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Üniversite iktisadi ve içti .. 
mai ilimler enstitüsü cumarte 
ıiye açılıyor. Kuzguncuğa 
tramvay baharda iıleyecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Amerika gelecek silahsız .. 
lanma konferansına evrensel 
bir silah uzlaşması 
verecektir. 

• • 
proJesı 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

İngiltere 
Ve Avrupa 

Avrupa devletleri a:rasmdaki müna-
9ebetlerin en müpıl:ıem tarafı, her han· 
gi bir buhranlı vaziyette lngilterenin 
lak.ip edeceği siyasettir. Jngilterede ö
tedenberi iki cereyan vardır: 

1 - Avrupa i§lerİne karşı lakayt 
kalmak, lngilterenin menfaatini doğnı
dan <loğruya alakadar eden bir mesele 
çrkmadıkça, Avrupa kıtasındaki devlet
lerin münasebetlerini uzaktan seyret
mek. Bu, harpten evvel, lngilterenin 
"Splendid isolation" , yani mükemmel 
yanlızhk ismini verdikleri sıyaoanın de
vam:ıııı terıviçtir. 

2 - Avrupa işlerine iyi bir düzen 
vennek için bu itlerle yakından alaka
dar olmak ve yeni 'bir talmn .taahhüt
lere girişmek. Bu fikir o.. bulunanlar, 
İi.ngilterenin Avrupa kıtasındaki vaziye
te karşı lakayt kalamıyacağıru, çünkü bil 
lıaua tayyarenin bir harp vasıta~ı ola
rak tekamülü .ile artık Britanya adala
n arasındaki dar boğazm Jngiltereyi 
A<vnıpa kıtasmdan ayınunıyacağıru ile
ri &örmektedirler. 

Büyük harp, Amerikada olduğu gi. 
bi, bir dereceye kadar lngilterede de 
A'VM!pa itlerine kanpnak nyasasmı i
ti.ardan düşürmüştü. Filhakika lngil-
teo:e V ersaiUes muahedesi imzalanır· 
ken, Amerika ile beraber imzaladığı 
bir muahede ile Fransanın hudutlarını 
kelalet altına aldı ve lngiliz paı'lilmen
tosu da bir yıl soma bu muaıhedeyi 
tasdik etti. Fakat muabedenin bir şar
tı, bunun Amerika tarafmdan da tas· 
diki idi. Amerika ayam V ersailles mua
hedesi ve Milletler Cemiyeti ruisakile 
benıober bu garanti mualıedesmi de red
dettiğinden, lngiltere de Fnınoanm hu· 
eutlan l>akkmda giri§tiği taahhütten 
kurtuldu. lugilizler Aınerika ayinına 
teşekkür ederek derin bir nd'es aldı
lar ve adalarına inzivaya çeıkiJ.<liler. 

Lokarno muaihedesi imza edilince
ye kadar lngilizler, Awııpa kıtasmda 
Milletler Cemiyeti misakile giriştikleri 
taahhütten baJlı:a hiç bir taahhüt altına 
&irişn:ıek istemediler. Ancak 1919 mu
ahedesile lngiltere ve Amerika tara
hndan vadedilen y...-dımdan mahrum 
ka:lan Franse, Almaoyaya karp müda
faasını temin etmek için bir takmı te
ıtebbüslere girişti. Bir tareftaıı Av"'
pa.mn ikinci derecede clevletlerile itti
faklar yaparken, diğer taraftan da Al
ınanyadan Rur mmtakaS1ru ayırarak, 
bir Eta Tampon kunnağa çall'flı. Bu 
ıınaksatladır ki 1923 yılının başında 
.Rur Fran11zlar taraimdan İfı:al edil
ınişti. Esasen Fransa ile Almanya ara
'"'1\da böyle muhtar veya müstakil bir 
devlet kurmak, Fransızların Versailles 
lllüzakereleri ımuıında istihdaf ettikle
ri bir gaye idi ve lngiltere ile Ameri
kıanm ılıudut garantisi hal.kmdaki va
ırtleri üzerine idi ki Fransa V eraailles' da 
bu noktada ısrar etmemişti. 1919 mua
hedesi suya düştükten sonra bıgiliz
ler Fransayı bir .defu daha eski siya
..,tini tatbik etmek y.>!,.na sapıınaktan 
"'azgeçiremiyecekleri.ni anladııkl.ırııı • 
dan bu defa, Lokarno muahedesini irn
'"8lamağa ve Avrupa kıtasındaki taah
bütlerini gemşletmeğe karar verdiler. 
l.okwno muahedesinin mer'iyete geçe
lllİyen 1919 garanti muidıedesinden 
faı.k. §U noktalal'da idi: 

1 - 1919 garanti muahedesi Fran
ıtaıun hudutlarını kefalet altına ,ıılırken, 
l.okarno Fransa ve Belçikanm ve Al
tınanyanın hudutlannı kelalet altına 
eJıyoJ'du. Yani Almanyaya km-şı Bel
çika ve Fransayı müdafaa ettiği gibi 
F-ransaya karşı da Almanyayı müdafaa 
ediyOl'du. 

2 - ikinci bir fark ta Lokamo'ya 
lta1ya ve BeJçikanm da dahil olmasıdır. 

l~te 1926 yılında imzalanaın bu mua
lırededen sonra Jngilizler A'Vnlpadalri 
"'1ıhı!ıütlerini genişletmek yolımda bir 
-.ıım dal:ıa atmak istememiılerdir, Hat• 
ta Lokarno ile girİ§ilen taahılıiitler bile 
bazı lngilizler tarahndan fada görün
tııektedir, Aocak lırgilizler resmi bir 
~üde girişmemekle beraber, Avnı· 
l>adıa belin:nekte olan harp teılılikesine 
lca,.ıı lakayt kalamıyacaklannı ...,ıa
ltıaktadırlar. lngi)t.,.,.,.,;., gözlerinde tay
Y<U'e tehlikesi gitbkçe beliriyor. Bu
"'-n içimlir ki Muhafazakar hrb.nm Ji. 
ıder; ve Baıvekilin lngil terede bulun
'1Jadığı zamanlarda Mac Donald' a ve
\a)et eden Baklwin, hirl<aç ay evvel, 
•Öylediği bir nutukta bundan böyle ln
~tere hudutlarmm Manış denizi de
trl, Ren nehri boyıı olduğunu &Öyle
"'iıti. 

Baldwin bu sözlerile bir taraftan 
ı..ı..arno ile girişilen taahhüde, diğer 
taraftan da harp içinde hiç bir tayya
"enin bu hududu geçmesine lng.ilterenin 
"'2ı olamıyacağına itaret etmek iste
tııiıti. Baldwin git.i ....ıaıı;yettar bir 
fo.giljz devlet ada.mmın bu &Özlerinden 
-.,tıra lngilterenin Avropa lutasında oi
"°""eti dalıa vazxlı bir renk almaktadır. 
'-- Geçen gÜn bir Fransız gazetesi, bir 
~ halinde tayyare kuvvetlerinin ne 
'~de kull:eınıla<:ağı hakkında lngilte
";. Fransa ve BelçİIDl erki.m harbiyele
"i "1'asmda bir itilaf ;mzalandığmı yaz. 
~~tı. Bu haber demal tekzip edildi. 
ı,~Pte bu neri makaleleri ancak hü
ı,?'netlerin yapabileceği ve erkanı har-

'l'eler arasında her hangi anlaşma· 
~n bir kıymeti olamıyacağı b:ldiril-
1> İktedir. Böyle bir itilafın yapılıp ya
~adığıru bilmiyoruz. Ancak bu ha
lı \'eren Fıransız gazetesi, neşriyatı· 
~ doğru olduğunda ısrar ediyor. 

dwin'in nutku da böyle bir itfüıfı 
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Cumhuriyet Halk Fırkası grubu mebus 
seçiminin tazelenmesine karar verdi 

Beynelmilel siyaset alemi lıadiseler, ihtimallerle meşbu 
olduğundan seçimin kışın yapılması fay dalı bulundu 

Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin Fırka grubunda 
verdiği izahat ve Fırka grubunun kararı 

Seçimin ta:ı:elenmeıi C. H. F. Ye hükumetinin muıtakar vaziyetinin milletin 
~·'lsı ile yeniden meydana çıkarılmasını temin edecektir 

/" . 

Cumhuriyet Hallı batı yenilemen ve bu keyfiyetin 
Fır hası grupu Ce • Büyük Meclise arz ve teklili zar.
mil Beyin reisiiğin - nımn fırka reisliğine bıra.lnlmcıısl 
de toplanmış ve Is- kıahul edilmiştir." 

met Paşa Hazretle- F~ k b · 
ri söz alarak Büyük ·ır a gru U 
Millet Meclisinin nor T d"d" • t"h 
mal seyriyle 1935 ec 1 1 ın 1 ap 
yazında yeniden in. K J d" 
tihabı yapılmak tes- ararını nası ver ı 
kiliitı esasiye İca • • 
bından olduğunu htı
tcrlattıktan sonra bey 
nelmilel siyaset a.ııe. 
mi hadiseler ve ih. 
timallerle meş;bu ol • ' 
duğundan yeni mec-

Mebuılar araıında esaslı 
değişiklikler olması 

ağlebi ihtimal görülüyor 
ANKARA 14 (Telefonla - J:lu 

' • 

l iıı intihabı için yaz 
meosinıini beklemi. 
yerek. ~ın intihabıı-

/. lkt-ı Vekill Celal Bey ile Yanan IIm-t Nazaı M. Peısma:wğlunun Bakıri.;cy 
hez )abrika&mdaki tetkiklerinden iki intiba 

• • 
lın icra ve ikmaliyle 
Cumhuriyet Halk FıT 
hası ve hükıimetinin 
müstakar vaziyeti -
nin milletin i:irasiyle 
yeniden meydana ı;ı
karılman memleket i 
çın faydalı olacağın& 

Dün Fırka grupwııda izahat veren ve seçimin ta· izah eylemiştir. Fır • 
2lelenmesini teklif eden ismet Pata Hz. ka grupu intihabahn 
ANKARA, 14 (A.A.) - Cum- yenilenmesi için ôtüleki kararı -..er \ r(" 

huriyet Halk Fırkası grapu idare mi,tir: 
heyeti reisliğillden: "Büyük Millet Meclisinin İntiha 

Yunan - Arnavut hududu 
muhafızları takviye edildi 
Bunun sebebi Epirli gönüllü kıt'anın hududu 

geçmeleri ihtimal dahilinde görül· 
mesidir Jandarma ve polis te takviye edildi 

ATINA, 14 (Tele. • ' 
fonla) - Amavut • ~ '. \.qGll 
lukta Yunanlılara kar ::> ' J'i ,q 

_, ', "'v.4 şı yapılan tazyikler J 1- ~ , 
artmaktadır. Diğer ta- -, ;:l • ~..: - · '.,. !' 

raftan son zıa.man • , ~ '; - - • - o; 
;'arda Yunanistanda ' : "" rr / Z t> ,,.,_r · 
yapılan mitingler üze ı J'..q , - ,_ .. ~ 
rine Epirli gönüllü ' t::=....'1- - ', ~ #,.,! <'? 
kıtaların Arnavutluk ,"9 : ,..,<!:'!!<!:• < : 
hududunu geçmeğe te !,.....----{ ~ 
şebbüs etmeleri ihti • <, ~- .?! / 
mal dahilinde görül - '. 'M O ' 
mektedir. Atina ga.ze ı ' ...l ~ · ' 
teleri bu husU&ta uzun I "~ 
yazılar yazmışlardır. , _ , 
Diğer taraftan hükii- , 
met ciddi tetbirler it- .. Arnavutluk • Yunanistan hududunq 

gösterir harita tihaz etmiş ve hudut 
muhafızlarını takviye etmiıRir. Ke 
zalik hududa mücavir olan yerler
de polis ve jandarma kıa.ra.kolları 
da kuvvetlendirilmiştir. 

Yeni bir miting 
ATINA, 14 (Milliyet) - Milli 

Talebe Birliği klübünde dün bü • 
tün Ywıanista:nın milli ve smayt tef 
kiliitla.rı murahhasları toplanmış • 
lar ve Arnavutlukta Yunan ekalli· 
yetine karşı tatbik edilmekte ol.ın 

(Devamı 5 inci sahifede) 

hi, Ingiltere bir emri vaki kartıs~ 
lıalryordu: ·F rırnsız doııanması Akdeni
ıze çekilmiş, garp sahillerinin müdalae• 
•• J ngiliz donamnasma bırakılmrştı. 
Sonra ·Paris'in müdaıf•smda lDgilizler 

Dünkii fırka içtimaına riyaset 
eden Cemil Bey 

susi muhabirimizden) - Dördün
cü Büyük Millet Meclisinin kamı • 

(Devamı 5 inci sahifede) w 

Bulgaristanda 

Makedonyalıların 
evlerinde silah 
ve mühimmat! 

Polis bir çok tevkifat 
yaptı f ahkikat yapılıyor 

SOFYA, 14 (A.A.) - Polis mü
düriyetinin dün verıdiği bir tebliğde 

(Devamı 5 inci sahifede) 
o 

Hariciye Vekili 
Cenevreye gitti 

... r 
Vekil Bey Cenevrede ·

bir hafta kalacak 
Hariciye Veloili T eVfıi.k Riqtü Bey 

dün sabah refakatinde kalemi mıah&..,. 
müdürü R..rıik A • 
mi:r Bey bulımdu • 
ğu halde Ankara • 
dan ııehrimize ı;el- 1 
mıİş ve yeni İnJa e
dilen Park oteline 
misafJr ol~uıtur. 
Vekıil Bey otelde is 
tıiralıai etmiş ve 
dün akı.amin ek.a -
pl'eSle Milldl.,.. ce 
m:iyeti komoeyinin 
19 teşriııisanıı.dc. ya 
pıılacak oi<uı fevka 

Tevfik Rügtü H. iMie toplan-da 
hazır buil•ımn.a.l: ü

zere Cen.evreye ıı...n.ket eıtınittir. Mil· 
Jetler Cemiyetli k.,....,yıi bu Sefa Sarre 
meselesini mü.zakeo-e ecleoek.t>r. T"" • 
fik Rüştü Bey bir hafta zarfında teb
rim.ize dönecektir. 

Yunan iktisat nazırı dün 
fabrikalarımızı gezdi 

M. Pesmazoğlu sanayi müesseseler~
mizin modern olduğunu söylüyor 

Ankaradaki görüşmeler ılerde daha geniş iktiıadi 
bir mesai i~tirakine başlangıç olmuştur 

Yunan iktisat nazırı M. Pesınazoğ- gramı da değlşikliğe uğramış, Bakırköy 
lu ile iktisat vekilimiz Celal Beyin ve bez fabrikasının gezilmesi. öğleden oon. 
refakatlerindeki zevatın evve-lisi gece raya bırakılmıştır. 
§"hrimize geldiklerini yazmıştık. 

Misafirleri taııyan Ertuğrul yatı, 
sabaha karşı saat 3 te Bakırköy açık • 
!arma ıgelmiş, fakat lodosun Jlddetini 
arttırması üzerİıne yoluna devam ede .. 
rek, Beykoz önünde deınirlemiıtir. 

ıBu yiizden tesbit edilen ziyaret pro-

Beykoz fabrikasında 
Evvelisi geceyıİ Beykoz önünde du

ran yatta geçiren misafirlerimiz ve ik
tisat vekili Celal Bey, dün sabah saat 
9 zu çeyrek geçe motöde Beykoz kun-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fransız kabinesi parlamentoda 

Flanden kabinesine 423 
reyle itimat beyan edildi 

Yeni kabinenin bu kadar büyük bir ekseri· 
yete mazhar olması memnuniyetle karşılandı 

PARIS, 14 (A.A.) - Hav~ Ajan- t.asv.ip ediJııniştir. Başvekıil ihtilal -
aı bikliriy.,..: Başvekil M. Flanel.in diktatörlük hareketlerine ka.-p ses.ini 
Mecliste hükı'.i:ıpet beyann.anıeoin:i o • yükselttiği ve sokak nizam. ve a.sayi. 
kwıkaı F.-.sa için ve cwnhuriyet içıin §oİnıİ.11 ınuhafaz8.$JDJ .i.&tedıiği zaman al. 
birlik tekJ;f ve dal.ili ve harici nı1hün kışlar daha §Öddetleıımittir. Memurla 
muhalazasından bahseMiği ~ sağ rm tetriki me&aisıini i11teyıeın cümle de 
cenah, merıkez ve soJ cenah tıarafmdan (Devamt 5 inci sahifede) 

teyit eder mıdıiyettedir, Bununla bera
ber, yulmnda aöylediğftniz gibi, doğnı 
olup olmadığını kıat'i olarak söylemek 
zc;ırd'?'. Ancak hükumetlerden başka 
hiç lbir makamm bu yolda bir itilaf ya
pamıyacağı hakkındaki iddia, yakın ta
rihin bize öğrettiğ; deroler karş..,nda 
doğnı bir söz olarak kabul edilemez. 
Bu ha"Va itilafı, Fransa ile Lıgiltere 
arasında harpten evvel, 1905 -.esin
de h.yııp ta ılıarbin ba!l,adığı tarihe 
kadar devam eden askeri anlapnalara 
çok benziyor. Fransa ile lngiltere, 
1904 iti.lalını yaptıktan &onra lng.iliz 
hükômetinin muvafakatini alma.luızın 
iki devletin erkanı hamiyeleri müstak
bel bir harpte orduların ve donanma
lann teşriki mesai~ine dayanan bir ta
kım itilaflar yapmışlardı. Senel.,.-ce sü
ren müzakerelerden sonra yaprlan bu 
itilaflar.lan Hariciye nazın ile Başvdcil
den maada lngiliz nazırları haberdar 
olmadığı gibi, parlamentoda ancak Ha
riciye nazlrınıu harp arifesinde söyledi
ği 3 ağustos nutkile bu aranjmandan 
haberdar olmuştu. Sir Edward Grey, 
o gün söylediği nutukta anlattığı gi. 

, vazife ahmflardı. BOr dereceye kadar 
da bu emri vaki kartısmdadır ki lngi
liz parla.nento&u Almanyaya karşı lıaıp 
kararını vermişti. Binaenaleyh parli
menlonım ve hükllmetin ~i olmak· 
11zm lngtiliz ve FraJ111<Z erkanı haıbiye
lerinin aralarmda hususi itilaElar yap· 
malan görülmemi'§ bir it değildir. Bu 
deialri hava itilafı da harpten evvel do
kuz sene devam eden deııiız ve kara 
kuvvetleri arasındaıloi anlaşmanm ha va
"Y" tqmi'1i olsa ~r. Jngiltere iıa'Va 
hücumlarından lroıkuyor. Fransa da 
bugün Avnıpanın en büyük hava kuv
vetidir. Binaenaleyh lngilterenin Fran
"" ile böyle bir ;tilaia vannası, kuv
vetli bir ilitimald;r, Bu, ... okarno'dan 
sonra lngilterenin Splendid lwlatfon 
siyasetine veda ederek daılıa geniş mik
yasta Aıvrupa işlerine karışmas:ma yeni 
b>r adım olarak kabul edilebilir. 

Balıkesir Belediye-' • • • ., • · 
si de Valiye ·verildi GayrımL.üadılJer toplandı 

Aıhmet ŞUKRU 

Belediye Reisliği seçimi 
tastik edilmedi 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Dahi· 
liye Vekaleti Balıkesir bele.liye reis • 
liği seçimini tasdik etmemiş ve bele• 
diye rıeisliği ,,..zifesinin ,,..ı; Salim B. 
tarafından yapılması.na karar vermiş· 
tir. Bu husustaki kararname ali tasdi· 
ka arzedilmiştir. 

Dünkü kongrede idare heyetinin raporu 
dinlendi ve eski heyet yerinde bırakıldt 

G.ayrim.übadiller kongresi dün Öğ• 
leden sonra saat 14 te Halkıevi &alo • 
nunda to~lanmıştır. Kongreye a:nca.k 
87 zat iştira!< etmiştir. Maamafih bu 
zevatın birçoğu içtiınrul ge!ıınJyen ar-

kadaşlarını da temsil ettiğini gösteren 
vekaletnameler getirmişlerdi. Kongre 
reisliğine Celal Nuri Bey seçildikten 
sonra içtimaa başlandı. Es.ki ·idare lıe-

(Devamr 5 ind sahifede) 



T~RIHI TEFRiKA: 6 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

Almanya silahlanıqor 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) " 

Her hakkı mahluulu:· Ya~n: A. c. Alman ordusunun mevcu-
Taşkışladakı avcı taburu talım·e çık- . • 
tığı sırada asilerle bir çarpışma oldu du 300 hıne çıkarılmıştır 

"Taş kışlada ikinci fırkaya men
aup seksen asker arasında istipdal 
için müttefikan müselli.h bir kıyam 
vaki olmuştur. Bunlar üç günden
beri kışlayı terkederek kışla mey
Öanında ailah çatmak suretile istip
dal!erinin icrasını talep etmekte ve 
verilen nasihatleri asla dinleme
mekte idiler. Bu cürmün tecziyesi 
avcı taburunun vüruduna talile e
dilmişti. Tabur gelir gelmez onla
ra karfı fiddetle hareket edileceği
ne dair harbiye nazırından vada
lınmıftı. 

Dün akşam avcı taburu geldi, ve 
Tat kışlaya. yerlettirildi. Asker bu 
.abah talim için meydanda toplan
mqtı. Asiler, önlerinden geçen av
cı taburunu tahkir ve üzerlerine a
let etmeğe cüret ettiklerinden der
hal mukabele olundu, üçü öldürül
aü, üçü yaralandı ve diğerleri ya
kalanarak hapse tıkıldı. Büyük bir 
mesele çıkarmak istidadını haiz o
lan vaka bu vechile kolaylıkla 
ye muvaffakıyetle neticelendirildi. 

Ben Betiktatta. idim, silah sesini 
itilince derhal Tat kışlaya gittim. 
Ayni zamanda erkanıharbiye reisi 
Halil paşa dahi gelmitti. Asker 
cemedildi. Evveli. Halil Pata tara
fmdan, sonra tarafmıdan "Vazifele
rini hüsnü ifa eden askerlere ve za
bitlere tetekkür edildi. O hale cü
ret edenlerin nefyolunacakları 
söylendi. Bu ı.özler a.ıı.erler üze
rinde mühim tesir bıraktı. 

Mevkuf askerler oradan nakle
dildi. Avcı taburunun binbaşısı o
lan heyeti mebuseden Remzi bey
le sair zabitlerin gösterdikleri gay· 
ret ve himmet pyanı takdirdir. 

Bu vaka gerek efkarı umumiye 
üzerinde, gerekse mütereddit bu
lunan ikinci fırka üzerinde büyük 
bir tesir bırakmıştır. Asilere karşı 
ıili.h kullanan avcı taburlannm, a
halinin kıyamı halinde de ne kadar 
tiddetli hareket edeceklerine gü
zel bir nümune olmuttur. Mü!f!v
vikler siddetle tahkik edilecektir . ., 

Doktor Bahaddin Şakir bey, av
cı taburları hakkında. verdiği bir 
hükmünde yanıldığını 31 mart hii 
diaelerine o taburların da iştirak et
tiği.ni görünce anlamıt olacağına 
füphe yoktur. Doktor ertesi günü 
sadrazam Kamil paşa ile bu mese· 
leyi konuşmuş ve ondan sonra Se
laniğe aşağıdaki telgrafı çekmişti: 

"Dünkü icraatın ikinci fırka ü
zerinde tesiri mühimdir. Sadrazam 
pek memnundur. Şimdiye kadar 
avcı taburlarını getritmediğine na· 
dimdir. 

Bulgar Maarif Nazırı murahhas 
olarak lstanbula geliyor. Müzake
relerde benim de hazır bulunmak
lığım hususundaki ısrarıma rağ· 
men bir muvafakat cevabı a.lama
Öım. Bugün Enver tarafından gön
derildiği söy'enen beş Bulgar ço
cuğu geldi. Bunlar hakkında. ne 
yapılacak? 

Şimdi Boşnaklar bir cemmigafir 
olarak Devletialiyenin Bosna ve 
Hersek üzerindeki haklarının asla 
terkedilmemesini istemek için Ba
bıali önünde bir nümayif yaptık
tan sonra Yıldız sarayına gittiler. 

Keçeci zade izzet Fuat pata 
Rumeli süvari müfettiti oldu. He
yeti mebu~eden Remzi bey tabur 
başındadır. Diğer arkadaşlar he
nüz işe alınmadılar. Her ,eye yal. 
ruz ben kofuyorum. Sizin bu ka
dar suretle hareketiniz için esbabı 
mucibe göremiyorum. 

T rablusgarp valiliğine tayin e
dilen Abdullah Pata bir iki güne 
kadar oraya ha.rekt diyor. Abdul
lah P&.f& cemiyetimize müma.şa.t e
diyor, Bizim Paris merkezi katibi 
Ken:ın onun akrabaaındandır. Şa
yet Keınanı Abdullah p&fa ile be
raber gönderecek olursak cemiye
tin emirlerini P&f&YA icra ettirmeğe 
sarfı gayret eyleyeceğini taahhüt 
ediyor. Maiyetine bir sivil muavin 
de vermek mümkündür. 

Maliye nazırı tarafından tanzim 
edilip Nesim Ruao efendi vaaıtasi
le takdim kılınan ıslahat pro1esı 
hakkında süra.tle mütaleanızı bil
dirmenizi bekliyoruz. Maliye nazı
rı me&aisinin ınakhul olup olmadı
ğını coruyor. 

Murat beyle rüfekası teb'it edile
cektir. Kalem gazetesi hakkında 
yapılan muamele sadrazamın emri
ledir. Hata derhal tashih edilmiş 
ve zaten gazetenin, memleketin 
menafii fiiyaaiyesine muhalif ne~ri
yatı takbihe ~ayan görülmüş oldu
ğundan bu hususta Zaptiye nazırı 

hakkında emir buyrulan teşebbü
sattan sarfınazar edilmesinin müın 
kün olup olmadığını bildiriniz. 

Müfettişi umumi Hüseyin Hilmi 
P,. nin Dahiliye neazretine tayinini 
sadrazam Kamil paşa kendisinden 
sorınuttur. Fakat Hüseyin Hilmi 
pa~ Manastır merkezi ve cemiyet 
bu tayinden memnun olmaz diye 
İstiğna göstermiştir. Bu hususta 
fikriniz nedir? Hüseyin Hilmi f>a
tanm tayini münasip ise kendisini 
tatmin etmek muvafık olur. Hüse
yin Hilmi Patanın Abdülhamide 
fartı merbutiyetinden bahsettiğim 
zaman sadrazam Yıldızın artık hiç 
bir it görecek bir halde olmadığın
dan bahisle beni temine çalıştı. 

Ericanıharbiyei bahriye riyaseti
ne tayin edilen Hüsnü paşa tebdil 
ettirildi. Bahriyede bir hadise o!du. 
Mesudiye zırhlısının Karadenize 
çıkması emrolundu. Fakat bu em
rin me•kfık olduğunu gören bahri
ye zabitleri bir bahane bularak o 
emri infazdan çekindiler. Verilen 
emrin bir suiniyetten ileri geldiği 
bugün anlatıldı. Bu hadise, bahri
ye zabitlerimizin cemiyetimize o
lan fartı merbutiyetlerini gösterme 
si itibarile bilhuaa takdire pyan
dır. 

Paristeki Korkmazof buraya gel
di. Orada mektep nezaretine veya 
başka. bir memuriyete tayini müm
kün olacak mı? 

Heyeti mehuseden benden gayrı
sının Drotaklarla müzakere etmesi 
,,e yapılacak intihabat hakkında 
yazmıt oldukları mektuba cevap 
Vf'rilmeıi rica ediliyor. 

Sadrazam Bosnaya adam gönde
rilerPk orada propaganda yapıhna
sını teklif ediyor. Bu teklife ne der
r,iniz? Şerif Abdullah paşa vefat et
ti Yerine kimin tayini münasiptir? 
Şeybülharem tayin olunan ve hare
ket etmek üzere bulunan Muhtar 
bey hakkında vereceğiniz talimat 
var mıdır?,, 

lstanbuldaki heyeti mebuae na
mına doktor Bahaddin bey tarafın. 
dan çekilen bu tel~rafneme'.ere Se
lanik merkezi umumisi lazıgelen 
cevapları veriyor ve birçok mesele
lı.-r hakkında verdiği kararları bil
diriyordu. Diyordu ki: 

Droşaklar hakkında heyeti mebu 
scye cevap yazılmıştır. intihabat 
hakkında oranın ahvaline göre ve 
her halde İslamlardan altı mebus 
lemin etınek fartile çalıtınız. Ma
nutır ve Y anyadan Rumlar mebuı 
intihabında oyun oynadılar. 

Bulgar çocuklarından beş, altı 
ki~i askeri mekteplere girmek isti
yor. Bunları ltsanbulda sınıfı mah
susa ~aydettirilmek üzere gönder
mek istiyoruz. Bunların kabulü 
f evkalılde İyi tesir hasıl edecektir. 
Mekatibi askeriye nazırını görerek 
emrini istihsal ediniz ve bize bildi
rınız. 

Ü<ı<ya gelen bef Bulgar firarisi 
orada kendilerine bir it bulmak ü
zere gitmek istediklerinden gön
deri' di. Biri~i jandarmaya ve dör
dü yevmiye ile mızıkaya girmek is
tiyorlar. Bunlara kartı Enver beyin 
hiç bir taahhüdü yoktur. Maam•fih 
kendilerine muavenette bulunulma 
ıı li.zımdır. Yeni şerif ve müfettiti 
umumi meselelesini heyeti mebuse
ye yazarız. Keza zaptiye :nazırile 

Muhtar bey meselesi de müzakere
ye muhtaçtır. Bosnaya gidecek o
lan iki kiti buraca hazırlandı. Bun
ların tahsisatını hükiimet hazırla
sın. Sizin lstanbulda kalmanız mu
vafık görüldü. Korkmazof'un tim
dilik ora.da kalması li.zımgeliyor. 
Burada yer yoktur, ileride belki 
bulunursa buraya aldırırız.,, 

(Bitmedi) 

Bugün 5 inci sahifede 
Ali Hayelar Mithat Beyin ittihat 
ve terakki tefrikası münaaebe
tile yazelığı bir mektubu buırün 

5 inci sahilemizele okuyunuz. ........................ 
Bulgaristana mahreç 
ATlNA, 14 (M.illiyet) - Bulgar 

p.zetelerinin An.karada Balkan Ha -
ric&ye nazırları konseyıinde Bulgarista 
na Dedeağacı linıa.rundan mahreç ve
rilnıeU için müdavelei efkirda bmun
duklarma dair yazdrklan haberleri 
Hariciye Nazırı M. M..ı..m.o.. tekzip 
eylem.iştir. 

Bununla beraber Almanyanın 1938 den evvel 
bir ha?'be girmiyeceği temin ediliyor 

Evrensel bir 
Silah uzlaşması 

LONDRA, 14.A.A. - Havas: 
Morning Post gazetesi, Almanyanın 

tekrar silahlanması ve bilhassa Alman 
ordusunun teıki:atı hakkında hususi ml 
habirinden aldığı aıaiıdz.ki malümatı 
neı-retrnektedir • 

Bu malümata göre, Alman ordusu 
modern silah ve lechizatla techiz edile
rek mevcudu 300 bine çıkarılmıştır. 

VAŞİNGTON, 14.A.A. - Amerika. 
11 

silahsızlanma konferansı bürosu ile kon· 
feransın silah ticareti kontrolu komis
yonunun gelecek toplantısında Evrensel 
bir silah uzlaşması projesi verecektir. 
Bu projenin esasr, 1925 misakının ana 
hatlarından alınmıştır, yani silfilı ihracat 
ve ithaliitr yapanlar her sevkiyat için 
kendi hükumetlerinin müsaadesini ala
caklardır. 

Amerika projesi, lisans usulünü, silfilı 
imalatına da tef!ni.I etmektedir. 

Bu suretle tekrar ıilahlanmanm ilk mer----------------11 
halesi geçilmiıtir. 

Bununla beraber ordunun inkiJ&fı için j 
sarfedilen faaliyete rağmen, askeri rüe· 
sa Almanyarun en çabuk 1938 den evvel 
bir harp baraşabileceğini zannetmemek
tedirler. Bunun içindir ki, umumi erka
nı harbiye nazi hükfunetinin harici si
yaseti üzerinde ancak mutedil bir tazyik 
yapmaktadır. Alman ordusunda halen, 
Almanyanm Milletler Cemiyetinden çı
karken 21 piyade ve dört süvari fırkası 
ve Verıay muahedesinin müsaadesinden 
14 bin fazla olarak 18 bin tamamlayıcı 
zabiti vardır. Şimdilik hizmet müd~eti 
iki seneden 12 seneye kadar değiımek
tedir, fakat kısa bir zaman arfmda ya
pı'.acak olan mecburi hizmetin tdmu
teeuüaünden sonra bu müddet 18 aya 
indiftlecekrir. 

M. Hitlerin memuru ne eliyor? 
LONDRA, 14.A.A.. - M. Von Rib

bentrop, Röyter ajansına yeniden ıu 
beyanatta bulunmuftur: 

Mülikatlarnn esm.smda Almanyaıım 
V ersay muahedenameRnin nkeri prt
lan ilga edilmek §&rtile Milletler Cemi-

Belçika kabinesi 
M. de Brogueville çekildi
ğinden dolayı müteeıosif 

BRUKSEL, l.A.A. - M. Döbrokvil 
istifaıını bildirirken ıu sözleri söylemiı· 
tir: 

" Mem'eketime 40 sene atkla hizmet 
et,ikten sonra eserimin ikmalinden ev
vel çekilmek mecburiyetinden dolayi mü 
teeııifim..,, 

M. Döbrokvil, daha eYTel mediıte ö
len Kral Aleksandr ile nazft' M. Bartu 
ve sabrk Cumhurre.isi Puankare'nin ha
bralarmı yadetmiı, Belçikarun Puan
kare'ye olan minnettarlık hislerini heye
canlı ifadelet"le bildinniıtir. 

BRUKSEL, 14.A.A. - Yeni kabineyi 
teıkil edebileeeklerin baımda M. Jaı
par ile M. Tönis'in isimleri ileri süriil
ml!ktedir. Kral bu sabah görüşmelerine 
devam ederek bilhassa Liberal fırkasının 
reisini kabul etmiflir. Bu zat Kralın 
yanından çıkarken vaziyetin vahlın ol
duğunu ve ancak müttehit bir büküme
tiıı bu vaziyete kartı koyabileceğini söy
lemi~tir. 

Bulgaristan da 
içtimai yenilik enstitüsü
nün propaganda haftası 

SOFY A, 14 (Milliyet) - (içtimai 
yenilik) enstitüsünün propaganda bal
tası baflamıftır. 

Ceç<!n pazar günü Bulgaristarun 
200 muhtelii yet"inde içtimalar tertip 
edilıni§tir. Plevne ve Kızanlıkta yapı

lan içtimalar çok kal .... hlc o&mııtur. 

Enstitünün umumi müdürii olan 
M. Popzlotef Plevnede aöylodiği nut • 
kunda cleııniıtir ki: "Yeni bükümet, 
Bulgar köyünde, Bulgar ameleleri ve 
orta sınıfı aıumda k_.ıjaine aağJ.n 

bir esas aramaktadır. Sennıryeye p 
lince, aennaye dirij edilecek ve umu

mun faydasına yarıyacak bir tekle -
kulacakbr.,, 

Fransız • Alman ticaret 
anlaşması 

PARIS, 14.A.A. - Fransız-Alman 
iktisat müzakeratını hazırlamakta olan 
ticaret nazın M. Marf&Ddo dün Alman 
sefiri Roland Köıter'i kabul etmiıtir. 

Malüındur ki, Alman - Fransız tica
ret antJaımasuını nıüddeti yakında bite
cektir. 

Amerika yeni bir grev 
tehlikesi karşısında 

PATERSON, (Yeni Jersey), 14.A.A.
Ayın 19 unda 15.000 İpek oanayii iıçi
ıinin crev yapmalan için emir verilec~ 
ği söylenmektedir. 

Uç baftadaıııberi sun'i ve tabii ipek 
boya sanayii iıçilerinılen 25.000 kip 
grev halinde bulunduğundan bu yeni 
grevin, zaten müıkül bir halde bulunan 
ıanayü bu mmtakada tamamen durdura
cağı ilave edilmektedir. 

Mısırda vaziyet 
KAHiRE, 14.A.A. - Nesim Pafllnm 

ftrka harici bir kabine Y&Pması beki ... 
nİyo~ 

• • 
yetine girmesi meseleıi asla mevzuu .. 
baha olmamqtır. 

M. Mac Donald'ın nutku 
LONORA, 4.A.A.. - M. Mac Donald, 

dün akşam Southampton' da bir propa
ganda toplantı&ı esnasında söylediği bir 
nutukta hükiimetin yarış davasına olan 
bağlılığını ehemmiyetle kaydettikten 
ıonra, silah ticareti meselesine temas e
derek hükümetin beynelmilel bir uzlaı
maya varmak arzusunu tekrar eylemiş
tir. 

M. Mac Oonald demi~tir loi : 
" Silah ticaretinin millileştirilmesi, 

her kim tarafından olur• ol:sun ameli 
sahaya konubnası imkanı olıruyan bir 
tedbirdir. lngilterede tatbik edilmekte 
olan iiaanalar usulünü Cenffl'ede umu
ınileıtinneie teşebbüs edeceğiz, Şimdi
lik ıilihları, bunları azaltmak ümidiyle 
kabul etmelidir.,, 

M. Mac Donald bunun için gece gÜn
diiz çalıtacağrnı ye bunun önünden ka
çılmaz bir meoele olduğunu beyan ederek 
sözierini bitimııiftir. 

İranda terakki 
Journal des Debata'nın 

mühim bir makalesi 
PARIS, 14 (A.A.) - Le ~ -

Lea Debats - gazetesi Iran tairi Fir
devsinin. bininci yılclönümü mü.ııaoebe
tile yazdığı bir makalede (~\ 
ınubarririnin yüluek icat kvdretile iif
raı: götürmez bir deha göıtermiı oldu
ğumı kaydettikten ıonra Iranın ,,._ 
dem medeniyet sahasında elde ettiii 
terakkiyata ifaret ederek: 

"Iran, Rıza Şalı Pdılevi Hazretle -
rinin elllet'jik ve nurlu idaresinde mad
di teraılddyat yolunda aünıtle ilerle -
mekt..dir., diyor, 

Gazete, Fransanın birinci l<inunda 
baılıyacak olan bir ıa-a meruimle bi>
yük Iran şairinin hatırasını l<utlula • 
mağa baz1rlanmakta nlduC-u bildir
mektedir. 

Bir vapur --60 kişilik mürettebatiyle 
san denizde kayboldu 
TOKYO, 14. A.A. - 3439 tonilito

luk Viryumaru Japon vapuru San deniz· 
de birdenbire kaybomuıtur. Torpitolar 
aramıılar-ıa da gemiden hiç bir eser bu
lamanuılarclır. Bu vapur 2 bKinci tepin 
de 60 kiıil:ik mürettebatile Kufİı'odan 
hareket etmiıti. 

Deniz görü~meleri ve 
Hindistan 

LONDRA, 14.A.A. - lngütere-Ja
ponya - Amerika deniz görüpneleri Do
minyonlara bildirilmittir. Bunların ko
miserleriyle Hindistan mümeuilleri dün 
D'>mİnyonlar nazaretinde toplanarak gö 
rütmelere dair verilen i:aabatı dinlemit
lerdir. MiimeuiUerin mesele hakkmda 
imparatorluk cepbeıinden bazı düıün
celer yürüttük:eri anlaıılnuıkttadır. 

Fındık satışı 

Trabzonda fındık fiatleri 
yükselmeğe başladı 

TRABZON, 14 (A.A.) - Fmdık fi
atları yüksem.ete baılaınııtır. Dün 
akşamki borsada 44,S klll'Uf" kadar al
tı vagon iç fındık ve 21 on pıraya ~ 
dar da 24 bin kilo bbulclu fmdrk bu 
ay içinde teslim edilmek üzere oabl -
mı§tır. 

Alnn satımlar çok istekli olmuıtur. 
Bu aabalıki borsada 44,5 kunııtan ya
run vagon iç ile 21 l<unıı otuz paradan 
15,000 kilo kabuklu fındık satılmıftır. 

Gerek iç ve gerek kabuklu üzerine 
talep fazla iıe de iç aatıcılan 22,5 ku
rut istediklerinden ıabah borsaaı biraz 
sakin geçmiştir . 

Bununla beraber fiatlann daha 
yükselmesi ihtimali mevcut ve mahsüs
tur. Arkada kalan fmdrk mevcudu çok 
azdır. 

Güreş birincilikleri 
BURSA, 14.A.A. - Türkiye güreı 

birincilikleri kanunun ilk haftaımda ıeh
rimi,de yapılacaktır. Alakadarlar hazır

Wdara baılamıılard.r. 

D~i 
Hazırlık için her tarafa 

emir verildi 
Müstakil namzetlerin kazanmaları 

temin edilecek 
Büyük Fırka kongresinde görüşülecek mevzu• 

lara hususi ehemmiyet veriliyor 
ANKARA, IS (Sabaha karşı saat 2 Telefonla) - Birincikcinur 

ayının başınela memleketin f~er tara lında intihabat hazırlıklarına lii 
len ba,lanacaktır. 
Fırka grupunun bugünkü karannelan fırka tefekkülleri,cliğer alakadaı 
Fırka grupunun bugünkü kararındun fırka teeşkkülleri, eliğer alakadaı 
makamlar haberelar eclileliler ve bugünelen intihabat için hazır:ıklar! 
başlamaları lüzumu kenelilerine bılelirileli. Cumhuriyet Halk Fırkasınır 
namzetlerini şubatın başında ilan edeceği haber verilmektedir. Bun · 
elan evvelki intihapta oleluğu gibi bazı vilô.yetlerele müstakil namzetle 
rin kazanmalarını temin maksad ile tırkaca eksik namzet gösterilmesi ih 
cimali kuvvetlielir. Son elört sene zarfında memleketin nüfusu artmış bu 
luneluğunelan bugün 317 olan mebusluk adecli 325 i bulacağı zanneclili· 
yor. Bu meyanda Ankara, bir mebus fazla çıkarabilecektir. Dörelünci 
Büyük Millet !tfcclisi, faaliyete nihayet vermeelen evvel tuz layihtailt 
buğelayı koruma kanununela yapılması mukarer eleği,ildik hakkınelak 
layihayı müzakere ve intaç eclecektir. Te,kilô.tı esasiye kanunumuul' 
)opılacağı söylenen tadilat, Beşinci Büyük Millet Meclisi taralınelan gi. 
rüşülecek esaalı bir mevzu addolunmaktadır. Befinci Büyük Millet Me< 
minin alacağı yeni çehre hakkınela henüz terefpih etmİf bir malumaı 
yoksa ela yakın günlerele bu hıuusta bir fikir edinmek kabil olacaktır. 

Büyük fırka kong#'esinele görüşülecek mevzulara Ankara ~i · 
linJe husıui bir ehemmiyet atledilmekteclir. . 

Giresundaki kanlı cinayet 
Katil, hapishane ye girerken maktülün 

akrabasından bir mah-
kum kendisini ağır surette yaraladı 

GIRESON, 14 (Hususi) - Henüz zabıtaca tavazzuh etmiyen bir 
sebepten iküi ele ortak lınelık tüccan olan Yıuul Zade Haklu B. 
ortağı Geclik Ali zade Eşref Beyi tabanca ile vurmuf, ağır surette ya. 
ralamış ve mecruh bir saat sonra hcutanecle ölmüftür. 

ilk tahkikatla cürmünü inkar eelen katil müstantik huzurunJ(I. 
Errel Beyi kenelisinin vureluğunu itiraf etmİ.f, kuilen tevkil müzek
keresi üzerine hapishanenin kapısınelan içeri gireliği esnada maktulüıı 
yakın akrabasınelan ve 7 sene mahkılmlcıruulan Alunet katil Hakkıyı 
üç yerinden pıçakla ağır sureUe yaralamıf, eli kelepçeli olan katil 
elerhal yere yıkılmıştır. 

Katilin yaraaı ağır oleluğunclan haataneye nakleclilmif ve müclelei
umumilik tahkikatı Jerha/. eline almıftır. Katil ve maktulün marul 
fahsiyetler olması itibarile bu çok feci cinayet memleketin ıanıımi el· 
kıirınela çok elerin teuırür ve heyecan uyanclırm1fhr. 

Salih Pş. Y akup Kadri B. 
geliyorlar 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Kolorelu kumandanlanmıulan Salih 
Paşa ile yeni Tiran elçimiz Yakup Kadri B. bu alıfam lstanbula hare· 
ket etti:er. 

Mısır kanunu esasisi lağvediliyor! 
ISKENDERYE, 14. A.A. - Nesim Pcqa, Kral ile görüftükten 

soAra Kralın kendisine arzeelilen yeni kabine listesini kabul etmif 
oleluğunu beyan ve parlamentonun hemen fesih oe şimdiki lııanunıı 
esasinin ilga eelileceğini ilôve etm İftir. 

Yeni Brüksel kabinesine M. Jaspar 
memur edildi 

BRUKSEL, 14.A.A. - Kral veni kabinenin tqkiline M. lcupar'ı 
memur etmiftir. 

• 
ltalga geni torpitolarını denize 

indirdi 
FIUMA, 14. A.A. - Altıyüzer tonluk üıi torpito ltalya lıü.lıUnae

ti hesabına rezgiiha konulmuftur. 
• • 

lngiliz-ltalgan maçına dair gelen 
son ta/ silô.t 

LONDRA, 14.A.A. - Bugün Highbury'de lngiltere ııe ita/ya milli 
takımlara arasınela yapılan müsaba hayı 3-2 lngiltere kazanmıffır. Sa' 
hada pek çok miktarda ftalyan seyirci elahil oleluğu halele, tahribe'} 
50.000 kifi toplarrmı, bulunuyorelu. ftalyan seyirciler, ellerindeki millı 
bayrakları sallayarak mütemaeliye n bağırıyor, takımlarını fiddetle al· 
kıflıyorlarelı. Saha son yağmurlarel an dolayi çamurlu ve ağırelı. 

lngiltere takımı oyunun daha ilk dakikasınela leci bir talisizliğe 
maruz llalclı. Solaçık Brook kenelin e verilen uz.un bir ptUI kontrol eJe
miyerek faul yaptı ve takımı aleyh ine penaltıya sebebiyet vereli iseJı 
bu vumş neticesiz kalelı. Brook ta, adeta bu cezanın acısını çıkarmalı 
iıter gibi, ilk on dakika zarfında arka arkay;ı iki sayı kayeleJerek ta
kımını galip vaziyete çıkarelı. Buna bira: sonra Drake taralındatı, 
kaydeelilen 3 üncü gol ela ilave eelil ince lngiltere takımı oyunun birincı 
I 5 elakikcuı zarlınela 3 - O galip vaziyete geçmiş bulunyordu. Devre btı 
netice ile bitti. ltalyanlar bu devrenin bir hısmıncla yaralanarak saha· 
dan çekilmiş olan merkez muavinleri Morıtielen mahrum olarak oyna· 
mak mecburiyetinele kalelılar. 

ikinci elevre başlar baflamaz oyun tarzı tamamile eleğİfti. [tal· 
yanlar çok şideletli hücumlara başlamıftılar. Merkez muhacimleri ftfe· 
azza ela lngilizlere aynen mukabele etmek ister gibi bu hücumlar eı· 
naaında ve ilk çeyrek saat zarlınela iki gol çıkarelı. 

Bu golter lngilizleri ele ayni şielelet:e mukabeleye sevketti. feı 
kat bunun karşısında ltalyan oyunu gittikçe güzelleşerek oyunun ıo~d· 
na kadar ayni parlaklığı kaybetmedi. ltalyanların beraberliği tem'" 
eclememeleri sırf talisizlik eıerıdir. Oynadıkları oyun en yüksek takıl•' 
lere fayanelu. 
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Ezilen çocuklar! 

Biz gazeteciyiz. Her gün her ga 
zetenin, her ıuıhilesini okumak 
mecburiyetindeyiz... Bu yüzden 
belki sizin duymadığınız, göreme· 
cliğiniz haberleri öğreniyoruz ..• He 
le şu sıralarda hemen hemen her 
gün mutlaka ezilmiş bir çocuk ha
vadisi İçimi sızlatıyor. Ya bir oto· 
mobil, ya bir tramvayın mekanik 
pençeleri tasasız aruılann kapıp 
koyuverdiği bu zavallı hasanlar • 
dan birini çiğniyor. ner:ıek her
gün bir can eluiliyor, bir ailenin ı
flğı sönüyor ve bir ananın yüreğin 
elen kan akmaya başlıyor ••• 

Müruuebet clü,tükçe söylerim. 
Ben Avrupada gördüğüm yirmi ka 
dar fehrin hiç birinin sokakların 
da lstanbııldaki katlar ~k gör -
medim._ 

Hele fU mahut Şif hane yokıqu 
denilen yokafla Tozkoparan ve al 
tıncı dairenin önlerinde her an bu 
başıbof çocuklardan beş on tanesi 
her an ezilmeğe ve ölmeğe ama
dedir_. Bunların takılmadıkları 
b'Cıımvay araban yoklar. Bu gibi 
~uk tarlalarından geçen cadde • 
lerin isimlerini burada yazamam. 
Fakat iddia ederim ki; lstanbııl -
tla senede en az yüz çocuk ezil. 
mektedir.Bunlarm kabahatini sa • 
de otomobil ve tramvaylara yük
leyemeyiz. Gözümüzii.n önünde 
tehlikeye, oyunlara giren bu ço • 
crzklan, ölmekten koruyacak ve 
böyle sokaklarda tehlikeli mınta • 
kalarcla dolaşarak tramvay ve oto 
mobillere yem olmaktan menede. 
cek kimse yok mu?-

Himayeietlal cemiyeti bir ,ey 
~pamaz mı?. Belediye polisi, em 
niyet polisi bu hafanların canını 
yakarak ölümden kartıılmalarını 
temin edemez mi?. Bir dostum di· 
yordu ki: 

- Ke,ke bu yaramazların ku
laklanrn keserek terbiye etseler 
ele, böylelikle canlarını kurtarsa • 
lar! 

Karanlığın hikmeti 
Geçende aşinalarımızclan biri. 

sinin elinde bir elektrik feneri gör 
diim. Şu /renklerin torche electri
que eledikleri düğmesine basınca 
lflk ~an fenerlerden ••• Ve güle • 
rek sordum: 

- Hayır ola!. Diyojcn mi oldım? .• 
- Hayır, dedi .. Harbiye tarafla • 

rmda vali konağırun karşısındaki sokak
ta oturuyorum... Günler kısa. Eve git
~ğim zaman iyice karanlık hasmı~ o
luyor. Bizim ııokaıkta kaldımn falan 
)<ık. Hele yağrşlı havalarda çamura bat
lllamak için yolumu bu fenerle buluyo-
rum._ 

- Yolu yapsalar bari! 

- Bütçe müsait değiL 

- Haydi yolu yapmıyorlar, bari so-
lı:ağa fener yaksalar olmaz rru? 

- Olmaz. Belediye erkanı 'ou yol
ların bozukluğunu gündüz görerek za
ten ( dilhtm) olmaktadrr. lşıık yaktı

llp bir de gece görerek içlerini zızlat
tııak istemiyorlar. Onun için çamurlu 
?e karanlık sokaeı>nda bu fenerle yo • 
hıımı arıyorum. .• 

Dedi. 
FELEK 

M übadeledeki Yunan 
murahhasları gidiyorlar 
Mubtıelit Mübadele komisyonunun 

bnda bulunuı Yunan ..........hh.u heye
ti memleketimizden ayrılırken, dün 
öğle vakti Te.!uime giderek abideye 
bir çdenk brrakmışlardr. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından alınan cetveldir) 

14 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latiJ..ra11 dalUli 94,25 Rıhhm 17 50 
1933 Erıani 97 An. Miimeaail 49,45 
IJ.;ıürk 29,10 A•. Tah•ili 1, il 45,40 

• il 27,75 Aa. T..ı.,;ı; ili 18,50 
• 111 28,15 

ESHAM 

lı Bankası Nama 10 ı Reji kupe111uz. 
" tt Ha•iline 10 Telefon 
" ., Miieasiı 97 T erkoa 
1:irkiye Cumhu.· Çimento 
f>et Baakaıı 58,50 itti.hat dey. 

''"'""7 31,50 Şaı;k d<y. 

2,25 
10 

19,25 
13,80 

13 
0 ,85 
1,55 
4,75 

!-.dolu Hi.ııe 27,20 ı ir.11a 
v•I'. Ha7riye 15,SO Şark mı. ecza 

ÇEK FiYATLAR/ 

630 Prai 
12.06 Belırat 

9,27,99 Moılı.o•• 
79,41,50 Berlln 

2.45 Varto•• 
83,24.08 B vd•oette 

3,41 Madrit 
1,17.S9 .• Bukreı 

63,tJ7,2.0 .. v., ... 
NUKUT (Satlf) 

Kurut 

~ (:', Franaız 169 20 1 lı•isr• 

Dolar 125 t Pe%ela 
1 i(.ur. ç.ı, 98 1 Marlr. 
1 $il~ A• Z3.SO 1 Zloti 
1 . :ıo Ley ~ latcrhn 630 

lQ Lire 216 20 Dinar 

20 Lt•a Z3 1 (':errıo•~Ç 

:to F' Belçn.a J15 Alhn 
t>,.•hnu 24 Mttidi1e 

l f'loria 83 Banlı.aot 

19,02,75 
34,99,94 
10,89,25 

l,97,58 
4,20,62 

5,81,94 
79,IZ.,SO 

4,24,50 

ı::...,. 

815 
18 
43 

~ 
18 
S4 

9,23 
36,50 
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Kuzguncuga 
Tramvay 

ilkbaharda yeni hat iş
letilmeğe açılacak 

Usküdar. Kadıköy - Bostancı tram
~ hatlarında işletilmek üure yeniden 
.iı-İf edilen arabalar da dün &'iimrük
tm çıkarıhmt ..., ifleıtmeğe tahsis e
.ıilmiıtir. 

Gelen arabalarla beraber Kadıköy 
b.ttmda ifliyen tramvay arabalarmm 
yckıinu 20 yi geçmİfl:İr. Y eıııi.den de 
llntlıe ıiparif edileccktir. 

ilkbaharda da Kuzgun<:ıık ile Uskü. 
dar arasındaki hattın işlebnesi açıla· 
calotır. 

Umumi meclisten bir istifa 
Umumi meclis azalı ima aeçilmi~ o-

&ıaı Kara Mustafa zade Ahmet Bey 
meclis az3lığmdan istifa etnDftİr. 

Yerine yedektm deniz mütekait 
larymakamı Huan Fehmi Bey almmıı 
- kendisine tebligat yapılmı§tır. 

.Aynca mecliste akrabadan iki lııiıi 
okluğu da .öylenmektıodir. Belediye ..;. 
zamnamesine göre, iki akraba bir mec· 
liste bulunarruyacağından bu 21eVattan 
birisinin iıtifası ıazmı gelmektemr. 

. 
OKONOMI 

Oda intihabatı 

Gelecek hafta içinde ba;
laması muhtemeldir 

Uç scnedenberi faaliyette buluıan 
Dııaret odası aza ve rei•lerinin intibap 
müddetlerinin bittiği maliimdur • 

Yapılacak ,..,.,; intihabı müralmbe et
mek üzere Jktisat vekaleti tan.ı'mdan 
konüserliğe vekalet mürairiplerinden 
Fuat Bey tayin edilmi§Iİr , 

Jntihabatm ne giinü baflayacağı he
nüz malUm değildfr. Gelecek hafta İ· 
çinde batlaması muhtemeldir. 

ltalyınlar torik alıyorlar 
ltalyan balık konserve fabrikalann· 

dan birinin mümessıili bulu""" Möıyö 
Pbilippe Merlini §ebrimiie gelmiştir. 

l tal yan fabrika11 bu sene lotanbul • 
dıa torik bolluğunu haber almıt ...., lıı:üJ.. 
liyetli miktarda torik atın almak üze
re tehrimize bir memu• gönden'nittir. 

MôsyÖ Menini diyor ki: 
- Fabribmız konserve için en fw.. 

la T oırı ve Sarılelya balığı kullmımak • 
tadır. Fakat bu sene Ton balığı az ol· 
duğunclan lstanbuldaın torik -- al -
mak istiyonız. Y-cağmıız tecriibeler 
iyi netice verirse illd>aharda külliyetli 
mikıarda torik satm alacağız.,, 

CEMiYETLERDE 

Tayyare cemiyeti --Seyyahları gezdirecek, 
kömür tah

liyesini üzerine alacak 

. 

Tayyare Cemiyeti iki yeni tqebbü· 
.., .geçnıiflir. Buı>lardan biri ,etırimize 
gelen seyyahları gezdinnek işini üzeri
ne almaktır. Bu hususta Şolörlcr Ce
miyeti ile de mutabık kalırurutf:ır. 

T ef"bbüs filiyata ııes-se, hem to
fömr timdi.kinden fazla ücret cılacak
lar, ht!m de caniyet senede yirmi, 
yBmi bet bin lira derecesinde .,.riılat 

temin ede<ıektir. 
Diğer taraftan cemiyet limandaki 

tahmil ve tahliye itini de tetkik et -
mdd:edir. Gen;:i bu ÔŞ bir kmnmla İn • 

imara verilmiıtir. F abt liman pi< eti 
itlerini müteahılırtlcs-e yaptu malı:ı..dır. 

Tahmil ,,., tahliye Tayyare Cemiye
ti luıınalmdan ve bir dden idare eclilôr
ee, liman prl<etinin kar111mda birçok 
değil, bir tek müt.,..Jıhjt bulunacal<br. 
Bir senede 656,000 ton kömür tahliye 

edilmi~i.r. 

Berberlerin toplantısı 
Dün gece beıi>erler, berbulik mek

tebinde bir toplantı yaparak mesldıl&o 
rinc ait itler hakkında gÖrÜıu>Üfler• 
&. 

Şoförler intihabatı ndan 
çıkın ihtilAf . 

Şdörler Cemiyetinin yeni idare he
yeti intihabatında çıkan lıtiliıilm- es
neıf cemiyetleri ıniin>kal>e bürosu tara
fından tetkik edilmeCctedir. 

Dün de tetkiklennc dtm.m eden 
münıiıipler raporlarmı bugün büroya 
,,...,.,clderdir. 

Şdi>rler ceniyeti azalanndan bazı-
1.-ı, evvelce de yazdığımız gibi, intilıa
lıoıtuı yolllU'Z oı...alı: cereyan ettiğini i.. 
!eri ıürmektedirl«. 

Bu ı.ı- tcıkil edenler mürakiple. 
rin tetkilılennden ..,nra her fl'yİn en
~cağınr ,,... düzeleceğini oöyliyorlar. 

HAV AGAZI FIRINI 
Paatalan -ve kızartmalan ucuz 

fiyatla mükemmel bir surette pİfİ· 
rir. 

•• 
U ni vörsitede 
Yeni enstitü --
lktısadi ve içtimai ilim-

ler eastitüsü 
cumartesi günü açılıyor 

Oniveraite iktuadi ""' içtimai ilim. 
ler .,...titüaü Cuma günü menuıirnle 
açılacaktır. EMt.itüde denler öğleden 
aonra aır.at 4 buçukta bqlayacaktır. 
Oniverııite talebeleri ile hariçte iste • 
yenler dinleyioi olarak en&titüye de -
vun edeceklerdir. 

Fındıklıdaki ilkmaktep 
Fmdıklıda yapılınaktıa olan ilk mek 

tebin İ.n§a.a.ı cumartesi günü bitecektir. 
Bu münaaebetle cumartesi gü- :i mek
tepte meneim yapılacaktır. Vali Bey 
bu mcruimde bir nutuk r.ö)"liyecektir. 

Bıf örtUsU yarine kep 
Onivenitedeki kadın hademeleri 

ıinıdiye kadar b~ örtü örimektıe idi
ler. Üniversite rektörlüğünden dün ha 
demelere -.rilen emirde h,..örtülerin 
atılmaaı bild.irilmi§tir. Hademeler bun 
dan sonra beyaz bir kep ııi>'ecekltrdir. 

Rasim ve elişlari muallimleri 
llk mctkeplcrin reoim ve elöf).eri 

mual!Dnlcri h..ı.kuıda dün Ma.arif Ve
ka.Ietiınden çok mühim bir emir gel • 
mi§tir. Bu emre göre ilk mekteplerin 
~ - re&im mualJimliğini yapanlar 
bundan aonra orta metkıeplenteıki m.üıı 
hal reaim mua.11.imliklerine de tayôn 
edileceklerdir. Bu em3r dün dıerıhaJ 
mekteplere tıc,bliğ ed:ilıni!tir. 

Muallim mektepleri mezun
ları tercih edilecek 

Mlalli.m metkeplerindıen -- o
lanlar kadro darlığm.dan dolayı ilk 
mekteplere tayin edilememektedir. 
Maarif vdcileti bu vaziyet lııaq.um • 
da Muallim mektebi mezıvılarmm ec. 
nebi ve ekalliyet metkepleri ilk kı&ım 
!arına tercih.an tayin eclibmesjnj k....ar 
lathrmı§bı'. Bu kArar üzerine '°"'1diye 
kadar müracaat eden bütün muallım 
mektebi mezunları bu kahil mektep • 
lcre ta.ytn edil.ıniJtir. 

ViLAYETTE 

Vergi kanunlan tatbikatı 
lstanbul Ma.li:y'e tefkil.itı ~ıp 

ve müdürkri muntıa.zam ......tte topla. 
narak ymi -gi kıanulnarmm ta.tbikı 
- ait~ üzerinde ça)ıpnalwıdırlu. 
T•ıt.ilcatta görülen ba.zı tereddiiUu 
noktalar tnbit edilmekfıeılir. Tetkik • 
lerin nelıiomıi ""J>OO" lıalinde Maliye Ve 
lileti tetlik bürOeurııa bildirilecekür. 

Son kafile muhacirler 
Kösterıcede buJw.n m.uhacVlerin 

..,.. kıa1ileıııi de bir haft.aşıa kadar ge
lıecekt:ir. Bunlar Menine yerleıürile • 
cektir. 

Nüfus f Ubeleri 
Nüfus §Ubelerinin 935 ma.li .-e•i 

bütçeaine konulaca.k fıaız:la taJ.Metl.a 
alalı edilmeli ...... ~~br. 

Boğazlar komisyonu 
reisliği 

Boğazlar~ l10İoİ Vi.aıf Pa 
fllJlDl iatıifası üz.et iıne k<:\l!nli&yoıı .us -
liğine e&kıi deniz miietet•n Mehmet 
Ali p- tayıin ediJmittıir. 

• 
idam cezası 
Nakzedildi 

Emanetçinin katilinin 
sabıkası 

olup olmadığı sorulacak 
Tahtakalede emanetçi Mehmet Ali 

dendiyi öl.ıürdüğü için idama mabkfun 
edilmiş olan Emin El. hakkındaki ağır 
ceza karan temyiz mablremesince E
min Ef. ııin sabıkası o kıp olmadığı tah
kik edilmemi! olması noktasından mık
zedilmiıtfr. 

Dün bu davanm nakzen rüyetine 
b&Pamnış, muh.ak<a>e Emin Ef. nin 
ubıkası olup olmadığının tahkiki ve 
temyiz karan suretinin Emin El. ye 
verilmesi için başka güne bıralulmıt· 
tır. 

Bir intihal davası 
Bedro• Zeki Ei. tarafından yazılan 

bir lugat tritahmı intihal ettiği i~n K&o 
nal Ef. Uminde biri aleyhine açılan 
intihal davasın,~ dün üçüncü .,.,.. mah· 
bmeainde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede Bedros Zeki 
Elendi mahkemeye bir istida vererek, 
evvelce 1500 Ji,.. zarar ve ziyan istedi· 
ğini, halbuki mektepler açılınıı olduğu 
için kitap aatııı başladığım, bu yüzden 
ızararın arttığını bildinniı ve 3000 lira 
znra:r ve ziyan İstediğini ilave elmiş -
tir. 

Muhakeme istintak dairesinde din • 
lenilcn §&lıitleriıı celbi için başka güne 
bırakılmı§tır. 

lsmail kaptan tahliye edildi 
Kn.lıada kıyılarmda bir müddet ev

-ı 3 ı.iş<ni:n boğulması ile neticelenen 
bir kaza ohnuı, kayalara çarparak 
parçaı- ...., batan motörün kaptan 
1..-il cf....U t...trif olunmuıtu • 

hmail Efendi tıevkif kararma itiraz 
etmif, ta!ılrikat ba inki§af ettiği için i
tmızı kanuna uygun görülerek tabii • 
yesine ve tabkikabn gayri mevkuf ola
rak devamına km9J' ....ınlmiıtir. 

1 numaralı 
Tayyare derneği 
Elli üç Ermeai vatanda~a 

madalyalar verilecek 
TayYare Cemiyeti nizamn.arnesi mu 

c:ıöbince defa.ten 300 w... tıcbsTü edsı 
zeya.ta albn madalya, 150 tin. V8'C • 

ne güm~ madalya ve 75 lira veren 
za.ta da bronz ına.dalya V'Crilmekte -
cl:ir. Ermeni vatandqlarmd.aın 1 nu -
marah derneği tıe,ı.il edaı zevattan 
53 kİ§İye muhtelif ıınıadalyelar ......;.ı -
mesine idare heyetince ı.an..r veril • 
zn4tjr. Karar müdür !..na.il Hakkı B. 
t•T?<..,dan umum m.,..keze bildirilmit 
,U. Bir numara1r clenıd< iyi bir t.,..ıri

a.ı tla ve mwıtazanı bir tekilde ÇNIJ • 
maktadır. 

Ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halk fırku.r ocak kon 

greleri dC"f'&JI\ etm.coktedıir. Bu ak§alll 
Mat 21 de Alemdar nahiyetône bağlı 
BUıhWdirek semt ocıağmm _...ıik kon 
gı-.i Djvenyolunda ocaklar merkezin 
de yapılacaktır. Cuma günü de aalı.h 
-.t 10 da Küçük Aya.sofya ocağının, 
öğlecı- ..,..,..._ da -t 14 ile Al«ndar 
ocağının ...., 18 T eşrinimıani pazar gü
nü a.k.tamı saat 21 de Aldnyık e«nt 
ocakJa.rmm kangrel..ri yapılacaktD". 

Pek yanık düştü! 
Ziya ptı§anm ne gÜ:ul, köıe taıı gi- ı nıhi vcı nefsani özünü kavramamak ne 

b< ne oturaklı mısraları vardır. tic.':'si amellerinin cezasını çektiler. 
Alaturka İ8mi oerilen sokak ve tek· Gunahın nerede olduğu da bu suretle 

ke musikisinôı gÖÇÜfÜ bana gene bu meydana çıktı. 
özlü Türk ozanının bir mısraını hatır- Son deııir musikiıinaslGn da bu 
!attı: m~mlekette inkılap mı olmuftur. Ce· 

Bir yerde ki yok nağmeni takdir e- mıyetin ruhi ihtiyaçlan mı değipniıtir, 
decek guş oralı bile olmadan tıpkı hocalann 

Tazyil nefes eyleme, tftı.c:Lilıi mak•m (lnfikakı kamtt) diye kulkule yaptık 
et! ları gibi onlar da çöl mavalı okuyup 

Tam bugünün piyasa mın;kifina•· Arap sa;oı çalmakta devam ettiler. 
ları için söylenmif bir vcci:u. Bir fıkra hahrrma geldi. 

Onlar ne makamlardı yarabbi! ala· Bir Türkle bir Arap yola çıkmıflar. 
franganın iki b"flı bir majeur ve mi· Yol u:zan, güneı yakıyor. Arap demif-
neur'üne mukabil alaturka denilen lıi: 
Arap ııe Acem, biraz da edıi Yunan - Böyle olmaz. Yolınnu:ı; uzak. Bi-
devıirmesi musikide yehnİfe yakın ma ribirimi:zi ttıfıyalan. Sen benim sırtı-
karn _.-dı. ma bin, bir şarkı .öyle. Şarkı bitince 

Bunlar da bana (Cemal Nodir )in hiç -.:n ineıwin. Ben binerim. 
unutamıyacağun bir nüktesini hatır- Anlafırlar. 
latır. Evvela Türk .A.rabın artına biner. 

Meyhane köıesüııle ııı:ı;mağa ha:ııırla- Bir memleket f'"kuı .öyler. Şarkı ça-
nan iki kalender müfterilere yanık bucak biter. Arap ta onu indirir. 
bir aaba tak.imi yapan hanendeyi din- Bu sefer Arap biner ve: 
liyorlar, biri nkılm'§: - Yalelli! diye ba§lar. Baılarken 

- Amma da u:zadı ha! arkan gelmez. Giderler, giderler. Türk 
Diye fikayet ediyor. Otelıi eskilerin itan ter içinde Arap yalelliyi bırakmı-

tabirince u.sulperest olacak, gülümsü • yor. Bir ka.ç kere aorar. 
yor. - Daha 14rkıya girmedim! cevabı-

- Elbet ~ ya, diyor. Herif hi- nı alır. 
cazdan girdi, lraktarı dolaıtı Isfahan· Bir dere kıyısından geçiyorlartmf. 
dan dönüp (Uf(lk)a ıla uğradıktan Şöyle bir tasımlayıp Arcıbı sırtından 
aonra aabah olacak! hrlatır. 

Ne olursa olsun ben o kanaatteyim Arap: 
ki bu musikinin alubetine gene onu el· - Bre ne yaptın/ diye haykırırlıaı 
!erine alanlar sebep olmuflaTdır. fU cevabı verir. 

Eski ham hocalar da yan yatma - Sorma arkadQl, senin yalelli pek 
günah, çamura batma günah di yanık kaçtı, kendimden geçmişim. 
ye diye halkı çiüden çıkarıl•· Musikifinaslann hala hicazdan gİ· 
lar. Kendileri pislik içinde yÜ· rip isfahandan çıkmaları da pek yanık 
;zer. iğrene kılıklarla sokaklara tü • ılüıtü. Dayanamadık, hu.ura bakmasın 
kürürken halka ne:uıfetten ayetler, lcır. 
hadisler okudular. Halk kütlderinin Burhan CAHIT 

Kömürlükte 
Kafa tası 

Evde daha evvel kimlerin 
oturduğu tahkik ediliyor 

Ahıri<apıda rüsınnat memurlarından 
Cemil efendinin evinin altındaki kö -
mürlükte dün bir kafa tası bulunmut
tur • 

Ev balkı kömürlüğü temizlerken 
zuhur eden bu kafa tasından korkmuş
lar ve keyfiyeti hemen zal>ıtaya haber 
vemıi§lerdir. 

Zabıta da keyfiyeti müddeiumumi
liğe bildinnittiı'. Tahkikata müddeiu • 
mwni muavinlerinden Ekrem Bey el 
koymuıtur. Bu eY'de Cemil eiendiden 
evvel kimlerin oturduğu tahkik edil
mektedir. Tahkikat Alemdar polis ka
rakohmda yaprbnaktadrr. 

Bir kamyonet mağazaya 
giriyordu 

Akif Latif Beye ait 3530 numaralı 
hususi kamyonet tolör Al! efendinin j.. 
dareıinde olduğu halde Çakmakçılar 
yol<uıundan ~· imnekte iken. yan -
lış manevra yüzünden Kazan zade bi· 
raderlerin çorap rnağazasınuı camlan • 
.nı knmq ve Cemal el. isminde bir:inüı 
yaralannr~na oebep olmuıtur. Şoiôr 
yakahmmı§tır • 

SPOR 

Yarınki 
Fut bol maçları 
En mühim maçlar Fener 

bahçe stadındadır 
Yarın Fenerbahçe, Taksim n Şe • 

ref atatlarmda lik maçlarma devam 
edilecektir. Fenerbahçe stadında Fe -
nerl>ahçe ile Vefa k.artılqacaktrr. F e 
neri>alıçe, geçen ba.fıa ayni aehada. la 
tanbulspor ile yapbğı ve 4 - 2 kazan· 
dığı maçta. çok güzel bir oyun çıkar
mağa muvaffak olduğu İçin, Fenerbah 
çe - Vefa maçının da zevhl.İ olacağ ı 
ümit edilebilir. Geçen cwn.a ~ktata 
4 - 2 yenilen Vefa, bu mağliibiyetine 
rağmen az çok tatmin edici bir oyun 
göstenni§ti. Bu jtibarla y:ırmki F e • 
nerba.hçe • Vefa nıaçmm bu haftanın 
en güzel maçı olacağını zanned>yo • 
ruz. Ayni sahada bu maçtan evvel ve 
ıwıat .13,30 da At~ - Giine§ takmırrun 
da mühim bir maçı vardır. Atef • Gü· 
neş bu maçını, geçen hafta Fenerbah
çe kıarımnda muvaffahyetli bir oyun 
çık.aran 1..tanbulsporla yapacaktır. A· 
tq - Güne~ Jim.djye kadar yaptığı 
birçok maçlar hazırlık ve ekzer..iz sa· 
yılabilir. Ateı • Giinet ilk ciddi nıaçla 
rıru Ank.aRda yaptı ve bir kere ye • 
nildi, ikinoi&ini de kazandı . Şu hald" 
Ateı • Güneıin lstanbulda yapacaV,t 
ilk ciddi maç lstanbulsporla oi .. ca1< 
demektir. 

Yaptığuruz tahkikata göre Ateı • Gc 
ne§ lstanbulsporun kaquma kuv vetli 
l>ir tekilde çıkmak fikrindedir, bun.ın 
için de §Öyle bir takım yapacakt.r: 

Geçenlerde bir maçta burnundan 
sulıatlanan Avni henüz iyi!,,.,.,ed;ği i
çiu kalede Corceviç oynayacaktn. Bu 
l<aleci, birkaç sene evvel .Arjantın B 
t.ılı.ımmda kaleci oynaı:nrt§ır . 

Müclafa hattmda Faruk v" Anm 
ovuaycaklardır. Faruk, yerinde müda 
haleleri, akın kootleri, tehJjkeleri ı;o
nitü. Asmı uzun vunqlarıl<ı bJ hattı 
belki de kolaylıkla geç.il.emıye""k bir 
hale getireceklerdir 

Muavin hattı Re§at, Rıza •·~ Kadri· 
Jeıı mürekep olacaktır. Oçü de gPnç 
-ve aeri olan bu üç futbolcün>Lı mu • 
"ıffak olacaldanm aznned.yonı.ı: . 

Hiıcum hatb Rebii, Necu<. •• Ruih, 
Rt.fii ve Danyal teklindedir. Bu beı mu 
hacimi ve oyunlanru &porcula.· pek iyi 
bıldikleri için fazla hlrşey yumağa 
lü..u.m gönnüyoruz. 

Etrafta dönmı rivayetlerden 3gı en 
diğimiz bu takan, birind derecede bir 
',uvevt arze~ınektedir. Fakat bu rıva
yetleri ihtiya.tla kaydederek At~ • Gü 
~f talummm hakiki §eklinı görmek 
için yarmı bekleyiniı:. 

Şeref sa»asmda Betikte~ v" B.y · 
koz la;. n.IUJı karıılaıacaktff. l.ıan • 
bul , . ., : r.r._ye şampiyonu Be,ıl. &§ 

u.t üstf> yaı."iı maçların yorg411' .. tkt,.; 
nu -n g>deı ıniş olduğu için bu 
maçı fa:tl:ı ••İl.lntıya düflllede.ı ku•n· 
ma>ı beklenebılir. 

Tak.;,,, <ladında Galata.sa.ay • ~Ü 
ı.-ym:ıniy: n.açı oynanacaktu. ~ııle;• 
ntaniyeıı~n C..alatasaray için du~ürt!Ü· 
rücü bir rakip olmıyacağı zanneclilirse 
de bazı tuttul<.üleriın öz talwn: .... n<Sa 
oynamak ~ ee.lıi aıbdatlanna ılti -
h~ ı. <"ttıi<lori aöylıendiğine gôu bu na 
\.'11 neticesi hakkında bir fikir yürüt· 
mek kabil olauuyor. 

İngiltere_ 
Maçı 

E&a.t HAMD:.;N 

İtalya 

-<>--

İngilizler İtalyanları 
3-2 yendiler 

Londra ra.dyosunda: Lıgilt"""' • ltal 
ya maçı Arsenal &a.hasmda 51000 t.i~i 
önünde aıynanmJttrr. İngiltere mıili ta 
kuru birinci devrenin ilk yinni bet da 
kiaksında üç gol yapnuf ve ilk devıe 
3 • o bitmiştir. 

lkincidevrede ltalyanl.ar çok serı 
ve güzel oynıyarak iki gol yapmıJl&J • 
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Gl&nü 
i?G;-

•• 
Oğretmek vazifesi 
Geçen ders senesi sonunda ba • 

kaloryanın verdiği leci neticeler 
hepimizin hahrıncladır. Birçoh yer 
lercle öyle sınıflara rastgelincli ki, 
70 kişilik mevcut içinden ancak 
bef altuıının geçtiği görüt~ü. Sınıf 
imtihanları ela, daha doğru tabirle 
kanaat notları da böyle ı">iclu. 

imtihanlarda bu kadar sıkı clalJ 
ranılması ve bümeyenleri:ı geçi -
rilmemesi çok doğru olmakla be • 
raber, bu memleket hesabına tees
süfle karşılanacak bir hadisedir. 

Onun için yeni ders senesine 
ba,lanclığı fU sırruarcla vaziyeti e> 

saslı bir surette tetkik etmek ve 
memlehetin bilgi seviyesi üzerine 
tesir yapan kuvvetleri pmdiclen 
ortadan kaldırmak lazımdır. Yok
sa bu sene sonunda talebeler, ge
ne rüzgara tutulmuş yapraklar gi
bi dökülebilir ... 

imtihanı sıkı yapmak peh gü • 
zel bir usuldür. Fakat talebeye o
lrucluğunu öğretmek ondan daha 
güzel bir usuldür . 

imtihan ciddidir. Fakat tafuil 
ele ciddi olmalıdır. 

Bizim tahsilde kemiyet arama
dığımız yerler vardı r. Fakat baz.ı 
ahvalde ilk, orta, ve ı~se tahsille· 
rinde sade keyfiyetle de ihtila e
demeyiz. i steriz ki bütün vatan • 
cla,lar okumasını, yazmasını, tari
hini, coğrafyasını, muhitini ve bun 
lara tesir eden ilimleri adamakıllı 
bilsin. işte burada keyfiyetle bera· 
ber kemiyet te aramak vazilemiz
cl~r. Onun için muallimlere düşen 
büyük bir mesuliyet vardır. 

ilk tahsil kanunen mecburidir. 
Orta ve lise tahsöli dahi bugünkıi 
hayat şeraiti içinde o kadar lazım· 
lı bir şey olmuştur. 

Tahsil, askerlik gibi vatandas • 
ların hepsine terettüp eden bir ~a
zile, bir mükellefiyettir. Vatanın 
hudutlarını, istiklalini, müclala 1 

etmek için nasıl muayyen bir yaş
ta olan her fert a•ker olmağa me.:
bursa vatanın maddi ve manct1ı 
kuvvetini yükseltmek için ele her 
fert okuma ve yazma üe iktifa et . 
memeli ve hiç olmazsa lise veya as 
gari orta tahsilini yapmlf bulun -
malıdır. 

Onun için sade İmtihanda dön· 
dürmek kafi değildir. Talebe:>İ 
sınfı geçebilecek bir vaziyete •ok
rnak ta vazifemizdir. Bir askerle 
mefgul olur gibi talebe ile ele mef
gul olmak lazımdır. 

Nasıl orduya ilk ıüdığımız ace
mi nelere bir takım hareketler, va· 
ziyetler öğretiyorsak, ve bunu öğ. 
retmeğe mecbur oluyor•ak yurt 
evlatlarına da hayatlanncla gerek 
kendilerinin ve gerek bütün vata
nın umumi lruvvetini arthrabile ., 
ceh malumatı vermekle miikel.lef 
olcluğ" "rap eder. 

.l!.veı oır a.. .... c::.,, ,,,~eıô: "haz.ırol ' 
vaziyetini öğrenemedi. Dizi kol 
nizamını anlayamadı diye askerlilı 
ten çıharmıyoruz. Onu, o askere 
öğretmeğe çallfıyoruz. Eğer vakti· 
miz müsait cleğilie ui bir bcuka • 
sına havale ediyoruz'. Fakat bir ço 
cuğu, 8ımfta döndürmekten hiç ç& 
kinmiyoruz. 

Halbuki dönen talebelenn Mr 
biri yalnız keneli tembelliğini İspat 
etmez. Belki hocalarına tereUiıp e
cl en bir takım mesuliyetleri ele le· 
barüz ettirir. ilk, orta mekteplerd& 
ve liselerde hocaların vazifesi an
latmak değil ogretmel<tır. ' ..... ~~"· 
nin her birisile ayrı ayn 
meşgul olmaktır. Fakat bu. 
nun için ele sınıfların faz • 
la kalabalık offlıaması, muallin-.e
rin üzer/erine fazla ders almama 
lan gibi baz.ı şerait te vardır. 

Profesör, ancak Oniversitede sa 
de anlatmakla iktifa edebilir. Çım 
kü oradaki talebe artılı herharıgi 
Ümj taharriyatta bıılunacak cleı <.:· 

cecle hazırlanmıştır. Orada m~;ıli
yet hocadan çıkmış ve talebc<1İn 
üzerine yüklenmiştir. Bu talebe elin 
lecliğini anlamağa çalıfQcaktır. Bu 
na mecburdur. Eğer anlamadığı 
bir şey olursa kendisini kütıip'ıa
nelere hapsederek, muhtelif kitap
ları gözden geçirerek bunu ögre
necektir. 

Halbuki Oniversitenin ilk ba -
samaklarında talebe kolundan tu. 
tıılup yardım eclilmeğe mühtaçtır. 

Maarif Vekaleti fİnıcliclen bu ha 
susta tetbirler alırsa memleket ir • 
fanına en büyük hizmeti yapmı, 
olur. Ve sene sonunda ela hepin·üı 
geçen bakaloryada olduğu gibi fe
ci neticelerle karsı/aşmayız. 

Mümtaz FAiK. 

drr. Maç 3 • 2 1 ngiliz milli t.alum.uun 
ganbiyetilıe bitnıittir. 

lng:ilteTC talummda methur Arao 
noJ.d.en yedi oyuncu oyDMnqtır. 

E. H. 



P"'"' Veiilikz;n teık;k sedhati: 1~ " '( Öz dilimizle )' 
etrO amplD a hır gUD Bırakalım, son solu

Sontaj aleti nasıl çalışıyor • sontaj kampında 
hayat- sontajın ne~icesi ne vakit alınabilecek 

Sonhj yerine -ızeme ndleadirkerc 
Petrol baklanda bundan e""elri iki ya• bonı getirilmİ!: 

:zımızcla petrol araftrnnalarmm ölıono- 15 pusluk 300 metni 
mik balamdan büyük verimler vadeden 12 pusluk 500 -.... 
bir 'ı olmakla beraber meıınıilı ve zah• 10 puıluk 700 metre 
metli olduğunu belli ettikten sonra pet- 8 ponluk 1000 ıı-. 
rohm umumi jeolojiaile b•günkü aondaj 6 puıluiı: 1300 metre 
yerinin jeolojiaini anlatmııtık. Bu bonılann beherinin -'uğu 5,5-

Bu son yazmuzda da -.dajm -.ı- 6,5 metre araaındadır. 15 pulluk baruı.... 
yapıldığım anlatacağız. nn t....n 600 kilo ağıriığmdadırl 

Sondaj yeri, reMmlerinde de görüJece. Sondaj aletinin ımahenik kuvvetini 
ği, pi, bodur aiaçlarla örtülü taflık v- buhar kazanlar.. li.zım olan su i-
bir tepedir. Somlaj bu tepenİll bpkı 
bir şapkanm üatü gibi içeri doğna meyilli 
lmnumla yapılıyor. 

Petrol sondajı ıu demektir: 2 - 300 
metıı eden 2000 • 3000 metre derllıliğe 
kadar bulunabilen petrola inmek için 
toprağı kazmak! 

Sondaj yerinde petrolun 500 ve 
1000 • 1500 metre derinl:iWerde olmak 
Üzeo-e iki tabakada bdılendiğini aÖyle
mittik. 1 fte bizim sondajın bed«i bu de
rinlikteki petrolu bulmaktır. 

Sondaj, Standart aiıtemi den.ilen lis
temle yapılıyor. Bu, ucu makaplı ağ!r bir 
demir milin taı üıtiine da!<'.l<ada 15 • 16 
defa vurarak ve her delasında 20 • 30 san 
tim kaanarak tatı toz halöne ı.etia mui
clir. Sondaj ~ daha -ı lıoka 
su akrtıldığmdan bu tozlar fulaca sulu 
bir çamur haline ırelmektedir. Teıların 
eertliğine göre her bir iki metrelik ku
ma ameliyesinden aonra, 5 - 6 metre ıı
zmılulrte 30 lllRtimetre kuwunda bir de· 
mir kova ile ıa.,... temôz'-iyor. Ve tek· 
r.ar aondaja devmn ediliyOT. 

Bir tokmak P,i tat üatiine inen ma
l<ap ile ona birleıiJ< olan demir koftı iki 
ton ağırlığındadır. Bu kadar ağırlığı kal
dmp iD<lia mek için, 50 beyırir ~etin
de kömür yakan dört buh,.. kazan ve 
makinesiııden iıtife.cle edtliyor. Ayni :za. 
manda ucu maluıph olan mili ve kuyu 
boıaltıldığı ı.....da llovayı indirip çıkar
mak için 30 metre uzunluğunda bir kule 
yaprlrmt. Bu kulenin yukarısında t~ ha
latlar, makaralar var. Aıağ~ buharla 
itleyen makinenin sondaj volanı, uc:u ma• 
k•plı mili çe4ı:ip bırakarak harekete ge· 
irdiği ırilri diğer bir volan da ..,ndaj 

borularını indinnekte kullanıdmaktaclır. 
Bu küçük izahat sondaj aletinin nasıl 

i,lcdiği hakkında bir fikir verebilir. Fa· 
k~t sondaj ameliyesi bundan ibaret de
ğildir. Delinen tabakaıa.-da taşlar sağlam 
oldukça bu ameliye, faıılMız ol..-ak bir 
l<aç yüz metre devam edebilir. Eğer taı 
tabakalanndan biri yıkılmak tehlikesi gÖ• 
terirae ilerlemek mümkün o)anuyacağı 
için varılan nokt ya kadar kaim demir 
bonılar indirilir ve etrafı çimentolanır. 
Bundan sonra daha küçük bir makap 
ile ite devam edilir. Sondaj unasmda 
bir ıu tabakasına tesadüf edilirse gene 
ayni suretle, fakat bu ıkfa birinci boru
nun içinden ıreçmek ıartile yukanclan 
aşağıya sağlam tabakalara kadar dlıa 
dar bir boru indinnek ve çimentolamoık 
icap eder. Sondajlar i<;in umumôyetle iki 
takmı boru yettiği tecrübe ile anlatılmış
tır. Fakat hiç sondaj yapılmamış aıra:zide 
ihtiyat olarak dört beş takım bonı bu
lundurulmaktadır. Bizim sondaj yerine 
6 ve 8, 10, 12, 15 pusluk bonılar ıretirilmiı 
tir. Küçük borular, büyük boruların içi
ne konacağı için bunlardan daha fazla 
bulunduruluyor. Sondaj yerme !U kadar 

Milli tefrika: 14 

- Acele etme canım .•• Bir iıkem 
leye oturmu,, ayaklarını uzatmıf, 
patenlerini bağlabyordu. Bilinin 
ki bu herife canım çok 11kıhr. 

- Bilirim... Alman mektebinin 
kapısından ayrılmadığ ıiçin ... Bir 
si gara ver, heyecanlandım. Kundu· 
ra boyatırken yaptığımız kavgayı 
hatırlamaz mısın? 

Nazmi paketini uzattı, fakat ar· 
kada,ınm söylediklerine kulak a .. 
mamı~tı. Devam etti: 

- Bir de ne göreyim? Herif bi
zimkine göz süzmiyor mu? 

77 = Y~~: .. Göz süzüyor. Bu da 
kafi gelmedi, sigarasının dumanla
rının ona doğru üflemeğe batla· 

dı. 7 
- Daha duruyor musun ulan. 

yapıttır! . 
- Sabrettim. Ama beynım de ıı

iuldamağa ba,ladı. Derken herif 

Sondaj tiletine muharrik kuvve. 
ren buhar kazanlara 

le iletin s-hftığr lmlcla ku~a dökiii
meoi icap eden au, 18 kilometıe mesaıfe
.ı- beı yüz metre yüksekliğe çlkarılmak 
....-etile .ondaj yerindeki au haznesine 
depo edilmektedir. 

Bu tafsilittan anleıılacağı üzere aon
daj yerinde büyük tuisat ~nıiları ya
pdmııtır. Sondaj mıntdcasnun haritası
geçen kıt almarıık sondaj yeri beHi olun
ca Mardin vilayeti arm yoldan oraya bir 
yol yaptınnıttır. Buraya 1200 tonluk eş
ya ve malzeme nakledilmiştir. 

Biraz da ..,ndaj yerindeki hayattan 
bahsedelim: Sondaj kampmın reisi, pet
rol arama idaresi müdürü Cevap Eyüp 
beydil'. Cevat Eyüp bey ~•1en meden 
mühendisi ve jeoloğclur. Ş imali Amerika. 
da ve Meksikacla uzun seneler petrol iş
lerinde çalrşmı§tır. Sondaj yerini yaptığı 
jeolojik etütlerle tayin eden kendisidir. 
Bundan evvelki yazılarımızdan bir:nde 
bunda isabet ettiğini, Profesör Granigg' 
den naklen kaydetmiştik. Doğrudan doğ· 
naya sondaj iılerinde müteha1111 döı·t A
merikalı mühendis vardır. Bundan başka 
genç petrol mühendislerimizden Kemal 
Lokman ve Isa Ruhi beyler de bu İ.şte 
değerli hizmetler yapmaktadırlar. 

Kampta mühendisler dünkü resimde 
görülen portatif evlerde oturuyorlar. Bu 
evlerin her biri büyiik birer odadan iba
rettiı-. Her şeyden evvel İş için düşü
nülmüı tertibatı havidi.-ler. Bir tarafta 
iki karyola öteyanda kitap dolabı, yazı 
ve reıim ma.aaıı, aletler görülÜyOt" .•. Por~ 
tatif evlet"den biri hem müşterek yemek 
aalonu vazifeaini, hem mutfak vazifesini 
görüyoı·. Evler sineklere kaıııı tel kapı 
ve penceıelerle muhafaza ediliyor. Hara-

Na:ımi Şebap 
piste çıktı, bir iki voli vurdu. Ben 
gözümü Balibeden ayırmıyordum. 
Kız da bana bakıyor, ona metelik 
vermiyordu. Alman işi çaktı. Gali
benin gözüne girmek için benimle 
boy ölçüşmeğe karar vermi' ola
cak ki, en fiyakalı numaralarını 
d.öktü ... 

- O kokmu' numaraları .. 
- Hah ..• sahi ... bir gün görmüş-

tün. 
- Ayol sen onu gölgede bırakır-

aan .•. 
- Bıraktım da... Karşılıklı iyi 

numaralar yaptık. fakat sözü kısa 
kesmek için bunları bir kalemde 
seçiyorum. Bu aralık bir vals çal
ımağa batladı. Alman, müsaade al
mağa bile lüzum görmeden kıza 
sanlmaz mı? 

- Vay canına! 
- Şöyle bir kıvamına getirdim ..• 

Bir çelme ... elile bir prende ipreti 

ğunu da versin! ... 
Gazeteler bV aralık İnce&aZın ya 

sak edileceğini, lstanbul genel (1) 

J 

kurultayının bu yasağa önayak o
lacağım yazıyorlardı. Şimdilik böy
le bir yasak diifünülmediği anlaşıl
dı. 

Yasak, içimizde yaşayan; sesini 
yükselten ve gonüllerde yer kaza
nan kötülüklerin, aykırılıklann or
tadan kaldırılman için kanulur. 

Alaturka saz, YQfatnıyortlu ki, 
onu öldürmek kafalardan geçmif 
olsun. Sesi çıkmıyonlu ki onu büs
bütün boğmağı düfünelim ••• Hele 
gönüllerde yer tutmamıftı ki gölge 
sini oradan kazımak için uirafa
lun. 

Gençler, alalurka çalgıdan yıllar 
ııar ki, kulalrlannı tıkayarak kaçar 
olma,lardı. 

"Yahey!., "medet,. dinlemek i
çin pek az kimselerde istek kal
mıştı. 

istekli görünenler bile, onun ıon 
günlerini yapadığını biliyorlar ve 
eski bir allfkanlıkla, gelifigüzel 
dinliyorlartlı. Nasıl olsa çökecek 
bir çatıyı fimdiden sağlam bir nes
ne imİf gibi yıkmağa kalkıpmak 
neden? 

Bırakalun, kendiliğinden yıkıl
sın ... Hem o, pimdiden yıkılmıf, 
göçmüf bile aayılır. 

Belki, gazinolarda üç bef akf'll'l
cı, onu bir iki yıl daha dinleyecek
ler, ııarsın, dinlesinler. 

Alaturkanın Türkün gönlüne yer 
leştiği günler, çok uzakta kaldı. 
Şimdi, kimse uyutucu, ezgiler ara
mıyor. 

Yeni yetipenler içinde gazel, se
mai, peprev, taksim dinleyeni i,itti
niz mi? 

Alaturkacılcr da bunu anladıkta
n için, Tanburrla, utta bir takım 
yenilikler yapmağa btıflamıflardı. 

Çalgılı kahvelere, piyano gireli 
hani oldu. Fakat OOfulHl bir çalıf
ma •.. Değifim (5) btıflamı,ıır, ve 
durmat:lan yürüyor. 
Can~ekişen alaturka, bırakalım, 

•?n soluğuna da göbek ata ata ver-
•ın ..• 

M. SALA.HADDiN 

(1) Genel - ımıumi (2) Değişim -
ink:Ilap. 

rete kart• büyük bir frigorifik dolap, yi
Ye<:<kleri muhafaza Ed :yor, sulan mey
veleri soğutuyor. Bize fili:tre edilmiı eu 
içirdiler. Sondaj yerincle temiz su, henüz 
yeryü i: .ı., çrlanayan petrol gibi bir §CY· 
d i . 

Kamptaki hayat, tam mina•ile Ameri· 
kan çalışma kaidelerine uygun sert bir 
iş hayatıdır. Kamp ıaati bir saat ileridir. 
Bu saatle beşte herkes ayaktadır. Kah
valtıdan sonra ;, deriıal batla.-. Biz orada 
iken sondaj mili, ilk olarak taş tabakala
rını kzmağa ba,lamıştı. Tabii ıondaj, 
kampm hayatını büsbütün deği,tirecek
tir. Kampta çalışanlar, bütün memleketin 
gözleri yaptıkları İşle olduğunu bilerek 
çalı,ryorlaı·. 

ilk $0Ddajm verebileceği neticeler 
hakkında şimdiye kadar b;,. f:kir vernıi• 
olduk. Bu netice en az üç dört ay iÇind~ 
anlaşılacak ve belki de müsbet olmaya
caktır. ilk oonclajı, ikinci, üçüncü ve dör
düncü .... ilh takip edeb!lir. Esasen petT<>I 
kuyusu sonıuz bir hazine değildir. ilk 
sondaj müıbet netice verse bile gene yeni 
kuyular kazmak zaru.-eti olacaktır. Bu i
tibarla ilk sondajın dıemmiyeti maddi 
olmaktan ziyade maoevidir. Ve Cumhu
riyet hiikUmetinin azimli kararını göste
rir: Petrol varsa belıemehal bulunacak
tır.! 

M. S. 

yaptı: 

- Tepe taklak yere ..• 
Hilmi burnundan soluyordu. Ye

re düten sanki kendi rakibi imit 
gibi bağırdı: 

- Ne duruyorsun? çullan üstü-
ne ... 

- Nenin üstüne çullanıyorsun 
be? Herifte burun kafa, kol kanat 
mı kaldı? Öyle bir dütÜf diiftüki ..• 
soluğu kartıki eczahanede aldı.Kim 
se i'in farkında olmamı,tı. Bizim 
o hinoğlu hin Mari • bile. Yalnız 
Galibe çakmıştı. Müzik tekrar hat· 
)ayınca yavatladım. Yanından ge
çerken "nasıl? - dedim. Beğen
din mi? .. Dönüfte omuzlarını kaldı 
rarak "ama niçin?,. dedi. Cevap 
vermedim. Bir hatka l".ar~ılatışta 
"ya mektup?,. diye sordu. Marinin 
bir limonata içitinden istifade ede-
rek; "yazdım ... - dedim - yarın 
akıam tamam ... Kadıköyde bulu-
şuruz.,. 

Yüzünü ekşiterek gülümsedi: 
- Ne dese beğenirsin Hilmi? 

"Ben yarın aktam da buradayım., 
buraya getir. Hem geldiğin zaman 
böyle surat etme benimle konu•!., 
demez mi? 

- Eh ... kolay. Bu aktam Mari 
yi almazsın •.. 

- Ben de öyle dütünmüttüm a
ma... Demin dershanede,ı baktım. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

(Milliyet), okuyuculanna salı ve cu
ma gÜnlerİ olmak üzere haftada ilci bil
mece takdim eder. Bilmecelerimİziİ doğ
nı halledenler arMınıla lrur'a çekiyoruz 
ve kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Oamanlıca karıılıklanm yazdığnuz 
kelimelerin öz türkçe mukaıbillerini ıek· 
limizin boı gizlerine yerleı-tirerek k.,.._ 
rıİz ve (Milliyet Bilmece Memurluğu • 
na) gönderiniz. 

Müddet: B11cün akıama kadarıdır. 

bilmecemiz 
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Soldan sağa 
1 - Muallim (8) 
2 - Bahadır, nail, rqit (4). ÇitCııisı, 

duvar (3). 
3 - Hasta (4). 
4 - idrak, itila, nailtyet (6). Nem, 

vmt (4). 
5 - istifham (2). Pistan (4). 
6 - Nota (2). Ecnebi, yabancı (6). 
7 - Büluğa ermİ§ (6). Eısp (2). 
8 - Akıl, zeka (2). Cet (3). 
9 - Vahdet değil (6). Ahmak, ...ba, 

iıtira ecleoı ( 4). 
10 - istifham edatı (2) .Bir rakam (2) 
11 - Akran, çift, emsal ( 2). 

Yukardan aşağı 
1 - Den (7). Çare.. dennan (3). 
2 - N- (2). Bir içki (4). 
3 - Nota (2). Lenger (4). 
4 - Mevaul, nail (7). Muzlim (3). 
5 - Latme, ayak ywnn.ığu (5). Cera-

hat (4). 
6 - Ahü enin etmek (7). 
7 - Yet (2). Beygir (2). 
8 - ş ..... (5). 
9 - Cel>el (3). N•ıye (4). 
11 - Nota (2). 
11 - Damen ( 4). Ar, bayi, mtııhı.J>i

yet (5). 

ugünkü program 
823 Khz. BUKREŞ. 364 m. 
13 - 15 Gündüz Retriyab, 18: Salon muai

kist 19: Haberler. 19,15: Konser.in devamı. 
20: Univeraite radyosu. 20.20: Konferans. 20, 
35: Bükrq operasından naklen opera temsili 
Sonunda haberler. 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
18,45 : Salon musikisi. - Muhtelif. 19,15: 

Beethovenin sonatlarından (plak ile.) 19,35: 
Pli k. jle viJolon•el konseri. 19,45: Musahabe. 
20: Pliı. k . - Mu .. ahabe. 21: Hafifi orkes tra 
konseri. 21,45: Haberler. 21.55: Muaahabe. 
22: Akt am konseri. 22,45: Muaaba be. 23: Kon 
serli. relcli.mlar, 23,15: Dana muıi.kiai. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
l S.35: Lakatoa çingene orkeıtraıı. 19,30: 

Musahabe. 20,05: Piyano refakatile tarktlar. 
20,15: Harici si1a•e le d air . 2l a Stüdyo piyesi . 
22,50: Haberler. 23,10: Musahabe. •e piyano 
bes telerin 23,50: Halk tarlc.ıları •e çinıene or· 
kestraıt . 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
18, : Hafifi musiki. 18,40 ~ Jtalyan opera 

parçalarından düetler. 19,05: Gençlere netri
yat. 19 .30: Musaha be. 20: Neteli konser (Ber· 
lin radyo orkestrası.) 20,40: Aktüalite. 21 : 
Habe rler. 21 ,10: Seıli fjlm ve danı muaikiıi. 
23: Haberler, - Karıtık neteli parçaların de
vamı. 

658 Khz. LANGENBERG 456 m . 
18: Teknik neıriyat. 18,15: 1. Haasın eser

lerinden parçalar. 18,40: Mu•ahabe. veNİre 
-9,40: Aktüalite. 20: Neıeli konıer ( ıoliıtlerin 
ittirakile.) 2): Net•li oda muımikisi. 22: Aı· 
keri. neıriyat. 23: Haberler, 23,20: Haft.nın 
haber icmali. 23,30: Gece muıiklıi . 

Sabah hali öyle botuma gitti ki, 
bu aktam için randevu verince kı
ramadım. 

- Şimdi ne yapacak11n? 
- Dütünüyorum. Hatırıma gene 

sen geldin ... 
- Beraber mi gitmemizi istiyor· 

sun? 
- Evet •.• 
- Pekala •.• Yalnız .sen bana bir 

iki lira ver .•• geçen seferki gibi i
tin falsosu çıkmasın. Cebimde pa.. 
ra olunca ben ona öteberi yedirir, 
bira mira içirtirim, sen de hır ge
çersin ••• 

Bu sözler Nazminin kulağı
na girmemitti. Çünkü Hilmi ağzını 
açarken genç yayma baaılmı' gibi · 
yerinden fırlamı,, masanın üstün
deki kağıtları cebine doldurur dol
durmaz kapıyı açıp soluğu sokakta 
almı,tı. 

Hilmi ta~kın tatkın bakınırken, 
onun - Korbo - diye bağırdığı
nı duydu. Fesini düzelterek ark• 
sından koftu. 

Bonmarfenin tam kartısındaki 
sokak bir inittir ki, gittikçe dikle
terek Fransız sefaret binasının bü
yük kapısı önüne ulafır, aonra tat
lı meyilli bir yokut halinde az öte
de, Galatasaray karakolunun yanın 
dan T omtom mahallesinin merdi-

m~~:u:~~?en i P E K sinemasın~a 
ESRAR ve MUAMMALAR DOLU, HEYECAN

LI MÜTHİŞ ve SON DERECEDE MERAKLI 

SAFAKTA SiLiH SESLERi 
' Herkesi heyecan ve meraktan titretecek 

Fransızca sözlü büyük U. F. A. •Üperfilmi. 

Ayrıca: Dünya havadisleri gazetesi. 

Bu alqam SARAY Sinemasında --. 
Biitıba dünyada fa.,kalide muvaffakiyet kaza• 

aan mlistesaa program 

MIKININ ŞEN SAATi 
Tlrklyada ilk defa olarak müteharrik rHim

lu mucidi YAL T DISNEY tarafından MICKEY 
MOUSE ve nakli SİLL Y SENFONi !erle 3 
domuıı: yavrusundan ibaret heyeti temılliyıyi 
takdim ediyor . 
Hamiş: Programda herkes tarafından görülebilmesi temi

neıı yerlerin fiyatları i~ - 40 n 60 kuruş olarak tespit 
cdilmiş• i r. FOX Jl RNAL 

, SÜMER ' 
(Eıki Artistik) sineması 

Bu meV1imde ilk defa olarak 
büyllk ıahesarleri yaratan ve 
sinema aleminde an faıı:la 1evi· 

lea bOylik artiıt 

GABY MORLAY'ı 
GEORGES OHNET'in roma

aından muktebes 

DEMiRHANE MODORO 
Bllyfik fllminde takdim ediyo: 

Sahne arkadaş'arı : 
'F.NRY ROLLAN ye LEON BELIERE~ 

- İllvıt .. FOX JURNAL -

FERAH SiNEMADA 

LÜBNAN MELiKESİ 
iean Murıt-Spinelly Chakatun 

KAF A 1 ÖZ.san'atkar Hazıril j' 
FOX JURNAL 1 

Sultanahmet Birinci ıulh hukuk mah· 
kemesinden : 

Müddei Cevdet Bey: Soğan iskelesin· 

de 16 No. da kabzimal Yüıüf izzet e
fendi zimmetinde matlubu bulunan 200 
Liranın tahsiline dair ikame eylecHği da
vanın cari muhakemesinde müddeialey
hin elyevm ikametgahı meçhul bulun
ma11nclan dolayi tebliğat icra edileme· 
diği mubaşirin musaddak ilmühaberinden 
anl&§ılmrt olmasına ve ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiı olmasına binaen 
20 gün müddetle muhakemenin mu
allak bulunduğu 12-12-934 Çaqamba 
giinü saat 10 buçukta mahkemeye 
müracaat etmeıi aksi takdirde muhake
mesi giyaben ruyet edileceği ilin olu· 
nur. (4790) 

venli yokııtuna akan yolla birletir. 
Hilmi sokağa çıktığı zaman Naz

minin Fransız sefareti kap111 ö
nünde durduğunu ve elile "gel!., i
tareti yaparak "çabuk ol!,, der 
gibi tepindiğini gördü. Hemen ya
nma koftu. Soluk soluğa; 

- Kuzum. .. ne oluyoruz gene? 
Ne var? - dedi

- Görmedin mi? 
-Yooo! 
Nazmi, göz kırptı: 
- Bak! 
Nefti çartaflı bir kız yolun 

sağ tarafındaki son kapının önün
den geçiyordu. Köşeyi saparken 
Korbonun gözüne ilişti: 

- Bu mu? 
- Evet .•• Tanıyamadın mı? 
Hilmi, dersini unulmUf bir ilk 

mektep talebesi gibi yutkundu. Ta
nıyamamıftı. Fakat sevdiği kızla
rın isimlerinin unutulmasına bile 
tahammül edemeyen arkada.tını 
kızdıracak yeni bir pot kmnamıt 
olmak için; yarı korkak, yan mü· 
tereddit; 

- Bilmem ki ..• - diye mırıl
dandı - doğrusunu istersen seçe
medim. Zaten uzaktan iyi göremi· 
yorum ki ..• 

- Anlatırım ... yürü! 
iki sekişte köşeba,ına vardıkla

rı zaman, nefti çarşaflı kız merdi-

TEPEBAŞINDA ŞEHlR 
TİYATROSU 

DRAM ve PiYES KISMI 

liu"'iif!iliaiıJfil 14 • ıı . 934 

SehirTiyaf rosu 
çar

••mba günü akfa11U 
.aat 20 de, Cuma gü
:ıü gündüz saat 
14,30 da illi il 111" il il 

/~™'" 
·.1ADAM SAN 

JEN 
Komedi 3 Perde 1 

oaflangıç tahlo. Ya· 
zan ViktOTyen Sardu 

ve hmıı l\lloro. T eıcüme eden Seniha 
Bedri H. 

8263 
•• 'i' 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 
14-11-934 çarşamba günü akşamı saat 
20 de cuma günü gündüz saat 14,30 da 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtar H. Besteleyen 
Ferdi. 

8924 
SOREYY A OPERET! 

BEYOGLU MULENRUJ'da 
Cuma ve Pazar aünleri matine 

15 de bu cuma 

KIRK YILDA BİR 
Operet 3 perde 1 tablo 
Yazan: Yusuf Sururi. 

Loca 200 mevki 40 • 25. 
Cuma akşamı 20,30 da 

'8EŞIKT AŞ SUMER Tiyatrosunda 
Sah akşamı Şehzadeb141 

FERAH TİYATROSUNDA 
KADINLARDAN BIKTIM - - -

• Vesika ve Bono 
~ Mübadil bonoıu ve yurtluk ocaklı:a 

vesikası, tahviller, mazbata vesair ve
sikaları alır satar. Satmak istemiyenle· 
re emlak ve arazi alır, hükumet borç· 
!arını kapatır. Balıkpazarı, Malnudi-
ye Han No. 35 Uğurlu Zade Derviş. 

Telefon 23397 - (4679) -
8828 

venli yokutu yarılamıt, Kamil bey 
apartunanının önüne varmıştı. 

Çok kıvrak yürüyüşü vardı. Rüz· 
girlanan pelerinini tutmağa, dü· 
zeltnıeğe lüzum görmeyİfinden bel
lidi ki biraz dalgındı.Koyu kahve 
rengi çantasının kayı,ını koluna 
koluna geçirmif, bileğini kah sağa 
kah sola oynatıyor, çantayı dondur 
ma tenekesi gibi fıldır fıldır dön· 
dürüyordu. 

- Çok yosma fey ..• - diye mı
rıldandı Hilmi -

Ve, Nazminin kllflarını çattığı• 
nı görünce; 

- Yani ... Pek kibar bir kııı:a ben 
zediğini söylemek istiyorum ••• -
dedi -

- Haklısın... Haaarikulade ki· 
bar bir kız ••• Bir Bluzu var ..• gör
sen imrenirsin... Hani bizim gönı
lekçinin vitrininde bir tane göster• 
miştim sana ••• 

- ...... . 
- Hatırlıyor musun? 
Hilminin bir gün, bir gömlekçi· 

nin vitrininde kendisine işaret edil· 
diği iddia olunan bu Bli'i.zu da ha· 
tırlamadığı muhakkaktı. Fakat ne 
olur ne olmaz gene tasdik etti: 

- Evet evet .•. Şu beyaz Bluz.~ 
- Kıremdi galiba... • 

(Bitmedi) 

b,. 
•lt 



ittihat ve T erakki'ye ait 
vesikalar ve bir mektup 

' ...... . 
Ali Haydar Mithat Bey mektup ha

disesi hakkında izahat veriyor 
ittihat ve Terakkiye ait tefrika biı· takım ahlaksız adamlar ve hafiyeler 

hllııı nıünasebetile Mithat Pafa mer vasıtasile elde ebnesi ihtimalden baid 
Umun ·ı Ar H d Be d değildir. Abdülhamidin 33 senelik bir 

bir og u 1 ay ar Y en saltanab memleket için ne kadar feci 
a lllektup ~Idık. Bu mektubu ehval hazırlanuı ise şaMı hükümdarisi 
Ynen. netredıyoruz: Avrupada bulunan bazı ricali devlet 
Ş.ı,Ottilıadı Terakki merhum Bahattin nezdinde nufuzu kudretini o kadar mu-
İııı,, ır Beyin bırakbğı vesikalara g0re) hafaza edebilmittir. 
ııı.ı:;ı albnda neırebnekte olduğunuz ı902 de Fransanrn Baıvekiü bulunan 
llıolc atın bir kaç yerinde ismim geç- W aldek Ruso gibi meıbur bir rüclü si-
~ le ve dahile sevketmif olduğum yasi Pariste inikat edecek olan genç 
L,ı,iltıplar yüzünden bazı zevatın se- Türkler kongrasını (Abdülhamit benim 
il,. !eli.keti olduğum zikrolunmakta- dostumdur) diye menetmit ve güçlükle 

Jı.ıı Bahattin Şakir Bey bunları yazar
ırı..<'!'utlai< ilcaatr zamanı unutmuı ve 
};.;:--ratımızm baıma ne gibi beüy. 
..,.. nıınaıı..t olduiuzıu tahattur et
~ istememiftir • Avrupadaırı Timri
'l<e ırönderilen mektuplar talep vuku
'ııda adresi kaydohaıarak ..., ton de
~ itina edilerek gönderilir idi. Oy. 
llt ~lu orta mektup ve bey ~.ıname gön
de.'.'lınezdi. Çünkü bu yüzden zuıhur e
ı.,;elc fecaat daima hesap olunur idi. 
~dat ve tahakkümün ne ka.dar bi
ı"""' clüflll'llll isem de böyle bir idare
~ l<arıı açbğımız mücadelede başkala
...._ ıı canını yaıkmııkia daima tevakki 
.,.,,.. id. 
Ilı Suıta':''Abdülhamiclin nüfuzu hük· 
~ nerelere kadar çıkabileceğine müd
~ bulunduğumdan hiç bir zaman ih
k~;-tt elden bırakmadan. Ben merhum 
~ttin Şakir Beyden daha mantıki 
-....?'ıılıakeme bekler idim. Biz idama 
..;"'<iun adamlar idik, istipdada karşı 
~~~dele açmıı idik. Amali fikrimize 
1 ~"!< edenlere kut• ne kadar dikkat 
O ıtina etsek gene tehlike melhuz idi. 
ı.ı.'!'ı. Ya vasıta olan mahallin ve yahut 
Ç"" mektubun lakayt hareketi böyle 
llo felaketi tevlit edebilir idi. Binaen
t, l'lı gazetenize derç buyurduğunuz 
~dat vake.sına sebep yalnız benim 
llt ~m değildi. Abdülhamidin ıid
~lı. nüfuzu ile lngiliz postahanesi va· 
~·•le gönderilen gazete ve mektup· 
~il', Evrakım araımda bulup turaya 
S.. •ettiğim ve bana Bağdattan Hintli 
~t Haydar Beyin gönderdiği evra
) '~snıiyenin aııliandır ki bunların 
~llı:;Je birer suretini çıi<anp lngiltere 
,11-ıciye nezaretinin Avrupada iken 
'~dertni} ve lngilterenin lstanbul se-
, .Sit- Okonnor'ını ne derece AbdüU.. 

t, idarei iıtipdadına yardmı ettiğini 
'•t•rnıiı idim. 
ıı Bağdat vilayeti Aliyyesine 
abıali 

tıairei Umuru Dahil.iye 
l.tcktubi kalemi 

95 
lıtufetlu efendim hazretleri 

liit lıtakamı vilayeti aliyyelerinin 12 Ey
~· 322 tarihli telgrafnamesi cevabıdır. 
ı '11distıında müntctir bazı a:azetelerin 
~·\orakı muzirrenin Linç kumpanyası 
~ .. urlarile ve diier evrak ile ithal edil
~ gibi Kalkute ıehrinde çıkan 26 Ce
\ı , l ahir 324 tarihli nushasında bir ma
C."i ınef&edetkarane münderiç bulunan 
l bt~iil Metin gazetesinin dahi Bağdat 
~•lız Postahanesi vesadetile ithal kı· 
~l<ta olduğu iıar olunması üzerine 
lİııcı l'ıı.uhabere Hariciye Nezareti celile· 
~ 

3 
•n cevaben varit olan ı4 Teşrini Sa

~22 tarihli ve 439 numerolu tezkere
Şllı lıııriliz Postahane.İnce memaliki 
~ ilıteye ithali memnu .olan hilc~mle ~v
ııı.. tıı.ursülü aleyhlenne venlmeyıp 
~d"';ıt postahanelerine iade edilmekte 
ti) u~u cihetle mezkılr postahane memu
, ~· tarafından bu bapta ihmal ve te-
1~~1 Vuku bulmuı olmıyacağına dair 
~!tere Sefaretinden cevaben verilen 
l~ ır tercümesinin gönderildiği izbar 
itı;l\ıı\ı1 ıtır. Olbapta emrü hazreti men-u _. dir 

18 -... rın • 
Şavval 324 2ı T. Sani 322. 

Nazırı Umuru Dahiliye 
MEHMET MEMDUH 

lıqğda,t vilayeti Aliyyesine 
~<it . Babı Ali 
~Umuru Dahiliye 
~tubi kalemi 

108 
Utufetlu Efendim Hazretleri 

"t 11 Teırini Evvel 322 tarihli 
~ •lı>irat aciziyyeıne zeyildir. Kalküte
!l,ı Ç•lcan Cebeli Metin gazetesinin posta 
\iİ 'ııtıı.t edecek tekmil nushalarmı tev
~~e Bombaya iade etmesi zunnında 
"'la. ~t lngiliz postahanesi müdüriyeti
~t lıınat ita edilmİ! olduğu ve ileride 
'~ vakıt izaesine ve lüzumsuz mu
tilı; •ta meydan verilmemek üzere bu 
do· tel.ligabn vitayeti aliyyelerinden 
~~dan doğruya konsulatoya icrası 
~ıl,~t k.onsulatoıundan cevaben bildi-
1 '~rıe dair lngiltere Sefaretinden bu 
~.:ı~~· ita olunan takrir tercümesinin 
~lldı •le icabı Hariciye nezaret celile-

•rı .hl. )' sı Varit olan 25 K. Evvel 322 tarı 1 

lıt'ıtı 8 nuınerolu tezkerede izhar k~lın· 
Ilı; at' Ona göre ifayi muameleye hıme
\ 'YYeleri masruf buyurulmak babm· 
t, erı,r; İrade hazreti menlehiil emrin· 
q·~ .• 

u l<aide 324 31 K. Evvel 322 

Nazırı Umuru Dahilıye 
ı, llu . . MEHMET MEMDl!':' 
"'' k• •kı vesika mütelaa olunursa goru• 
~ 11 1 "-bdülham dın nufuzu istipdadrn• 
ı... •cncb; postaları bile kurtulamamıı· 

... ~•11· ı:'ta 1 }sviçre hududundan diı n çıkar· 
ı.Y•ne Abdülhamidin reji nazn Is· 

1" 1 M d.. . d ... llj ()syö Rambcr'e ver ıgı va ı 

ı 'k~i bu hadisede bir hay\i zaman o 
D 1 Avrupa mntbı:atında kiylü kale 
~iol.ınııştur. Memleketin ve mııletin 
ku;;' b_ırakıp 1ah11lar ale>:hin~ bu ka· 

•etı nufuz österen bir bükumda 
rfı göıterdiğ:i~iz itina ve dikkate 

dahil ile olan muhaber erimizin 

, 

yalnız hususi bir surette inikadına mü
saade ederek bizde Polisin müdahalesin
den kurtulmak için Fransa Enstitü aza. 
sından Mösyö Lefer Pontalesin Avenu 
de Tırakaderoda bulunan evinde top
lanmağa mecbur olmuı idi. Bu gibi hadi
seler karşısında Abdülhamidin bir mu
habere yakalaması güç bir fey değildi. 

Binaenaleyh Bahattin Şakir Beyin 
bahsetme~ istediği mektup hadiselerin
den malumatım yok idi. 

Fırkalar ile ademi ittihadıma gelince: 
Bunların hakikatini dahile yazmağa lü
zum görülmediğinden esbabı tay.İn edil
miyordu. Bir gün çıkacak olan ve yaz. 
mıı bulunduğumu hayatı siyasiyem bu 
gibi ahvali mufassalan kayt ettiği gibi 
turada söyliyebileceğim bir ıey var ise 
o da gençliğimden beri harisi ikbal ol
madığımdan bu fikir altında bulunanlar
la tefriki mesai etmedim. Ami.lini yal
nız vatanın ve milletin se1&meti uğruna 
çalıımağı emel edinmôt bir f8}uın ıunun 
bunun tahakkümü altında ve ıahsa hiz
met ıuretile ifayi vazife ebnesi müın .. 
kün değil idi. Zaman, bunu mutenevvi 
bir suretle isbat etmiı olduğundan faz. 
la izahat vermek lüzuminu görmedim. 

Ali Haydar MITHA T 

Fransız kabinesi 
Parlamentoda 

(Bal}ı 1 inci sahifede) 
ehemıniyetle takdir edilmİftİr. 

M. Flandinin muvaffakıyeti 8.şiki.r 
dır. Meclis reisi M. Buison umumi si
ya.aet hakkındaki takrirlerin müz.ake· 
resi içıin za~'ltllJl tayin edilınesıini tek • 
lif edince, M. Flandin derhal müzake· 
ııeyi kabul etmiş ve faka.t, ıitiınat veya 
adeıni itimat kararının akşam üzeri 
verilebilmes.i için takrir -hiplerinin 
sözlerini kısa tutrnalannı f&1'l koyınu§ 
tur. Diğer takrirlere gelince, S~velcil 
bunla.rmı, müstacelen müzakeres.ini is 
tediği bütçenin kabulünden aon.ra gö • 
rüıülmesini iste~tir. 

itimat karan 
PARIS, ı4 (A.A.) - Mecl~ M. 

Loc-ant Eynak ile radikal fırkaaı JMU"· 
lamento grupu reİ5i Delboa Barety'nin 
takririni kabul ederek hükı'.iınete 423 
rey ile iti.9Jl(a.t eb:niştir. 

Ayan meclisinde 
P ARiS, ı 4 ( A.A.) - Ayan meclisi 

hükümetin beyannamesini büyük bir 
hararetle karşılamıştır. Bey.a.nname • 
nin, hükumetin cumhuriyeti müdafaa 
arzusunu gösteren kısmı mutat olmı· 
yan bir şiddetle alkışlaınmıştır. 

Gazeteler ne diyorlar ? 
PARIS, 14 (A.A.) - Havas Ajan 

sı bildiriyor: Fırkalar arasında l<iya
si mütareke devam etmektedir. 118 e 
karşı 423 gibi büyük bir ekseriyet 
Flandin kabinesinin elde ettiği muvaf 
fakıyeti göstermektedir. Bütün ıı:aze -
leler bunu kaydetmekte ve ekserisi 
Flandin kabinesine tam bir itimat gos 
tennektedirler. 

Maten gazetesi diyor ki: 
''Şimdi meclisin bu tecrübeden son 

ra milli birliğin her zamandan ziyade 
lizun olduğu fU sırada, ciddi Mırei..te 
İfe koyulacağı ümit edilmek İcap e • 
der." 

Pöti Parizien gazete.&ine nazaran, 
M. Flandinin aldığı rey, Meclisin si • 
va.si mütarekenin kon.uun.a..sınıa bağlı 
H.aldığına bir delildir. 

Jurnal gazetesine göre, yeni hıüku
ınet sağlam bir parla.mento temeli Ü .. 
zerine kurulmuştur. Fakat radikaller 
le mutedillerin birliği pek te istekle ol
mamıftır. 

Pöti Jurnal gazete&, mecli&in mü .. 
ta.rekeyi tekeffül eden ve tazy,;,k.ler 
ı • .ıricinde doğmuş olan bir cwnhurj -
vet birliği hükı'.imetine malik olmak • 
•an mütevellit menınuniy-etini kayıt ve 
fakat meclisin, parlam.en.to u....tünün 
; on tecrübelerinden birini yapına.kta 
olduğuna kani bulunduğunu beyan e-
4'.liyor. 

/ngiliz gazeteleri ne diyorlar? 
LONDRA, 14 (A.A.) - İngiliz ga 

:•eteleri Flandin kabinesini çok sami
mi bir tarzda karşılamaktadır. Gaze
teler hükumetin beyannamesini iyi tef 
sır etmekte ve bu beyannamenin par· 
arnentoda temin ettiği büyük ek<eri

yeti ehemmiyetle kay~bnektedir. 

Yunan - Arnavut 
(Başı 1 inci sahifede) 

tazyikatı proteato ebnek üzere u • 
mumi bir miting icrasına karar VE:r 
mitlerdir. Mitingin devam ettıği 
muddetçe sinemalar kapanacak ve 
sanayi erbabı itlerini tatil edecek· 
!erdir. Otobüsler de işlemiyecek· 
!erdir. 

Yunanistanın deniz programı 
ATINA, 14 (Milliyet) - Ba? • 

vekil M. Çaldaris dün Hariciye vt 
Bahriye nazırlarile Ywıanistanın 
deniz programı üzerinde müzake 
relerde bulunmuftur. 

··-- - Y:: " 

Yunan iktisat 
Nazırı dün F abri
kalarımızı gezdi 

(Başr 1 inci sahifede) 
dura f.ıbrikasma geçmişlerdir, 

Rıht1mda, fabrika müdürü Saip B., 
Beykoz kaymalıamr ve diğer zevat ta
rafından karşıhnan misafirlerimize ev
veli, deri fabrikası gezdirilmiştir. 

Burada müdür Sabit ve başmühen • 
clis doktor Nuri Beyler tarahndan fab. 

L'unan lktısat nazın fabrikada izahat 
alıyor 

rikarun tanbçetti, bugünkü faaliyeti, 
çalışma kabiliyeti .bald<mda etraflı İza • 
hat verilerek muhtelif nümuneler gös • 
terilmiıtir. 

Dost Yunan nazın, teaisat ve ima .. 
!atla yakrndan alakadar olmu§, gönlü
ğü mükemmeliyet ve intizamdan dola • 
yı muhtelif vesilelerle munnuniyetini 
beyan etnll§tİr • 

Deri fabrikasmdan sonra, kundura 
fabrikası da gezilmiıtir. Yunan iktisat 
naz1r1, bu kısunda yaran saatten farzla 
kalınıtbr. 

Misafirler saat ı ı e qeyrek kala 
fabrikadan ayrılıru§lar, tekrar motöre bi 
nerek yata geçmi1lerdir. Ertuğrul ya. 
tı biraz sonra iç limmla hareket etmiı
tir. 

Perapalasta 
Mösyö Pesmazoğlu, saat 14 te ileti. 

sat vekili Celal, Atina sefirimiz Ruten 
E§ref, protokol umum müdürü Şevket 
Fuat Beyler ve refakatinde bulunan di
p zevat ile birlikte denizyollan ...ıı. 
tnnına çıkarak Perapalas oteline git
miştir. 

Otelde biraz istirahat edildikten son
ra husu3i surette öğle yemeği yenil • 
miştir. Yemekte Celal, Rüten Eıref ve 
Şevket Fuat Beylerden maada Vali 
Mlihittin, belediye muavini Hamit, Bo
lu mebusu Falih Rıfkı Beylerle Yu • 
nan ceneral konsolosu Mösyö K.apsa
liı bulunmuşlardır. 

Yemekten ıonra Mösyö Pesmazoglu 
vali Muhittin Beyi ve Fener patrikha
nesine giderek patrik F otiyos efendiyi 
ziyaret etmiıtir. 

Bakırköy bez fabrikasında 
Misafirlerimiz, öğl~,{en sonra saat 

16 da Bakırköy bez fabrikasını gez
mişlerdir. 

iktisat vekilimiz, Bolu mebusu Fa
lih Rtlkı, Sümer Bank umum müdürü 
Nurullah Esat Beylerle birlikte ı6 ya 
çeyrek kala fabrikaya gelmiş, bir müd
det istirahat etmiıtir. 

M. Pesmazoğlu, refaketindeki heyet
le beraber fabrikaya gelince, derhal ye
ni inşa edilen ve kul·ulan pavyonların 
gezilmesine baılarulmıştır. 

Evvela, ka2an ve hallaç daireleri 
dolaıılmıştır. Fabrika müdürü Fazlı B. 
dost Yunan nazırına her kısımda et • 
.-aflı ş<kilde izahat vemüıtir. 

M. Pesmazoğlu her teYi en küçük 
teferrü;:.tına kadar vukufla tetkik etmiş 
ve tesisat hakkında izahat almıştır. 

iplikhaneden sonra, dokuma kısmı 
ve diğer daireler de gezilmiıtir. Yün 
ipliklerin cinı ve nevilerini gözden ge
çiren, evsafı hakkında malümat alan 
M. Pesmazoğlu, fabrikadaki teıisatı her 
cepheden mükemmel bulmuştur. 

Muhterem misafirlerimiz, aynlrrken 
iktisat vekilimiz Celal Beye teşekkür 
ehniş, "tam manasile modern bir kom
bina,, demiş tir. 

Buradan otomobillerle Perapalasa 
dönülmüıtür. 

Falih Rdkı Bey de fabrikanın def. 
terine fU satrrlan yazmııtır: 

"Harpte ideallik kelimesi istiklal i-
di. sulhta bu kelimenin yerine sanayi 
geçti. 

Türk istiklal sanayiinin baılıca te
mellerinden biri burada yapılmakta o
lan beyaz bezdir.,. 
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M. Peamazoğlunun beyanatı 
Mösyö Pesmazoğlu dün Penpalas 

otelinde gazetecileri kabul ederek Tür
kiye ile Yunanistan arasında mevcut ik· 
tisadi teşriki mesai hakkında şayanı 
dlkkat beyanatla bulunmuftur. Mösyö 
Pesmazoğlu, yeni Türk • Yunan tica • 
ret muahedesinin en bariz: hassası ne 
olduğu mealinde sorulan auale cevaben 
demiş tir ki: 

- Muahedenin en bariz noktası, 
iki memleket arasında samimi bir teş
riki mesai vücuda getirilmesi için 
Türkiye ve Yunanistanın samimi bir ar• 
zu göstenniş olmalarıdır. Muhterem 
meslektaıım Celal Bey \'e ben Ankara
da, iki memleket arasındaki mübade • 
leyi arttırmak için çalıştık. 

Bütün bunlar ileride yapacağımız 
tetriki mesai için bir hazırlıık mahiye
tindedir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında ti
cari mün.a.ebat, esasen aramızda mev
cut yakınlık dolayuile pek srkı bir 
haldedir. Türkler ve Yunanlılar harp 
ve ibtiliııflara rağmen, daima biribirile 
münasebatta bulunuyorlardı. Bugün i
lci hükumetin takip ettiği siyaset, ki 
bu siya•et milletler tar~fından ilham e-

Gayrimübadiller 
T o pi andılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
yetinin raporu okundu. Bu rapor avu
kat Ali Beyin bir tek muhalif reyine 
n.ukabil diğer aza tarafından aynen 
kabul edildi. Bundan sonra gayrimü • 
badilleri alakadar eden meselelerin 
göriqülınesine geçildi. Takdiri kıymet 
komisyonunun vazifesi de göriqüldü. 
Birçok azalar komisyonun vazife.sim 
hakkiyle ifa etmediğinden tiki.yet et
ti[.,.. ve ezcümle dediler ki: 

- Komisyon fim.diye kadar pek az 
İf gördü. Daha fazla İf görür ve bizi 
de müşkül vaziyetten kurtarabilirdı. 
Kongre reisi Celal Nuri Bey bu iddia
yı reddettıi, fakat azlardan bazıları bu 
fikirde ıarar ettiler. Kongre a.zaların
da.n ekserisi de reiain fikrinde idil.,,-. 
Bu aebepten kongre azasından birçok 
lan söze karıştrlar.. Miinak~ uzar
ken reis celseyi tatil etti. Gayrimiiha· 
.JiHer Cemiyeti idare heyetinin bir se
nelik faaliyet raporımda bono ve para 
tevzii, Zinla.t Bankııuma evv..lce t... -
lim ettirilen 7 bin parça maldan ı04S 
parça daha mal verildiği bildirilyor 
ve buna mukabil timdiye kadar bin 
parça ma.Im satddığı zikrediliyordu. 
Rapora göre şimdiye kadar 500 bin 
l:ira.lık bono iptal edilmiştir. İkinci top 
la.ntrda yeni idare ~n seçimine 
baflandı. Bu esnada da garip bir ha
dise oldu. fntibabatta 120 rey &alıibi 
bulunurken tasnif neticesinde ı22 rey 
çıktr. iki rey imha edildi. Ta.anif neti
cesinde Celii.I Nuri, Hüsnü, Cemal, 
D«Vi.ş, Ha.&an Vafi, Cafu Tayyar, Şe
f.il<, Şahap, Salih Beylerle Halil Pa • 
ta. Saadet Hanımdan mürekep eski i
dare heyetinin yeniden aeçildiği anla
tıldı. 

dilmittir. Ticari mübadelenin bir kat 
daha inki§&i bulmasını emrediyor. 

1,te bu sebepledir ki ticari teşriki 
mesai yalnız Ankarada imza ettiğimiz 
muabededen ibaret değildir. Neşredilen 

resmi tebliğle bildirilcliği v~ile ıs 

kanunuevvelde mütolıa1111larclan mü • 
reklrep bir heyet toplanacaktır. Bu he
yet malısulatmuzın ecnebi memleketle
re ihracı için ittihazı laznn gelen ted
b;rleri düşünerek bir nııpor haz .. lıyacak
tır. 

Ankarada Celal Beyle vaki olan 
temaslanmızda Türk ve Yunan ticare
tinin arttınbnası için ne yapmak laznn 
geldiğini tetkik ettik. Hatta bir çok ih
timaller arasında gümrük ittihadı me • 
sele.ini gözden geçi...ıik. Bu sebeple 
Tiiıi< • Yunan iktisadi münasebatırun 

yakında kolaylıkla iııkişaf edeceğini zan 
nediyoı-um. Türkiye tabii servetlere ma
l:ik müstahsil bir memlekettir. Yuna
nistan ise tüccardır. Bu sayede iki 
memleket arasında mÜfterek menfaat 
yoliınu bulmak kabil olacakır. 

Bu meııeleyi Celiil Beyle tetkik e • 
~en gümrük ittihadı meseleoini cİ.. 
mevzuu bahsettik. Ve Balkan hariciye 
nazlrları konseyUıde takarrür ebniş o

lan umumi iktisadi ıeraıte bir zemin ha
zırlamağa çalıftık. 

Ankaradaki meoaimi:ri size burada 
da üç noktada hülaoa edebilirim: 

Birincisi iki memleket arasındaki 
mübadelenin arttırılması, ikinoiıi yeni. 
ticaret muahedesinin mübadeleyi ko -
laylaşbnnası ve üçüncüsü de muahe • 
denin ileride daha geniı bir teıriki me
saiye başlangıç olmasıdır • 

- Türk ve Yunan sanayii arasında 
bir teşriki mesai yapılacak mıdrr? 

- Bu teşriki mesai esasen mev -
cuttur. Celal Beyin bana dediğine gÖ· 
re, Türk sanayii, yerli ihtiyacın yÜZde 
altmışını t"mrn edebilecektir. Şu hal
de Yunan sanayii için de Türkiyede yer 
var demE.ktir .,, 

Mösyö Pesmazoğlu bundan sonra 
Türkiye sanayiinin inkişafından bah -
sederek dedi ki: 

- Türkiyenin sanayileşme proı;ra
ıru rasyonel bir şekilde hazırlanmıştır. 
Bu sahada gördüğüm terakki f8yaru 
hayrettir. Pamuk mensuatta ve mani· 
fatura sanayiindeki tekamül her tür
lü takdirin fevkindedir. Bilhassa rek
lamcılığın inkişafından babsebnek is
terim. Ankaradaki sergide iş Bankası i
çin yapılan ibni reklamlar çok cazip 
ve nazarı dikkati caliptir. 

Türki)eden aynlırken bunıda gör
düğüm hüsnü kabule bilhassa teıek • 
kür etmek isterim. Gazi Hazretleri ile 
hükUmet erkanının hakkımda göster • 
mek lutfunda bulundu.klan muhabbet 
ve hüsnü kabul her zaman hafızamda 
yer bulacaktır. 

ismet Paşa ve Celal Bey de yakm· 
da Atinayi ziyaret etmek vadinde bu
lundular. Bununla beraber ı5 kanunu· 
evvelde toplanacak olan mütelıa11ıs • 
lar, ihracat etyamızm ecnebi mernle • 
ketlere ihracı için ~acaklan tedbir
ler hakkında bir anlaşma imza etmek 
icap ederse, ihtimal ki tayyare ile, 
tekrar buraya gelirim.,, 

Dün geceki ziyafet 
M. Pesınazoğlu ıeC'Cfine dün akşam 

saat ı8 de Tokatliyan otelinde tica
ret odası tarafından bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Bu ziyafette iktisat vekilimizle bir 
çok zevat hazır bulunmuıtur. 

Misafirimiz bugün gidiyor 
M. Pesmazoğlu bu sabah Adirya va

purile Pireye dönmek üzere şehrimiz
den hareket edecektir . 

Muhterem misafirin ve refakatinde
ki heyetin gidiıinde merasim yapdacak
tır • 

Bir ziyaret 
Şehrimizde bulunmakta olan Yunan 

ayan meclioi reiı vekillerinden Mös
yö Stamolis dün Perapalas oteline gİ· 
derek Mösyö Pesmazoğlu'nu ziyaret 
etmiştit-. 

(Başı 1 inci sahifede) 
bu ayrn 5 ve 6 ınnda Köstendil ile civa
rındaki bir kaç köyde ve Sofyada otu· 
ran bir Makedonyalın;n evinde araşllr· 
malar yapıldığı ve bu araıtırmalar ue .. 
ticcsindc bir miktar silah, mühimmat 
ve patlay.cı maddeler ile Makedonya ih
tilal teşkilatının bir kısım dosyalan el
de edildiği bildirilmiıtir. 

Dosyalardaki vesikalardan bazısı 
19 ınayııta yeni rejimin teessüsünden 
sonraya aittir. 

Polis bir çok tevkifat yapmıftft'. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Fırka grubu 
Tecdidi intihap 
Kararını nasıl verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 

ni müddetini doldurmadan intiha

bab yenilemeye karar vereceği bir 

buçuk ay evvel duyulmuştu. Bu hu 

susta gazetemizin verdiği mufaa • 

sal malumat o zaman Anadolu A

jansı tarafından tekzip edilmit ol

masına rağmen haberin doğrulu • 

ğu bugün tahakkuk etmif bulunu

yor. Filhakika son günlerde bu ta· 
yianın Ankara siyasi mahafilinde 

günün meselesi halini almış olma
sı üzerine Fırka grupunun dünkü 

toplantısında grup azalarından bir 

zat fırka reisliğinden bu rivayet 

etrafında tenvir edilmek arzusu
nu izhar etmit idi. Bu vaziyet üze

irne Fırka grupu reisliği sabaha 

kartı Hakimiyeti Milliyeye gön • 

derdiği bir tebliğ ile grupu bugün 

saat on bet buçukta toplanmaya 

davet elmittir. Bugünkü toplantı • 

dan evvel Meclis koridorunda mü 

zakere mevzuu duyulmut ve bu 
mevzu etrafında mütalealar ileri -

ye sürülmeye ~lanmıştı. B~ve • 

kil Patanın dikkate tayan izahatı
nı müteakıp grup alkıtlar arasın • 

da intihabatı yenilemeye karar 
vermittir. Gnıp kararının Millet 
Meclisine ne zaman arz ve teklif 
edileceği henüz malum değilse de 
herhalde ay sonundan evvel Millet 
Meclisinin bu hususta bir karara 
varcağı muhakkaktır. Dördüncü 
Büyük Millet Meclisi intihabatı ye 
nilemek kararını verdikten sonra 
dahi belki de birinci kanun orta • 
!arına kadar bir müddet toplantı
larına devam ederek elde bulunan 
ve hükumetçe yakında Meclise aev 
kedilecek olan mühim ve müsta • 
cel itleri görüterek neticelendire
cektir. İntihabatın iki ayda ikmal 
edilebileceği ve beşinci Büyük Mil 
!et Meclisinin martın başında fev
kalade olarak toplanmaya davet 

edileceği anlatılmaktadır. Yeni 
Meclis ilk it olrak 1935 bütçe pro
jesile meşgul olacaktır. 1935 büt
çesinin Nisan sonuna kadar yeni 
Millet Meclisinden çıkmasına ve 
bu suretle mebusların Mayısta top· 
!anacak olan büyük Fırka kongre 
si i,lerile meşgul • olabilmelerine 
irukan hazırlanacağı tahmin edil
mektedir. Deveran eden bir riva -
; ele göre Halk Fırkasının intiha
l.atta göstereceği namzetler arasın 
Ja esaslı değitiklikler olacaktır. 
Bir dereceli intihap ile kadınların 
mebusluğu hakkında önümüzdeki 
rırka kongresinde bazı kararlara 
varılması ve diğer intihapta bu ka 
rarların tatbik sahasına konulma
•ı mevzuu bahistir. 

-Kadın Bi=r-lig-... i-n-.de be· 
dava dersler· 

Türk Kadtn Birliği umumi_ katipli
ğinden: Birliğimizde meccanı lisan 
dersleri aşağıda yazdı gün ve saatler
de memleketimizin yüksek ve mukte
dir muallimleri tarafından verilmd<te • 
dir: 

Fransızca: Cumartesi, çarşamba 
günleri saat s,ıs, 6,ıs. Almanca: Cu
martesi ve çarf81Dba günleri saat 4 - 6 
Jngilizee: Çartamba günleri saat 4 • S. 

Bundan maada fakir hanımlarımıza 
yardan etmek ve hukuki ifleri hakkın -
da fikir vermek üzere hukukçu bir ha
nnn, pazartesi günleri saat 4 • 6 ya 
kadar birlikte bulunmaktadır • 

Adapazarı Türk Ticaret Ban. 
kası Sabık İdaı·e nıeclisinin vukuq 
istifasına mebni Banka uhdei ta
sarrufunda bulunan Demir ve A
ğaç efya fabrikası Müdürü Mü
hendis OSMAN HOSNO BEY na
mına mukaddemen Dairemizce 19 
Kanunuevvel 933 tarih ve 2293-587 
numara tahtında tanzim kılınan u
mumi vekaletnamenin in'izali ta
biiye m'aran nihayet bulmuş ol
duğundan mumaileyhin bu tarih
ten sonra Banka ve Fabrika namı
na tedviri umur ve muamelata me
zun olmadığı ve her ne şekilde o
lursa olsun temsil hakkı zail oldu
ğ>.ı ve mevzuubahs vekaletname
nin verdiği kıiffei hukuk ve salahi
yetin kendisinden nezedildiği ma. 
!umu olmak üzere ilam mezkur 
Banka Umumi müdürlüğünden ta
lep edilmekle ilan olunur. ( 4793) 

Osküdarda Çarıı boyunda Büyük ha. 

marn namile maruf mahalde Sakinler 

Şerife Saliha ve Hema hannnlara : 

Üsküdar sulh 1 inci hukuk mahkeme
sinden : Mehmet Halit Bey ile fayı'an 

ve müştereken mutasarrıf olduğunuz 

Osküdarda Karadavutpafa mahallesinde 

eski Karacaabmet yeni Hakimiyeti Mil
liye caddesinde 143, ı4S, 147, ı49 eml.ill 

No. lu çifte hamam denmekle maruf ha· 

len arsa ve dükkandan ibaret olan ha

mam ve arsanın izalei ıuyu davasının gı• 

yaben cari muhakemesinde : Talep üze

rine keıfine karar verilen mezkür gayri 

menkulün ehli vukuf marifetiyle mahal· 

len yapılan keşif neticesinde hissedarla

rın çok ve hisıelerin az olması haıt"biyle 

me...kür gayri menkulün kabiliyeti taksi

miyesi olmadığı ehli vukuf mühendis ta

rafından verilen rapor mündericatından 
ve 5297,S lira değer ve kıymette bulun
duğu intihap ve tayin edilen diğer ehli 
uılwfun ihbarlarından anlaşılmıf ve mua 
meleli gıyap kararının tebliği müddei 
vekili tarafından talep edilmit ve muha
keme 15-12-934 cumartesi günü saat o
na talik kılnunış olmakla taksim kanu
nunun maddei mahsusasına tevfikan müd 
deabihi mezkür gayri menkullerdeki his
senizi kıymeti mezkUre Üzerinden müd· 
deiye satrnağa veyahut müddeii mumai
leybin hissesini kezalık kıymeti mezku· 
re üzerinden almağa rıza ve muvafaka
tiniz olup olmadığını tarihi tebliğden 

itibaren on bet gün zarfında tahriren bil
dirmediğiniz ve yevmü ve vakti mezkur• 
da da mahkemeye gelmediğiniz takdir
de muamelei mukteziyenin ifa kılınaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak Üzre i• 
!inen ihbar ve beyan olunur. (4783) 

Adapazan Türk Ticaret Banka
sı sabık Umumi müdürü AHMET 
ASIM BEY'in vukuu istifasına meb 
ni mukaddema Dairemizce 19 Ki 
nunuevvel 1933 tarih ve 3296-586 
numara ile tanzim kılınan Umumi 
vekaletnamenin hükum ve mahi
yeti nihayet bulmuş olduğundan 

mumaileyhin bu tarihten sonra A

dapazarı Türk ticaret Bankasına 

izafeten tedviri umur ve muamela· 

ta mezun olmadığı ve Bankayı 

her ne tekilde olursa olsun temsil 
hakkının zail bulunduğu ve mev

zuubahs vekaletnamenin verdiği 
kaffei hukuk ve salahiyetin ken

disinden neiedildiği malumu ol

mak üzere ilam mezkur Banka U

mumi müdürlüğünden talep edil
mekle ilan olunur. ( 4793) 

YENi NESRIYAT J 

F otograf haberleri 
Üçüncü nüshası bugün çd<an ''Fo

toğraf babetleri" mecnı~ında çok 
güzel iki röportaj, nefu bir hikaye ve 
haftalık yerli, harici hadiselerin hiç 
bir yerde intitar etm.emit .-..s.iı!nlerinıi, 
yazdarile birlikte bulacaksm.z! "Fo -
toğraf haberler" nin üçüncü u.yısmı 
okuyuculanmu:a tav.iye ederi-z. 

Haftil 
Haftanm birkaç -yıdır, iç -.hife

hrine de renkli reaiıın koyarak temiz 
ve zengin rnündeırec.a.t koıymak, bunu 
uaız satmak yolundaki reko• 
ni bir rekor ili.ve etmiıtir. Haftanın 
bu sayı.snun iç sa.hifelerindekı re•~ıı 
reaiınler, lııapağmdaki tablodan da.ha 
güzeldir. 

~ Istanbul 
Rıhtım, Dok ve Antrepo 

Ttlrk Şirketi Tehvilat Sahipleri İkinci Heyeti Umumiyeııi 
S T. Sani 934 tarihinde gazetelerde intişar eden ilan mucibince 

htanbul Rıbtnn, Dok ve Antrepo Türk Şirketi Tahvilat sahiplerinin 1906 
&enesinde ~rketçe tahvilat ihracı ouretile akdedilen istikraza ait ıervisin 
de,·let" nakli hakkında hükumeti celile tarafından vaki olan teklifi müza• 
kerL etmek üzere 2ı T. SANl 934 ÇARŞAMBA GUNU saat on buçukta 
Beyoğlunda htiklil caddesinde No. ı40 eski Fransız Tiyatrosu salonun
da ikinci defa olarak heyeti umumiye halinde içtimaa davet edilmiş olduk-

larını hatırlatırız. 

T uhvilat sahiplffinin içtimada hazır bulunabilmesi 
yevmi içtimadan evvel lstanbul veya Paris'te Osmanlı 

eylemeleri 18.zundır. 

için tahvillerini 
Bankasına tevdi 

iDARE MECLISl 
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l.1i! iyet'in Romanı: 33 

[Yazan: Marthe Riclıard • ~ l'erc:üme eden: M. F-

Kagıf keseceğini elime aldım ve Fon 
Krohn'u öldürmek için kaldırdım 

Hulasa istemi,tim. Şrmiıi artık içinde çır
pındığım karanlık ve batak kuyuyu 
ke,fedebilmek için hadisatı adım 
adım takip etmekten ba.fka yapıla
cak bh· şey yoktu. 

fstanbul ikinci İcra Memurluğundan: 

Emniyet ~an~ııına Merbun 
Dosya No. ~~ Merhunatm cinsi Hesap No. Borçlu: 

• 
' 

34L1274 Bir pırlantalı madalyon, bir 
'·· pırlantalı bilezik, iki incili bile-

ı zik, üç pırlantalı ·iğne, (ilci tılş 
noksan} bir çift pırlanta kol
düğmesi, bir pırlanta koldüğ-

mesi takımı (dört parça) bir ro· 
za pantantif, bir elmaslı saat, 4 
altın saat. bir altın kolye, bir al
tın incili kordon, bir altın kor-

nun ısmı 

42909 Refet Bey 

[Marthe Richard Fransa casusluk 
t~latı tarafından ispanyaya Sen 
Sebastiycn'e gönderilmiştir. Vazifesi 
orada Alman casus teşkilfıtma girmek 
ve iki cibetli casusluk yapma.lı:trr. Ora
da kendisine kur yapan Walter ismin
de ~i.şman bir Almanla l:aru1'Jllştır. Bu
mınla bir parkta gezerken Stephan is-

. ~ don, bir altın bilezik. 
34/2023 Bir roza tekta§yüzük (taşı kaBaş ucumdaki gece masasının ü

zerinde biT kitabın arasında bırak
tığım kağıt keseciği aldım ve Yon , ğıda sarılı) bir pırlanta 

yüzük (bir taşı noksan) bir 
roza bir pırlanta hurda iğne 
bir çift roza koldüğmeııi (bir 
taşı noksan) bin dirhem gÜ· 

58873 Rasiha H. 

' eninde birisine rast gelmişlerdir. Stc
phan bir Alman casusudur. Onu Al-

• man casus teşkilatı reisi Baron Fon 
. Krohn'a tarutmıştır. 

Kendisini bu tcşkı11tın içine alınrş
lar ve casusluk yapmak üzere Fransa
ya göndermişlerdir. Marthe Riclıard 
Fransada casusluk teşkilatı reisi M. 
Ladoux' tan izahat alını§ ve tekrar İs
panyaya Sen Sebastiyen'c döıunüştür. 
Şimdı Fon Krohn ile beraber Madritc 
doğru seyahat etmektcdfr ] 

Krohn'a "Vurmak için kaldırdım. 
Bende biı katil ruhu yoktu ve 

Almanı öldürdüğüm takdirde be
nim de isimin biteceğini bunu ben
dan sora::aklarmı dütündüm. Ken
di kendimi öldürmeği dü4ündüm. 

Fakat bu takdirde her teY niha
yet bulur hepsi biterdi. Dışarda ya-
vaş yavaş Valladolid uyanıyordu. 

- • müş. . 
34/2334 Bir pırlanta tektaş yüzük (ta

şı kağıda sarılı) bir çift roza 
küpe, bir pırlantalı resimlik, 
bir elmaslı saat maa köstek. 

34/2359 Bir pırlanta gerdanlık . 
34/2803 Muhtelif gfunüş nişanlar (31 

adet) 

37847 

52957 
25558 

Havva Saa· 
det H. 

Hacer H. 
Şadiye 

" 
Biraz sonra toföre emirler ver

mek için çıkb. O yokken sinirleri
me hakim olmağa çalıttım. 

Birkaç saat kadar benden uzak
latınak mecburiyetinde kaldığını 
kendisini affetmemi söylemeğe gel 
diği zaman kartısında gülmeğe ça
lıtan tabii bir kadın buldu. 

Şu halde budalaca ve beyhude olan 
ölümden daha batka teY vardı. 
Gözlerim isteyerek razı olduğum 
tı;slimiyetin çirkin manzarası üze
rinde dola,ıyordu. 

Etrafımda odayı darmadağınık 34/2807 
gördüm. Masanın üzerindeki fran-
aızca gazeteler karma karışık ol- .34/2808 

Bir çift roza küpe, bir roza 42366 Hidayet,. 
tektaş yüzük. . 

Onun yokluğu benim için çok i
yi oldu. Biraz kuvvet toplayabile
cektim. Şimdi anlıyordum Ladoux 
beni, benim kendi kendimi anlaya
hildiğimden daha iyi anlamı,tı. 
Buna emindim. Kuvvetim, zannet
tiğimden çok daha fazla idi... 

Odama çıktım. Bavullarrm ile 
Baronun bavulları odada idi. Yon 
Krohn'un bir tek yataklı oda tut
tuğu görülüyordu. Kalbim hızlı 
hızlı çarpmağa başladı.Zile ko~tum 
butün kuvvetimle bastım. Metrdo
tel gelinceye kadar parmağrmı zil
den ayırmadım. Nihayet geldi ve 
kendisine başka bir oda istediğimi 
soyledim. Beni bu odaya açılan bir 
kapısı bulunan yandaki odaya gö
türdü. Kapıları sıkı sıkı kapadım. 
Kendimi yatağın üzerine attım. 
Sessiz mücadele beni yormUf bitir
mi~ti. Hemen uyumuştum. 

Ağır bir uykuya dalmışbm. Ağır 
Lir vazifem vardı. Hayabm (ener
gie)me bağlıydı. Mücadele ediyor
dum... Bağırıyordum ... 

... Kapı açıldı. Gözlerimi açtım. 
B:\ktrm. Gelen Barondu. Şimdiye 
kadar az çok doğru, tabii bir adam 

libi görünmüştü.Otomobilde yanım 
da oturduğu zaman bile bir centil
mendi. Yanıma, ta yanrma gelmit
ti. Sık sık nefes aldığını duyuyor, 
beni isyan ettiren kokusunu tenef
füs ediyordum. 

Atık olan bir adamın ne olduğu
nu biliyordum. Fakat bir çocuk gi
bi bağırmanm ve her ,eyi kaybet
menin benim icin mevzuu bahsol 
madrğını da bÜiyordum. Bir sani
ye zarfında, mücadele ederken, 
gözümün Önüne, bir gün intikam
larını almağa yemin ettiğim, ailem 
geldi. Kulaklarımda babamın sesi 
iJe Ladoux'un sesi biribirine kantı· 
yor ve iki birden diyorlardı ki: 

Vatannıru kurtarmak İcap ettiği 
:zaman bir kadının namusu hiçtir. 

Güzelliğine, atka inanan, yirmi 
ya~ının en parlak zamanında bulu
nan, nefretin, hırsın elinde lavra· 
genç bir kadını tasavvur ediniz. 

Tam bağıracağım zaman sesim 
boğazıma tıkılıyor, boğuluyordu. 
Nefretimi haykıracağım anda, elim 
de bulunan düşmanı mağlup etmek 
fırsatını kaçıracağımı düşünüyor
dum. 

Hiç kimsenin hu vaziyette, bu 
,ekilde saatler geçirmesini temen
ni etmem. Bu saatlerden iman bit
kin bir halde çıkıyor. Ve kendi göz
lerine o kadar yaralanmış o kadar 
küçülmüş görünüyor ki inu.nlara 
ümitsizlikten daha büyük daha acı 
bir 'ey iğrenç bir hayat kalıyor. 

Fakat benim yalnız zayıf, ümit
aiz biribirine zıt hisler içinde çırpı
nan ve kaderinden tiki.yet eden 
zavallı bir inaan olduğum zannedil
mesin. Şikayet etmeğe hakkım yok. 
itiraf ederim ki ben ıstırap çekmek 

muştu. Ben de intikamımın dü4ün
cesi ile bu gazete kağmının üzerin
deki kalın harflerin, harpleri, müt
bı~ fedakarlıkları, kahramanlıkları 
anlatbğım dütünerek kahkaha ile 
gülmr:ğe başladım. 

Bu kahkaha bir hınçkırıktı. Fa
kat düşman bunu anlamadı. 

* * * 
Oçüncü kısım 

MADRİT 
Ledi Macheıd ve 

arkadaşları 
ltte Madritteyim. 
ispanya! .. 
Hayır ... Hakikaten kendimde 

hiçbir seyyah merakı hissetmiyo
rdum; kendimde yeni bir kuvvet 
~ifte bir kin ~ıyordum. 

Kin intikam tavsiye eder ve an
cak intikam alındığı zaman söne
hilirlel'. Üzerime aldığım bu işte 
muvaffak olabilmemin başlıca se
bebi de, ispanyada bulunduğum 
müddet zarfında ve vazifemin her 
&nında beni cüretki.r, zalim, hain 
yapan tiddetli kinimdir. 

V alladolid geçidi beni bambaş
ka bir kadın yapmıftı... Öyle bir 
kadın ki kat'iyyen affetmez. Bu 
kadın belki esirdi fakat zaptırapt 
altma almamamı,tr. Bütün fikrimi 
bütün dütüocemi bir tek hedef 
İfgal ediyordu : Vazifemi yapmak. 
Vazifem dü4man emrinde bulunan 
bütün sırları teker teker kopara
bilmekti. Hürriyete iritinceye ka
dar sır koparmağa çalı,acaktım. 
Ben esir olacak bir yaradılı4ta de
ğildim. 

Palace oteline geleli üç gün oldu. 
Bütün komtularım benim için ay
n ayrı birer tehlike tetkil ediyor
du. Sağdaki kom"1JD olan Fransız 
atatemiliteri jeneral Denvignes va
zifemi bilmiyordu. 

lki yüzlü vazifemi hiç kimse bil
memeli idi. 

Solda: 
Soldakini halde görmüttüm. U

zun boylu, mağrur güzeldi. Bana 
bu kadını bir yerde daha görmüt
tüm gibi geliyordu. Ona Madritte 
tekrar rastlamak, üzerimde garip 
bir tesir yapıyordu. 

Bu kimdi? .. Hafızam zulmetler
le mücadele ediyordu. Arıyor, ara.ş
lınyorduın. Neden Yon Krobn be
ni bu otele indirmitti? 
llk gÖrüfmemizde bana: "-Ne

rede olursanız olunuz ıizi neza
ret albnda bulunduracağnn.,, de
misti. 

Bu lüks otelde benim için meç
hul olan muhafızım kim olabilir· 
di? .. 

Metr Dotel mi? .. 
Fanı dö sam'br mı ? 

• (Bibnedi) 

KESKİN TELEFON KOMİSYONU RİY ASETlNDEN : 
Cinsi Beherinin muhammen kıymeti 

Lira Kuruş 
25 lik santral 300 00 
Masa telefonu 35 00 
2.5 Mm. lik tel 12,75 

Adet 

1 
5 

Fincan ma deve boynu 13 • 3000 

Kilogram 

3500 

yukarıda cins ve miktarlarile !ıeherinin muhammen kıymeti göste. 
rilen telefon ve malzemesine ihtiyaç görüldüğünden aleni münakasa 
usulile mübayaası münakasaya konulmuştur, ve 17-11-934 tarihinde i
hale olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkfu-da keık.in telefon Komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. (7707) 8901 

Bir çift roza küpe, bir pırlan
talı ve bir roza yüzük. 

34/2814 iki altın kordon, bir altın kol-
ye, bir ecnebi altını. 

34/ 2817 Bir elmaslı saat, bir elmaslı ta
baka bin yüz dirhem gÜınüş. 

34/3164 iki roza yüzük (birinin taşı 
larık) iki roza kravat ıgnesi, 
bir altın saat, b;r altın saat ka· 
pağı, bir altın şatlen, bir altın 
yüzük, iki altın sikke. 

34/3171 iki roza yüzük, iki roza küpe 
teki. 

34/ 3183 Bir altın bilezik saat, Üç altın 
yüzük, 12 mineli gÜ.'llÜŞ zarf. 

34/3184 Uç roza yüzük, bir pirlanta 
haç, bir elmaslı saat. 

34/3188 iki roza yüzük (bir ta§ nok
san} bir çift roza küpe. 

34/3192 (1350) dirhem giimüş, bir al
tın kordon (11) dirhem. 

34/ 3197 Bir pırlantalı pantantif, bir 
pırlantalı yüzü~ (bir taş nok
san) bir elmaslı bilezik saatı 
(hurda) bir altın saat, bir al· 
tm bilezik. 

34/2304 Bir pırlantalı iğne, bir çift roza 
küpe. 

34/3895 Bir fiçt roza küpe, bir pırlanta 
yüzük. 

34/3904 Bin alb yüz elli dirhem gÜınüş. 
34/3918 Bir roza yüzük, bir elmaslı kol 

saatı. 
34/3919 iki roza iğne, bir altın kolsaatı 

bir altın hurda kolye, bir altın 
yüzük. 

34/3923 iki dirhem inci, bir bir liralık 
altın, iki roza iğne, bir ro:1a 
yüzük, 180 dirhem ~~ş. 

34/ 3926 Uç çift roza küpe, ~~ıbuçu}c 
miskal inci, iki roza ıgne, hır 
roza yüzük, bir altın saat. 

34/3949 Bir roza yüzük, bir çift roza 
küpe. 

34/ 4363 iki yüz on dirhem gümiış. ' l · 
34/ 4364 Bir" altın saat maa k?stek.: .. 
34/ 4367 Bir yakut yüzük, hır gumuş 

42367 

45785 

47753 

40169 

41119 

34794 

34221 

30826 

11643 

43657 

43077 

50313 

51296 
51629 

52221 

49540 

48435 

50831 

54026 
54031 
52804 

tepsi. 
34/ 4385 Bir çift roza küpe, bir roza 43259 

iğne. 

Emine .. 
Andirea Ef. 

Sedat H. 

Andirea Ef. 

' 
Vasaf B. 

Feyziye H. 

Nerşebuk 
Ef. 
Müzeyyen 
H. 
OsmanB. 

Rahime H. 

HayriB. 

Andon Ef. 

Meryem H. 
CenapB. 

Remzi B. 

J\yşe H.~ 

J\yşe H. ' 

Fatma 
Zehra H. 
Ayşe H. 
Nevzat B. 
Mediha H. 

EsmaH. 

Yukarda isimleri yazılı zevatın Emniyet Sandığa rehn
etmek suretile istikraz etıniş olduklan mebaliği vadelerinde 
tediye etmedikleri cihetle mer hun emvalin paraya çevrilmesi 
hususunun mezkUr sandık idaresinin dairemize vaki müra
caat ve talebi ve olbaptaki kan unu merasimin tekemmülü üze
rine berveçhi bala cins ve evsafı sairesi yazılı emvali merhune
nin sabşına karar verilmiştir. 
28 Teşrinisani 934 tarihine m üsadif çarşamba gÜnÜ saat on 
dörtten itibaren sandal bedest eninde açık arthrma suretile sa. 
tılacaktır. Talip olanların yevmi mezkUr ve saatta mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

(7762) 

İ•tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Mercan : Dayahatun Büyük yeni Lan' 
Birinci kat eski ve yeni 42 nu- ' 
maralı Oda. 

Divanyolu: Kalçacı Hasan Makasular 
eski 1,7-3 eski 1,5 numaralı dük-

Muhammen Kıymeti 
Lira KurU§ 

500 

kan ve hanenin 3/120 hissesi. 102 60 
Yukanda yazılı mallar 5-1 2-934 çarşamba günü saat on 

dörtte açık artbrma ve peşin para ile satılacaktır. isteklile
rin yüzde yedi buçuk pey akçeleriY.le müracaatlan. (F.) 

. . _(7757) 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satın:ı!ma komi3yonu ililnl ıırı ] 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıtat için 5000 kilo 
domates salçası 8-12-934 cu
martesi günü saat 14 de aleni 
münakasa ile almacaktır. Şart 
name ve nümunesini görecek
lerin her gÜn ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte Tophanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(596) ~7771) 

••• 
İstanbul Levazım Amirliği-

ne bağlı lataat için 1500 kilo 
kaşar peynirine verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 21 Teş-1 
rinisani 934 çarşamba gÜnÜ 
saat 15,15 de pazarlıkla alı
nacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. (598) (7770) . " " 

Hastaneler ihtiyacı için 11 
adet balar çamaşır leğeni, 11 
adet büyük kazan, 270- adet 
sırlı kapaklı süt kabına talip 
çıkmadığından pazarlığı 
20-11-934 Salı gunu saat 
15,15 de yapılacaktır. İstekli· 
lerin Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(594) (7769) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirliği 

ne bağlı kıtaat için 1000 lira
lık balın pazarlxğına kimse 
çıkınadığmdan 21-11-934 çar 
samba gÜnÜ saat 14,15 de pa· 
iarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (595) 

(7773) 
~ * ::le 

İstanbul Levazım Amirli-
ğine bağlı kıt'at için 40000 
Kilo Kuru soğan ve 60000 ki
lo patates 8-12-934 cumarte
si günü saat 15,30 da kapa1ı 
zarfla alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gÜn ve saat 
ten bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede satın alma komis
yonuna getirmeleri. (597) 

* * * 
(7772) 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 35 bin kilo Beyaz 
Peynire talip zuhur etmedi -
ğinden pazarlığı 18 - 11 - 934 
Pazar günü saat 14,15 de ya -
pılacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (557) (7548) 

8664 
••• 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıtaat ihtiyacı için 
35000 kilo bulgura talip çık -
madığından münakasası tali -
kan 17 - 1 1 - 934 Cumartesi 
günü saat 14,15 te yapılacak
tır. İsteklilerin Tophanede Sa
tmalma Komisyonuna gelme
leri. (571) (7638) 8811 

• * • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin bir adet Sığınak süzgeci 
17 -11-934 cumartesi gunu 
saat 15 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin tayin edi 
len gÜn ve saatte Tophanede 
Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. (541) (7455) 

8535 

İstanbul Le·ıazım Arr.i;!isi~ 
ne bağ!ı kıtaat İçin 70!) ton e · 
mekliK un 19-11-934 p::.zartC' 
si giinü saat 14 de kıp~lı zıı.rf· 
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve rnün3' 
kasay gİrecek!erin belli s~a· 
tinden evvel tekl'flerin:n Top· 
hanede Satınalma Kom.is;.o· 
nuna vermeleri. ( 479) 

(706.>) 8393 ..... 
Fen Tatbikat MeldebinİJl 

Kağıthanedeki kıtaatına mab· 
sus yemek ocağı için 500 kilo 
pik döküm, 250 adet ateş ıuğ· 
lası, 1500 adet adi tuğla 17, 
2. Teşrin 934 cumarte&i giİJl~ 
saat 15,30 da pazarlıkla salı~ 
alınacaktır. İsteklilerin tayiıı 
edilen gün ve saatte T ophant' 
de Satınalma KomisyonunB 
gelmeleri. (546) (74591

6 853 
• • • 

Harbiye Mektebinin Çaına~ıı 
hanesinin kazanının Blöf mtı'' 
luğu tamiri 17 -11-934 cumar' 
lesi günü saat 14,30 da pazat" 
lıkla tamir ettirilecektir. İs• 
teklilerin Tophanede Satınııl· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(548) (7460) 8537 
••• 

İstanbul Levazım Amirli· 
ğine bağlı kıtaat için bin lira· 
hk kuru kayısı 18-11-934 pı· 
zar gÜnÜ saat 15 de pazarlıkl 
alınacaktır. İsteklilerin Top· 
hanede Satınalma Komisyo• 
nuna gelmeleri. (543) 

(74ô2) 8538 
;;: • * 

Maltepe Askeri Lisesi içi~ 
150 adet girme ve 150 acle1 

çıkına peştemalile 75 adet sır 
havlusu ve ayrı şartname~:ı· 
750 adet yüz havlusu 18 - 1 l· 
934 Pazar giinü saat 15,30 1~ 
pazarlıkla alınacaktır. İstd• · 
lerin nümuneleri görmek üıe 
re her gün ve pazarlığa g·~ 

mek üzere belli saatte T op1' 
nede Satınalma Komisya!'.luıı
gelmeleri. (555) (7545) &6 

• • • 
Harbiye mektebi için l C ' 

kilo Zeytin yağı 25 T eşn 
sani 934 pazar günü gr:ı'. 
14,30 da aleni münaka&a ı · 
satın alınacaktır. İsteklileı 
şartnamesini görmek için 1 
gÜn ve münakasasma gi.: • 
ceklerin belli saatte T ophar 
de Komisyonumuza gelm(' 
ri. (532) (7381 

ı 
~~~~~~~~~--

,_ Doktor Va mı' 1 Siladiye Bağdat caddesi, s. JO J. 

4673) 8826 / 

Satılık çorap 
lstanbul 3 üncü icra memur!ı:•, · 

danı 

Satılmasına karar -.erilen 200 de 

kadın müıelin çorabı ile bir adet 

kasası 18 te~rinisani 934 tari!.~nc r? 
!ayan pazar gÜnÜ saat 12 den 13 btı 

kadar Fincanc.ılarda Riza pa"' yoktı 

da lmıetiye sokağında 28-34 num·· 
Rasim Beyin çorap fabrikasında bir; 
açık artırma surctile satılacağındilJJ ; 
teyen]erin mezkUr gün ve sa.atta ma! 
!inde hazır bulunacak memuruna tf'' 

raeaatlan ilan olunur. ( 4816) 

Eıkişehir Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden; 

ldarei Hususiyeye ait köprü başı mevkiindeki dükıcit'' 
lar yıkdarak arsası üzerinde yaptırılacak dükkanlarla hali< ~ 
vi binası 8-11-934 tarihinden 28-1] -934 tarihine müs3Jı 
çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzere yi~ 
mi giin müddetle ve kapalı zarf u~uliyle münakasaya koJJ1J 
muş olduğundan taliplerin proje keşif ve şartnamesini gil 
mek ve münakasaya iştirak et mek isteyenlerin daimi encii:ıt' 
ne müracaatları ilan olunur. (7752) 

Selimiyede Askeri Satırı 
alma komisyonundan: 

1 
1 - 24400 kilo sabunun 22-11-934 Persembe P-ÜnÜ .sı' 

14 de pazarlıkla mübayaası y apılacağrndan taliplerin te 
natı muvakkatelerile birlikte Selimiyede Askeri Satın:lb11 
Komisyonuna müracaatlan ilan olunur. l 

2- Şartname her gÜ., Komisyonda l!"Örülebi!ir. (7656 
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Maarif Vekaletinden: 
Erzurumda İnşa edilmekte iken müteahhidinin mukave

lesinin feshile yarım kalan Muallim Mektebinin tamamlan 
nuyan kısımlarının ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
Yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara' da Maarif Vekaleti İn
şaat Dairesine müracaat olun ur. İhale 21-11-934 çarşamba 
günü saat 15 te Vekalet İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. 

(7440) 8554 

Deniz Levazım Satınalma Ko_ 
misyonu Reisliğinden: 

1800 Kilo Reçel : açık eksiltmesi : 17 lkinci Teşrin 934 cu
martesi gÜnÜ 14 de. 

750 Kilo Şehriye: açık eksiltmesi: 17 lkinci Teşrin 934 cu
martesi günü 14 de. 

4500 kilo Makarna : açık eksil trnesi : 17 İkinci Teşrin 934 cu
martesi 15 de. 

1300 kilo Beyaz Peynir açık eksiltmesi: 17 İkinci Teşrin 934 
eumartesi gÜnÜ 16 da. 

Deniz Levazım Deposu ihtiyacı için yukarda cins ve mık
tarı yazılı yiyecek, hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık 
eksiltmeye konmuştur. Şartnamelerini görmek ve almak is
teyenler her gÜn ve eksiltmeye gireceklerin o gÜn ve saatlerde 

,.. 

Kasunpaşadaki komisyona müracaatları. (702tQ 
8110 

Afyonkarabiıar Sıhhat ve İçtimai · 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı için mübayaa olunacak 35 kilo 
kloru Maiyeti Kinin, 250 seri Neosalvarsan ve 20 kilo Salisi
lat de Merkür Müstahlebi 21 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

İhale 21-11-934 tarihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat 
14 de Afyon Encümeni Daimisinde kat'i surette icra kılına
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere, Afyon, Anka
ra, İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine 
müracaatları ve depozito akçelerini yevmi ihaleden evvel 
Afyon Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdüriyetine gönderme
leri ilan olunur. (7473) 8562 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
A : (5000) kilo (No. 6/1) eb'admda Lüks 1 

Karton ) 
B (10000) kilo (No. 70) eb'admda Kromo ) 28-11-934 

Dupleka Karton ) Çarşamba 
C (5000) kilo (No. 60) Kahve renginde ) saat 14 

kösele mukavva ) 
D : (25000) kilo Kahve rengi ambalaj kağıdı ) 

MezkUr dört nevi malzenıeyi vermek isteyenlerin nümu 
ne ve şartnameleri gördükten' sonra pazarlığa iştirak edebil
mek üzere hizalarında gösterilen gÜn ve saatte (yüzde 7,5) te
minatlariyle beraber Cibalide Levazun ve Mübayaat Şu
besine müracaatları. (7454) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbulSatınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrükler için lazım olan beş kontrol saati ile se
kiz numaratör 26-11-934 pazartesi günü saat on dörtte a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2-Tasdikli şartnamesi her gÜn Komisyondan alınabilir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan Otuz Altı 

liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile belli za-
ınanda Komisyona gelmeleri. (7410) 8475 

Nafıa Vekaletinden: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi layikmda görülmedi
ğinden 4 üncü parti Afyon - Antalya hattı için 175,000 adet 
normal ve 1365 adet makas kayın travers pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif salı gÜnÜ saat 
15 de iV ekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple
rin 7915 liralık nıuvakkat tem İnatlarının malsandığma yatırı! 
dtğına dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka ke
falet mektubu "Teminatı mu vakkate için çek kabaul edil
ınez.,, Ticaret odası vesikasiyl e birlikte aynı gÜn ve saatte ko
ınisyonda bulunmaları lazımdtr. Talipler bu husustaki şartna
meleri 15 lira mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme mü-
dürlüğünden alabilirler. (7709) 8903 

Seyhan Vilayeti Sıhhat _ 
Müdürlüğünden: 

Seyhan Vilayeti Adana Memleket hastanesi için 9439 
lira bedeli tahminle yeni bir Rontken Makinesi kapalı zarf 
Usuliyle satın alınacaktır. lha le 934 Senesi Birinci Kanunun 
Yirminci perşembe günü saat 16 da Seyhan vilayeti Encü
ınen dairesinde olacaktır. İhaleye iştirak ve şartnamesini gör
mek isteyenlerin İstanbul ve Seyhan Vilayetleri Sıhllat ve 
içtimai Muavenet müdürlüklerine müracaat etıneleri. 

(7213) 8205 

tstanbul Milli Emla Müdürlüğünden: 
Yeşilköyde Şevketiye mahallesinin Bulvar sokağında 

e~rafı iclaliye ve Baharistan İrfan Camii Şerif sokaklariyle çev 
1 ılnıi~ 3503, 7 metre murabbaı arsa üzerine mebna maa bah
t<> ah!lap köşl ··n 181,5 384 hissesi bedeli nakten ve peşin 
V<>rilnıek şarfylc 1654 lira 30 kuruş Üzerinden açık arttır
ın ıı~ulivle S" ıl caktır. İsteklilerin 29-11-934 perşembe gÜ· 
llij t: :ı ı 12,5 c ·· d yedi buçuk pey akçeleriyle müracaat-

tı. <Y.) (74 il) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Pazarlık saati 
5000 Kilo Döğülme- 15 

miş tuz. 
2000 kilo Düdük ma- 15,30 

karnası 
11775 kilo Yeşil mer- 16 

cim ek 
4496 kilo Kırmızı 16,30 

Mercimek 
Çorludaki lat'at için yu

karda cins ve miktarları yazılı 
erzak 19-11-934 pazartesi gü
nü hizalarmdaki saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve pazarlığına iş
tirak edeceklerin belli saatte 
satmalma komisyonuna mü-
racaatları. (607) (7669) 

• * * 
Çorludaki lataat için ayn, 

ayrı şartnamelerle 30 ton Yu
laf, 1900 kilo Zeytin Yağı 
21-11-934 tarihinde saat 15 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. isteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin belli saatte 
Çorluda Satınalına Komisyo
nuna müracaatları. (609) 

(7717) 
••• 

Ordu için 2500 takım Eğer 
kapalı bürüm yöndemile 
1-12~934 cumartesi günü 

saat 11 de alınacaktır. Bağlılı
ğı göreceklerin lstanbulda Le 
vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna kapalı bürümüne 
gireceklerin belli saatten ev
vel dilek okumalarını Ankara
da M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna verilmeleri. 

(505) (7583) 8703 . . . 
Vize ve Pınarhisar lat'atı

nm ihtiyacı olan ve mıktarla
rı aşağıda yazılı erzak yeniden 
münakasaya konmuştur. İha
le giinü 1-12-934 cumartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin belJi gün ve saatte temi
natlariyle birlikte komisyonu
muza müracaatları. (594) 
(7585) 

Pınarhisar icin 
2028 Toz Şeker 
4940 Kuru soğan 
2415 Zeytin yağı 

450 Zeytin tanesi 
Vize için 

2456 Toz Şeker 
5371 Kuru Soğan 
2970 Zeytin yağı 

600 Zeytin tanesi. 
8743 

Fırkanın Bayramıçta bulu
nan alayın ihtiyacı ıçın 
350,000 ki!o Samanın aleni 
münakasası 28-11-934 tarihin i 
de müsadif çarşamba günü 
saat 13,30 dadır. İhalesi icra 
kılınacağından taliplerin te· 
minatı muvakkateleriyle Bay , 
ramıçta Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (585) 

(7556) 8739 

Fırkanın Ezinede bulunan 
115 inci topçu alayının ihtiya
cı olan 300,000 kilo samanın 
aleni münakasa ile 26-11-934 
tarihinde müsadif pazartesi 
günü saat on üç buçukta iha
lesi icra edileceğinden talip
lerin teminatı muvakkatele
riyle birlikte Bayramıçta Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (584) (7559) 

8740 . ' . 
Fırkanın Bayramıç" Ezi

ne,, ve Kirazlıda bulunan pi
yade alaylarının ihtiyacı olan 
200,000 kilo saman münaka
sayi aleniye sureti ile 
29-11·934 tarihine müsadif pa 
zartesi günü saat on üç buçuk
ta ihalesi icra lalınacağmdan 
taliplerin teminatı muvakka
teleriyle Bayramıçta satmal
ma komisyonuna müracaat-
ları. (593) (7584) 

8742 
••• 

Tekirdağ kıt'atı altı aylık 
ihtiyacı olan 30 bin kilo kuru 
Soğana verilen fiat gali görül· 
müş ve Malkara kıt' atının ih- · 
tiyacı olan 18 bin kilo Soğa-

na talip çıkmamış olduğun
dan bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. İhale günü 
22-11-934 Perşembe gÜnÜ 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti· 
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gÜn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gÜn ve 
saatte Tekirdağmda Fırka Sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (537) (7250) 

8139 
• • • 

İzmit için (21400) Darıca 
için (13200) Tuzla için 
( 4400) ki cem'an (39000) 
kilo patatesin açık münakasa· 
sı 26 ikinci Teşrin 934 pazar
tesi günü saat 1 O dadır. Mu • 
vakkat teminatı (280) lira
dır. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Eski • 
şehirde Kolordu ve İzmitte F. 
LV. larma ve eksiltmeğe gele
ceklerin de tayin edilen gÜn 
ve saatte Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(543) (7313) 8187 
• • • 

lzmifiçiri "(10650) Danca 
icin (4950) Tuzla için (3850) 
ki cem'an (19450) kilo kuru 
sovanm açık münakasası 24 
İkinci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 1 O dadır. Muvakkat 
teminatı 105 liradır. istekli
lerin şartnamesini görmek gör 
mek üzere her gÜn Eskişehirde 
K. O. ve İzmitte F. LV. ları
na ve eksiltmeye geleceklerin 
tayin edilen gün ve saatta İz
mitte fırka !1.tı-~.aı. K4lmis 
yonuna müracaatları. (544) 
(7314) 8188 . .. 

Darıcadaki latalar için 
(34) ton kuru fasulyanm a
çık münakasası 25 ikinci T eş
rin 934 pazar günü saat (10) 
dadır. Muvakkat teminat 
(350) liradır. isteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün Eskişehirde K. O. ve lz
mi~ e F. L V. larına ve eksilt
meye geleceklerin de tayin e
dil .~o gün ve aaatta muvak
kat teminatlarile Fırka Satm
alma Komisyonuna müracaat 
!arı. (540) (7319) 

8189 
• • • 1 

Bayramiçteki Fırka lataa
tı için 82500, ve 108,000 kilo 
B.ılgur 27-11-934 salı günü 
saat 13,5 da kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve miin:ıkasasma girişec.k'e
rin b ili gÜn ve r aatten evvel 
teklif mektuplarını Bayramiç
te Fırka Sat•nalm:ı Komis
yonuna vermeleri. (545) 

(7301) 8464 
~ * • 

Malkaradaki kıtaat hayva
natının ihtiyacı olan 175,000 
kilo Arpa kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 5 - 12 - 934 Çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini öğrenmek ve nümu -
nesini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e -
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını T ekirdağında 
Fırka Satınalma Komisyonu
na tevdi etmeleri. 

(590) (7551) 8667 

lstanbul üçüncü icra memUT!uğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

bir adet Sahibinin Sesi gramofon 12 a

det tahta sandalya üç adet üstü mermer

li masa üç adet ayna bir adet aynasa: 

konsol 18 adet gramofon plakı ve saire 

20-11-934 tarihine müsadif salı günü 

saat 12 den 13 çe kadar birinci açık art

trrma suretiyle Kasımpaşada Kurt çele

bi mahallesinde Cmni'i Şerif sokağında 

13 numaralı hane önünde satılacağındm 

taliplerin yevmi ve mahalli mezkürcla 

hazır bulunacak memura müracaatları i

lan olunur. ( 4787) 

ZAYi - lstanbul ithalat Gümrüğünün 
12818 No, 21-11-933 T. li Çelik be
yannamesinin ik..:.nci nushası zayi olmuı· 
tur. Hükmü kal:nad.ğı ilan olunur. 

iktisadi ve sinai şirketi 

Hali tu~iyede 

Istanbul Liman Ş"rketindeıı: 
Şirketin Piripaşada ve Fener önünde batık 47 mavnası açık 

arttırma usulile 18 Teşrinisani 1934 pazar günü saat 10 da 
Sirkecide Liman banında mübayaa komisyonu tarafından satıla 

caktır. Şartnameleri almak iıteyenlerin qıezkür maballe mürac~ 
atl1rı lüzumu ilin olunur. 

Muvakkat idare Heyeti Reisliği - (4799) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
262 adet milli sancak ve sıhhiye forsları nümuneleri ü

zerinden açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 4 Birinci 
Kanun 934 salı günü saat on dörtte Galata' da Kara Mustafa
paşa sokağında İstanbul Lim'.\ru Sahil Sıhhiye Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda yapı Jacağından taliplerin şartname 
ferini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile mezkur Merkez 
Baş Tabipliğine müracaatları. (7634) 

İstanbul Kumandanlığı sa hnalma komisyonu ilanları 

Kumandanlık Kıt'atı hay- 1 

vanatı ihtiyacı için 1 No. dan 
4300 ve 2 No. dan 15,700 adet 
taç markalı mıh pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 20 i
kinci teşrin 934 Salı gunu 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn Fındıklıdaki komisyona 
müracaatları. iştirak edecek
lerin de vaktinde teminatla
riyle birİikte komisyonda ha
zır bulunmaları. (293) 

(7758) 

Kumandanlık kıt'atı hay
vanatı ihtiyacı için 200 
adet keçe belleme pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 20 İkinci t~İn 
934 salı günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek üzere her gÜn 
Fuıdıklıdaki komisyona mü
racaatları iştirak edeceklerin
de vaktinde teminatlariyle 
birlikte hazır bulunmaları. 
(294) (7760) 

Kumandanlık kıt'atı ihti
yacı için ihale edilen 160 ton 
tüvenan kömürü kumandan
lıkça pahalı görüldüğünden 
tekrar pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 17 İkinciteşrin 934 cu
martesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn Fındıklıda
ki satmalma komisyonuna mü 
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin vaktinde komisyon 
d:ı. hazır bulunmaları. 

(7759) 
• • • 

Kumandanlık kıtaat ihti
Y'";I için 26 ton nohuda veri
len fiat makamca pahalı gÖ· 
rüldüğünden ihalesi 18-11-
934 pazar günü saat 14 de
dir. Pazarlıkla alınacaktır. Ta• 
!iplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak ede 
ceklerin vaktinde Komisyon
da hazır bulunmaları. (277) 

(7684) 8858 

• • • 
33 F. ihtiyacı için 150 ton 

tüvenan kömürü pazarlıkla 
nlmacaktır. İhalesi 19 İkinci 
Teşrin 934 pazartesi gÜnÜ 
saat 15 dedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda Satmalma Komis
yonuna müracaatları ve iha
leye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır 
bulunmaları (286) (7691) 

8859 
••• 

Birinci Fırka latat ihtiyacı 
için 300 kilo çay müteahhit 
man hesabına pazarlıkla alına
caktır .İhalesi 19 İkincite:;rin-
934 pazartesi günü saat 14,30 
da. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklı
da Satmalına Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye işti
rak edeceklerin de vaktinde 
Komisyonda hazır bulunmala 
rı. (~9!) (769~60 

İstanbul Kumandanlığı kı- \ 
taatı için evvelce ilan edilen 
24,000 kilo fasulye açık mü
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
18 ikinciteşrin 93'1 pazar günü 
saat 15 tedir. Talipler şartna
me ve nümuneyi görmek üze
re hergün ve teminatlarile vak 
tinde Fındıklıdaki Komisyon
da hazır biılunmalan. (139) 
(7099) 8171 

• * * 
İstanbul Kumandanlığı la

taatı ihtiyacı için 5,500 kilo 
kuru soğan pazarlıkla alına -
caktır. ihalesi 18 - ikinci Teş
rin - 934 Pazar giinü saat 16 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn Fındık
lıda Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko -
misyonda hazır bulunmaları. 

(268) (7517) 8656 

• • * 
Fırka kıtaatı hayvanatı ihtiyacı 
için 31 O ton Yulafa verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğün
den pazarlıkla alınacaktır. İ
halesi 18 İkinci Teşrin 934 
Pazar günü saat 16,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek \izere her gÜn Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis
yonda ·hazır bulunmaları. 

(291) (7679) 8850 

Kumandanlığın kıt'at ihti
yacı için 10,900 kilo çekirdek
li kuru üzüme verilen fiat ku
mandanlıkça pahalı görüldü
ğünden ihalesi 20 İkinci T eş
rin 934,salı günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fın
dıklıda satmalma komisyonu
na müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(280) (7686) • 8852 
• • • • 

Askeri Şubeler ve mües
sesat ihtiyacı için 30 büyük 15 
küçük soba pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 20 ikinci teşrin 
934 salı günü saat 15 tedir.Ta 
liplerin ıartnameyi ve nümune 
yi görmek üzere her gÜn Fın
dıklıdaki satmalma komisyo
nuna müracaatları ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de vaktin
de komisyonda hazır bulun-
maları. (290) (7692) 

8853 

• • • 

Kumandanlık lataat ihtiya 
cı için 6638 kilo makama mü
teahhit nam hesabına talip çılt
madığmdan pazarlıkla satın 
tın alınacaktır. İhalesi 17 i
kinci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna mü
racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis· 
yonda hazır bulunmaları. 

(2S..) (7689) 8857 
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ViTAMİN Çavdar öz O 
• Nişasta nzu KALORi 

GIDA 
Arpı ıızo 

Yulaf llzU 
KUVVET Pirinç özU 

KUDRET Patates ÖZÜ 

KAN irmik özU 
Turlu 

HAYAT 
öz O 

Mercimek ıızu 

SIHHAT Beyaz Mısır ÖZÜ 

Çocuklannıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyaralc deği§tire değiştire yediriniz. Vitamini 

ve kalori~i çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavnılannız ne~eli sıhhatli, tombul, kanlı canlı olurlar. 

Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iahal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE 
YAPILfü'\' MAHALLEBl ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan .olmaz. 

Bir tıraş bıçağı ile yôı defa tır&f 
olduğuna andadanler çoktur 

HASAN 
TIR ŞBIÇAGI 
Ş'm~iye kadar icat oluna• blltlln tırat bıçakları 
arasında en mllkemmel 'H e• fev:O:allde olduğu 
tahakkuk etmittir: Piyaaada mevcut braş hı· 
çaklarını ıa,ırtmııtır. Haaan tıraı bıçağının 
1·2·3-4 numarah gayet keskin ve hasJaa tarafları 
vardır ki her bir tarafile liakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu heaapla beı kuruıluk bir 
adet Hasan bra, bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yllz defa tıraı yapılmak 
mümkllndür ki dllnyaaın hiç bir bıçağında bu 
meziyat yolı.tur. Ha1aa bıçağı iıtedlğiniıı halde 
ba,ka marka verirlerse aldanmayıa11. Taklitle· 
rindea sakınınız. Fiatı 1 adedi 5 karuıtur. 10 

adedi 45 kuruştur. Hana ecza · depoıu: 
lıtanbul - Beyoğlu. 

Hasan ec1a dt>pnsıı. Taklitlerinden s~kınınız. HASAN mHkaaına dikkat. ______________________ , ______________________ lllllll&m--

Zafiyeti umumiye, iıtihasızlık 
ve kuvvet•izlik halatında bü
yük faide ve te•iri görülen 1 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

Bahçe 

i liçlarınızı kapıda SALİH NECATİ 
den alınır. Reçetılariaiıı bOyük bir dikkat, 

ciddi bir iıtlkametle hazırlaaır . FOSFOTll ·tCIJI 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla bula ıı:ı 

yavrular tombul vı kuYvetli, neı'ell olurlar, (4284] 

• 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi '\okağı Emllk Cinsi . Hissesi Hiueye göre Mu· 
No.111 

1~4/1 Bostancı Bostaacı 

No. ıı hammen kıymeti 

Catalçeım• 4 Harita ve 11-15 Arsa metresi 115 Tamamı 116 T. L. 
mükerrer 

1604/2 ,, ,, ,, 19 H. 11. 15 Mil. ,, ,, 115 ,, 116 ., 
1604/3 ,, ,, ,, 32 H. 11·15 MU. ,, ,, 210 ,, 210 ,, 
1604/4 ,, ,, ,, 35 H. 11-15 Mil. ,, ,, 118 ., 118 ,, 
1604/5 ,, ,, ,, 36 H. 11-15 Mil. ,, ., 112 ., 112 ,, 
2210 Ks,mpaıa Eyyllhllm Ahmet Ef. Ufakköprll 26 - 28 • 30 Bostan metreıi 588 ,, 298 ,, 

Ynııde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimubadil bonoılle ödenmek ü'ııere evsafı yukarıda yazılı eayrimenkul
ler 10/111934 satışında mlşterl bulmadığından satıılan bir hafta müddetle uııatılmııtır. İhaleleri 17/11/934 Cumarte1i günü saat 14 tedir. 
Alıcılann Galatada eski Kredi Liyone Banka11 binasındaki ıatıı Komisyonuna müracaatları. (7699) 

~----•a•a._ ...... 1111!',l"r.:'"ır-ı._,..---:--~...-..-.,........~l!"".:".'"'-rıı~~~~....,...,......,..,.~~~""l""'İ'"'ft"l~.,._.'!'l"!'l'~..---ııı!~ 
Deniz yolları 

İŞLETMESİ 
Acenteleri : Karaköy Köprübqı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

ı ı AN DO u 
I•--• Han. Tel. 22740 ---•I 

KARADENiZ YOLU 
CUMHURiYET vapuru ıs 
lkinci Tetrin PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hoya'ya kadar. 

ürk, c.Şil!! u .. '"•nt:b'~J1trlll:etİ 
lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır, 

8906 (7735) 

MERSİN SÜR'AT 
POSTALARI 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedjr. 
Türkiye lı Bankası tarafmdan teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yegana Tilrk Sigorta Şirk~ 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) ti geçe.cı acentalarmııı hepsi Türktür. Tilr• 
ldyenln en mühim mOesseselerinln vebankalannın ıigortalmektaf'ıaı icra etedir. 

25 ikinci te,rin 934 den iti
baren lstanbuldan Pazar ve 
Mersin aralık postaları 27 İkin-
ci tetrin 934 den itibaren İs
tanbuldan Salı ve İzmir sür'at · ' ' 
lskenderiye postaları 28 İkinci 
te~rin 934 den itibaren lstan· 
buldan çartamba günleri kalka
caklardır. ( 7777) 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıifortalarını en iyi ıuaitlı ) apar. Haaar 'l'Ukuunda zararları ıllr' at H kolaylıkla ısd11. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

....................... 1 

1 • 1 .. ·- • ,. ~ ,. ~ . .. 

#- Dit Ve Ağız Bakımı 
.MİNE Diş Macunu 

• Dit ve ağız hotluğunun mükemmelen hıfzıssıhhasmı temin 
ettiği gibi ditlere hiçbir zarar vermez. Ağız ve dit koruması 
bugünkü telekki ile yalnız di~lerin fırçalanmasından ibaret o). 
mayıp aynı zamanda fırçanın giremediği çukurluklar ile 
fırçalanmasına imkan olaınıyan ağızın ve boğazın yumu~ak kı· 
sıralarının da mikroplannı öldürücü bir su ile yıkanması liizım· 
dır. ltte MlNE DIŞ MACUNU bu ihtiyacı da temin 
etmektedir. Çünkü hafif ılık suda kolaylıkla eriyebilen 
MiNE DIŞ MACUNU gargara halinde de kullanılır. 

-8878 

Afyon Vilayetinden: 
' Afyon • Gazlıgöl yolunun O+ 000 - O t 212 kilometre

leri arasında yapılacak (2939 ) lira bedeli keşifli par
ke döşemesi 27 • 11 - 934 tarihinde saat 14 de ncümeni 
Vilayette ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya ko· 

1 nulduğundan talip olanların yüzde 7 ,50 teminatla encüme
. ni Vilayete ve keşifname ve şa rtnameyİ görmek isteyenlerin 
Nafıa Baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 

Selimiyede Askeri Satın 
alma komisyonundan: 

25000 kilo kuru Ot ile 25 00 kilo Toz şeker 17-11-934 cu 
. martesi giinü saat 14 te pazar hk suretiyle satın alınacağın· 
dan isteklilerin Selimiyede Askeri Satınalma komisyonuna 
müraca.at eylemeleri ilan olun ur. (7744) 

, 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut İstanbul Kız Lise&inde yapı
lacak tamiratın 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üzere 
İstanbul Erkek Lisesindeki K omisyon Kalemine ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin de iha le günü teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları. (7597) 

8777 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

~ İstanbul Umumi Tevkif anesi tamiratı münakasaya vaz 
edilmiştir. T aliı lerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere 
her gün Levazım Dairesine ve münakasaya iştirak edecek
lerin 150 liralık teminatı muvakkatelerile birlikte 2-12-934 
Pazar gÜnÜ saat 14 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğe mü-
racaatlan ilan olunur. (7596) 8776 

Mersin Jandarma Mektebindenı 
1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı olan 

yüz altmış beş bin kilo Elane k 29-1 1-934 tarihine müsadif 
Çarşamba gÜnÜ saat on bqte kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek İsteyenlerin her gün mektep 
Kumandanlığına müracaatları ve taliplerin münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlariyle birlikte Mektep Satınal
ma Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (7587) 

Umumi Ne~riyatı ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

8714 
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EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 

Müddeti İcar 

1 
1 - Bahçekapıda Dördüncü 

Vakıf hanın birinci katın-' 
da 21, 23,24 No. lı odalar 

935 Mayıs nihayP.tine kada 

2 - Mezkôr hanın ikinci ka
tında 11 No. lı oda 

3 - Merdiven Köyünde Cami 
karşısında 2 No. lı dükkan 

" 
" 

4 - Merdiven Köyünde Cami , ,, 
karşısında 4 No. lı dükkan , ~ 

ı ı ve ayrıca ittisalindeki dük 
kin 

5 - Merdiven köyünde cami : " 
karşısında 5 No. lı dükkan 

6 - Merdiven köyünde cami 
karşısında oda ve ahır 

7 - Üsküdar, Hace Hesna Ha- ,, 
tun, Kandilci odası arsası , 

8 - Karagümrük, Derviş ali, 936 
Nurettin tekkesi sokak 25 
No. lı Canfeda Hatun Mek 
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tep mahalli 
Yukarıda yazılı emlak hizalarında-y~lı ~üddetlerle ki· 

raya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 17 -11 • 
934 cumartesi günü ıaat on beşte yapılacaktır. Talip olmak it 
teyenler Evkaf Müdüriyetinde tVakıf akarlar kalemine wi.İ 
racaatları. (7492) • 1 8611 

Anadolu Hisarında Küçük Suda vaki maa müştemilat 
bostanın bir sene müddetle icarL 

Üsküdarda hacı hesna hatun mahallesinde Bağlarbaşı 
caddesinde 3000 metro murabbaı tutkalcı namile maruf tat• 
lanın üç sene müddetle icarı. 

Osküdarda Sultan tepesinde karakol karşısında çöplük 
tarla namile maruf tarlanın üç sene müddetle icarı. . 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı bostan ve tarlalar Jıı 
zalarmda gösterilen müddetle icarları arttırmaya çıkarılmış• 
tır. İhalesi 17-11-934 cumartesi günü ıaat 14 dedir. Talip o· 
lanların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Valaf Akarlar kale• 
mine müracaat eylemeleri. .(7493) 8618 . -

Maliye Vekaletinden: 
Ankara'da Yenişehirde yapılmakta olan Nafıa Vekaleti 

ile İktisat ve Ziraat Vekaleti eri binaları arasında 20532 111et 
re mik'abı toprağın şartnamesine tevfikan kazılması ve o ta' 
raftaki çukur yerlere doldurulması kapzılı zarf usulile miiPB' 
kasaya konulmuştur. Taliplerin munakasa günü olan 20 'fe~· 
rinisani 9~4 salı giinü .~aat on beşe kadar Maliye V t:!<aleti 106 
saat Komısyonuna muracaatl arı. (7288) · 82 


