne§ten Rebii ve Necdet a .. 
lınmak suretile ıöyle teşkil edilmişti: 

Bedii 
Fazıl Yatar 

Esat Ali Rıza Cevat 
Rebii Fikret Muzaffer Necdet Niyazi 

Fener ilk devrede rüzg8.rı lehine 
alarak oynadı. Gerek misafir takım 
ve gerek takımımz cuma günkünden 
çok daha iyi oynadı ve oyun biraz da 
ha zevkli oldu. Maamafih şunu, der· 
hal kaydedelim ki, takımımzda Yatar. 
Ceva.t gibi içten gelen bir coşkunluk
la oynayanlar müstesna, diğerleri gev 
tek oynadılar. Yani hiç bir zaman 
(maçı kazanabiliriz, kaaznmalıyız, 
kazanacağız) düıünceaile, Umidile oy 
namadılar. Halbuki dünkü maçı bira;ı: 
daha istek ve biraz daha enerji ile 
mutlaka. kazanırdık. 

Müdafaada hafif !çalan merkez 
muavin Ali Rıza ve hüc\unları yerin • 
de keıebilmekle beraber paslarını ek
seriya haıım ayağına veren Esadıa 
nisbeten az muvaffakıyetlerine rağ • 
men müdafaa hatları tedafüi vazifele 
rini oldukça iyi yaptılar. Fakat hü 
cum anlarında o kadar :,.· -'Piı-.1' 

Bilhassa, en tehlikeli akınlara vesilı 
olan Rebii çok az beslen ...... a.Ji• ... -' 

hücum hattı da açıklardan ziyade dı 
ima ortadan iılemek hevesine kapıl 
dı. 

Müdafaa az çok uğraştıktan son
ra, hücum hattına hiç olmazsa bir gol 
çıkarmak düıerdi. Halbuki bu hatta 
Rebii, Fikret iyi; Necdet iyice idi. Ni 
yazi Muvaffak olamadı; Muzaffer i
•e hem hücum hattını idare, he.m de 
kendisine hazırlanan muhakkak gol 
fırsatlannı heba etmek hususlarında 
insanı sinirlendirecek kadar muvaffa ... 
kıy etsizdi. 

En mühim yerleri aksayan bir hü· 
cum hattının, en tehlikeli taraf olan 
aol cenahın gerek fena paslar ve ge • 
rek Rebiinin daima iki kiti tarafın -
dan marke edilmeıi yüzünden iıletil
memesi de inzimam edince gol çrkar• 
ması çok müıküldü. 

Bu ıerait altında ilk devre ıaymz 
bitti. ikinci devrede rüzgarı lehlerine 
alan misafirler niıbeten hakim oyna -
dılar ve oyunun bibnesine on be§ da
kika kala, verilmeıi li.zım gelen gayri 
kasdi bir hendbolden yegane golleri
ni yaptılar. 

Hakem Kemal Halim Beyin idare 
ai iyi değildi. iyi olmadığı da aık 11k 
hava yapmaıından, verilmemeıi J& .. 
zım gelen tamamile gayri kasti hare
ketleri cezalandırmasından, miıafir 
kaleci degajman yapmağa hazırlanır 
ken önüne çıkan bir oyuncu.muzu mü
temadiyen vücudüne ıarılarak ve tu • 
tarak meneden Çek müdafii cezalan
dırmamasından belli idi. 

Sadun GALiP 

Birinci yenileme bürosundan: 
4 kanunuevvel 933 tarihinden evvel 

İstanbul a•liye ikinci Ticaret mahke
mesince yapılmıı Vayı und Fraytag ka· 
nalizasyon ~irketile Mehmet Ruhi Bey 
arasında mütekevvin delil tesbiti keşif 
dosyasının yenilenmesi için verilen be· 
yanname müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olması haaebile tebliğ edi!':.me
miıtir. Büroca 20 gün müddetle ılanen 
tebligat icrasına karar verilmit ve cel ... 
se günü olarak 30-10-934 sah saat 14 
tayin edilmit olduğundan mezkur gün 
ve saatte Y enipo•tahane binasında ki.in 
birinci yenileme bürosuna 934 - 2625 
O. numarasile gelmediği takdirde 2367 
numaralı kanun ahkamına tevfikan 
yenilemenin gıyabında icra kıhnacaiı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i-
lan olunur. (3337) 
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Yazan: Marthe Richard. Tercüme eden: M. F. 

Üstüm başım berbattı, esvablarım 
hatta çoraplarım yırtılmıştı 

H " 1"" ı le makineyi çevirmeyi, ne de µe-
U asa dallara basarak atlamayı, ne de düt · b d mluk töhmeti- F k [Martbe Rıc ar cas meden inmeyi biliyoı;dum. a. at 

le yolda tevkif olunuyor. F.aka~ sonra f d te 
Paristen gelen bir telefon uzerıne t~- yarım saat zar ın a muvazeneyı 
liye ediliyor. Fakat otomo.bih.ile Pa~ı: ıiıin etmeyi becerebildim. Ve yola 
se dönmek imkammlır. Çunku . .lı_enz~ koyuldum: 
yoktur. Onun için tev~ edildıgı koy· _ Bi~ daha görütelim Hennion'· 
den yaya olarak Amiens'e geliyor ve. cuğum ••• Fakat bu sefer daha yük 
orada Parise gitmek için bir vaaıta a· ki d 

se er e • .• 
rıyor. ] _ Niçin yükseklerde? ••• 

lnsanlarln ümibizliği beni çile • _ Semalarda aemalarda. •• 
den çıkarmıftı. Bu •mitsizlik bana O benim, bir tayyare filosunda 
vatana hizmet etmek hususunda vazife almak için yaptığım imanın 
yeni bir gayret veriyordu. 'N_er.ede farkına varmadı... Ben ordunun 
olursa ol•un hizmet etmek ıslıyor artık tayareci kadınlar hakkın~a, 
dum. Ben bir fikre, yani memleke· fazla istihfafkar davranmıyacağım 
time aittim. Onun yalnız emir ve~- zannediyordum. 
mesi lizımdr. Bu hava, bu muhıt . . • Bir pedalı sürüklemenin bu 

• dahilinde, hiç bir kuvvet, hiç bir kadar zoı• ve bu kadar yorucu oldu. 
ahlaki kayıt oynayabileceğim rolü ğunu hiç bir zaman tahmin etme
kafamda dağrtmağa muktedir de- mittim .•. Evet; münasebetsiz bir el-
ğildi. bise ile bisiklete binmiştim ve yol 

Garın önünde halk, keı.if bir almağa çalı,ıyordum. Burası doğ. 
halk beklesiyordu. Hepsi mustarip ru. Fakat bu mıntakada korku oka
iimitsiz, ve· müteesirdi. dar dehsetli idi ki hiç kimse benim 

Tren zamanlarını öğrenmek için geçtiğimin farkına bile varmıyor • 
• içeri girdim. du. Kimse, yazlık elbiseli, çiçekli 

Memur: şapkalı bir kadının bir erkek bisik-
- Tren mi? diye yüzüme bağır- Jeti üzerine binmiş olmasını garip 

dı. Gar kapalıdır. Ve memurlar bulmuyordu. Makinenin demiri fe-
son gelen bir emir üzerine geri çe- na halde beni rahatsız ediyo;•du: 
kildiler. fakat utanmak filan artık bana vız. 

işte bu felaketti. Ben her ne pa- geliyordu. 
hasına olursa olsun Parise dönmek Almanlar yaklatıyorlardı. Ami-
istila altında kalmak, esir olmak ens'le Abbeville'in arası 85 kilo • 
ve büsbütün atalete uğramak fela- metre idi. Ben ise ancak bir saatte 
ketinden kurtulmak istiyordum. altı kilometre yapabilmittim. Yol • 
Belki bu hicret kargaşalığı arasın- da çantamı bıraktım. Ciçekli şap-
da kadınlara karfr müsameha eder kamı bir hendeğe attın. Ve bede-
ler diye düşündüm. Fakat bu za • fe doğru anudane bir şekilde ilerle-
manlarda hüsnüniyet aramak bey- meğe başladım. Yolda. üç defa düt· 
hudedir.ltte bu, beni ümitsizliğe dü müştüm. Üstüm batım berbat bir 
11ürdü. Olduğum yerde bir kaç da- halde idi. Esvabım ve hatta çorap. 
kika döndüm ve açık bir garaj gör- lanın bile yırtılmıftı ••• Fakat iler-
düm. Belki ne kadar pahalı olursa liyordum. . 
olsun buradan herhangi bir araba Yollarda sürünen kafileler ben • 
v~ya nakil vasıtası bulabilirdim. den daha feci vaziyette idi. Bir 

Bir kadın hıçkıra hıçkıra beni Franuz kadını için ne müthiş bir 
karşıladı. O kadar korku içinde idi manzara idi bu! ••• Hezimetin man-
ki ben çıldnrmıt zannettim. zarası bani!'. akla, havsalaya srğma. 

- iki tane çocuğum var, diye yan bir kudret atılıyordu. Yolda 
kekeledi. Ve herkes diyor ki, Al • bir ihtiyar gördüm. Alil karıaını, 
manlar çocukları kesiyormut ! bir çekçek arahaıı üzerine koymut 

Bütün bu ağlamalan, uzlaınaları gidiyor.du. Tekerlek gıcırdıyor, :h. 
arasında bana anlttı ki, ne aatacak tiyarın bacakları titriyordu. Hiç 
ne de k"....;,:layacak bir tek arabası şüphesiz son günlerini dütman çiz-
yokmu,. Yalnız iki tane erilek bi • mesi altında bitirmek istemiyordu, 
sikleti varmıf. Ala!. • • alil karısını bırakmak istemiyordu. 

Eskiden, daha ben çocukken ağa- Aradığı ilticagihı acaba bulabile • 
beyim beni kendi bisikletinin üstü- cek mi idi? 
ne oturtur ve selayı tutarak gezdi- Bir çokları yaya gidiyorlardı.Baş 
rirdi. Acaba bu bisikletten istifade !arının üzerinde paketler vardı. Ço 
edebilecek mi idim? Her ne olur- cuklar haykrrıtryorlardı. Yorgun, 
sa olsun, dedim, ve bu erkek bisik- bitap kadınlar, hazan soluk soluia 
Jetlerinden bir tanesini ıatın aldım. yolun bir kenarına outurp ağlıyor-

Simdi Amiens r.okaklarında kö- lar, sonra yeni bir cesaret yeni bir 
peğim koltuğumda bisiklet elimde gayretle tekrar bir kaç adım atmak 
dolatıyordum. Bisikleti daha böyle için ilerlemeğe batlıyorlardı. 
idare edemiyordum. Ve tekerlekler Üzerleri yük dolu, veyahut araba 
yolunu kaybediyor, ikide birde kal çeken bir çok öküzler, atlar, etek
dırımlar üzerine düşüyordu. ler ve hatta domuzlar bile bu yor-

llk tedbir olmak üzere Mina'ya gun fırtınanın içine katılmıtlardı. 
bir sepet aldan. Ve ronra kaldırmın Bu bisikletli Parisliye hiç laf atan 
iizerine çıkarak bisikleti tecrübe et yoktu. lnrnnların muziplikleri bile 
mek İstedim. Ben ki sporcu idim ölmüftÜ. Bıı timal yolunda Pari11 • 
Tayyareci idim. Fakat bu meyme- ten, felaketten ve tevekkülden b~
netsiz bisikletle uğraşıp duruyor • ka bir ~ey göze çarpmıyordu. 
dum .•• Muvazeneyi bulamadım ve Dağınık bir grupun yanına yak • 
düstüm. Mina, korkudan avazı çık- )aştığını zaman bağırıyordum: 
tığı kadar bağırdı. Alnımdan ter - Savulun, yol açın! 
damlıyordu. Bir tek kelime söylemeden her-

Bu esnada arkamdan tiddetli bir kes açılıyor ve bana yol veriyordu. 
kahkaha çınladı. Geri döndüm. Ancak battı müstakim istikame-

Bu, Crotoy' da tanıdığım pilot tinde gidebiliyordum. Çok zor ma-
Hennion' du. Tuhaf tuhaf gülüyor- nevra edebiliyordum. Bir yokuşa 
du. ihtimal beni bir deh zannet • rastgeldim mi, hemen ~ağı dü,ü
mi~ti. Dütman ordusunun çizme şa yor ye bisikleti elimle iterek yaya 
kırtılarının hemen hemen ititildiği çıkıyordum. Y okut llfllğı bisikletle 
bir aırada Amiens sokaklarında bir inmek daha çok hoşuma gidiyor • 
bisikletle oynamak bafka neye de- du. Bu suretle kah yürüyeı,ek kah 
!alet edebilirdi? binerek bütün gün yol aldım. 

- Seni Allah gönderdi! diye ba- Yorgunluktan bitap, feci bir hal 
jırdım. Hadi timdi bana fU zırıltı- de idim. 
ya binmesini öğret. • • Nihayet aktam oldu. Korkunç 

O hala gülüyordu. bir akşamdı bu! Karanlığın içinde 
Kendisine kısaca vaziyetimi, fi. yalnız öteyi beriyi yoklayan, kımıl 

kirlerimi ve bu iki tekerlekli maki. dayan ve mırıldanan liiyetenahi ha 
ne ile Parise gitmek husundaki ar- yaletler seçiliyordu. Bunlar düt • 
zularımı anlattım. Ben çok sinirli i- mandan kaçan vatandatlardı. 
dim. Halbuki Hennion muttasıl gü- - Bitmedi -
)üyordıı. 

- Paris'lr Amiena arasındaki 
yol Almanlar tarıafrndan kesildi di . ' ye cevap verdı. 

Sapsarı ofmu,tum. Fakat Henni
on derhal beni temin etti. Abhe • 
ville' den Parise bir kaç trenin kal
kacağını zannediyordu; nihayet 
bana bir hizmet yapmıf olmak için 
bisiklete binmek hususunda birkaç 
ders verdi. Ne "gidon,, lar vasıtasi-

lstanbul 2 inci İcra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi .mu

karrer yazı makinesi, yazıhane, kasa ve 
sair yazıhane eıyası 11-10.934 pertem
be saat 16 dan itibaren Galat.da, Voy. 
voda caddesi Agopyan han 3 Üncü kat
ta 2 No. lu odada 2 İnci açık arttırma 
suretile satılacağından taJip!e.-in mez. 
kur gün ve1saaıte mahillinde buluna
cak memuruna müracaatlan ifan olu-
nur. (3379) 

MiLLiYET l'AZAR'TtSI 8 TEŞRiNiEVVEL 1934 

İntihap 
Devam ediyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
!ar ayn, erkekler ayn ayn hanelere 
yazılmaktadır. .. . 

Tutulan bu ilk hesaplar goıtenmf· 
tir ki kadınlar intihabata geniı bir ı.e
kilde iıtirak etmektedirler. ~~ e~
kek vatandaı ııisbeti, rey adedi ıtıbari
le hemen yan yanyadır. Bazı kazalar
da kadmlar yüzde 70 - 75 nisbetin
dedir. 

Yapılan hesaplBTa göre, l.tanbulda 
ıimdiye kadar atılan rey miktarı ( 150) 
bini mütecavizdir. En fazla rey topla
yan kaza Fatihtir. Fatihte ıimdiye 
kadar atılan rey (29) bindir. Eminö
nünde atılan rey adedi 22 bindir. Bey· 
oğlunda 18 bin rey atılmııtır • 

Çok rey i§lenen kazalardan Üskü· 
dar Kadıköy, Be§iktat ta ön salta bu
lurı:nak,!adır. En fazla rey İ§leyerek 
rekoru kıran ıandık Fener nahiyesi san· 
dığı olmuıtur. 

Fener sandığına iki günde (15) bin 
rey atılmı§tır. Dün gene Cibali intihap 
yeri çok kalabalıktı. Rey atabilmek i
çin sandık batına kadar gitınek bir me
sele idi. Gün geçtikçe intihaba kartı 
halkta görülen alaka ıayanı memnuni
yet bir derecededir. Bütün vatandaıla
rımız ıeve ıeve reylerini Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzetlerine vermektedir• 
ler. Kaza merkezlerinde ayrıca bulun
durulan sandıklara dahi atılan rey mik
tarı mühim bir yekuna baliğ olmakta· 
dır. 

Kendi mahallelerinde 11ralarını ge
çiren vatandaşlar kaza merkezlerindeki 
sandıklara reylerini atmaktadırlar. 

Bazı kazalarda İntihap sandıklan • 
nın başı ayni zamanda ço,k eğlenceli 
olmaktadır. Birçok kimseler burada 
toplanmakta, çalgılar çalınmakta ve 
batta <lanı edilmektedir. 

Halkevinde bu gece, merkez bina11n
da konservatuvar sanatkarları tarafın. 
dan bir konser verilecektir. Bu konse
re herkes gelebilecektir. 

lnibabat cuma günü akşamı saat 
(21) de bitecektir. O vakite kadar İs
tanbulda rey vermek vaziyetinde olan 
bütün vaı..ndaılarm reylerini istimal e
decekleri kuvvetle beklenmektedir. 

Bütün reylerin mecmuu (400) bini 
geçecektir • 
Beyoğlunda mÜe••il bir hadiııe 

Dün Beyoğlu sandığı Firuzağa ca0 

miinde bulunuyordu. Oğle üzeri saat 
bire çeyrek kala, Beyoğlu Alman lise
si (9) uncu 11nıf talebeleri, yurt bilgi
si muallimi refakatinde intihabatı gör
mek üzere buraya geldikleri vakit tu
haf !>ir vaziyetle l<artılaımıılardır. Mu
allim Bey talebeye defterler, rey sandı
ğı, rey atma şekli ve saire hakkında 
izahat vermek isterken, burada bulu. 
nan bir zabıta amiri, ıiddetli bir liaan
la talebeyi ve muallimi intihap yerin• 
den çıkarttınnııtır. 

Talebe ne intihap defterlerini göre
bilmiıler, ne de intihap baklanda izahat 
alabilnıiılerdi. Halbuki bütün m~ep
lere gönderilen bir tamimde talebenin 
intihap yerlerini &örmeleri bildirilmiıti. 

Böyle olduiu ,halde Firuzağadaki 
zabıta amiri, talebeyi ve muallimi po
lis memurları va11taıile intihap yeriı>
den kovmuttur. Bu hazin vaziyete biz 
bir türlii mana veremedik. Halbuki, 
zabıta memur ve imirlerinin vazifeleri. 
nin, bili.ki• kolaylık göıtennek oldu
ğunu zannediyorduk. 

Eminönünde 
Dün Eminönü sandığı Mihraplı ca

münde bulunuyordu. Buraya bu civar 
mahalleleri reylerini atmı§lardır. Bu
&iin sandık Kantarcılar camünde bulu
nacak ve Dem.irtaı, Sarıdemir, Zindan. 
kapı mahalleleri haDu reylerini atacak
lardır. 

Fatihte 
Dün Fatih sandığı Cibalide duruyor• 

du. İntihabata burada binlerce vatan
daı ittirik etmiı, Cibali fabrikaları a. 
meleleri de reylerini atmıılardır. Bu
gün ""·dık Ereyli cami.inde duracak, 
ve buraya Ereyli, Denizaptal, İbrahim 
Çavuı, Arpaemini , Fatma Sultan Be
yazıtağa, Mollateref, Ordekkaıab~ Nev· 
bahar mahalleleri halkı reylerini ata. 
caklardır • 

Oaküdarda 
Dün Üıküdar sandığı Fıstıkağacmda 

dunnuı ve bıitün İcacliye mahalleleri 
halkı reylerini atınıılardır. Bugün Üs· 
küdar undığı Kııddı belediye mevkiin
de bulunacak ve buraya Kı111dı, Altıni 
zade, Bürhaniye mahalleleri halkı rey. 
lerini atacaklardır • 

Beykozda 
. Dün Beykoz sandığı Ömerli nabiye

sınde dunnuı ve Ômeııli, Muratlı, Ko
çullu köyleri halkı reylerini atmıtl~ 
dır. Bugün sandık Eıencek köyü ilk 
mektebinde öğleye kadar duracak ve 
bütün köy ha.llo reylerini atacaklardır. 

Oileden sonra ıandık Sırapmar ve 
Hüseyinli köyleri ille mekteplerinde bu
lundurulacak ve bu iki köy halla reyle
rini vereceklerdir • 

Kadıköyünde 
Dün Kadıköy sandığı karakol kar

ııaındaki ilk mektepte durmuı ve Züfı. 
t~.aıa, Tuğlacı mahalleleri halkı reyle
~ın~~lmıtlardır. Bupn Kadıköy aa1>dı
gı ogleye kadar Merdiven köyünde du
racak ve köy halin reylerini kullana
caklardır. Oğleden sonra sandık Göz. 
tepede istasyonda bulunacak ve Gözte
peliler reylerini atacaklardır • 

Beşikta, Kaza.ında 
Dün Beıiktaı -.ndığı Ortaköy tram

vay caddesinde dunnuş ve Ortaköylü
ler reylerini atmıılardır. Bugün ve ya
rı~ ~dık.Arnavutköyünde nahiye mü. 
durlugu bına11 karıısındaki Muvakkat. 
hanede bulunacak ve Arnavutköyü haJ. 
kı reylerini atacaklardır. 

Beyoğlu Kaza.ında 
Dün Beyoğlu sandığı Firuzağa ca

miinde dunnuı ve bütün Taksim nahi-

-MEM ET 
ERLE HA 

Divrik nasıl bir yerdir? Belediye 
İntihapları 

Eskiden çok genişmiş, bugün hayli ufal
mış. Kazada bir ço1< eski eserler var 

Edirocdc ilk reyi umuıııl 
müfettiş B. sandığa attı 

EDiRNE, (~illiyet). :- . Edi~; 
Jediyeıi seçimlerıne 5 bınncl'te_şnn fi 
ma günü sabahı, tam saat sekızde, 
kar ve sükun isinde başlanmııtır. nı'. 

SIV AS (Milliyet) - Divrik Sıvasın _ 
cenubu ıarkisinde 180 kilometre uzaklık· 1 

ta bulunan bir kazasıdır. Etrafı yüksek 
dağlarla çevrilmiı cenup larafı?da N!ğ. 
çayı denilen ırmağa kadar h~ me:ı:ıllı 
bir ovası vardır. Şark ve &arp cıhetlerm· 
de Keatingan Danişmendilerden kalma 1 

bir kaleye malik bulunan bir dağ garbın 
da Tumluca adile de anılan yüksek bir 
dağ vardır. 

Bu kazaya güne§İn doğuıu ovalarda 
görülmeyen bir baıkalık gösterir. Akta· 
mm dağlarda siniti bambaşkadır. 

Tarih . 
Kaza Danişmendiler zamanında idare 

merkezi yapılmış, çok eski bir tarihe ma· 
lik bir kazadır. Burada yatılan içinde ya
tan Ulucami ve bitiıiğinde medrese var
dır. "Divrik,. ke1imesnin verdiği min3 
(kınn ıeytam) demekse de esa• nereden 
alındığı malum değildir. 

Kazanın çok eskiden büyük bir ıaha 
üzerine yaprldığnu timdi son hududa 
yarm1,ar saat mesafede TumJuca ve "Pu
tunsur,, iıtikametinde ban ve hamam bu
lunuıu bu kazanm oralara kadar uzan
dığına delilet etmektedir. Daha ilk otu
ranlannın derebeylik zamanlannda giz
lendikleri kalelerin bugün duvarlı sağlam 
olarak bulunmaktadır. 

Yollar 
Kazanın en büyük iki derdi vardır: Bi· 

ri, yol, biri su ..• Buraya iki üç cibel~en 
yolcu gelir. Eğin, Arapkir, Kangal, zara 

yesi halkı reylerini atmıılardır. Bugün 
ve yarın akıama kadar Beyoğlu san
dığı Ka11mpatada Camiikebirde bulu • 
nacak ve bu iki gün içinde bütün Ka
sımpata nahiyesi mahalleleri reylerini 
kullanacaklardır. 

Sarıyerde 
Sanı er kazası sandığı dün öğleye 

kadar Emirganda, öğleden sonra Ayaz. 
ağa köyünde durmuttur. Bugün san
dık öğleye kadar Rumelihiıannda, öğ
leden sonra Emirganda bulunacak ve 
bu köyler ahalisi reylerini atacaklardır. 

Adalarda 
Dün Kınalıada halkı, iskeledeki san

dığa reylerini atmıılardır. Bugün san
dık gene Kınalıadada bulunacaktır. 

Adalar sandığı yarından itibaren cu
ma ak§BIDJna kadar Büyükada kayma
kamlığı dairesinde bulunacak ve bütün 
adalar halkı buraya reylerini atacaklar
dır. 

Bakırköy Ka:r.a.ında 
Bakırköyünde, dün gene sandık 

Mahmutbey nabiyeai köylerinde dolaı • 
tınlmağa devam edilmiıtir. Sandsk bu 
günden itibaren Y eıilköyde bulunacak 
ve akıama kadar Y eşilköy köyleri do
Iaıtınlacaktır • 

Adliyede tatil kısman yapıldı 
Memurların belediye intihabına İf· 

tiriik edebilmeleri için dün öğleden ıon
ra bütün dairelerin tatil eclilnıeıi vila
yetçe tamim edilmiıti. 

Adliye dairesinin tatili için bir ka0 

nun isdan icap etmekte olduğundan 
ve bazı kanuni müddetler bulunduğun
dan, tatil takdirinde de bu k.uıuni müd
detlerin bitmesi, bir takım hakların kay
bolması muhtemel bulunduğundan ad
liyede dün ite devanı edilmiıtir • 

Ancak adliye memurlarının rey hak
larını kolayca istimal edebilmeleri için 
iıleri aksatmıyacak, muameli.tı durdur
mıyacak bir tekilde müddeiumumilik 
büroıu ve malıkeme kalenıleri, kiitip 
ve müstahdemler, öğleden sonra de· 
vaın cetveli mecburiyetinden muaf tu
tulmuılardır. 

Bu suretle tatil adliyede kısmen ya. 
pılabilnıiştir. 

Zile' de 
ZiLE, 7 (A. A.) - Şehrimizde bele

diye intihabatı devam etmekte ve kadın 
erkek bütün seçiciler reylerini ittifakla 
C. H. F1rka,ı namzetlerine vermektedir. 
ler. • 

lzmir'de 
lZMIR, 7 (A. A.) - Dün ak§ama ka

dar belediye seçiminde verilen reylerin 
sayı11 30 bindir. Halk tarafından büyük 
alaka ile takip edilen bu seçim aynı hara
retini muhafaza etmektedir. Bugün öğle. 
üıtü 33 bini bulmuı~'ur ve cümlesi C. H. 
Fırkası namzetlerine verilmiştir. 

Adana' da 
ADANA, 7 (A. A.) - Şefırimiz bele. 

diye intihabı ve rey atına iti dün saat 18 
e kadar devam etmİ§ ve rey sandıklan 
ıı:ene heyet huzurunda mühürlenmi§tir. (. 
ki günlük rey yekunu 16.665 tir. Feke, 
Dörtyol, Bahcada ceınan 7 rey istiınaıile 
reyler tamamen C. H. Fırkaaı namzetle
rine verilnıiıtir. -

Şehrimizde intihaba bu&ün de devam 
edilecektir. 

Kara' ta 
KARS, 7 (A. A.) - Bugünden itiba

ren tehrimiz belediye intihabına başlan
mııtır. Ayın onunda bütün kazalarda se
çim bibnit olacaktır. 

Amasya' da 
AMASYA, 7 (A. A.) - Dün belediye 

meclisi için C. H. F ırka11nm tespit ettiği 
44 namzet ilan edildi. Belediye önünde 
büyük tezahürat yapıldıktan sonra sandı· 
ğa reyler atılmağa başlandı. Rey verme 
beş gün devam edecektir. 

• Eskişehir' de 
ESKİŞEHiR, 7 (A.A.> - Şehri

mizde belediye intihabı devam etmek. 
tedir. Bugüne kadar rey venneğe hak
lı vatandaıtan yansından fazlası reyi. 
ni kullanmıttır. • 

\ 

Divrikteki eıı ki eserlerden 

kazayı vilayete bağlayan Zar~ yol.u.nun 
kısalığı Kangala nazaran tercıh ed~ırsc; 
de senenin üç aymda gidip gelmek irnka· 
nı bulunmamaktadır. Kangal yolu da ay
ni haldedir. Hatta bu 18 saatlik me~e
deki kazadan posta uzun bir zamana ih
tiyaç gösterdiği alışık .. v~alard~dır. 
Yol iti için kıt ve yaz ıçın ııleyebilecek 
yeni bir yol yapılmaktadır. 30 kilomet
re kadar her iki taraftan ilerleyen bu yol 
ikmal edilir ve tren bu kazaya seler yap
mağa başlaraa inkaşafa ~üıait olan. bu 
muhitin çok gÜze) bir iktisat merkezı o
lacağını tahmin ediyorum. 

Su 
içme suları iki membadan alınır. Sü

leyman Şah suyu ( caıniin baniıine atfe. 
dilmektedir ki "Emir pir Eyüp ıuyu,, bu 
iki su da aslında çok iyi olmakla beraber 
kazanın içersine girdikten IQDra içmeye 
gayri salib denecek kadar 11zıltılarla karı
ıık bir halde bulunduğundan • kı~tli 
valimiz Süleyman Sami Beyın hım· 
metile çeşmelere muslu_k takılara~ ~ir .d~ 
receye kadar içilecek hır hale getirilmıt· 
tir. Tarlalan sulama için dört ıaatlik me
safeden gelen suyu da mezruata kafi gef. 
mektedir. 

Maarif 
Çok eskidenberi burada ilim zevki U· 

yanmıjbr. Bilhassa Çuıı.ın ve Molla Rut 
diye meşhur olan iki zatın yetiıtirdiği 
bir çok talebeler bugün Divriğin ihtiy":"" 
}arının münevverlerini te§kil etmektedır. 
Okur yazar olmayan yok gibidir ..• Ka
dınlannda ekseriyet okumuılar teşkil e
der. 927 senesine kadar iki tam teıkilath 
kız ve iki tam tetkilatlı ceman dörfl mek
tep kaza dahilinde faaliyette idi. Şimdi 
bir tam teıkilatlı diğeri de üç sınıflı ol
mak üzere iki ilkmektep vardır. 

Okuma hevesi çok fazladır. Kazada 
bir de halk kütüphanesi vardır. Buraaı 
da kaza gençliği için sinesini açan bir 
varlıktu. 1500 kadar kih.bı olan bu kü
tüphanenin kazaya değerli yararlıklan 
dokunmaktadır. 

Ziraat 
Kazada en fazla arpa, buğday, envai 

mercimek biy, köşme, nohut, ekilmekte
dir. Bunlardan bire altı nisbetinde vasa
ti verim alınıyor. Kara saban zurraın 
yegane aletidir. Buğday arpa, Arapkir, 
Egin kazalarına ve Mal"atya vilayetine 
de gönderilmektedir. Oralardan da mey 
ve alınmaktadır. Uzüm, aflak ilh ... 

Sıhhat İfleri 
Havası gÜzel yazlan sıcak kışları 

fazla soğuktur. Kazada bataklığa tesa
düf edilmemektedir. Nisbeten 11tma az 

Geceden her semte dağıtılan dııJ 
zet listelerile birlikte davullar çal ti 
ıruş ve her taraf bayraklarla dona 
mııtı. , 

Belediye Hlonunda hazı'."an~ 
lan rey ıa~ığı ba§ta u~umı m ,Jı'JI 
Ibrahim Talı Beyefendi bulund ~ 
halde gelenler önünde açılıp göst "ıll 
rek mübürlennıit ve bayraklarla su 
nen mahalli mahsusuna konulmuştııl' 

Müzikanın çaldığı iıtildaI ma~ 
yakta dinlenerek alkıtlanmıt ve ~. Jıl 
kiben eski reis Ekrem Bey §U ıo• 

söylemiııtir: 

"Muhterem umumi müfettiı Bef 
fendi, hanımlar, Beyefendiler; 

Cumhuriyet hükumetince t~ 
ve Büyük Millet Mecli~e kabul ;j 
len belediye kanununa gore bu g ..il 
§dırin belediresi ikinci devresini bur 
bi,irmiş bıllunuyor. Mub.tereıu f 
mumı müfettitimiz Beyefendıye af2I 
ıekkür ederken yeni heyetin d'.'118. rı' 
vaffakıyetli iıler baıarma'1nı dıleriP"' 

Ekrem Beyin alkıtlarla ~- •. :.ı.~ 
bu nutkunu müteakip rey ..ağıv-.::ı 

dan birine d~ğer~ ~al:ınm ~o'i-J 
büken umugıı müfetti§ lbrahım ~ 
Beyefendi sandığa doğru yakla~· 
ıu beyanatta bulunmuılardır: 

''Yurt taılarım, 
"Bu güzel memlekete, dört yd 

çinde, pek kıymetli hızınetlerde bu~ 
mut olan.~e;rete tet~ür eder ve.J 
ni aeçecegımız heyetm geçen he:f"'::, 
daha büyük ve muvaffakıyetli itler r 
masmı diler.im.,, 

Bu beyanat, sürekli ve hey~ 
alkıılarla karıılanmı§ ve muzika c , 
huri yet marşı çala.-ken mubtereıJI clıl. 
mumi müfettifimizin reyleri san .,1 
girmıitir. Müteakiben ba§mütavir .~ 
li Osman Beyle belediye reisi El<,.. 
ve fırkt reiıi Akıncı oğlu İbrahim 9' 
ler rey var akalarını birer birer =:. ~ 
)ayarak sandığa atınıılar ve miiteal<JP" 
halkın seç.ime iıtiriki batla.DU§tır. 

Edirne intihabı 12 birincitetrin , 
ma günü ak!amı nihayete erecek, il" 
zalarda da : U zunkÖprüde 6, Ket 
7, Jpsala ve Kavaklıda 10 birinci 
rin günlerinde bBflıyacaktır • 

bir nisbette tek, tük görülmektedir. 
rada en çok ıı:öz haıtıalıi "Trahom,, ~ 
dır. Kazada bir dispanser, doktor, 
sıhhiye memuru bir de kabile vardır· 

Eıki eaerler . ~ 
Kale ve Keacluğan yerde Ulucamı J 

kazanın mu!ıtelif0 1erlerinde kubbe d ~ 
len eski birer mezarlar vardır. ~~ 
zaman, zaman altın, ve bazı meı~ 
bulunduğu rivayet edilmektedir. E~ 
ıeyler burada çok olduğu için her ar 
kacı uğrayııında mevcut ıeyleri ıeç~ 
)erdir. Bilhassa dillerde destan olan ıl 
camiin kubbesinde asılı 30 santinıe ~ 
kutrunda bir renkli ta§ "Şaıntaıı,, ",1, 
drı ki kıymetinin çok yüksek oldu.ii:" . .1 
!enir. Cami ve diğer binalar h~ 
bir çok rivayetler varsa da bunlar tarll" 
kıymebe yaklaımadığından yazıJmanııl' 

tır. "' 
Divriğin sağına ve soluna aerJ'"", 

kıymetli asan atika Divrik cephesine fi 
ka bir &Üzellik batka bir renk veriyof' 

Gece hayatı 
yeni yapılan kıraathanede nce ~~ 

tı az çok zevk uyandırma&a çalışma»-:. 
dır. Belediye yeni bir park yaptı~ 
devam ediyor. Belediye reisi Hafız 1>"' 
belediye için varlığıle çalışmaktadır. 

Bahçeler 
Her ~vin yanında kendisine kifi -~ 

lecek meyveyi yetiştiren ve sebzeyi iİl" I 
ten bir bahçesi vardır. Burada armut ı:o 
dmanın en iyi cinıleri yetiımekteorı 
Bunlara Malatya aşısı tatbik edilerek 
mükemmelleri yetiıtirilmcktedir. 

Afyon Vilayet:inden: 
Afyon • Konya yolunun (7 720) lira bedeli keşifli OXOO~ 

OX250 kilometreleri arası par ke ferıiyab 24 Birinci T eş~ 
934 tarihinde saat 15 de Encü meni Vilayette ihale edilmek 
zere kapalı zarf usulile münak aaaya konuldu. Şartname ve Jıl' 
şif nameyi görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve t~ 
liplerin % 7 ,50 teminatile Ene ümeni Vilayete müracaatları r 
lan olunur. (6482) 

Darüşşaf aka Müdürlüğünden: 
Tal ebe için münakasa ile yaptırılacak 350 çift kunduraJI~ 

nümune ve şartnamelerini görmek üzere taliplerin her gÜJ1 
münakasaya iştirak etmek üze re 22 • T eşrinievvd - 934 Pıı 
zartesi sabahı saat 9 da Nuruosmaniye Camii mahfelindeJıl 

Cemiyeti tedrisiye merkezine müracaatları. (6506) 

Hukuk Fakülte i Dekanlığındaıı• 
Bu sene Fakültemize kaydolunan talebeden ecnebi dille~ 

rinden hangisini tercih e!.tiğin i bild!rme~iş olanların bc~ef!'~ 
hal Üç gün zarfında Fakülte k alernıne muracaatla hangı eli 
takip edeceklerini veya yaban cı bir dil biliyorlar ise bu huSJ 
su bildirmeleri lüzumu ilan olunur. (649 
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MiLLiYET PAZARTESi 8 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil
ler Emvali Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahalle5i Sokağı Clul Hiaseıi Em!Ak Hisnye göre mu-
N o. 51 No. sı bammeıı kıymet 

1461 Kadıköy Caferağa Moda Cad. Arsa metreai 232 Tamamı 250 1160 T. L. 
1462 KllçUkparar Hacı Gıyuettiıı Hacıkadın iki dllkklıı 1721/2880 62-64 550 ,, 
1463 Btıyfikçarşı Bfiyükçarşı Çadırcılar Kiıir dilkkin Tamamı 116 1600 ,, 
1464 Beyoğlu Kamerhatun Hamalbaşı ve Eczacıbaşı Kagir han• 1/5 23 2064 ,. 
1465 Kumkapı Şebsuvarbey Pazvaııt " 1/2 9 2000 ,. 
1466 Sımatya Koca lluıtafapaı:ı Demirci Oskiyan - " 1112 36 242 ,, 
1467 Büyükdere Bllyilkdere Gıılmez ve Hançerli Abfap llç bano 114 12-15-17 3066 ,, 
1468 Büyükçarıı Bllyükçarşı Bo:lrumhan üıt kat Kaıir oda Tamamı 34 1800 ,. 
1469 Bllyllkdere Büyilkdero Ortakaya Bir kulllb• ve arsa 7,50/20 43 57 ,, 
1470 Kadıköy Caferağa Hacıılikrll Arsa metresi 120 Tamamı 18 480 ,. 
1471 Bliyllkder• Bliyükdere Ortakuyu Ah~ap hane 21/48 16 1074 ., 

M!vkileri ve evsafı yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti bınkamızın kapısıııa aıılı ıartnan: suretindeki tartlar daireıinde açık 
arttırma suretiyle nakten veya ıayrimlibadil loüosilo ve 1461 ııra numarahıı nakten aatııa çıkarılmııtır. ihaleleri 18/10/934 tarihıode 
( Perıembe ) gllnll saat on dörtten itibaren yapılacaktır. Taliplerin Karaköydo eski Kredi Liyone bankası binasındaki komiıyonuaa 
mllracıatları. (6161) 

DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

Havaleli eşya tarifesinde tenzilat 
Havaleli oldukları için reyri ser ücrete tabi .tut~lmakta olan ~obil

:ya, pamuk, ba"lyo, fidan gibi maclc'~lerden seyrihafıfle nakl~.dılmek 
.şartile scyrina:if biı~nci smıf ücretl~ri alınacaktır. Bu suretle ucretler-
de yapılan tenzilat nisbeti %65 tir. . . . . . 

Bu tenzilat mobilya nev'ine dahil e~ya ıçın o~ .ve dıger h~valel.ı eş· 
·ya için yirmi olup birinci tesrin 934 tarihinden ıtıbaren tatbık edıle • 
. . . 6491 6976 
cektır. 

Afyon İstasyonundaki geçit mahalli il~ araba . ~önüş .Ye· 
.rinin kısmen mevcut ve kısmen Afyon ocagından bılihrac ıh· 
ızar edilecek parke taş ile ferşi münakasası 25- 10,-934 perşem 
be günü saat 15 de Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. 

fTafsilat Afyon İstasyonunda Üçer liraya satılan şartnameler-
' de yazılıdır. (6312) 6876 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasası 
· 20- I I .934 salı günü saat 15 te Ankara' da idare binasında 
.Yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne· 
lerinde on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (6443) 

6949 

t. EVKAF MODlRJYETl iLANLARI 1 
Alemdağı vakıf ormanlarının Po~o~ez köyü civa~~nda 934 se

nesine mürettep maktalardan kat ımal olunmak uzere 30, 122 
kantar kayın gürgen, kestane ve meşe mahlut odunu ile 80 

metre mik'~p keza mahlut gayri mamiil kereste bir sene 
,müddetle arttırmaya çıkarılmt §tır. İhalesi 15-10-934 pazar· 
'. tesi günü saat on heştedir. Talip olanların artırma şeraitini 
görmek üzere 15-10-934 pazar lesi günü saat 15 e kadar her 
gün İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orman ve Arazi kalemine 
müracaat eylemeleri. (6398) 6917 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

/"""' Çanakkale Jandarma mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayraınıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meyanın
da Canakkale Jandrama mektepleri Safınalma Komisyonun 
ca y~p1lan münakasalarda mü sbet netice a.lmma~ış olm.~sı 
hasehilc münakasalarmm hii ktimsüz addile yemden ~un~
kasaya konulması icap eden s.a de yağ.ı, ~.t ,ekmek, ve .. prıncın 
ve arpanın cins ve mıkta.rfarıle lıangı gun ve saatta munaka
saları yapılacağı aşağıda gösterilnıiştir. isteklilerin şeraiti 
öı;rendikten sonra talip olacakları erzaka ait ilk teminatlari
ı~' beraber ya Çanakkale'de Jandarma mektepleri Satınal
ma Komisyonuna veya Gedipaşa'daki Komisyonumuza mu· 
ra.~aatlarr. (5952) 
Erzakm Miktarı Kapalı zarf tarihi Günü saatı 

cınsı Kilo 
Elonek ) 1,198,000 ) 14 Birinci Teşrin 934 Pazar 10 
Un ) 1200 ) 14 

" .. .. 
. 

" " 
" " 

.. 
" 

14 
16 

Sade yağı 
Sığır eli 
Koyun eti 
Pil'inç 
Atpa 

27100 
lfl4700 ) " 

9000 ) 
48200 

399500 
15 Birinciteşrin 934 Pazartesi 10 .. .. .. " " 

15 
6674 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattı 40 • 56 mcı kilometreleri arası 

3 üncü kısmı İnşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 185 kalem eczayı tıbbiye ihtiyacı için yevmi 
münakasa olarak ilan edilen 3- Teşrinievvel • 934 Çarşamba 
günü zuhur eden taliplerin ver dikleri fiat haddi layik görül 
mediğinden münakasa müddeti bir hafta daha temdit edilmiş 
~e pazarlık suretile alınmasına karar verilmiş olduğundan ta -
lıpolanların 10 ·Teşrinievvel. 934 Çarşamba günü saat 15 de 
hastanede müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(6459) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 
KOCA MUSTAFA PAŞA: da Leblebici 

sokağında eski 2 ve yeni 4 No. lı 
ve 78 metre murabhaındaki hane 

117 peşin para 
ile 

arsası 

KUMKAPI: Nişancı Mehm~t Paşa mahalle- 450 
sinin havuzlu bost11n sokağında es-
ki 1 mükerrer ve yeni 42,2,4 No. l~ 
maa dükkan haneııin 1/2 hissesi. 

ÇARŞUYIKEB1R: Büyük Çarşıda Papas 1000 
oğlu sokağında eski ve yeni 10 No. 
1ı dükkan 

ÇARŞUYIKEBIR: Büyük Çarşıda gelincik 32 
sokağında eski ve yeni 22 No. lı 
dükkanın 1 4hisse si. 

ÇARŞUYlKEBIR: Çuhacı hanmm alt kn- 850 
tında ikinci adada 1 1 No. h Oda. 

" " 

.. " 

.. .. 

" " 

Yuı'.ı:arıdaki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 21. 
1 O • 934 tarihine müsadif Paz a• ;;:ünü saat on dörtte acdc art
tırma suretile satılacaktır. İsteklilerin muhammen bed~lin yüz 
de yedi buçuk nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. 

(M) (6374) 
•• 
Universite talebelerine 

•• 
lstanbnl Universitesindenı 

Üniversite Fakültelerine ve bunlara bağlı Enstitü ve mek
ter,;~re kayıtlı bütün talebelerin Edebiyat Fakültesine bağlı 
Yabancı Diller mektebine deva mları şarttır. Bu mektebe de • 
vam etmeyen talebeler yazılı b ulundukları Fakülte imtihan • 
larma alınmazlar. 

BUNA GÖRE: 
1 - Tıp Fakültesi ve di:jç.i mektebi talebelerinin, 

2 - Fen Fakültesi ve P. C. N. sımfile Eczacı mektebi tale-
belerinin 

nihayet 12 Birinci Teş rine kadar Yabancı Diller Mü. 
dür Muavinliğine müracaat ederek kaydolunınaları i· 
lan olunur. (6490) 

• 
Istanbul Yedinci icra 
. Memurluğundan: 

Münakasa 16-10-934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 
de Vekalet müsteşarlık makammda yapdacaktır. Talipler:n 
tek~iflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve fenni ehliyet 
vesikaları ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığı
na yatırrldığma dair makbuz veya B~ka ke~alet n_ıektubu ile 

~ b"i.·rUkte aynı gün ve saatten evvel k~mısyon rıyas?tıne .verme· 
leri lazımdır.'!'alipleriı' bu husustakı şartnamelerı 50 ~r.a mu
k bilinde Vekalet Malzeme Müdürlüğündensatın alabıhrler. 

(6165) 6688 

Ayas9aşada Nimet aparlı manmda 3 Numarada mukim j. 
ken elyevm ikametgahı meçhu l olan Emine Aliye hanıma Em
?İy~t Sandığından 28 • 7 • 932 tarihinde şeraiti muayyene da
ıre.sınde 2200 liraya ipoketli o lan Boğaziçinde Y eniköy Pa • 
naıye mahallesinde Köybaşı Caddesinde eski 138 140 142 
144 ~eni ~58, 1.60, 162 numaralı i',i dükkan bir evin t~aını' 
deynın ~uddetı muayyenesi z arfında ademi tesviyesi hasebi
le ~ehnın paraya çevrilmesi yo lı ile yapılan takipatı icraiye ü • 
z.erıne tarafınıza icra iflas kan ununun 166 ıncı maddesine tev
fıkan berayı tebliğ tas~ir kılı ~~n <>?eme emri ikametgahını • 
zm m.eçhul olması hasebıle teb lıg edılememiş ve ilanen teb
Ugat ıcrasına karar verilmiş ol makla tarihi ilandan nihayet bir 
ay z~r~ında bo~cunuzu tamam en ödemeniz veya tarihi ilan • 
dan ıtıbaren nihayet on gün z arfında müracaatla borcun ta • 
manuna veya bir kısmına vey a alacaklının takibat icrası hak
kında bir itirazınız varsa yazı ile veya pfahen dairemize 934/ 
1618 dosya numarasile bildirmeniz laznngelir. Aksi takdir.' 
de müddetinde borç ödenmez veya itiraz olunmazsa rehnin sa
tılacağı maliim olmak ve 2004 numaralı icra ve iflas kanunu • 
nun 146 ıncı maddesi ahkamına tevfikan tebliği muktazi öde. 
me emri tebliğ makamına kai m olmak ÜZ<.. e ilan olunur. 

üyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden: 

B .. "k M·ıı t Meclisi Kalö riferlerine lüzumu olan 2~0 • 
uyu ı e bl k k" .. .. l k t yle 300 ton kok kömürü ile 30 ton o omu"? pazar 1 • sure ~ 

satın alınacağından bu kömür leri vermek ıst~yenlerın t~mınat 
k · ki · k"' ·· .. fı fennıye raporu ıle be-a Çesıyle ve verece erı omur un evsa .. .. 

ı-aber te rini evvelin On dördüncü Pazar gunu saat On beşte 
Büyük Mıllet Meclisi idare Hey'etine müracaatları. (6!10) 

6760 (6491) 

Yeni icat !!f 
l\favi çelikten 

N A V Y 
Tıra~ bıçağı 

Bir tecrübe kafidir. (2779) --· 6661 

7 ----·!----, 
Edebiyat Tarihi Dersleri 

TANZİMAT 
EDEBİYATI 

Liselerin on birinci sınıflarına mlhsus 

Yaz?.n: AGAH SIRRI 
Birkaç güne kadar çıkacaktır. 

Tevzi yeri : 
İsliklal Lisesi talebe Kooperatifi 

.... lml ............... 11111 ...... 1 
~sız 

1 Asker! fab,.ikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fabrikaları 

muhafız efradının temini iaşe
leri için aşağıda yazılı ( 10) 

kalem erzak pazarlıkla mübaya
a edilecektir. İsteklilerin 11 • 
10 • 934 Perşembe günü saat 

----------• (14) de Satınalma Komisyo • Deniz yolları nuna müracaat eylemeleri. 

1 Ş L E'T M ES 1 Miktarı (6486) 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı Kilo Cinsi 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 
iP ___ Han. Tel 22740 ---ıı1 200 Zeytin tanesi 

• 300 Pirinç 
Jzmİr sür' at 700 Bulgur 

1
. 700 Fasulya 
skenderiye yolu 400 Nohut 

İZMIR vapuru 9 Birinci Teı· 400 Mercimek 
rin SALI 11 de Ga!ata rıhb· 150 Sabun 
mından kalkacak doğru lzmir, 350 Şeker 

1 150 Üzüm 
~~~iyes~:n· Portsaide 250 Tuz 
gidecek ve dlinecektir. (6439) 1 • ._ * 

692 Askeri fabrikaları için aşa-
ğıda yazılı 7 kalem malzeme 

Rize - Portsaİt pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
9 Biri!1cl SALI g.ü!1ünden Talip olanların nürnuneleri 
Tc~rın • ıtıbaren görmek ve pazarlığa girmek Ü· 

lskenderiye p t • d zere 11 • 10 · 934 Perşembe 
po:>talarımız Or Sal e günü saat 14 de Bakırköy Ba-
d uğrayacaklar ve dönüıte rut Fabrikalarında Satınalma 

e aynı vapurlar Karadenize Komisyonuna müracaatları. 
geçe· R • 7 kadar gi· ( 6485) 
rek ıze ye decekler. 900 kilo beygir kılı 

dir. Kara deniz iıkeleleri'!den 300 ,, keçe çivisi 

İzmir' Pire' Is- 430 paket ağac vidası 
1600 kilo rule h~linde beyaz 

kenderiye ve Port- ambalaj kağıdı geniş. 
"t için ve bu iıkelelerden lik 90 Cm. (nümunesi-

Sal Karadeniz i•~eleleri için ne göre) 

dog"'ru konşimen- ı153o0 kilopirinçtahtavidası 
,, uzun sarı çivi 

to ile aktarmasız 30 " kısa sarr çivi 

yük alınacaktır. (6474) 
6973 

Trabzon yo~u 
ANKARA vapuru 9 Birinci 
Teşrin SALI 20 de Galata nh
trmmdan kalkacak. Gidiste Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gire·<>n, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene, Or- • 
du'ya uğrayacaktır. (6475) 

6:>74 

BARTIN YOLU 
BURSA vapuru 8 Birinci 
Te,rin PAZARTESi 19 da 
Sirkeci rıhtmımdan kalkacak 
mutat iskelelere uğrayarak Ci
de'ye kadar gidip dönecektir. 
(6476) 6975 

İstanbul kumandanlığı ııa - ı 
tmalma komisyonu ilanları 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kıt'atı ihtiyacı için "40,000,, 
kilo kuru Fasulye açık müna
kasa ile satın alınacaktır. iha
lesi 18 Teşrinievvel 934 Per • 
şenbe günü saat 15 dedir. Ta· 
liplerin şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve iş
tirak edeceklerin teminat mek
tubu makbuzlariyle beraber 
zamanından evvel Fındıklıda 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (5988) 

6726 

• • • 
Selimiyedeki kıtaat ihtiya

cı için 141 adet büyük ve 31 
. adet küçük maden kömürü so
bası pazarlıkla satın alınacak
tır. ihalesi 10 Birinci teşrin 
934 çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı .(167) (6327) 

6865 

MUderris K. Kömürcuyan 
asarından 

Yeni Türkçe .ile: 

t... 
Ameli ve tatbiki komhiyo 50 
Yeni muhasebe usulü 175 
Ticari malWııat ve bankacrl:k 150 
lktiaa~ ilmi 125 
ihtisas muhasebeleri 250 

(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 100 

(Eski Türkçe ile) 

Yeni IUgartima cetvelleri 
(Yeni rakamlarla) 80 
Yeni hesabı ticari 200 

Başlıca sabş yeri: ikbal kütüpha-
_n_e_•_i._Y_u_·z-de_o_tu_z_t_en_z_il_at_. ___ (3323) 

ADAPAZARI 
NOTERİNDEN: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası A

nonim Şirlı:eti Müdürü umumisi Ahmet 
Aıun Beyin vukuu iıtifasına mebni mez 
kur banka Meclisi idaresinin 5 Teşrini
evvel 934 tarihinde vaki içtimaında İn· 

hilil eden miiesıesei mezkUre müdürü 
umumiliğine Zonguldak Maden kömü· 
rü iılebn~ Türk Anonim Şirketi mü
dürü umumi muavini Sait H.!.mlt Be
yin nasp ve tayinin.in karargir olduğu 
ve keyfiyeti tayinin neşir ve ilan edil· 
mesi ınezkUr bankadan memuriyetimi

ze tevdi edilen 6· 10-934 tarih ve 
7970 • 470 numaralı tezkeı·e ile hildi

rilmiı olmakla ticaret kanununun 340 

ncı maddeşinin son fıkrası mucibince 

ve talep veÇlıile ilanı keyfiyet olunur. 

İstanbul asliye dördüncü hukuk malı· 
kemesinden: 

Emine Pervin hamın ile Simonaki 
Mihalidiı efendi ile evvelce Beyoğlun
da Büyiik Bayram sokağında 15 No. 

lı hanede oturmuş iken şimdi oturduğu 
mahallin belli olmayan Kostantin kızı 

madam Teadora aley.hlerine açtığı tın· 
bibi kayıt ve senet iptali talebine müte· 
dair davanın tahkikatında btınlardan 

madam Teodoranın oturduğu yerin bel
li olmamasından dolayı ilanen tebligat 
icrasına ve tahkikatın 11-11-934 pazar 
günü saat 14 de ta1ikine karar verilmiı 
olmakla mezhure madam Teodoranm 
mahkemeye müracaatla dava arzuhal 
suretini alıp davaya karşı cevap ver• 
mediği ve tahkikat günü gelmediği tak• 
dirde t:ıhkikatın gıyabında yapıl .. cağı 
ilan olu,,ur . (3375) 

• 



Bir tıraş bıçağı ile yüz defa tıraş olduğuna yemin edenler çoktur 

HASAN TIRAŞ BIÇAKL RI 
Şimdlye kadar icat olunan bütün tıraı bıçakları ara1ıada en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir. P.yasada mevcut tıraı bıçaklarını ıaıırtmıtb1• 

Bir adedi beı kuruftur. 10 adedi 45 karvıtur. Hasan Tıraı bıçaklarının 1-2-3-4 nvmr.ralı gayet keakin ve hassas tarıtfları vardır ki dllrt taraflı bir adet bıçağın bel 
bir tarafile llakal 10 defa tıraı olmak kabildir. Bu haaapla bet kuruılulıı bir adet Hasan tıraş bıçağı ile kırk defa ve daha fazla tıraş olmak mümkündilr lıİ 
dünyanın hi, bir bıçaiJnda bu aıeziyyet yoktur. Hasan bıça§'ı istediğiniz halde baıka marka verirlene aldanmayınız. Taklitlerinden aakını•ız. 

Haaan ecza depoıu: İstanbul - Beyoğlu. 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkillta maliktir. Ana, Ilk, Orta, Ll1e ıınıflanna leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııtır. 

2 - Keyıt için hergnn mektebe Teya yenipostane arkaamda Basiret hamuda Ôzyol idarebanui
ne mllracaat edilebilır. 

J - fıteyenlere mektep tarifnameai gllnderilir. 
Arnavuıkövünde ıramvay caddesinde - Çiftesoravlarda Mektebin telefonu: 31\210 - Özvolun telefonu: 24115 

6658 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cacll Vakıf Han fatanbul 

lhtiyat ve Sermayesi: (te000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

'l'Grl&lye ft Bankaaı tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclbl ve mlldürle~ 
heyeti ve memurlan kfimilen Türklerden mürekkep yegane Tllrk Sigorta Şirk .. 
llcllr. TUrkiyenin her tarafında (200) il geçeli acentalannuı hepal TUrktllr. Tiir• 
ldyealn en mühim milea11eaelerinin vebankalarının aigortalat-ını icra etmektedlı. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıı;ortalarım en iyi ıeraitle yapar. Haur vukuunda rararları ıilr' al ve kolayhkla lld11. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20 531 6650 

-

Hilaliahmer 
6668 

Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir HilAliahmer Ambarında; 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hava to:tlarına karıı elyafi bir ma. 

'de ile l•YTi faal tozlardan mürekkep 
eüzgeç., hakkındaki ihtira için lktiıat 
vekaleti Sanai müdürlüğünden iıtihsal 

edilmiş olan 27 Teşrinevvel 1932 tarih 
ve 1488 numaralı ihtira berabnın ihtiva 
ettô~i hukukun bu kerre ha1ka11na devir 
ve yahut icara verilmesi teklif edilmek
te olmakla ,bu huıuıta fazla malumat e
dinmek iıteyen zevatın htanbulda, Bah
çekapıda, Tat Hanında 43-48 numaralı 

idarehaneye müracaat eyleme]eri,ilin 
olunur. (3189) 

9 Tetrinievvelde: Bakır kazan, Ot ve Kıl fırçalar, balat, bat· 
lıklı eğer takımları, 11 Tetrinievvel 934 tarihinde satılaca§'m-

6803 

dan taliplerin müracaatları. 13324] 

lstanbul Sıhhi Müeaseıeler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi için lüzumu olan 168 

adet Karyola Olbaptaki Şartname ve nümunesi veçhile ve 23 
Birinci Teşrin 934 sah günü saat 14 de aleni münakasa su
retiyle ihale edilecektir. isteklilerin müracaatları. (6115) 

6684 

• 
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanları. 

Samsunda bulunan kıtaatın 
ihtiyacı için aşağıda cins ve 
miktarları ve ihale günleri gös 
terilen 3 kalem Erzak ve saire 
münakasaya konulmuştur. Ta
lipler şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
için muayyen günlerde ihale 
saatlerine kadar teminat mak
buzlarile Komisyona müra
caatları. (5904) (273) 
340,000 Arpa 9-10-934 salı 

ı;aat 14 te münakasası ka-

Holantse 
BanK•_CJni~N.y -

S0Dr11-earıınsefl•- F'eıemenll 
Banlla-

i~ Dul euoesı 
~ 

Galata Kar.- .kölf ""~'•S 

Meydanc:.k Alal•mcı a.tan 

Her türlD eanka muamele• 

lerl. Kasalar !cart 

UMUMi MODORLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri ı Amsterdam, Buenos Alres, - .... lstanDul, Rio de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

~ 51 tıb 

320,000 Saman 9-10-934 salı ---------------------
sat 15 le, münakasası açık 

850,000 Odun 10-10-934 çar
. şamba saat 14 te münakasası 

kapalı. 
6710 • •• 

Garp Hd. Liva kıt'atınm ih
tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı bulunan erzak 
20 gün müddetle kapalı mü
nakasaya çıkarılmıştır. 1O-10-
934 çarşamba günü saat 14 
de ihaleleri yapılacağından ta
liplerin yüzde 7 ,5 teminat ak
çeleriyle birlikte belli gün ve 
saatte gelmeleri ve şeraiti öğ
renmek isteyenlerin her gün 
Liva satmalma komisyonuna 
müracaatları. (277) (5932) 

Kilo 
270000 Un 
270000 Un 

6714 

Kolordu Merkez kıtalarile 
Kütahya İstihkam Taburu ve 
Eskişehir Hava bidikleri ihti
yacı için 21)000 kilo pırınç 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konmu~tur. İhalesi 
17-10-934 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 15 ~e Es
kişehirı.le Kolordu Satınalma 
Komsiyonuna müracaatları. 

(6138) 6734 

• • • 
16428 kilo Gliserin kapalı 

zarf usulile mübayaa edilmek 
üzere münakasaya konmuştur. 
ihalesi 25-10-934 perşembe 
gÜnü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her 
gün lstanbulda Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonu 
ve Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna, mü
nakasaya gireceklerin belli gün 
ve saatinden evvel teklif m~k
tuplarıru Ankara M. M. Veka
leti Satın Alma Komisyonuna 
vermefaı{ (346) (6300) 

6784 
• • • 

lzmir ldüstahkem Mevki 
kıtaatmm ihtiyacı için 114500 
kilo Il.ulgur 27-10-934 cumar
tesi günü saat 15 efe kapalı 
zarfla satın ·alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün-ve münakasasına 
girişeceklerin belli gün ve saat
ten evvel lzmirde Müstahkem 
l\ılevki Satın Alma Komisyo
nuna teklif mektuplaraiı ver
meleri. (347) (6299) 

6785 
~' * "' 

Çorlu ve Muratlıdaki kıta-
lar ihtiyacı için açık münaka
sa ile 1750lJ kilo Gaz yağı sa
tın alınacaktır. İhale günü 
24-10-934 çarşamba gunu 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
ni görmek üzere taliplerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
Çorluda Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (351) 

(6304) 6787 
~· 1111 :/> 

Tekirdağ kı~atı mutfakla
rındaki ocakların maden 

Yozgat Valiliğinden: 
Terzili mevkiindeki kaplıcada hususi idare namına inı' 

olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilin.I 
Yozgat Vilayetince müsabakaya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklı ve hususi iki ve umumi b:r ban)'~ 
dairesini muhetvi olacaktır. 

2 - Zemin katı gazino ve lokanta halinde oJacak mutf~ 
ve sair kısım bodrum katında tesis edilecektir. 

3 - Binanın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe re 
mi de ilave edilecektir. 

4 - Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş giil 
zarfımda tafsilat resimlerini halk kağıdı üzerine mürekkepV 
çizecektir. 

5- Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekil ede(i 
ği iki mütehasıstan mürekkep bir Hey' et tarafından tetkike• 
dilerek birinciye 300 lira ikinciye 150 lira mükafat verilece1" 
tir Verilecek mükafatlar tafsilat resimlerinin verilmesind~ 
sonra tediye olunacaktır. 

6 - Daha fazla malfunat almak İsteyenlerin Yozgat V 
)iliğine müracaatları ilan olunur. (6202) 6794 

Cağaloğlu, Mollafeneri caddesinde 

YENi NESiL ILKMEKTEBI 
YUVA • KIZ • ERKEK 

Mektebimiz açıldı. Bu sene alınacak talebe miktarı mahdut ol
du§'undan eski talebenin kayıtlarını yenileştirmesi ve yeni taleben:n 

de biran evvel kayıt olunmak llıer mektebe m"r cıat 
etmeıi bildirilir. 689 l ·"~ . !.'· • 

kömürü yakabilecek şek
le tahvil için malzeme 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Münakasası ~l-10-934 
pazar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin malzeme cins ve mik
tarlarını görmek için T opha
nede Satınalma Komisyonuna 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin T ekirdağında Satın al 
ma Komisyonuna müracaalla
rı. (349) (6303) 

6786 

* * • 
Çorlu ve Muratlı Garnizo

nundaki kıt'aların yemek Pişir 
me soba ihtiyaçları için uzun 
köprünün kara burcek istihsa
latından olmak üzere 128600 
kilo linyit kömürü pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlık gilnü 10 
Birinci Teşrin 934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini öğrenecekler her gÜn 
pazarlığa iştirak edeceklerin. · 
belli gün ve saatte Çorluda Sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (378) (6421) 

6961 

• • • 
Vize kıtaatı ihtiyacı için 

44841 kilo Saman, 921920 
kilo Arpa ve 645758 kilo Ku
ru Ot tekrar pazarlığa kon- 1 

muştur. İhalesi 14-10-934 pa
zar günü saat 15 tedir. Evsaf 1 
ve _§eraiti evvelki ~bidir. Ta
liplerin aynı gün ve saatte te
minatlarile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (380) 

- (6468) 6963 
lf· •• 

Muratlıdaki kitaatın ihtiya
cı için pazarlıkla alınacak 9000 
kilo yemlik kuru ota verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
tekrar pazarlığa konmuştur. 1 

• 
Pazarlık günü 10 Birinci 
:Teşrin 934 çarşamba giinii 
saat 15,30 dadır. Evsaf ve şe' 
raiti eskisi gibidir. Pazarhğ,. 
iştirak edeceklerin belli güıJ 
ve saatte teminatlarile Corlu• 
daki Komisyona müra~aatlt 
rı .• (381) (646S) 

6
!1 

• * * 
Çorlu ve Muratlı Garnizo~ 

larındaki kıt'aların yemek pı 
şirmek ve kışın sobalarda ya 
kılması için kapalı zarflf 
428000 kilo Uzun köprün~ 
karaborcak ocağı istihsalatıfl 
dan linet kömürü satın alına' 
caktır. İhale 31 - 1 O - 934 ç.r 
ıanba &-ünü saat 15 te dir. Et' 
saf ve şeraitini öğrenmek iste' 
yenlerin her gün ve talip olaıt' 
ların belli gün ve muayyen ,,.. 
atten evvel teklif ve teminatlf' 
riyle birlikte Çorludaki koJJlİI' 
yonumuza müracaatları. ) 

(385) (6496 
' .... 

. Vize ve Pınar hisar kıt'atı' 
tiyacı için aşağıda cins ve rrıll 
tarı yazılı erzak ve yem sat~ 
alınacaktır. İhale gilnü 14 - 1 
934 saat 15 te dir. T alipleriı? 
teminatlariyle birlikte beW~ 
günde Vizedeki komisyona tı"' 
racaatları. (387) (6498) 

Kilo 
9951 

55519 
50000 

44561 
45291 
96156 

Bulgur: 
Odun : Pınar nı ,t 
Kuru Ot: 

Saman : 
Kuru Ot: 
Arpa : Vize 

_! .. ~:~~ ..... ~~~.~.~.: ................ /. 
Umumi Neşriyat ve Yazı lıf~f' 
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