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Zahire ihracatımız ve bütün 
ihraç maddelerimiz bu sene 
geçen yıllardan fazla mua
mele görüyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT ' 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Beyaz ve Renkli 
• 
insanlar arasında 

Deniz silahlannı tahdit eden Wqinıg
ton muahedesi etrafında bir zamandan 
heri LOnclralda cıeıreyan eden müzakere
lerin bir netke venniyeceği anla1ılmıt· 
tır. Londra müzakereleri, clü:nyarun üç 
büyük deniz devleti olan lng;ltere, Ame· 
rika ve Japonya arasında yapılmakta idi. 
Bu müzakereler bir konferans değil, ge
lecdı: sene toplanması ukarrer olan bir 
lııonierans i.çôn hazırlık mahlyeıiodedir. 
Gelecek seneki '.konferans ta iki sene son
l'a müddeti bitecek olan Watinıg'ton de
niz ailahları mukaveleainin müddetini 
"7.atmak veyahut hükümlerini deği§'tir· 
mek ıı:klarmdan birine kara.- vereceğin
den, '!'İJndi Londra'da yapılan temaslar 
Waıington mualıedesiınUı mukadderatıru 
tayin edecek demelotiır. 

Şubat 1922 senesönde imzalanan Wa
'lington mwıhedesinin müddeti 1936 ıe
l>eSıİ kanunuevvel aymın nihayetiımle bi
tiyor. Eğer ilııi sene evvel, yani 1934 .... 
ne..i 'kanunuevvel ayının ..,........., günü
ne kadar alakadar devletlercleoı biri tara
fından fesıhedilmiyecek olursa, mukavele 
teod:it edilmit telakü edilecekıtıir. Tok • 
Yo'dan bildirildiğine göre, Japonya mua
bedeyi feshetmeğe '.k.ar venni§tir. Ka
bine tarafından verilen ve imparator ta
rafından da tasvip edildiği bildirilen bu 
l.arar, yalanda alakada.. devletlere tebliğ 
edilecektir. Gerçi bu kararın telıliği tari
hinden ;tibaren de muahede daha iri ..,.. 
ne meriyette devam edecektir. Mamafih 
ilıi ıene sonraki büyük deniz mşaatı ya
nı· için üç büyük deniz deV'let:i ıimdiden 
\.ı>zırlanmağa başlıyacaklardır. 

Wa§-İ"41'ton muabeclesıinin devanunı 
tıtemiyen devlet Japonya'dır. Lond.ra'· 
ü.'.ki temaslar Japonlar ile lngilizler ve 
tı.rnerikalıl...- arasında bir çok ihtilaflar 
.. barüz ettirmdde beraber, en ebemnn
'lletli ihtilaf, Japooya'run lngiltere ve 
/\tnerika ile müaavat iııtemesmdir. Ma • 
llmndur ki Wa§'İngton muahedeoi bu mü
llaVat pre11sipinİ '.kaibul ebnİyor. lngiıltere 
,,., Amerika'nın beş nisbet kuvvetine 
Drfı Japonya'ya üç ııisbet kuvvet tııhm 
lllhnittir. 1922 senesinde tesbit edilen 
lıu lrovvetler nisbeti, Japonya'ya Uzak 
Şaıi<'ta o kadar büyük bir tefevvuk te
ınin etmiştir ki, bu. devlet, büyük küçük 
her devlete meydan okuyarak Mançur
ya'yı istıila etmip. 5 • 5 • 3 nis.beti, 
lhak Şark'ta Japonya'ya bu derece bü
:yW bir tefevvuk temin ettıikten sonra 
timdi bu nishetin de artmlmasım logiliz-
1.er ye Amerikalılar kabul etmemektedir. 
ler, Bu itibarladır ki Lnndra deniz silah· 
ları konuşmaları, ilk "dı:ında taşa çarp· 
tııı, görünüyor. Japonya müıuat i"tiyor. 
Anlerika ve lngiltere bu müsavatı tanı· 
ID>yor. Japonya •ıe lngiltere, lngiltere 
ile Amerika, Amerika ile Japonya arasm· 
~ diğer ilııınflar ikinci plina atılnuş· 
tır. 

lhtiliıhn bu tekil e telıariiz etmeai, 
lngiltere ile Amerika araımda Japonya'· 
Ya karşı bir cephe birliği teessüs etme
sine sebep olmuştur. lngilu ""' Amerika 
ııa:zeteleri, iki Anglo • Sakııon milleti ara· 
•ındaki bu cephe birüiine eıheınmiyetle 
İ§aret etmektedir. Anglo • Saban me
deniyetinin l<orunması, beyaz inlarun 
tenJdi insana kar!• ola.~ hakimiyetinin 
iclame•i için bu lııgiliz • Amerika muka
tenetiJHn sağlamlaşması lazungeldiği lıil
dirilme&ı:tedir. 
Eğer bu muıkarenet Japonya'ya ka~ı 

bir ittifak ıeldini aı....ı. oluna, 1922 ..,. 
........,.e Wapngton muahedesi imza edil
diği zamanki vaziyet fimcli tamamile ter • 
..;,,., ç_evrilmıİ§ olacaktır. 1922 aeneoine 
~ Ingiltere, Japonya'mn mütt<iiki 
•di. Bu ittifak, 1902 aeneoinde Çarlrk 
ll.u.ya•.,ıun Umk Şariı:'Uıki emelledııe 
'et çekmek Oçıiıı yapılmq ve ~a bir 
<deniz kuvveti oldulotan sonra bu devlete 
lıa.,ıı da tevcih edilmitti• Bu- zaman aon
~a eoki vaziyet deği.Jti. Çarllk Rusya' sı 
1905 Rus • Japon baıt.ıımlaıı sonra Uzak 
~·ta bir ıtdılike olmaktan esasen çrk
llı>ft,. Hatta 1907 ....-inden sonra lngil
\ere ile anlıqmıt bulunuyordu. Büyük 
"-t.ta da Almanya mağlup olduktan 
..,,.,.,. lngiliz • Japon ittifakı, büy;i< bir 
denirz kuvveti olarak beU.- Amerika'yı 
~ai ediyor gibi g<;rijnüyordu. Bunun 
~dir ki Amerika, Wa§İıngton mukave. 
ıİnin imzalanmasına müncer ol., mü

rı:..ı.ereler araamcla Jngiliz • Jaı-ı itt:ifa
~- feslıedihnemu ntanİ§.l:İ. Jngiliz 
-vınİnyonlanrun da il t:İzam ett:iği bu 
""ktai nazar nihayet Londra b.ükümeti 
~nclan kabul dildi ve Jngim • Japon 
111 1ıifalu feshedildi. 

Şiındi aradan on iki sene geçtikten 
......... genişleyen "" kuvvetleten bir Ja. 
~Y•, 1922 senesinde te&bit edilen nis
""Otler.j kabul etmiyor. W "§İngton muka
~eainin şartlarından birini tqıkil eden 
l.ı:oaı, Şark'taki statükoyu kendi lehine 
bo~.ı..ğu gibi, şimdi de Al&b nisbetlerini 
it~ lehine değ>ştinnelı: istiyor. Uzak 
~'ta kabına aığomıyan bu Japonya 
t:'l"•nda iki Anglo - Sakson devleti -· 
"""1>ak lüzumunu hô.oediywlar. 

Filhakika bugünkü Japonya, bu iki 
~~'.'le karıı mukabele edecek derecede 
I" "Yiİk ve kuvvetli bir devlet değildir. 
'lıı ıdoat bu devletler arasında ihtiliıf mev· 
, .. u te§l<iı eden meoelelerin ..-.hiyetine 
\:~• Japonya ı,ıcık kuvvetli bir vaziyet-

ş "· Japonya ilk acbm olarak Uzak 
a•ı.• h '--'- , . l\iı... · 1 egemonyası altına am..,.. ıabyor. 

~~urya'y ristila etmekle bu hedefine 
.ı 0Kl'\ı yÜriimege başlamışbr. Mançurya' · 
~ Y~rleştikten sonra pndi Japonlar Çin 
~~nde ·bir Monroe kaidesinden bahset· 
lilc!e ~ladılar, Buna lngiltere ve Ame-

hir arada mani olamazlar. Japonla.-
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Re/ ik Şevket B. in takririne cevap 

Dahiliye Vekili Mecliste 
iskan vaziyetini anlattı 
923 denberi Türkiyeye mübadele 

mıntakalarından 379,913 
hariçten de 248,392 kişi geldi!.. 

Takrir ıahibi, Şükrü Kaya Beyin verdiği izahab 
memnuniyetle karoıhyarak hükumete teıekkür etti 

Joet Beyin takriri !'il noktalan ihtiv.., 
ediyordu: 

1 - Memleketimiz dıpndan gelerek 
~tıiriılmi§ milWıtaşlarnmzın -yı
u, bun.lan. yapılan )"al"<imun mahiyeti 
ve ınikdarı, 

2 - Bunlann anl>inıimn Köstencede 
vapur beklediklerini ga.zeteıl.er yaz • 
makta.dır. Doğnı mudur? doğru iee 
buıılarm ki§ 'b.a smadan önce memleke 
lıe getirilip yerleştıirilmeleri dü§ünül • 
müş ve tıetbirleri alınmış nudır? 

3 - Memlek~timize daha ne kadar 
ınuhacirin nerelerden geleceği ta.hınin 
ediliyor ve bunlan ne kadar zaınan 
içinde aramızda bulundura.bileceğiz?. 

Dahiliye Vekili kürsüde 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

.....ı taJ<riı-ine k..rşı venli.ği izahatına 
Rı.filı: Şevket Beyin ta1<ririndeık.i ilk 

\

\ noktayı ba.tla.ngıç olanı.k aJmıı ve aor 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mecmte ;.kin ııöyuetimizi rakamlar
la i.zalı eden DıahiJl.ye Vekili 

Şükrü Kayo Bey 

ANKARA, 12 (A.A.) - B. M. M. 
bugiin rei.a vekili Haun Beyin riyase
tinde toplamnııtır. CeLııenıin açılması • 
nı ıınm-.kıp reis H..,... Bey memleke 
lıİmıİz dqmc:bıın gelip t>e topraldarıza 
yeri~ obın ıınill~z 
hak.landa hükUmetçe nıe gibi rethirler 
almdığmııı. ve buna d.aia- itlere Refik 
Şevket Bey tıara.fmdan ~ olen 
•ual ta.kriııine Daıhıiliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyin cevap vereceğini bildir
~ ve t..ı.rir oıkunmuştur. Refıik Şev-

• 

Muı...cir iok&runa dair sual takriri ,,.,...,.. 
Relik Şevket Bey (Mornsa) 

lngiltere, ordusunu ehem-
miyetle takviye ediyor 

Diğer taraftan Lor d Eden, yakında bir 
harp olacağına in1anmadığını söylüyor 

LorJ EJen 

bu hedeflerine vanlıl.tan sonra, belki de 
Büyük Okyanosta başka hedeflere cloğnı 
yürüyeceklerdir. Her gün kvvvetlenen 
bir Japonya kartnmda Iagilt.,..., ve A • 
merika'nın buna na•ıl mani olabilecek
leri ancak istikbalde bu devletler arasın
daki kuvvet muvazenesine bağlı o1an bir 
meseledir. Esasen anlaşılıyor ki Japon • 
lar da böyle bir günde hazırlıklı bulun . 
mak ;çıindir ki şimdiki nisbetleri kabul 

LONDRA. 12 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesinin itıimada değer mea• 
ba.lıarda.ı aldığı maJilımata nazaran 1n 
giliz ordu&u ehemmiyetle kuv<nrtlendi 
rilecek ve 50ll1 tekıemmüllerie teçhiız .,. 
clileeektir. Bütçeye, 1914 anesindekinıe 
benziyen ve fakat modern bir teık:iJdıe 
lıertıi pedi1tn4 bir sefer Emı.a... ihdaa 
için 5 mily'*1 İngiliz m-- ila'lıoe edıile· 
oektir • 

Harp tehlikesi 

LONDRA. 12 (A.A.) - M. FAen 
dü.n .öy~emi§ olduğu bir nurukta, Av· 
ru~ iılubeti ha.kıkımlıa. endıişeyıe 
mahal olmıadığmı bild.imııiflir. M. E • 
den, ya.kın bir harp CıehlOkeısine inan • 
"""m.aktadD' .. Fakat günün ınÜf)<ülJ.e.. 
rinin de inkiı.r edilemiyeceiini ilave et 
mekteclir. 

Büyük Britanya ağır meaufryeUe • 
rine karşı koymuı olmalıdır. Büyük 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

etmiyorlar. 1922 ~bete kartı üç 
kuvvet nisbetinc razı olclu!a.-. Bugün mü
savat utiyorlar. Yann kim bilir? Bey-.a 
İnsanın renkli İnsan hakkındaki vazife 
ve mes'uliyetlerinden en çok bahseden 
ıiki millet, nlhayet kendilerine hak;miyet 
temin eden bir sahada beğenmediği, ha
kir gördüğü renkli iman ile karşı karşı
ya gelmiıtir. 

Ahmet ŞUKRU 

Tramvay 
Şirketinden 
Alınacak para 
Yakında Şurayı Devlette 

aleni 
muhakeme yapılacak 

Meselenin bütün safahatı bu 
davada izah edilecek 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Ga;ıetelerde Nafıa Vekaleti tara • 
lından lstanbul Tramvay Şirketin • 
den istenildiği mevsuu bahsolan iki 
milyon Türk lirası hükumetin kara
rile bertaraf olan 1926 munzam mu
kavelelerin tasfiyesine ait parot/tr. 

(Devamı 5 inci ııahife<k) 

İcra Vekilleri 
Toplandı 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
icra Vekillwrri Heyeti, saat on yeJi. 
de toplandı. Müazkereler ge~ vak
te kadar devam etti. 

Liitfi Fikri 
Beyin vasiyeti 
Vasiyetname Türk zen-
gin ve mütefekkirleri 

için bir örnektir ... --
Hu yıl iki talebe Aımıpada oka • 
yacak, bir eser yazdırılacak, en iyi 

hakime mükfılat verilecek 

l.utl'i Fi:kri Bey merhum 

Geçenlerde Pariote vefat ettiğini tees
sürle kaydett:iğimiız Lütfi Filmi Beyin va• 
tiyet:namesi Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinde açılmışbr. 25 eylül 
1933 tarihinde Beyoğlu dördUncü -
liğinde tanzim edilen hu vasiyetname 
memlUı:etimiz zenııinleri:ne örnek olacak 
bir esenlir. Ve her tarafta merhUIDll'll bu 
-. lıanoketi büyük bir takdir hiss.i uyan 
dınnı,tır, 

LU!fi Fikri Beyin lnmuru viriakri iki 
!.:itidir. Bımlal'dan biri Kocaeli ~ 
~IOU Ahmet, dğeri Çemi!41'ezek'te çifdik 
sahibi Riıfat ıBeylerdir. Merhumun bırak• 
tığı servet meyamn.da Be,ooğlunda Un • 
yon Franse:z ciwnnda 15 daireyi ~ iki 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türk. Yunan ticaret iti/alının An 
karada imzasına ait iki intiba: Ce
liil Bey ve M. Pesmazoğlu muahe-

deyi imza ediyorlar .• 

İngiltere hükumeti Sarre reyi
amı esnasında mühim karışık
lıklar olması ihtimalinden 
Fransayı haberdar etti. 

• Tel: { Müdür : 24318. Yazı i'leri müdürü : 24319. 
idare ve Matbaa: 24310, 

Avrupada endişe artıyor 

s ·arre' de mühim karışık
lıklar olması muhtemel 

İngiliz hükumeti Paris sefiri vasıtasiyle Fra :ı .. 
uz hükumetinin nazarı dikkatini celbetti 

San-e'da yapılacak 
reyiam yakl~tıkça bü 
tün Avrupada endişe 
ler artmaktadır. Fil'· 
hakika Almanya hü • 
kiimeti San-e'da şim • 
diki ha1de herhangi 
bir propaganda yap -
makıan vazg~mİf ve 
lıattii bazı yerlerde 
resmi üniforma ile ge 
zilmeııini menetmiştir 
Fakat buna rağmen 
reyİcim esnasında ka
rışıklıklar olması mel 
lıuzdur. Fransa her 
türlü harlflklığa mey
dan vermemek için hu 
dutta kuvvetlerini tah 
fit etmiş bulunmakta
dır. lngiltere bakan
,ıklıkların ehemmi • 
)'etli olacağı hakkın • 
da kanaaı getirmiş • 
tir. Dün Paristen aı'Jı 
ğunu: pı telgraf vazi 
yeti izaha kiilid ir : 

Stırre nwrtakası nı gÖsteren harita 

PARIS, 12 (Hususi) - Matin 1 hususta Paristeki sefiri vasıwile 
, gauteeinin Londra naıhahiri, iyi · Fransız hükUınetinin naza.rı dik • 

menahiden aldığı malumata isti • katini celbettiğini, ve reyi&m es • 
naıdeı11ı lngiltere hükfunetinin bu (Devamı 5 inci sahifede) 

Gayrimübadillere yeni
den tevziat yapılacak 

Emlak satışının çoğaltılması için 
de yeni tedbirle alındı 

Bonoların kıymetini yükseltmek için bu· 
günkü ıatıı iki üç misline çıkarılacak 

Gayrımüba.dillere istihkakların a mukabil veril mit olan bonolar, ~İm· 
o.iye kadar yapılan tetebbüslere rağmen kıymetlendi.,ilememiştir. Bo • 
ıııolMJD yüzü 19. 20 a.ruındadır. Ve arada vuku bulan küçük fiyat fır· 
eaıtında:n hep sarraflar istifade etmektedir. Müzayede ile satılmakta olan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dördüncü Yakıl H. anına bir bakış .• 

Vakıf Hanı yıktırılacak m1 
Belediye 4üncü Vakıf hanının yıktı~ 
rılmasmı arsanın teslimini i~tigor ! 

Dün Sinci hukukta bu davanın muha
kemesi yapıldı 

Dün ~ huluk mahkemesm.de be· 
kıdiyenin evvelce E W.af aleylıône ı>çbğı 
ve a~ yangınında dosyası yandığı için 
-yenilediii hir dB'Vaya bakılmıştır. 

Dava mahut (Kulleizemiın) davassdır. 
Belediyenin ôddiaıoma göre §elırin en gü
oıel lııinahırmdan ve evkafın başlıca ir .. ı. 
l11r1nclan olan Dördüncü Valuf Ham be
leıdiyeye aiıt olan (Kulleizeınin) araaSJ 
~ in§8 edihniştıir. 

Belediye mahkemeye verdiği istidada 
''mahalli mezkiıra müdahale edihnemesi 
içSn vaki olan müracaatları E vıkafın is'af . 
etmediği" ui kaydederek ''mahalli meb· 
husu anhanın haliyeoı aninevagıl beledi
yeye teslimi" ni istemekte, yani Dördün· 
cü Vakıf Hanının ydrtırılmasma ve arsa· 
um belediyeye verilmesine karar alınma· 

sım talep etmektedir. Belediyenin istida. 
sında bundan başka mahkeme masrafile 
avukatlık ücı-etinin de Evkafa yÜ)ı:letil • 
mesi İstenilmektedir. Evkaf vekilleri be
leidyenin bu davasına Dördüncü Vakıf 
Hanının Kulleizemin arsası Üzerine 1-rtp 
edilmiş olmadığı yolunda cevap ve...._ 
!erdir. · 

Dava henüz tahkikat safhasındadır. 
Dünkü duruşmada belediye vekili Rami: 
Beyle evkaf vekili Ha§im Bey hazır bu .. 
lunmuşlardır. Mahkemede Müzeler tda .. 
resinden getirtilen Kulleizemin haritalaı 
n tetkik edilmiş ve taınıdan get:irt:ilcmı 
kayıtlarla hudutlar okunmu§-mr. Beledi .. 
ye vekili mahallinde ke§if yapılmasını ;,., 
!emiştir. TaWril<atın devamı başka güne 
bırakılmı~tır. 



2 

TARiHi TEFRiKA: 4 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Alman sefiri Ahmet· Riza Bey 
ne diyordu? • • 

ıçın 

Manyasi zade Refik beyin "Tan,, 
gazetesi muhabirine verdiği mu
fassal malfimatta Paris cemiyeti 
hiç kale alınmıyor. Bunları bir si
tem olarak yazmıyorum. Biz met
hedilmek, mükafat almak için ça
lısmadık. Ancak Paris heyetini bir 
y~bancı gibi tutmak halk arasında 
kilükali mucip olur. Ahass.i emeli
miz olan ittihada sekte verir.,, 

"Bu sabah gazetelenle Manya.si 
zade Refik beyin Zaptiye nezare
tine tayin edildiğini büyük bir se
vinçle okudum. Ancak bana mu
habere için onun adresini bırak
mıştınız. Şimdi o nazır olduktan 
sonra mektuplan kime gönderece
i;-im? 

Burada, Pariste iken ifler biraz 
acele gidiyordu, o.nun için munta
zam almıyordu. Bundan sonra te
enni ile hareket buyurmanızı rİca· 
ederim. Namınıza gelecek mektup. 
lardan hangilerini açabileceğimi 
bildiriniz.,, 

"İngiltere hariciye nazırından 
cevap geldi. Sir Grey hakkımda 
tatlı bir kaç kelimeden sonra be
nimle konutmak istediğini yazıyor. 
Fakat bugünlerde Londraya gele
miyeceğinden seyahatimin bir müd 
det tehiri mümkün olursa memnun 
kalacağım bildiriyor. 

Mülakatın böyle geri kalması 
iyi oldu. Dün bir feY i9ittim: Al
man sefiri beni bilen bir zatla ko
mışurken "evet, Ahmet Rızayı ta
nıdım, pek memnun oldum. Lakin 
Jon Türklerin bir kaç reisi var ve 
harici politikada hunların biri di
ğerile müttefik değil., demi,. 

Reisler, Prens Sabahaddin, Ali 
Haydar Mithat vesaire olacak. Bu 
rezalete nihayet verilmedikçe be
nim sefirlerle, hariciye nazırlarile 
görüşmem hata olur. Çünkü her ka
fadan bir söz çıkarsa cemiyetin 
haı·içte itibarı kalmaz. 

Bu akşamki "Tan., gazetesinde 
cemiyetin beni Fransa hükfunetine 
kar'ı mahcup edecek büyük bir ha
lasını daha gördüm ve okudum: 

Jon Türkler Fransa sefaretine 
gitmişler, (içlerinde ittihat ve Te
rakki cemiyeti tarafından da meb
us Varmtf), Mösyö Con:staruı'a Tür 
kiyeye yaptığı hizmetlerden ve bil
hassa Mektebi sultaninin inşasın
dan dolayı teşekkür etmişler! -
Lovando T ubini gibi rezaletleri ne 
çabuk onutmuşlar ! 

İngiltere hariciye nezareti tara
f mdan gelen zatın Marsilyada se
fil- Mösyö Constans'e Jon Türkler 
ta:-afından yapılan nümayiş hak
kındaki sitemini size söylemittim. 
Bu yeni nümayişe dair fikrimi so
ran olursa ne diyeceğim? 

Ah arkadaşlar, arkadaşlar! Ab
dulhamit beni sizin kadar üzmedi! 
lngiltere sefirine Şerif paşa ile bir
likte gitmiftik. O da bizden cemi
yetimizin müdürü mes'ulü kim ol
duğunu sordu. 

3 - intihap zamanında gene 
bu desise ile refiklerini meclise 
sokmak niyetindedir. 

iki cemiyetin birleştiği ilan edil
meden evvel aşağıdaki feyler mut
laka yapılmalıdır: 

1 - Ademi merkeziyet cemiyeti 
k&ınilen lağvedilmelidir. 

2 - Öyle bir fırkaya mensup 
olmak üzere "Terakki., namında 
bir gazetenin netri menolunmah
dır. 

3 - Bugüne kadar Ademi mer
keziyet fırkasına mensup olanların 
ittihat ve Terakki cemiyetine ale
nen girmeleri ve yemin etmeleri 
lıizund.r. 

Ben latanbula geri döndüğüm 
zaman önüme büyük bir haset ve 
garez bataklığı çıkacak, beni va
tanıma huzuru kalple çalıpnaktan 
menedecek sanıyorum. 

Vatanı cidden sevenlere söyle
yiniz: Bende cüz'i bir kuvvet. gö
rürlerse, o kuvveti milletin malı, 
manevi bir sermayesi farzederek 
vatanın hayrına kullansınlar. 

Niyetim on, on beş gün sonra Is. 
tanhula girmek, fakat kimseye ha
ber vermiyerek girmek, doğruca 
ca Makriköyüne gitmektir. Cemi
yetin bundan sonraki vazifeleri 
hakkında muntazam bir program 
ve intibaplar için de bir beyenna· 
me tertip edildikten sonra eylülün 
nihayetine doğru gene Avropaya 
dönmektir. Eğer o vakte kadar ce
miyetimiz mükemmel bir program 
dahilinde yekvücut olarak hare
ket etmenin lüzumunu takdir eder 
ve anlarsa, Almanya, Fransa ve In
giltere hariciye nazırlarile görüş
menin ba,ka türlü tesiri olacağ~na 
,üphe yoktur. 
, Lakin hana öyle geliyor ki bu lü

zumu bir çok kimseler anlamıya
cak ve Pariste on üç sene beni ha
rap eden münazaalar orada, va
tanda da başlayacaktır. Size şifa
hen söyledim, tahriren de tekrar 
ediyorum: Yapın artlk bu gibi 
cenk ve cidale ve uğraşmağa mü· 
sait değildir. Şu aralık cemiyetten 
irtifa ederek çekilmek hem çirkin 
ve hem fena olur. Pek yorgun ve 
biraz hasta olduğumu ö.ne sürerek 
ıntık cemiyete müteallik işler ' ka
rışmak istemiyorum. Vatan tehlike
den kurtuldu. Bundan sonra !ıisse
ıne düşen vazifeyi başka yolıh. ifa. 
ya çalışacağım, kardeşim.,. 

Yukarıya yazdığımız Ahmet Rı
za beyin bu üç mektubu, ancak 
bir kaç haftadanberi alenen orta
ya çıkmıf olan ittihat ve Terakki 
cemiyeti üzerinde karanlık bulut
ların nasıl toplanmağa haşladığını 
uzaktan yapılan bir bakışla pek 
güzel anlatıyordu. Türk olmayan 
unsurların nam ve hesabına hare
ket eden ve memleket için muzır 
olacağı muhakkak addedilen ade
mi merkeziyet usulüne taraftar o-
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HARİCİ HABERLER 
Mütarekenin yıldönümü 

Bütün F ransada heyecanlı 
merasimle kutlulandı 

PARIS, 12 (A. A.) - Diin bütün 
Fransa'da mütareke meraşimi cereyaın 
etmiştir . M. ıHeryo'nun reisliğinde 
Lyon'da cereyan eden merasim, hava • 
nm çok güzel olması sayesinde pek par
lak olmuştur. 

M. Heryo büyük bir nutuk irat ederek 
bütün Fransızların birleşmesi ve "s-iyasi 
rejimleri ne olursa ol$UD.u diğer memle
ketlerle İyi anlaıma fikrini metbetmiı ve 
demiştir ki: 

"Sulh fikrine, vatan fikrin:e bizmet et· 
mek lazmıdır. En "2i:ı ve en hararetli te
mennim, Fnuısızlann emniyeti husunda 
!bazı endişeleri yatrımq bir vatan içinde 
tekrar birlepueleridir ." 

Bordo (Bordeaux) da yağmur altında 
y-lan muhtqem merasimde kahraman 
ölüler taz.imle yadedilmiftir. 

Lil (Lale) de v~enme merasi
min yam bllfmda müperek cephenin ba
zı •karııdı:lıklara ..Lep olan müdahalele
ri görülmüştür. 

Paris'te, bir taraftan yiiz binlerce halk 
m"91ıul askeri selamlamak için :zafer 8.b>
desine gidert<en, diğer taraftan hafla 
md>'us Berjeri olduğu halde uıVtterek 
cephenin idaresinde oablk muharipkr 
F edera.I Birliği tarafından oôy.W maıJııi.. 
yette tertip edilen bir alay da Bastil'den 
Nas ıron' a kadar ihtilal pırlnlannı söyli
yerek ilerlemiş ve dağılacakları esnada 
bir müfettiı feoa muameleye maruz bl
dığ.ndan polis müdahaleye mecbur ol · 
muıtur~ 

İhraç bankaları 
Müdürleri Balkan dev

letlerine açılan 
kredileri görüştüler 

BALE, 12 (A.A.) - Para çıkaran 
bankalarm müdürleri, beynelımlel te
diyat bankası ımüdürü M. Leon Frazer 
in rei•liğinde, dün bura.da toplanıruş • 
la.rdır. Müzakere pt"'Og.-ammda para 
meseleleriyle orta ve ~ Avnıpası • 
na ve Balkan devletlerine açdan kre
diler mesele&.i mevcut idi.. 

Müdürler, altın bloku devletleri 
tarafından Briikaelde ittilıa.z edilen 
ve, İ•viçı-e milli bankasına hararetli 
bir SW"ette vuku bula.n altm w.ai&tı ile 
de sabit olduğu üzere, bloka ~up 
devletler-in v~etlerini daha ziyade 
kuvvetlendiren kararlar hakkında ma. 
lümat alınqlardır. 

Avam kamarasında 
LO.NDRA, 12 (A.A.) - Parlaınen 

tonun bu iç1ıima devresi.nin cuma gÜ· 

nü biteceği ımuhaklmk gibidir. Kral, 
;;yın yirmisinde yeni devreyi açacak
Ur. Müşterek bahisler ile pİJ'a,nk<>lar 
hakkındaki müzakerelerin yarın ak -
şam biteceği ve meclisin, ilçtısa.di lalı 
randan muztarip mmtakalar hakkın
da tahkikat yapan lromfayonun rapo
runu dinliyebileceği zannedilmekt.!. -
dir. M. Nevil Çemberlayn bu miinase· 
betle komisyonun alınmasını tavsiye 
ettiği tetbirler hakkında hükW:netin 
görütlerini anlata.:aktır. 

lan Prens Sabahaddin beyin Jsıan. 
hula hareket etmesi, vatan ufukla
rında görülen harici tehlike. 

- Bitmedi-

Bundan baJi<a bütün vatanperver grup 
lar, meç\ıUI askeri selamladıktan sonra, 
M. Dwnerg'in apaı'tnnanınm önünden 
geçmi§ler ve endisini o derece allaşla
nnşlardır ki M. Dumerg pencereye gel
meğe ve kendisine mu!h.abl>et, hünnet. i~ 

timat ve tazim hislerini btldinneğe gelen 
muhtelif heyetleri ve bu meyanda ilhti
yat zabitleri muraıhhaslarııu kabul etme
ğe med>ur olmuştur. 

Bazı sağ cenah müfritl..-i M. Heeyo' • 
nun indiği otelin önünde tezahiiı.<at yap. 
mak istemişlerse de polis kendilerini ha
disesiz dağıtınrıtır. 

Bütün Fransa'da bu münasebetle dini 
ayin yapılmıştır. 

PARIS, 12 (A. A.) - Sayısız Laik 
kütleleri mütarekeyi teııit için dün ak • 
şam zafer abidesinin önünden geçmiş • 
lerdir. 

Kral üçüncü Leopold tarafından gön· 
derilen ve Briiltsel'ddri ~Ul askerin 
mezarında yakılan ~eyi bôımil olan 
Belçika heyeti Nal 22.45 te ınonaoalat 
elnrİJtİr. Belçika ılıeyeti hudut yakının
da Fransız sabık muhariplerine mülaki 
olmuştur. 

Bütün Fransa'da e4ıemmiyetli hiç bir 
hadise olmaLısrzın heyecanlı merasiın ya
pılınııtır. 

Keza Fraoısrz mÜ•temlekelerinde ve 
ecnebi memleketlerinde de ezciimle Bük, 
reı, I nbon, Boeoos Aires ve Nevyorkta 
da mütareke teoİt edilmiştir. _ 

~ 

Yunanistanda 
Patrasta'da ArAavutlar 

aleyhine miting yapılıyor 
ATINA, 12 (Milliyet) - Batvar. 

dan telgrafla bildirildiğine göre ora.
da.ki bütün milli t-kküllerm reisle
rıi .. Epirliler umuı:n oeımiyelIİDin,, taJ.e.. 
bi üzeri.ne Arnavutlukta Yunan ekaJ. 
liyeti aleyhinde yapılaın l!azy.;ka.tı pro 
testo etmek üzere pazar günü bir mi
ting yapmağa karar venni~lerdir. . Bu
rada da ••Talebe umum cemiyeti., meı
kezin.de toplanan bütün milli teşekkül 
ler murahhasları mitıinge i~t.irake ka
rar venn.iılerdir. Ga:rıelıeler Prem.edi
de hadise zuhur ettıiğini, muhtelif yer 
lerde bazı kimsele-in birçok fenalık
lara maruz kaldığmı yazarak Ama -
vutluk hü.kümetinm Yunan ek.alliyeti
ne karııı olan vaziyetinde tebeddül olma· 
dığmı teyit ediyOl'lar. 

. -
lsveç veliahh Tahranda 

Tahran, 12 (A.A.) - İsveç veliah 
ti, Prenses lngrit, Prens Bertil ve ınaıi
yetıi ile birlikte Tahrana. muvasalat 
elımİ.§tiır. Velia.lıt refakıaıtıinde Preos 
8ertıil okluğu halde saraya giderek Şa 
hı ve müt:eaık.nben Başvekili ziyan.ı: et 
ıniştir. Ba~vekil kendisine hükfunet a
zasını takdim eylemiştıir. 

Yunan kabinesinde 
ATINA, 12 (Milliyet) - Bazı ga. 

zetelerin Cu:mhun-ei.oinin tahlifinden 
evvel Başvekıilin kahin.ede bazı tadi • 
!at yapacağı hakkında verdikleri ha
b • .-leri, M. Çaldaris tek:ııip etımiştir. 

İspanyada bulunan 
bombalar 

BILBAO, 12 (A.A.) - Zabrta Sa.n 
aalvadonl.a çok kuvvetli 200 bomba 
r.nıeyda- çıkarm.ı Itır. 

• 
Alman sefiri lzmirdeki mektepleri 

gezdi 
lZMlR, 12 (Hususi) - lzmird e bulunan Alman sefiri mektepleri 

ziyaret elli. Gazi mektebinde, "Yaşasın Gazi,, Erkek lisesinde de "Ne 
mutlu Türküm diyene!" cümlelerini türkçe olarak bağırdı ve bu sözler 
talebenin tezahüratına vesile oldu. Sefir mekteplerin mükemmeliyetin • 
elen, lzmirUı güzelliğinden hayranlıkla bahseyledi. Bu akşam konsolos 
tarafından sefir şerefine Bacadaki villasında bütün konsoloslara ziya • 
fet verileli. Sefir yann Afyon yolile Ankaraya gidecektir. 

• • 
Yunan iktisat Nazırile iktisat 

Vekilimiz Bursada ... 
BURSA, 12 (Hususi muhabirimizclen telefonla) - Yunan lktısat 

nazırı M. Pesmazoğlu ile lktısat vekili Celal Bey, burün Herekeden Er
tuğrul yatile Muclanyaya geldiler. Merasimle karşılandılar. Bursa vali
si Fazlı Bey, misafirleri Mudanyad an karfılıyarak otomobillerle Bursa. 
ya gelindi. lktısal Vekilimizle Yunan lktısat nazırı Acemler istasyo. 
nunda vaktin geç olmasına rağmen birçok heyetler taralınclan hararetle 
karşılandılar. Şehir, bu münasebetı'e Türk ve Yunan bayraklarile dona,. 
h[mıştı. Yunan lktısal nazırlarile lktısat vekilimiz Cumhuriyet köşkün. 
de, diğer zevat ta Çekirgede misafir edildiler. Yarın fabrikaları ve bu 
meyanda bilhassa lpekiş fabrikasını gezdikten sonra akşama Mudanya 
yolile ve gene Ertuğrul yatile lstanbula clönecekterclir. , 

Uç devlet erkô.nıharhiyeleri ara
sında mühim bir anlaşma 

PARIS, 12. A.A. - Pari-Midi gazetesinin Londra muhabiri ln
giliz, Fransız ve Belçika erkanı harbiyeleri arasıncla çok mühim an
laşmalcu yapıld,ğını haber vererek diyor ki : 

" Bu hususta Hollanda ela istimzaç edilmiş ise ele ayrı kalmağı 
tercih etmiştir. Anlapnalara göre bu üç memleketten birisi taarruza 
uğrarsa her üç memleketin hava kuvvetleri beraberce hareket edecek 
ler ve bir muharebe halinde ele lngiliz tayyareleri muayyen Fransu 
ve Belçika Ü"sÜ havailerine gel;ceklerdir. 

Bu anlaşmaları M. Bartu Londrayı ziyareti esnasında hazırlanılf 
ve Fransız büyük erkanı harbiye reisi ceneral Veygand ela lngiltere
ye seyahatı sırasında ötesini tamamlamıştır.,, 

Pari-Micli gazetesi şunu ilave etmektedir : 
"M. Baldvin lngiltere hudutlarının Ren'de olduğuna söylemışti. 

Bu anlaşmalarla lngiliz hudutları filen Ren'e nakledilmiş olmaktadır, 

Rasathanemiz bir zelzele kay
detti, acaba nerde? 

ISTANBUL, 12. A.A. - lstanbul rasathanesi sizmoğrafı ba sabah 
saat 9 u 21 dakika 36 saniye geçe şiddetli bir hareketi arz kaydet
mİftir. Bu zelzelenin merkezi lstanbuldan 1020 ita 1050 kilometre me
safededir. 

Trabzon yolunda bir kamyon 
• kazası oldu 

TRABZON, 12. A.A. - Dün ak~am Ol'tan şehrimize gelen bir 
kamyonet 40 metre irtifalı bir uçurumdan yuvarlandı. Yolcu kadın
lardan beşi öldü, biri ağır diğeri halif yaralandı. Şoför ölmüf mua
vini yaralanmlftır. 

İsmet Pş. Hz. ile M. Mo· 
lotof arasında telgraflar 

MOSKOVA, 12 (A.A.) - Gaze • 
teler, tep-İnievvel inktli.bmm yıldönü
mü münasebetiyle Il!lnet Paşa ve M. 
Molotof a.ra&md.a alınıp venlen tebrik 
telgTaflarını neşretmektedirler. 

Muğlanın ihracatı 
MUGLA, 12 (A.A.) - Vilayetimi 

zin Küllük, Bodrum i3~lelerind- bi· 
rinci teşrin ayı iç.inde 8 at, 3 meıık.ep, 
95 öküz, 67 inek, 121 dana, 3 domuz, 
398 keçi oğlak, 1254 kiimea hayvanı, 
41 koyun ve 940 kilo sünger ilıraç e• 
dibnİitir. 

Gireson imam ve hatip
lerinin liir kararı 

GiRESUN, 12 (A.A.) - Vilayeti· 
miz şehir ve köylerindeki imam ve ha 
tipler kendi aJ'alarmda yaptıklan bir 
toplantıda dini vazifelmindeıı ba§ka 
zamanlarda ..arık ve cübbelenm çı • 
k.armağa karar vererek sarık ve cüb
belerini çıkarı.r.şlar ve medeni kıya • 
fetle gezmeğe l>aşlam!flardır. 

Azerbaycan üniversiteıi 

Dünkü "Maten" gazeteai tu ha.
vadisi nesretti: 

"Reisi Prens Saılabaddin bey· o
lan Ademi mel'keziyet komitesi ile 
ittihat ve Terakki cemiyeti tarafın. 
dan neşredilen bir beyennamede 
mütterek gaye için iki cemiyetin 
miiştereken çalışacaklan bildiril
miştir.,. 

,l-------------------------------) ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ _ 

MOSKOV A, 12 (A.A) -Tepıini· 
evvel inkılabının 17 inci yıldönümü 
mün.....,betiyle Azerbayoan'd.a ilk Uni 
veraitenin açılma mer~ Y"llıb:ıı.q
tır. 

.ıi.L 

Eserleri Almanyada 
menedilen bir 

Alman musikişinası 

Aktam çıkan "Tan., gazetesi ise 
i~i büsbütün karıttrrarak Paristeki 
c~miyetle lstanhuldaki cemiyetin 
birlt-ftiklerine dair bir haber net· 
retti. Bu muğlak ve müphem fey
leri gazetelere kim veriyor? 

Prens Sabahaddin heyin hana 
söylediklerini size tekrar edeyim: 
"Biz arllk politika ile uğraşmıya• 
cağız. Milletin terbiyesile mefgul 
olacağız . ., dedi. Fakat arası çok 
g~çmeden, intihap zamanı gelince 
Ademi merkeziyet fikrini müdafaa 
edeceğini söyledi. Şündi "La 
Turquie NouveUe" gazetesini 
o çıkarıyor. "Terakki,, gazetesini 
de lstanbulda yevmi olarak netre
decektir. Sabahaddin beyin bu 
harekatile sözlerinde hiç samimi
yet olmadığı anlasdıyor. Hinçak
lar, bir Arnavut 'fırkası ve "Ara· 
bistan Araplarındır,. diye Necip 
Azuri güruhu hep Sabahaddin bey
le birleşmişler. 

Bizimle ittihat ettiğini ilan ey
lemesi su maksatlara müstenittir: 

1 - 'Sabahaddin hey çarşamba 
günü c!eniz tar:kile lstanbula gidi
yor. 

2 - Hakikati hale vakıf olma
yan cemiyetimiz muhiplerini bir
le1t'k diye aldatmak istiyor. 

Şark meselesinden 
Balkan itilafına 

Bükreıte çıkan L'lnde~ndance 
Rowruıw ga:z;etf!Si yukarıdaki lxqlık 
la Balkan itil.alt komeyinin Ankara iç 
timaı müaıuebetiyle fU makaleyi )l<IZi 

malt.tadır: 

"On dokuzuncu asrın tarihi, boğaz 
l<ıT meaeleai ile Şark meselesinin haki· 
miyeti altmda geçmİ§tir. Sultanların 
T ürkiyesi hasta adam, bütün devletle· 
rin matmaı nazarı bulunuyor ve bu 
hal ihtilaflara ve harplere sebebiyet 
v-;riyordu. Balkan devletleri ise, büyük 
dıplomatların uk&lannı tecelli ettir • 
dikleri bir entrika merkezinden baı • 
ka bir fey deiildi. 

Halbuki bugün vaziyet tamamen 
berakistir. Dünyada hiç bir mıntaka 
yoktur ki sulh orada bundan iyi ta • 
karrür etmiı bulunsa ve devletler 
bwıdan daha fazla bir açıklıkla leş -
riki mesai etsin. Burulan yirmi .sene eu 
veline gelinceye kadar .imk&n:ru; ad -
.lolunan bu hal, bugün en bedbinlerin 
üzerinde bile tesirini gösterecek bir 
hakikat olmaıtu. Ankaar konferansı 
Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yu 
goslavya arasında tam itilafı yeniden 
tebarüz ettirmİftir. Bu itilôf, mü1te .. 
rek menfaatlerin tam bir anlaşnuısı 
üzerine kurulduğu gibi büyük devlet
lerin yenide nentrikalarını çevirmele
rine karşı gelmek hususundaki arzu • 
ları Üzerine. de müesses bulunmakta
dır. Bulpari•tan i.ııe, şimdiye kadar Bal 
kan misakına reımen iltihak etmemiş 
olmakla beraber, bu misaka dahil dev 
letleı·e gittil,çc daha fazla yakltqmak 

ta ve bir falihayır olmak üzere bir uz
l<qmo siycueti takip eylemektedir. 

Daima u;yan etmeğe ve biribirleri· 
ni parça.lamaia haz.ır balwıan Bal kan 
milktleri, acaba menfaatlerinin U:ap 
ettin:liği bu lıiyasıetli idrake n<Ull var • 
dılar? Bu, derinleftİrmeğe değer C.ir 
siy<Ui psikoloji me•eluidir. Bize ge • 
lince, biz bunan fere/ini devletlerin 
mukadderatım idare eden dirayetlı lle 
makul devlet adamlaruula bulmakta
yız:. Eğer yeniden bir harp Avrupayı 
tehdit edecek olur•a, buno herhalde 
Şark meseleııi sebebiyet vermiyecek • 
tir. Büyük devletler, Balkanlann kü
çük devletlerinden daha akıllı ve ma

kul gözükmektedirler. Eğer onlar da, 
Balkanların verdiği misali takip eder 
ve Balkanların göaterdikleri açıklık ve 
hüsnü niyetle aralarındaki ihtilaftan 
hallederlerae, kıtamız için hiç bir kor 
kulu yarın mev.:ouu balıaolama:ı&. T arİ· 
hin garip tecellilerindendir ki aulhun 
merkezi bugün Karade.ni:z; aahillerin • 
de bulunmaktadrr. 

Bulgaristan ve Balkan 
itilafı 

Le Mesırager d' Athene'in, aon gün• 
!erde Bulgar propagandasının, Bulga• 
ristanın Balkan itilafı mi.sakına ~tira
ke amade olduğuna fakat Ywıaniata· 
nın bu i§tirak aleyhine hareket eyle
diğine inandırmak için büyük bir fa. 
aliyetle çalıştığı hakkındaki yazısını 
mevzuu bahseden "La Bulgarie" diyor 
ki: 

"Bulgar propagandası .. Bu iddia, 
h,.kihatin tamamen aksidir. Filhakika 
iki gündenberi, Elen hükümetinin Bul 
garistanı misaka iıtirake ikna için sa .. 
mimi gayretlerde bulunduğu malum -

dur. O zwnandanberi, nıe Baf11ekil, 
ne Hariciye nazırı bu memleketin ya
kın zamanda mi.ııaka i§tiralıi için ıra • 
mimi temennilerini iUıarda hiç bir fır 
satı kaçırrnaml§/ardır. Elen re/ikimi -
:zin meydana koyduğu Bulgaristanın 
mi.saka İfl:iraki muelesi yeni bir me· 
.sele değildiT. Ve misakın İm%aaından 
beri birçok kerre matbuatta mev:zuu 
bah:robnu,ıur. Bulgar hükumetinin 9 
Şubat 933 tarihli beynelmilel vesika
yı imza eden dört memlekete iltihak 
etmem.eaindeki sebepler malumdur. 
Son zamanlarda Başvekil M. Kimon 
Georgiel'in bir ecnebi gazeteciye söy .. 
Lediği gibi, Bulgaristan bu hususta 
eski vaziyetini tamamen muhafaza et 
mektediT. Hiç bir şüphe götürmiyen 
bu ifade, bu husustaki Bulgar noktai 
nazarını sarih surette izaha kRlidir. 
Ve bundan dolayı BCl§Vekilin ba sözle 
rine burada yeni bir fey ilaveden içti
nqp ederiz. Esaaen Le Me:nager d' At
henes de bilir ki Bulgar hükiımetleri, 
beynelmilel mahiyette bir misaka iıti· 
rakimize mWti olan prensip meselesi
ni Balkanlarda bir yaklcı§ma ve uzltıf 
ma gayretine engel yapmak isteme • 
mektedirkr. Bu keyfiyeti, Bulgar mat 
buatma verdiği son beyanatuıda M. 
Titulesko da kabul etmiş ve Bulgaris
tanm Balkan misakına ademi iıtiraki· 
nin, bu misakı yapanlann Bulgari:rta
nı Balkanlarda mesai birliği eserine 
bilfiil iştirak ediyor telakki etmeleri· 
ne mani olmadığını kaydeylemişti. Di 
ğer taraftan, Ankara müuıkeratı ne
tice/esinde ne§redilen tebliğ de, Bal • 
kan blokunun bu bloka dahil olrru • 
yan diğer Balkan memleketleriyle o -
lan müna.ııebetlerindeki devamlı te • 
rakkiyi zımnan müşahede etmektedir. 
Bu, Ankarada bu defa statüsü tanzim 
ve daimi teıkil&tı tayin oluıuın Balhan 

itil&lına Bulgaristanın ademi İ§tiraki • 
nin, bu itil&fuı akdine sebebiyet veren 
gayekre vusul için bir mani tıeıkil ef· 
meme.itte olduğunun resnıen itiralıdcr. 
Şunu da kaydedelim ki Bükreşte çı • 
kan L'indepenJence Roumaine refiki
miz; daha geçen gün bu husuııta fÖyle 
diyordu: "Bulgaristan, şimdiye kadar 
filen Balkan misakma iıtirak etme • 
mehle beraber mUak.a d<ılıil memle • 
ketlere gittikçe daha z.iyad e yak laf• 
makta ve lalihaytr telakki edil.ebile -
cek bir uzlaşma siyıueti takip eyle • 
mektedir." 

Balkan itilafı Konse
yinin Ankara topla· 
nışı etrafında akisler 

Slovo ga:z;etesi de: 
"Dört Balkan devletinin Ankara • 

da akdettiği konferans, Kral Alek.san 
drın leci ölümünden &onra kaydedile
cek bir vak'a olmak üzere Balkanlar 
ar<UI müansebatının inkİfalında mü -
hi:rn bir merhale teflıil etmektedir. de 
dikten aonra §Unları ilave ediyor: 

"Bulgaristan, Türkiye ile arasında 
ki dostluk misakı ve Yugoslavya ile O• 

la" uzla§ma siyaseti ile Balkan itilafı 
sistemine doğru teveccüh eylemekle 
beraber henüz bu misaka iştirak et • 
memiş bulunmaktadrr. Bulgaristanın 
bu misaka iştirakini ve k0111§u devlet• 
lerle itilafını kolaylaştırmak için Ce • 
nevre müessesesinin ruhu ve nizamatı 
ile tezat teşkil eden muahede/erin ta• 
mamiy<ıti siyasetinin haricinde bir lor 
mü/ bulmak lazımdır. Ergeç, siyase • 
tin tekamülü ile milletlerin hukuku • 
nun tanınmasuıa vanlacaktır. Balkan 
milletlerinin an'ane ve menfaatleri 
nazarı d kkate alınmadan ve her Bal
kan milletinin terakkisi için birer zı-

BERLlN, 12 (A.A.) - Ahnaıı mu
sikıiti-sr Hindemith'in _,erinin Al
ma.nyada çalınmaaı ya.sak ediJm.i§tir. 
N ;ona) Sosyalist kültür tubeoi mü· 
dürii d.emittir ki: "Hmdemith'ıin -
_.!eri kendisinin Nasyana.J ~ 
liğe layik olacak değitiJdiği elde ede
mediğini göstermİ§tr. Bundan baıJ<.a 
muhacir iki Yahudi ile plak çıkarmak 
suretiyle aeciyesizlikte buluıwnupu-. 

Tayyareci Mollison 
LONDRA, 12 (A.A.) - Fena tall 

yüzünden ortada lı:euneğe ııneebur k;ı.I 
dığı l,.ondra - Melburn yarqmda.kıi ta:ı' 
y....-i ile Brük""l' den hareket edeıl 
tayyareci Mollison bun>da karaya İı> 
mişlıir. 

Leh kanunu esasisinde 
tadilat 

VARŞOVA, 12 (A.A.) - Parla· 
mento, kanunu eaasinin ıslahı kanuı>" 
mı yakında tıekrar müzakereye bat -
lıyacaıktır. Gazetelerin yazdığına gö • 
re meclis azasının üçte ikisinden fa.Z• 
lası tadili.ta taraftardır. 

man teıkil eden şeraiti gözönünde tııt: 
madan Balkanlarda itil&/ ve teırik• 
ınesaiye ucisıl olunamaz. Bu, bir birit1• 
den çekinmeksizin ve birbiriyle rnıııı· 
ru: vaziyette bulunmaksızın Balkan 1' 

til&fma varan yegane yoldur. Boyl 
olmadıcı takdir,Ie, Balkan milletle" 
münasebatındahi do•tluk, fuphe ıl~ 
çekingenlikten hali kalmıyacaktır. 
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Fırtınalı yaş ..._ _______ Bilırıeccmiz 
Emeklere ve paralara Geçen defaki bilmecemizi doğTu halle-

"Bir ycqtayım ki onda ölmek 
için bile coşkunluk rıar ." 

Mari Batkirçef 
yazık !.. denlct" ara•mda çekilen kur'ada birinıcili-

ği Çapa Krz Muallim Mektebi talebean-

Kadınlar ondan pek korkarlar. Fırtı
tıah yaş, boralar içinde geçen günler .•• 
Onun nesinden korkulur? Ona nasd 
kartı durmalı? Gerçekte ise boralı yaşm 
düıkünlükleri pek az bir nesnedir. Zür
riyet yetittiren bir uzvun itten, ipe.ne
den kalması bir Sayruluk ( !) değildir. 
Elverir ki o iılememe, o işten kalına yo
lunda olmut bulunsun. Bozuk düzeni ol
masın. Yalnız kadınların .1nir kinıeleri 
bu çağda çok oynak ve depretiadir. A· 
zıcık bir soluk sinir tellerinde çılırm çığ
nldar koparır. Bunlar geçici boralardır. 
Bora geçer, durgunluk yavat yavq J"
rine ııelir. Bora ile durırunlak aralığın· 
da nebze bir bozulduk kalmaz. Boralı 
yaftan olmuştur, denilebilecek belli bat· 
lı bir hastalık yoktur. O çağda aayruluk
lardan bir tanesi meydana çıkacak olur
sa a.sılmıt olan gidilişe ııöre ııider; can 
ııkar, lakin korkunç olmaz. Yürek itken• 
celeri olur ki hekimler ııerçekten korkunç 
yürek sıkıntılan oanırlar. Fırtınalı Yat 
geçtikten sonra her nesne yerli yerine 
ııelir, korkulacak ıey kalmaz. 

Anadolu halkevleri, kimi on bef den 40 numaralı Mübahat Hanım, ikinci. 
günde bir, kimi aylık, bir takım !iği Tophane~ 9 numarada Meliha 

Cönk (1) ler çıkarırlar. Bunlann i- Hanmdtaza~ ldaretıanemıize ka 
çinde değerlileri de yok değil. Fa. dar teırif eclerelıc hediyelerini almalan 
hat öyleleri de var ki niçin çıktık- keırdi.lerinclen rica olunur, ••• 

Boralı yafta kadınların kimilİ yürek 
sıkıntılarından, yüzlerine kan aaldınna· 
!arından, yürek çarpmt.lanndan, korku· 
!ardan üzülürler. Korku içindedirler. Es
kiden çektikleri iç aıkıntılan timdi da· 
yanılmayacak kadar yorucu bir kerteye 
ııelmiştir. luıilik dalgalan batı sarar. 
Be_nzi birdenbire kızarır, sonra ..ıftrır. 
Kollarında bacaklarında, biribiri anim· 
ca soğukluk ve uyuşukluk duyar. Göv
desini ter kaplar. Yürek hızlı hızlı çar
par. Eğer eskiden bir yürek hastalığı var 
sa ııkınb kasırıı;aları sıklaırr. Bacaklar 
fİşer, karaciğer büyür. Fırbnalı yqta 
meydana çıkan ve yüreğin zebun düıtü· 
ğünü gösteren bu alametler, cliriliğin (2) 
herhangi bir baıka çağındakilardaa cfa. 
ha az korkunçturlar. Ve eğer aayru iyi· 
bakılırsa ııeçer giderler. Oyle kerteler 
olur ki Önceden yürek sapsağlam ikeo, 
orta.fa, ankladığını, zebun düttüğüııü 
cöıterecek bir sebep yokken geliJigüzel, 
uygunsuz çarpmağa baılar. Gerçekten 
wrulmuı gibi genişler, gevşer. 

Canı uçmakta ( 4) olsun yürek aay. 
ıruklan ustalarından, ünlü hekim Poten 
ı.öylelerinden birisini gönnüş, umudunu 
kestiği için: - Bu yılı geçirir, clemiı. 
O yılı ıı;eçinnit, ertesi yılı geçirmif, ken· 
disine 1relmit ve tam yirmi sene sonra 
başka bir oayruluktan ölmüf··· 

Demek oluyor ki önceden korkuya 
diitmek ııerekmez. Dereyi ııörmeden de
ğil, ıı;ördükteo sonra paçaları •rnıımama· 
h. 

larına, yazılannı kimler için yaz,. 
dıklarına ııe kimlere okuttaklanna 
fQJılır. 

Bunlardan biri geçen gün elime 
geçti. içinde, ne yalan söyleyeyim, 
yerli Çeflli göremedim. Aylarca, 
hatta yıllarca önce Ankara ve la
tanbul gazetelerinde çıkmlf, kılife
leri bozalı bir takım resimler._ 

Yazı olarak ta ıuradan buradan 
gelifİgüzel toplanmıf birkaç ıııını· 
vır ne.ne ••• BeJ on bozuk düzen 
düzgü (2) karalaması ••• ile ..• Ve 
ifte hep•i bu kadar. Eyice sayma
dım ama, sanırım ki (200)e yakın 
sayfası vardı. Cönk değil koca bir 
bitiğ •.• Niçin, kimler için çıktığ be
lirsiz bir bitig ki. üzerinde uğra
f"'lların emeğine acınır. 

Eski çağlarda ozan (3) taslakla
nndan biri, gününün ileri gelen 
bir adamına ıızan bir öğmece (4) 
yazıp göndermi,. 
Adamcağız, bu değersiz yazının 

fUraaına burasına göz gezdirip te 
bir ne.neye benzetemeyince: 

- Sizin için bunu yazmamak, o 
kadar güç bir İf mi idi ki, yazma
ğa kalkı,tınız? diye sormuf. 

ôtekinin ne kar,ıhk verdifini 
bilmiyonım ama, bu sorguyu, gös • 
terif için çıkan içi kol cörtkler uğu
runa avuç dolusu para harcayan 
Anadolunun birtakım küçük hal
kevlerine sormak yerinde olur. 

Bu halkevleri cönk çıkaracak 
yerde, çevre (5 )lerindeki gençleri 
çatılan altına toplamak ifini ba
faraalar kendilerinden umduğumu· 
za ve beklediğimizi yapm~ olurlar
dı. 

M. SALAHADDiN 

(1 ) Cönk - mecmua, risale (2) Düz
gü - şiir (3) Ozan - şair (4) Oğme. 
ce - methiye (5) Çevre - muhit. 

Diyorlar ki fırtınalı yaıta lanruzı kan 
d=arlarında tansiyon yükselir. Diyor
lar ve ayak direyorlar. Olabilir. Olabi
l:ir ama, bu hep böyle olur diyaneyiz. 
Damarların tansiyonu kadmlarda olduğu 
gibi, erkeklerde de yükselmeye yüz tu- , .,...,.,., __ ..,..11!!!!!!_!!!!!!1_.., ... __ ..., ... _ 
tar. Böyle olmalda beraber kadınlarda, ıribi ıeyleri kesmeli. Onlar için uluorta 
tansiyonun artması çok &"ez (5) gelip tutulacak öğüt ıudur: Tabiat yumuşak 
geçicidir, ainirlere, damarların sıkl§ıp olmalı; ııinil'ler durırua. 
buruımaaına bağlıdır. 

Tansiyon yükseldiğinin ancak bu yük· Uzun zamandanberi toplanmıı k:almıt 
sekliğin sürüp gitmesile bir değeri olur. kanlar, birden bopnabilir. Heınen yata-
0 kerteye geldi mi artık oturup dinlen· ğa ıı;irmeli kunıldanmamalı, kan kesil-
meğe, yiyeceği, içeceği azaltmakla da mez akar&a, üç, dört ııün sonra kesici 
düt mez. Dü, ürmek için ne yapmak la- iliçlar kullanmalı. Bu bolbol kanaına-
umsa yaptık, her nesneye bat vurduk, lar, tık sık olursa kaınızlık ııetirir. Bu 
gene bafll"Dadrk diye umadauzluğa mı 
düıcceğiz. Asla. .• iyice bilmeli ki &ağlık sefer de kansızlığın çaresine bakmalı. 
ve esenlik uzun yıllar tabiatin üstünde Aylarla süren bu fırtınalı Yat - da-
bulunan bir tansiyonla uyuıabilir. Oyle ha doğTuaıı - bu Y"! fırtmaaııun Once-

lııi yükoek tansiyon gerçekten yararlığı den hiç belli etmeden bir, iki ay içinde 
olabilir. Böbreklerin iıi, beyinde kanın 
dolaşmıuıru kolaylaşttrır. Tansiyonun birdenbire ortaya çıktığı da olur. Ayda 
yükselmesinden korkmamalı. yalnız uya- l:iı ııelen kan artık ~lmez olur. Kadın 
nık bulunmalı. Uç ayda bir kere kendi· kırk bet, kın< yedi Yatındadır. Kutkul• 
nİ hekime ıröatermeli. Gidilecek yolu öğ- nır. Bu, gebelik için IMr baılangıç olına
renmek için. sın? hemen hekime koıar. O, kestirme 

• • • 
Fırtınalı yaşta kadınların tutulacağı 

batka hastalıklara gelince, bu yaşta fÖY· 
le yapmanan böyle olunun; kendini 118• 

kın diye haykırmeğa lüzum yoktur.Yal
nız tunu gözönüne getinneli.Düzgiin a· 
ralarla bir kan akıyordu.Bu kanla gÖv· 
dedeki bOr çok kötü f<!yler çıkıp gicliyor· 
da.Şimdi o kmldi.Gövdede kötü tortular, 
posalar bırakacak şeyleri yememeli.Sinir· 
di o kesildi. Gövdede kötü tortular, po
salar bırakacak ıeyleıi yenıeuıeli Sinir
leri gıcıklayan, uyandıran çay Ye kahve• 

Milli tefrika: 12 

- Heey enayi! Sana &f1k ol, 
eönlünü bir kıza saldır dediysek 
onun uğuruna. budalalat. uykunu 
kaçır, sarar, sol. .. verem ol, geber 
demedik ya? .. 

- Ne yapayım? Elimden gelmi
yor ... Hem sen nasihati bir tarafa 
bırak ta bana cevap ver. Kutuyu 
açtın mı? Açmadın mı? 

- Tabii tahmin edersin ki açma· 
dım. 

- Son mektuba bir cevap geldi 
mi dersin? .. 

- Dün bir ~Y çıkmamı.b ... Bu
gün gelir mi bilmem. 

- Anladım ... Bu sefer battan 
savma bir mektup yazmı• olacak
sın. 

- Bilakis ... Seninkine gönderdi
ğimi adam akıllı telleyip pulladım. 

Seni sevdiğimi, üzmek istemiye- 1 

ceğimi bilirsin ... 
- Bilirim ama ... Dün hiç olmaz-

söyler: - Oyle bir f"Y yok. itin doğru• 
su da odur. Kırk bet yatından ıonra ge
belik kıtlaşır. Bu bir kural ( 6) dır. O 
kuraldan alarga (7) kalan gebelikler pek 
seyrektir. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

( 1) Sayruluk - hastalık. (2) Dirilik 
- Hayat. (3 ) Sayru - hasta. (4) Uç
mak - Cennet. ( 5) Kez - defa, kere. 
(6) Kural - kaide. (7) Alarga. açıkta, 
drşanda. 

Müeilifi: Nazmi Şehap -
aa sekiz on mektup yazdın. Halbu
ki randevun da vardı. 

Nazmi gülümsedi: 
- Hata ettin... Randevum de

ğil, randevularım vardı. Buna rağ
men yazdığım mektuplar tam yir
mi üçü buldu. Bir de talebe içtimar
m ilave et! Ne kadar yonı.lduğumu 
anla. 

Bir kahraman tavrı takınarak e
lile göğsüne vurdu: 

- Benim gibi bir murahhası bir 
"daha ele geçiremezsiniz ... Kıymeti
mi biliniz ... Yoksa, sırtımda yu
murta küfesi yok, derhal istifamı 
basarım. Kendi i•lerimi geride bı
rakıp sizinkileri yapıyorum. 

Cebindeki kağıt tomarım çıkar
(lr; 

- Bak ... - dedi - Kadıköylü
nün istediği cevapları daha henüz 
yazıyorum. 

"Korbo .. nun gözleri merakla 

(Milliyet), oku)"JCUlanna salı w cu
ma günleri oın.k ü:ıere haftada ilııi bil
._ takdim eder. BilmecderinWııi cloğ
na halledenler arasında kur'a çelı;iyonız 
,,., ~ara hediyeler ·•eıiJonız. 

1 
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3 
4 
s 
6 
7 
8 
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1 
1 

., .. 
Ceçen haftaki bilmecami

zin halledilmis şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
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Yeni birmecemiz 
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Oananlıca kar!ı\ıklarmı yuclığımız 

kelimelerin öz türlcçe mukalıiileriıni tek· 
liııizöıı bo§ ııözlerine yerlqt:ire.-elı: ke• 
nİz ve (Milliyet Bilmece Memurluğu • 
na) gönderiım. 

Müddet: P~ cünü aı...
kada.rdır. 

• 
Soldan sağa 

1 - Muallim (8) 
2 - Bahadır, nıııil, retit ( 4). Çirl.ıia, 

duv• (3). 
3 - Hasta ( 4), 
4 - ldriık, itili, nailiyEjt (6), Nezir, 

valt (4). 
5 - istifham (2). Pi.tan (4). 
6 - Nota (2). Ecnebi, yal>ancı (6). 

• 7 - Büluğ. emıiş (6). Eap (2). 
8 - Akıl, zeka (2). Cet (3). 
9 - Vahdet değil (6). AhnW<, uıha, 

ittira eden ( 4). 
10 - ldhani edatı (2).Bir rakam (2) 
11 - Akran, çift, emsal ( 2). 

Yukardan aşaiı 
1 - Ders (7). Ç- derman (3), 
Z - Nota (2). Bir~ (4). 
3 - Nota (2). Le- (4). 
4 - Mev.W, nail (7). Muzlft (3). 
5 - Laıme, ayak yumruğu (5). Cera-

hat (4). 
6 - Ahü eoin etmek (7), 
7 - Yet (2). 8enV (2). 
8 - Şerik (~ 
9 - Cebel (3). NaaıY'9 (4), 
11 - Nota (2). 
11 - Dmnen (4). ~.bayi,~ 

yet (5). 

parladı: 
- Naad güzel oluyor mu bari? 
- Bilmem. •• istersen bir kısmı-

nı sana okuyuvereyim. 
- Çok iyi ama... Nercleyse zil 

çalacak. .. 
- Dersi a.111verirsin, biter, gider. 

Zaten yarım saat IKllll"I beraber 
yapacak bir itimiz var." 

Ve arkad-.mı kolundaa tutup 
çekti. Bu sırada "flP !., diye yere 
düten bir eksprese aklı kaydığı İ• 
çin "kol'bo., itiraza vakit bulama· 
mı,tı. Odadan çıktılar. Nazmi gar· 
soniyerinin kapısını kapıyorm~ 
gibi tabii bir hareketle sınıfı kilit
ledi, anahtarı cebine koydu. Kori· 
dorda ders zamanını bekleyen üç 
bet talebe dola,ıyordu. Alt katta, 
duvardaki saate bakarak esneyen 
mubassıra ehemmiyet vermediler. 
Zemin katında alçak bir iskemle 
üstünde oturan Mustafa ÇAVUf, sol 
yumruğvnu Kurtdereli taklidi dizi
ne dayaınıt, uzun bir kiraz çubuk!~ 
dalgın dalgın sigara içiyordu. Kat
lan çatıktı. Nazmi ceketinin men· 
dil cebinden iki sigara çıkarıp bi
rini korboya uzattı ve sigarasını 
kapıcının çubuğuna dayayarak yak 
tıktan sonra laf olsun diye sordu: 

- Çavut nen var gene .. ? 
Eginlinin öfkesi üstü; de idi, tat· 

ması i.cin bu sual kili geldi: 

Kim öder, kim ödemez 
Alacaklıdan borçludan lal açıl

mışh. 

Derken: "Kim borcuna sadık. 
tır, kim değildir!" münakaşası bQf 
lıadı. Şimdi lıatınmda kalmıyan bir 
isimler saydılar: 

- Filanca borcunu öder! ... 
- Filanca öder amma, geç öder. 
- Falanca, hiç ödemez. 
~ramızda piyasanın tanınmlJ 

kağıt tüccarlanndan birinin yanın 
da çallf"n bir katip te vardı. Ona 
da sordular: 

- Sen, ödeyecek borçlu ile öde 
miyecek borçluyu nasıl ayırt eder
ıin? -

Dedi ki: 
- Ayırt etmeğe lüzum gör • 

mem! Çünkü kapıdan içeri girdi· 
ğim zaman, ödeyip ödemiyeceği • 
ni anlarım. 

- Nasıl? 
Güldü: 
- Borcunu verecek cidamın su

ratı asık olur. Yüzüne bile bakma
dan zile basıp paraları getirtir. 
Sen de alır, çıkarsın. 

Gelgelelim, niyeti bozuk borç • 
la, gayet ikramcıdır. O da •eni gö
rünce zile ba;ar amma, para ver
mek için değil, kahve ısmarlamak 
için ... 

Güler yüzle: 
- Geç otur canım ••• iki satır lal 

edelim .• deı't söze başladı mı, hiç 
durma, papkıanı l>Qfına giyip sa • 
V4tf••• 

Sorduk: 
- Demek, keramet kahvede ••• 
- Tabii değil mi ya!. Bir fincan 

kahvenin ktrh yıl hatırı vardır di
ye boş yere mi söylemişler!. 

Kulakmisafiri 

Bugünkü program 
!STNBUL' 
18: Almanca ders, 18.30: Dam mur.İ· 

kiai. (plak ile), 19,30: Ajana haberleri, 
19,40: Kadın oaab ( Sebna Hannn tara • 
fından lmduılık halıkında müaalıabe), 
Z0,10: Garp musilcisi neşriyatı (plak ifo) 
20,40: (Nefir eanaomda ilin edilecektir) 
21,10: Ajans ve borea habeneri, 21,30: 
Oıkesıtra, 22: Radyo caz ve tango orirea
tr...ı. 

823 Khz. BOICREŞ. 364 m. 
13 • 15 Gündüz ne.tri1ab 18: Pli.le. 19: Ha· 

herler, 19,15: Pli.le:. 20: Oni.ersite. 20,20: Plak. 
20.45: Koin.faırns. 21: Schumnnın eserlerinden 
senfonik konıer. 2la,4S: Senfonik konıerin 
devarru (Dovorak.J - Haberler. - 23,10: 
Kahvehane k.ooıeri. 

2Z3 Khx. V ARŞOV A ı346 m. 
18: Piyano keman konseri 18,.25: Muaabahe. 

18,25: Pl&k. - Muaa.habe. 19,15 : Brahmıın e
ıerlerinden Viyolonael iJe aonatlar. 19,45: E
debiyat. 20: Çift piyano cazı, (Pli.k.) 20,20: 
Aktüalite. 20,30: Şarkılar. (Pl.ik.) Muhtelif 
bahiıler. 21,16: Edebi neıri7at. 22: Senforiik 
23: konaerli rekli.mlar 23,15: Plüc:. 23,45: 
lnsili:ue konferaaı. 24,0S: Muıikiıi. 

545 Kbx. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Bertba ıalqn orke•traır takımı. 20,50: 

Muaal.abe. 21,25: Taıannili yeni M•c.ar bes
teleri, 22,30: Haberler. 22,50: Budapeıte kon
ser orkeıtraıı. 24: Almanca konfer•n• . Ma
car ıabne heyeti. 24,15: Ca zbant. 

841 Khz. BERLIN, 357 m . 
18: Ha_fifi muıiki. 19,05: Çoc:uk neı riyatr. 

19,30: Bando mu:ıka.. 20,30: Hukuki bahiıler. 
20,40: Aktüalite. 211 Haberler. 21 ,10: Neıeli 
neıriyat. 21,40: "Sonauz du•ar lar,, iıimli milıı:
rofon. maıal. 22,10: Dana ritminde melodiler 
(küçük orkeıtra ile.) 23: Haberler. 23,25: 
Mozart neıriyab. 24: Dana mv.ıik.iai . 

592 Kbx. ViYANA, 507 m. 
18,20: Hafifi muaiki. 18.SO: Kadın aeıriyatı. 

18.SS: Konferans. - Dera. T e knik neıriyat. 
20: Hebea-ler. 20,30: Holzerin idareainde rad· 
yo orkeıtraa.ı, (Leo Falljn eaerlerindea.J 21, 
40: Muıaha.be. 21,SO Se nfonik konıer. 23,20: 
Muaahahe. 23,30: Haberler. 23,SO: Danı mu
aikiıi. 1: Pl&k. 

10 +1 
Cumhuriyetin yıldönümüo• 

de Türkiye nafiası 
Nafıa Vekaleti tar&fından her ay111 

sonunda çıkarılan "Nafı itleri" mean<J• 

asının bet.inci ıaym da çıkmrftır. lçônde 
gayet kıymetli münderecatla birçok re
simler ve haritalar va....ıır. Bilhaaaa CUJJI' 
huriyetiın on birinci yılında yapılan de
miryolları faıiliyeıtine ai:t reoıimler ve isı
tisıtikli uahat, yeni yapılan J"Ol ve kıöt>· 
rülere dair bir yazı, su itleri, Elmadağın' 
dairi menbalardan Çankayaya isale eıli • 
len boru hatb İnfaatı hakkında resim ve 
yazılar, Nafıa Fen mektebine dair bir 
lrik, vilayetlere ait nafıa İJ)erinden -
da birçok nafıa havadisleri, Biblognı& ., 
saire v•dır. 

Gayet nefis beaılmıı w tertip ~ 
olan bu değerli meanuayı tavıiye ..1 ' 

Karilerimiz bu nüshada on bir yılbk 
nafıa itlsine mt ..... çok değerli izoılıat 
bulacaklardR". 

• 
I nkilapların 

•• 
Oğrettikleri 

Vasfi Raıit 

Yeni çıktı, müracaat yeri Milli
yet matbaasıdır. .. ..................... ~ 

883 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleri3. 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde ııcenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 •8043 ---------· Yarın akşam MELEK sinemasında 

Bllttl• ZENGİNLICt • GÜZELLIGI Ye iHTİŞAMI Ue 

KARNAVAL ÇOCUGU 
F raa11aca ıöal il stıperfilm takdim edllecektiı. 

Tercüme eden Seniha Baş rollerde: 
Bedri H. 1111\1\11 ı 1 VAN M O S J O U Ki N • TAN 1 A F E DO R 

8263 I Numaralı biletlerin enelden temini rica olunur. 

'e
1

·~----:••ı•ı-~-~-·~·.·ı .. •--•••-•T•tır•kl•,•e•d•e-ilk-•d•ef•a-o•ı.•r•ak-• .. •.:::::::::::1 ~ 
~11-l _, 3 Bu perşembe akşamı S A R A Y ıinemasında 

=-amde_ai_'_' M_ILL-lY-ET_" •-·-· Mı K ENİN . ŞEN SAATİ 
ABONE OCRETLERl : Pek etlencell •• temaplı film. 

Türkiye için Hari~ iP. 

3 •1lıil ....... . 
6 " ••••••• 

...!!,._n • • • • • • • 

L K. L. it. 

4- ·-7 50 14 -
14 - 28 -

Gelen nralıı: seri ••ritme&.- Müddeti 
ıeçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gaır:ete •• 
matbaa,.a ait iti• için müdiri1•t• mQra. 
caat edilir. G.uetemia ilialanu m••'uli)' .. 
tini kabul etm••· • 

Mllteharrlk reıiler ınucidi W ALT DISNEY'ln 3 domu• 
yavrusu da dahil olduğu halde MİCKEY MOUSSE 

ve RENKLi SİLL Y SENFONİLERİRI TAKDİM 
EDECEKTiR. 
Londrı, Paris, Berlin, Viyana, Budıpette d. bÜ1İill ıinomacıletı 
ı yakludımı ve emsalsiz bir muvaff:<-. yet kazanan mtlıteııı• 

....,.._.....,....___ bir program. 

ŞAFAKTA SİLAH SESLERİ 
Fran11zca 16sltl, mGthif, heyec:atl ve m arekb ba,ek U. F. A. Filmi 

1 P E K sinemasının gelecek muvaffakiyet filmidir. ....................................... --.ı ................. ...., 
- Nem mi var? Şu kartrki ~i 

olacak kefere yok mu? 
-Eey? 
- itte o var.- Mel'un ..• az kal-

ım bu y-.ıan sonra. beni kanlı ka· 
til edecekti ..• Yukarı çrkma, yas
ıahtır dersin anlamaz .•. 'Gavur git, 
aonra ben menzul olurum,, dersin 
gene anlapıaz.... Sonunda çalyaka 
ediverip ün:nıüğünden sıhıvirdin • 
ni, ensesine en.seaine üç bet taı>lııh 
inivirdinni aklı batma ııeldi am • 
ma.. Gel gelelim herifin yakasım 
naıd kavradıysam öyle elimde kal
mış ... 
Çubuğunu derin derin çekip ha. 

vaya halka halka dumanlar salar· 
ken ilave etti: 

- Ne dersin efendi? Mahkeme
lik olsak bu urbanın değerini bizim 
maaştan kestirirler mi? 

Bu sual Nazminin tasarladığı 
bir plana uygun gelmitti, hemen 
cevabı yapıftırdı: 

- Sen merak etme, Mustafa ça· 
vuf ... Hele o gün gelsin, ben efen
dilerden para toplar, iti bir dengi· 
ne sokarım ... 

- Hay Allah senden razı olsun 
oğul. .. 

Sonra, beklediği rütveti alını~ 
J>ir hapishane garıliyanı gibi sor
du: 

- Apğıki kapıdan mı çıhacaa· - -

ruz? 
- Evet ama. .. Şimdi değil, ya

rmı saat tonra. .. 
- Olsun... Ben cereyanı kese

yim de ... ne zaman canınız isterse 
o zaman çıkarsınız ... ihtiyatı elden 
bırakmamalı. 

Kilktı, bir odaya daldı. iki ar
kadat ta dar bir merdivenden bod
rum katma indiler. 

Dersten ve mektepten kaçmak 
istiyenler, bu Mustafa Çavutu ih
mal edemezlerdi. Çünkü o, mek
tebin bütün kapılarına oturduğu 
yerden hükmeden adamdı kapıcı
nın odasında bir elektrik düğme
si varclı ki, U!ltaca birlettirilmit bir 
takım elektrik bataryalarının anah· 
tarı hükmünde idi. Bu düğme !&ğa 
çevrili durunca mektepten sokağa 
yol vereR herhangi bir kapıyı aç· 
mak imkansızla,ırdı. Hem it bu 
kadarla da kalmaz, kapılardan bi
rine bir yakl3'3-n oldu mu hırçın 
bir zil mektebin her tarafını çıl
gın bir inatla çmlatmağa ba,lardt. 
Bunun icin bir dersten kaçmak, a· 
rasıra ın~ktepten tüyerek Beyoğ
lunu şöyle bir kolaçan etmek İste
yen talebeler, Mustafa çavutla iyi 
geçinmeğe, onun gönlünü almağa, 
daha doğrusu ona baç vermeğe 
mecbur olurla.,d~ 

Ho, ..• Bu baç pek pahalı,.. 
olmazdı ama, talebe batına ha.it' 
da iki paket birinci sigaradan ~ 
ğıya da diifmezdi. Mektebiıı "" 
tün geçit yerlerini eli altında 
lunduran Eginli, bu halile bir 
derebeylik kurmuttu. Birinci ~ 
la zemin katını bir ~anılı bele d 
dürınüttü. , 

Bodruma inip yemekbaneniı' 
bulunduğu tarafa saptıkları ,. 
Nazmi Korboyu kolundan d~ 

- Hilmi ..• Yukarıda seninle 
lay ettim ama ... Benim haliın ~ 
den farklı değil ..• 

Hilmi gevrek gevrek güldüı d 
- Demek adam akıllı vurul 

- Evet.- b 
- Hangisine? gacolar sende 

değil, iki değil ki... ııi 
Yemekhanedeki masalard~ 1' 

riade kartı kartıya geçtiklerı ti 
wım Nazmi elindeki kağıtları ıı,{ 

- itte buna ... Evvela can~JıÇ 
.kar gibi oldu ama, gün geÇt1 ~ 
içimde bir yakınlık hiasediyorıı 

- Mari duymasın!.. ı, 
- Nereden duyacak? Ar&etl 

pen mi bu kaltak? 
Gülüttüler, J' 

- Bitme 1 
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-= ır ' Tramvay Gü~cto V<§l~D 
I~~Qeifl ba.kBI"I~1Z 

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

bir yazr yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 
5 lira. 

ikinci gelen makalenin sahıöine ı 
2,5 lira 

Hakkı telif verilecektir. 
Bu muıabakaya yalnız liseler, yiikıelr mektep talebeleri İftİralı 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
ıatır olman, kağıdın bir tarafına yazdmıı bulunman lcizımılır, 

Bu yazılar cuma günü akpmına kadar elimize geçec:ell 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen miis.abakayı kazananlar 
Geçen haftaki güzel yazı müsabakamızıda birinciliği musiki değip. 

~i aerleııhalı yazı ile Hukuk fakül telinden 4512 irfan Komu Bey, ikin 
Cı/iği "Gazi Hz. nin nutukları" ıerleııhalı yazı Üe Galata1araydan Mu
ı.dfer Bey kazanmıftır. 

Kendilerinin hüviyet ııarakaltırÜe birlikte idtıremize müracaat ede
rek mükciltıtlarını tılmalarını rica ederiz. 

MUSiKi DEGIŞMESI 
Bütün &İyasi h3.diselerin~ resmi beya .. 

~ların, beynelmi.lel münasebetlerin fev .. 
itinde olarak, Türk milleti hesabına haf· 
·~ın en ehemmiyetli meselesi musiki 
~ğişmesi meıeleıidir. Türkiyenin dünya 
;'.",Yepyeni prensip\erile ytniletmeğe bat· 
'«lığı beş on senedenberi bilen ve biJme.. 
)tn herke.in mür.aka!asını etli~ mesele, 
~lurka - alafranga muıiki meselesi, ni
""Yet, biitün düğümleri çözen büyük ' 
tlin bir itaretile hallolunuyor. 

1 
.. Y eni prens.ipler üzerine kurulan yeni 
Urkiye, musiki denmeğe bik layık ol

llıayan heyhey nai'melerile en ehemmi
Y•tli tarafını, ruh ve duyııu tarafını ih· 
ııı..I edemezdi. 

~usikiyi yalnız bir eğlence vasıta11 
!annedenler musiki değişmesinin haksız 
~· liizumıuz bir it olduğunu düşünebi
""ler. Fakat ıunu gözönünde tutmak la
~dır ki mu~iki bir terbiye ii.milidir, bir 
lıltür i,idir. 
Bunu böylece kabul ettikten sonra 

~Usikimizde bu işi başaracak kabiliyet· 
~n mevcut olup olmadığını araştmnakt 
~'ti hakikatin tam karı111na götürecek 
lıir faaliyet olacaktır. Muıikimizde de
llıekle hata ettiğimizi iaah edeceğim, yal
~·~. şurasını kaydedeyim ki asırlardan
_, rakı masalarmın dumanlı kerahaüne 
l>ek uygun düşerek sürüklenip gelen 
t<>ygoycu nağmelerinde İnRnt yerinden 
6Yttatacak ruhunu harekete getirecek 
bir kudrel ne vardır, ne de var olacak· 
~r. Birisinin söylediği şu güzel sözü da· 
llııa hatırnnızda tutalım: "Musiki insa 
~ıı başını öne değil. arkaya düşürmeli-

~l'.,. Asırlardanberi tüneyen tavuklar 
~hi başonızı öne düşüre düşüre bizi bi
l'ıbiriınize .aydıran curcunaya artık el
'eda. 
~ ~u musiki de tıpkı acem dili, arap di-

l!lbi, fes gibi, tekke gibi bize sonradan 
tlrniş ve bir siilük ııibi yapışmış arizi 
'"" teydir. Türkler araplarla temas et· 
~eri zaman arap muıikisini ve Bizansa .. 
t;dikleri zaman Bizans musilıi.ini aldı· 

· Bunla?'In karıımaımdan meydana 
telen arap çorba11 bir müddet yalnız 
lılra.y musikisi olarak kaldı. Sonra her 
"ıocıa gibi yukardan aşağı, halka doğru 
~Yıldı. Tıpkı divan edebiyatı gibi htan• 
1ı}un ve diğer büyücek şehirlerimizin 
il Vasında bugüne kadar hükümran oldu. 
b.~~Uıı böyle olduğunu mille.~~. a~.li cev· 
'""l'lııi teıkil eden Anadolu koyunun hu· 

susi ve temiz bir mal musikili oluıu, ve 
nihayet buııünkü alaturka mmiki. nağ
melerinin Vatikan kilisesinde demir bir 
sandık içinde ta Kurunu Vüstada Pa
palar tarafından ıaklanmıs olan ve uHı
ristiyanlığın mukaddes ~ğmeleri., adı 
verilen nağmelere aynen benzeyiıi pek 
güzel ispat eder. 

Menıei itibarile ne derece Türk ol· 
duğunu gördüğümüz bu musikinin Türk· 
lüğe yaraşrr teknik bir kıymeti de yok
tur. Bu itibarla meskenet ve rehavetten, 
melankoliden baıka hiuiyatı ifade kud
retinden mahrumdur. Diğer taraftan 
garp musiki tekniği armoni ve akuıtuk 
ilimkrinin teessüsü ile (poli fonik) çok 
sesli bir muıiki haline yükıelmi§; zengin 
ve muhteıem armonİlile her türlü hissi· 
yatı ifadeye muktedir bir eser olmu§tur. 
Bizim sazların yanında bir semfonik or• 
kestra bir lokma ve bir hırkaya kanaat 
eder görünen dervişlerin yanında garp 
dünyaımm muazzam medeniyet eserleri 
gibi dunnıyor mu? Bütün asil tahassüs. 
leri.mi.zin ifadesini; ıstırap ve seftnçleri
mizin akislerini; karada, denizde ve ha· 
vada hiikim olan beteriyetin yükselitinıin 
mi.niııru orada bulmayor muyuz? 

Menşe, mahiyet ve kıymet itibarile bi
ze ne derece yakıştığı, daha doğrusu ne 
derece yakışmadığı meydanda olan bu 
köhne musikinin cemiyet içinden sürü
lüp çıkarılması ıinkıli.bın artık ırraıı gel~ 
miş yeni ve belki en mühim adınurun a· 
ttlma11; bizi semalllra doğru çeken ülkü· 
müze bir baıamak daha, hayır bir kat 
ııök daha yaklaşmamız demektir. At-tık 
milli Türk motiflerile itlenen ve garp 
tekniğinin muhteşem armanisile zengİn· 
Ieıtirilen Türk eserleri semalar Türkün 
yeni zaferinin olııun bestelerini yükselte
cekler. 

Musikinin nisbeten enfeı olduğunu i
leri sürerek bu itin fertlerin arzu ve te· 
mayüllerine brrakılmasın•, tedrice terko
lurunnıru söyleyecek olanlara ıon bir 
söz söylemek liıznndır. O da bu adamla· 
rın Türk inkı1ibınm mini.aını anlama .. 
nuş olduklandır. ismet Paşanın dediği 
gibi Gazinin devlet ve idare sistemi ter
biyevi ve ihzari bir sistemdir. O, kurul
muş ve yoluna girmit bir cemiyetin, bir 
devletin reiıi değildir; yeni bir dünya 
yaratmağa namzet bir milletin batıdır. 

Hukuk Fakültesinden Irfan KONUR 

GAZI HAZRETLERiNiN NUTUKLARI 
· "r'iice Gazimiz B. M. M. nin dördüncü 
'çliırı.. devresinin son toplanma yılını a· 
~lteıı, üzerinde her Türkün ulusal bir 
·~•ııle dunnağa borçlu olduğu çok özlü 
• ~;;.erli bir nutuk oöylediler. 

> tı.uyuk kurtarıcının öz d~le ~u· 
~ 'lrınağan ettikleri ıon hitabelen, o· 
ti..t, ı>arlii.manter memleketlerde olduğu 

"' sadece protokol ııereğİ olmaktan 
~•tündür • Herkes bilir ki G:"zımız 
~ zaman ufak bir kütleye bitap et• 
'ıı z, Onun karımnda daiına aenılmaz 
... aıılmaz hütünlüğile koca bir ulus 
.... d .... 

~ (),,derin her nutku ııerek hükıimet, ge· 
ı;°t Otıun dayandığı kamu için en güven· 
Ilı r direktiftir. Onun her sözü aıacağı· 
.: , YÜlueleceğUniz yollan aydmlat<ır, o 
llı"lllınez baım aldığı yönettiler ülkü-
0~ hız, inancnnıza güç verir. Bundan 
tw.~diir ki Gazi Hazretlerinin son nu· 
~ ~ bize yalnız ııec;en yıl içinde yurt• 
._,.~0rii.len oçk değerli. !tleri ıı?5teren en 
h~ b~r blii.nço de~I. f"ynı zamanda 
ıı, biJ ~ız bir çok ıılenn. ana hatl:ır•· 
l'İtıd d_İren bir belge - vesıka - dege-

•dır 

l..;u~~riyet hükumetinin yapa.cağı iş· 
'-Pi lloreneğe kapılmayarak. daıma he
v~ ı, metotlu teknikli bir planın çerç&
tilrı,,tıden asla ayrılmaz. "Dün,, ile "bu
~ arasındaki aıdmaz uçurumun en 
ı....._'d.. _,.balesini, baıarıım ilk sırnnı 
~ııtuı.ı aramak doğru olur. Büyük Şefin. 
lıllt . ~~dan bir daha anlıyoruz ki 
ı,.~n ,okonomik iıleri hakkından en 
~ ek!'kliğini ııidermek sanayi progra· d' olçülü planın çizıilerı üıtiinde 
''lrlana dan amacın:ı yaklaırnaktadır. Ta· 
~ n fabrikaların temelleri atılmıı, 
lır, ~e k~r~lmuı ve iılemeğe başlam.•ı· 
~ ol ker •ıı meml kete t.ımamen verım· 
••t b,,~k bir şekilde başarılmıştır. Tica· 
~ v glılıklaıımızda 11yasamız karşılık· 
·~•nk anlaımalar çerçeve.O içinde yü 
'ı olan ledir.Satllğımız metalann baılıcala 

Ürünlerimizin verimini ve kaliteıi· 

1 
nin arttıracak çareler alınmııtır. Bann
dırlık programı ulus işlerinin en östiin· 
de ııelenlerindendir. Deniz yollanma ııit
tikçe ağlarını 11klqtırmaktadır. 

Paramızın acunun en sağlam parası ol· 
duğunu, denk ticaret ve denk bütçe aıya· 
"'" ile, ulusun E"llanİ ödünçleri dolayı
ıile göıterdiği yüksek erıenliği devlet 
reisimiz haklı bir övünçle anmıılardır. 

Gazi Hazretlerinin dıı ve devletler a
rası sıyasamız hakkındaki sözleri açık 
ve dürüıttür. Cumhuriyet Türkiyesi bir 
yandan ulusal karuma ııücünü pekittir
meğe aavaıırken, öbür yandan uluıların 
emekbirliği barıı yolunda çalışabilme
leri için bütün varlığımızı esirgemedik 
ve esirııemiyeceğiz. Doatlarımızla olan 
bağlılığınuzın çözülmezliği yıllarca d&
nenıniıtir. Balkan antlaşması üzerinde 
bilbaua duran Şefimiz Balkan antlaıma· 
11 konseyi azalarının karpsında bütün 
Türklüğün duygularını en büyük kürıÜ· 
den, en ııenit bir ıalii.hiyetle anlatmıı· 
tır. 

Gençtik ve kültür işlerimize gelince: 
Uzerinde en temiz bir özenle adeta titre
nen bu mevzular çok ıııklı bir yola ııir· 
miştir. Yüz yıllarca karanlıklar içine sap· 
lanan, Batı kiiltürünün kaynağı öz tari
himizle, öz dilimizin deieri olan ııeniş
liğe ulaşacağına inanmak lazundır. Güzel 
sanatların h painde olduiu ııibi musiki
de de Türkün benliğini, temiz duygula
rını. düıüncelenndeki canlılığı anlatabi· 
lecek Türk uluaal musikisinin temelini 
atmak zamanı ırelmiştir. Türk ulusu çok· 
tandır özlediği musikiye yakında kavuşa· 
caktrr. 

Uzak görüşülü, çelik iradeli Onderimiz 
ökonomik, kültürel ve baıaracağunız Ö
bür işler üzerinde hepimize bilhassa 
gençliğe ve münevverlerimize ulusal bir 
borç yüklemiştir. Ulkümüz daima hız
lanmak, daima yükselmek, inkılabımızı 
enginleştirm k ve ebedileştirmektir. Da· 
marlarımızdaki sönmez enerj~ tutuf8n 
ateıleı en büyük Türkten aldığonız inanç 

Şirketinden 
Alınacak para 

(Başı: 1 inci salı1fede) 
Bu paralar T-.ry Şirketinin..,.. 
cibe ve ıartlannı ila etmiyer•lc halk 
tan o tarihtenb..ri lazla aldığı .,.. 
firketin de delaatk .,.. tahriri ııe

aikalarla rmıteril bulunduiu pa
ralar olup ,,,.,:r.1ru,. rruıkaııelelerin 

ortadan kaklırılJığı tarihte bu f'la
ralarrn <la dört taksitte ikinci tef
rinden eııııcl Merkeıı Bankasuıa 

taüm el!meğe mecbur olduiunu 
ilôveten kendiaine tebliğ olunmUf· 
tu. lıte bu dela müddeti gelmiş o
lan birinci taksitin mezkur banka · 
ya kaellümü akai halde yüme 9 
lair. talebile kanımi rrwameleye gi. 
rifileceği ıirkete tebliğ edilmifti, 
Alutacalı ceaıaba gön mul dair. • 
ıinde icabı yapılacağı ve ıirket hü. 
kumetin kararına mütaı>aat etmiye. 
rek Şurayi Devlete müracaat etmiı 
vaziyette olduğundan yakuıda ale
ni muhakemede meulenin bütün 
salahatuıuı terrih olunacağı anl<Jftl
maktadır. 

Lutfi Fikri 
Beyin vasiyeti 

(Başı: 1 inci sahifede) 
dülı!lü.nı lhtiva eden gayet büyük bir a
partıman, Büyükada'da Nizam'da i1ci gü
zel köık ve arazi, Kadıköyünde bir ev, 
bütün eş ya11 ve lı:itaplandır. 

Lutf.i Fikri Bey bu mirasından vii.ria
lerinin kanuni hakları aynldiktan sonra 
kalan kısnuru bir takım hayr itlerine tah 
ıis etmiştir. Vaaiyetnamede tesbit edildi. 
ğine göre Lütfi Fikri Beyin mütebaki 
mirası latanbul üniversitesi Relotörü ile 
htanbul Asliye mahkemeleri birinci ..,;. 
llİ ve ceza mahkemelerinden bir hii.kim. 
den müteşddcil üç kiplik bir heyet tara. 
fııulan idare edilecektir. Bu heyete vaı>. 
yetname mucibince bir ücret verıilecektir. 
Mirasın idaresinden hii.sd olacak lanet
tüün bin lirasile her ıene bir müsabaka 
açılacak ve her sene ahlaka, medeni C&

sarete, aile bağlılığına dair en güzel e
ri yazana bin lira verilecd<tir. Bu eserler 
meyanından en güzelini bu heyet seçe • 
oektıiır. 

Gene her sene hükümlerinde en çcık i
sabet ve kanuna bağlılık göıt«en, umu
mun saygısını kazanan hakime bin lira 
verilecektir. 

Geriye kalacak geliı- ile lıer sene Üni
versiteden veya liselerden en iyi yeti§erı 
bir veya iki talebe tabıillerini bitirmek i
çin Avrupaya gönderilecektir. 

vanııer veraaetlerini is.pat ec:laıek 
miraslarmı alıncaya ve mütebaki mirası 
idare ederek vasiyetname İcaplarıru ye. 
tine getirecek olan heyet teşekkül edin
ceye kadar Lutii Fikri Beyin mirasına 
mahkeme elkoymuştur. Bu ~astan bir 
defaya mahsus olmak üzere Lutfi Fikri 
Beyin hususi katibine ve lstanbut Baro
suna da biner lira verilecektir. 

Avrupada 
Endişe artıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 

nasında mühim karıtıldıklar olma 
&ı ihtimalinden bahsedildiğini bil· 
dirmiştir. 

Muhabire nazaran, lng,iliz hüku 
meli ayni zamanda lngiliz heınteh 
risi olan Sar hükfımet komisyonu 
reisi M. Knoks hakkında da endi· 
te göstermit ve mwnaileyhin em • 
niyeti için dört polis hafiyesi gön
dermittir. 
Diğer taraftan Almanya, yapı • 

lan bu tahtidat haberi üzerine te
l&.fa dütmüt ve sefirleri vasıta.sile 
de muhtelif devletler nezdinde te
,ebbüstta bulunmUftur. Almanlar 
bilhassa Sarre' daki kaıtoliklerin re 
yini kaybetmekten korkmaktadır • 
lar. Çünkü bunlar mühim bir ye • 
kuna baliğ olmakta ve Sarre nü • 
fusunun onda yedisini t~il et • 
mektedir. Bunun için Vatican nez 
dinde de tetebbüsat yapmıflar<lır. 
Dün bu hususta Romadan fU ha • 
beri aldık: 

ROMA, 11 (Huausi) Vatican. 
daki Alman ıefirinin Sure' <laki 
katolikler hakkında papalığa t.e • 
minat vermeğe memur edildiği 
mevzuu bahistir. 

Diğer taraftan Alman hükfune
tinin konkorda'nun (Almanya ile 
Papalık arasındaki protokol) tat
bikı için Papalığın göstereceği mü 
messillerle müzakereye amade ol
duğu bildirilmiştir. Almanyanın 
klise ile münasebetlerini düzelt • 
mek için elinden geleni yapacağı 
tahmin edilmektedir. 

ve nurla bütiin bunlara kıvanÇ!a, dirilikle 
ulaşacağımıza timdiden antlaşmıt bu
lunuyoruz. Yolumuz açık ve aydınlıktır. 
Savaıta olduğu kadar barışta da Türk 
ulusunun ululuğu, Gazi Türkiyesinin me· 
deniyet ıeviyelİ.nin son zirvesinde gözleri 
yırtan okaru (azamet) karımnda bütün 
acunnunun eğileceği gün görünmeyecek 
kadar uzakta deiildir. 
Galatasaray Lisesi: Muuffer CEVDET 

MEMLEKET 
~ HABERLE~i 

Aydında 
Belediye işleri 
Bir ıenede neler yapıldı, 

bütçe vaziyeti nedir? 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın te· 

hir meclisi ikinci devrenin ilk top
lantıaını yaptı. Önce divan seçimi 
yapılarak reis vekilliğine Halim ve 
Ömer, katipliklere de Ekrem ve 
Ahmet beylerin seçildikleri anlatıl
dı. Daha sonra reis Nafiz bey be

' tediyenin ittifakla tasvip edilen ça· 
lıtma raporunu okudu. Bu raporda 
cumhuriyet meydanının tamamlan
dığı pazar yerlerini genitletme ve 
çoğaltmak için yapılması icap eden 
istimlaklerin yeni çıkardan istim
lak kanunu dolayısile geri bırakıl
dığı, su projesinin ehemmiyetle ta
kip edildiğini Sıhhat Vekaletinin 
tasdık ettiğini, Nafia V ekiiletince 
de taıdik edilmek üzere olduğunu, 
bemşerimiz Milli müdafaa vekili 
Zekai beyefendinin yardım vait 
buyurdukları 60000 lira ile au 
itinin yarısının ba.tarılabileceğini 
ıu iti için yapılan piyangonun re
vaç bulmadığından kaldırıldığını, 
elektrik itine belediyenin el koy
duğunu, vekaletten proje tasdikten 
gelince hemen indirmeğe konula
cağını, elektrik iti için gümrükler 
hissesi ile mezbaha ve bir 
çok kalem belediye vari<la.. 
tının ayrıldığını, ilk imar pro
gramının hazırlandığmı yakında 
meclise arzedileceğini, belediyenin 
hesap ve para itlerinin yıldan yıla 
iyilettiği bildiriliyordu. 

Belediyemiz 933 mali yılına 1389 
18 lira kasa mevcudu ve 99026 li
ra çetitli vergi alacağı ile girıni' 
933 yılın.ela yeniden 6456,34 lira 
daha tahakkuk ettirilerek bakaya 
105482,54 lirayı bulmut, 933 mu· 
hammen bütçesi 94024,57 lira ol
duğu halde tahakkuku 87232 lira 
o sene içinde tahsilatta 75423,5 li
radır. Tahıilat nis.beti yüzde 86,46 
dır. Bundan batka eski ııene ala
caklarından da 19765,64 lira tah • 
sil edilmittir. Sene içindeki umum 
tahsilat olan 95189,20 liradan 
83100 lirası aarfedilmi• 3447,5 
lirası da 934 e devredilmittir. 

Belediyemiz 933 senesinde hiç 
borca girmemi,tir. Evvelki sene· 
!erden devreden 123914,5 lira bor· 
cun 19825 o sene ödenmiştir. Bele· 
diyemizin borcunun mühim kısmı 
hazineye olan vergi borçlan te,kil 
eder. Son defa kabul edilen kanun
la eski seneler vergi boraçlarıdan 
yapılan tenzilattan belediyemiz ta· 
mamen istifade etmek için vergi 
borçlarını tamamen ödemek üzere 
tedbirlerini almıttır. Belediyemizin 
kalan borçları Emlak bankasile eı
ki Eytam sandığıdır. Bunların da 
bir taraftan ödenilmesine çalıtıl
maktadır. 

Bu rakamları ve malumatı cum-
huriyeti feyzi idaresinde Tü.~k be
lediyelerinin ula,tddan yuksek 
mevkii tebarüz ettirmesi dolayısile 
bildiriyorum. ---

Adapazarı yo\ları 
ADAP AZARI, (Milliyet) - Da· 

biliye Vekaleti Müsteşarı Vehbi 
Bey Kocaeli Valisi Faik Beylerle 
Maarif Müdürü Ekrem, Hususi mu 
hasebe müdürü R-.it ve mücadele 
reisi Apturrahman Beyler mektep 
ve yolları görmek üzere buraya gel 
diler. Şereflerine Halkevinde ziya· 
fet verildi. Yol ve mektep faaliyet· 
)eri memnuniyetle kartılarunıttır. --

Aydın ocak kongreleri 
AYDIN, (Milliyet) - Fırkamız 

ocak kongreleri bütün vilayet çev
resinde devam etmektedir. Ocak 
kongreleri bu ay sonuna kadar ~i
tirilecek, birincikanunda da nahıye 
ve kaza kongreleri yapılacaktır. --Aydında pamuk 

AYDIN (Milliyet) - Vilayeti
mize son ~ünlerde yağmur çilemele 
ri olmuşsa da pamuk mahsulüne 
bir zarar yapamamıştır. Kır tarla· 
)arının koza toplama işleri bitiril
nıif, su hasarların da birinci ve ?~· 
zı y:erlerde ikinci kat koza topla ışı 
başarılmıştır. Pamuk mahsulü bu 
sene havanların kurak gitmesine 
rağmen verim itibarile geçen sene
den yüzde 15 • 20 fazla olduğu 
gibi mahsul keyfiyet itibarile de 
çok iyidir. Bu sebepten ekiş geçen 
seneden az cJmasına rağmen, re· 
kolte gı:çen seneden yüksek olacak
tır. 

Diyarıbekir Halkevinin yardımları 

Diyanbekir Halkeoi ııe 

DIY ARIBEKIR, (Milliyet) -
Cumhuriyet bayramı nıünasebetile 
Halkevi yardım tubesi muhtelif 
mektepten olmak üzere 40 fakir 
talebe giydirmiftir. Çocuklara giy
dirilen kumatlar Hereke kumatla
ndır. Fakir yavruların ayakkabı 
ve kasketleri de temin edilmiştir. 
Halk bu hayırlı it için büyük bir 
alaka göstererek 600 lira kadar bir 

giydirilen lakır talebe. 

teberruatta bulunmuştur. Halkevi-· 
nin bayram günü 40 fakir çocuğu 
giydirerek sevindirmesi bayram 
neşesini bir kat daha arttırmıştır. 
Bundan başka Halkevi bayram mü 
nasebetile bir çok dul ve fakir ka· 
dma yardıbda bulunmuştur. Bu ha. 
yırlı teşebbüsten dolr rı halkevi re
isi Tahsin Cahil bey' .ı-öderdiği fa
aliyet ve alaka şayanı takdirdir. 

Diyarıbekirde askeri mahf el binası 

• • 

Diyarıbekir a1keri mahlil binaı 
DIY ARIBEKIR, (MiHiyet) - musiki ihtiyacına cevap vermekte. 

Diyarıbekirin son zamanlarda sur dir. 
haricinde yapılan binalardan biri Askeri mahfil binasının bir ta""' 
de askeri mahfil binasıdır. Binanın fmda da sinema vardır. Uzun 
önünd<{ı<i park Diyanbekirlilerin zamandanberi burada halka muhte 
neşe ve eğlence yatağıdır. Yazın lif seıli filmler gösterilmektedir. 
bütün aileler bu parka çıkmakta Sinema çok muntazamdır ve çolıi 
ve güzel, hot bir vakit geçirmekte- kalabalık olmaktadır. Sinema me'l'o 
dir. Askeri mahfil parkı bilhassa sim filmleri göstermeğe brqlamış-
aktamları yer bulunmayacak ka- tıry. ak d tü' k f'lml d .. rn a r çe ı er e goste• 
dar kalabalık olmaktadır. Her ak- rilecektir. Gönderdiğim resimde 
şam askeri bando muhtelif parça- Diyarrbekir askeri Mahfil binası 
lar çalmak suretile ayrıca halkın görülmektedir. 

Aydıııda ruam mDcadelesi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Baytar mücadele reisi Lutfi bey, vi
layetin baytari vaziyeti ve bilhasa 
ruam mücadelesini tetkik için mül
hakatta bir tetkik gezintisi yapmış
tır. Vilayet merkezile Söke ve Na-

• zilli kazalarında tek tırnaklı hay-
vanında Oftelmoraksiyon suretleri· 
le yapılan muayene neticesinde Sö
kede 3 ruamlı hayvana rastlanmı~. 
bunlar derhal öldürüln\üş ve fenni 
temizlik yapılmıttır. Diğer muaye
ne merkezlerinde henüz hastalık 
fÜphesi gôsteren hayvana rastlan
mamıshr. 

Define arayanlar 
GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik:

te bir define aranıyor. Mal müdürü 
' arayıcılara nezaret etmektedir. Bu 

ite önayak olanlar iki kitidir. Ve 
büyük bir wnutla faaliyetlerine 
devam ediyorlar. Define tersanede. 
ki kurumUf çeşme ve çınar altların 
da imi,... j 
Kıbrıstan Antalyayı muhacir 

geldi 
ANTL YA, (Milliyet) - Kıbrıs 

adasından 147 nüfus mülteci geldi. 
Belediye tarafından muhtelü yer· 
lere timdilik iski.n edildiler. Da. 
ha böyle bir kaç kafilenin geleceği 
söylenmektedir. 

talihe komanda eın1ek \·c ins:1nın kcndl gemisini istediği hedefe yürütelıi,. 
mcktir. Sa~lam sinirler n1üthis hayat nıüC3dclesinde mu,·arfalcıyctın en iı'f 
ten1inatıdır. Bıııatnalryh sınırlerinııı 

Bromural ·Knoıı-
ile Jı.uwetlendiriniı, bıınun müsekkin "' nwka.v\"İ tesiri her 'fite 1:örülür. 
Hıç ba zaraıı )·oktur ve alışıklık vermez 

ID ve 20 ltoınprınıeyi hıvi tUsı 

1trde ecuntlerde reteıe ılt uııılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen •/Rhin. 
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Milliyet'in Romanı: 32 Re~!:. ı~~!~~~ Bey~~ür~ı~~nr§~!!ı~n~o~:~Y~pcret 1 
gusu ile Refik Şevket Bey.in cumhuri· ederek memleketimize ~elmck istemele-
yet devrinde gelJ\>İ~ ırnuh.ac.irleri kas • rinden doğmuştur. 
d.etın.iı olduğwıu zannettiğini eksi "i<omanyadaki Dobrica Türkleri de 
takdirde Osmanlı tarihmden büyük buna inzimam etmiştir. Şimdiye kadar 
Türk tarihinden başlamak Jô.zan gele· altı ay zarfında gelen mühacirlerin mik-
c:ıeğiru işaret etnıiş ve demiştir ki: tarı 4337 dir. Dün te!efonla sorduk, Kös 

.~~~~~~~!!!!!!!"! 
Cumhuriyet devrinden sonra gelen tencedcki mühacirlerin miktarı yiizden 

muh,ıu:iclerin vaziyeti hakkında ma • fazla değildir. Ve bunlar da toplandığı 
lüıınat vereceğim ki, :zannederim Re • va~it l.'~nbulda~ gönderil.en vapur~a n~ Yaı.an: Marılıe R;chard Tercüme eden: M. F. fik Şevket Beyin mak&atları da bu • ledılnuşbr. Buı:un Bulga.-.standa l:tr nul. 

Kendisine yüzbaşı Ladudan öğren 
dik/erimi tekrar etmeğe başladım 

dur. yon Türk vardır. Ilunlann kesif bulun-
1923 tarihinden 933 tari!.ine kadar du.k:arı yer Deliormand;r. Buradaki 

Türkiyeyc ı;elen muhacirler.in rn.ikd.a- Türkler kuvvetli ve bildiğimiz tam Türk 
n mübadil olarak 99 709 evde 379,91,3 <?Vsafım haiz olan Türklordir. Diğerleri 
kişidir, muh~cirlerin :Wı.tarı yeni mit- Şarki Rumelide ve bir kısnu da Edirne 

H- ı ~ sa ı not alıyor ve icap ettikçe sualler 
u a sonıyordtL .. 

[Marthe Rich.ırd Frarn;a casusluk teş--

badele mıntakası haricinden gelenlerin vilayetinde Bulı:arfora kalan kısımda Ku-
miktarı 58027 evde 248,392 dir.Bunun ye §Ukav&k, Abi~elebi, Daridere denilen 
klınu ev olarak 157 bin 736 nüfus ola dağlardadır. Roır.anya'da 400 bin Türk 

kilatı tarafından ispanyaya Sen Sebas
tiycn'e gönderilmiş6r. V:azifcsi ora:d~ 
Alman casus te§kilatına gmnek ve iki 
<ihetli ca•usluk yapmaktır. Orada ken· 
dısinc kur yapan Walter isminde şiş
man bir Alınanla tanqmıştır. Bununla 
bir parkta gezerken Stcphan isminde bi
risine rast gc!mişler<lir. Stephan bir Al
man casusudur. Onu Alman casus teş • 
kilatı reisi Baron Fon Krohn'a tanıt· 
mışur. Kenılisin.i bu teşkil.itın içine al
mışlar ve casusluk yapmak üzere Fran
saya gondermiş!erdir. Marthe Rithard 
Fransada casusluk teşkilatı rci:;i M. 
Ladoux"tan izahat almış ve tekrar is
panyaya Sen Scbastiyen'e dönmilştür.] 

- Madam bir şey emrederler 
mi? dedi. 

-- Hayır dedim. Lüzum qlurs:-. 
sizi ı,.ağırırm •.• 

i"akat sonra birdenbire aklıma 
bir ~c.y geldi: 

- Siz dedim epeyce zamandan 
beri burada mısınız? 

- Evet ... iki ay oluyor ... 
- Mösyö dedim, hep burada mı 

ikamet eder? 
- Hayır. Bazan gelir kalır. Ba 

2.1111 ;;;ider. Birkaç gün görünmez. 
Fakat e.rkad~ları vardır. Ekseriya 
geliıier, burada otururlar, oyun oy 
narla.ı ve geç vakte kadar konu -

turlar... • 
!•in garibi bütün suallen fransız 

ca ~!arak soruyor ve hizmetçiden 
frar.~ızca olarak cevap alıyordum. 

E~vela meselenin farkına var -
madun. Fakat ispanyada olduğu 
nıı• diıtününce derhal sordum: 

- Fransızcayı ne güzel biliyor -
ıum.z. 

- O kadar iyi değil. Fakat Is· 
panyada bir Fransız aileainia ya • 
nında çalışmıştım da orada öğren 
dim. Bu ailenin yanın<la tam dört 
sene kaldım. Fransızcadan b8'ka 
lisan bilnıezlerdi. Ben de kulak 
dolı.ımluğu ile "öğren<lim ... 

Bu iş h:ç te kulak dolgunluğu • 
na benzemiyordu. Bir lspanyol k.:ı 
dımmn böyle bir aile yanında bu 
lrao.ı.r fransıcza öğrenmesi imkan 
dahı;inde değildi ... Fakat eşeleme 
dim. Çünkü belki bu da bir casus 
tu. Ve benim kendisini isticvap el· 
tığimi zannedebilirdi. Daha epey
ce bir müddet burada kalacaktım. 
Or.un için vaziyeti gün geçtikçe 
tlaha iyr öğrenebilirdim. 

- Peki dedim. Hadi gidin. Lii
rom olursa sizi çağırırm. 

Hizmetçi kadın eğildi. Ve geri 
çekildi. Giui ... 

Canım sıkılıyordu. Patlıyordum. 
Ve hala Baron Cenapları meydan
da yoktu ... 

Pencereyi açtım. Ve denizi sey
retmeğe ba,ladıın... Deniz insanı 
avutan en büyük bir kuvvettir. 
insan denize baktığı zaman butiın 
kederlerini, teessürlerini, yorgun • 
lukları_pı unutur. 

Serin bir rüzgar bağrımı dol • 
duruyordu. Uzaklara bakıyordum. 
Fakat birdenbire Baronun cam -
gözlü, kuru hayali, gözümün önün 
de canlanıyordu. 

Ben hayalden korkuyordum. Fa 
kat o hakikat halinde nerede ise 
kar,ıma çıkacaktı. Ve belki de ... 

Evet belki de, beni 52 yaşın ve..-
diği bir ihtirasla sevmek isteyecek. 
ti ... Bu hayali gözümün önünden 
ayırmak istediğim bir sıra.da kapı 
nın çalındığını duydum. 

Gelen BarondtL Kendisini kapı
"da güleryüzle kar~ıladım: 

- Sizi bekliyordum; dedim ••• 
- Bir işiniz mi, bir emriniz mi 

Yardı? dedi ... 
- Hayır, geleceğinizi telefon et
mişsiniz de ... 

Beraberce büyük salona girdik. 
Ve yemek masasının başına geçtik. 
lskemlelerimiz karfı karşıya kon• 
muştu. Fakat Baron kalktı ve ya
nımda, çok yakınımda bir yere 
oturdu. l!laki ellerile elimi tutmak 
ve böyle kalmak istiyordu. 

Fakat dedim. Bana bir vazi
fe verdiniz, tonra arka•ını arama· 
ilmız. Eğer i•irn bitti ise buraya 
ne derneğe geldim? 

- Evet, eve.t dedi, gönderdiği
niz malumattan çok memnunuz. 
Bu yazdıklarınıza ilave edeceğiniz 
'!:yler var mıdır? 

Kenc!isine yüzlıa11 Ladoux'dan 
üt;rcndiklerinıi bülbül gibi okuma
C? b;<s)adım ... 

O hir yardan küçücük defterine 

Güneşli, bol güneşli bir yaz ak?· 
mı idi. Otomobilimiz bütün sürati

le gidiyordu. Baron Sen Sebasti
yendeki apartıınanda muvaffak o
lamadığı taarruzlarına otomobilin 
içinde dev m ediyordu •. Ben gene 

mütemadiyen bir köşeye büzülü
yor, olduğum yerde küçüldükçe 
küçülüyordum ... Nasıl olur da söz, 
de lakırdıda bu kadar nazik bir a-

dam harekatında hiç itidal göstere 
. d ., 

mıyor u.-
Akş'am alaca Karanlık bastığı za. 

man Valladolid'e vasıl olduk. Gece 
yi burada geçirmeğe mecburduk. 
ilk ifimiz bir otel bulmak, sonra da 
hir masanın batma geçip bir yemek 
yemek oldu. 

l,ıihamız gayet yerinde idi. Fa
kat arada sırada Baronun soğuk

lııklan canmu sıkıyordu. Nihayet 
birdenbire: 

- Geceyi bir odada beraber ge
çirelim demesin mi? 

Tepemden vurulmuşa döndüm. 
Ne yapacağımı taşırınıştmı. Kendi

sine cevap verecek bir tek kelime 
bulaınzyorduın. Acabf kurtulmak 
için bir çare yok mu idi? Yoksa bu 
JQuhtefem otelde gene hapse mi 

girmiştim? Gözlerimin pınarların· 
da gözyaşlannm biriktiğini farke

diyordum. Ağzımda tat tuz kalma
mıştı. Mütemadiyen tabağıma ba
kıyor, dü,ünüyorduın. 

Masanın altında bacağıma çar
pan gert bir darbe ile uyandnn. Ba

ron dizkapağile bacağımı itiyor ve 
beni kl'ndiaine raınetmeğe çalıfı
yordu. Artık kanaat getirdim ki 
bu sefer intikamını alıyor. Fakat 
buna rağıtıen çok yavaş konutu
yordu. 

- Ne düşünüyorsunuz M~e? 
önce tereddüt ettim. Ve sonra 

'dedim ki: 

- Demincek söylediğiniz şeyi ... 
Geceyi burada geçirmeği ... Valla
dolid'de yapacak batka işiniz yok 
mu? .. 

Sözümü kesti; 

- Evet, dedi, Almanya konsolo
smıu görmem lazım. 

- Öyle ise ben Madrid'e kadar 
yalnız mı gideceğim? 

- Yok canım öyle değil. •• Beni 
burada beklersiniz. 

Demek artık tamamile esirdim. 
Cevap vermedim. Hiddetten köpü· 
rüyor fakat belli etmiyordum. Şim
di ele başka bir tuzağa mı düfmiil-
t
.. ., 
um. 
Yemeği hiç konufmadan bitir

dik. Belli etmeden bana bakıyor

du. Ne kadar da kendini beğeniyor 
du. Bu çirkin adam bakışları ile 
beni kandıracağım nasıl düşünebi
lirdi? Budala değildi, onun için 
bu vabizeyti beni hayretler içinde 

rak ta 628305 dır. Bunln;a 107564 ~ardır. Bun!ann .içerisin<!e Hıri:stiyan 
ev 16315 ar&a, 15201 dükô.n 6 mil • Türkler denilen Kakavuz Türkleri de 
yo'n 230 bin 971 dönüm aTa;i veril • vardır. Yugoslavyada 80ll bin kadar 
miştir. Mübadillere aynca kanun mu· Türk vardır. Eura~;Jü. Türkler, evvela, 
cibince verilen muhtelif renkli booo - !Madkedho~'.'da klendı._ermle lmlTa~. lak· ]sın_:,: 
la bun haricindedir Bu bmıolarm ar a enuz ı:e memış o an ur erau-. 
~lınu da altı milyon İira tutar. On· Diğer taraftan gene Ti;~k u~~urun~an ~]-
dan sonra, 1 Haziran 33 den ı haz.i· duklan halde k,ısmen dillenm m~tlen: 
ra.n 934 tarihine kadar gelen ınuha • n~ uyduran Tur~er vaı:dı.r. Harıçtekı 
cirlerin nükdarı Üç bin on sekiz evde Turkler bundan ıbare(tır.,, 
.15,319 nüfustur. Bunların 337 evde Bunl~. doğrudan d~iir.uya 90? .~:~.-
1383 nüfusu Yugoslavyadan, 956 ev- ~ bizimle beraber ıstılalara ~ş~..,.. 
de 4743 nüfusu Bulgaristan.dan 749 edip orad'.' !erlqen, asır]~ b~le 
evc!e 4284 nüfusu RU6yadan, 47 evde beraber bük':'?""an olan Turld'7.dir. Bun 
325 nüfuau Suriyeden 52 evde 252 nü dan başka diger yerlerde de Tiirl< ırla-
fus Adalardan. 230 .:Vde 1112 nüfus na m:nsup daha 20-30 milyo:ı Tü.~ var 
lranda.n, beş evde 9 nufus garbi Trak ~ ki, bunlar mevzuumuzun haricinde-
yadan gelmi§leı-, 1345 evde 6397 nü- dir. .. . . . . 
fus Trakyaya, aeklz evde 24 nüfus Ela Vdcil_ Bey,_ Türk ~anhııun hıcı:etle baş 
zize üç evde onbq nüfus Diyanbekirc lamış bır tari:lı oldugunu ve dünyaya 
t66İ evde 8881 nüfus muhtel.if vilô. • medemyeti yayan, dünyaya insanlığı IB· 
y..tlere yerleştirilmiş bir evde iki nü artan ve tanrttıran büyük Türk muiıa-
fus &erbe•t ola><ak k~bnışlardır ceıreti olduğunu qarct ettikten sonra 

1 Haziran 934 tarihinden ı ikinci Türlcrerin bir memleketi kobımize et· 
tqrin 934 tarihine kadar gelen mu • melde tarihte ~sli g?rül~ı ~ir isim 
hacirlerin yekıinu ise 3149 evde 11924 kazandddanm aoylennş ve hiç bir deıv-
nütuatur !et Türlderle boy ölçlişebilecek lcıoloni-

Bunl~an 496 evde 1959 u Yugos zasyona misallerine malik değildir, 
lavyadan, 1519 evde 5059 u Bulgaris demiştir. Türk her nereye gitti i-
landan, 972 evde 4337 ai. Roı:nıanya • 5e °'.~.eti!. imar. ve. i~ ~a J_>irlik-
dn.n 37 evde 1787 si Rucyadan, 28 ev te _göturmuş_tur. T~un ~ bır has· 
de 95 şi Snriyeden, 62 evde 161 i Ada leti de valı:t.ıle bayrağının balOm oldu-
lardan, 3 evde 23 ü Kıb~ bir ev· i-ı yerde esıİr .Y~yamamasrdır._ Bwıu_ 
de beti Afgani"ı•ndan, 12 evde 49 u ~olarak telakki ~]er oldugu gil>i 
Irandan, 19 evde 54 ü Garbi Trakya. kuvvet olarak ta tdf'kki edenler vardn-. 
d"'1ı gelmişler ve iki bin otnz iki evde Ben Türklerin .,.... yaşayamamalannı 
7739 u Trakyaya, 60 evde 159 u An • büyük bir haslet ve kuvvet olarak tanı-
ta.lyaya, 174 evde 1255 i Eli.zize, 66 mn. 
evde 279 Diyanbekire, 322 evde 1245i Şükrü Kaya Bey Türkleftıı 90n asır 

iÇ• -'-'- ı..A.O .L'---~1 --'-- ele t<maS ecle-muhte)if vilayetlere ~letfirilmot, 505 ~ ~~ 
evde 1246 aı da serbest olarak kal • ırek bu h......ta çdcilen sıfı:mbları anlat-
m.,lardır. llDJ ve bu hususta misaller .aydıktan 

Vdöl Bey, bcınlara karşı kanunen ya· «mra Cumhuriyet devrindelci h>cı·et ve 
pdan muavenetlerin mahiyetlerini Jcay. i.ıkan işlerine geçerek biz.im bu devir
dettikten ıonra. fİlndİye kadar zelen de ilk olarak karfılaştığnnız mübadele 
muhacirlere toprak tem edHdiğini, yal- biıcreti olmu§tur, demiştir. 
nız bu sene gelenlerin bar>dan hariç oldu· Vekil Bey içinde bulunulmuş olen 
iunu •Öylemiş ve deıniıtir ki: ı müıl<üJ §Utlar ve hu türlü vesaitsizlik 

"Çünkü yeniden bir t>oprak tevziatı n imkinsalık ile muvaffakiyetle ha§a· 
baılamamışbr. En çok gelen muhacirler nlnuş olan mübadele işinde bunların is-
rençperler, çiftçiler olduldan için yerleş· kim ve müstahsil unıfma geçt.ne!eri-
tikleri yerlerde mevcut köyleri takviye nin bizim memleketimizde daha s<me-
auretile yerleştirilıniıleı-dir. Kendilerine reli ve mırvaffakiy..Ue bitiribmt olduğu. 
emvMi metrukeden ve milli araziden top· .., ıöyl<IDiştir. 
rak verildiği gibi iıtimlak soretile ve V <l<iJ Bey nüfus meselesine ele te-
1505 numaralı kanuna göre toprak veril- mas ederek 1950 tan!ıinde Tür1ciye nu
miıtir. Bundan sonra ~ıkacak en mühim fusunun 30-35 milyona varacağmı oöy. 
mesele gelecek muhairlere toprak bubnak leyerek bu doğrudan doğruya milletmıi· 
keyfiyetidir. Cünkü elde devi~ malı ola- :zDı keneli sermayesinin verVnidir, demİ'§ 
rak pek az toprak lıalmıttır. Kanonun ve hariçtdıi kan kardeşleıiııııizin his ve 
derpiı ettiği köy meralarmdan fazlası hars arluodaı]arrmPZln gerek arzulan Te 

bunlara toprak olarak verilecektir. Bu gerek diğer aaiklerle memleketimize gel
mıl<tar da zelecek muhacirlere kifayet melerinin nufusumuzun artmaamda kıy
etmiyecek derecededir. Bana karıı yapı· metli ve büyük bic amil olacağuu iıa-
lacak ;,, mncut ve qlenmemiş aalıipli ret etmiıti.-. 
topraklan istimlak ederek bunlana tevzi Sürekli alkışlar ile lcarşıla.-n beya-
ebnektir . ., -1anna Vdril Bey ıu sözlcde nihayet 

Vekil Bey, bundan sonra, muhacirlere vennittir: 
ev temini için takip edilen usülleri ve büt Gazetelenle bazı hadisattan balıaedi-
çedeki tahsıisatm imkanı nisbetinde yapı· tir. Yalnız §UDU söyleyeyim ki ,bugün 
lan çalı§maları anlatamlı: ıark vilayetleri Türkiye Türkleri ve Türkiye Büyük 
içjn iki ııenedenberi 250 bin ve ıı:arp vi- Millet Meclisi - onun hüıkıimeti hariç
Jayetleri için ele 55 hin lira sarfeclildiğini teki bütün ıiıısaiılılda, insani barelı:etler
söylemİ§ ve demiıtir ki: le aliıkad..- oldugu· gibi taiıii kendi lıar

"Bizim memleketimizdeki koJ,avhklar ' cleşleri Türklerle de alli''.<adarclırlar. Bu· 
Te yerli halkın muhacirlere gösterdiği &iinl<\i T ürider bqka memldıetlmn ken 
şefkat ve merhamet ıayeaincle bugün is- dilerine olan dostluklarım orada bı.ılu-
kin o ı Ki çok ucuza malolmaktadrr. ..., Türld<.re yaptıldarı mumne]derle 
Buou nüfuı batına 100 lira olarak hesaı;ı öl...+ük" •--=-' .öyleramı zannederim ki, 
edeböliriz. T;,_:,_ """"nu·n ~ '- ve Bü-.::ı .. Millet Mecli.-

Refik Şe.ket Beyin aualinin ilıüıcıi kıs· s= hi::;;;:a t....=,. tercemım 
mma cevap verirken Şükrü Kaya Bey de 
miştir ki: olurum. 

"Köstencede on bin muhacirin bekle- Refik Şevket Beyin cevabı 
diği doiru değildir. Ba havadis müba· Dahili e Vekili Şükrü Kaya Beyin i-
liğalıdır. Bu sene gelen bütün mühac:ir- Y · sahih" 

bırakıyordu. 
krin yekıinu 12 bin ki~den ibareUİr. O- zahatından sonra söz alan takrır ı 
rada toplanan mühacirlerin bu sene biraz Refik Şevket B. Türkiyenin yeni siy~-

- B;tmed; - fazla olması, Bu]ıı-aristanda Deliorman <ederi i-çerisinde iskan ve muhaceret ı· 
------------------------· , • tine dikkat ve ehemmiyet verilmesini te-

~ şekkürle karıılıyarak dedi ki : 

G b d•ıı e - Nereden olursa okun gelecek laır-ayrimü a ı ere yenı- :ı~tr:!'::: :;.: 7:~ 
dmıeğimll.deın ve yağnnızdan ayrıcağı-

d t • t ı k mız hiı.elerle hakkı hayat vereceğiz. Bu en evzıa Yapı aca t:eahhüdün yerine getirileceğini resmi 
bir ağızdan da İiİtmelde memnun olmuş 

(Ba•ı 1 inci sahifede) -~ lıukınuyorum, içinizde muhaceret ac111· 
• .,,1 -. ne olduğunu tatmayan bahtiyarlar 

meb-Uk malların ı:nikdarı mevcut bonolara kiimilen ft hatta fazla.sile nrmıdrr {Hemen yok sesleri). 
tekabül etmekte ise de, gene bonolar n-.tlup kıymetini buLımamıttır· Fakat, muhaceret denilen halin saiki
Alaka4arla.r bunun sebebini ~ak kı;ymetinıin ee1a1 düşkün ve birçok ni behemehal maddi ve maııeTi tazyikin 
kimselerin mal almağa rağbet etmemelerine hamletmekt.edirl.er. Bun - icra ettiği tesirde aramalıdır, ne bahti
da umumi buhranm da teeiri oldugv u .Uipheeizdiı-. Bununla beraber Is • yar bir vaziyette bulunuyor11:& ki bütün 

T- etrafnnızda taıilıin uzun zamanlarında 
tanbulda mevcut metriik mallar faz lıa mikdanlt olmak üzere A.tdığa ÇI· kol atrp ta orada heı- hangi tesirin a). 

karıldığı takdirde, bonolllnl rağbet artacağından kıymet yÜkselecektir. tında bıraktığımız kardaşlerimi:zin hep
Diğer taraftan da Ana.doluda birçok metrUk mallar vardır. Bunlar da aini himaye edecek çok merhametli çok 
satılığa çıkarılacak oluraa, bwıını da bonoların yükselmesinde fa.idesi inaani bir kucak vazifesini muhafaza e-
dokunacaktır. den bir millet bulunuyoruz. Milletdat!a

rmıızm, kan kard~erinıizin v_..-la nak 
lstanbulda mevcut metriik mali arın daha fazla mikyasta sahlığa çı- lıedi.hliklerine ogöre artık nakle-

liaınlma.sma çalıfılmıaktadır. Bwılara gjt defterler Maliyeden Tapuya dilecek Jr.imae lmlmamq manası-
devredilınittir. Tapu bunların muamelesini ikmal ederek Ziraat Banka- m ç*arıyorum. Böyle üe çok 
aınıa devredecektir. Bunların muamelesi tekeınmül ettirilerek müzayede teıeW<üre layiktir, değil iee bariç
ile aatılığa çıka.rılacakhr. Bu suretle fazla mi.kdarda mal satabilmek teki mi.!Jettaşlarm bir an evvel nakilleri 

için teshilirt yapdma11 yolunda gayret 
için mevcut bir komisyona bir ikincisinin daha ilave•ile iki komisyonun göıterilmesini, kıf gelmeden evvel bun· 
birden çalıftfl"llması takarrür ebniştir. Bu sayede timdi günde 10 - 15 ıann nakledilerek yerl.,.tirilmeleri ha· 
parça mal satılabilirken, o zaman 2 O - 30 parça mal satılabilecektir. yat ve silılıatleri üzerinde faydalı ola-

Gayrimübadillere para tev:üaıı caitır. Vekil Beyden bilhassa rica ediyo-
Muhtelit Mübadele Komisyonundan gayrimüba.diUer hesabına Ma- rum. Vekil Beyin öz candan gayet açık 

liyeye devredilmit olan 30 bin lngiliz ljra.sınm gayrimühadiUere t.ev • ifade ettiği yeni Türkiye, milli Türkiye 
meTCudiyetini milliyetperverliğİne med

ZÜ için, gayrimüba.diller cemiyeti, Maliye Vekaleti nezdinde teşebbüs· 
h ' yıın olan Türkiye hiç bir zaman hariç- • 

te bulwunuştur. Bu hususta henüz ükiimetçe kat i bir kanır veri.ime • teki vatandaılarmm istiraplarma lakayt 
miftir. Fa.kat bir aya kadar bu paranın tevzüne batlanması ümit edil • kalacak derecede insani vazifesini unut
mektedir. Bundan gayrimübadillere istihkaklanna malı6'ıben yüzde mamıtbr n unutmayacaktır. Onun için-
yarun tevziat yaprlabilecektir. cUr ki mütekııl>il vaziyette va· 

-~ .J<:> 
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•••••••• 
Konservatuvar meccani konserle~ :ıı m~

ada radyoda da konserler verecek 
Musiki ha:ı-atın cereyanhrrma tabi-

dir. O hayat ve o hayat i-çindeki dekor de 
ğişdikçe musiki de değifir ! 

KonservatuvaT müdürü Demirci oğlu 
Yusuf Ziya Bey, söze höyle başladı. 

Sonra, yavaş yavaş düşüncelerini an
labnağa başladı: 

- Eski a!aturka ..• musiki, ipekli se .. 
dirinin üstüne, yaslannu afyonunu yu
tup keyif yetiştiren saray adamlannın 
musikisi idi. Böyle uyuıuk devri yaşat
mağa çalııan musikiden ne bekleyebilir
dik? 

Arbk, musikide de zamanın icapları
na uymağa mecbur idik. 

Bundan eli altmış •ene evvelki dil, 
nasd Türk dili değilse, alaturka C>'Usiki· 
de Türkün kendi musikisi değildi. Her· 
ıeyden evvel, üzerinde daJni:ası yoktu. 

Halbuki, bize öz musiki gerektir. Oy
le öz bir musiki ki, çalınırken, "ben T Ür· 
küm, Türkün malıyım!., diye haykırsın. 

Muııikide garba yakla'1J>Bic, kendi ben· 
liğimizden uzakla~mak demek değildir. 

KuHanacağımız malzemeyi ve tekniği .'usul Z;ya Bey 
garptan alacağız. Fakat stil, gene bizim ı gnn parçalar yapmağa doğru bir tema 
.ıilimiz olacak, Avrupaldar, zenci mu- ba~1ınuştı. 
sikisiıü bile 11'."'"P t"!<niğin~ u~d~ak Bu, yalnız bir özentiden ibaret değil 
çahy?rlar •. Tur~ nagm.~lerı, nıç.ın .~~~ , eli. Hayatın cereyan!an, ö~ ~!!ilıyord 
derruze edılmesın? .. Dunyanın en buyuk Bazı .hanendeler ayakta şarkı .öy! 
Kompozitörleri muhitlerinden aynlmak- meği daha hoş buİuyorlardı. A!atur~ 
SIZJn garp tekniğini ku."janınıf ve nice konserler veren gazinolara birer de pi/ 
§aheserler yaratn;ıış~dır. . . no yerleştirilmesi unutulmuyoı-du. . 

Macarların {Lıst)ı, Rusların .R~;ı- AlaturL:a saz aletlori bile şekilleri 
korsakof'u, hpanyollann (Alberuz)ı, 1~- değiştirme yolunu tutmuşlardı. Mesel 
veçlilerin { Grik) i, bu~ar, h~p kendı tanburun sesi, madenileştirilrr°~. "pa , 
milli varlıklarını terennum etblcr. haline getirilmişti. 

"Orijinalite,,si ct"lnayan musiki, uzu.n Bu y~ni i.JctlerJe nağmeler, d..."':.ha l 
ömürlü olamaz. Rus musikitinin bütün daha kuvvetli çıkıyordu. • 
dünyaca kıymet bulması, müthiş oriji- Bu yenilikleri musiki deği~imine b1 

nalitc sahi~i olmasından ileri gelir. hazırlık diye kabul edebiliriz. Zorla ı 
Alaturka musikinin İse hiç bir orijina.. ğil, yürüyen cemiyet ·hayatının icap!;-.t 

liteoi yoktu. Şunun bunu uydurduğu bir na uygun bir hazır!•!<··· 
kaç yüz makamın içinde.· buna: .. .,, kalan Yeni ve öz musiki, bizim eski saz]~ 
bir musikide za.ten orijinalite aramak ta çalınamaz. Çünkü hiç biı;nde, rni:li ırı 
doğru olamazdı. sikiyi canlandıracak kudret yoktur. 

Musikinin değişiminde aranılan şey, o Bundan sonrası iÇin ne yapılacak, ( 
na kendi benliğimizi vermektir. Garbı ye soruyorsunuz. 
körü körüne taliSt edecek değiliz. Belki, Şüphe yok ki bu işte, lronservatuva 
musikimize öyle bir çeıni vereceğiz ki, mühjm vazifeler düsüyor. Her şey 
herhangi bir garplı, onu dinlediği zaman: önce alaturka mu•ikinin kalkmasifo a<; 

- Hah, işte Türkün kendisini dinli- lan boşluğu do"·durmak lazımdır. 
yonım, diyebilsin. Konserlerimizi, mümkün oldu~ 

Musiki, güzel saaatlar içinde en de- dar sıklaıtıracağız. Bir kısnn konıcrl 
molaat olanıdır. Dağda koyunlarını otla• ri de, radyo• v:ısıtasile vermeğc tillı'!" 
tan çoban, kendi adını sorsanız bilmez a- ğız.... • 
ma, kavalını çalar. En ağır iı, kompozitörlerimizindıf 

Halk tabaka"jarı arasında yerleşen mu- Ortaya öyle eserler çıkarmalıdır ki, de 
siki nağmeleri ile, saray ve vezir hayatı- min de söylediğim gibi üzerinde Türk• 
nı terennüm eden ağır, uyutuk, tekke damgasını taşısın. Kabuğu garbın, fa 
musikisinin nağme]eri arasmda ne kadar içi bizim olan eserler İstiyoruz. 
derin farklar olduğunu bilmem söyle- Sözün kısası: Modem bir bina kurıl 
mek İber mi? Alaturka musiki, oda mu· cağız. Fakat nakı~lan, Türk elinden ç•. 
eikisi idi. Yeni musiki iıse, cemiyet mu· mıı olacak. Böylelikl-e benliğimizden lıı 
&iıi olacaktır. feY gaybetmeden, uzun Öml'- Ü, daY .. 

Alaturi<a musiki, bir zevk vasıtası, bir nıklı, herkesin zevkin i okşayacak, safi 
geçim vastıası idi. Yeni musiki ise, his- lam bir musikiye sahip olacağmuza ~u 
!erimizi ifade vastıası olacaktır. he edilmesin. 

Son zamanlarda, garp tekniğine uy· M. SALAHADDJ\11 

taımla§lar arasındaki vaziyette müte• 
k:ıbitiyet şeklinde mütebacsis olacağı· 
mız noktasını, sözünü hükUm.et.imiz.in 
derin ve kuvvetli •İyasetinin en güzel 
ifadesi olarak telekki ediyorum. 
T rakyada 12 bin muhacir yerleştirildi 

Dahili e Vekili Şükrü Ka.ya Bey 
y •• d . bu 

{Muğla) yaz ayları içerı11n e yam n· 
dan bir iki ay evvel hakikaten Bulga
ristandan bir muhaceret cereyanı baı 
lamıttJ. Ve bu muhaceret biı- akın ha
lini almakta idi. Fakat Hariciyemizin 
yaptığı diplomatik t~üsler, Bul • 
garistan ve Rom&llyadaki bu akını ta
mamıile durduı1111U§tur. Bµn!.arm ~ • 
halli tesirat ile olduğunu da Bulgan•· 
tan bükiimcti bize söyl~tir. Bugün 
pera.kıende yani malını s.ıııtııuş veyahut 
malı kahnamıı yola d.üşmıiİ§ Türk mu
hacirleri haricinde büyük hir akma 
mani olacak g....ek sıiyoaa), gerek ida· 
ri her türlü tetbjr]er a.lmmışbr. Arka
d.4ann:m pek iyi söyledıiıkleri gibi kış 
ortaıımda buraya gelecdı:. muhacirler, 
meonleketilmi.:<İn kışlannm sert olması 
itibarile çoık büyük ıztıraplara düşe • 
bilirlerdi. Onlann çekeceği bu ıztırap 
man.Ielrette çok büyük teessür!.,,. hu
aule getirir. l!kbahardan itibaren mem 
lekete gelmeleri daha muvafık olur. 
Bu kış ayları öçerisllıde bek!ediğimiz: 
muhacirlerin mikdan, bdkı 100 evı 
geçmiyecek kadar olması iktiza eder. 
Eğer baıkaca bir hadisat olmazsa. 

Gelen muhacirlere bugün gerek 
kolaylığı, ı;"'°ek lüzwn .,., ihtiy~~~ i~i
barile en çok ehemııniyet verdıgımız 
iskan abası T.....kyıt mmtakasıdır. Trak 
yaya yalnız bu sene 12 bin muhnc~r 
yerleştirdik. M üfettiıi umwni ve mou· 
yetindeki müfettişler mütemadiy~n bu 
i§le meıguldürler. Hükumette elınde· 
ki bütün kuVV'dıini sarfedet-dı: banla
nn bu seneden itiba...,.. müstaJuıil ha· 
1ine geçmelerini ttmin ed..cdı: tıetbir· 
!eri aknıftr. Kendilerini Hil ô.liahmer 
bet bin lira göndennii!ir. Da.ha da beı 
bin lira göndereceğini ....detımştir. 

On siya.set: Nüfus siyaseti! 
Diğf!r tara itan Zıraat 1 ekAlet.i de 

z·ra~t Bankasıyla anla§&J"ak bunlar• 
gerek riyecek •e ge .. :.: toh':'mluk ol.:: 
r..ı.: altı bin ton buğday gond~yı 
karar alt<na. alm•ıtır. 8uDll da ıülaan 
la yaded.,.-im. 

C!!Ç"'n sene büyük meclisin kabul 
eııtiği kanunun ihtiva. ettiği m~d~eler 
çok mühim ve çok esashdrr. Hükumet 
derhal bnnlm tatbi.kına geçmek üze • 
re tetbirler ahru{lıı l:.vveli. nazari o .. 
)arı ni7amname hazırf:>nmış ve çıka
nlmıftır. Talimatnameler de hemen çrk
mıı denebilir. Nizamnameyi Şurayi 
devletin J<abul ettiğini dün haber al
dmı. Kanunun derpiş ettiği huııuoi bir 
kcımİ&yon vacdır. O komisyon devlet 
da4relıerinin eaa.tlı azalarından en bü
yük ınenıurlar ve hariçten oeç~ 
üç azadan müreld<eptir. Bu komısyon 

toplandıktan sonra mesais.ine başlı~ 
caktır. Şunu arzetmek imrim ki efl<' 
n Ui11171UDiyeye ve büyük rnec:li.e he.,.P 
vermiş olmak için devletin ön S:;. :ı..,.ı• 
!erinden biri de tamamile nüfus siy&' 
aetidir. Ve bu nüfus siyasetimiz de gel 
Cek muhacirleri muntazam metot ôı>' 
bilinde getirtmek, yerleqinnek v-e ~ 
lan derhal müstahsil hale getirmekti<· 
Bu gayeye teveccüh edecek siyasi ın~· 
zakerelerin de arifes.inde bulunduğulll 
zu arzederim. " 

Mütea.kı.ben muhasebei 1DJ1ı:ı:ıııll'~ 
lormununun 99 uncu mad.ıe..i hükın~. 
nün jandarmaya, t.,..nili hakkm.:\)J 
kanun li.y.i.h.ası müzakere "" k~ 
dilerek per~embe günü top]~ 
üzere içtimaa nihayet verilmift.ir. 

İngiltere ordusu 
..,,, (Başı 1 inci sahifede) 
Bıit.any.a Môlletler Cem.iyet:in.i ıut;ı_ ' 
oa.k, &ilahları bırakma konferansı içı~ 
ça.lrtacak kollektif sulh Jirkıeıt.ini ku•: 
Tetlendirmeğe gayret edece'.<, fak.ıt "~ 
ni zaman.da kendi müdafaasınm ıilP' 
,..açlarını da bilmemezlik etırı:'yecolc' 
tir. Bu müdafaanın kuvveti ve zaaf~ 
bir gÜn dünya sulhü üzerinde büy
lıiır te5'ri olabilir. 

M. Eden hiç bir vakit bir t,....Jl'. 
ailahlan bırakmanın taraftan nJıırııll 
dığmı ilave ebnittir. 

lngilt.erenin o.ilô.hlan ~ ıniJl.,I' 
lerinkilerle müı:ena..ip olmu.ştur. 

D.iğ-er taraftan, milli hü!uimet) 11 ' 

IDlllDİ bic silahları bırakma muka~r 
ilinin im:ı.a]anınıumı harp telılikes~ 
azaltacak onahiyetted ir ve aJtüst ol 
DIUJ dünyaya bi<- emniyet hiııei ,,.,,çe' 

°'*1tir. ,. -----~ 
lstanbul asliye altıncı hukuk ırı.J>' 

kemesinden • 
Nezihe H. taı-afından Kara Cü~ 

Nealitah sultan Mu. Çinarlı çalı so ti~ 
19 da Şevket ef. aleyhine açılan bo~~ .. 
ma davasına mütedair g. kararının rfYV 

ld - ·ı. -et' 
kıir haneden çıkmış o ugu 7e •M~'.'"..ıJ· 
gi.lunın meçhuliyetine mebnı teblıg , 
mediği mubatir tarafından verilen ~· 
nıhattan anlaşılmış ve onbeş gün ıll\l ıV 
detle g. kararın ilanen tebliğ:ne 1<nr 

verilmiş ve bir sureti mahkeme dl\ffllf' 

hanesine talik kılınmı~ bukr:duj;uıı.;~ 
ilan t~rihindcn itibaren onbet •Ün 1 

de cevap verilmesi )Ü:lumu tcbli~ n:ıalı 
mına kaim olmak üzere ilan o!cnur• 
(4718) 



~------

1
. !!ltanbul Levaznn Anıi~-~ 
lıgı Satın A,!tna Komisyonu.. 

İlanları --• 
----~~------...;..-İstaııbul LeV;-?11 ~~rli-
ğine b~ğlı kıtlit ıçın hın lira· 
lık rotkar•a ve 500 liralık 
ŞehıtYe 13-11-934 salı gÜnÜ 
sa.,C 14,15 te ayrı ayrı pazar· 
lıkla alroacaktır. İsteklilerin 
Tophaı.ede satmalma komis
yonu"a gelmeleri. (578) 
(7(117) 

• * • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'at için 2000 ki
lo nişasta ve 2000 kilo pirinç 
unu 19-11-934 pazartesi gÜ· 
nü saat 15,15 de pazarlıkla a· 
lınacaktır. İsteklilerin Top
hanede satmalma komisyonu
na gelmeleri. (576) (7675) 

* • * 
Askeri Tıbbiye mektebi tale

beleri için 630 takım bıçak 5 
Kanunuevvel 934 çarşamba 
gilnü saat 15 de alınacaktır. 
Şartnameyi ve nümunesini gÖ· 
receklerin her gÜn ve münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
saatte Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(580) • (7671) 

.,, . .,, 
Hastahaneler ihtiyacı için 

1600 çift terlik 4-12-934 salı 
günü saat 14,30 da aleni mü
nakasa ile alınacaktır. Şartna
me ve nümuneyi göreceklerin 
her gÜn ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli saatte 
Tophanede satmalrna komis
yonuna gelmeleri. (574) 
(7672) 

T 

• • • 
Hastahaneler ihtiyacı için 

1692 adet sırlı kapaklı süt 
kabı, 200 adet sırlı kapaklı su 
kovası, 290 adet sırlı ördek, 
193 adet sırlı oturak, 100 a
det sürmeli oturak, 200 adet 
çinko su kovası 1800 adet ale
minyon su maşrapası 6-12-
934 Perşembe günü saat 14 
de aleni münakasa ile alınacak 
tır. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gÜn ve mü
nakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(575) (7673) 

- •• * 
Hastahaneler ihtiyacı için 

600 adet lake karyola 4-12-
934 salı giinü saat 15 te kapa· 
lı zarfla alınacaktır. Şartna· 
ı:ne ve nümunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satınalma komis
:Vonuna getirmeleri. (573) 
(7674) .. "' 

Hastahaneler ihtiyacı İçin 
90 adet bakır hamam tası 100 
adet bakır kapaklı su kovası 
20 adet bakır kevgir 10 adet 
'.;amaşır için bakır leyen 9 a· 
det büyük bakır yağ tavası ve 
905 çift hamam nalını 
5-12-934 çarşamba gÜnÜ saat 
14 de aleni münakasa ile alı
nacaktır. Şartnameyi ve nü
tnuneleri göreceklerin her gÜn 
\'e münakasaya İştirak edecek 
lerin belli saatte Tophanede 
aatınalma komisyonuna gel· 
'lrıeleri. (577) (7676) 

••• 
Hastahaneler ihtiyacı İçin 

8900 kilo yataklık pamuk 
4-12-934 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa ile alınacak
tır. Şartname ve nümunesini 
göreceklerin her gün ve mü
tıakasaya gireceklerin T opha· 
tıecie satınalma komisyonuna 
R"elıne!eri. (579) (7678) .. ~. 

İatanb~lLevazım Amirli
iine bağlı kitaat için 35,000 
kilo nohut 15-11-934 perşeın· 
be günü saat 14,30 da al ni 
tnünakasa ile alınacaktır. Mü
tıakasaya iştirak edeceklerin ' 
belli J?Ün ve saatte T opanecle 1 
Satın;lma Komisyonuna gel-
tl'ıeleri. (487) (7106) 

8172 
• 

İstanbul Levazım Amirliği-

MiLLiYET SALI 13 TEŞRiNiSANi 1934 7 

Diı Ve Ağız Bakımı 
• • 

MiNE Diş Macunu 
Di, ve ağız boşluğunun mükemmelen hrfzıssıhhasını temin 

ettiği gibi ditlere hiçbir zarar vermez. Ağız ve dit koruması 
bugünkü telekki ile yalnız ditlerin fırçalanmasmdan ibaret ol
mayıp aynı zamanda fırçanın giremediği çukurluklar ile 
fırçalanmasına imkan olanııyan ağızın ve boğazın yumuşak kı
sımlarınm da mikroplannı öldürücü bir su ile yıkanınau lazım. 
dır. işte MiNE DIŞ MACUNU bu ihtiyacı da temin 
etmektedir. Çünkü hafif ılık suda kolaylıkla eriyebilen 

'MiNE DIŞ MACUNU gargara halin~llanıhr. 

1 IST ANBUL BELEDiYESi · 11..ANLAltI 1 
Kalyoncu 193 No. lu yeni hanın üstünde 191 No. lu ah-

şap ve harap barakanın mahzuru izale edilmediğ~den. on beş 
gün zarfında mahzuru alakadaran tarafından ızalesı yapılma 
dığı takdirde Belediyece hediın edileceğinin tefhim makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. (7704) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Evvelce ilan edildiği halde 
talibi olmayan Pangaltı mektebi Harbiye karşısında Merkez 
Kirathanesi yanındaki Manav sergisi 19 ikinci Teşrin 934 
günü saat onda tekrar açık arttırma ile ve bir sene ~üddetle 
kiraya çıkarılacağından isteyenlerin Beyoğlu Belediye En
cümenine gelmeleri lazondır. (7703) 

Gedikpaşa Istanbul Jandarma 
it Satınalma Komiayonuodan: 
- Yirıni adet yükseklik ölçme aleti 15-11-934 perşembe 
günü saat on beşten on altıya kadar pazarbğı yapılarak satın 
alınacağından isteklilerin ilk teminat makbuzlarile mezkUr 
günün gösterilen saatlerinde Komisyonumuza müracaatları. 

(7635) 

Jandarma Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonund~n: 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınacak olan 
.(22343) metre yataklık kılıf bezinin pazarlığı olan 17-11-934 
cumartesi günü saat (11) de yapılacaktır. İstekliler nümune 
ve şartnamesini görmek üzere her gÜn İstanbul' da Jandar
ma muayene hey' etine ve Ankara'da Komisyonumuza ve sa· 
tın almak İçin de pazarlık gün ve saatmda ilk teminat makbu
zu veya banka mektubile Komisyona gelmeleri. (7592) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yemişte : Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahı çelebi ma 

hallesinin kafesli sokağında ta marn kağir iki kattan ibaret ve 
elyevm şekerleme fabrikası ol arak kullanılan 1, 3, 5 No. h ma 
ğazanm hazineye ait 11953910/37324800 hissesi : 8878600. 

' hissesinin bedeli olan 9449 lira Elli kuruş dört sene ve dört 
müsavi taksitle naktan ve 2016900 hissesinin bedeli olan 

· 1891, 27 kuruş nakten veya mubadil vesikası olarak def'aten 
ve 1058410 hisse bedeli olan 992 lira 58 kurus da naklen ve 
def'aten verilmek şartile cem'an 12333 lira 35-kuruş bedel Ü· 
zerinden kapalı zarf usulile sahlacaktır. 1steklilerin3-12-934 
pazartesi günü saat 12 buçuğa kadar 925 liradan ibaret mu· 
vakkat pey akçelerile teklifnamelerini Komisyon Riyasetine 
tevdi etmele:·i. (7561) 

Selimiyede Askeri Satın
al ma Komisyo~undan: 

- Selimiyedeki Askeri furununda teraküm eden iki bin 
kilo kazıntı ve kırıntılar müzayede suretile 15-11-934 per· 
şembe günü saat 14 de satılacağından taliplerin Selimiyede 
Askeri Satınalma Komisyonu na müracaat eylemeleri ilan o· 
lunur. (7664) 

ne baglı lat'at için 32,000 ki
lo Mercimek 15-11-934 per
şembe günü saat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Şart
name-ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin beıli saatte 
Tophanede satınalına komİs· 
yonuna gelmeleri. ( 485) 
(7110)! 8173 

• • * 
lstanbUI Levazım Amirliği

ne bağlı kıt'at ihtiyacı için 30 
· ton Zeyt.İiı yağı 24 Teşrinisani 
934 Cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarf ile alına
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat· 
ten evvel tekliflerini Tophane
de satınalma komisyonuna ge 
tirmeleri. ( 497) (7237) 

8174 
* • • 

İstanbul Levazım Amirliği •. 
ne bağlı kıt'at ihtiyacı için 35 · 
ton makama ile 11 ton Şehri
ye 24-11-934 cumartesi günü 
saat 14 de kapalı zarfla alına-, 

caktır. Şartname ve nümunesi 
ni göreceklerin her gÜn ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli saatten evveltekliflerinİ 
Tophanede satoiafula komis· 
yonuna getirmeleri. (509) 
(7239) 8175 

••• 
İstanbul Levazon Amirli

ğine bağlı kıt'at için üç şartna 
me ile ayrı ayrı yüzer tondan 
pazarlıkla alınacak üç yüz ton 
tutuşturma ve hamam odunla
rına verilen fiat pahalı görül-

-düğünden tekrar pazarlığı 15 
İkinci teşrin 934 perşembe 
günü saat 15,30 da yapılacak
tır. İsteklilerin Tophanede sa· 
tmalma komisyonuna gelme· 
leri. (550) (7504) 

8602 

İhtiyat Zabit metkebi için 
Dershane sırası ve Masası 
13-11-934 salı günü saat 16 
da pazarlıkla yaptwdacaktır. 
İsteklilerin Tophanede Satın
alma komisyonuna gelme
leri. (565) (7624) 

8771 

' ' 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tınalma komisyonu ilanları 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

' Dörtyoldaki Alayın ihti- İzmit Darica ve Tuzladaki 
Fırka kıtaatı hayvanatı ihtiyacı yacı için kapalı zarf usulile mü kıtaatın kışlık yaş sebzeleri a
için 310 ton Yulafa veril~n fiat nakasaya çıkarılan Yüz Elli şağıda cins ve miktarları oldu
makamca pahalı görüldüğün- bin kilo Ekmeğin ihalesi ğu üzere 29-11-934 perşembe 
d~n pazarlıkla alınacaktır. İ- 25.ı t-934 tarihine müsadif günü saat 14 de eksiltme ile a-
halesi 18 İkinci Teşrin 934 d D l lın k İ klil · pazar giinü saat 15 e örtyo aca tır. ste erın şartna-. 
Pazar gÜnÜ saat 16,30 dadır. da icra edilecektir. Taliplerin melerini görmek üzere her gÜn 
Taliplerin şartnameyi gör- teklif mektuplarım Dörtyol- Eskişehirde Kolordu ve lzmitte 
mek üzere her gun·· Fındıklıda F k L ı k 'l 

da Satın alma Komisyonuna. ır a evazım arma ve e sı t-
Satınalrna Komisyonuna mü- · kl · d · edi 

göndermeleri ve şart.nam_e.yı meye gırece erın e tayın -
racaatları ve ihaleye i"tirak e- D I ·· kk " görmek arzu edenlerın ort· en gun ve saatte muva at 
deceklerin de vaktinde Komis· A. · l · I İ · F k yolda mezk\ir Kol I :syonla • temınat arıy e zmıtte ır a 
yonda hazır bulunmaları. danada Fırka Satınalma Ko- Satmalma Komisyonuna mü-
(291) "' • "' <7679) misyonuna her gÜn müracaat racaatları. (572) (7469) 

eylemeleri. (566) (7408) Lahana Pirasa İspanak Kumandanlık kıtaat ihti
y::cı için 26 ton nohuda veri
len fiat makamca pahalı gö
rüldüğünden ihalesi 18-11-
934 pazar gÜnÜ saat 14 de
dir. Pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin p.rtnameyi görmek Ü· 
zere her gÜn Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna müra· 
caatları ve ihaleye iıtirak ede 
ceklerin vaktinde Koınisyon· 
da hazır bulunmaları. (277) 
(7684) 

8408 Kilo Kilo Kilo 
• * • 4000 4600 4600 Tuzla 

Ordu S·hhi ihtiyacı için ka- 6000 7500 7500 Darıca 
palı bürüm yöndemiyle 300 11450 14500 14500 İzmit 
adet dolu sıhhiye arka çantası , ___ --- __ _ 
alınacaktır. Satı:-alma günü 21450 26600 26600 

• • • 
33 F. ihtiyacı İçin 150 ton 

tüvenan kömürü . pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 19 İkinci 
Teşrin 934 pazartesi gunu 
saat 15 dedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
Fındıklıda Satınalma Komis
yonuna müracaatları ve iha
leye İştirak edeceklerin de 
vaktinde Koınisyonda hazır 
bulunmaları (286) (7691) 

* * * Birinci Fırka kıtal ihtiyacı 
için 300 kilo çay müteahhit 
man hesabına pazarlıkla alına· 
caktır.lhalesi 19 İkincite~rin-
934 pazartesi gÜnÜ saat 14,30 
da. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklı
da Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye işti
rak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala 
n. (292) (7693) 

-'!'- • • 

Kumandanlığın kıt'at ihti
yacı İçin 10,900 kilo çekirdek
li kuru üzüme verilen fiat ku
mandanlıkça pahalı görüldü
ğünden ihalesi 20 İkinci Teş
rin 934 sah günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn F ın
<l·klıda satmalma koınisyonu
i a müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(280) (7686) .. . .,, 

Askeri Şubeler ve mües
sesat ihtiyacı için 30 büyük 15 
küçük soba pazarlıkla alına-

15-12-934 cumartesi günü sa· 
at 14 tedir. İstekliler· :l bağblı 
ğıru görmek üzere h- · gÜn 
ôğleden sonra eksiltmeye gi.re 
ceklerin belli saatinden önce 
pey akçeleriyle ve dilek okun· 
tulariyle birlikte Ankarada M. 
M. Vek8.leti satmalrna komis
yonuna baş urmalan, ,(608) · 
(7668) ·,. . 1 

••• 
Akıehirde bulunan kıt'abn 

ihtiyaçları olan 200,000 kilo 
unun 15 ikinci Teşrin 934 
perşembe. gÜnÜ saat 1 O da ka · 
palı zarf suretiyle münakar •sı 
icra edilecektir. Talip'~ :in 
şartnamesini görmek i-:; · .ı her 
gün ve münakasaaın<> girişe· 
ceklerin belli saatten .,-.vel tek
lif mektuplarını l :>nyada sa
tmahna koınisyJ una verme-
leri. (517) (7118) 

8105 
... * 

Antalya kıt'ala ·r için 271,000 
kilo unun ka., h zarfla ihale
si 24-11-934 cu-nartesi günü 
saat on beşte İt_Jarta satmal
ma komisyonunda yapılacak
tı. Muvakkat t :ominatı 1728 
liradır. T astikli şartname su· 
retleri lspartada ıatınalma ko 
misyonunda ve Ankara, İstan 
buJ Levazon Aınirliklerile De
nizli, Antalya, Burdur satın 
alma komisyonlarından ve 
Mersin, Askerlik Şubelerin
den alınacaktır. lstirak et
mek isteyenlerin şartnamede
ki nümunesine ve tarifatına 
göre yazılmış teklif mektupla
rının ihaleden bir saat evvel 
Isparta satınalma komisyonu 
na teslim etmeleri veyahut ia
deli teahhütlü ve mumla kapa
tılıruş olarak aynı gün ve saat
te İsparta komisyonunda bu
lundurmaları. (549) (7308) 

8183 
caktır. İhalesi 20 İkinci teşrin ----- - -
~34 salı günü saat 15 tedir.Ta danlığı kıtaat ihtiyacı için 6 
Tiplerin şartnameyi v .;! nümune bin kilo benzine talip çıkma
yi görmek üzere her gün F ın· dığından ihalesi 14 İkinci T eş· 
dıklıdaki satınalma komisyo- rin 934 çarşamba gilnü saat 
nuna müracaatları ve ihaleye 14,30 dadır. Taliplerin şartna 
iştirak edeceklerin de vaktin· meyi görmek üzere her gÜn 

de komisyonda hazır bulun- Fındıklıda Satmalma Komiı-
maları. (290) (7692) yonuna müracaatları ve iha-

* * * leye ittirak edeceklerin de vak-
Kumandanlık kıtaat ihtiya tinde Komisyonda hazır bu-

. er için 6638 kilo makarna mü- lunmaları. (281) (7687) 
teahhit nam hesabına talip çık , • ... • 
madığmdan pazarlıkla satın Çatalca Müstahkem Mev-
tm alınacaktır. İhalesi 171- ki kıtaat ihtiyacı için 13 bin 
ki.1ci Teşrin 934 cumartesi ~-:..ilo kuru üzüme talip çıkma-
-günü saat 14,30 dadır. Talip· dığından ihalesi 15 İkinci Teş 
krin şartnamesini görmek Ü· rin 934 perşembe gÜnÜ saat 
::ere her gÜn Fındıklıda Sa- 14 dedir. Taliplerin şartname 
i:malma Komisyonuna mü- yi görmek üzere her gün Fın-
•~caatları ve ihaleye İştirak e- dıklıda Satınplma Komisyon· 
cleceklerin de vaktinde Komis- na müracaatları ve ihaleye işti
yonda hazır bulunmaları. rak edeceklerin vaktinde ko-
( 284) (7689) misyonda hazır bulunmaları. 

• • • (283) (7688) 
Kumandanlık Nakliye Ta- teklif mektuplarını Dörtyöl-

• * • 
buru ihtiyacı için 25 Araba a- Kumandanlık kıtaat ihti-
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 6 Birinci Kanun 934 yacı için 4 bin kilo beyaz pey-

nire talip çıkmadığından iha
P erşembe günü saat 15 tedir. lesi 15 İkinci Teşrin 934 per 
Taliplerin şartnameyi görmek şembe gÜnÜ saat 16,30 dadır. 
üzere her gün Fındıklıda ~a· Taliplerin şartnameyi görmek 
tınalma Komisyonuna müra· S 

üzere !,er gün Fındıklıda a· caatları ve ihaleye İştirak e· 
deceklerin de vaktinde Ko- tmalma Komisyonuna müra-

caat~<.rı ve ihaleye iştirak ede~ ~isyonda hazır bulunmah•rı. 
(279) (7685) ceklerin de vaktinde Komis-

* * * vonda hazır bulunmaları. 
Ucüncü Kolordu Kuman· .(285) (7690) 

8546 
• • • 

Adapazan Piyade alayının 
ihtiyacı için 10,000 kilo makar 
na 3500 kilo sabun açık müna~ 
kasa ile ve 1500 kilo gaz yağ\ 
2500 kilo pirinç pazarlıkla de· 
faten alınacağından 22-1 1 •· 
934 Perşembe gÜnÜ saat 1 O 
da Maliye Dairesinde taliple
rin bulunmaları. (547) 
(7306) 8596 

••• 
Çorum alayının ihtiyacı 

olan iki yüz elli bin kilo Un 
31-10-934 ten itibaren kapalı 

• olarak münakasaya konul i 
muştur. İhalesi 1-12-934 saa~ 
15 tedir. Teminatı muvakka
tesi 1687 liradır. Talipler şart 
nameyi koınisyonumuza mü
racaatla alabilirler. (576) 
(7505) 8603 

••• 
Fırkanın Bayramiç, Ezine 

ve Kirazlıda bulunan Piyade 
kıtalarının senelik ihtiyacı o
lan (250,000) kilo kuru ot ka· 
palı zarfla 27 • 11 - 934 Sah 
günü saat on üç buçukta iha • 
lesi icra kılınacağından talip -
lerin şartnamesini görmek için 
her gÜn ve münakasaya gire • 
ceklerin belli saatten evvel te
minat mektuplarını Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonu -
na vermeleri. (569) (7427) 

8648 

• * • 
Bayramiç garnizonunda 

bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 
(240,000) kilo Arpanın kapa· 
lı zarfla 25 • 11 • 934 tarihine 
müsadif Pazar gÜnÜ saat on 
iiç buçukta ihalesi icra kılına
cağından taliplerin Bayramiç· 
te Satmalrna Komisyonuna 
müracaatları. (588) (7554) 

8668 • • • 
Konya Merkez 'at ve ı 

miiessesat hayvanatı için ka- ' 
palı zarf usu11Yle münakasa
ya konulan 400,000 kilo ar
panın münakasası 22 ikinci 
Teşrin 934 perşembe gunu 
saat 10 da yapılacaktır. İstek· 
lilerin ıartnamesini görmek 
için fier giin ve münakaıaıı· 
na giri§eceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını satın 
alma komisyonuna vermeleri. 
(546) (7310) 8184 

Doktor 

HORHORUNi 
Ililciimle zabitan ve talebeler mecca

nen muayene ve yamn ücretle teda. 
i edilir. Eminönü Valide kıraatha
nesi yanında. Telefon: 24131. 

liDl••ı ............ ~!Jl!!!!İ!° 
8637 

htanbul aıliye mahkemesi altıncı hu• 
kuk claireıinden : 

Mehmet Tevfik efendi tarafından Si"" 
kecide Pariı otelinde misafireten mu• 
kim iken hakn ikametgahı meçhul bu
lunan Emine Bahtiyar hanım aleyhine 
ikame eylediği tescili telak davasından 
dolayı giyaben icra kılınan muhakeme 
neticesinde telakm tesciline 24-10.934 
tarihinde kabili temyiz olmak üzere ka
rar verilmiş ve bu bapta sadır olan ili
mın bir sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilmi~ olduğundan müddeayley· 
hin ilamın mezkür hükmüne 15 gün zar
fında temyiz edilmediği surette ilamı 

mezkür hükmünün infaz olunacagı teb· 
liğ makamına kaim olmak Üzere ilan olu· 
nur. (4724) 



Hasan kuvvet 
şurubu 

Hasan öksürük 
pastilleri 

Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüs haa
talıklarile sesi kısılanlara tif ai tesirleri çok

tur. 30 kuruştur. Hasan ecza deposu 

Zaafı umumi. kansızlık ve kemik hastalıklarına şi
fai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar 

· ve ihtiyarlar her yaşta istimal edeb:lirler. 

Deniz yolları 
Ac2ı~l :EK!,!Jy ~~~. 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
.. ___ Han. Tel. 22740 ___ 11 

KARADENiZ YOLU 
KARADENİZ vapuru 13 ikin

ci T etrin SALI günü saat 20 de 
Rize'ye kadar. (7641) 

8821 

MERSiN YOLU 
ANAF ARTA vapuru 15 ikin
ci T etrin PERŞEMBE günü 
saat 11 de Mersine kadar. 

(7658) 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 14 ikinci 
Tetrin ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kadar .. 

(7659) 

Vesika ve Bono 
Mübadil bonosu ve yurtluk ocaklık 

veaikaıı_ tahviller, mazbata ~esair ve· 
•İkalan alır satar. Sabnak istennyenle · 
re emliık ve arazi alır, hükümet borç
larım kapatır. Bahkpazarı, Maksudi
ye Han No. 35 Uğurlu Zade Deniı. 

Telefon 23397 - (4679) -
8828 

1 Aaker! fab.-ikalar ilinlan f 
Askeri Fabrikalar Kırıkka

le Topçu Muhirnmat Fabrikası 
için alınacak olan Tornacı, 
Tesviyeci, Tenekeci İmtihanla 
rma devam edilmekle beraber 
ıimcliye kadar imtihan olanlar 
imtihanlarının neticesini öğ
renmek ve muvaffak olanlann 
hemen Kırığa hareket etmek 
üzere Bakırköy Barut Fabri
kasına müracaatları. (7566) 

1 8699 

• 

İs tan bul Valiliğinden: 
•· Hükfuneti Milliyenİn lesi sinden 932 senesi gayesine ka-
'dar umumi emirnaınelerin birinci cildi için 2000 adet kitabın 
tab ve teclidi 6-11-934 tarih inden itibaren 21 gün müddetle 
aleni münakasaya konulmuştur. 

İhale günü olarak 27 Teşrinisani 934 salı günü tayin edil
diğinden taliplerin mezkUr gün de Vilayet Dairesinde teşekkül 

edecek Komisyonuna usulü dairesinde müracaatları ve şartna 
me ve tafsilat öğrenmek isteyenler her gün Vilayet Daire Mü 

' düriyetine müracaatları ilan olunur. (7489) 
t 861S 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
- - Müdürlüğündem 

1 120 lira 50 kul'Uf bedeli keşifli Sirkeci Rıbtımnıda kain 
Gümrük Kimyabaneainin Denize nazır pencerelerinin harici 
doğramalarmm yeniden imali olbaptaki keşfi mucibince mü· 

nakasa ve ithalat kanununun on sekizinci maddesinin A fıkra
sına tevfikan pazarlıkla yapt ırılacağmdan talip olanların 

. T eşrinisaninin 20 inci Salı günü saat on dörtte İstanbul 
ltbalit Gümrüğünde müteşekkil Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (7298) 8215 

Umumi Nefrİyatı ve Ycu:ı l,leri MiiJürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik Ye matbaacılık T. A. Ş. 

1 lik kutusu 
7112 kuruştur. ALGOPAN • CEVAT 
Soğuk algınlığı, nezle, siyatik, bat ve dif ağrıları için en faydalt 
ve müsekkin ilaçtır. Bütün eczanelerden 1/ 6112 lik orijinal 

madeni kutularda olmak üzre isteyiniz. 

Ayni bıçııkla 40 • 50 defa 
tıra' olablllrslniz. 

Hem iktiıadl hem de zevk ye net'e ile tıraf 
olmak iateneais cihanıtımul bir töhreti haiz 
olaa bir " V A L E T ,, Autoıtrop tıraı 
makinesi alınız. Bıçağı kendi kendine bllıtnir, 

10 saniyede, temlsleair ye hiçbir tarafı aö• 
ktılmeğe lliıum biısetmez, her bıçak mlikem· 
melen aizi 4.0 - 50 defa tıraı eder. ' 

l"YALET., Safety Razor 
j 
I· 

Natıa Vekaletinden: 
Ankarada Y enişehirde Vekalet binasında teslim şarti

le 250 ton yerli Kadıköy kolC kömürü kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. Miinakasa 1-12-934 tarihine mÜ· 
sadif cumartesi günü saat 15 de \Vekalet Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve· 
sikası ve 600 liralık muvakkat teminatlarımn Mal Sandığı
na yatırıldığına dair olan makbuz veya banka kefalet mek· 
tubu ile birlikte aynı gün ve saatten evvel Komisyon Riya. 
setine vermeleri lazımdır. Teminat çek olarak kabu }edilmez. 

Bu hususa ait şartnameleri parasız olarak Malzeme Mü-
dürlüğünden alabilirler. ·i (7594) 8775 

lst. 6 mcı hukuk mahkemesinden : 
Madam Annik tarafından Ayvansa

ray Lonca Atik Mustafa P•ta malıalle-
.' sinde eski Fmn sokağında 3 numaralı 

hanede mukim iken ikametıalınun meç
huLiyeti anlatılan Haçik oğlu Aleban e
fendi aleyhine açılan bof&Dlllll davasının 
muhakeme ıünü 12-12-934 çarıamba 

ııünü - 13 ta,U. wı bu bapta yazı 
lan cla•eliye ......ı...ı -"keme divan
baneoine talik ft oabet P. nriiddetle 
ilinen tebliPt icnmna laınır wırilmİf 
oldujımclan mezkUr ııün wıoNate yeni 
-••hrecle lstıımbul adiye mabbmeai 
altıncı hukuk dairesinde hey' eti hakime 
huzuruna ıelmecliii takdirde ırıyabonda 
muhakemenin icra lul.,.caiı tebliğ ..,.. 
bmına kaim olmak üzere ilan olunur. 

/ (4715) 

ZA YI - 2835 Iİc:ôl No. la tcıför ehli
yetnamemi kaybettim. Y enisin.i ç.ı.
cafımclan eskisinin hükmi yoktur, 
(4720) 

İstanbul lcra hakimliğin-
den: ~ı: 

Konkordato için kendisine 22-9-1934 
tarihinde iki ay mühlet verilmit olan tüc 
cardan ISAK ŞIŞıMANOGLU ve Şii. 
prketıinin nizalı alacaldılanrun halli için 
verilen mühletin kifayet edemiyeceği 
anlatılrnaıma ve komiııerlik tmnıfmdan 

Yerilen raporda ba ciheti müeyyit ma• 
Jıiyette ırörülmesine mebni miilıletiıı 15 
ııün claba temclidine ve keyfiyetıin lllelu
&ul ilin ve tehliğine karar verildiği ilin 
olunur. ( 4729) 

ZA YI - Merlıum pederim Maliye Bey. 

tiilmal miidiri Hüsnü Beyden mubauaa 

-ımım .,W. koçanını kaybettim. E

p.. meydana çıkana meo'uiyeti kabul 

etmek tartile yeniııini çıkartmakta oldu

ğumdan eskisinin hükmü olmacbğuu ~ 

lin ederim. Nifantaımda Selçuk apartı
a.ıumn 1 No. da ııakine Hatice Naciye 

(4725) 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra SemU Mahallesi Sokajı Emlak Hisaeai Cbaai Hiueye göre Mu-
No.ıa No. ha•men kıymeti 
583 Araanıtklly ArnaYutkllJ Dere 12-14 3/16 Ahtap yeni iki hanı 1125 T.L. 

1597 807acıltöy Boyacık6y Koru 81-83 9/80 Dnkkin ve arsa 32 ,, 
1600 Ka11mpa1a Hacıahmet CinderHİ 1·3 2/8 Yarı• klrir hane ve çiçek bahçesi 1128 ,, 
1603 Anadolukavağı Aaadolukavajı Macır 10-12 Tamamı Ahı•P han• albnda kiııir kayıkhane 4508 ,, 

1925 
1932 

Kaumpaıa 
Balat 

Sururi 
HısırçaY11f 

29 
13 " 1/2 

ve bahçe 
Ana metresi 47 

' Ka,tr haa• 
282 

1000 " 
" 

İııcekaf 
HısırçaYUf va 
Çorbacı çefmeai 

1959/l ICHı•pafa Sururi İncekaş '' Tamımı Araa metrui 57,50 346 ,, 
1959/2 " ,, ,, 31 ,, Araa metresi 51,50 308 ,, 
2060 Oaktlclar Rum Mehmıtpafa Şemıipaıı 49 eaki 1/2 ,, ,, 45-25 272 ,, 
2422 Beyotlu Kamerhat•n Kordelya 62 Tamamı ,, 

11 
71 1420 ,. 

Yilzde yedi buçuk pey altçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrımübadll bonoaile ldenmık lllera Yukarda enafı yasılı gayrimenkul
ler 8/11/1934 ve 6/11/1934 ve 7111/1934 tarihlerindeki satıılannda mlltteri bulunmadığından hir bufta müddetle sabtlnrl usatılmııtır. 

1597-1932·2422 sıra unmaralılar 13-11-934 aalı 16)0 sıra aumaralıaı 14/11/1934 çarıamba 1603-1925 1959/1-1959/2.2060 aıra numaralısı 
15/11/634 perıembe ıilnü saat 14 le i •aleleri icra ed.Lcektir. Alicıların Galatada uki Kredi Liyoıae Baakası binasında toplanan utıf 
komiıyonu11a mlracaatları. (7626) 

IJICj 
5 M . balığının ciğerlerinde~ 

ıwt;;ı;~dil;::• ~k nehs 
yağı Hasan 

Ecza deposu 

KARYOLA 
L~ke, bronz, nikel ve çocuk karyolalannın 
envaı çeşidini ucuz fiyatla lstanbul Rizı pa~ 

yokuşunda 66 No. 
ASRİ MOBiL YA MAGAZASINDA 

bulabillr1lnls. Telefon: 23407. AHMET FEVZi 

Kıymeti 
Muhammenesi 
Lira K. 

914 70 

1291 59 

291 15 

302 22 

822 00 

1079 70 

- 79 87 

259 72 

\... 
460 00 

3118 00 -

-
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\ 
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Silivrikapısı haricinde Valde Sultan çiftliğin· 
de 9125 metre maa müştemilit çiftlik binası • 
Silivrikapısı haricinde Nalbant çukurları na 
mahalde 119590 metre bir kıt'a tarlanın t 
mamı. 

Silivrikapısı haricinde Zeytin burnu civa 
rmda ve halen çimento fabriJiası karşısmd 
27336 metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde çiftlik lrurbünde 
zun tarla nam mahalde 14435 metre 
tarmda tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı 
rmda rum mezarlığı ittisalinde 75556 
re tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde harman tarla nam m 
halde 32275 metre miktarında tarlanın t 
mamı. 

Silivrikapı haricinde çı:·pıcı çayın üstünd 
7000 küsur metre tarlanın Tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı da 1 
pitalya karşısında 5550 küıur metre tarla 
tamamı. 

Silivrikapı haricinde Basmahane yolund 
23000 metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Demirhane karşıı 
da 285300 küsur metre miktarındaki tarl 
nın tamamı. 

Silivrikapı haricinde Velr efendi -Çayırmd 
çörekçi çeşmesi karşıımda 70000 küsur met 
re tarlanın tamamı. -
Silivrikapısı haricinde Mercant epe karşı
sında 9500 küsur meEre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Veli Efendi çeşme 
çayırında taş çukurlarında 60400 metre tar 
lanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı civarın 
da lspitalyaya muttasd 17900 küsur - metr 
tarlanın tamamı. ~ 

Silivrikapısı haricinde Çörekçiy e giden yol 
üzerinde 11040 metre tarlanın tamamı. 

Yukardaki tarlalar satdmak üzere yirmi gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 17-11-934 cumartesi günü 
saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber MahlwaC 
Kalemine müracaatları. ,.. a2 (7132) 8163 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 186 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca ıebirlerile 

Paris, Marıilya, Nis, Londra Ye Mançeater'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lrın, Filiatiı, ve Yunıniatan'da fUbeleri 

Yuıosla•ya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
8()50 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

· latanbul Umumi Tevkif anesi tamiratı münakasaya val 
edilmiştir. Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere 

her gün Levazım Dairesine ve münakasaya İştirak edecelı• 
lerin 150 liralık teminatı muv akkatelerile birlikte 2-12-9:J:f 
Pazar günü saat 14 de lstanbu l Vilayeti Muhasebeciliğe ınil• 
racaatları ilan olunur. (7596) 8776 

lstanbul Nafıa Fen Mekt~bi 
Müdürlüğiin~en: 

Mektebimizin 934 mali senesi ekmek ihtiyacı hakkıncı
birinci teşrinin birinci günü yapılan münakasasma talip zil' 
hur etmediğinden bu kerre te krar aleni mÜnakasa suretile 
münikasasımn icrası tekarrür etmekle taliplerin yevmi ih~e 
olan İkinci Teşrinin 24 üncü Cumartesi günü saat 14 de Gir 
nıüşsuyunda kain Mektepte · münakit komisyona dipozito 
çelerile beraber müracaatları • . . (7294) 8213 


