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İspanyada vaziyet fenadır . 
2000 den fazla ölü ve yaralı 
var. Barselonda bir mahalle 
bombardıman edildi. 

Belediye intihabına her yerde 
hararetle devam ediliyor. Dün 
Kasımpaşada da reyler tam 
bir intizamla sandığa atıldı. 
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ispanyada hül<ümet vaziyete hal<im 

isyan esnasında 2000 den 
fazla ölen ve yaralanan var 
Bir çok yerlerde asilerle asker~er ara~ın~a kanlı müsa-

. deler hala devam edıyor, hukumet 
kuvvetleri Barselonada bir mahalleyi topa tutular 

• 
ispanyada ihtilal 

ispanya Türkiyeden uzak, ve beynel· 
milel münasebetlerde birinci derecede 
rolü olan bir memleket olmamakla bera• 
ber, krallığın :tJkılııı ve cumhu"l'.etin. ila
nmclaı, beri Türk elkarı umumıyesı bu 
m~'elrtin mukadderatı hakkında !.a· 
kın bir alaka gö.termiıtir. Hem"? so_Y· 
leyelim ki l.panya'da bükümdarlıgı~ ~.•· 
katı ·ve cumhuriyetin ilanından buyuk 
faydalar ümit edenler, bacliseJerin al~ığı 
cereyandan dolayı sukutu. hayale ~gra• 
mıılardır. Bunun da ıebebi, cumh~':"· 
çilerin, kurdukları rejimi mubafua .'ç!n 
bir türlü bir araya gelemaın~len~. 
Cumhuriyetçiler arasındaki tefrika yu· 
2ünden hükümet bu rejime taraftar ol· 
mayan unsurlann eline geçmiş, cumhuri· 
'Yet rejimi de tehlikeye düşmüş, memle
ketin parçalanmastna bile çığır açılmı_şhr. 
Rejimlerin en faziletlisi olan cu~urı;r~· 
tin muhafau ve idamesi cumhunyetçıler 
araunda ittihada bağlı olduğunu göster• 
mesi itibarile lapanya'daki hadiseler bü· 
tiin dünya cumhuriyetç.ileri iç.in bir ib· 
ret dersi olabilir. 

Gerek geçen hafta iskat ~.di~en ~~\· 
l>era hükumeti ve gerek bu hukum"!1n ·~· 
tifasıile iktidara gelen Lerroux kabınesı, 
candan cumhuriyetçi olan unsurlardan 
:ziyade cumhuriyete tarafta~ obna!a~ 
hğ cenah fırkalarına ve katoliklere ıstı· 
nat ediyor. Her iki hüküm~t te lspanya 
Millet Meclis.indeki 472 azadan. ancak 
•eksen beş 82alık bir kuvvete sahıp olan 
orta cenah Radikal fırkasına mensuptuı-. 
Sampers hükümeti, iktidarı sağ cenahın 
ve katoliklerin yardımlarile muhafua 
etmekte idi. Bu unıurlarm cumhuriyeti 
kerben kabul ettikleri ve fıraat çıkınca 
luallığı tekr• iadeye ça)ııacaldarı öte· 
denberi söylenmekte idi. Binaenaleyh 
Sanıperı hükUuıeti zamanındaki aykırı 
vaziyet şu idi: Hakikaten cumhuriyetçi 
olan bir akalliyet hükumeti, cumhuriyetçi 
ohnayan ekseriyete dayanarak memleke· 
ti idare ediyor. Diğer taraftan hakikaten 
cumburiyetçi olan sosyalistler ve sol ce
nah zümreler hükümete muhalif vaziyet• 1 

le bulunuyorlardi. 
Geçen hafta Sampers hükümeti, isti• 

nat ettiği sağ cenah zümrelerinin yardı· 
mından mahrum kaldı. Bunların lideri o
lan Sinyor Gil Robles yeni açılan Cor
ıtez'de, yani Millet Meclisinde ':11uht"':r 
Katalonya Hükumetine karıı takip ettı
ii ıiyaıetten dolayı hükumeti .ıiddetle 
tenkit etti ve Sampen de istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Sampers hükümetini takip eden 
Lerroux hükumeti, cumhuriyet aleyhta· 
ın tanınan sağ cenah fırkasile mukadde· 
ratıru birleıtirmekte bir adım daha ileri 
gitti. Lerroux da Sampers'in mensup ol· 
duğu Radikal Fırkasına mensuptur. Hat• 
ta bu fırl<arun lideridir. Sampers cumhu
riyet aleyhtarlarının yardnnınr, onlara 
kabinede yer vermediği halde temin et• 
migken, Lerroux sağ cenah fırka ile Ra· 
dikallerin koalisyon hükümetini tefkil 
etti. Gerçi bu koaliıyon hükumete Cor· 
tez'de ekseriyet temin etti ama, cumhu· 
riyetçıiler ve muhtariyetlerini cumhuriye· 
te borçlu olan Katalonya'lılar, lula İrti· 
cakar buldukları bu sağ ve orta cenah 
Radikal koalisyonu karşıunda endiıeye 
düıtüler. Filhakika vaziyet böyle bir en· 
diteyi haldı gösterecek tekil alnuıtı. Ger· 
çi batvekil sağ cenaha mensup değildi. 
Kabine azalarının ekseriıi de Radikal 
Fırkaıma mensuptular. Fakat Radikal 
Fırlıa11run Mecliıte dayandığı kuvvet 
aekıen bet meb'uıtan ibarettj. Binaena .. 
Jeyh hükumeti iktidarda tutan sağ cenah
b. Bunlar da Roma'da Papa'ya tabi olan 
katolikler ile zirai ıslahat bahanesile mal. 
ları nıiisadere edilen aristokrat sınıfları 
İdi. Koca bir ihtilal, iktidan bu unsurla· 
ra teslim etınek iŞin mi yapılmıştı? 

Bunun Üzerine sol cenah, sosyalist ve 
komünistlerin teıv:ikile harekete geçtiler. 

,......, tJ~,UIJ!i bir grev ilin edildi. HükUmet bu 
fr~v ile ~eıgul olm~a çalııırken, muh· 
tarıyetlerıne cumhuriyetin ilanile kavu· 
tan Katalonya'ldar, liderleri Compa· 
jY•'in reisliği altında İsyan ettiler. Kata· 
ı.o.~ya'nın iatildali ilan edildi. ispanya 
~tan aıağı karııtı. Verilen haberlere 
~ore hükumetle bir taraftan grevciler, di
trer taraftan da Katalonya ihtilalcileJıi a· 
rasındaki •arp • 1 ·d 'ki b. k d · · ı ·· "° ;ı ış.maar aı ın a arou 
ı: Yaralı vardır. Son haberlere göre 
ğ •ı:ux huk\ım<ti vuiyete hakim olma· 
tı~fd !lamıştır. Katalonya İsyanının bas· 
ı, d' '!'' \'e Companyı'in teslim olduğu 
lcad •rilmektedir. Katalonya isyanile ala· 
hag a~Jduğu zannedilen eski sol cenah 
tıııa~ '.ferinden Anzana Fransa'ya kaç· 

~ ır. 

Creve karşı tedbir olmak Üzere de, 

/ 6panyaJa zaman zaman çıkan kanııklılılarJan bir intiba 
MADRlT, 8 (A. :A..> - Emniyet U. riyor, 

mum Müdürlüğü, lopanya lıududunun Madrit Şehir Meclisi dağıtılnuı yerine 
sadece ihtilalcilerin kaçmalanna mani ol- busuıi bir komite ikame eclilmiıtlr, 
mak için kapatıldığını ve müdürlükten Madrit nlllıa müesseselerinde ıırev 
verilmit husuıi vesikayı taşıyanların ser· yapılması yasak olunmuıtur. Buna kal • 
bestçe ispanyadan çıkabileceklerini bildi· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Beledi.l/e intihabı 

Cumaya kadar netice 
alınacak gibi görünüyor 
Dün bilhassa Kasımpaşadaki intihap 

son derece canlı ve intizamlı oldu 

'Dünkii İntilıabata ait bir intiba 

Belediye intiha~atı bütün can
Wığmı muhafaza ederek dün de 
devam et.mittir. Atılan rey mikda
rı, her gün fazlala9maktadır. Va· 
tandaflar kota kota intihap yer )e
rine gitmekte ve reylerini iıtimal 
etmektedirler. Cuma ak9amına ka 
dar beklenen neticenin alınabi • 
lec~ğine muhakkak nazarile bakıl 
maktadır. Halkta, intihaba kar91 
ıonsuz bir alaka vardır. 

Ktuımpaşadaki intilıap 
Dün Beyoğlu sandığı Kasımpa

faya getirilmitti. Kasımpaşada Ca 
miikebirin avlusu güzel bir tekilde 

memleketin ber tarafında örfi idare ilan 
edilmiştir. Bu satırları yazdığımız daki· 
kada peyderpey gelen telgraflar, gittikçe 
hükümetin kuvvetleımekte ve grevciler
le ihtilalcilerin zayıflaınkta olduğunu bil
diriyor. Binaenaleyh ıağ cenah zümrefe
rine dayanan akalliyet Radikal hükume· 
tin vaziyete hakim olacağı tahmin edile
bilir. 

Ancak fspanya'ııın dertleri bununla 
bitmiyor. Acaba cumhuriyet taraftarı ol
mayan" unsurlardan kuvvet alarak cumbu
~iyet taraftal'lannı imha eden hükümet 

. bundan sonra nasıl bir siyaset takip ede
cek? lspanya'd'!i<i çarpı,ma cumhuriyet 
(araftarı olan sol cenah ile cumhuriyet 
taraftarı olmayan sağ cenah arasında bir 
mücadele manzarasını gösteriyor. Bu 
mücadelede sağ cenah, \'&sat fırka olan 
Radikallerin de yardımile sollan ezerse, 
acaba lspanya'daki cumhuriyet rejimi 
tehlikeye düşmqecek mi? 

Filhakika henüz rejimi değigtirmek 

donatılmıt, her tarafa bayraklar a 
11lmı9tı. Muzika güzel parçalar ça 
lıyordu. Kaaımpafada dün üç bine 
yakın rey atılmıştır. Kasımpa9ada 
reyatma faaliyeti tayanı kayıt bir 
şekilde idi. Beyoğlu kaymakamı 
Sedat Bey, bazı lstanbul mebus
ları, Cwnhuriyet Halk fırkası ka· 
za reisi avukat Mekki Hikmet, fır· 
ka tetkilat reisleri ve sair bir çok 
zevat hazırı bulunuyordu. Burada 
vatandaşlar, büyük bir iııtekle inti 
baba iştirak ediyorlardı. Beyoğlu 
kaymakamı Sedat Bey sabahtan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

için teşkilatlannuş kuvvetli bir hareket 
yoktur ve belki de şimdilik sağ cenah 
fırkalar da krallığın iadesine kadar ileri 
gitınek istemeyeceklerdir. Fakat garip 
1ecellidir ki lspanya'da ikinci cumhuriye· 
tin mukadderatı, Fransa'daki üçüncü 
cumhuriyetin mukadderatma tamamile 
ters bir istikamet takip ediyor. Malum· 
dur ki Fransa'da üçüncü Napoleon'un 
iskatile üçüncü cumhuriyet ilin edildiği 
zaman, cumhuriyet 1879 senesine kadar 
cumhuriyetin aleyhtarı olan unsur)at'ın 
elinıl.e kalmıştı. Mac Mahon çekildikten 
S<>nradır ki cumbuciyet cumhuriyetçile
rin ellerine geçti. lspanya'da ilk adımda 
cumhuriyetçilerin elinde olan cumhuri • 
yet, şimdi cumhuriyet aleyhtan unsurla· 
rın eline geçmiştir. Yani Fransa'da cum
huriyet gittikçe kuvl'etleşirken, ispanya'. 
da gittikçe zayıflaşıyor. Her halde ls
panya'da ikinci cumhuriyetin en nazik 
günlerini yaşamakta olduğu şüpbeıizdir. 

Ahmet ŞOKRO 

• 
iki Fransız 
Torpidosunun 
Ziyareti 

-·-
Anadolu ve Havas 
ttjanslarının tebliğleri 

ANKARA, 8 ( A.A.) - Anadolu 
AjaMının istihbaratına nazaran iki 
Fransız harp sefinesinin iz.mir ve ls
tanbul limanlannı .ziyaret etmelerine 
Fransız; sefareti tarafından hüküme • 
timiz.in müsaadesi iltimas ve bu dos .. 
tane teşebbüae verilen cevapta iz.mir 
limanının ecnebi harp gemilerine ka· 
palı olan memnu menatıktan bulun • 
ma.sı dolayııiyle o limana ait mü.saa -
denin .itaıına imkan bulunmadığı bil
dirilerek gemilerin lstanbulu ziyaret
leri.ne maabnemnuniye muualakat .,. 

·(Devamı 6 mcı sahifede) 
o 

lsv~ç veliahdinin 
Dünkü ziyaretleri 
Preu ~Gu:ıtav Adolf Hz. 
bilhassa eski ·eserlerle da
ha ziyade meşıul oluyar 
Şehrimizde misafir bulunan lıveç Ve· 

liahtı Prens Guıtav Adolf Hazretleri ve 
refikası Prenses Marie Louise Hazret
leri refakatlerinde Sefir M.Boemann bu· 
lundulu halde dün sabah Ayasofya ve 
Kariye camilerile Asarı atika müzeoini 
ziyaret etmiglerdir. Ayasofya'da BiMan .. 
ıaıı kalma monyiluları meydana çıkar • 
malda metgul olan Amerikalı mütehas-
111 Profesör M. Witıbemmore kendilerine 
izahat :venniıtir, 

Prena ve Prenses HaueıJeri Ayasofy • 

Ekalliyet mektebi muallimleri 

Hariçte işi olanların vazi
felerine nihayet verilecek 
Maarif Vekaleti bu hususta bir talimatname 
hazırlıyarak maarif müdürlüklerine gönderdi 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Ekal· 
liyet mekteplerine tayin edilen türk • 
çe muallimleri hakkında Maarif Ve • 
kaleli bir talimatname hazırlayarak 
maarif müdürlüklerine bildirmiştir. 
Buna göre ekalliyet mekteplerinde 
muallimlik için pmdiye kadar ynpıl· 
mıı olan müracaatlar ta.afiye oluna • 
cak, ve bundan böyle bir haksızlığa 
meydan vermemek ve müracaatlarda 
sırayı takip etmek üzere beyanname 
u>11lü tatbik edilecektir. Diğer auret• 
)eri Maarif müdürlüklerine gönderi • 
len bu beyannam!'lerden üçer adedi • 
ni mualli.ınlik isteyen dolduracak ve 
beyanııamelerin biri Maarif Vekaleti 
ıi.e gönderilecek birisi Maarif müdür • 
lüğünde kalacak, üçüncüaü de müra • 
caat eden tarafından hıfzedilecektir. 
Bu beyannameler aırasile yapılacak, 
tayinler badema Maarif Vekaletinin 
muvafakatile katiyet kesbedecektir. 
.Talimatnameye göre halen ekalliyet 
mekteplerinde muallim bulunanlar • 
dan başka bir vazife ile meıgul olan
ların muallimlik vazifeaine nihayet 
verilecek ve badema hariçte iti ve mea 
leği olanlar bu .muallimliklere tayin 
edibniyeceklerdir. 

Muallim mektebi mezunları ekal
liyet mekteplerine tercihan tayin olu
nacaklar bir mektebe devam eden mu
allimlik etınek hakkını haiz olanlara 
da bu mekteplerde muayyen der• sa• 
ati verilecek.U-. 

Maarif Vekili Abidin Bey 
AFYON, 8 (A.A.) - Maarif ve

kili Abidin Bey dün buraya geldi, 
lise ve ilk mektepleri tefti§ etti. Ders
hanelere girerek ders takrirlerini din 
ledi. 

Heybeli faciası 

Mesuliyetin motör sahibin 
ıdeolduğutahakkukediyor 

Gustau 'Adoll Hz;. ve relikaları 
müzeden çıkarlarken 

dan oonra Asin alika millesine gitıniı• 
lerdir. Muhterem miıafirler burada Mü· 
2eler Müdürü Aziz Bey tarafından karı•· 
lanmıştır. Aziz Bey Prenı ve Prenses 
Huretlerine refakat ederek muhtelif e
•erler hakkında izahat vermiıtir. 

Aıarı ıı.tika meraklı11 ve bu hususta e· 
.(Devamı 5 inci sahifede) 

------··-------
İktısat Vekili 

Celal Beyin Elazizde ma
denlerde yaptığı tetkikat 

ELAZIZ, 7. A.A. - Dün a1qam 
Meninden gelen iktisat Vekili Oelil 
Bey geceyi ıehrimizde ııeçirmiı ve bu 
ıabah vilayeti, belediyeyi ve askeri ku. 
m~da_nlık dairesiyle Halkevini 2iyaret 
etıruştır. 

Vekil Bey öğleden sonra Keban ma• 
de".lerine gitınişlerdir, altın arama ida
resı müdürü Hadi Bey ile diğer mü
hendisler •İmli kurşunu ihtiva eden bu 

(Devamı S inci sahifede) ., ______ _ 
Bulgaristanda 
Makedonya ko
mitesi yeniden 
teşekkül etti 

SOFY A, 8 (A.A.) - Havaa Ajan. 
sı muhabirinden: Evvelce feshedilen 

Milli Maked®y• 
komitesi bu defa, 
Bulgar hükumeti • 
nin izni ile, yeni .. 
den teıekkül ebnİ§ 
tir. 
f!ôdisenin tariAçeıi 

19 Mayısta ordu· 
nun yardunile ikti 
dar mevkijne ge • 
len Kimon Gorgi • 
yef hükiimeti, kuv 
vetli bir idare kur 
mak için gizli ve 

M. Gheorgiyef gayri mesul komi -
. lelerin faaliyetine 

ruhayet vereceğini neşrettiği bir be • 
yanname ile bildirmişti. Filhakika hü 
kumetin tiddetli hareketile, kuvvetli 
ve silahlı bir teıkilat olan Makedon· 
ya komitesi ortadan kaldınldı. Fakat 

(Devamı S inci sahifede) 

F eruzan vapurunun süvarisi ve ikinci 
kaptanı dün serbest bırakıldılar 

Heybeliada önünde vukua gelen tüy· 
ler ürpertici kazanın tahkikatı netice • 
lenmiş, motorun kaptanlığını yapan Fa· 
ik Efendi tevkif edilmiştir. 

Otuz iki kitinin ölümü ile biten bu 
facianın son tahkikatına dün Heybeliada 
polis mevkiinde devam edilmiı, hadise· 
nİn geri kalan üç tahidi daha dinlenil • 
mittir. VanJan neticeye göre; çarpııma 
hadisesinde Petine büyük bir kayık bağ
lamış olan mot<>r aahibi birçok bakımlar
dan meı'Ul vaziyettedir. 

Motörün asıl kaptanı kimmif! 
Yapılan tahkikat "Afiti.p,, motorunun 

üç kiıiye ait olduğunu göstenniıtir. Bun• 
lardan birisi motorun aııl kaptanı Salih 
Efen<li, diğeri bahçıvan lbrahm Efendi, 

' 

üçüncüıii de kua 11rasmd11 kaptanlık 
vazifesini gördüğü anlagılan Faik Efen· 
didir. Salih Efendi, hasta olduğu iç.in 
motorun son seferinde vazifesi baıına 
gelememi§tir. 

Kaza, motoru Y alovadan kaldıran ve 
lstanbula gelmek Üzere yola çıkaran 
Faik Efendinin kumandada bulunduğu 
bir .sırada vukua geldiği tespit edilmiş
tir. "Afit5.p,, motorunda ötedenberi ma
kinistlik yaptığı anlaşılan Faik Efendinin 
ne kaptan ve ne de makinist ehliyetna· 
mesi mevcut olmadığı görülmüıtür. 

Salih kaptan bugün dinlenecek 
Motorun asıl kaptanı olan Salih E • 

fendinin kendi yokluğuna rağmen mo. 
(Devamı 2 inci sahifede) 

j 

Fabrikanın '"'f ay evvelki fıali 1 , , 

Turha~ fabrika~ı a:çılıyor 
Küşat resmi .ayın 19 unda. yapılacak,. 
makinaların tecrübesi iyi netice verdi 

Cumhuriyet idaresinin kısa bir za 
manda baıardığı eserlerden biri de 
Turhal teker fabrika.sıdır. Memleket 
ihtiyacının bir kısmını tamamlayacak 
bu fabrikanın daha geçen sene yerin
de kuru bir toprak vardı. Şimdi koca 

bir müesseıe yÜkselmi~ bulunuyor, 
Turhal fabrikası yalnız memleket ih· 
tiyacmı karşılamakla kalmıyacak, ay 
ni zamanda civar arazinin iıletilmeai· 
ne ve bu vatan köıeıinin de imarmaı 

(Devamı S inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 160 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. 'Yazan: A. C. 

Pariste toplanan kongrenin icraata 
karar verdi-

ğini Abdülhamit elbette hah'!.~ ~ldı 
Bundan evvelki tahrirahmızda üzere paşalarından bınsını Arna-

"Nikola Manolof,. ismincl.eki bir vutluğa gönde:1iyo~du. ~u P:"fa .A~-
Bul ... ar hakkında tahkikat yapıl · navutların tal rı ve şıfahı şıka-
mas~nı rica etmiştik.Kendisine veri yetlerini tebliğ ediyor ~e ~n~an 
lecek olan vazifeye binaen bu tah- sonra Y ıdız sa~ayın~ gerı ?on~yor
kikatın imkan derecesinde dikkatle du. Ta.b~i ~o?'ıtelerın f~alıyetı ge-
yapılmasını sure~mahsumda rica ne eskısı gıbı devam edıp duruyor-

d · B. bu "Manolof" un özü du. Meseli böyle bir münasebetle 
e erız. ız y ld d G · • .. d il sözü doğru bir adam olduğunu zaıı- ı ız an usına ya gon er en 
nediyoruz. Şayet tarafınızdan ya - Şakir P~faya tehr~n eşrafı. tar~fın
pılacak olan tahkikat bunu teyit dan verılen ve hır suretıPanste 
edecek olursa biz bu adamı Bulgar · Terakki ve_ l~ih~t cemiyetin!~ eli
fırkalannı ve komitelerini yakın - ne geçen hır arıze,,da denılıyor-

dan tazyika memur edeceğiz. Bu du.Jci: . . . . . . . 
sayede epeyce maliimat elde edebi- Rumelı vılayet~ selasesınde hır 
lcceğimize ~iiphe yoktur. Kendisi- çok seneler~enbe~ı !e~avet y!'-pan 
ne bu it için aydan aya verilecek o- ~u!ı:~ ~o~ıtele~ı ~ı~ıkçe daırele
lan otuz Frank zannedersek umu- rını buyulttuklerı gıbı bu kere bun
ru adiyedendir'. Ancak bu adamın lara. S~rp ~omiteleri dahi iltihak 
Bulgar Hükumetinin bir hafiyesi e~mı,tır. Bır ta:ıaft~n .da Y~~an ef
olnıası fi:k.i yegane dü,ünülecek kıyası zuhur eylemıştır. Butun mu
noktadır. Manolof çokta.J>, beri bi - ti ve sakin sekenenin rahat ve hu
zimle müna!ebette idi. Hüsnüniyet zuru kaçmıştır. Geçenlerde, Rusya.
sahibi olması memwdür. Bulgar nrn ve Avusturyanın tefvikatile 
Hükumeti namına hareket eden bir i yanlarında birer katip bulunduğu 
hafiye olsaydı, bu kadar ihtiyata ıi. ' halde, "Amavut komitesi!, _namı ~!
ayet etmesine hacet kalır mıydı? 1 tında haz~ napa•ları.., .. ,,ı,.~~tı .. -.. 

Biz Bulgaristan vasıta.sile de Ma- mizin her köşesini doll4tıkları, f. 
nolof hakkında tahkikat yapaca • pek hıristiyanlarile butun 11o.atoıık 
ğız. Bu zat hakkındaki kanaatını- vatandaflaııa. silah tevzi ettikleri, 
zın ve kararınızın ne merkezde ol- para ve naklıyat hususunda yar
duğunu bildirmenizi bekliyoruz. dnnlarda bulundukları, velhas~l 

Biz burada Fransızların büyük her türlü fedakirlıkla•dan gerı 
muhar. ilerinden ve natıkaperdaz • durmadıkları anlafılmaktadır. . 
!arından bir kaç tanesinin ittiraki- Bu yüzden, bugü~ kadar aynı 
le bir kaç miting hazırlıyoruz. Bul- vatanın evlatları gıbı vatanımızı 
gar komiteleri tarafından bırakı . muhafaza ettiğimiz, milli idetleri
lan beyannameler bu mitingte çok mizi müştereken koruduğumuz Ka-
i~imize yarayacaktır. Sayet o be • tolik Arnavutların, elle: ine mükem-
yannamelerden bir kaÇ tane daha mel silahlar geçtikten sonra hal ve 
tedarik edebilirseniz hemen gön • tavırları bü~bütü.n değiıti-, 
deriniz ve mitingte söylenmesini is- Sırp komıtelen de ekserıyetle İs-
tediğiniz 'eyler varsa onlan da lüt- liınlarla meskfuı olan Arnavut se
fen bildinniz. birlerine kadar girerek orada Os-

Abdülhamidin bu sene bayram manlı a.skerlerile bile çaııpıtmaktan 
muayedesini Yıldız sarayında yap- geri durmamaktadırlar. Bütün gay
mak istediğini ve Dolmabah- ri müslim ahalimizin fikirleri çev
çe Sarayına inmek istemedi- rihni,tir. Hıristiyan komitelerinin 
gını yazarak bunun butalığm- maksatlarını istihsal için göıterdik-
dan ileri geldiğini zannettiğiniz leri azim ve sebat, gerek katolik 
Yazıyorsunuz, bize kalına Ab: gerekse Ortoduks papulann hıris-
dülhamidin bu karan haıtalıktan tiyanlar üzerinde yaptık.lan telkin
ziyade korkusundan ileri gelmekte- leri, onlarda milli taassubu uyan
dir. Pariste toplanan kongrenin ic- dırmalan ve fslimlara dütman et
raata karar verdiğini Abdülhamit meleri herhalde çok fena netice
elbette haber aldı. Bu icraratın ne- ler doğuracaktır. 
lerden ibaret olacağını Abdülha-
midin korku hastalığik dolup tat
mış olan dimağı kavrMDJfbr. Onun 
için Dolma.bahçe, sarayına kadar 
inmeğe cesaret edemiyor. 

-Bitmedi-

Mehmet efendinin (doktor Na
zım Beyin) Pariate oturduğu apar
trmanın konturat müddeti bittiği i
çin eşyasının bir kısmını idarehane
ye naklettik, bir kummı Ahmet 
Rıza Bey ve bir kısmım Doktor 
Bahattin Şakir aldılar. Elbise ve
saire gibi feyler de idarehanede 
bulunan arlcada.tlara verildi.Ev ki
rası ola:ıak gönderilen 200 frangın 
makbuzlarını leffen yollayonız. Ki
ranın bir kısmı ile nald!ye vesaire 
masrafları heyeti hariciye bütçesin
den tesviye edildi. Bunlan Mehmet 
efendiye bildirmenizi rica ederiz. 

Dramada redif mülizimlerinden 
Beylerbeyli Hanuı efendi (hoca 
namile maruf) bir zabitin beıiıalde 
namuslu ve faal ~lduğıı haber alın
dı. Mümkünse bu zatla münuebet 
tesis etmeniz rica olunur. 

Mektubumuza nihayet vermeden 
evvel Arnavut komitesi lıakkmcla 
nazarı dikkatinizi celp ~ isti
yoruz. Bu komite, maliim olduğu 
gibi kısmı azamı İtalyanın tesiri ve 
nüfuzu altında bulunan luristiyan 
'.Arnavutlardan mürekkeptir. Komi. 
te son defa Romanya.da bir kongre 
akdetmitti. Bu kongrede, Arnavut
lukta bulunan fQbelerimiziiı takip 
edilmeainin karar altına alındığını 
istihbar ettik. Onun İçin gerek Ma. 
nastır, gerekse Y anya cihetlerinde 
·bulunan şubelerimizin fevkalade 
ihtiyatla hareket eylemeleri lüzu
munun oralardaki arkad~lara bil. 
dirilmesini rica ederiz ... 

Bu mektupta bahsedilen Arna
vut komitesi hırhtiyan Aınavutla
rın papasları tarafında~ idare olu
nuyordu. İslim Arnavutlar bunlara 
kar~ı bir fey yapamıyorlardL Olsa 
ol&a İslam Arnavutlar arada sıra
da mabeyine telgraf çekiyorlar ve 
hu telgraflarında gerek bu komite
nin faaliyetinden, gerekse Bulgar 
ve Sırp komitelerinin zulümlerin
den ,ikayet ediyorlardı. Bunun ü-
2erine padif8.h, Sadık A ııavut te
baasının bu 'ikiyetlerini dinlemek 

Heybeli faciası 
(Bagı 1 inci ııahücdc) 

toru elıliyetname&iz birisine teslim etme. 
ai dolayısile üadesine müracaata lüzum 
görülmüttür. Salih Efendi bugün Y alo
va jandarmasınca clinleııilecek ve vaziye. 
ti tayİD ediJecelrtir. 

Motörün kalkı1ınJaki yolauzluldar 
Zıııl:utanm yaptığı tahkikat sırauııda, 

motorun Yalova'dan kalkıt ıeraiti de göz 
den geçirilmiftir. Faik Efendi, arkaya 
hağlaııan kayığı kendisinin temin etme
diğinö iddia etmektedir: 

- Sebze sahipleri, "eğer bizi cötiir
. mezsea mallarmuzı ceri alır, senin mo
tonma binmeyiz.,. dediler. Ve tedarik et
tikleri kayığı yedeğe kendileri bailattı
lar.,. 

ff•'"·ki. bu iddia teeyyüt ... ~iı, 
nriitterileri bçamamıık için byığı lıiz. 
zat F m Efendinin tedarik ettiği anlaıd
DllJbr. Easen, kayıktakiler ........,da, 
Mb.oc nakli ile a)ik•n olma:r- Jo1caı... 
na ela bul-·" Fa& Efendinin iddia
larım çüriitmeı.tedir. 

Diğer tanıEtan -......, y~ 53 
yolcu ı"",.... bir kayıkla .... alı ............ 
~ mümde edilip de bıiıkik edilmek. 
teclir. E.asen, motorun nereye aideceii
ni, ne yiildü olduğunu Ye bç yolcusu La
luncluiunu bildiren liman kiğJdı da a
lumuı değildir. Motorun men'i müsade
me niumnmqeejoe aylon ol.anık hareket 
etmesi mes'uliyeti mucip görülmektedir. 

Ehli hibre raponı hazır 
Tqkil olunan e!ıli hibre dün mesaisini 

hitirmiı ve ~nu hazırlamıp. Ra
por adliyeye verilmiıtir. Oğrea.. 
diğİmize göre, ehli .bQ.,, kazada mes'u
liyetia motor luıpt.anmda olduğuna teo
pit etmiftir, Son tetkikata göre, kaza, 
Burgula Heybeli açığında olmUJtur. 
F eruzan vapunı Befiktaıtan blktılrtaıı 
sonra, Krnaiı ile Burgaz arasmdao geç. 
IDİJl::İr.Çarpıpnadan evvel geminin imdat 
düclüiü çaldığı genk kaptanın, gerek 
kurtarılanlaMn üadelerile teeyyÜt etmiş
tir. Hadisenin önüne geçilemeyifi sebebi 
de idaresizlik ve ehliyetsizlik yÜ:.ıünden 
yerinde tedbjrler altnmamasındandır. A .. 
lakadarların verdikleri malümata göre 
facianın daha bafü atlatılması iml.ıanı k 
hu yüzden aksamıştır. Çarpııma netice· 
sinde kayık Ön kısnundan yarııı alınca, 
t8'kınlık geçiren yolculann hep o tarafa 
dolmaları balıfı tesri etmiş ve kayık bir. 
denbire dikilerek hemen babmştrr. 
Faik Ef. bugün Adliyeye veriliyor 

Motorun kaptanlığını yapan Faik E
fendi evvelisi geceyi Heybeliada polis 
merkezinde geçinniı ve diin sulh nıııh-
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HAR i CI HABERLER 
İngiliz baş murahhasının be_qanatı 

"ir Golff Türl<iyede gör
düğü yeniliğe hayrandır 

•••••• o. 

I>arlamentolar konferansındaki lngiliz mümes
sili Mustafa Kemal Türkiyeıini anlatıyor 1 

LONDRA, 8 (A. A.) - Geçen ay ls
tanbulda toplanmış olan ~liunentolar 
konferansına iştirak etınİJ bulunan lngi• 
!iz murahhas heyetinin reisi Sir Golff, 
Reuter Ajansının bir muharririne beya-
natta bulunarak, Gazi Ha:aetlerinin 
Türkiye için yapmıt olduğu ıeylerle, ta
kip etmekte olduğu siyasetin Uzak Şark 
Üzerinde İcra etmekte bulunduğu bariltu
lade tesir karımnda duymakta olduğu 
büyük hayranlıktan bahsetmittir. 

Sözüne devam eden Sir Park Golff, 
ıöyle demiıtir: 

- Mustafa Kemal Hazretlcrioe m..,._ 
leketinde perestiş edilmesine §atılacak 
bir ıey yoktur. lngiliz • Türk müna:ıe • 
batının tamamile dostane bir mah;yettr 
olmasından dolayı son derece memnu
num. Mamafih bazı meseleler Yardır ki 
im'ka.'1 'ıasıl olur olmaz Avam Kamara
••nda bunlan ortaya atacağım. Fazla 
miktarda gümrük minialan mevcuttur. 
Ve ticari münasebetlerimiz Ü<ermde cid
di tesirler yapmakta ve hinnetice lstan
bul' daki Ticaret Odanuz atııl bir vaziye •. 
te kalmaktadır. Hakikat ıudur ki, yakın 
Şarktaki ticaretimiz için en ciddi engel 
kon tenjantmanlardır .,, 

Sir Park Golff ,demiştir ki: 
- Konferansta en mühim mü:ıaker. 

ler silalılan bırakma ve kapitülasyonlar 
meseleleri hakkıuda cereyan etmiştir. Bu 
meseleler bilhassa Mnınn hattı hareketi 
yüzünden gayrimuayyen bir müddet j. 

çin mualliı.kta bırakdn:uıhr. Mısırlılar bu 
meselenin kontrolunon tamamen kendi-

Fransada intihabat 

Her fırka mevki
ini oldukça 

muhafaza ediyor 
P ARiS, 8.A.A.. - Dünkü intihabat, 

umumi mecl;sleriıa tencibiode hiçbir 
mühim deiifildilı. yapıruf değildir. 

Her hrka mevlıiai oldukça muhafaza 
ehniıtir. 1518 Uablı:tan 1500 ünün ma
hiyeti belli olmuıtur. 

1192 aza ~ 308 izalık için rey 
sayısı kili gelmemittir. 

P ARIS, 8.A.A.. - Mall.uat, umumi.. 
yetle intihabatın mütareke bülni-tioe 
muvahk cereyan ettiğini kaydediyor. 

Pöti Pariziea, M. Dumerır'in temenni
lerinin nazarı itil.re almdıf> anlatılı
yor, ılİyOI'. 

Eko dö Pari, iatihabatm, baıvekil için 
plısi bir zafer tqlı:il ettiğini söyliyor. 

Maten gazetesi için, tlek cephenin 
mağlubiyeti bir emrivakidir. 

Jurnal eazetesi, sa.yalistlerle komü
nistlerin haber verdikleri muhalefet dal· 
ga.ının göriinmedjğini. kayde~edir. 

Ovr gazetesinin mutaleasına göre, 
herkes mevküni muhafaza etmektedir Ye 
asli mücadele pazar gününe bırakılmıı· 
tır. 

Popüler gazetesi, "Zafer bizde,, diye 
haykınyor ve 1918 de 40,000 rey aJ. 
mıştık, 1934 le 54.000 kazandık. Arada
ki fark, yüzde 30 dur, diyor. 

kemesi kararile tevkif edilmittir. F eruzan 
vapuru süvarisi ve ikinci kaptanı ika
metgiha rıııptedilerek serbest bıralulmlf
lardD'. 

Ceaetler aranıyor 
Evvelisi sün Kmabada'da bulu- Te 

racia kurbanlarından Emine Huuma ait 
olduğu anlaşılaa ceset, dün clefnetlilmiı
tir. ZalNtac:a, diğer eesetieria .._, 
için lıer t.Va emir verilmit Ye aı-
ia baflannnştır. Bulunacak cesetler, me
mimle ddz: 0 diw ... tir. 

Bazı cihetler araştınlıyor, 
Motorun Yalova'dan kalkıtım tespit 

etmek üz.,..., dün alibdarJara enllr Yeril
mİf tİr. Harelı:et sırasmm kontrol edilip 
edilmediği, kaçak vaziyetinin mevcut o
lup olmadığı tahkir edilecektir. Hiılioe 
münasebetile, dün alqama kadar 22 Uz& 
zedenin ifadelerine ariirıııcaat edihnİftir. 
Bunlardan, dispanserlerde tedavi albnda 
bulunanlar da dün .ıinlenilmiılerdir. 

Vilayetin raponı 
Heybeliacla ile Maltepe arasmdalıi de. 

niz faciaaı baklanda aynca vilayet t.ara
fmdan yapılan tahl<ikat rıııporu Dahiliye 
Vekiletine gönderilmiştir. 

Söylendiğine gÖre, rıııporda bilhassa ıu 
noktalar vardır: 

1 - Afitip .-torunun kaptanı Fa 
Efendi usulıü:.ı bareket etmiştir. 

2 - 55 kitini• bind.irilerek yarısından 
fazlasının boğuhnauna sebep olan kayı. 
ğın bu §dôlde laıl!nnıısı eaasen memnu
dur. Bu memnuiyete rağmen kayık: Ya. 
)ovanın Dereiçi yerUtden kaçalı: tekilde 
kaldınlıruş, motora bağlanmıttır. 

3 - Seyrisefer ve m""'j müsademe ni
zamnamesi mucibince kayskta da fener 
bulundurulması lizıgelirken fener lnın • 
mamıştır. Bu da faciada baılıca imi! ol
muıtur. Çünkü Feruzan vapurunun kap
tanı motordaki feneri l(Örmü" kayıkta 
feneı· olmadığından kayığı gÖrmediğini 
söylemiştir. 

Bu tekilde asıl mes'ufiyetin claba fazla 
kayığın kaçak lıaldınlmaunda, fener bu
lundurulmam.una aranması icap etıaek
tedir. 

Sir Park Golff 

lerine ait olmaunı iotiyorlar. Halbuki bu 
esnada lngiltere ile Mısr arasıada mü
zakereler cereyan etmektedir.,. 

Mumaileyh netice olarak fÖY{e demiı· 
tir
. 

: 
- Bu konleran. fimdiye b.ı.r hazır 

l>olunnnıt olduğum müıkenmıel surette 
tertip edilmiı on jki l<onferaıwtan biri
dir." 

Fransız gazeteleri 

M. Mussolininin 
nutkunu nasıl 

tahlil ediyorlar 
RiYAL DEL GARDA, (Itl.ılya) 8. 

- M. Mussolini, Vittoriale'deki maliki
nesinde Gabriyel Danunç;yo'yu ziyaret 
etmiıtir. 

PARIS, 8. A.A. - M. Muaol.inioin 
nutku münasebetiyle Ju•nal gazetesi, 
Duçenin muahedelerin tadili meselesini 
kapalı geçtiğini kaydediyor. 

Bu gazete, Macariıtan'ın tadil Jıak .. 
landaki ~emayüliinün katiyen takbih e
dilmesini utermiı, 

" Bir Fransız • IU.ıJyan anlapnasının 
en iyi amilleri, bu pek arzulanan anlaı
manın ıartlarmı apaçık ortay &koyacak 
olanlardır. Bu §"rtlrdan biri Yugoslav
ya ile ltalyanm uzl11Jmalandır. Zira bi
linmelidir ki, Fransa, kendisine yeni 
dostlar temin edecektir diye, eski sadık 
dostlıırmı feda edemez.,. 

Çekoslovak yada 
hududa giren bir Macarın 

yaptığı cinayetler 
BUDAPEŞTE, 8.A.A. - Çekoslo

vakyaya girmesi menedilmit olan arui 
sahibi Macar Lmo Ebik, Çeko.IOYak
yadalü arazisine pasaport almadan cir-
miş, tüfengi ile bir Çek janclannıumı Ye 

bir kon:cuyu öldürmüıtür. Sonra ken
disini Uevkif etmelı: istiyen bir hatb 
Çek jandannaaı ile bir korucuyu da ağır 
yaralamıı, ken<Hsi dtı yaralammıtır. 

Leslo yaralı olarak Macar hudadunu 
&CÇmeğe muvaffak ve Macar memurla
rma teslim olmuıtur. 

M. Titulcsko Romanyada 
SINAYA, 8 (A. A.) - M. Titulealr.o 

ırelmiı, istasyonda Baıvdcil M. T .~ .... -
ko ile Jıirço1ı: §alıriyetler tarafından kar
ıılaoımqbr. 

M. Tituleslı:o kral ile yaptıi:ı mülakat 
lıakloncla hiç bir 'ey söyle..., ipir. 

SINAYA, 8 (A. A.) - M. lituleslro'
nun öğieyin kral sarayına cideceii zanne
diliyorıJa. Fııbt düJinüldiiiü cilıi çılı:
mamıfbr. 

M. Tataresko kenm.ile göriiımdr üz.., 
re öğleden sonra celrınittir. 

M. Titüle•cunun ııaziyeti 
SINAIA, 8 (A.A.) - M. Ti~

nun öğle vakti kralın sarayına gide
ceği tahmin ediliyordu. F at.at citme
nıiıtir. M. Ta.tarescu öğledtın aoera. 
M. Titulescuya milli.ki olmak üzere 
buraya. gelecektir. 

Feci bir kaza 
LIYEJ, 8 (A. A.> - içinde futbolcu-

1 .. bulunan bir kamyonet mr baıf<a kam
yonetle çarpıımıştır, Çoğu ağır olmak Ü· 
zere on bet yaralı vardrr. 

Karaya otraun gemiden 
kurtarılanlar 

HONGKONG, S(A. A.) - Suffolk 
kruvazörü öğleden sonra "Sİtİ of Kemb
riç" ten 60 gemici kurtanmşıtır. Deniz 
dalgalı idi. Gemide lcalan diğer 20 ce
miciyi kurtııınnak için yarın yeniden 
çalııı)acaktır. 

·· .. ··~~-'~;· _.- ........ ~' 

Kayseri fabrikası için türbin 
MOSKOV A, 8 ( A. A.) - Kays eri kombinaaı i~n yapılan 15f!O kilo

vatlık birinci türbinin tecrübeleri yapılmıştır. Netıce tamamen ıkna e
dici olmuştur. 

İzmirde intihabat dün bilti 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Beledi ye İn~ihabatı bugün bitmiştir . . 1!'!. 

münasebetle aksam üzeri esnaf bir liklerı tarafından pek çok otobuaun 
"ştirakile muaz~m bir alay tertip edilmi:ş ve tezahürat yapılmıştır. A
~ay ana caddeleri dolaştıktan sonra Cumhuriyet meydanına gelmi'! ııe 
burada Gazi heykeline çiçekler konmuştur. 

Yüilerce kişi tarafından yakılan renkli mcfalelerle bütün meydan 
aydınlatılmıshr. 

Reylerin' tasnifine belediyede d et•am ediliyor. 

18 yaşında bir genç ~evgilisi '!ldür:_<!-ü 
IZMIR, 8 (Milliyet) - lkiçeş melıkte 18 yaşında Nıhat sevdıgı on 

be1 yaşında Leylayı başkasile evlenecek zannederek üç yerinden ka -
ma ile saplayarak öldürmüştür. 

Ölçüler nizamnamesinin son şekli 
ANKARA 8 (Telefonla) - ôlçüler nizamnamesinin 173 üncü 

maddesinin tatİ'ili hakkında hazırlanan nizamname bugünlerde neşredi
lecektir. Nizamnameye göre mağaza ve dükkan, ve bu ticarethanelerin 
ellerindeki ölçü, tartı ve aletlerinin belediye ayar memur~uklarım.ız sene 
lik muayeneleri yapılarak damgalanacak ve bu damga ışaretlen umu -
mi ayar mülettiflerinin ilk muayene damgası yerine ge~ecek .ve ancak 
1934 senesi birinci t~rininin 30 una kadar kullamlabılecektir. 

Ankarada intihabat garın başlıyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Belediye intihabı çarşamba sabahı 

başlayacağınian yarın gece fehir tenvir eJüecektir. Hükümet merke -
zinde beledcye meclui salonuna bir sandık konacak ve mahalleler hal
kı ilan edilmiş pnlerde sıra ile gelerek reylerini kullanacaklardır. 

İ skenderige, Pire .Yolcularının güm
rük muameleleri I zmirde yapılacak 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Gümrük ııe inhisarlar vekô.leti müste 
san Adil Bey riyasetinde gümrükler umum müdürü Cemil Bey, güm
riik muluıfar.a umum kuanJanı Seyfi Paşa ııe famirden çağıru'an güm
rük müfettişi Fethi Beyin İftirakile bu sabah gümrük ııekıiletinde bir t.op 
lanh yapılmış ve deniz yolları işletme idaresi vapurlannın lskenderıye 
ve Pire seferlerinden avdetinde lzmirde gümrük muamelesi yapılması 
hususunda lstanbul başmüdürü Seyfi ve muhafaza kuandanı Hasan B. 
ler taralından yapılan tetkikat raporları tetkik edilmiş ve gümrük mu
yenesinin lzmirde yapılması kararlQfhnlmıştır. famir gümrük m_ül.ettifi 
Fethi Bey bu husustaki tahriri emri hamilen l:unire hareket etmışhr, 

Avusturya rejisi tütün alıyor 
IZMIR, 8 ( A. A.) - Aııusturya rejisi umum müdürü Dr. Kari 

Dorrek'in riyasetinde altı kişilik bir heyel şehrimize gelmi,tir. Bu he
yet l:unir ve haııali.sinJe mühim miktarda tütün almak İçin tetkikat
ta bulunacaklardır. 

Ka_qseri mensucat fabrikası 
MOSKOV A, 8 ( A. A.) - Kay seri fabrikan için yapılan 1500 lri

lovatlık türbinin tecrübeleri büyük bir muvaffakıyetle yapılmıftır. 
• • 

Maarif Vekili Abidin B. lzmirde 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Maarif Vekjli Abidin Bey bugün haber. 

sizce sehrimiı:e geldi ve lzmir Pal cıs oteline indi. Vali PaftJ ve Fırka 
Reisi Vekil Beyi otelde ziyaret etmişlerdir. Abidin Bey mektepleri 
teftiş edecektir. 

~-~~~~~~~-..~~~~~--

Ankarada memurlar 
apartımanı 

ANKARA, 7- lktısat Vekale 
ti, memurlarına ailelerile birlikte 
oturmalarına mahınu olmak üzere 
Y enİfehirde bir apartıman yaptır
maktadır. Apartmıanm alt katın -
da bir sinema salonu da yapılacak 
tır. 

Harcırah ~anunu projesi 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Maliye Vekaletince hazırlanan ye
ni harcirah kanun projesi mütale
alan alınmak üzere Velciletlere 
gönderilmiflir. 

lbrahim Tali Bey 
T ekirdağında 

TEKIRDA(i, 8 (A. A.) - Umumi 
Müfettiı lbrohim Tali Bey Malkara ve 
HaJT.ı.oluda tetlôkaıt yaptıktan .-ra 

ıebrimize celmiıtir. Tali Bey vili.yet iı
leriıı:i.ıı randnnımı baklanda izahat almıı-
trr. 

Yanan saray 
Lizbon zabitası kast elup 

olmadığını arıyor 
LIZBON, 8 ( A. A.) - Zabıta, Kelii• 

yangı.oı hakkında tabkilcat yapmaktadu. 
Y ancınm bir dikkatsizlik eıeri olarak bir 
amelenin yanık ıizara atma.mdan ileri 
ırelmi~ olduğu zannedilmektedir. Bir SU• 

iska&t eseri olmaaı faraziyeai de bıralol
mıı değildir. Ha.sarat bir bç milYGft'l 
baliğ olmakla bttaber evvelce ~ 
duğu kadar da mühim de(ildir. 

Bir madende yangı11 
ALBl (Fraıua). 8 (A. A.> - Ka.~ 

(Cagnac) maden de.blizlerindaa hir -
sinde, 200 metre .ı..n..likte lıir Yaacm 
çılmuıtır. Beı ameleioin h.nçle irtJöatı 
loesilmiftir. -~ 

Havanada umumi grey 
LA HAVAN, & (A. A.) - Umaml 

ıırcv hütiia adada ceceyann baflamıı • 
trr. H~'da .,_ lannen yapı.lmakt.a
dr. Otıız bclar bomba patlamııtrr. Olen 
lok tur. 

Dün lngiliz bandualı Homerik ?apuril.~ ıehrfmize ~00 l'!giliz._ sey • 
yahı gelmiştir. Seyyahlar dün fehrt ve ?1~erı .~ezntıfler:ı~. f!ün ak
fant PerapaltU otelinde seyyahlar 1erelıne bır suvare venımıfhr. 



Bir adam = 16 kuruş!. 
Bir acı vahanın tahlilile meşgu· 

lüz. Marmarada otuz bu kadar kİ· 
~nin canına mal olan kazanın se· 
beplerini arashran araşhrana •.• 
Hakkını söyltdnek Uizımgelirse biz 
kazaların önüne geçmesek bile ka· 
za olduktan sonra sebeplerini dik· 
katle ara1hrırız .•. Hiç olmazsa bu· 
nu yaptığımızı söylemek hakikat 
namına bir vazifedir. Şimdi de bu 

b • . •e epıerı arQfhrıyoruz ..• 
Bunların arasında, motör kapta· 

nının kabahati, kayık sahibinin 
kabahati, liman teşkilatının dik • 
katsizliği, ne bileyim bu işlerle a
lôkadar olanların derece derece 
suçlan olabilir. Lôkin asıl sebep fU 
radadır. Bu köylüler gece yarısı 
açıkta kayığa binip lstanbula gel
meyi vapura binip gelmeğe neden 
tercih etmiılerdir?. Mesele basit· 
tir. Vapur bir kişiyi ikinci mevki
de 30 kurufa nakleder. Kayık ise 
14 kurus alır .•. Aradaki fark 16 ku 
ı'Vfhır. Ve maalesef bu otuz kipnin 
boğulmcuındaki ilk önüne geçile • 
miyecek ômil bu 16 kurufU kazan
mak kaygusudur. Boğulan biçare· 
lerin her biri 16 kuruf için canla· 
nnı b• tehlikeye • bilerek bilmiye· 
rek • atmıplardır. Acınacak ve ağ
lımacak feydir .•. 

iki tip 
Tanıdıklarım vardır. Elinde sa· 

nati olan adamlardır. Meselıi gü
zel ktmduracıdır; yahut maran • 
gozdur. Lakin bir türlü bu sanatie· 
rini tatbik etmek istemezler. On • 
lar için ayda 35 • 40 kağıt çok da
ha caziptir. Onun pefinden koışar
lar. Bunun sebebi nedir? .. Tenbel
lik mi? Hayır!. Bunun sebebi dede 
den gelme bir höcre terbiyesidir. 
Biz öteden beri aylıkla geçinen a· 
danılann çocukları olarak büyü • 
dük. Onun için en emin m~et yo 
lunu hükümet kapınnda veya ona 
benzer müe .. eselerin muntazam 
aylıklarında görürüz. Bundan do
layıdır ki; elimizdeki gül gibi aa
natimizi bırakır, kalemlerde, yazı· 
hanelerde furada burada ehven 
Ücretli bi; aylıkçı olarak YQfaTIZ, 
Y<lfarız da hakikaten YGfaT mıyız? 
Orası ayn bir hikiiyedir. Şimdi bu 
sanat adamlannın karpsında bir 
de her feY yapabilen güruh var ••• 
Ben bunlardan birkaçına rastgel • 
dim. Bunların ne ile geçindikleri 
ınal(im değildir. Mukannen mai~et 
vaaıtaları yoktur. Hayatta yegane 
İfıştikleri ümit; 

- Aç kalıp ölecek değilim ~a!. 
Kanaatidir. Vakıa bizde açlıktan 
ölen adam pek görülmez. lfte bu 
miifahede bu gibilere kuvvet verir 
ve bunlar her fey yaphklannı id
ditı ettikleri halde birfey yapmaz
'4r ... Görüfiiraünüz: 
. - Yakında bir roman yazaca • 
" 1 J ııım .. uer ... 

iki. ay sonra ayni at/anı: 
- Çamsakızı fabrikasının ma • 

kinelerini ben getirteceğim ••• Sözü 
nü aôyler .•• Böylelerile fazlaca te· 
mas etmek iyi değildir. Çünkü der 
hal liiübali olurlar ••• Ve laübali ol· 
dukları adamla o kadar çabuk can 
ciğer kuzu sarması haline gelirler 
ki; günün birinde muhakkak ola
rak size: 

- Bana beı lira versene! dedik 
leri zaman eğer benim suratunın 
derisi sizinkinde yoksa, reddede· 

• • 1 
mezsınız . ... 

Parayı alır ve ondan sonra sizi 
gördüğü zaman ~yle tavırlar t~kı· 
llır ki bir türlü yıizünüz tutup: 

- Canım! Şu bizim beı lira ne 
oldu? diyemezsiniz. Derseniz ala
cağınız cevap fUdur: 

- T euaül ederim, eğer müm • 
lıiin olsaydı ben sana paranı iade 
etmez miydim. Ben ıimdi •enden 
bef lira daha isteyecektim. itibarı 
mız ba kadar kırıldı mı?. 

Onun için böylelerini "sakın da 
geç!.,, 

FELEK 

Pierre Loti vapuru 
~ V:ipurcululı: Şin.elinin sabn ~a 

l.arar v eliği Mes erieo Mantnnes 
kuınpanyaıımn Pierre Loti vapuru lima· 

za ıe!miıtir. Şirket erkanı gemiyi ge 
•. rek ınuayene etıniıler ve beğcmniıler-

IDpanya esas ıtıbar c mubayaa tek· 
kabuı tmqtır. Yalnız fiat hususun· 
uzak re ve temaslara devam edil· 

"' ledir. Şirketten verilen mal.imala 
:ore, bu gemi, Türk deniz ticareti fiJo. 
ı·"~ ılt edince, kabotaj saha11 dahi· 
111~ ı 1 .. 1· • ı er, 

1 
eyen vapurlann en ıural.1$J ve 

ultsu olacaktır. Sünrli 16 mildir. 
- .,._ 

A.tirıa'f unan sefiri geldi 
~ ~ ~· ınış olan Yunanhtanın A,.. 
lit "'1iiba rı M. S kellaropulos ve Mııhte· 
fıa lı ~le Komisyonu Yunan muralı-

u eyetı reis1 M. F <*aı ıehnmıze dön
rıfu.. 
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EKONOMi 

Oda meclisi 
İntihabı 
Dünkü toplanhda relen 
mektuplar tasnif edildi 

lstanbul Ticaret odası meclisi 
dün topla.nrnıttır. Bu toplantıda 
1935 senesi ~ında yapılacak ye· 
ni intihap için hazırlıklarda bulu
nulmuJlUr. Oda meclisi bundan ev 
velki toplantıda bütün müessese!~: 
re ve •her sınıf ticaret erbabına mu 
1 ac.aat ederek 935 senesi intihabı 
için fikirlerini somnıF· J!~.hu>us 
ta birçok mektuplar geldıgınden 
diınlru intihapta bunlar da mnif 
edilmitrir. Oda Meclisi gele.;ek 
hafta gene toplanacaktır. 

Yunan iktısat nazırı geliyor 
Yunan lktıMrt Naıınnın ay eonundan 

nvel geleceği teeyyüt etm"4rtedir. E".· 
.. eke bir ay uzatılan itililname ay nı· 
hayetinde bitiyor. liki taraf arasında da· 
ha geniş bW muahede yapılacaktır. 

Merinos ipliği 
Sümer Bank Bursada bj,. Merinos jpli

ii fabrikası açacaktır. Almanyaya ~aki· 
neler ıiparif edilmiştir. Banka Mennoı 
yetiştirilmesi meoelesi ~ Ziraat 
Vekaletinden malümat ıstemJflır. 

ltalyaya gönderilen mallar 
Türkiye ile ltalya ara&1nda takas uıu· 

lune gôre yapılan ticaret anlapna11 bir 
iki güne kadar tatbik edilmeğe ba~•>!•a· 
caktır. Anlaşmaya göre ltalyaya gonde
rilen mallarm miktarları tahdit edilmeye
cek, l<olaylıl<lar artrrılacaktır. 

Süt derdi 
Satıcıların sık ıık kontrol 

edilmeleri isteniyor 
Sütçüler cemiyetinin cumad.csi 

günkü toplantısında inekçilerle 
5üt satıcıları arasında mWıak.ı4alı 
bir müzakere olmıqtu. Ancak ~·a • 
kit müsait olmadığından müzakere 
çartaınha gününe tehir edilmıııli. 
Y ann sütçüler cemiyetinde iuck • 
dler ve süt satıcıları tekrar top);ı. 
~arak müzakereye devam edecek· 
!erdir. Dün bu hususta inek.çiler • 
den birisi ile görü9tük. Bu zat bi. 
:ı:e dedi ki: 

- Süt satıcıları sütü bizden ta. 
z.e taze alıyorlar. Ve bunun koyu 
olmasına, karışık buhmmasma çok 
dikkat ediyorlar. Fakat satarken 
süte .alabildiklerine su dolduruyor 
lar. 

Onun için biz töyle düfı.İcüyo
ruz: Süt satıcılarının ıütleri her za 
man atkı muayene altında bulun· 
malı, süt hariçten hiç bir madde 
ilave edilıniyecek bir kap içine kon 
malıdır. Evvela sütler dikkatle ve 
kontrol edilerek bu kaba konmalı· 
dır. Ağzı mühürlenmelidir. Onı.lan 
wnra satıcılar hile yapamazlar. Bi 
zim de sütümüz kıymet sahibi o • 
lur. Biz de kazanırız, onlar da ka· 
z~nırlar.,, 

Ali Rana Bey 
Gümrükler ve l nlıiııarlar Vekili Ali 

Rana Bey dün de lnlıiııarlar Umum Mü· 
dürlüğünde mqgul olmuştur. Vekil Bey 
bir iki ırüne kadar Ankaraya gidecektir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

8 T. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikrazı dahili 97,00 Rıhbm 17,75 
1933 Erı•11-İ 97,00 An. MUmnail 49,70 
Unitürlı: 29.30 An. Tab..-ilı il 45,75 

,. il 29,10 " 111 <49,00 
• 111 28,25 

ESHAM 

lı Baakaeı Nama 10 
• " Hamiline 1 O 
• ,. Müeesiı J05 
Türlııı.i:]'• Cumh.op 
ri7et Bankası 58 
Tra.m"•J' 32 
Anadolu Hisse 27 .30 
Şir. Hayriye 15,50 

Rt""ji kapo111uz 
T•lefon 
Terkoa 
Çimento 
ittihat d-ır 
Şark. dey. 
Balya 
Ş.rlı: ... ecza 

2.30 
ıo.so 
18,50 
13,50 
UJIO 
0,85 
1,SS 
5,70 

ÇEK. FiYATLAR/ 

Londra 613,50 Prai 19,01,75 

Parıı 12.06 Beler at 34.66.75 

Nüyork 80,02 MoakoY& 10,89,50 

Millno 9,27,41 Berlin 1,97,68 

CeneYr• 2.43,67 Varto•• 4,20 

Atnıa 83,38,25 BadaPe.Jt• 3.97,82 

Brüksel 3,40,80 Madrit 5,82,40 

Amsterdam 1,17,J7 Bükref 79,56,50 

Sof1a 66,57.SO Vi7ana 4,2~ 

NUKUT (Sahf) 

Kurut ICuru.ı -20 F. Franus 169 20 1. Jı•içre 815 

1 Dolar 125 1 Pezeta 18 

21 Kur. Çek. 98 1 Mark 43 

t Şile. A-.. 23 l Zloti 22 

1 Jıterlin 617 20 Ley 18 

20 Liret ~16 20 Dinar 54 

20 Le•• 23 1 Çerno.iı -.-
20 F'. Be 1 ciluı ııs Alım 9.23 

20 Oraltı•İ 24 Mecid.ip 36,50 

1 F1oria 83 &alı.not 237 

POUSTE , 

Gözü kanlı bir adam 
Dün hiç yüzünden iyiliğini gördüğü 

iki kişi ile diğer birini yaraladı 

HtUtaneye kaldırılan yaralJar : 
Solda Ahmet, sağda Mustafa, QfQ. 

ğıda Abdurrahman 

Evvelki gece ııaat yedide Ka. -
sımJ>8f&da Camiikebirin yanında. 
ki kahvelerde kanlı bit kavga ol
mUf, Arif isminde bir adam üç ki
fiyi yaralamıttır. Kavga ıarh09 • 
luk yüzünden çıkmış, sarhot bir 
halde kahveye gelmekte olan Ari
fin kahve mütterilerini rahatsız et 
tiğini gören kahve sahipleri Meh
met ve Abdurrahman efendiler A
rife müfterileri rahatsız ebneme • 
sini, içeri girip oturmasını ihtar et 
mitlerdir. Arif yersİ2 yurtsuzdur. 
Mehmet, Abdurrahman efendiler 
tarafından İnsaniyet namına kah · 
vede yatmasına müsaade edilmit
tir. Arif bu iyiliğe küfürle muka
bele etmif, bıçağını çekip Mehme
di kalbinden, Abdurrahmanı da 
sol böğüründen yaralanııt ve kaç • 
mağa başlamıttır. Bu kaçıf esnasın 
da da önüne börekçi Hmeyin çık
mıt ve Arifi yakalamak istemit -
tir. Arif bu manii de bir bıçak dar 
besile yere yıktıktan sonra tekrar 
kaçmaya başlamıt, fakat bu esna· 
da yetiten memurlar tarafından 
yakalanmıştır. Yaralılar hastaha • 
neye nakledilmiş, tahkikatı nöbet· 
ç.i müddeiumumisi Kamil Bey yap 
mış, Arif te sulh hakimi tarafın • 
dan tevkif edilmiştir. 

Sarhoş 
Metrutiyet caddesinde kıtlık 

bahçe önünde Hilmi isminde bir 
adam aarhot olarak bağırıp, çağı
rır, ötekine berikine aala.tırken ya 
kalamnıf, hakkında takibata batla 
nılmıttır. 

Genişlemesine meydan 
verilmedi 

Beyoğlunda Elmadağmda Tu· 
ran sokağında 22 numaralı evden 
rangın çıkını,, genitlemesine mey 

dan verilmeden aöndürülmüftiiı'. 

1 Bırakılan çecuklar 
Kasmıpatada bostanlar aruın· 

Öa rki günlük bir erkek çocuk bu
lumnuf, derhal Darülacezeye tes • 
lim edılmittir, Çocuğu bırakanm 
kim olduğu aratlırılmaktadır. 

Sigaradan yangın 
Çengelköyünde kuap Alinin çı 

rağı Osman Osküdarda Gülsüm 
Hatun mahallesinde lmamçetme • 
si sokağında Hilanet Hanımın e • 
vinden çamatırlarmı alıncen nasıl 
sa ıigaraımın aletini dütürmüf, 
bu at~ görühnemif, yangın çık • 
mıf, fakat geniflemeıine meydan 
verilmeden söndürülmüftür. 

Vagon altındı ölllrn 
Silihtarağa elektrik fabrikasında ame

le Mul:ıanem oğlu Tahir kömür nalı.li;r<ı· 
tında çalıııri<en devrilen kömü.- vagonu• 
nun altmda kalarak feci bir tekilde öl • 
müıtür. 

zo~gu:daktı kaçakçılık 
Zong:uldakta da Y ağcılann dükkanın· 

.ı.1ouhafaza ınemurlan tarafındaıo ar~ 
tınna yaeılmıı, 500 kaçak çakmak bu
lunmuı ve 111çlular mahalli adliyesine ·n 
rİlmİJlerdir. 

Tuna yolunda 
Yeni bir sefer 
Ayın 12 sinde ilk defa bir 

macar gemisi geliyor 
Aldığımız habere göre bir Ma

car tirketi Türkiye ile Macaristan 
N"asında motörlü bir gemi ile ak • 
!armasız doğru seferler teaiı etmit 
tir. Budapette ismini t~ıyan bu 
gemi ilk defa tam yüklü olduğu 
halde bu ayın 12 sinden liman:mu
za gelecektir. Buradan Berut, Hay 
fa ve lskenderiyeye gidecek, dö -
nütte lzmir ve lstanbula uğraya • 
rak Tuna limanlarına çıkarılacak 
Türk e,yasını alacaktır. ihracat et 
yamızın merkezi Avrupaya naklin 
de, Tuna yolu büyük bir ehemmi
yeti haizdir. Bu yol bir taraftan 
Türkiye, diğer taraftan Macaris • 
tan, Çekoslovakya, Cenubi Alman 
ya arasında ticari münaaebat nok
tai nazarından günden güane ehem 
ımiyeti:ni artırmaktadır. Bu aayede 
ihracat mallarımız Tuna limanla • 
rına sevkedilecek ve Macaristan 
arasında ticari münasebatmuz bir 
kat daha inkitaf edecektir. 

Gemi Çekoslovakya, Avustur • 
ya ve cenubi Almanyaya gönderi
lecek enayi ucuz bir tarife üzeriın 
den nakledecektir. 

Balkanlardan muhacir akını devam ediyor 
Balkanlardan muhacir gelmesi devam etmektedir. Hemen her gün 

muhacir gelmektedir. Dün de Romanyadan 5()0 kiplik büyük bir muha 
cir kafilesi gelmi1tir. Bunlar iskan yerlerine gönderileceklerdir 

BELEDiYEDE 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Ankaradan bir kutlulama 
talimatnamesi gönderildi 

29 T"'rinievvel Cuhmiyet bay· 
rammın programını teshil ebnek 
üzere tetekkül eden komisyon 
dün, muhtelif daireler mümeHille 
rinin ittirakile top)anmtf ve prog
ramı hazırlamağa batlamıttır. Prog 
ramda direktif vazifesini görmek 
üzere, Cumhuriyet Halk fırkası U· 

mumi katipliği tarafından bir kut 
)ulama talimatnamesi gönderilmit 
tir. 

Kadıköy suyu 
Kadıköy Su tiril.etinin fiyatları 

15 kuruta indirilmittir. Bu tarife 
ayha.tından itibaren tatbik edilme 
ğe ha.tlanacaktır. 

Maçka tramvayı 
Maçka tramvayı, Maçka silah 

deposu önüne kadar itlemeğe h~· 
lamıftır. Bu hat bilahara Be,ikta
şa kadar uzatılacaktır. Yol üzerin
de istimlakat devam ebnektedir. 

Otobus saf erleri 
Şehmruzde muhtelif mıntakalara İ§le· 

yen otobüılerin miktan her mıntakarun 
yolcu adedine ve ibtiyacına göre değiı • 
mektedir. Son zamanlarda bazı hatlarda 
mesela Sirkeci • Bak.ırkoy ıµ-am>d iıle
;yen otobüslerin yinni iiı;ü bulm ı yü • 
2ünden otobüs sahipleri lıer otobüse an
cak bir •efer düştüğünü ve bu ıclerden 
elde edilecek hasılatın otobüsün maıra
fmı korumadığmı iddia etmiılerdir. Di
ğer taraftan Kadıköy ile Fenerbahçe •a· 
smda itleyen üç otobüsten ikiıi bozulup 
tamire ıevkedildiğinden Fenttbahçe yol. 
culan ancak bir tek arabadan i tifade e
diyorlar. Belediye bu vaziyeti nazarı dik
kate alarak ır.uhtelif mıntakalarda itle
yen otobüslerin ihtiyaca uygun ohnaıını 
temin ebneğe ve her ııemtteki seferlerin 
adedini buna göre yeniden tayin etmeğe 
karar venniıtir. 

Edimekapı ile Rami ve Topçular ara· 
oında hiç bir müıwıluıle vasıtaoı mevcut ol 
madığmdan Sirkeci ile Rami arasında bir 
bat tesisi belediyece düıünülmelıtedir. 

Gayri sıhhi evler 
Vaziyetleri itibarile gayri sıhhi telak. 

ki edikn mÜeHeoeler iç.in ı,n. liste ta>
zim ed.ilnUtıi. Bu liatede bulunan miİ· 
eHeselere ruhsatiye veımek için vilayet 
hıfzıurhha mcclilinin kararını almak la· 
znngelmektedir. Bu suretle müewesele
rin hıfzrı11hlıa lı:aidelerine göre tadili ve 
ıslahına mecli~ lı.arar verilme.l<te •e o 
mÜeHeıeler de bu karara göre kap eden 
tadilitı yapbkt- sonra ruhsatiyeyİ al • 
ınaktadırlar. 

Verilen son bir karara göre bu kahil 
müeueseler ruhsatiye almaları için ev. 
vela sıhhiye müdürlüğünün mi;talea ve 
müsaade.ini almağa mecbur olacaklar
dır. Ondan sonra lııfzıuıhha meclisince 
kendilerine n.hıat.iye verilecektir. 

Tamir parası kalmadı 
Belediyeye mı <mLilı: Ye ı.;naı.ın ta· 

miri için bütçeye konulan tahsisat tama. 
ınile sarfedilmiştir. Mali sene ııonuna ka· 
dar daha yedi aydan fazla bir müddet ol
duğu halde tahsisatın azlığı clolayıale bu 
para vaktından evvel bitmittir. 

----
MAHKEMELERDE 

Kara Ali 
Ve arkadaşları 
İddia makamı tekrar mah-

kumiyet kararı istedi 
Gebze ve havalisinde halkı tet

hi, etmekten, adam öldürmekten 
ve öldürtmekten suçlu Kara Ali ile 
arkad~ı Kara Ahmet ve yeğeni Ha 
lilin muhakemelerine dün ağır ce
za mahkemesinde devam edilmit • 
tir. Dünkü muhakemede Hacı Ali 
isinde bir şahit dinlenmit, evvelki 
muhakemelerdeki tahadeti ile is -
tintaktaki ifadeaini değittiren bu ~a 
bit üzerinde iki taraf vekilleri etra 
fında münaka,alar olmut ve neti
cede iddia makamı mahkümiyet 
kararı verilmesini istemittir. Mu • 
hakeme müdafaa için 11 T"'rini. 
evvele bırakılmıttır. 

Vapurda bulu11an içkiler 
Vapurculuk Türk Anonim Şir

ketinin bir vapurunda iki ay evvel 
kaçak içki bulunmut ve vapurcu
luk tincetine meıuup bazı zevat ih 
tisas mahkernea.ine verilmit ve bun 
lar hüküm giymi•lerdi. Temyiz ka 
rarı nııkzettiğinden davaya yeni • 
den bakılacaktır. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıevi

yeaine indirilmiı barometre bu sabah 
saat 7 de 766,5, 14 de 765,5, hararet 
dereceai 7 de 17,4 14 de 22, azami ha
raret 23, •rari J 7. Rıizgar poyrazdan 
esmittit. Azami ıürati &aniyede 12 met· 
roya çıknuım. 
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ispanyada kaynayan 
volkan 

ispanyada birkaç gündür kan 
gifvdeyi götürüyor. Umumi grev 
nıhayet koca bir ihtiliıl feklini al
dı. Top, tülenk, kruvazör, torpido 
kullanıldı. Dün gelen haberlere ba 
kılırsa bu facia esnasında 2000 den 
fazla adam ölmilf ve yaralanmlf
hr. Bütün bu karı,ıklığın bu gürül 
tünün ve bu kanın sebebi nedir? 
Vakıa ispanya daima için için kay 
nayan bir tay/undur. Hiç bir za • 
man föyle rahat nefes alamamış
hr. Mütemadiyen ihtiliıller, İsyan
lar, grevler alhnda kuvvetinin mü 
him bir kısmını kaybetmi,tir. 

Siyasi manzarası ne olursa ol • 
sun bütün bunların alhncla bir tek 
sebep görmek kabiMir: O da aç • 
lık ve sefalettir. Şimdiye kadar bü 
tün servet toprak, küçük bir :ziim • 
reı:ıin elinde t?planm'I ve köylü 
esır menzelesıne clüpnüştür. Onun 
için bımdan üç aene evvel Cumhıı· 
riyeti ilôn edenler bugün yeni hii· 
kUnıete harp bir mevki almıflar • 
dır. Halbuki dünkü kraliyetçiler, 
bugün cumhuriyeti, cumhuriyetin 
banilerine karşı müdafaa etmekte 
dirler. Bunun sebebi çok basittir: 
ispanyada da her devrin adamlan 
vardır. Bunlann siyaseti "giden a· 
ğam gelen pCJfOmdır.,, Xlll Al • 
phonse'un ispanyayı terketmeğe 
mecbur olduğu gün bunlar da el
bise değiştirir gibi fikirlerini der. 
hal değiıtirmifler ve cumhuriyet
çi olmu1lardır. Bunun sebebi tekii 
mül, terakki ve rejim meselesi de
ğildir. Belki sırf menfaattir. Ve 
bunlar menlaat rüzgiinnın estiği 
tarafa tabii bir lınldak gibi dön • 
mektedirler. lışte halk bunlann yü 
zünılen cumhuriyetin hakiki kıy • 
metini görememiştir. 

ispanya hemen baştan başa bir 
ziraat memleketidir. Fakat ziraat· 
çilerin toprağı yoktur. Toprak malı 
dut bazı kimselerin elindedir. Ve 
köylü bu toprağı ekmek, kullan • 
mak için malsahiplerinin çok ağır 
fartlarile karşılapnaktadır. Bun • 
ların yegane ümitleri bu toprak re 
jiminin değİfnıesi, ve köylünün 
topraklanılırılmandır. Bunun için 
bir layiha da hazırlanmıştır. F akai 
bu layiha ait olduğu makamda u • 
yuklamakta ve bir türlü çıkmamak 
tadır. Köy1ünün sıkıntısı ve ızlıra 
bı büyüktür. Çünkü Çarlık Ruaya
nndaki toprak rejimine tabi köy. 
lüler ve esirler vaziyetindedir. 

Bunun için umumi servet sevi • 
yesi düşüktür. Köylü paraaızclır. 
Ve paranz olunca ela memleketin 
ikhsadi faaliyetine hiç bir fekil -
de yardım edememektedir. Bu yüz 
den sanayiin dahili pazarı kalma
mıfhr. Çünkü ahalinin ekseriyetin 
de bu aanayiin mallarını alacak 
para yoktur. Bu yiİzden fabrika • 
la!' ve sanayi de nkınh çekrnekt• 
dır. Her memleket ithalôhna tah. 
didat koyclıığu için · btıfka yer:ere 
ele sevkiyat yapmakta imkônaız • 
dır. Onun i~in istihsalat yava,la • 
mlftır. Bu yavQflayınca amelenin 
İfçİ sınıfının da vaziyeti bozulmu; 
ve gayrimemnun/arın adedi lazla
lapnışhr. 

işte mütemadiyen bu iki kısım 
biribirine oyun oynamakta ve bu 
;yüzden ispanyanın vaziyeti ıarnl
maktadır. Buradaki umumi grev • 
ler de, isyanlar da, ihtilaller de 
lıpanyöl halkının çok fiddetli ve 
atCflİ tabiahnın da büyük tesiri ol 
duğu muhakkaktır. Fakat bütün a
•an, dökülen kanın sebebini bir 
tek kelimede hülasa etmek kabil
dir. O da açlık ve sefalettir. 

Mümtaz FAiK 

Çin askeri heyeti An
karadan döndü 

Anluıraya ıitınİ! olan Çin •keri he7e
ti dün ıelırimize ırelmiıtir. Heyet lotan. 
balda yapmakta olduğu tetkikatı bitir
diğinden bogün Eıre vapuru ile ltkend& 
riyeye ve oradan Kahireye ztdece4ı tir. 

Leylei regaip 
I.tanbul Müftülüğünden: 
ll/Teşrinievvelı 934 Perşembe günü 

Recebin iptida., olmakla al<fll11U - Cu
ma ırccet.i - (Leyle.i regaip) olduğu ilin 
olunur. 

Tamir edilen mektepler 
Vilayet, bu sene köy mekteple

rinin tamiri için 40 bin lira tahsis 
etmittir.Hazirandan beri bu tahsi
sat ile vilayet köy me tPplerinin ta 
miri yapılmıttır. Bu suretle tamir 
edilen mekteplerin miktarı doksa. 
na baliğ olmuttur. Bu mektepler -
den yarısının tamiri lamamile bit
mittir. Diğer yarısının tamiri de 
on b~, yirmi güne kadar ikmal e· 
dilecek ve bu mektepler hemen a· 
çılacaktır. Tahsisat bittiğinden bu 
aene artık bafka hiç bir mektep ta 
miri yapılamayacaktır. 
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Üniversite okutmaya 

baılarken 
-Rektör Cemil Beyefendiye

Universitenin okuma ydını açarken 
aöyJediğiniz çok yerinde ve özlü sözler 
beni derinden derine dütündürdü. Tür
kiyenin düşünen başı, duyum yüreği <>
lan Ankarada bir çatı alımda toplanmış 
özlü ve otlu gençleri, büyük önderimi ., 
elinize verdiği gün o bilgi ocağı ne k .
dar karııık bir görünüıte idi. BU: b.ı~ 
bozuk yaıayışı ile düzensiz, de~ksız bir 
gÜrültü içinde yuvarlanan o yen, Anka.
raya yaratan bir ağır bafl~la .yur.d~ 
yakıtır bir kılığa koymak ıçın aze iki 
yıl yetti ve yaptınız. ~nce kapmndan 
girilince her k~a~n bır ses ç~.kıy?.':_~'.'· 
Siz bu yüluek bılgı yurduna Turklugun 
en büyük dayanacağı olan srra ve say
gıyı soktunuz. Artık her genç düzene 
bağlı başını ııraya, gönlünü saygıya ver-
di .•• Sonra okuturlann önünde eski baıı
bozuklann izi kalrnamı§tı. Ş:mdl yurtse
verliğin en genç örneklerini karıısmda 
gören bir okullar da bütün benliğini bil
giye vererek karımndaki gençleri yük
oeltınek ve yetiıtirmek İçin uğraımaya 
ba§ladı. lı düzene girmişti. Artık orada 
temelleştirdiğiniz ııra ve oaygı Ankara 
Türk gençliğini dört yandan kuşatmış·• 
tır. Şimdi sıra lıtanbula geldi. 

htanbul... Marmarawn mavi ıulan 
eteklerini öpen bu kcx.a Türk kentinde 
sizin ne büyük, ne yorucu ve dinlenme• 
den, durmadan uğraştıncı bir işiniz var. 
Size bu yümüşü veren büyük önderimi
zin istediği de, lat.anhul gencini Ankara· 
daki kardeti gibi ıağlam, dipdiri, erik- 1. 
li, erdemli Türk yetiıtirmektir. 

latanbulun sinirleri gevıeten yumu
ıak, uysal ve okşayıcı ortasında siz ül
külü ı§ıklı gençlik yetİftİrmek itini üze
rinize aldığınızı düşündüğüm gÜ~ bir 
bu çetin işin büyüklüğünü, bir de yen
mek azminde bulunduğunuz engelleri 
düşündüm. Gençliği bir çok yandan bu
kağılayan çürük ve üretmiyen bağları 
çözerek onlara Türkün doğudan bafüya 
akarak açunu aydınlatan büyük varlığı
nı sezdirmek, büyük kültür savatında 
en ileride, çetin bilgi ıavaıında ön dizi .. 
de onlara yakııtıkları yeri vermek.. bu 
ne büyük Türke yaraşan bir ,jıtir! 

işte siz bu işin batında, bu kaynaktan 
çamçak çamçak duru ıu dağıtacak yerde 
bulunuyorı-.u ... Türk Tanrısı yardım .. 
cmız olsun! 

lstanbul, Türkün kültür kaynağı, bil· 
gi kaynağı, büyk Türklüğün yaşadığı e
rimini yaşattığı erdem kaynağıdrr. Bu· 
rada öz Türktür. Bütün görünüı yap
macıktır. Ozü ve görünüşü birleıtirerek 
onun yüzünü örten yapmacığı yırtıp a .. 
tacak olan da ancak şimdi ıizin batına 
geçtiğiniz Univeraitedir. Orada her ıey 
ancak Türk kültürüne bağlı olacaktır. 
Bilgi ikinci dizidedir. Budunlar arası 
olan bilgi ile budunun ta !<endiıi olan 
kültürü ektik•iz bir düzde yürüterek 
kafayı duygu ile bir düzde denkli tuta
rak yetiıtirecek yer de yalnız Univerai
tedir. Doğruya tapan, yaşamak inancına 
kanan, Türk yurtları çok çelmıittir, A· 
lın yazısı çok kötü idi, bilirsiniz. Binler
ce yılclanberi lot ıelvilerin küf kokan 
koyu Yetil gölgelerinde çöreklenmi§ bir 
sürü durdurucu ve dirilikle bağlantı .. 
kalmamıt kuralların uyufturucu buyruk
lan altında Türk budunu inlemiıtir. 

Büyük kurtarıcı ve yapıcı buna son 
verdi ve bugün artık Türküm deyene 
cün doğdu. Ulusla dağmklığı toplaya
cak, budunda gönül duygusunu birle§• 
tirecek ve yaıamak tadını dirilik suyu 
ile sıvayarak dört bucağa dağıtacak olan 
cençlere tekliği değil bütünlüğü duydu· 
rup öğreteceksiniz. Hepsinden önce Di· 
li, Taribi ve sonra Budunlar arası olan 
bilgi gerektir. Yalnız bilgi budunu kur. 
tannak, yükıeltmek için yetınez. Buna 
tarih yollarmı dolduran binlerce budun-
1.ann gelip geçen örnekleri birer tanık. 
tır. Bilgiıi çok yüksek nice büyük bu
dunların kültüründen hız almıt küçük 
budunlann ·tutsaklığına düıtüğünü bize 
tarih gösterip duruyor. Bunun içindir ki 
budunlar arası bilgi ıııklı yapoa da kül
türlü yurttaı yelİftİremiyor. Bize ge
rekten ıııklı kafa kadar ülküye bağlı 
kültürcü yurtl:aJ Türktür. 

Siz bu İnceliği çok İyi sezen yüksel
tici bir okutur olduğunuz içindir ki ls
tanbul Universitesinin batına getirildi-

Kelepçe! •• 
Geçende yazıcı Nizamettin Na. 

zilin eline kelepçe vurularak Kö
nülük (1) kapısına götüriilüşüne 
gazetelerimiz acı acı dokundular, 

Kelepçe kimlere ve neden vuru· 
hır? Bunu bir kollukçu (2)nun bil
men gerek değil midir? o bilmi· 
yorsa, ona buyuranın bilmesi ge
rekmez mi? 

Niuunettin, hırsız değildi. Ne a
dam öldürmüş, ne kasa kırmış, ne 
de yangın çıkarmıştı. 

Bir gazetede yazdığı üç beş dizi 
(3) yazı yüzünden tomruğa (4) ko· 
nulmuftU. 

Oradan çıkmasına ise ancak bir 
iki ay vardı. Böyle bir adamı, el
lerine kelepçe takarak sürüye sü
rüye götürmeğe kalkışmak neden? 
lstanbul könülüğü oğru (S)ların 
bile herkesin gözü önünden, bilek
lerinde kelepleçerle geçirilmesini 
doğru görmedi. Bundan dolayı, 
suçluları götürüp getirmek için bir 
otobüs alındı. 

Hani, bu otobüs nerede? Neden 
bu i,te kullandmıyor? Hem efen
dim, kimseye kötülüğü dokunma
yacak bir yazıcıya, kelepçe vurmak 
ta nereden çıktı? 

Benim bildiğim ftldur ki: suçlu 
olsun, berge (6)ye çarpılmılJ bulun
sun, herhangi bir budun (7) karde
fini böyle yok yere hırpalamak, 
bayığını (8) yasa (9) hiç kimseye 
vermemiştir. 

Düşkün kimselere karşı; - Ni
zamettin, Ahmet, Mehmet kim o
lursa olsun - böyle vur abalıya gi
denleri de arada bir, sorguya çek
mek yerinde olur, diye düşünüyo
ruz. 

M.SALAHADDIN 
• 

(1) Könülük - adliye, (Z) kollukçu 
- jandarma, (3) Dizi - satrr, (4) Tom
ruk - hapishane, (5) Oğru - şaki, (6) 
Berge - ceza, (7) Budun - millet. (8) 
Bayık - hak. (9) Yasa - kanun. 

Müessif bir ölüm 
Beyoğlu belediye muhasebeciıi Ga 

ni Beyin oğlu Zükur hastahanesinde 
vefat ettiği teeasürle haber alınmııtır. 
Cenazesi bugÜn hastahaneden kaldın 
!arak Eyüpaultana defnedilecektir. 
Aileıine beyanı taziyet ederiz. 

" Saray ,, sinemasında 
(Eaki Glorya) 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Bu aktam saat 8,30 da 

Hedefsiz Buseler 
3 perde 

Nakleden: M. Feridun. 
Dekorlar : D grubu 

niz. Okurlarınıza daha ilk sözde ııraya 
geliniz buyruğunu veriyorıunuz ki artık 
batı bot İ•tediği gün gelir ve hiç yanına 
uğramadan yalnız yılbaıı sokulur oku
run yüzüne üniversite yer olmadığını 
anlattınız. Biz yükselen, yürüyüp yürü
ten dipdiri bir soy çocuğu İ•tİyoruz ki 
Türeli ve yasalı olaun. Türk budunu Tü· 
reli ve yasalıdır, onu bozabilen her §ey 
Türk değildir ve Türk ona ön vermez. 

Siz bu büyük kültür ve bilgi kapmn
da en uyanık bir karakol baflığı yaptık
ça Türk gençliği bu yurdun sevgili ço
cukları Gazi yolunda erime kavutacak
tır. 

Edirne meb'usu ŞEREF 

Milliyet'in Edebi Romanı: 4 

İZMİR çocuGu 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

- Peki ıöyle bakalım ••• Planını 
anlat ••• Şimdi ıelamlık tarafına gi· 
dip onu buraya alıp getiremem ya, 

- Pekala getirirsin... Kiımeler 
de duymaz. Herkeı uykuya yatt, 

- ilahi çocuk! Ben aelinılık ta· 
rafına nasıl geçerim? 

Seliimlık tarafına geçmeğe hacet 
yok ki ••• 

- Ya nasıl yapacağız? 
- Bak dur aana anlatayım ••• 

Mabeyin dairesinden selamlık tara
fına uzanan büyük beyaz gül sar
ma,ığı yok mu? 

Mürebbiye katılarak gülüyordu: 
- Cambazlığım yok maatte~S· 

ıüf oralara tırmanamam •.. 
- Sen tırmanacak değilsin! 
- Ya kim tırmanacak? 
- Peyker! 
- Peykerin burnunu bu ite so-

kamam doğrusu. Sen tehlike ne de
mektir bilmiyorsun galiba? 

Füruzan hemen boynundaki bir 
sıra İnciyi çıka:'1p matmazelin boy
nuna takarak: 

- Rica ederim acele etme! -

dedi - sonra ilave etti -.: Bak 
bu sana ne güzel yakıttı matmazel 1 
Bu gecenin hatırası olarak bu he· 
diyemi lütfen kabul ediniz. 

Suzan boynuna takılan incileri 
okfıyarak: 

- Canım böyle hediyelere ne lü
zum var - diye nazlanmak iste
di -

- Bu gece benim en güzel ge
cem Suzancığım bırak beni mes'ut 
olayım. 

Mürebbiye talebesini hararetle 
kucakladı: ı 

- Genç kızlığın böyle hisli gece- I 
leri vardır. Seni anlamıyorum zan
netme F üııuzancığım. Vallahi içi
me dokunuyorsun •.• Haydi planını 
söyle yavrucuğum... Elimden ge
leni er.irgemiyeceğim. 

- Ah Suzancığım ne iyi kalbin 
var •• Sana nasıl teşekkür edeyim?. 
Bak timdi Peykeri çağırırız ona de 
rim ki •• Kitara çalan sanatkar mat
mazelin amcasının oğlu imiş. Onu 
görünce bayılacak gibi oldu. Hay
di sen sann'lfığa çıkıp kıunral ki.o 
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Hele bir yerletinizde M E Z A R RAMON NOVARRO 
Vaniköyüne ilk ta,ındığımız gü. 

nü idi. Köyün imamı ile karplaş
mıfhk. imam efendi, çok nazikane 
bir reveransla bizi selômladıktan 

sonra: 
- inşallah, yerleşiniz de bir gün, 

ziyareti alinize gelirim ... 

Demi,ti. Aradan bir kaç gün geç· 
ti. imam efendiye Kandilli yolunda 
bir kandilli temenna savurduk: 

- Bize buyurmadınız ya •.• 
Hazret, hafifçe gülümsedi: 

- inşallah yerleşiniz de ... Bir
gün rahatsız ederim! 

Haziranı böyle geçirdik. Bir tem
muz sıcağında imam efendi ile tek
rar karşılaşınca, usulen: 

- Bize buyurmadınız .•• diyecek 
oldum. Gene ayni cevap: 

- Hele bir yerleşiniz de rahat
sız ede~m! .. 

Nihayet dün, Vaniköyünden, pı
lımızı pırhmızı toplayıp göç eder· 
ken gene bizim imam efendi karşı
ma çıktı. 

T aşınacağımızdan haberi olmadı 
ğını bildiğim için: 

- Bize buyurmadınız imam e-
fendi .•• diye takıldım. 

Onda gene ayni nakarat: 
- Hele bir yer/eşiniz de .•• 
Fakat bu sefer, sözünü yarıda 

bıraktım: 

- Biz bugün /ştanbula taşınıyo-
ruz .•• 

- Etmeyin canım ..• Neden bu a
cele? 

Taşı gediğine koydum: 
- Efendim, baktık ki, bir türlii 

yerleşemiyeceğiz! bari, eski yerimi
ze dönelim, dedik! 

Kulak MiSAFiRi 
• 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TlY A TRO~l Tl\Tn"' 

Akfam 
saat 20 de 

CÜRÜM 
VE CEZA 

20 Tablo 

Yazan F. M. Do 

toyevsky. TercÜn• 
eden Retat Nuri. 

• • • 

f\tı•hul Bılidiynl 

$~hirTiyatrosu 

il lll 111\ 111 nı 

ı \l\.Jll j 111111111 

Eaki Fran11z Tiyatrosunda 

11-10.934 Pertembe günü akta
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taracıya fU kağıdı ver derim Pey
ker bu isi becerir • 

- So~ra etrafa söylemez mi? 
- Ne haddine ••• Benden ödü ko-

• par! 
- Mademki öyledir ••• peki öyle

ise. 
- Ah tefekkürler ederim matnıa 

zelciğim. 
Suzan Peykeri çağırmak için ya

va,ça dıtarı çıkarken Füruzan da 
genç sanatkara küçük franaızca bir 
kağıt yazdı. 

Sizi bir lahza yakından görmek 
ve göııiitmek istiy~rum. Derhal kü· 
çük cariye ile beraber geliniz. imza, 

Sizi locada alkışlayan genç kız. 
- Peyker sana mühim bir it 

yaptıracağım. 

- Emrediniz küçük hanımcı-
ğım. 

- Dün gece beyaz gül sannatı· 
ğına çıktığın gibi bu gece de çı
kacaksı.'. 

- Allah göstermesin efem! •• 
- Kız bana kar'ı mı geliyor-

sun? 
- Ne haddime efem. 
- Öyle ise çıkacaksın. 

- Baş üstüne efem. 
- Ama kimseler duymayacali .., 
- Kediler bile duymaz efem. 
- Ama biraz çabuk ol. 
- Peki küçük hanımefendi. 

Talisiz ve zavallı kadın... Şaziye. sen 
ne yaptığını, ne i•tediğini bilmiyen bir 
mecnıınsun. MerhameU;i, müşfik bir kal· 
bin var. Ruhundaki bu hasoasiyet irade
nin bağlarını gevtetmlı, kopartmııtır. 
Bunun için rüzgi.rların sevkile oradan o
raya uçan kuru bir yaprak gibi ıürük

Gençlik - Güzellik ve enfes şarkılar filmi olan 

leniyorsun. 

ASRİ· TALEB 
filminde herkesi te,.hir edecektir. !ra~ızca sözlüdür. ~i~ıne .~ 
ve olarak : PATHE dünya havadıslerıı ve Hanımlar sızın ~ 

son Paris modaları 

YAR 1 N AKSAM MELEK SINEMAStNO 
• 

Seninle evlenmekliğim de bir hikaye, 
bğir masal gibi bir ıeydir: Ben, Üç he§ 
kuruşla hayatını zarzor temin eden fa
kir bir muallimdiın. Bana ebedi saadet-
lerden de keyifli ve zevkli muhayyel ge- METRO - GOLDWYN - MA YER 
celerden bahsettin. Beni ikna ederek ba- ı Y k 
yatıma karııtın. Çok munis ve samimi da seni görünce ayağa kadar titredim. r ann a tam 

görünüyordun. Sonra mazide kalmı§, bir Ben geldim Arif, dedin. \ ~Eski~••rti"sti~) E R daha eriıilrne•İ mümkün olmayan haya- - Sen kim•in? dedim. 
tını ortaya koyarak: - Ben ... senin kann Şaziye ... 

- Ben şöyle müreffeh dakikala.- ya- Avazım çıktığı kadar haykırdım: 
ıadım, böyle ihtiıamla gezdim, eğlen- _ Benim karım öldü... Genim sevgi- Şarkı kralı HERBERT 
dim, diyerek beni eski hayatını iadeye lim yok. Aşkım ve muhabbetim şüphe- GROH'un tatlı ve ruhnıvaz 
mecbur etmeğe başladın. Bu mümkün f . iki emsalaiz komik 
değildi. Tabiidir ki bu yüzden aramızda nin mezarlığına gömüldü! Sesim ecnn 
kavgalar ba§Iadı. donuk, mavi ziyalan içinde hülyalı gôzü- PAUL KEMP ve 

Senin dimağında cinnetin Oohumları ken meydanlıktaki harap camiin kub- THEO LİN 
mı vardı, yokaa ruhunda insanlara karşı beıine, duvarlarına çarparak kınldı: ile beraber temıil ettikleri 
sönmeyen bir kin ve nefreti mi dalgala- Sen hınçkrrıklar içeriıindc: 
nıyordu. Beni çok seviyordun. işime git. _ Beni affet Arif ... Kocam, ıevgilim 
tiğim zamanlar gizlice aJım adrm arkam- beni affet ... diye ayaklarımın dibine yat-
dan takip ediyordum. Bu kıskançlık git 
gide büyüdü. Hatırlarsın ya ... Bazı ak- mış yalvarıyordun. Saçlar ndan yakala-
şamlar eve ıı:eç geldiğim zaman kapıyı a- dıın. Batını dönmüı, gözlerim kararını§ 
çor atmaz: olduğu halde seni yerden yere çarptım. 

- Şimdiye kadar nerelerde idin, diye Rastgele tekmeledim. 
sorardın. içeri girme« yeminlerden, ik.. Y anm saaü sonra gözlerimi açtı:rnn ı 
na'ardan sonra mümkün olurdu. Ve bir zaman kendimi yatağımda buldum. Sen 
r,ün bu kıskançlığın tahanunül edilmez de yanı başnnda yatıyordun. 
bir tekil aldı. Kom§U evlerine gakJana· ikimizin de ölmediğimize sevindim. 
rak beni tarassut ve teceHÜse batladın. Mel'un kadın seni affetmiştim; fakat 
Biliyordum. Beni kıskanan bir kadındın. 
seven, kıskanan ve bu yüzden buhranlara bundan ıonra artık ka~ ~mdaki bu şüphe-
düşen bir kadının tehlikeli bir vaziyete !er içinde seni bir dakika yalnız brra-
girdiğini de pek iyi anlayordum. Ne ya- kamaz oldum. Biliyordum ki yanından 
payrm ki kıskançlık mikroplarile dolu aynlsam ayni kıskançlığın sevkile gene giz 
olan haıta ruhunu tedavi edecek bir ilaç 
bulamıyordum. iki ay evine uğramadın. li gizli arkamdan gelecek, muvaffakryet 
Beni yalnız odamda, gözyaşlan ve ka- ıilahlan için gene §Una buna iltica ede-
bualar içerisinde bıraktın. Ba~ka ba§ka cek, namusumu ve ıerefimi kın.caktın. 
kıyafetlerle oradan oraya dalaştm. Gizli Kafamda hala halledemediğim bir nokta 
gizli hakknnc!a tetkikat yaptın. işin feci var: Sen deli mi•in? Sen, herhalde irade-
tarafı §urası ki muhitin hakkımda İyi şe- sinin bağlan kopmu§ bir delisin. Şimdi 
hadetlerini de kabul etmiyordun. Bir fik- it yapamıyoruz. Seneler var ki her daki-
ri 58bit seni çırpındırıyor, tahlandırıyor: 

ka biribirimizin yüzüne bakarak oturu· - Arif birini se\fiyor, büyük afkuna 
ihanet ediyor. Öüşüncesile gitgide çıl- yoruz. Evimizi sattık, eşyalarnnızı sat-
dırıyordun. Bu yüzden iyi bilmiyordum, tık, yedik. Çayırlarda, ağaçlıklarda, de-
be!ki de namus ve şerefimizi lekeledin. niz kenarlarında yan yana geziyoruz. Ne 
Hakkındaki §Üphelerim bu eınalarda •en, ne de ben çalıımayı düşünmüyoruz. 
kuvvet bulmaya başladı. iki aydır yu- Yalnız yemek ve gezmek ... Zaten böyle 
vasından ayrı kalan bir kadının belki de yaı>masak olmayacak. Biz oş'<.n ve k;ı-
hususi biı · maksadı vardı. Acaba ıen i- kançlığın ezel" şi.iphe sağnaklan içinde 
çinde ö:müş, bu esnalarda tekrar dirilen 
fuhuş illetinin •arsıntıları içine mi düş. bocalayan zavallılar ikimiz de haıtayız. 
müştün. Beni !ecessüs ve tarassut h•J.;u- Eğer böyle yapmasak ikimizi de tratup 
•unda silahlanmak rç'n b iki de iffetin- deliler haıtahaneıine sevkedecekler. Be-
den fedakarl·k ediyordun. Bu ıüphelerin reket versin ki biz kendi kendimizi teda-
bugü., d hakikat olmasına benim için vi ediyoruz. oturduğumuz yer mezarlı .. 
ıınkan yoktur; fakat Şaziye işte bu şüp- ğa yakın duvarları örümcekli pis bir o-
hclerdir ki oana kartı bende mütbiı bir da ... Beı tane gaz sandığından yapılmıı 
kin ve nefret doğurdu. Vazifesinden evi- tak 
ne dönen sakin ve namuslu bir eri<ek ol- karyola üstündeki piı ve yırtık ya ta 
duğum halde bana karşı ibanet şüpheai yatıyoruz. 
içinde benden bucak bucak aaklanman Ben sana bir ıabah, iki ay saklanma-
beni de hasta ve periıan etti. Bir kere <lan döndüğün zaman kapımın önünde 
kendisinden şüphe edilen lekeli bir adam ne demiştim hatırlayor musun? Benim 
olmuıtum. ikincisi karısı ıurada burada karım, aş.kını ve muhabbetim §Üphenin 
gezen ve onu yakalayıp evine getireme- mezarlığına gömüldü, demedim miydi? 
yen bir aciz ve zelil mevküne düı.müt- Emin ol ki Şaziye timdi sen de ben de 
tüm. Artık bu vaziyette ıen tekrar evi- ikimiz de ölüyüz. Bizi kıskançlık ve §ÜP-
me, yanmıa almamağa karar verdim. iz. he öldürmii§tür. insanlardan uzak, ce-
zeti nefsimden de gururumdan yediğim miyet itlerinden uzak, yalnız biribirimi-
kırbaçlar bu kararnnı kuvevtlenclinli. zin kalbinde ve kafasında yafayan biz. 

Nihayet, nasıl oldu, nasıl el'tin bilmem 
yıhn kadın. U~usuz geçen bir gecenin !erin ölüp te dirilen bir hortlaktan ne 
ıabalıında dalmıttnn ki kapımın hızlı far~ var? içerisinde barmdığnnız yı 
hızlı vurulduğunu d•ıydum. Aalelacele kık, dökük oda da bizim için bir mezar• 
yataktan kalktım. Kapıyı açtım. Karınn dan ba§ka nedir ki? -0.N. -

( İttih~dı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

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

Acentıuı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon : 4.4887 +6648 .... 

- Aferin sana Peyker! •• Al fU 
kağıdı. O kumral kitaracı yok mu? 

- Ah! evet efem. 
- itte o bizim matmazelin am-

cazadesi imit··· Zavallı matmazel 
onu görünce az daha locada bayı
lıı.caktı. 

- Ah zavallı matmazel. 
- Ya aana da sevap yazılır. İki 

amcazade bi11az konutacaklar. Sen 
onu aarmatıktan indir. Mabeyin ka
pısında matmazel sizi bekliyecek 

- Orada mı konutacaklar? 
- Hayır burada konutacaklar. 
- Siz de burada mı olacaksınız? 
- Gevezelik edip durma! Haydi 

itine timdi. 
- Peki efem! 
- Peyker! 
- Efem? 
- Gel buraya bak sana bir batı· 

ra vereceğim. 
Çekmeceden bir yüzük çıkarıp 

Peykerin parmağına taktı! 
- Sen bu yüzüğü beyenirain de· 

ğil mi? 
-Haddim mi efem ? 

- itte bunu sana yadigarı veriyo· 
rum. 

- Allah ömürler versin küçük 
hanımcığım. 
· Peyker bir rüzgar gibi dıtarı fır
ladı. Matmazel de küçük halayığı 
takip ederek Wfa.n çlktı. 

Füruzan odada yalnız kalmıftı. 
Muvaffakıyetine seviniyordu. Hele 
bir kaç dakika sonra oau burada, 
ayni odanın içinde kar11ı karfıya gö 

receğini düfündükçe kalbi dışarı 
fırlayacak gibi çarpıyordu. Ayna
nın kartısına geçti. Yüzü daha pen· 
beletmit, gözleri çok cazip ıtıltılar• 
la parlamıttı· Çok çok güzel oldu
ğunu görüyordu. Dayanamıyarak 
iğildi ve aynadaki hayalini Öptü ••• 
Beklediği dakikalar çok uzun geli
yordu ••. Biraz evvel muvaffak ola
cağına ~üphe etmezken ümitsizliğe 
düpneğe başlamıttı. Tehlikeden zi
yade onu göremezse ne yapacağını 
düfünüyordu. 

Aradan gene epeyce zaman geç. 
ti. Kulak verdiği etrafta çıt bile yok 
tu. Birden hafif bil elle kapısına VU· 

rulduğunu duyunca sendeledi ve ka 
pıyıı. doğru yürüdü. Kapı açılmıt
tı. Matmazel merasimle iğilerek 
genç sanatkarı içeri soktu ve fran. 
sızca olarak: 

- Sizinle görütmek İsteyen pa. 
şamızın kızı Füruzan hanım. 

Sonra yav'lfça kapıyı çekerek çe
kildi. 

Genç adam vecd ile ilerliyerek 
Füruzanın ayaklarının dibine diz 
çöktü. Bu eırarlı ve süılü haremde 
bu füaunkar1 güzel Türk kızının kar
f&aında wııtilı: olmajı tercih et-

AŞKIN SE 
komedi mıızikalinde dinliye 

FOX JURNAL ... 
Bugün, bu akşam ve yarın soO 

tineıine kadar 

MARIE BELL ve 
ALBERT PREI 
llarafından _ .ı 

PRENSESiN ÇILGINLIKLJI!; 

Bugünkü 
184 Kh<. ISTANBUL 1621 m. 
18,30: Pli.k. 19: Mesut C•mil h•J . 

çocuklara masal. 19,30: Türk muıikiaJoa.l 
sa% he1eti, Mehti.ka ve Nedime hanıoıı:..f 
45: Münir Nurettin bey ve arkadaıl~ 
Ajanı ve bor•• haberleri. 21,.30; Stao:ı" 
orkeatraıı. 

823 K.hz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Cündi.iz netriyatr, (Plak.) 1 

muaiki. (aiıan takımı.) 19: aHberl .... 
Milli konserin de•amı. 20: Konferan•• lıt 
Plik. 20,45: Konferanı. 21: Senfonik :. 
~: Konferans. 22,15: Senfonik &ton' 
vamı. 23: Haberler. 

Khz. PRAG, 470 m. ~ 
18,50: Keman konıeri. 19.10: Zi 

AJmanca netriyat. 19.SS: Almanca~ 
20,10: Klilofen ıd1'o. 20.30: Opera 
21,40: l\1usahabe. 21,55: Opera pare 
Haberler. 22,20: Karııık neıriyat. Zll 
lar. 23,15: Plik. 

223 Kh•. V ARŞOV A. 1345 m. 
18: Piyano konseri. 18.J.5: Pli..k. 1 

sahabe. 19: Ziraat • 19,15: Popül•f 
19,45: Şiirler. 20: Konaerin de•amı. 
..babe. 20,30: Plak. 20,50: Muhtelif 
- Ka.rııılc netriyat. 23: Rekl&m •• k 
15: Danı muıikiıi. 23,45: Ecnebi d.i • 
ran•. - Dan•. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,15: Taıanni konseri. - Mu• 

Macar halk ıarlulan. 22,201 Haber 
Ca:& muaikisi. - Muıahabe. 23,40; f 
reıinde opera orkfftraıı. 

686 Klı•. BELGRAT 437 m. 
20: Pli.k. 20,20: Rekli.mlar. ~ 

parçaları. - Muıahabe. 21,,30: Senfo 
lar. - Musahabe. 23,05: Ôrkeıtra 
halk ıarlıalan. 23,35: Kah•ehane ko 

Khx. LUKSEMBURG 1304 m. 
Belçika akıamı. 20.40: Radyo mu 

Haberler. 21,20: Karııık Belçika 
21,35: Boraa. 21.40: Konserin de• ..... 
Piyano konseri, 22,35: Senfoa.i.k hallıi 
23,30: Dana plakları. 

841 Khz. BERLIN 357 m.. 
19,05: "Stumflut 1634,, iaimn ık.., 

Plik. 20.15': Muoahabe. 20,40: Aktüal; ... 
Potıdandan •eportaj. 22~30: Genç 
no ••erlerinden lı:onıer. 23: Haberi ... • 
Mozart neırirab. 23,50: Danı maıiki,a, 

Khz. KONfGSBERG, 291 m. 
19,25: Gençlik neıriyah. 21: Ha 

Reichawehr muıild hereti. 23: Hab 
Gece muıikisi T• danı parçala~"~:..· -""'! 

950 KhT. BRESLAU, 316 m. 
19,15: Mandolin lı:onaeri. 19,50: 

20~ Balladlar •e &Tc.ı farlulan (ha ' 
manlar için.) 21: Günün la .. haber.-
18 incı asra ait operetlerden. parçalar• 
berter. 23,25: Teknik 23,35: o.,,. Dl 

592 Kh%. ViYANA l507m ,. 
18,30 Piyano lı:onıeri, Muhtelif 

20,30 Operet muıikiıi Hal:ıı:er i 
21,45 Müıahabe •• muıilr.i, 23,30 
23,50 Kuartet oda muıilı:ial 24 45 .,,.,., 
Yinl' talamı. ' ' 7" 

mi,ti. 
Füruzan romıı.nlarda ö" 

gibi bir eda takınarak o~ 
uzatb. Kumral sanatkar bıı 
eli koklar gibi hafifçe öpeı~ 

- Kölenizim ! - diye JDll"'!'. 
dı

Füruzan heyecanla tiareyeJI 
le cevap verdi. 

- Sizi rahatsız ettim bellıf.4 
ku zamanınızdı? 

- Böyle güzel bir gece ıisİ'. 
bin bir gece maaallarmaki 
larm en güzelini gördüktell 
uyuyacak kadar kaba olma 
zannediyorum. Ne güzel f 

konu,uyorsunuz Prenses? •• 
- Ben bir prenses değiliııV 

paşa kızıyım. 
- Siz prenseslerden daha 

daha uilsiniz ••• Beyaz aa-...,."\ 
!ünün gölgelerinden bir efp~ 
liyordum bu gece! •• Hiıler ıJll!'. 
yor. inanır mısınız 1 Sizi 
dum ben... Jt 

Füruzan bu sözler kar,ısı,,...-, 
leziz bir sarhotlukla salları ~ 

- T etekkür ederim ... Beli 'C-ı. 
nu hisıetmesern ıize kağıt y.ı'i 
dım ..• 

- Biliyorum. Haremde b8 
!erin ne kadar güç ve tehi" 
duğunu takdir ediyorum. -·· 



• 
MiLLiYET SALI 9 TEŞRiNiEVVEL 1934 

---
Diyarıbekirde güzel bina Aydında pamuk 

Bu sene eyidir 
Karasu 
Telgrafhanesi 

Edirnede sünnet düğünü 
Arı kovanına benzeyen Halkevinin her Geçen seneye nazaran yüz 

--o-

Buraya hiç olmazsa bir 
müvezzi göndermek lazım 

Şehir ve köylerden devşirilen yüz dok-

b . . nsupları çalıcıyorlar 1 de yirmi fazlalık var 
ŞU CSıDıD me T AYDIN, (Milliyet) -Cumhuri- KARASU, (Millzyet) - Buradaki 

telgrafhane binaımm pek harap bulun
duğu derhal nazari dikkati celbetmekte
dir. O kadar bariz bir şekildedir ki, İn· 

! san üç fakir çocuk sünnet edildi 
yet hükumetinin başlıca progrıamı 
eline aldığı her işi etrafile kavra
mak, giriştiği her işin bütün icap
larını düşünerek yapmaktır. Bun
dan ötürüdür ki her b~lanan iş ta
mamen yapılmıt ve noksansız ba
şarımıştır. 

işte hükumetimiz beş senelik sa
nayi programı mucibinde Nazilli
de mensucat fabrakasını kurmağı 
tasarlayınca, ilk önce ona lazım o. 
lan İptidai maddelerıi ıslah etmek
le işe koyuldu. Nazillide bir pamuk 
ıslah istasyonu kurdu. Dün Aydına 
gelen istasyon müdürü kıymetli 
mütehassısı Celal beyden istasyon 
ve mıntakamız pamuk caziyeti hak
kında mali'imat istedim. Öğrendik
lerimi okurlarımıza iblidiriyorum: 

san jçeride bulunan memurun nasıl fu.. I 
tursuzca çalışmakta ohluğuna hayret e
diyor .. Bura telgrafhanesinde yalnrz bir 
muhabere memuru bulunmaktadır.. Ge· 
rek poıı ta, gerek teılgraf muhaberatını 1 

yalnız bu memur temin etmektedir. A- i ı 
dapazan tarikile haftada bir defa ve iri- l 1 

racı posta arabasile gelen evrak, burada 
telgraf hat çavuşları ile laznn gelen yer 
)ere dağıtılmaktadrr. Fakat bu çavuşlar J 

hatların tamiri veya kontrolu için vazi
feten Karasu kaza merkezinden aynim· 
ca gerek posta ve gerekse de telgraf 
tevziatı telgraf muhabere tnelllllru Srtkı 
bey tarafından bizzat mahallerine gi
dilme&< suretile tevzi edilmektedir. 

- Mıntaka kurak olmasına rağ
men bu sene pamukların va7.iyeti 
çok iyidir. Şimdi sulan.mayan kır 

Binaenaleyh bu güçlük içerisinde yi. 
ne vazifesini bila ihmal ifa eden bu me- / 
mur şayanı tebrik olmakla berahet-, geç 
vakitlere kadar çalışmaya ihtiyacı bu· 
lunınaktadır .. Gönül arzu ederdi ki, tim· 
,djl:k ıhiç olmazsa postaha.nemize yar. 
dımcı bir müvezzi. verilerek bu memu· ' 
run vaziyeti daha müsait bir §eıkle ifrağ 
edilmiş olsun .. Telgraf muhaberatmm ne ' 
kadar sinirleri yrpratı<:ı bir iı, olduğu ' 
malumdur .. Binaenaleyh po&tahanermze 
yeni bir müvezzi tayini ;ıe evvelce ute
nilen ve bir kaç defa da tekit edilerek 
lbatti. arsaımm .krolrisi bile gönderilen ı 
yeni bina inşaatı için lazım gelen tahıi
satm bir an irsaline himmet edilmesıini 
amir posta müdüriyetinden bekliyoruz .• 
Kazamızın ıerefile mütenaoip yeni bir 
posta binasının intası lazım geldiği pos- , 
ta müfetti§lerinden Haşiıın beyin de ra· ' 
porundan bahsedildiğinden netİ<:enıin lıV 1 

an evvel hu~ulüne hararetle intizar et· 
mekteyiz. 

Sünnet edilen s;oculrlar yataklarında 

Diyan.bekir Ha lkevi binası . ,. . yerlerden mahsul devşiriJmeğe baş-
DlY ARIBEKlR (Milliyet) - yetietfal ile de tetrıki mesaı edere<k lanmış ve ikinci toplantı yaprlmış-

Şark vilayetlerimi~in güzel ve mü- 12 yataklı bir talebe yurdu açmış- tır. Bu suretle kurıak tarafların 
him bir merkezi olan Diyarıbekirin, tır. . D" mahsullerinin üçte ikisi elde edil. 
güzel binalarmdan biri de sur bari· Köycüler fubesı: Bu fube ıy~r· miştir. Kurak tarlaların dönümün. 
cinde bulunan halkevi binasıdrr. bekir köylerini sık sık gezerek. koy- den vasati 200 kilo mahsul alınaca-
Pek büyük bir gayretle çal(fall Di- lülerimizin milli,diçtim~~ı~hı Vİ· ğını umuyoruz: Bu itibarla dönüm 
yarbekir halkevinin ( 9) tubesi var ziyetlerile yakın an a a ar 

0 
• başına 150 kilo pamuk kozası anba. 

drr, Diyarıbekirin çalışkan gençleri muş, köylülere 
1 
k~~·fİ~~n.slal"" ver· ~a. g!rdi demektir. Bu randıman çok 

le Diyarıbekir gazetesi başmuharri· mif, binde? !az a . 0 .Y u .ç~:-ışnnu ıyıdır · Geçen seneye nazaran yüzde 
ri Tahsin Cahit B.in halkevi reisli· atılamıf, kının, aspırın gıbı ılaçlar 15 - 20 birı çokluk görülüyor. 
ğine geçmesile halkevindeki faa· dağıtmıt~rr. b . D" bek" ıs Sulanan yerlerde henüz toplan-
liyeti de artmı trr . Tahsin Cahit Köycü er şu esı ıyarı ır. ma itine başlanmadı. Bir haftaya 
bayin zamanın~a • Diyarbekir hal- kil~.et~e .~esafede :.~!~nan (tıla· kadar başlanacaktır. Buralarda 
kevi b l · · ·· t digı"" faaliyeti lo) koyunu numune oyu yapmış· mahsul g""en seneye nazaran bı"r 
a 

v şu e erının gos er tır. Bu •ube ıköy kanununun em· -:r 
şagıya yazıyonmı • T k kat fazla umuyoruz. Toplama itleri 

D "I "h b · · halkevı"nı"n rettiği icaplara göre bu köyü yü • . . h k .. . ı ve tarı şu esı: 
1 

" l kt • ıçın ava ço musaıt gidiyor, bir 

EDiRNE, (Milliyet) Edirne Himayei· I 
etfal ceımyeti §'ehir ve J<öylerdeıı devp· 
rilen 193 fakirçocuğu parlak bir düğünle 
sevindirerek sünnet ettirdi. 

Bu bayırlı maksada hizmet için dört 
gün evvelinden hazırlanan halkevi •alon
lanna temiz yataklı güzel karyolalar ko
nuldu. Mühim bir halk kütlesi tarafından 
yapılan telserrüat biriktirildi. Çocuklar, 
perşembe günü sabahı, şehir hamamına 
götürüldüler. Hamamdan sol11'& b"a§ etti
rilerek otomobiller, kamyonlar ve ara
balarla tehrin muhtelif aerntlerinde gez. 
dirildiler. Akıaın üstü halkevine döndü
ler. Hepsine birer çift ayakkabı ile birer 
gecelik entari verildi. 

Cuma günü saat 14 te batlayan sünnet 
ameliyatı Cerrah Mehmet, Ömer, Uzun 
köpriiden Ooman Nedim ve Plevneli Ha
san efendiler tarafından 40 dakikada bi
tirildi. Müteakıben kendilerini aYTı ayn 

tal'tif buyuran ikinci umumi müfettit J1,.. 
rahöm Tali beyefendinin muhtelif he· 
diyeleri verildi, muhtelif hamiyetli eına· 
E.amzla - lballi tüccarlanmrz ve ıirket 
halinde çalışan müesseselerimizin hedi
yeleri Terildi; marul ve müte•ebbio ruc· 
carlarwnızdaıı Kımıi>ekir beyi,; hediye et
tiği bir çuval pİrinÇ'le elli lira takdirle 
karşılandı. 

Radyo ve cazband başladı. Veysel efen· 
di tarahndan karagöz oynu oynatıldı. 
Milli bir müessesede, milli ve müşterek 
bir yardnnla hazırlanan bu hayırlı düğü. 
nün De§~erİ sabaha kadar devam etti. 
Sabahleym doktorlar ve sünnetçiler ta
rafından pansnnanlan yapılan ~uklar 
velilerine teslim edildiler. 

Edirne Himayeietfaf cemiyetini idare 
eden Fde. ".atanclaşlann değerli şalısi
yet:lerinde biriken müşterek bW hamiyet 
l'."~sul çocu!clarmıı:za ait vamelerinin bi
rnu bu • uretle yapmış oldu. 

., .. ._ ... ııııiııiiııiiilıiiıiiiiiiı-. ... 
dil v etarih tubesi bir sene içinde ~e tr.~1~lça ıtma ; vk.;~ :a::r hafta daha yağmur yağmazsa mah-
1hilgi1i bir program takip ederek la. oydu eh aru~n a ' u de ed.ı • sulün çoğu ele geçmiş olacaktır. 
çok özlü itler meydana getirmiş ve e';;jk e :' emmıyet ~~ı;: . .• ~~::.' Tohum üreme ve iyileştirme iti 
bilhassa dil ve kültür itlerine çok h a L?vıne :dnsu: h" ~ 1 

ll" ır ne gelince: 
ebenuniyet vermiştir. Bu cümleden z'l.~t~cje lı er~ '·e ıt ua ım Bunun için kanun, talimatları-

Aydında Jandarma tayinleri 1 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti· 1 

miz jandarma kadrosunda ıbir çok 
değifiklikler olmuştur. Vilayet jan. 
darına kumandanı A,ir Bey Ordu 
stajına alınarak yerine Edirne Vi. 
!ayeti Jandarma kumandam binba. 

Turhal fabrikası açılıyor 
olarak dil ve tarih şube.i köylüler l clc bn :f.: p eyın mezar~k~ mız gel.ı:li işe başlamış bulunuyoruz. 
arasında öz türkçe ve yurt bilgisi te e . b"ırk mıt v:e g~e. musı 1 İstasyona b~ğlıı bir üreme çiftliği 
hıiisabakalan açarak ('30Jköylüyü eb~tı b k?nser vermıştır. kurulacak, baharda faaliyete geçi· 
iıntihaın ebnittir. Çok verimli bir te· . ıyar. e ırde. çok ç~lıfan. hal~e- lecektir. Bu çiftlik, beş senelik pro-
sir y bu müsabaka önümüzde· vı ve reıs Tahsın Cabıt neyın gos- gram mucibince halka cins tohum 
ki •=~aha t!si ve esaslı bir su· terdiklerib ~~k kd"vd~faluyetler yetiştirecek ve dağıtacaktır. Gele-
:rette tekrar edilecektir. Dil ve ta· şayanı te rı ve ta ır ır. cek seneden itibaren dağıtma işi 
l'ih şubesi "tim diye kadar birı çok H f k • • ,başlayacaktır. Bu tohumların mu-
konferans verdirmiş ve büyük bir a 1 su ışı hafazası için ayrı bir te,kilat var-
Diyarbekir tarihi yazdırmıştır. HAFİK, (Milliyet) - Kazaya dır. Bet ıene içinde bütün Ege 

fi lsmail Hakkı Bey, Çine jandarma 
bölük kumandanı yüzb-.ı Rifat 
Bey Sorıgun kazasına, yerine yüzba 
fı İbrahim Etem Bey, Söke jandar
ma kumandanı yüzbatı Muammer 
l!Jt;y birinci \unwnf müfettitlik ... · 
keri .~ütavirli~ ınülhaklığına, yeri 
ne yuzbaşı Nun Bey, Bozdoğan jan 
d8:~m~ bölük kumandanı yüzbatı j 
~usnu Bey Harbiye mektebine sta-
Ja alnı.arak yerine yüz~ı Hüseyin 
Bey tayin edilmitlerdir. Karacuu 
bölük kumandanı yüzbafı Kenan B 
de ~adik. Kazasına nakledilmittir." 

Mülkiye müfettiti Baıri bey tarafın getirilecek "Kızılyar,, önü suyunun mmtakasının tohumları değitmit o
dan Yazılan bu tarih üniversitede depoları yapılmıttrr. Diğer tesisatı lacak ve bugünkü sanayi ihtiyacını 
t~tkik edilmit ve muvafık görü}müş için uğrıaşılıyor. kartılayacak, gayet mütecanis ipti· 
tür. Yakında tabedilecektirı. Dıl ve l•ıi.•1.•••••••••• dai madde elde edilmit bulunacak. 
tarih şubesi dil tetkikleri de yapmıf • ı· hd" • tır. Üreme çiftliği istimlaki ve alat 
Ve bir çok öz türkçe kelimeler top• lsveç ve ıa ının ve edevatile te&isat masrafı için s 

Y enne kimse tayin edilmemiftir. 

lıyarak türk Dili Tetkik cemiyeti· 1 • Merkez bankası, Ziraat Vekaleti IVIStl beton köprO 
ne göndermittir. Dünk Ü ziyaret erı emrine bir kredi açmrttır. ltaasyonu SiVAS, (Milliyet) - Cumhuri- \ Fabrikanm şimdiki umumi manzaraa ... 

Güzel .sanatlar, bu tube alafran· (Başı ı inci sahifede) muz için ayrrlan tl'hsisatın verilme· yet caddesi üzerinde Mirdan ırmak 
ga ve alaturka ~ki musiki kolile bir sasen tetkikatta bulunmuı olan Prenı si bankaya bildirilmittir. üzerindeki köprünün betonla yapıl-
resim tubesinden ibarettir. Musiki Hazretleri verilen izahatla çok alakadar maaına karar verilmit ve bu hususta 
komitesinin reisi sesini plaklara ve- olmuılar, en ziyade klas.ik eıerlerle Çini- Kaynar pekmez kazanına ,~_aliyete b8.!lanılmıttır. Bu köprü-

(Başı 1 inci sahifede) 
hayli yardmı etmit olacaktır. 

Fabrika inf&lltı tamamen bitiril • 
mit ve makinelerin tecrübe iıletmesi 
yapılmıştır. Bazı gazeteler fabrika • 

ren Celal beydir. Alaturka kol fa· li kötkıe bulunan müılüman ve Selçuk e- dll!i:en Çocuk nun yapılıtı caddeye batka bir gü. 
S 1 "k" • · bi f b - 1--rak •erlerini tetkik etmi•lerdir. Aynı zaman- 'l' ll"k kt M ı rnusı ısını r tara a ırW<A • • ze ı verece ir. k d k 
b .. .. . h lk ··rk"l · da kütüphanedeki kitapları da görmüı- AYDIN, (Milliyet) -Aydının a e onya om· 

utün faaliyetim a tu u erme Aydında tahsı·ı ı"şlerı· ı-
h ki !erdir · Burada müze idaresinin başlığını Musluca köyu" nde bir ana babanın 

asretrni,tir.Musikiye mera 1 genç ıbavi bir kağıda hatıra olarak imzalarını t • kk } 
ler Diyarhekir ve havalisinde tet· atmıılardır. Prens Hazretleri Gustav dikkatsizliği yüzünden bir yavru AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti· esı teşc Ü etti 
kikler yaparak halkın özmalı tür- Adolf, prince Royal de Suede; ·Pcensea kaynar pekmez kazanına dütmÜf, mizin t~silat iti ç-0k yolunda git-

k··ı · · 1 t a almıs Hazretleri de Marie Louise, Princesae feci bir surete ölmüttür. Musluca mektedır. 9 aydrr hiç bir ....o•kellef (Başı 1 inci sahifede) u erını top amıt ve no ay . - h ~~ Gorgiyef hükumetinin Dobruca ve 
br. Alafranga kol modem musiki Royale de Suede diye imza etmitlerdir. köyünden hacı Ali oğlu Ali karısı için apis karan alınmamn.tır. Bü- Trak k 't 1 . • f 

Prens Hazretleri müzede iki saat lra- "l b b 1 1 d kın k t ·· ük. il fi ·y .. ya omı e erının aaliyetlerine 
nin yayılmasına çalıtmaktadır. Ye- ı e era er avı arın a pe ez ay· un ?1_ e e er defterdarlık ve goz yu.-nduğu dü•ünülürse, "-kı'den 

k l dar kalmıtlardır. Yaptıkları tetkikat eo- b 1 k "l be b t h ı -t "f • 1 b ' """ ni teşekkül etmit olan rei~ . o u nasında Aziz Beyin kendilerine verdiği na: yor armıf, ansı ı e ra er a . sı a mu ettış erimizin gösterdik ?"i ! ug~lav - Bulgar yakınlığını ken 
henüz faaliyete geçememıttır. Bu izahatı alaka ile dinlemişler&. Muhte- kazanı tutup yere indirmitler bu lerı kolaylrklardan çok memnun- d~lenne _bır g~ye edinen bugünkü hü-
a.y içinde bir de resim atelyesi açı· rem misafirin 5erdettikleri mütale""8r _ ıırada yanlarında dolatan üç yaşın· dur. Bütün vilayetler içinde 934 kumet ııddetlı ve cezri hareket, an-
lacaktı,,. dan aıan atika hakkında ııeniı vukuf ve daki kızlan Şadiyenin ayağı kaya· yılı~ın son üç aylık tahsilatına ait f8'k bu 1 yakmahlığı her ne bahuına o • 

• ·· d h 1 m·•uma· ı sahı'bı' olduklan anla•ılıyordu. rak '--- · · d'" ·· ·· K Malıy V k'l • • uraa 
0 

sun t akkuk ettirmek arzu&İ Mu.iki şubesi bir sene için e a "' ' JUJ..Zanın ıçıne Uf!Duttur. ay· e e a etının yaptığı muka- le izah edilebilir. Çünkü bazı vaka • 

k k 1 Kendi.len' ... azı asan atika hatriyattnda n·~ p~kmezı"n · · d k l y~ cetv l'nd A .-1 ı a on konser vermit ve onser er " - ç ıçın e avru an yav· ·~ e 1 e Y<unmuz en bat- ar yeni hükfunetin her nedeıue ayn 
binlerce halk tarafından pek bü· d";.;;~u=~~:;r;,.üzeden çıkarken rucak üç sat kadar yaşayabilmif ta gelmit Vekaletin tamimi ile bu t~kilatlara karıı &manaız bir tekilde 
Yiik bir alaka ile takip edilmittir. Aziz Beye demiılerdir ki: ve sonra ölmüştür. hafta gelit bildirilmittin. hareket etmediğini pek açtlt: gö..teri-

Temal·ı tubeıı" •. Halkevı"nin canlı · yor. Trakya ve Dobruca tetkilatları 
- Türkiye müzelerinin tölıretinı -· bertaraf, bundan bir ay kadar evvel 

tubelerinden biridir. Bu tube bir aea ititmitlim· Fakat bugün burasını hükUınetin re&mi müaaadeaile "Make-
aene içinde öz yurt, kahraman, U· gezdikten ıonra, tahnıiniınin fevkında ol- donya milli komitesi,. namile bir ıe • 
YIUUf, istiklal, mavi yıldırım gibi duğunu gördüm. Etyanın mulıafaza ve tekkülün faaliyet oahasına atılmuı 
bir çok milli piyesler temsil etmit tetfllr tarzı pek mükemmeldir. Sizi teb- bunun en yakın bir delilidir. Bu yeni 
ve Silvan kazasına giderek Silvan r.ik ederiııı.,, komitenin ve "Makedonya mültecile-h I b k Preno Hazretleri Çinili kötktek1 min• rinin organı,. olan (Makedonya sözü) 
~ kevi gençlerile beraber Ü!Ü lüman eaerlerini tetkik için batka bir adlı gazeteainin üçüncü aayısı çıkmııt-

hıı , nıüıanıere vermittir. Temsıl he· gün tekrar miizeyi ziyaret arzuounu gÖ•· ttr. Bu ga:.etenin ilk aayısmda gene 
Yeti ~imdi . de (mete) ve Himmetin termiılerd.ir. Makedonyanın i&tiklalinden ve bu mu 
0 

'! . • . h Müzeden çıkarken kendilerine müze- kaddeı mefkurenin ebediliğinden bah· 
g u rııyeslerini temsil ıçm azır· h" d'I ı • de te• ır ~ ı en eıer ere ait bir albüm aed · rd So d d K 1 A .....ıan~-a:J...tadrr. • ıyo u. n aaymn a a ra • 
M , takdim edilmittir. Öğleden $Onn1, muh- leku.ndrın Sofya ziyareti ve iki mem 

üze ve sergi şcllesi : Bu komıte terem misafirler Müze Müdürü Aziz Be- leket arasında tahakkuk ettirilmeğe 
Sanlı faal iyetile temayüz etmittir. yin refakatmda Sultanahmet camüni ve ~·· - çalı§dan yakla§ma siyaseti ihtiyatlı bir 

U •ube bir sen e içinde ipek , koza Sultanahmet meydanını gezmişlerdir. füanla ta.ovip edildikten soıu-a., hala 
Ve ı kli kum~lara ait iki büyük Kerimeleri Prenses lngrid de dün çar- Makedonyada Bulgar gazete ve kitap 
&ergi açmıt, D iyarbekirin bütün şıda bir gezinti yapmıf ve bazı eşya •a- !arının okutulmadığı söyleniyor ve an 
llaa k tın almıştır. Bu meyanda halılar, eski cak bu nokta temin edildikten sonra 

rı atı asının fotoğraflarını ala- mücevherat ve bronz 13mbalar ahtutl""" (bizim ilerideki hattı hareketimiz ta-
~~dalbuınler vücude getirmiştir. Şim dır. uykusuı bir gece takip eder. Her şey fena görünür. insan huysuzlanır ayyün edecektir) deniliyor.Bu gazete di 

k
i e artık oğullarına, Ak ve Kara Dün akşam lsveç Sefaretinde, Prens kederl_enir v~ hiç bi~ şeyden memn~n o.lmaı. Her muvaffakiyetin ilk şart'. ğer bir yerinde şimdiye kadar Make· 
0Yu I I H ti · __ ,. b• Jan dtnlenmıs blr vuc:ut ve dınlenmış sınırlcrdir. Eger sinirli isenı'• d t kil' d b' k &ıl n u ara ait Diyarbekirde ba· ve Prenses azre en '"""me ır suva· ~ onya eı abn a ırço sarsıntılar 
rnr, k " l 1 kt d re verilmiştir. Suvarede Vali Muhittin Sromuraı .• Knoll• komprı"meler·ı geçirdiğini - ve llOD ııarsmtı müstesna J • es 1 para arı top ama a ır. Beyle hüklımet eri<anı, meb'uslardan olmak üzere • bunlan kolaylıkla at • 

(6Q)tınıaj Yardım : Bu şube bu sene bazı zevat, süferadan bazılan ve 11 veç sizi kurtarır. latıığıru yazdıktan sonra tunları ili.ve 
lıa t !Çocuk giydirmiş ve bir çok kolonisi hazır bulunmuştur. MDsekkindir ve uykuyu temin eder ve lıic bir urarı yoktur, bütün etmektedir: "Son hadiaelerin sebep • 
Ye.: e. arın meccanen hastahaneye Mubterem misafirleri ziyaret etmek iı- • dünya tanıı:. leri çoktur ve biz ne bu hadiselerle 

ırıJrııala t · t · kı .teyen zevata ma'h&us olmak üzere eski ıo "' 20 komprimoyi hovi ıa~ ne de bunların i.kıbetlerile meıırul ol t•h (l ı.ınr emın e mı' ve • • mak nı"yetı'nde deaı"lı'z ve bunlann ı'•-.... 6) b" --" ..._ ___ k • da b' deft Jnu lcrdeecunelcrde-rtı;'tlC!İleutılu. e -ltt-, Q ın kilo k8mür dağıtmış- ..,,are ...... .., onagıa .- er açı ,. tikbalin her türlü ihtiraatan uzak olan 
L.~~~u:.tu~bgı:...aı;ıu...za.DLıı.nl&J:ı:UL!:H~i~m!!!a~· .L.t&r::.;·:.._~~~~~~~~~~~~~~~~!K~n~o~l~l ~A~~~O~.,!k~i~m~e~v~i~m!!!!a~d~a~e~ı!e~rlf!a~b~r~ik~a~l!a~r~ı,~L~u~d~w~i~s~h~a~f!e~n~s~ıR~hii~~~~~~tar~ih~çıe~ı~ine~~b~ır~akı~yorıuı . ., bundan son 

nın açılma reami yapılmadan iıleme
ğe ba.ıladığmı yazmıılaraa da, bizim 
bildiğimize göre, fabrikanın kütat res 

mi bu ayın 19 ;.,ına yapılacaktır. 

lktısat Vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

madende . dört gündenlx.ri çalıııyorlardı, 
Sabahleyın profesör Granik ve Maadin 
u!"um müdürü ile başmüfettit mühen• 
dıs Abdullah Hüsrev Bey de madene 
gitmişlerdi. Vekil Bey ve mühendisler 
akıam geç vakit dönmüılerdir. Vekil 
Bey yarm sabah Erganiye gidecek!Mr. 

Maden' de 

MADEN, 8 (A.A.) - lktısat Ve
kili Celal Bey ve refakatindeki mü • 
tehaasıalar ve diğer zevat bugiin saat 
12 de Erganiye geldiler. Elaziz vali
ai ile ordu müfettifi Ali Sait Pqa E"" 
ganiye kadar Vekil Beyin refafuttinde 
gelmitlerdir .. Birinci umumi müfettit 
Hilmi Bey Ergani • Elaziz yolu üatüa
de Havuzlubahçe mevkiinde vekil be 
yi kartılJ11Dıftır. Vekil bey ve refab.· 
tindeki mütehuaıelar burada yapıl • 
makta olan büyük tesiaab tetkik ey • 
lemitlerdir. Vekil Bey yann veya çar 
tamba aabahı Diyarrbekire hareket e
decektir. 

ra Makedonya mültecileri arasında 
timdiye kadar tetkilat ve mefkureye 
zararlı faaliyetlerde bulunanları tak· 
bih ve şimdiden sonra takip edilmes.i 
lazmıgelen dürüst ve faydalı bir şe -
kilde çalışılması lazmıgeldiği iıaret 
edilmektedir. Bütün bunlar, Makedon 
ya l"§kilatınm mevcudiyetini muha • 
faza ve idame etmek için Gorgiyef 
hükfunetinin muvafakatile çalııtığınr 
göstermektedir. Burada nazan dikka 
ti celbeden bir nokta vana, o da yeni 
tetkilitm gazetesinde maltim aebep • 
ler yüzünden Yugoalavyaya kartı a • 
çık bir cephe alamadığı ve buna mu. 
kabil Yunani&tan ve Türkiye aleyhin
de ne§rİyaıta bulunduğudur. "Make • 
donya aözü) l'&zeteainin ıon aayıaın • 
da "Türkiyede kalan en aon Bulgarlar 
da kovulıiıuttur.,. ha.ılıklı bir yazıda 
Türkiyenin Bulgarİ1ıtana kartı huma 
ne bir siyaset takip ettiği yazılmak· 
tadır. . 
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Milliyet'in Romanı: 6 

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

Yorgun bir halde Ahbeville vardım 
fakat yatacak bir ger yoktu 

Hüllsa 
[Martl:ıe Ricbard, tayyareci 111fatile 

vatana hizmet etrpek istiyor. Bunu casus 
zannediyorlar. Bir çok maceralardan 
aonra kurtuluyor ve Amiens'tcn Pariste 
dönmek için çareler anyor. Fakat ne tren 
ne de başka bir vasıta vardır. Bir bisik
let satın alıyor ve omınla yola koyulu
yor.] 

Vakit kaybetmek istemiyor ve 
mütemadiyen gidiyoroum. Karan· 
lık .aatlar, bitip tükenmek bilme
yen tünellerdi. Y ava.t yava.t bisik
lete de almıttmı.. O arbk bana da
ha ziyade munis, daha ziyade ko • 
lay geliyordu. Kudretimin son had
dine geldiğim zaman iradem imda
dıma yetifiyordu. Ve tekrar binmek 
için lazımgelen kuvveti toplıyamı
yacağımdan korkarak inmeğe cesa
ret edemiyordum. 

itte karanlık Abbeville nihayet 
gözük.müftü. Hayır, gözükmemitti; 
belki ben, burada bir tehir tahmin 
ediyordum. Hayalimde bir yatak 
görüyordum. Ne kadar sert olursa 
olsun; batıa kuştüyü gibi gelecekti. 
Bütün evler kapalı idi. Fakat so -
kaklar hıncahınç dolu idi: Her cins 
ıivil ahali; kendilerini kaybetmi~ 
.Fransız askerleri, soğukkanlı lngi
liz askerleri ..• 

H, r yerde harp manzarası vardı. 
Ah hiç olmazsa bir oda bulabilsem! 

Sokakları nafile yere serseri ser
aeri dolafhm. Vurduğum bütün o
tel kapılarından yüzüme: 

- Bot oda yok! Bilardo masala
rımı, kömürlüğe kadar dolu! diye 
bağırıyorlardı. 

Muhacirler sokakta kaldınmla
rın üzerinde yatıyorlardı. Bazıları 
gene yolda çömelmitler müphem 
nazarlar ve kapalı dütüncelerle 
sabahın olmasını bekliyorlardı. 

Uyku, ve yorgunluk bir testere 
gibi adalelerimi kesiyordu daha 
iyisini bulamadığımdan bi; sıra
nın üstüne uzandım ve uzanmam. 
la beraber uyudum. 

Doğum 
Bütün vücudum tutullDUf bir hal

de uyandım. Çoktan gündüz olmUJ
tu. Güne,, tdıri bütün esrarların. 
dan temizlemitti. Bu saatlerce uy. 
ku eınaamda kimse beni rahatsız 
etmemitti. Sıra üzerinde, toprak ü
zerinde kapalı kahvelerin taraaala
nnda uyumak düfman ordusundan 
kaçan binlerce Fransızın fin,..Jiki 
ikibetleri idi. 

Vatanımın, yannld, öbürgünkü 
ıstırapları ve endi,eleri beni b1• 

~y.ordu. Bir ka~a tutulmut 
gıbı idım. Abbeville de Amiens 
ten fazla bir teY göremedim. Gar
da öğrendim ki; vaziyet icaıbı Pa. 
rise it' arı ahiııe değin biç bir tren 
hareket etmiyecektir. 

Fakat yaptığım ısrar neticesinde 
kıymetli bazı malômat ekle ettim. 
De Serqueux garından kırk kitilik 
vagonlar, hayvan, koyun vagonla
r~ndan mürekkep, muhacir trenle
n hareket edecekti. 

Belimin ağrılanna, her yerimin 
t~~u.~m~ma r_ağmen çar naçar yola 
düzuldum. Bısiklet sporuna art k 
alıfllJıttım. Filhaki.Jm De Serque:.x' 
de hayvan vaganlarmdan mürek
kep uzun bir katar gördüm. Bu ka
tar muhacirlere tahsis ed.ilmitti 
ve Pontoise' e gidecekti. Fakat 
kalkacağı saat belli değildi. 

Makinist: 
- Ne zaman emir gelirse! dedi. 
Ah fU emir bir gelse... Saf bir 

~eketle makinisti isticvap etme
ge ha.ti adım: 

- Buradan Pontoiıe'e ne kadar 
zamanda gidilir? 

Maki~t, kendisile alay ettiğimi 
zannettı. Ve sinirli biıı tarzda ce
•ap •erdi: 

- Ne. bileyim ben, orouların ba. 
reke~J~~ıne bağlı... Yarın da vasıl 
olabıJı;ız. Sekiz gün sonra da ..• 

Sekız gün bu vagonlarda seya-
hat, felaketti. yanımda se ·ı· k·· •. d , vgı 1 O• 
pegım en hatka fey yoktu. Ne çan
;am, ne çama,ırlarıın, ne de tuva
et levaz!matım ..• Yırtık esvapları. 

ma, dağınık saçlarıma, ve yüzümü..ı 
hatlarını meydana çıkaran yorgun
lu~uma ~ağınen bu maceııayı kabul 
~ttı~. Çunkü daha iyisini. bulmak 
ımkansızdı. 

Vagonda bef kiti idik: 20 nci a
laya mensup iki genç ve sevimli za. 

1 
bit vardı. Ricat esnasında alayları
m kaybetmitler, timdi onları arı· 
yorlardı. Bundan ba,ka on yqm· 
daki çocuğile beraber bir genç ka
dın gidiyordu. Sapsan yorgun bir 
kadın. Üstelik çok yakında da an
ne olmağa namzetti. Her tarafı ka
palı olan bu kutu gibi vagona ha
va ancak kapılardan girebiliyordu. 
Tren hareket ettiği zaman biz de 
arkada.thğa batlanuftık. Çünkü yol 
uzun sürecekti. 

Harp, içtimai hudutla,rı kırar ve 
in.'19.n!ar arasında, benim çok hotu· 
ma giden, bir tesanüt vücude geti
rir. Fransız, kadın ve ed.ek bu fır
tınaya tutulan hepimiz, biı~birimi
ze gayet samimiyetle ve hatta tef
katle hizmet ediyorduk. 

Yol arkadqına hizmet eden ·her
kes kendi cılız rahatından feda
kirbk yapmağa mecburdu. 

- Buraya oturun, daha rahat e
dersiniz? 

- Beylik malı konserveden yer
misiniz? Şunlara bakın, fUnlara ! 
Bunlar enfestir. 

- Bende çok battaniye var ... 
bir tanesini siz alın canım! •. 

Kapı kenarında köteye büzülen 
küçük çocuk köylerin yavq yavaş 
önünden uzaklqtığmı seyrediyor, 
ve mütemadiyen bir dilim ekmeği 
geveliyorou. 

Nerede idik? mevkiimizi tayin 
etmeği dü~ünüyorduk. Fakat harp 
sanki haritaları, ve yolları değİf· 
tirmiştir. 

Her asker treni, bizi L: r makasta 
beklemeğe mecbur ediyordu. Ve o
rada saatleııce hazan yarım gün ka
lıyorduk. Bu müddet zarfında tren
deki bütün siviller, ve askerler gi
bi bizim yol arkadqı olan iki za. 
bitte biraz soğuk ~u, kahve ve hat
ta öteberi yiyecek bulmak için dıta· 
n çıkıyorlar ve sonra tekrar dönü
yorlardı. Garlarda, makaslarda yer. 
li ahali, askerlere sigar6..lar, yemit
ler ve hatta sıcak çorba getiriyor
lardı. Askerler elleri kolları dolu 
bir halde bizim vagonumuza geli
yor ve topladıklarını paylatıyor
dı. lki zabit yakında anne olacak 
kadına bilhassa tefkatle hizmet e
diyorlardı. 

Tren ileri gidiyor, geri geliyordu. 
Ve bu esnada vagonlar biribrine 
çarpıyor, ve bizi sarsıyordu. İlk 
günü, ikinci günü ne kadar kilomet
re yol almıftık? Geceleyin keyfimiz 
yerinde idi. Çünkü bin fenerimiz 
vardı. Y olculuğuınuz esnasında te
sis edilen doııtluk maziye ait hika
yelerin anla,ılmaaına veıile tetJ<il 
ediyordu. 

- Biliyor musunuz? dedim ben 
az kalsın kırrtuna dizilecektim ••• 

- Neden? .. 
- Evet, beni bir ca.sus zannetti-

ler ..• 
İki genç zabit birisi, sarıfım ve 

zekisi cevap verdi. 
- Buna hiç ~am! 
Gülerek: 
- Niçin? dedim. 

- Çünkü siz çok bir casusa .•. 
- Bem:iyorum öyle mi? .. Acaba 

timdiye kadar bir casus gördünüz 
.. ? mu. 
- Hayır, fa.kat tahlil ediyorum. 
- Fakat birisinin casus olup ol 

madığım nereden anlaraınız? 

Bu genç zabitin birçok polis ve 
macera romanları okuduğu mulıak 
kaktı. 

-. Casuslar, dedi, sizin gibi gü
zeldırler. Kendilerile sizin gibi ko 
laylıkla temas edilebilir. Ve mahi
yetleri imkan yok anlaplmaz. 

- Ala! •.• dedim ve cümlesini 
kestim. •• 

Casus! ... Hakikaten bu fikir ka
fama yerlefJDeğe ba11lamıtlı ••• 

Üçüncü gün, talak vakti yanım
daki kadının iniltilerile uyandım. 

- Ne var diye sordum.. 
Gözlerile gözlerimi aradı ve çok 

müteessir bir sesle: 
- Feci tey! dedi. Galiba bura. 

da doğuracağnn! .• 

-Bitmedi-

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 9 
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1 ·(Ba§ı 1 inci ~i~!e~diy~ :e~e~İ~=~.!ndık Emirgana ge -
alqama kadar intihap yerinden ay tirilmittir. Bugün Sarıyerde san • 
rılmamıthr. KasımPa.fada intiha • dık saat ona kadar Zekeriya kö -
bat büyük bir intizam ve o nisbet- yünde, ondan on dörde kadar Us-
te bir serbesti içinde cereyan et· kumnı köyünde, 14 ten sonra da 
mittir. Kaymakam Sedat Bey, bir Kumköyde bulunan ve bütün bu 
muharririmizle intihap yerinde ge civar köyleri reylerini atacaklar • 
zerken, muharririmiz, Sedat Be - dır. 
yin izahlarını öğrenmek istemif, Ada1arda 
nnımaileyh resmi beyanatta bulun Dün Kınalıada halkı reylerini 
mağa mezun olmadığını söyliye • atmağa devaııı etmi,lerdir. Bugün 
rek, duygularını fU cümle ile ifade den itibaren cuma alqa.mına ka • 
etmittir: dar Adalar sandığı Büyükada kay 

- Şu gördüğünüz vaziyet bir makamlık binasında duracak ve 
fikir edinmek için kafi değil mi • Adalar halkından henüz reylerini 
dir?,, kullnmamıt olanlar, buraya rey • 

Hakikaten vaziyet görülecek bir lerini atacaklardır. 
intizam ve güzellik arzediyordu. Bakırköyünde 
Vatandaşlar büyük bir is.tekle san Bakırköy sandığı dün Y etilköy 
dık ba,ına gelerek, reylerini atıyor de bulundurulmut ve bütün köy 
lardı. Bir taraftan mektep talebe • halkı reylerini atmıtlardır. Bugün-
leri, hep birden cumhuriyetin onun den itibaren perşembe akpmına 
cu yıl martını söylüyorlardı. kadar Y e,ilköy nahiyesi köylerin -

Bir a'l'B.hk Beyoğlu Alman lise- de sandık dolaştırılacaktır. 
si sekizinci sınıf ve ticaret ikinci Denizlide 
sınıf talebeleri muallimleri refaka DENiZLi, 7 (A. A.) - Bugün be-
tinde intihap yerine geldiler. Bey- lediye intihabı ba§lanuıtır. Şehrin beş 
oğlu kaymakamı Sedat Bey büyük murtakasına sandık koiıulmuıtur. Halk 
b ir' nezaketle talebeyi k,.,.•ıladı. akın alan fırka namzetlerine reylerini 

- T vermektedir. 
Ve intihap yerini gezdirıfi. Vatan Adanada 
datların nasıl rey attıklarım gös • ADANA, 7 (A. A.> _ Şehrimiz bele-
terdi. Bundan sonra. Sedat Bey ta- diye intihabı bu ııkıam aaaı 18 ele bit-
lebeye, belediye intihabatı hak - mİ§, rey sandı:klan heyet buızurunda mü. 
kında ilmi bir konferans verdi. in hürlenmi§tir. Bugünkü intihap ta birinci 
tihabatın ne olduğunu çok güzel ve ikinci günler gibi balkın coşkun te-
anlattı. Talebeler kaymakam be • zahürierile devam etmi§tir. intihap .... 

1 d cümeni bu gece derlıal toplanacak ve 
yin izahatından çok meınm:ın ° u •andıklann açılma ve reylenn tasnifi 
lar ve kendisine tetekkür ederek ~~tlerini k":'"arlattıracaktır. Bu yılki 
ayrıldılar. . mtihap çok dikkate değer bir netice ver-

Dün Firuzağada, intihap yerm • ?"~!r· Şehri.mizde defter mucibince reye 
de oraya gelen talebenin fena bir •ıürak edebilecek 25 bin küsur vatan • 
m~eleye maruz kaldığını, lale- da,tan 19 bin kü•ur vatandaı reyini kuJ. 

d • ·• t "im d" Jaruruıtır. Rey kuHaDm!l n.iıbeti bu suret· 
beye rey san ıgının gos erı e 1 • le yüzde y~'Jniı beştir. Bu suretle fırka. 
ği yazılmıştı. Dün öğrendik ki la· mız çok P"rlai< bir netice kaummıttır. 
lebe intihap yerine gittiği vakit, Adanalrlar medeni haklarım kullanma • 
öğle paydosıma tesadüf etmekte i- da, aiyaıi rüştünü izharda bir ömek o1. 
di. Onun için faaliyet tatil edildi- muıl~dır~ İ.mihap kanunen bittiği halde 
g"inden, intihap yerine kimsenin bel~e .onünde ha.la halkın içten gelen 

. tenliklen devam ediyor. 
girmesine müsaade edilmemiştır. 
Öğle zamanı, yarımdan bire kadar 
yemek paydosu yapılmaktadır. Dün 
Şehreminindeki intihabat ta çok 
canlı olmu.tur. Buraya mehter ta
kımı getirtilmit ve akpma kadar 
türlü havalar çalınmıttır. Halk bu 
rada çok kesif bir kalabalık arze • 
diyordu. Birçok rey atılmıttır• Fa
tih kazası şimdiye kadar en fazla 
rey itleınek itibarile birinciliği al
maktadır. 

Eminöniinde 
Dün Eminönü sandığı akJama 

kadar kantarcılar camiinde dur • 
muf ve Demirtaf, Sarıdemir, Zin • 
dankapı mahalleler halkı reyleri • • 
ni atmıtlardır. Bugün Eminönün
de sandık öğleye kadar küçük A
yasofya camimde, öğleden sonra 
da Akbıyık camiinde bulunacak ve 
buraya küçük Ayasofya, lsbakpa
,a, Sultanahmet, Cankurtarak ma
halleleri reylerini atacaklardrr. 

Fatihte 
Fatih kazasında dün sandık E. 

reğli camiinde durmuf ve Ereğli, 
Denizabtal, lbrabim Çavuf, Arpa
emini, Fatmasultan, Beyazıtağa, 
Molla Şeref, Ördekkasap, Nevba.. 
har mahalleleri balkı reylerini at
mıtlardır. Bugün Fatih sandığı Ev 
liya camiinde bulunacak ve Se • 
yitömer, Merkezefenıdi, Meleklıa • 
tun, Uzunyusuf, Karaba.t mahalle-

• leri halkı reylerini atacaklardır. 
Osküdarda 

Dün Üsküdar sandığı Kısıklı be 
lediye mevk:iinde durmuş ve bura
da Kıarkh, Altunizade, Bürhaniye 
mahalleleri reylerini atmı,lardır. 
Bugün Üsküdar sandığı köylerde 
dolattınlacak ve Ümraniye, Du • 
dullu., Çekme, Sultançiftliği, Re • 
,adiye köyleri halkı reylerini kul • 
)anacaklardır. 

Beykozda 
Beykoz aanıdığı dün öğleden ev 

vel Esenceli köyü ilk mektebinde 
bulunmuş ve köy halkı reylerini kul 
lanmıtlarchr. Sandık öğleden son
ra Sırapınar, Hüseyinli köylerin· 
de ilk mekteplerde bulunmuf, ve 
bu köyler halkı reylerini atmıtlar
dır. Bugün sandık Cumhuriyet ve 
Polonez köylerinde ilk mektepler
de bulunacak ve bu köyler halkı 
reylerini atacaklardır. 

Kadıköyiinde 
Kadıköy sandığı dün sabahta 

öğleye kadar Merdivenköyünde 
ve öğleden sonra Göztepede bulun 
mut ve bu iki köy halkı reylerini 
kullanmıtlardır. Bugün Kadıköy 
sandığına Sahrayicedit mahallesi 
halkı reylerini atacaklardır. San -
dık istasyon civarındaki ilk mek
tepte buhmacaktır. 

B efiktltfta 
Dün Beşiktaf sandığı Arnavut • 

köyünde nahiye binası kartısmda 
ki muvakkithanede duruyordu. 
Sandık bugün de ayni yeroe du • 
racak ve Amavutköy halkı reyle
rini atacaklardır. 

Sarıyerde 
Sarıyer sandığı dün öğleye ka

dar Rumeli hisarında durmut, öğ-

SPOR 

Ate§ Güne~ klübünde 
Met · Güneş klübü renliğin -

den: "Görülen lüzum üzerine ni -
zamnamede müstacelen bazı ta.di 
lat yapılmak üzere klübümüz be • 
yeti umwniyesi 14 birinci tqrin 
pazar günü saat 16 da klübün Sı
nuervilerdeki merke11:inde fevkala 
de olarak toplanacaktır. Klüp aza 
larının o gün ve o saatte lclübü tef 
nfleri rica olunur.,, 

Maraton yarışı 
PARİS, 8.A.A. - 42,250 metrelik 

beynelmilel Maraton yanımı, 2 saat 39 
dakika 59 ...Uyede, Belçikalı Meskeııs 
kazaınnı§br. İtalyan Sallusao ikinci ve 
F~':-liyalı İııoknunti de üçüncü gel. 
mııtir. 

İki Fransız torpi
dosunun ziyareti 

(Başı 1 inci sahifede) 
dilmiıti. 

Bu ceuabm verildiği esnada iki Fran 
aı~ torpitoaunun iz.mir Raleai önüne 
gelerek körfeu girmek iatemeri üze
rine bu ,...ntakanın ecnebi harp ,,.,fi
nelerine memnu olduğu ve binaena • 
leyh yoluna devam etmemesi lazım 
geldiği unılü dairesinden kuru sıkı 
top atılmak suretiyle bildirilmiı ve 
harp gemileri bunun Ü.zerine seyrini 
değiftirerek körfezden uzaklaşrnıftır. 

Bu vakayı haber alan Hariciye Ve
kaletimiz Fransız sefareti nezdinde la 
zımgelen teıebbüslerde bulunmuftur. 

Fransa büyük elçisinin bu sabah 
Hariciye vekili Beyefendi ile vukubu
lan telefon görüımesinin iıin bir ınıi
tefehhümden ibaret olduju ve meuzu 
atımıza riayet tabii bulunduğu ve Tür 
kiye ile FranMJ arasındaki çok do.ta
ne münasebetlerin de bıaıu müeyyit 
olduğu ua.ılannda cereyan ettiği öğ. 
renilmiftir. 

Havas ajansının teblıgi 
PARIS, 8 (A.A.) - Hava• Ajanaı 

fU tebliği ne§rebnektedir: 
iki Fransız torpito muhribinin lz -

mir körfezine ıreldiği aırada aahll ba· 
taryalarmm geri çevirmek için yap • 
tıklan kuru ıda top ateıinclen tevel
lüt eden hadise her iki hükiimetin 
memnuniyetini mucip bir tekilde ta • 
maıniyle lialledilmiıtir. 

Bu hadise lzmir limanına girme • 
nin memnu olduğuna dair olan habe
rin vakti zamaniyle bu iki harp aefi
nesine kumanda eden amirale tebliğ 
edilm-inden mütevellit bir yanlıı· 
lıktan ileri gelmiıtir. Torpito muhrip
lerinin latanbula gibniyecekleriıı.e da
ir olan §&yialar iııe her türlü ea&6tan 
i.ridir. Hadise bu ıuretle halledilmi§ 
olduğu için iki harp gemisinin lstan· 
bulu ziyaret ebnelerine hiç bir mani 
kalmamıfbr. 

* * * PARIS, 8 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi lzmir açıklannda iki Fransız 
tarpito muhribine karşı Türk batar • 
yalan tarafından yapılan kuru arkı top 
aıe,inden mütevellit bir hadiseyi yaz. 
makta.dır. Ayni gazete bahriye neza• 
ttlinin noktai nazarına göre bunun 
bir anlaşamamazlıktan mütevellit ha· 
lif bir hadise olduğunu da tesbit et· 
mektedir. 

* .. * Amiral Rivet'nin kwnanduı alim· 
ela bulunan Guepard ve Ca11anl ID<"• 

• 

İspanyada hükumet vaz yete haki 
(Bagı ı inci sahifede) 1 du hemen her iki sarayı da iıgal 

kııacak olanlar iıten çıkarılacaklardır. tir. Mevkuflar ordu kumandanınt8 
HükU'lllet intizamın iade edildiğini le- yma naldeclilmişlerdir. 

mlıı ediyor. "El Debate., gazetesinin yaz· Olenler ve yaralanaı.lıır 
dığına gö.-e, M. Large> Kallero (Ca- BARCELON, 8 (A. A.) - 01 
ballero) kaçmıttır. M. lndaleçio Prieto'· yaralananların miktanru teomt et 
nun tevkif edildiği cöyleniyor. müıküldür. Vilayet sarayında 

Barselondan bildirildiiine göre, ölen- !ardan biri M. Companys'in eınriJe 

lspanyol Bllfııekili M. lerroux 

!erin sayısı luriı<a vanruıtır. Birçok kim· 
.eler tevkif olunmuı ve ha.la ela tevkif o
lwımaktadır. Dün aaat 14 te tiifelc yay• 
hını devam ediyordu. 

Böyle iken, Madritteki a9"eri kuvvet
ler kumandanı vaziyete her tarafta halı.im 
olduğunu ıöylüyordu. 

Madrit cazeteleri, İspanya Hükilme
tinin, takip ettiği hattı hareketle, halkın 
dostçHına tezahüratına ıebep olduğunu 
yazıyorlar. 

Katalonya'daki ihtilal teıebbüsü ile 
vaziyeti kuvvetlenen hükıimet, hemen 
bugünden, her tarafta yeniden iıe baılan
masıru sağlamak için tedbir almaktadır. 
Bu sabah ite başlamayacak olan amele ve 
memurlar itlerinden çıkarılacaklardır. 

Yan remıi bir habere göre, zabıta sa
bık Baıvelôl M. Azaııa'nın izi üzerinde
dir. Diğer taraftan M. Largo Kahallero
nun hududu a§ınağa muvaffak olduiu 
öğreııilmiıtir. 

San Sebastiyan'da, ilıtila.lcilerden iki 
kiti öldürülmüıtür. Bilbao sokaklarında 
da hadiseler olmuı, bir kiti vurulmuıtur. 

Cebelitarik'ten haber verildiğine göre, 
birçok lapanyollar oraya 11ğmmıılardır. 
E9"i nazırlardan üç kitinin de Cebelit.i
rik'a gitmekte oldukları söyleniyor. 

Barselon' da ufak tefek sokak muha. 
rebeleri devam etmektedir. Bilhassa sos• 
yaliıtlerlıı kalabalı4< bulunduğu nıaılıalle
de çarpıpnalar eksik değildir. Atılan kur· 
ıunlardan bazıları limandaki benzin de
posuna yettiğinden büyüle bir yanım 
çıkmııtır. 

Tevkif edilen, Katalonya Hükilmet Re
isi M. Kampanys'le ari<aclaılan, Banelon 
belediye reisi ve bütün belediye erkanı 
"Uruıuay,, vapuruna götürülmü§lerdir. 

Dün, lepanya devlet zaAııta11 Barae • 
lon'daki bütün karakolları dol&§arak bul
cluldan efradın silahlarını aLnıılardır. 

Eski BQfllekil aranıyor 
MADRİT, 8 (A. A.) - Katalonya is

yaruna ne dereceye kadar ittit"ak etınit 
olduğu anlatılmak üzere eslıi Baıvekil 
M. Azana araştırılmaktadır. 

M. Azana kaçtı 
BA·RSELON, 8 (A. A.) - M. Azana 

hududu aımağa muvaffak olmuı, Fran'. 
sa'ya uğmınıpır. 

Dün gece, Barıelon'da tüfek ateıi hızı
m arltmru§br. Ôğleden •onra, limanda.k.i 
bazı binalar top ateıine tutuhnuı, pa. 
muk ardiyelerinden yangın çrlmıııtır. 

Sut 17 ye doğnı ba§layan adeta bir 
harp, .iki .....ı sünnüıtür. Anarıiıtler F e
derasyonu azası, kat'iyyen teslim olma
yacaklannı aöylemiılerclir. 

Dün akl8Dl aaat 19 dan bu sabah saat 
7 ye kadar, aokaklardn rablrın geçmesi 
yaak eclilmiıtir. Evlerin balkonlarına çık
mak ta yaoaktır. 

Dün buraya üç parça harp gemisi gel. 
mit ve bütün gece §Chrin üzerinde pro
jektör gezdinniılerdir. 

Ceneral Batet, ihtilalciler mücadeleden 
vazgeçmezlerse, askerin gaz bombalan 
kullanacağım söylemiıtir. 

Kruvazör ate, ediyor 
MADRİT, 8 (A. A.) - Albacete Va. 

liai M. Blanko, hükilmetçe azledilmi§tir. 
. ~o.n (G.ijon) dan b!ldirild.iğine göre, 
~ci!er ~a Katal111a dağına çekil
mıılerdır. Lihertad kruvazörij bunların 
üatüne ateı açım§lır. 
_Leo~ m:'d~ .m~takas~da, birçok 

musella!ı il>ıi.la.lcı zuınrelen dağlara •ı· 
iınmıılardır. 

_Katalonya Eyal~tinin idaresi Miralay 
Himenyez Arenas a tevdi olumnuıtur 
T~kif e~.bniı olan M. Kampanya lle 

beleclıye rası, hadiselerin bütün mes'uli
yetin.i Üzerlerine aldıklarım söylemi§ler. 
.ıw. 

Taarruz naaıl oldu? 
BARCELON, 8 (A. A.> - Katalon. 

ya Hükü~ti erkanının bulunduğu 18 • 

rayla Dalıılıye Müste§llrının bulunduğu 
eski_ sivil hükumet sarayına karıı bir mü
aellab taan-uz dün sabahleyin saat bette 
ba§lamııtır. Aoiler mukabelede bulun • 
muıJardır. 

Bunun üzerine asker her iki saı-aya da 
bomhalar atmııtır. Sarayların cepheleri
nde mühim hasarlar vukua gelmiftir. 

Saat albya doğru Companys Ceneral 
Batet ile görüımüıtür. Ceneral keocfüine 
teslim olacaldann hayatlarına dokunul
mayacağı hakkında teminat venniıtir. 

M. Companys bu teminatı radyo ile 
~ tebliğ. e_lmi§ ve kan dökülmesine 
maru olmak 1çın teslim olmayı tercih • 
tiiini ilave eylemiştir. Bunun üzerine °"' 
pito muhripleri 11 Teırinievvel per • 
ıembe günü limanımızı ziyaret ede • 
ceklerdir. Muhriplerin 4 Teırinievvel 
de yapılan program mucibince dwı 
limanımıza gelmeleri mukarrerdi. Bi
lihara bu program değittirilmiı 11 
Tetrinievvelde limanımıza g.,m..Jeri 
kararlaıtırılmı9tır. 

bayrağı çdnnefe ciderken bir " 
telef olmuıtur. Bir kaç ta yarab 

MADR1T, 8 (A. A.) - Dün 
Madrit'te iıyan hareketi esnasındıı 
lerin miktarı üç, yaralıların mil<tatl 
tuzdur. Kırk kadar adam tevkif 
tir. 

Mamafih, dün ıaat yirmi ile 20 
11nda ateş teatis.i oldukça tiddetli 
ğuodan ve tebrin her tarafında t" 
)eri iıitildiğinden bu ra!d.Mnlvın 
kabn dununda olması çek mıılıt 

Umumi servislP.r 
MADRIT, 8 (A. A.) Umumi 

ıalatıa yüz lulmuftur. Son dalı.ik-ı 
ren.ildiğine göre, Albacede, M 
Jean Eyaletlerinde de bazı yerl....ıt 
ga§81ı!<lar ollnuı ve oralarda aıild 
diye dairelerini zaptebneğe l"f • 
mitlerdir. Bet kiti ölmüı ve ot1d 
kadar da yaralanmıp. Bir çok · 
ler tevkif olunmuıtur. 

Tevkil edilenler 
KADtX, 8 (A. A.) - BarceJoıı 

yalist zimamdarlarile M. Compan1' 
talonya memurlan ve tevkif edilnıİf 
muhafızlar sabahleyin askerin ne 
bnda hükilmet ....-..yını terketuıi 
Mevkuilann miktarı çoktur. Düıı 
vakti tdırin muılıtelif mahallerinde 
fek atep devam etmekte idi. Bar~ 
diıeleri esnasında ölenlerin miktarı 
dar tahmin edilmektedir. 

ôlenler ııe yaralana llar 
PARlS, 8 (A. A.) - Pöti Jıı 

Barselon muhabiri, dünkü ihtilal 
tinde ölen ve yaralı düşynleri 2000 
tahmin ediyor. 

HENDA YE, 8 (A. A.) - Dün, 
14 !enberi, yabanalarm İ-nya )ıd 
nu geçmelerine izin veriliyor. Fabl 
mendiler münakalatı heaıiz bati 
tır. 

Paris gazetelerinin yazdıkl 
. PARIS, 8 (A. A.) - lspanya 

vazıyet büsbütün aydınlanıncaya k 
en son mütalealannı bildinnelrten 
nen Paris gazeteleri, bununla 
Katalonya ihtilal leıeblıüsün ·· 
HükUınetinin vaziyetini ıaım:: e 
ni yazıyorlar. · 
. Pöti Pariziy ... , Madrit Hiil<iim . 

ini.ar edilmez, Çok miihim ve büyük 
ler uyandıran bir zaler kazandığını 
dedi yor. 

Eı.o dö Pan, muzaffer olan!ann 
lerini ılfistimal etmemelerini t...,,.,.,... 
diyor. 

Pöti Jurnal, ispanyada yeni bir 
min doğacağını ve bunun J talya, /; 
turya ve Alman rejiııı)erine benze)' 
tıö talımin eylemektedir. -

Portekizin ııazıyeti 
~BON, 8 (A.A.) - Baıvekil 

Harbıye, Bahriye ve Dahiliye --" 
!arı arıumda geçen müza.kerenİD 
kasından neıreclilen resmi tebliğde 
n.iyor ki, hükUınet İspanya.da cere 
eden hadi~!eri dikkatle ta.kip e 
ve.~orte~zın.aelanıetinin İcap e 
cegı tedbırlen almağa karar .., 
tir. Portekizde de bir ihtilal 
ihtimaline dair İfitilen f&Yialar üs 
ne, m~l~ketin her köteainde intiı 
ve uayıflD muhafazaoı için ne -
aa, yapılmak üzereclir. 1932 --
de İspanyada bir ihtilal tetel>hüı • 
bulunduğundan ötürü hapiı cez 
çarptmlmıı olan Jeneral San Ci • 
bu defaki iayanı bıutırmak için M. 
~ya yardım teklif ettiğini aöy 
Dll§br. 

HükUmet vaziyete hakimdir 
MADRIT, 8. A.A. - HükUmet 

yete hakim gibi görünmektedir. 
Şehir, sabahki vaziyetinden saha 

lı:in görünmektledir. Bununla 
tramvay ve tüneller kıtaatm himay 
de iılemelcteclir ve askeri kamy 
açık olmakla beraber kepenkleri 
ihtimale karıı yan kapalı olan 
zalara erzak nakletmektedi;:. 

Ate' devam ediyor 
BARSELONA, 8. A.A. - Saat tl 

Katalonya meydanında, askerler, l 
fon tirketi önünde tiddetli bir atej 
mıılardır. 

Katalonyada siikUnet 
MADRIT, 8.A.A. - Resmi halıer"'l 

Katalonyada ber tarafta sükıinet ol 
ğunu cöıtermekteclir. Fakat, bu h 
ler ihtiyat kayıtlan ile kartılanmal<ll' 
dır. 

Resmi bir habere göre U jadıılı:i 
kıtaatın geldiğini görünce teslim 
rağı çekmi§elr ve teslim olmuılardır• 

BARSELON, 8.A.A. - Şehirde t 
rar muharebeler olmuıhır. Bazı 
lelerde asilerle askerler çarpı,nuılal" 
dır. 
BARSELONA, 8. A.A. - Mir.laY 

tonio Jimenez-Arenas Kataloaya Jı 
yeti reisi olarak tayin edilmiıtir. 

MADRIT, 8. A.A. - Dün, ötede 
ride ve bilhassa c:ebada mahallesi.Jt 
münferit vakalar olmuı, ihti.a!cil;..ı.ıı 
üç kiıi öldürülmüıtür. 

Bar11elon' da V<aiyet 
BARSELONA, 8.A.A. - Fabre 

sı bildiriyor ı 

Bütün şehirde hayat tabii cerey,,,.tl 
gi.rmek~cdir. Tramvaylar, h•nel ve ol' 
~usl~r ıılemekteclir. lşçıler, fab al_,. 
ıılennin batlarma ıritınektedir. 

a.yalisllerin te~büaleri 
ADRIT, 8 (A.A.) - Roıyter > 

jansının muha.biri bildiriyor: Uın~ 
yelle sosyalistlerin bu gece buyuk tıl' 
darbe indirıneğe teıebbüs ed elı:I 1 
zannolunmaktadır. ihtiyat tedbırJel'1 

lınmııtır. 
Son va;ı;İyet 

MADRIT, 8 (A.A.) - Gece şaııa" 
le poljs arasında musademelerın ,.. 
,,..m etmit olmaıma rağmen ••:a:İ 
aalaha yüz tutmuıtur. Kahveleri" 
dukkanlann elueriai açıbnqtr. 
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Kanburlar çoğalıyor! .. İstanbul Kumandanlığı satmaln1a komisyonu ilanları 
İstanbul Kumandanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı için a

ş:;.ğıda cinsleri yazılı Erzak aç ık münakasa ile satın alınacak
tır. İhalesi 3 2.Teşrin 934 cumartesi günüdür. Taliplerin 

HOLANTSE BANK ÜNIN.V. İstanbul ş~be~i 
30 Haziran 1934 tarihindeki bilanço 

ru sepet kanburu torba kanburu... şartı;ıamelerini görmek üzer~ her ~n ve teminatlarile o gün 
· ' ' vaktınden evvel Fmdıklıdakı Komısyonda hazır bulunmaları. 

Bir kanbur zat diyorki:"Kanburluğumdan şikayetçi değl K(~77) (6527) 

•• ' •••••• 1 

Uç türlü kanbur var!Çekmece kanbu-
AKTiF' 

KASA: 
KUPONLAR! 
DAHiLi MUHABiR BANKALAR: 
HARiCi MUHABiR BANKALAR 

REPORLAR: 

fL. 

.. .. .. .. .. 
" 

421.744.47 

-.-
586.869.13 
402.658.40 
43280.-

-.-
246.69521 l

. . . b l • w ·ı· · ı ılo Cinsi İhalesi . Saati 
ım. Demır lcblebı u sam, çıgoer, taı yesem erı ırım .. ,, 33160 i°"ırasa açık münakasa 3 2.Teşrin 934 14,30 dadır. 

22080 Lahana açık münakaı;a ,, ,, ,, ,, 

HAZiNE BONOLAR! ı 
SENEDAT CÜZDAN! , 
Vadesine ü~ ay kalan : TL. 229200.~ 

11040 Ispanak,, ,, ,, ,, ,, ,, Vadesine üç aydan fazla kalan : .. 17.49426 

10900 Çekirdekli kuru üzüm ., ,, ,, 15 
26000 Nohut açık münakas:\ ,, ,,, '15,3u . .. . ESHAM VE TAHViLAT COZDANI 

Borsada kote olanlar ! 
Borsada ko'e olmayanlar , 
AVANSLAR ı 

Esham ve tahvilat mukabili avansl.ar. 

.. 
H 

• 185.340.75 
185.8:.7.75 

" 
372.395.96 

İstanbul Kumandanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı ıçın 
aşağıda yazılı iki kalem Erı:a k pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin şartname ve nümunesLıi görmek üzere her gün teminat

~ larile o gün vaktinden evvel F ındıklıdaki komisyonda hazır 

A) Borsada kote olanlar : TL. 332.393.96 

Sirkecide tramvaya biniyordum. O· 
nUm ııra kanbur bir zat belirdi. Henüz 
içeri girip tek sıralardan birine otur
muştum ki; başka bir kanburla karşı
laıtım. Eminönünden bir üçüncü kan· 
bur bizim tramvaya binmesin mi? 

Kanbur bir iken üç oldu. Hani kan· 
bur, kanbuT Üstüne ... demezler mi? tıp· 
kı o heıap_. 

Kanbur y~!c:ı' ır, ;tkin biribirlerioi 
görmemitlerdi. Araba hareket edince, 
b'.'kıştılar. Hem o kadar tatlı bakııtılar· 
k_ı; .lanışık olduklarına hükmettim. Se· 
lamlaşacaklar mı, diye bekliyordum. Hal· 
buki ~limlaşmadıktan ba•ka ; bakışla· 
rındaki tatlılık birdenbire kayboldu. 

• ':"çii de, baıt!annı pencere tarafına çe-
vınp C:•ıarııını ıeyTetmeğe batladılar. 

En onde oturan kanbur zatın yalnız 
arka~ın~ görebiliyordwn. Tramvay bir 
kav.11 ~ıdd~tle dönerken, yüzünü bana 
çevırdı. Dır de ne göreyim, çok iyi ta· 
nışbğımrz biri~i. .. 
H~men aşnalık ettim: 
- Vay hazret!.. 
Hafifçe gülümsedi: 
- Eyvalla doıtum! .. 
- Böyle ne tarafa? , 
- Biraz Beyoğluna çıkacağım ... 
- Ben de .•. 

• 

- Saymaz olur muyum? Kanbuıluk 
etrafında pek mühim etüdlerim varchr. 
Kanbur1uk, insana Üç sebepten il._ri
gelir: 1 - Çocuk, iğri kemikli ~o~~r, 
iyi beılenmez, kanbur olur. 2 - KuçıM· 
ken yüksekçe bir yerden düıer, aldırıı 
etmezler, git!ride kanburlaşır. :\ - Sü
rekli bir hasta!ık çeke_r, i>'İ tedavi edil· 
mez, kemikleri salı;.a .. kalır, üzerine kan-

burluk gelir. . 
Uç tür!ü kanbur vardır: Çekmecelı 

kanbur sepet kanburu, torba kanburu ... 
Beni~ ıırtımdaıki çekmeceli cinsten· 

dir. Göğsüme bak: Dümdüz değil mi? 
Halbuki sepet kanburhrının göğsünde de 
ç•kıntı vardır. Torba kanburu da, boyun· 
dan b•şlayıp öndeki arkadaki çı.kmtılar· 
la insanı yamya111 yapar. Oyle ki kan. 
bur yürürken vücudu bir torba gibi sar· 

kar. 
- Kanburluğundan en fazla hangi 

gün ıikiyet ettin? 

bulunmaları. (178) (6528) 
Kilo Cinsi ihalesi Saati 

24000 Kuru Fasulya 14 1.T t:şrin 934 16 dadır. 
pazarlıkla 

300 İrmik pazarlıkla .. ..... 16,30 dadır. 

İstanbul Kumandanlığı kı- / ..,azarlıkla satın alınacaktır. İ· 
t'at hayvanatı ihtiyacı için halesi 11Teşrinievvel934 peı·-
500 yem torbası 500 gebre 5i'ı0 şembe günü saat 15 dedir. Ta
alafranga kaşağı 500 tımar fır- !iplerin şartnameyi ve nümu
çası 500 keçe belleme pazarlı,t- nesini görmek üzere her gün 
la alınacaktır. ihalesi 11-1 O- ve ! cminat makbuzlariyle o 
934 perşembe günü saat 10- gün vaktinden evvel Fındıklı
dır. Taliplerin nümune ve şart- daki komiııyonda hazır bulun-
namcyi görmek üzere Fındık- maları. (165) (6329) 6867 

lıda satınalma komisyonun:\ • • • · l Kumandanlık emrindeki lcr-
n·ıüracaat arı ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde temi- taat ve Gümfüısuyu hastanesi 
natı muvakkateleriyle birlik- ihtiyacı için 16360 kilo beyaz 
te hazır bulunmaları. ( 173) peynir p:ızarlıakla satın alma-
(6529) caktır. İhalesi 11 Birinci Teş-

• • • rin 934 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname 
ve niimunesini görmek üzere 
her gün ve teminat makbuz
larile o gün vaktinde Fındık
lıdaki komisyonda hazır bulun 

B) Borsada kote olmaya.olar 
Batka avanslar için lütfen 
" Borçlu Hesabi Cari1ere ,, müracaat 
ediniz. 
BORÇLU HESABI CARiLER : 
Açık kredi : 
Kefalet mukabili : 
Teminatlı : 
KABULLERiMiZDEN DOLAYI 

BORÇLULAR a 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR : 
iPOTEK MUKABILl AVANSLAR: 
İŞTiRAKLER : 
MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Tesi.at ) 
Mefruşat ) 

) 

) 

GAYRiMENKULLER ı 
iLK TESiS MASRAFI BAKiYESi: 
NAZIM HESAPLAR : 
KAR VE ZARAR , 

PASiF 
1 

SERMAYE• 
iHTiYATLAR , 
MUHABiR BANKALAR ı 
MEVDUAT, 
HESABI CARiLER : 
TASARRUF TEVDiAT! : 

" 

.. 
• 
" 

40.000.-

.. 2.496.591.65 
715224.98 
019218.43 
862.148.24 

" 14.569.63 

" 4.392.14 
,. -.-.. -.-

11.723.11 

" ---.. -.-.. -.-.. 119.225.76 .. 11.406.SO 

Yekun : TL. 4.917.392. 71 

fL. 1.000.000.-.. -.-.. 724.065.89 .. 493.046.87 .. 1.210.203.80 .. 1238.343.30 Konuşmağa başladık. Arada bir, ı:öz· 
lerini öteki kanburların oturduğu sıra
lar üzerinde gezdirdiğini görünce bilme
mezlikten gelip sordıtm : 

- Gençliğimde, hemen hergün .. Şim
di iıc, hiç bir gün ... Al:aha şükür, mi
dem sağlam ... Ağzımda noksan bir tek 
ditim yok. Dem'r leblebi ol•a çiğner,tat 
yesem eritirim. Akşam oldu mu köıe .. 
ciğime çekilir, elli dirhemcik rakımı, çe .. 
kerim. Şunu da ıöyliyeyim ki, kanburlar 
dünyanın en şen, en neşeli insanlarıdır. 
"Alenıde en büyük hünerin gamı zevk 
e~mede,, olduğunu bilirler. Sen hiç, aie 
lamıt suratlı bir kanbLJr gördün mü? 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı için ev 
velce ilan edilmiş olan 9000 
kilo beyaz peynir ve 14000 ki
lo makarnaya talip çıkmadığın 
dan ihalesi 14 !.Teşrin 34 s:ıat 
14,30 talik edilmiştir. Taliple
rin şartname ve nümunesir i 
görmek üzere her gün ve tc· 
minatlariyle o gün vaktinde::ı 
evvel Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 17 5) 
(6530) 

malan. (171) (6388) 6872 Vadesiz • TL'. 900.997.9!J 

·- Böyle kime bakıyorsun kuzum? 
Cülümıedi: 
- Bizim hilkatdatlara bakryorum ... 
- Hilkatdaş ta ne demek? yeni bir 

tabir mi? 
- Meılekdaş gibi bir ıeY-- Malum ya, 

onlar da kanbur, bea de... Aramaızda 
e-lefden benzerlik var! ... 

Kendi kanburluğundan ilk defa bahse· 
diyordu. Hem lafı uzatmak. hem de te. 
selli. vermek için: 

- ,\dam ... aldırma, dedim, sen kan
bur aaydınaz:ıın! vallahi, 7ürürken hiç 
belli olmıyor. 

Başını salladı: 
- Sana öyle demek düıer!.. Biz ken· 

di kanburumuzu görenlerdeniz. Zengi· 
nin çelımeceıi, koltuğunun altında, bi
>:imki de sırtımızda. .. zcnııinle aramızda 
ki fark bu!.. 

Oteki kanburlar, hiddetli hiddetli o
na bakıyorlar. Kan bur dostum, sözüne 
devam etti: 

Taksime yaklaşıyorduk: 
- Beni merakta bırrkan bir ıey da

ha var! dedim, onu da söyle ki elimden 
kurtulasın .•. 

- Sor bakalım, soracağını ... 
- S.rtıüstü yatmak lazonı:eldiği za-

man, ne yap:ırıın? 
Güldü: 
- Ben sırtüstü yatmamki!.. Kan

burlujl•ın, bi· iyil'ği de ıudur: Ayakla
runız da kaysa sırtımız yere gelmez. 

- Ya elbise yaptmrken ölcüyü na-
srl aldırITııtnız? · 

- Benim otuz senelik bir terzim v..-. 
Kanburumun en küçük lovrımlarmı, gc;.. 
zü kapalı bilir. Şu cakete bak! Yarı ya. 
rıya pamuk doludur. .. 

tı; 

Tramvay, Taksime gelince, e:imi ıık-

- Gıile ııüle ... dedim ... 
Başını salladı· 
- Güle !l'Üle deme... Yuvarlana yu

varlana de ... 
M. SALAHADDiN 

- Ben kanbıır olduğumu, on sekiz ya· 
fına ge1ınce anladım. O zamana kadar 
farkında değildim, Yoksa farkındaydım B o N o 
da aldırış mı etmezdim, hatırlamıyorum. ~ 
On sekiz yaşında iken bir kıza tlutulmuş· , 1 1 
t~m. Aama .~eh.~etli bir t~tuluş... Gece Her türlü bonolaı-la yurtluk ocaklık 
ruyamda, eunduz hayalımde hep o... vesikası üzerine muamele yapar 
Gül hane parkı o tarihlerde yeni açılmış· B • k Mak. ~' H N 35 • 

ilk d 
· I a.ı pazar •Uwye an . 

tı. ran evuyu bana orada verdı. Ko • --.-:: 
kola tutuşmuş, parkın tenha yollarında , Uğurlu Z. Uervif 
dolaııyorduk. Çapkının b:ri, uzaktan 
bizi yördü. 
Bağırmağa başlad: 
- Konbura bak be! .• Bu ne iı .. Kao

bur zambur herifler de işıkdaşlığa 
kalktı ... Biz kendimizi denize atalnn 
yahu! .. 

Alnnndan soğuk bir ter botandığını 
hatırlayorwn. Kolumdaki kızcağız renk· 
len renge giriyordu. Kanburluğumun 
yüı:üme vurulmaıı, onu hem şqırtnuı, 

hem de utandınnıtlıı• 
Artrk parkta duramadık. Çıkış, o çı· 

luş ... Bir daha ne ııöründü, ne de ben 
kendisini aramağa cesaret ettim. Ama, 
aradan seneler geçtikten sonra, alıştım. 
Sırtımda bir kanburum o"maktan ne çı· 
kar? Ya kanbur olacağıma dünyaya el· 
siz ayakıız gelseydim. Kanburluk bah
si buralara kadar dayanınca benim de 
cesaretim arttı, dedim ki: 

- Kanburlukta zekayı arttıran bir 
hassa var galiba! Benim bütUıı tanıdı· 
ğnn kanburlar, zeki insanlardır! 

Tevazu gösterdi: 
- Olabilir! Şimdi ben de sana bir ha· 

her vereyim: Biz kanburlar, biribirimi· 
zi sevmeyiz! 

- Acaba neden? 
- Sebebini bir türlü keşfedeınedim! 

Belki de kendi kanburlaronızı, başkaoı· 
nııı sırtında gÖC'meğe tahammül edemi· 
)'oruz .... 

Tramvayda onnıın iki kanboır, bu sö
z J duymuş olacaklar ki, hiddetli bid· 

ti bizim kanbıır ahbaba baktr!ar. 
O, hiç oralarda degildi, sözüne devam 

- Bilm,ın, sen de dikkat ediyor mu· . r htanbulda, kanburlar. gitgide ço
ıyor. E•kiden, l! erce, haftalarca 

~okaklarda bir ıek kanbura rastlamaz· 
nnl Şimdı adım tında, kartıma çıkı· 

~::ar. _Acaba yanılıyor muyum, diye 
u hır doktora sordum 

d - Haklısın, dedi, kanburluk, gı gi· 
t:lı~rtıyor'.. D~ğuıta, zayıf, kemik hu· 
bu ~. ınuıtaıt çocuklar, bakımsızlık 
, zunde k" . k bur I n •• ız on yaıına gelınce an-
lı.in k uyorlar. Evvelce, lstanbulun bü
ın zın ~nbu~lan, yuzu rüz elliyi geç· 
d;ırd 11· Şımdi ise, ya"n z biı:im UskÜ· _ "s.. laınam altmıı loef kanbur "ar. 

Ydın 1lU cb ı.:.iyorsun ? 

Emniyet Sandığı müdür
lüğünden: 

ı.Jetlerdar Kuruçeşme caddesi 44 
No. lu evde oturmakta iken ölen Hatice 
Hayriye Hanıma 5 T. Evvel 927 tari-
hinde ıandığımıza brraktığı para ı~ın 
verilen 46603 numaralı bononun kaybol
duğunu varislerinden Seyfettin Bey söy
lemiıtir. Yenisi verileceğinden eski5i .. 
nin hükmü olmadığı ilan olunur.(3408) 

Beıiktaı sulh birinci hukuk mahke-

mesinden : Beşiktaı 1 nci sulh hukuk 
mahkemesinden davacı Hafize hanım 
vekili avukat Ahmet Enver Beyin Be
şiktatla Küçük Hamam 24 No. da mu· 
kim tütün inhisarı Erenkoy satış memu· 
ru Hasan efendi aleyhine ıkame etmiı 
olduğu 78 lira alacak davası üzerine M. 
aleyh Hasan efendi namına çıkarılan celp 
namede ikametgahının meçhul olduğu 
yazılan metruhattan anlaşılmasına mtb
ni 15 gün müddet:e il3.nen tebligat ic .. 

rasma mahkemece karar verilmit ve 
malıkeme de 24.1().934 tarihine müsadif 
çartamba ı;inu sıı.at 10 da talik kılın· 
mış olmakla yevm ve vakti mezkürda 
mahkemeye gelmediğiniz veyahut mÜ· 

saddak bir vekil göndermediğiniz tak· 

dirde gıyabınızda mahkemeye devam o

lunac:ıiı tebliğ makamına kayiaı olmak 

üzere i!iın olunur. ( 3407) 

t.tanbul 3 cü icra .,,emurl~j:undan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer dokuma makineleri !Jeferruab 11 T • 
evvel 934 tarihinde saat 16 dan 17 ye ka· 

dar Şişlide halaskar Gazi caddesinde 

Etfal hastahanesi karşısındaki dükkan• 
da birinci açık arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde memuruna miıra· 
raatları ilin olunur. (3409) 

• • • 
İstanbul Kumandanlığı 

r.mrindeki kıt'~t ihtiyacı için 
evvelce kapalı zarfla satın alı
nacak olan 60 ton una talip
i erin verdikleri fiat pahalı gö
rüldüğünden işbu un yenid<!n 

• • • 
Kumandanlık ~mrindeki kı

taatın kışlık ihtiyacı için 278 
ton Lavamarin kömürü pa
zarlıkl .. satın alınacaktır. İhale 
si 11 Birinci Teşrin 934 per
şembe günü saat 15,30 dadır. 
Talipkrin şartname ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlarile bera
be,. o .gün vakt;nde Fmdıkl.
dalci Ko-nisyonda hazır bulun-
maları. (169) (6391) 

6813 

Bir aya kadar : 
Bir aydan bir seneye kadar : 
Bir seneden fazla : 
TEDiYE EMiRLER( : 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR, 
UZUN VADELi ISTIKRAZLILAR: 
TAHSiS EDiLMiŞ KARSILIKLAR: 
KABULLERiMiZ , 
iTFA TAHSiSATI : 
TALEP OLV~IMAMIŞ TEMETTÜ. 

LER VE KUPONLAR: 
NAZIM HES.'\PLAR : 

.. .. .. 
-.-

326.345.31 
11.000~ 

.. t.13~.74 .. 207.093.39 .. -.-.. -.-
" -~ .. -~ .. -.-
,. 43.506.72 

Yekun: TL. 4.917.392.71 

~ -
\,-:;::::::::t::-;--;::T;;;;':;;;~I~s;t~a~n:b·:u~l:-:H~a=r~i~c~i~A::-s~k~e,;r:i:K:-;:'ı~ta:a:t--:-i~la:n~l~a~r~ı.'.""::--'.--------~~~------~ 

Vize kıt'atmın ihtiyacı olan lesi 30-10-934 sah gÜnÜ saat k~z hava birlikleri ihtiyacı i- tur. İhalesi 15-10-934 tarihi 1 
ne rastlaya~ pazartesi günü • 
s~~~v 15 dedir. Evsaf ve şeraiti
n~_ogren;-ıek ve nümunesini 
gorn~~k ısteyenlerin her gün 
ve ~unakasaya iştirak edecek-' 
le.rın ~e belli gün ve saatte Te.ı 
kirda.gında Fırka Satmalma 1 
Konusyonuna müracaatları. ı 
<582> (6471) 6967. 

5096 kilo sabun .Jl.zarlıkla iha 15 de yapılacaktır. Taliplerin çı.n ~~~000 kilo kıriple maden 
lesi 16-10-934 saat 15 tedir. şartnamesini görmek için bel- komuru kapalı zarf usulivle 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek i- li gün ve saatten evvel teklif münakasaya konmuştur. İha
çin taliplerin belli gün ve saat mektuplarını İzmirde Müstah- · lesi 25-10.934 perşembe gü
te teminatlariyle birlikte V~ze· kem Mevki Satınalına Komis- ~ti ı.a~t 15 de yapılacaktır. Ta 
de s,tınalma komisyonuna mü yonuna vermeleri. (391) ~ı~!erın şartnamesini görmek 
racaatları. (388) (6534) (6536) ~çı? ~er gün' münakasasına 

* .a .. ~ 

Pınar hi11ar kıtatınm ihtiyacı o 
lan 4091 kilo sabunun ihalesi 
16-10-934 saat 15 tedir. E~._ 
saf ve şeraitini öğrenmek i-;in 
talipler her gün ve pazarlı~a 
iştirakları için belli gün ve saat 
te teminatlariyle birlikte sa
tmalma komisyonuna müra· 
caatları. (390) (6535) . .. . 

Bayramıçta Fırka ihtiyacı 
İçin sekiz yüz bin kilo kuru 
ot ile sekiz yüz altı bin kilo sa
man ve yirmi bir bin yedi yüz 
elli adet Marsilya kiremidi ve 
yediyüz seksen adet makya ki
remidi 14-10-934 pazar günü 
saat 15 de pazarlıkla satmalı
nacağından taliplerin Bayra
mıçta satmalına komisyonuna 
müracaatları. (389) (6537) 

• • • 
Pazarlık günii olan 4-10-934 

tarihinde 170 to.:ı Tuvenan kö 
mürüne talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık günü 13-10-334 cu
martesi günü saat 16 tadır. Ev 
saf ve şeraiti eskisi gibidir. Ta
lip olanların belli gün ve s,,at
te teminatlariyle birlikte Çor· 
ludaki komisyonumuza müra· 
caatları. (386) (6497) 

• • • 
Garp Ha. Liva kıt'atınm 

bir senelik ihtiyacı olan aşa
ğıda cins ve mıktarı yazılı bu
lunan erzak 20 gün müddet
le açık münakasaya çıkarıl
mıştır. 16-10-934 salı günü 
~aat 14 de ihaleleri yapılaca· 
gı?dan taliplerin yüzde 7,5 te 
mınat akçeleriyle birlikte bel
li gün ve saatte gelmeleri ve 
<ıeraiti öğrenmek isteyenlerin 
her gün Edirnede Liva satm
alma komisyonuna müracaat-
ları .(231) (5928) 

Kilo Cinsi 
15000 Pirinç 
15000 Pirinç 
8000 Kuru üzüm 

10000 Tuz 
185-00 Bulgur 
18500 Bulgur 

6713 

Çorlu Garnizonundaki kı
t' at ye ~üessesat ihtiyacı için 
alenı munakasa ile 393000 ki
lo hamam camasır tutuşturma 
o~unu nlı.;acaktır. İhale gü
n~ 20-10-934 cumartesi gü
n~ ~aat 15 tedir. Evsaf ve şe
raıtıni görmek isteyenlerin 
h~r gün ve münakasaya işti
r~k. edeceklerin teminatlariyle 
bırlikte belli gün ve saatte Çor 

İzmir Müstahkem Mevki ludaki Komisyonumuza mü· 
kıtaatmın 148500 kilo sığır e- \ raeactları. (333) (6184) 
ti ihtiyacı kapalı zarf usulile • • • 6737 
münakasaya konmuştur. lha· I Eskişeliirde Kolordu Mer-

qtırak edeceklerin belli gün 
v~ saatten evvel tekliflerini 
Eskişehirde Kolordu satmnl
ma komisyonuna vermeleri 
(352) (6302) 6788 

:1o •• 

Eskişehir Gamizcnlarının 
kalorifer tesisatı kapalı zarfla 
y~ptırıla~aktır. Şartnamesini 
g~~mek ısteyenlerin her gün 
m~nakasasma İştirak edecek
le.?1122-10-934 pazartesi gü
n'! saat 10,5 de teklif ve te
mınat mektuplarile Ankara M 
M. Vekaleti Satmalma Komi~ 
yonuna müracaatları. (355) 
(6345) 6828 

• • • 
T ekirdağı kıt'atınm ihtiya-

cı olan 50,000 kilo bulgur a
çık münakasaya konulmuştur. 
ihale günü 24-10-934 çar
şamba günü saat on beşt~r. 
Evsaf ve şeraiti öğrenmek ve 
nümunesini görmek isteyenle· 
~~ ~er gün ve münakasaya 
ıştırak edeceklerin de belli 
gün ve saatte T ekirdağında 
Fı~ka satınalma komisyonuna 
muracaatları. (358) (6353) 

6834 • • • 
T ekirdağı kıtaat ve müease

satında kullanılmak üzere Lin
yit maden kömürü ve odun ya
kabilecek (50) büyük (80) 
küçük soba yeniden tadil edil
miş şartnamesi mucibince 
25-9-934 tarih~nden itibaren 
açık nıünalcasaya konulmuş-

l Aıkeri fabtikalar ilanlan 1 
Bakırköy Barut fabrikalan 

muhafız efradının temini iaşe
leri için aşağıda yazılı (10) 

kale'? erza~ pazarlıkla mübaya
a edilecektır. İsteklilerin 11 • 
10 • 934 Perşembe günü saat 
(14) de Satmalma Komisyo. İ 
nuna müracaat eylemeleri. 

Miktarı 
Kilo 
200 
300 
700 
700 
400 
400 
150 
350 
150 
250 

(6486). 

Cinsi 
Zeytin taneıı 
Pirinç 
Bulgur 
Fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Sabun 
Şeker 
Üzüm 
Tuz 

S997 ) .,. .. 
Merkez ve Kırıkkale Aıke

ri fabrikaları için Tornacı, 
Tesviyeci, Tenekeci Kazancı, 
Modelci ve Çelik sucusu olmali 
Üzere muhtelif san'atkara ih
tiyaç vardır. Talip olanlarm 
imtihan olmak Üzere yetlerin· 
de mevcut veıaikle pazartesi 
ve per_şembe günleri Bakırköy 
Askerı Barut fabrikalarına mü 
racaatları. (6513) 
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10 Büyük ve Ciddi Eser 

--1 236 1--1 Krş. 
''DÜN ve YARIN,~ 

Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 
' •...... 

" V AKIT ,, Kütüpbanea.i " Dün ve Yarın ,, tercüme eser· 
!erinin bugün onuncusunu netretti. Avrupaca tarunmıt ve eserleri 
çok okunmut ve beğenilmit olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
lisannmza tencüme edilerek her on bet günde muntazaman bir cilt 
netrolunmakta.dır. 

On cilt iç.in V AKIT Kütüphanesi abone kaydetmektecJir. Ki
taplann fiyab üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılarak te· 
diyatta kolaylık dahi gcmerilmeğe batlarmııttır. 

PEŞiN verilecek 236 kuruttan sonra AYDA 100 kuruş ile bu 
eserlerin birinci seriıine aahip olacaksınız. 

10 SERiYi tetiül eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eser· 
!erle dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. Ta,radan yapıla-
cak siparitler için poeta parası alınmaz. · 

MÜRACAAT MAHALLİ: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi : lıtanbul -Telefon 24370, 24379. 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundanı 

~ Selimiyedekilat'atın ihtiyacı için 6-10-934 tarihinde ya
pılan aleni münakasada cins ve mıktarı yazılı iki kalem Er· 
zalmı münakasa neticesinde talip zuhur etmediğinden bir 
hafta müddetle temdit edilmiııtir. Hizalarında yazılı tarihte 
tekrar aleni münakasa usuliyle ihaleleri icra edileceğinden iı· 
teklilerin yazılı giinde muvakkat teminatlariyle birlikte Seli
miyede Satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri ilan o-
IUllur. (6493) 

Cinai 
Pirinç 
Mercimek 

Mıktarı 
11,000 
20,000 

Tarihi 
13-10-934 

,, '' '' 

Gün 
Cumartesi .. 

Saat 
14 
14 

Fen Fakülteıinden: 
l - Bil'umum talebenin lisan derslerine kaydedilmek ü

ıere 12-10-934 tarihine kadar. 
2 - Bil'umum talebenin kayıtlarmı yenilemek üzere 

15-10- 934 tarihine kadar serian müracaatları. (6512) 

Kiralık Depo 
Akay lıietme•i Müdürlütünden: 
Haliçte cami altında aka)'iıletmesi ~üdürlüğüne ait 2, 

3, 6, 7 No. lu depoları bir sene müddetle ve cem'an (1500) 
lira bedelle kiralamağa talip vardır. F azlaıiyle kiralamak is
teyenlerin 12 Tetrinievvel 934 tarihine kadar İdareye müra
caatlan. (6545) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baıtabipliğinden: 

Haydarpa§a Emrazı lıtila İye hastanesi için lüzumu olan 
nümunesi veçhile 2000 metro yerli amerikan bezi 15 Tetrini· 

evvel 934 pazartesi giinü ıaat 14 de Galatada Kara Mustafa 
Pqa Sokağında İstanbul lima ru Sahil Sıhhiye Merkezinde mü 
tqekkil Komisyonda pazarlıkla mübayaa .edileceğinden nü
mune ve ııartnameıin! görmek isteyenlerin mezkur hastane i
dare memurluğu ile merkezimize müracaatları. (6520) 

Ilgaz Belediye Reialijindenı 
Çelik boru ile ~ 6249 Font ile 18806 lira keııif bedelli 11-

gaz kasabası Su ~eıı'!'tı.kapalı zarf uıuliyle münakasaya ko
nulmuıtur. Taliplenn ihale günü 3-11-934 saat 15 te teminat 
akçeleriyle llgaz Belediyesine gelmeleri ilan olunur. (6515) 

Liseler alım Satım komisyonundan 
Koı:ruıy~~~uza merbut Galatasaray lisesinin yeni çar

§~ ce!'h~ınd~ki ıstınat duvarın m Belediye Fen hey' elince teh
likeli hır vazıyet~e o~d~ğu bild irilmil} olduğundan yaptırılması 
ve Haydarpqa liseaınınde 1200 ton Kriple maden kömürünün 
24-10-934 tarihine müsadif çarııamba giinü saat 16 da ihale e
di~ek ~ere ~palı zarf uşulil e münakasaya konulmuııtur. 
Taliplenn kqıf ve §artnamesini görmek üzere lıtanbul Er
kek lisesindeki Komisyon Kal emine ve münakasaya ittirak e·· 
deceklerin de ihale giinü teminatı muvakkate makbuzlarile bir 
likte Komisyonumuza müracaatları. (6405) • 

MUAYENEHANE NAKLi 
Dit tabibi 

Mehmet Necati 
Yeni postane karımndaki muayene· 
"-sini Taksim tramvay clareiı kar. 
tısında Kamer palasa 1 inci kata 
...ı.ıetmiltir. Yeni telefon : 49313. 

6930 (3241) ..,, 

6921 

MECCANEN 

incili Şerif 
kitabını ıröndermek için adresimize 

yaz•uz ı 

Maiıon de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N E V E (SUlSSE) 
3306 

6935 

MİLLİYET SALf' 9 fESRINll:.VVt.L 1~.W 

ylik ahDacakbr. 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 9 Birinci 
Tetrin SALI 20 de Galata nh. 
tımından kalkacak. Gidifte Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Sam
ıun, Fataa, Girel'On, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönütte 
bunlara ilaveten Sürmene, Or
du'Y6 uğrayacaktır. (6475) 

6974 

Mersin ıür'at yolu 
ANAF ARTA vapuru ıı Bi
rinci Tetrin PERŞEMBE 
11 de Sirkeci rıhtımından kal
kacak, Gi.litte İzmir, Antalya, 
Alanya, Anamur, Merain, Pa
yasa. Dönütte ,bunlara ilaveten 
T-.ucu, Çanakkale, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır,. (6523) 

Ayvfllık yolu 
ANTALYA vapuru ıo Birin· 
ci Tetrin ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci nhtmıından kalkacak
tır. (6524) 

• 

Şimcliye kadar icat o'unan blHlin tırat bıçakları 
arasında en mtıkcmmel Y• en fevkalicle olduj9 
tahakkuk t tmiıtir. Piyasada mevcut tıraı bı
çaklarını ıaıırtmııtır. HHan braı b\çaj'ınıll 
1-2-3-4 Dumarah gayet keskin Ye ba11as tarafla• 
rı vardır ki her bir tarafile llakal on defa braf 
olmak kabildir. Bu heıapla beı kuruıluk bir 
adet HasaD tırq bıçağı ile kırk defa •• ııılak 
bardak ile bilendikte yas defa braı yapıl•ak 
mGmklindlir ki dl1Dyanın hiçbir bıçafında bıı 
mealyet yaktur. Haıaıı bıçağı lıtedij'İDla halclt 
bqka marka Terirlarae aldaDmayıma. Taklitle• 
rinden aakınıaıı. Fiati 1 adedJ 5 kuruıtur. 10 
adedi 45 kuraıtur. Huan ec:ı:a depoıa: lataıı
bal - Beyotla. 

Üniversite talebelerine 
•• 

latanbnl Universite•indenı 
Üniversite Fakültelerine ve bunlara bağh Enstitü ve mek

tep!,~re kayıtlı bütün talebelerin Edebiyat Fakültesine bağlı 
Yabancı Diller mektebine devamları prttır. Bu mektebe de -
vam etmeyen talebeler yazılı b ulundukları Fakülte imtihan -
larına alınmazlar. 

BUNA GÖRE: 
1 - Tıp F akültesı ve diıçi mektebi talebelerhıin, 

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

nihayet 12 Birinci T eş rine kadar Yabancı Diller Mü -
dür Muavinliğine müracaat ederek kaydolunmaları i
lan olunur. (6490) 7004 

İ'stanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptaki ııartname ve nümunesi veçhile Tıp talebe yurdu 
talebeleri için diktirilecek ( 434) takım elbise baklanda 23 -
T eıırinievvel - 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretiy
le muamele yapılacaktır. Niimuneyi görmek ve fazla izahat al
mak isteyenlerin mezkôr yurt müdürlüğüne ve münaka~ya 
gİr~eklerin de muayyen gÜn Ve saatte komisyonumuza müra-
caatları. (6159) 6758 

Zayi ve İtibardan düımüıı 
Pasaport 

lı&nbul Iran Cenenl Konıoloılui 
dan. 

ita kılınan ve lbrahim oğlu Abrat 
leymani nmmna ait olan 40330 um 
ve 267 H uıuıi numaralı ve 11 Mor 
1313 ve 2 Ağustoa 1934 tarihli puopGl'I 

bqka bir kimsenin etinde ırörülec:ek 
lmsa kanuni takibat icra olunacaktır. 

(3406) 

lıtanbul 6 ıncı bubk malılı:emı>lin<ıll!ll 
Nezihe hanım tarafmclan Kara I' ·· 

riik Neıihflllı sultan auıhallesinde 
narlı çalı solıak 19 numaralı hanede 
lı:im iken ikametırabmın meçhuliy 
anlatılan Şevket Be,. aleyhine açılan 
.-.... clansınm icrayı mubalı:_,. 

11-11-934 pazar ırünü sut 10 na ta ' 

Ye bu bııpta imla kılmMI davetiye 

nkası mahkeme ılmınbane.ine talilı 

lmıt ve on bef ırün müddetle ili' ....... 

teı.liii brariir oım.ı. bulwuluğunclaa 
yeym ve nldi -1Wrda ,,_; pos 

h•necle Ltanbul aoliye """*emeti 6 
a hukuk clairesincle Tahkikat baki 
huzurunda hazır 1ıu1.....,.., Uıblii 

kamına kaim olmak üzere ilin olun 
.(3404), 

lstanbul Zi"aat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallul SokaiJ • · Clall Hluell E•llk Hi11eye g&re m 

N o. • • No. 11 bammeıı kıyme 
1375 AJTaDaaray Eııkl Muatafapaf& S.l Klıir r 2/3 63 2800 T.L. 
1377 Galata Emekyeme:ı: llllrnr Arsa Tam•m1 7 903 ,. 
1379 Beyoğlu Hünyiuağa Eıld Valdeçeımeal yeni takılm Harap Hana 1/2 179 1008 ,, 
1381 Ayvaasarar Eıld Muıtafapıı• Boıtan Dllkklıı •• buse Tamama S7 1350 ,, 
1383 Beyotlu Kurtulut Beyaacle Abıap haııe 1/2 13 654 ,, 

Yakanda evsafı yazılı gaynaenkuller 3/10/934 tarihiDdekl ıabıında mnıteri buluamadıfıııdaıı sabılan ııyııı prtlarla bir hafta mlldc!etlı 
uatılm11br. ibateleri 10/10/934 ~arpmba ılbın saat on dl!rttedlr. Şar!ııame oıbankamız kapıaına asılaıııbr. Tallplerln Galatada Gnmrlk ao• 
katındaki eski Kredi Liyoae bankuı blnaıına mllracaatları. (6479) 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Sahş Komisyonundan: 

Sıra S.mti Mahılleai Solıatı Cinai HillMll Emllk Hiueye gllr• m 
No. 11 No.ıu hammen kıymeti 
1395 Ortak3y Ortak&y Dere çıkmap Arsa 113 8 36 T.L. 
1398 leroila Kaaerlıatııa Kıdar Klgir hau •e ır1a 1/4 25-27 49l ,: 
1399 ., ,, Yenima.t Arsa 1/2 12 111 ., 

Yakarıda ıvaafı ya:ııh ı•Jrımeakuller 4110/934 tarihindeki satıııııda mDıtarl bulanmadıfındaıı sat11lan ayııı prtlerlı blrbaft ıuablmııtıt• 
lıı.ıelerl 11/10/934 perıımba ıh& saat on dlrltedlr. Şart•••• haıakamııı kapı111a& a11laıııtır. Talipleria Galatada Glmrlk ıokatıadald uld 
Kredi Llyou bankam binallU •llr•caatlan, , (6480) 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi, -Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesiz 10.000.000 lngiliz lira•ı 

T ürkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra •e Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da fUbeleri 
Yugoıla?ya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6666 

Gayrimibadlller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

10 Birinci Teıırin çarıamba 1941 No. dan 1999 No. ya kadu 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

~ ~ Birinci T eıırin 1934 tarihinde yapılan kapalı ıarf mii 
nakasasında teklif olunan fiatl arın pahalı görülmesi dolayis • 
pazarlıkla almınaıına karar verilen 4819 adet kazan boru 
11 Birinci T eırin 1934 tarihi ne rastlayan Perıembe giiıl 
ıaat 14 de ihale edilecektir. lateklilerin ıartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve pazarlık için o gÜn ve saatte Komisyona ın ·· 
racaatları. (6447) 696S 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiayonundanı 

~ J\ıağıda cins ve mıktan yazılı kömürün kapalı zarf usuli1-
le ve Bulgurun aleni münakasa suretile ihalesi yapılacaktır. 1,. 
tekliler 14 - 10 - 934 Pazar giinü ıaat 15 de muvakkat temi• 
natlariyle birlikte teklif mektuplarmı alarak Selimiyede satıJS" 
alma komisyonuna müracaatları lazımdır. 

(Arzu edenler Şartnameyi daha evvel komisyonda göre-
bilirler.) · (5975) 
ihale tarihi Günü Saat Kilo Cinai 
14 - 10. 934 Pazar 15 il,048,000 Lavemarin kömütil 

" ,. ., ,, - ,, 215,000 Kriple ,, 
,. .. ,, ,., ı - ., 10,000 Bulgur 11 ., ,, Perıembe 2000 ,. 2040 ,. " 

Karar numaraları yukarıda yazıh Gayrimübadillerin yüz- '] 

de 25 nisbetinde bonolarını almak üzere hizalarında gösteri- 1.--------------------------
len giinlerde Komisyona müracaat etmeleri. (6551) ./ NllriYfdı.. itlarc ""•n: MVMTAZ FAiK 


