
Şehir meclisi dün toplana
rak emlak vergisinin taksit 
miktarı etrafında müzake
ratta bulunmuştur. 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

Avrupanın hemen her tara
fında havalar soğumuş b;l
hassa Akdeniz havza!'ında şid 
detli fırtınalar başlamıştır. 

FlA Tl 5 KURUŞTUR. 

Avrupa'nın 
İ ehlıkeli meselesi 

Sarre mıntal<asınclaki araya müracaat 
tİiııü yalda§'lıkça Avruparun oiyaıi ha
""'• ela kararmağa bati adı. A vnıpa'da 
IQİIJet).,.. arası münasebetlerinin mihve· 
ti, Frans:ı ile Almanya arasındaki mü· 
""'ebetııi,. Bu aralıık bu münasebetlerin 
~veri de 5arTe meselesidir. Sarre, 
""'"" ile Mmaırya araomda bin kilo

ırıet"" murabbamda yedi yüz yetmit bin 
llİİfuslu bir mmtakadır. Bu mnrtaka 
Ve,,.anıes muahedeAle on beş sene bey· 
llelnıi.leJ bir lwmiıyonun idaresine terke· 
dihniıtir. On bet senem sonunda ara.. 
1~ ınüracaat edilerek, balka §U üç ııktan 
bitini tercih halda veriliyor: 

l - Almanyaya dönmek, 
2 - Franaa'ya iltihak etmek, 
3 - Şimdiki beynelmilel idarenin de

"aıtunı temin etmek. 
A.Yni Versailles muahedesi San-e'daki 

ll>adenleri, Fransa'IWl harp içinde uğra· 
~ğı zararlara laamen karşılık olmak 
llıere Fransa'ya terketmelrtedir. V.,... 
oaıiltes muahedeoi:nin bahsettiği araya 
Dıiiracaat günü 13 .kanunusani 1935 tarİ· 
biı..ıe geliyor. Milletler Cemiyeti 1<>n iç· 
~da bu mesele ile meşgul olmuş 
"e araya müracaatın bitaraflık dairemt· 
~ Yapılmaamı temin için bir takım ted· 
birler alırunıftır. 

Araya müracaatm neticesi hakkı:nda 
bir kaç sene evvelisine kadar bir ıüphe 
Yolııtu. SaıTe Almandı ve Almanya'ya İl· 
liıak edecekti. Fransa da bu neticeye 
~ddcüı ii.e boyun eğmeğe kanır vemıiı· 
ti. Ancaık Hitler q baıına geçtii.d:en 1<>n-

1;ı Sarre'da komünistlerin, aosya!istlerin 
~ ınusevüerin cabriKa.tile ~>a'ya 
İltilıaı. aleyhinde kuvvetli bir cereyan 
~e batladı. ~n Fransa'· 
Ya ihilıaıa- Wiuwl verilsnez. Esasen 
F.....,uziar da bunu istemiyorlar. Fakat 
eter Almanya'ya da iltihak ebnez de 
Iİındilri idarenin devamı lehine rey veri
leceı.. olursa, bu., F ranaızlarm emeller:iıne 
~ uygun bir bal tekli ola.oaktır. Bunun 
içindir ki F r-sa, Sarre' daki araya mü
""caatm bitaraflıılda yapılınaııını temine 
lcarar venniıtir. Şimdiye kadar yapdan 
Milletler CenıOyeti içtimalarında bu b>ta
~aflığı temin için Fr&Dia'nm hiç bir fe· 
dai<arJıı.tan çekinmiyeceği söyılenmi1'1L 
Bu aöz çok ııarib bir surette Cenevre'de 
27 eylüolde M. Barthou -..fmdan da ifa
de edilmôşti. 

Geçen gün Fnınırzlar, Sarre'da yapı
lacak araya müracaatın bitaraflığını te
ınin için bazı hazırlıklara da başlamışlar· 
dır. Hud uttaki askerlerini beyndrnilel 
ı....rn.yonun her hangi bir davetine karşı 
lıazır bıılundwmak lüzumunu hisııetmiş· 
~. Beynelnıilel komisyoo her hangi bir 
'le Sarre'da vaziyete hakim olamaz· 
"11. Fransız askerleri mıntakayı i~gal 
"'1ecekıerdir. 

Bu hazırlığın Almanyada büyük bir 
lıeyecan uyandırdığı anlıqtlmaıktadrr. 
ÇitnJcü Almanlar, Fl'llllSız askerlerinin 
lıer hangi bir bahane ile Sarre mıntaka· 
°"'a Pn>eleri:ni doğrudan doğruya İlri.· 
•• müracaat ameliyesi üzerine tesir yap· 
lbo.k §dcl.inde t<:hir etmektedirler. Bunu 
V ersailles muahedesine Ye Lokarno mu· 
lı.ııvelesine mugayir bulııyorlar ve Fran
llo.'nın tarif etliği manada da "tecavüz" 
teJaioo ediyoıılar. Filhakika vaziyet bay· 
li tehlikelidir. Sam> mıntakasmı geri al· 
lııa:k Almanya için o derece hayati bir 
Dıeseıe halini almıştır ki H.itleristler bu
"" temin etmek mak.adile her çareye 
L.fVUnnalotadırlar. Almanya'nm mmta· 
lıayı geri almak kararı, Franıanm da 
~Ya mih-acaatta bitaraflığın temini ga· 
:l'esine matuf hazırlıklan, her iki devleti 
~ b;,. takım kantıldıklara sürüloleyebi • 
lir. Şimdilik akla gelen karış.ı.hldar ıun· 
ı.....ı;, 

ı - Bazı Hiüen.t kıtaat fnkanm da 
.......... hilifına Samı mmtakaaına -'-"i· lir. 11u-

2 - Sarre' daki HitleriMlerin luııreke
li, bir müdahaleyi davet edebilir. 

3 - Y anlıt bir haıber üzerine Fransız 
lıJt_, Sarre mmtakaoma ııireı"· 

Daha akla gelmeyen bir takım vazi • 
htie,. vBt"dır. Bu vaziyetler de eğer Al· 
llıan krtaatı Sarre' a gırerse, bunları 
l'ransız kıtaab takip edecek. Fransız kı· 
t....tı ırirerae, kendilerini Alman lataatı 
taıop edecektir • .Llıi tıwaf .. Sane'da çar· 
"'ıabilir. 

Bu, Sarre reyiimı etrafındaki nazik 
'tlroiyeı. Reyiam ile de mesele hallcdilmi
)cıo-. Belki en nazik oaflııuı bundan oon· 
t!,.cl>yor. Sarre Aiınanya'ya iltihaka 

verirae, arazi Almanya'ya nası:I 
~li.n edilecektir? Fransa, netice malilm 
'll11r olmaz, ınıntakanın derbal Almanya' 
,.,. teslimini, Almanya al ey hine rey v..
"'erılerin emniyet ve selameti bakımm • 
:~,tehlikeli buhıyor. Bina~nal~h bir 
.:;;: artan reylerin sayılma11 bıter brtmez, 
...,g.,. taraftan Alınan askerlerinin gir -
ltıe&ioıi Fransızlar kabul etmiyorlar. Bu 
~Yette de bir Franıtz müdahalesi 
~ihı görünüyor. Diğer bir müşkül 
"" Franaa'ya aiı olan madenlerin Alman· 
h tarafından &atın almnw••dır. Fransa 
~~eri satmağa hazırdır fakat muka· 
--., aitm para i&tiyor. HalHıki Al • 
~·nın bugünkü mali vaziyeti bu 
~:: çcık panuım ödenme.ine miila.it 

· dir. 
.~iilasa Sarre meoelesi, gerek iri.ya 

Dı11racaattan evvel, ııerek i.r3ya mü
~t esnasmda ve iraya mü.-a
~tan aonra bir taknn kanşıklık· 
ı.· ıneydan vermek istidadında olan 
..:. lneseledir. Bu mesele hakkında son 

. ar Milletler Cemiyetinin 21 <e§riniıa· 
'»<le toplanacak olan içtimaında verile • 
.,.,..ti ... A.ncaık araya müracaatın bitaraf· 
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M. Maksimos Ankara dan peldi Fransadaki · islô.hat meselesi 

Ankarada büyük bir teş
kilit işi başarılmıştır 

Amele sosyalist fırkası 
Faşizmden endişe ediyor 

"Cumhuriyeti korumak 
için bütün kuv .. 

vetimizle savaşacağız,.. Tagin edilen komisyonlar trrafından görülecek 
işler dört memleket arasındaki 

iktisadi münasebatı kat kat inkişaf ettirecektir 

PARIS, 5 (A.A.) - Maliye encü
meni üç a.ylık muvakkat bütçe proje
&ini tetkik etmek üzere salı günü içti. 
ınaa da.vet edihniştir. Encümenin bu 
projeyi tehir ederek mecliae, bütçeyi 
hemen müzakere eylemesini tavsiye et• 
mesi çok mubteınehlir. Bu takdirde 
mecliste mühim bir müzakere ~a • 
IDl§ olacaktır. 

Udl.Kaıll. ıtılatı k.Onl>eYJ.DC J.tta"cU:i. C'-

miş o'8n Yunan Harici.ye nazırı M. 
Makaimoa dün Ankara ek&preeine ita
..., edilen hususi bir vaıgonla tehrimi· 
ze gehnittir. Muhterem miaafir Hay • 
darpll§A i.otasyonunda vali Muhittin, lıa 
riciye V ek8.lem hus ... i kalem müdürü 
Refik Amir Beylerle Yunan ceneral 
konsolosu M. Kapsalis ve konsolosha
ne erki.ru tarafından kar-Jılaımıqbr. 
Bir ihtiram kıtuı selam durmUf, mu
:zika Yunan ve Türk milli marşlarını 
çalmıştır. M. Maksiınos hususi bir muı 
ile Tophane .iakele&ine çıknıq, ora.dan 
otdmob.ille hük:Umet namına misafir 
edildiği P ... apalu oteline gitmi}tn.. 
Atina orta elçiliğine tayin edilmiş O· 

lan Ru~n Eşref Bey de dün tefırimiz., 
gelmişlerdir. Fransız sefiri M. Kam • 
merer M. ve Madam Maksimoa §erefi. 
ne hususi bir öğle yeınet,i venr:nİftİr. 
Muhterem ınisafir saat 13 e kadar Pe 
rapalu otelinde istirahat etmiş ve bi· 
lahara Fransız sefarethanesine gitmiş 
tir. Saat üçte tekrar otele dönmüştür. 
Yunan ceneral kon.solosu M. Kapsal.is 
le M. Ma.ksimoa refakat eden zevat 
,....efine konsoloahanede bir öğle ye • 
meği v~tir. M. Ma.ksiınos perşem· 
be günü Helouin vapurile Atin.aya dÖ· 
necek.tir. M. Maksimos dün öğleden 
sonra Alina sefirimiz ltu§eD Eşref B. 
ile btanbtıl cihetinde bir gezinti yap· 
mış ve EW<af miize:.ini ziyıinoı; et:mİ§
tir. Muhterem misafirimiz bu aahah 
Rnm Patriği Fotiyos Efendiyi ziyaret 

~ 

M. M..ı..u.w. Tophane nhtunuula -
Haydarpap tl""nda 

edecektir. Ve patrikhanede terefuıe 
bir öğle yemeği verilecektir. 

M. Maksimosun beyanatı 
M. Maksimos dün saat 16 da Pera

palas otelinde bizi kabul ederek An· 
karada cereyan eden müzakerat ve 
biLha.ssa Türkiye. Yunanistan müna -
sebatı hakkında şayanı dikkat beyanat 
ta bulunmuştur. M. Maksinıoa bey& • 
natmda diyor ki: 

- Burada dostlarım arasında bu -
lunduğumdan dolayı çok memnunum. 
Ankarada vaki olan konuşmalarımı • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

M. Gömböş V~qana ve Romada 

1919 muahedesinin tadili 
için müzaheretler arıyor 

M. Titülesko diyor ki: 
Bulgarisfana ha
l yır.hahlıkla mu
amele edeceğiz 

Türküler ortadan 
kalkmıyacak 

ANKARA, 5 (Telefonla) 
Gazi Hatretlerinin Büyük Millet 
Med.iıı.i dördüncü devre dördüncü 
toplantı yılmı açarken söyledikleri 
nutuklarında ulusal musikimiz hak 
kında.ki işaretleri üzerine kültür 
bakanlığı ulusal musikim.iz hak • 
kında bazı tetbirler almaktadır. Bu 
cümleden olarak bakanlık lstanbu
la bir maı .. jkj müteh.asa.1&1 göndere .. 

rek konaervatuvar tarafın.dan top· 
!anılan halk türkülerini tetkik etti· 
recektir. Bu itler için A vnıpadan 
da miiteha,ggular getirtilecektir. 

M. Doumergue'in tel&izle netredil • 
mit olan nutkunun parla.ıııento efk&
n umuımiyesini biraz· değiftinnit olJu 
ğu muhakkaktır. Ekseriyet erkanın • 
dan bir zat, memleketi ve pariamen· 
toyu, meclisin filen infi.saha ve yeni • 
den intihabat yapılması gibi bir sar • 
smtıdan kurtarmak için en iyi çare hü 
kiimetin fesih hakkını istimal eddıil. 
mesi iç ·ıı m.uva.kka.t bütçeyi kabul et
mek olacağ:mı söylemi,tir. 

Maaınafih, sosyalistlerle olanlara 
müca.vir olan gnıpların bu noktai n&• 

zara karp tiddetli bir muhalefet yapa 
caklar ıta.hmin edihnektedir. 

M. Blum siyaseti 
BORDO, 5 (A.A.) - Beynehnilel 

amele "°"yaliat fırka.amm bir toplanh
amda nutuk söyliyen M. Leon Blum, 
Başvekil M. Dumerg'in siyasetini ve 

M. Blum 

ıslahat tua.vvurlarnu şiddetle tenkit 
ederek demi.Jtir ki : 

- Avusturyada f&Jizmin, kanunu 
e•Mnin ta.dilinden sonra teea.aüı etti· 
ğini biliyoruz. Cwnhuriyeti korumak 
için bütün kuvvetim.izle aava§BC&ğız.,, 

Müfterek cephe 
UYON, 5 (A.A.) - (M~k 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Akdeniz mıntakasında fırtınalar 

ltalyada da hızlı yağmurlardan evler çöktü 
13 kişi enkaz altında kaldı 

Ul......t sözlerimizi Ezgilerimiz .Eıvves:ı gece Adalar cm.nnc1a yeni • sise ""' fırtmaya rağmen motorunu kur· 
ve tfuıkülerimizin ortadan kalkaca• den bir deniz faciau alımı§, Mam:ıanınm tarmaık için icap eden tedbirleri almış, 
iı etrafındaki pyialar esa•sızdır. derin ....tarı 3 kişiyi daha boğmuytur. Fa- fakat si\in kesaieti yapılan mane.......ıa • 

cianm kun....tan bir erkekle bir - laz nn motora lı:urtannasına enam olmuş, 
Bugünden itibaren ynatkarlarımı:z dır. Verikıa tafsilata ııöre, lsmail kapta- !iddetii bir dalıga, kayığı oradaki büyük 
bunla.nl.an istifade ederek uluslar nm idaresincı..&ri Şahmenm ioıimli motur• bir kayanın üzerine ırtmıftır. 
arası telmjk konJlarma göre ulu. lu kayık Gemlijin Kapaklı iskelesmden Kayığın kaptanı Ye tayfalan ile yol<lll• 
sal musiki eşerleri meydana getire- ayva yük)ü olarak Büyükadırya giderken Wını teşkil eden 3 kiti canlarını kurtar-
cektir. Kmııdı açddoınnda ve Vordono. ~ • mak ~guınma düşmüşler, istimdada 

Kültür bakanhğı önümüzdeki - inde sise gİnniftir. Bu esnada denizde haflamr~ ~ ~~ bi-

M. Göm hötün Alman nufuzu ile ltalyan dost- ne tecıu.il akademisini .. çmak üzere 11,_-_-_bir_. =r-_ ..... ç_ılımqbr __ • -lama:il--bptan-.::---=-::-':':"-=:===~~-
luğu arasındaki vaziyeti hakkında M. Mus- ~:::;:.. ~:::ı.1:":;!'ıt:;iı;:: Ankaraga giden Belçika heyeti 

•olinive teminat vermiı olması muhtemeldir relerine bağh olan Rlyaaticumhur 

M. Mrtssolini oe M. Gömböş 

ViYANA, 5 (A. A.) - Cen......t Göm· 
böı'ün Viyanayı ziyareti, daha ziyade 
teşrifat mahiyetindedir. Dün oaat 12.15 

blda yaprhnasm• teuıin için ne kadar ka
rarlar almaa, bunların tatbikatında ne 
derece itina gösterilae, Fr.moa ve AJ. 
manya ne kadar hüsnüniyetle har.Ket 
etseler gene hiç kimsenin elinde '*na • 
)'an •ebepm-le bir takım kanşık vaziyet
i.er meydaı. gelebilir. Her balde Sarre 
meselesi, A vrupa'nm harptenberi karşı • 
!attığı en nazik ve tehlikeli meselelerden 
biridir ve gelecek &enenin ilk aymda ya· 
pılacak alan araya müracaata kadar, 
daha doğrusu, neticenin tatbilmıa kadar 
gittiıkçe büyüy.,,. bir tehlike halinde 
beynelmilel siyaset havasını lı.arartmak· 
ta devam edecektir. 

Ahmet SUKRU 

~e Viyımaya vaul olan mwnaileyh, he- orkestrası ve Musiki Mualliıın Mek· 
men harp maktulleri abidesine gid..-ek tehi l<>n günlerde yükaek okutm.a 
bir çelenk kıoymu§ ve sonra biribirini genel müdürlüğüne bağlanmqtır. 
müteaktp Baıvekil M. Sohuschnigg ile 
.rlariciye Nazırını ziyaret etım.İ§, ögıe ı.,. ill••••••••••••ı••lli) 
meğini baıvdcil ve nıfikası ile birlil<te ye-
mişôr. M. Gömböş, öğleden $ODra Macar s ali h p a c a 
sefaretlıanesine gitmiş ve Baıvekil ile ~ 
Hariciye Nazın kendi:sine orada iadei zi. 
yaret etmişlerdir. 

Nihayet Reisicumhur F. Miklas, ken
di.sini kabul etmİ1tir. M. Glimböş, akşam 
saat Z2 de Romaya hareket etmeden ev· 
Yel Prens S!ıaı'hemherg'i ziyaret etmiştir. 

Bütün bu mülakatların bu kadar sü · 
ratle cereyan etmiş olmasına .-ağınen bir · 
tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde iki 
meml<Ket arasında dostane Ye haıisane 
münaaebetler mevcuıt olduğu beyan edil· 
meLıte nı iki meml<Keti alakadar eden si· 
yasi mes .. elerin umumiyetle ve idısadi 
meselelerin de bilhassa tetkik edilmiş ol· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
l ttihat ve Terakki 

Bu tarihi tefrikamrzın Meşru· \ 
tiyetten sonraki devre ait olan ü • 
çüncü kısmına iki üç güne kadar 
başlıyoruz. Çok kıymetli ve merak 
lı veııikalan ihtiva eden bu üçün
cü kuıım hakkında okuyucularımı· 
zın nazarı dikkatini celbederiz. 

Paristen ekspresle şeh
rimize hareket etti 

PARIS, S (A.A.) - Anadolu 
A iımsının hususi muhabiri bildiri

-yor: Burada te • 

davisini bitiren 
Salih Paşa Haz. 
retleri dün eks • 
presle lstanbula 
~areket etmİftİr. 

Salih P~ iataa· 
yonda büyük el
çilik erkanı ve ta 
nıyanları tarafın 
dan uğurlanımt-

:;,H.,,,_,• • I. • H-:,>A hr • 

1 
Yuniş Kumaşları Zeki Riza 1 

Mağazası açıldı 1 
Yeni P oıtane caddesi, Pi)'ango mü· 

dürlüğü kaqmnda. ._.._ _____ _ 

AN.KARA, 5 (A.A.) - Belçika 
kralı Leopold Hazretleriırin tahta çık 
tığmı Rei.ııinm>Nır Ga.zi Muota.fa. Ke
mal Hazretlerine bildirmek üzere teh 
rimize gelmif olan Belçika fevkalade 
.be,.eti bugÜa öğleden önce yükae4< zi. 
raat enstitülerini geuııişler ve bir aa· 
at kadar kalmıılardD'. Oğleyin Belçi· 
ka sefaret.inde tereflerine bir öğle ye
meği verilmi§ ve yemekte büyük mil· 
let meclisi reir.i Kilzmı, Başvekil ismet 
pa.şa.lar hazeratiyle Hariciye ve Da • 
hiliye vekilleri Tevfik Rü~tii, Şükrü 
Kaya ve C. H. fırkaııı umumi katibi 

Recep beyefendilerle riyaaeticumhur 
umumi katip vekili Hau- Rıza, bat • 
yaver Celal, muhahz alayı kumanda· 
nı lsmail Hakkı beyler ve Hariciye ve 
k8.leti erkanından bazı zevat hazır bu 
lumnuşlardır. Heyet öğleden mnra Ga 
zi cırmım çiftliğini gezmişlerdir. 

lrana giden heyet 

TAHRAN, 5 (A.A.) - Belçika 
kralı Uçüncü Leopoldün tahta cülü.u 
nu ihlağa memur Belçika heyeti gel • • 
ıniştir. Bugün Şah Hazretleri tarafın· 
dan kabul edilecektir. 

• 
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TIP IHI TEFRiKA: 180 !HA İCİ HABERLE 
ttihat ve· Terakki! 

• (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIJ( B~TICIVESIKALARAGORZ) Bugün birleşik Amerika- ---..:....· .-----
Her /ı.aJJa malıluzdra. Yaaan: A. c.Al-· da ~u··yu·· k ı·ntı·habat başladı Be/çıka heyeti Ankara dan dönügo 

'C' h • T> h "'d • • ı •k AN KARA, 5. A.A. - Belçika levkalôde murahhas heyeti bu ak· re ım raşa a ısesı on sene ı fam eksprese bağlı hıı..""USİ vagonla lstanbula h<ueket etmiştir. Heye 

rnan Sefl.rı"nı·n bı'le mev'kı·ı·nı· sarsmıştı Meclis yenı·den ı·ntı"hap edı.lecek ve ista.syonda Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, Cumhuriyet Halk fırkası u 
mumi kô.tibi Recep Beyefendilerle Riyaseticıımhur umumi katip vekili 

.. t b• • "} • ·1 k • Hasan Riza, ba, yaver Celô.l, muhafız kıtaatı kumandanı lsmail H 
1907 senHi kışında Fehim pap 

bir Almana ait olan bir mağazaya 
vazıyet ederek mağaza içindeki eş
yayı kendi hesabına ıattırmışb. 
Bunun üzerine Alman konsoloshar 
nesi tarafır.dan yapılan bütün te • 
~cbbü lerrkn hiç bir netice çıkma· 
mıştL Fehim paşa Almanın mağa
zasından çıkartarak satbrdığı etya 
n ın bedelini bile geri vermek iste
miyordu. 

Bunun ü2erine Almanyanın o za 
manki sefiri Baron Mareşal fon 
Bieber$tein fena halde kızm~tı. 
Sefir der ha 1 Yıldıza gitmit ve sır
katten ba~ka bir fey olmayan bu j. 
fe miicneret edenlerin tiddet~e tec 
ziye~'ni Abclülhamitten kat'i suret
te istemişti. Baron Mareşal, efki
rı umumiye nazarında bu ırrkatin 
"Yaveri ha~ hazreti tehriyari" tara 
fından yapıldığının söylendiğini de 
ilave etmitti. 

Fakat Abdülhamit, sevgili serha
fiyesini rencide ebnek istemediğin
den Alman ıefirinin bu müracaatı
mı ehemmiyet verınemitti. Sefirin 
prote~toları da tamamile akim ka. 
lıyordu. Abdülhamit, serhafiyesi· 
ni o kadar seviyordu ki Baron Ma
refalm tehditlerinden kurtulmak İ· 
çin mabeyin vasıtasile doğrudan 
doğruya Berlin hükiimetine müra
caat etmişti. Almanya İmparatoru 
İkinci Vi helmin dostluğuna iltica 
ederek lstanbuld~ki sefirin sustu • 
rulmasmı istemifti. 

imparator Vilhelm, Abdülhami
di kızdırmak istemediğinden ve 
hatta Makedonya ı slahatı için Ba· 
bıaliye verilen notalara bile Alman 
ya hükUmetinin i1tirakini zorla ka
bul et iğinden bu defa Fehim P~a 
hiidi!esi üzerine dahi Almanya ha
riciye nezaretini itidale davet et • 
mi~ti.Omm için bir taraftan Baron 
Maretal Fehim P~anın mutlaka 
tecziyesini ve teb'idini fiddetl., ta. 
lep ederken diğer taraftan Berlin 
hariciye nezareti sefire vaki olan 
teb!igatında Fehim paf&DIO yalnız 
lstanbuldan teb'idile kanaat ede • 
rek tecziyesi cihetine gibnemesini 
ihtar eylemitti. 

Görülüyor ki.hu Fehim Pata ha· 
disesi on sene'"'lfenberi Almanyanın 
İstanbul sefaretinde bulunan Ba • 
ron MarCfal gibi büyük bir Alınan 
diplomat 1 1ın mevkiini bile aarsma
ğa sebep olmuftu. Fakat Alman se
firi Fehim paşa işinde mağliı11 va· 
:ı: iyctine düımeği kat'iyyen hatırı· 
na ge irmediğinden, Abdülhami • 
elin lstımhuldaki Alman sefaretini 
hiç nazarı itibara almadan doğnı
dan -doğruya Berline müracaat et
tiğini haber alınca bu sefer Abrlül
hamide ültimatom mahiyetinde bir 
nota vermiş ve bunda "ya Alman
ya devletinin müır~·ilinden veya
hut sevgili serhafiyenden vazge • 

. ' d . • çersın .,, emıştı. 

Almanya sefirinin bu sonuncu 
te~ebbüsünü lstanbuldaki lngiliz 
sefiri de himaye ettiğinden Abdül
hamit nihayet itin çıkar yolu o~
dığını anJamıftL 
Ma!Unı olduğu üzere, Alman ve 

İngiliz sefirlerinin müdahaleleri Ü· 
:zerine Fehim pa,a nihayet lstan • 
buldan Bursaya nefyedilmitti. Met 
rutiyet ilan edildiği zaman Fehim 
Pata Buna.da bulunuyordu. Onun 
Bursa halkı tarafmdan me,rutiye
tin ilk günlerinde nasıl linçedildiği 
de malum olduğundan burada o ha 
disenin tafsilatına giriımek iateıni-
yoruz. . 

Y almz, Alman sefiri Baron Ma
r~al neden Fehim pat•nm latan· 
buldan uzaklattırılmasını istemek~ 
te o kadar inat ve urar ettiğini bir 
az ara~tırmak l&zımdır. Bunu, o 
zamanki lngiliz sefiri Sir Nicbolaa 
O'Conor hatıratında pek güzel izah 
ediyor. lngiliz sefiri Türklerin Al
manyayı h;ç sevmediklerini ve AJ. 
nıanların yalnız Abdülhaınit ile a
venesi tarafından sevildiklerini an
lattıktan sonra diyor ki: 

"Baron Marefal, Fehim pata gi.. 
bi kendisinden nefret edilen bira
damdan payitahtı kurtaracak olur
sa bu lıadisenin memlekette Alman 
lara karşı gösterilen alakasızlığı i
zale etmeğe yardımı dokunacağı
nı bili:;ordu. Baron Marctabn bü
tiin İstanbullular ve bilhas!ll iki ve
liaht tarafından çok ıevildiğine 
tüphe yoktu.,, 
Ş~ halde kurnaz bir lrlandalı 

olan İngiliz sefiri Baron MartaJm 
Fehim paşa aleyhindeki te,ebbü
sünden faydalı neticeler hasıl ola
cağına o kadar emin bulunuyordu 

ki o faydaların bir kısmını İngilte
re tarafına celbetmek İçin Alman 
sefirinin Yıldızdaki teşebbüsüne 
iştirakten hiç çekinmemi~ Görü
lüyoı du ki Alman ve lngiliz sefir
leri de Abdülhamidin artık nüfu
zu zail olduğunu ve aradan çok 
geçmeden genç Türklerin it başı
na geçeceklnini ve mefrutiyetin i
lan edilP.ceğini anladıklarından, o 
zamana kadar hakimi mutlak olan 
Abdülhamitten yüz çevirerek ya· 
vaş yavaş halka temayül etmeğe 
başlamışlardı. 

Bu yazdıklarımızı hülasa ede
cek olursak diyebiliriz ki Terakki 
ve ittihat cemiyetinin 1895 senesin
den, yani 13 !enedenberi devam e
den sayü gayreti ve bu sayü gayre
tin Selanikte Osmanlı Hürriyet ce
miyetile birletmeıi sayesinde fev
kalade tevessü ve inkişaf etmesi. 
Rusya, Avusturya ve lngiltere dev· 
letleridn Makedonya ıs!ahat.nı 
ileriye sürerek devleti taksime uğ· 
r~mağa çalıtınaları yüzünden va
tan kaygularının fevkalade artma
sı ve yukarıda bahsettiğimiz Fehim 
paşa mf'selesi gibi bir çok çirkin 
meselelerin köhne istipdat idare•;
ni pek mütefessih bir hale getirme
si, meşrutiyetin ilanını artık çok 
olgun bir vaziyete sokmuttu. 

Kanunu esasi, 1876 seneı.inden 
beri tnalıfuz olduğu karanlık inzı· 
vagahında o l·adar olgunlaşrıı«ı 
ki birden bire .Makedonya ha vah· 
sinde, büyük dcvlet1erin Türkiye
den ayırmak istedikleri o mıntaka
da kopan bir fırtına o olgun mey
vayı Terakki ve İttihat ceıniyetinin 
kucağına düşürüvcrmi,ti. 

Bunun b<:vle olabilmesine sebe· 
bi:[et ı; eren en son hadise Reval mü
lakatı idi. ~ Haziran 1908 tarihin· 
de fngiltere kralı yedinci Edvard 
ile Rusya Çan Nikola Revalde bu
luşmuşlardı. Bu mülakatta hüküm
darlarla nazırları arasında Make· 
donya meselesi müzakere edilerek 
bu işin müsterek cebri bir hareket
le h~lloluımıası kararlattırılmışh. 
Makedonya hakkında verilen bu 
kararda artık Türkiyenin fikri bile 
sorulmıyacaktL Makedonyada tam 
bir muhtariyeti idare tesis edilecek 
ve bu surt:tle Almanya ve Avu•tm·· 
ya dev !etlerinin Balkanlard "-ki 
nüfuzlarına karşı bir set çekileo.-e'·. 
ti. 

Bu haber Tiirk vatanperverleri 
arasında ve bilhassa orduda taYİ 
o1unca büyü!c bir heyecan ve endi
te husule gelmişti. Çünkü kanlar 
akıtılarak elc.geçirilmit ve kanlar 
akıtılarak o zamana kadar muha
faza edilmit olan koca bir mem
leket elden gitmek ü:ı:ere bulunu
yordu. Bu olduğu takdirde devll'tin 
ınkırazı muhakkak olduğu gibi Os
manlı devlf'ti yeniden küçük düşü
rülecekti. Çünkü devlet'er "Türki
yenin., kendi işlerini kendi elile 
halletmeğe muktedir olmadığım,, 
ilan ediyorlardı. 

O zamanki lngiliz sefirinin hatıra 
tında yazılı olduğu vechile "haklı 
ve f&y&m takdir hislerle meşbu o
lan,, Türk vatanperverleri, dahilde 
11lahat yapmağa ve harice karfı 
mukavemet göstermeğe muktedir 
olmayan bir hükumeti ve onun za
lim menbaı olan Abdülhamit istip
dadını kökünden kazımağa tama. 
mile a:z:ıııebnitlerdi. 

-Bitmedi-

Bir tayyare kazası 
CARCASSONNE, 5 (A. A.) - Dün 

alqaın Bro....,. kasabaaı yalrmnvla bir 
po&ta tayyareai ağaca Ç&rpm1f ...., bir 
teı-Un yama.cma d~ parçalan • 
ID.lfbr. Alman olan pilot ile leh.izci 
yaralı olduklan halde ear.:a...-., haa 
tah•-İne naldedilmitlerdir. Cenubi 
.Amsi.a,.. eit olan po9ta, lıafka bir 
t.aJ'J'IU'll tarafından almmı§ ve bu tay 
yare ,...la çılmıqtır. 

1 

Silah11zlanma büroıu 
CENEVRE, 5 (A •. A.) - Sililwı:ı: • 

lanma lronferan11 rei&i M. Henderson. 
koufcnıısı, büroya t"'lriııiaaııi 81Dml ao

aımdıı. içtilma davet etmektedir. ~ 
ileylı bu kaıan bu aalıaiı Milletler c..n>. 
yeti Umumi Kiti>ine bildinııiftir. Ba 
huınnt.alci rt!llllİ nota mKfllil üzeri ner 
re<lilec.ı.tir. ...... 

Selinikte tezahürat 
SELANIK, 5 (A. A.) - Seli.ııi< Yan 

yaldan, Arnavutlukta Yw.ıı .l<aWyeti- ı 
ne brıı yapıloın mu.neleyı prcıteato için 
tezahüratta buluıımutlardır. 

ayanJD UÇ e ırı yenı eştırı ece tır kıBeylerveBelçikasefaretierkô.nı tarafınclan uğurlanmışlardır. 
NEVYORK, 5 (A.A.) - Yarın A- Nihayet 48 devlette intihap sure - T • Sk t ıoooo ı· ld 

merikanın büyük intihap günüdür.. tiyle tavzif edilen birçok memurların .ı aggarecı o ıragı a ı 
Reylermecliainheyeti umunUyeaine vo · ·ı · · t"L d"l---'-t" U I yenne yenı en ın uıap e 1 ...,_ ır. • MELBURN, 5. A .A. - ngiltere ile Avustralya arasındaki hava 
ayanın üçte birine taallUk edecektir. mumi kanaate göre memleketin te • 
Meclisteki bütün aza adedi 435 dir. mayülü iki sene evvelkinden daha zi- yarışının mükô.latı neticesi şudur : 
Bunun 313 ü demokrat, 113 ü cuınbwi yade aola doğrudur. Demokratlar a • Skot ile Blak onbin lngiliz liralık mükô.lat ile alhn kupayı almıştır. 
yetperver 51 ; i§çidir. Dört münhal yanın iki ıülüa ekseriyetinden daha Turner ile Pangboru ikinci mükô.lat olan bin befYÜZ lngÜİz lira 
vardır. Ayan azasının üçte biri 32 tut fazlasını temin edeceklerini ümit edi- sını, Yones ile V allu de beşyüz liralık üçüncü mükafatı ·almıştır. 
maktadır .• Ayanda 60 demokrat, 35 yorlar. Bu, ayrılık muhareb.,,.inden Jk • T 7 k •l• • • f • 
cumhuriyetperver -..e bir ix:i vardır. beri ilk defa vaki bir hadise olacak. tıs at v e l ınzn zıga elı 
Yarın reye k nulacak olan 32 azalık tır. Cumhuriyet fırkaaı betbin görün - · A 
şu suretle münkuemdir: Demokrat. mektedir. Umumiyet itibaı"le yarınki xNKARA, 5.A.A. - iktisat Vekili Mahmut Celô.l. Beyefendi 
!ar 14, cuınhuriyetperverler 17 ve it· jntilıabat, devleti her vaııta ile kur _ Elen kolleğine kendi köşkünde bu akşam huwri bir ziyafet vermiştir: 
çiler 1. tarınak için M. Ruzvelte verilen salahi Z iyalette Yunan heyetinin bütün azaları, Hariciye Vekili Doktor 

Bundan b&<ka 48 umm:ü validen yetin ycnil~meoi şekFnde telakki edil Teı•lik Rüştü Beyefendi ve diğer Vekiller, Fırka hiitfbi umumisi 
32 sinin müddeti milııkazi olacaktır. mekt .. dir. Bu muvaffakıyet bilhassa Recep Beyefendi ile iktisat vekô.leti erkiinı, ı, Bankaın umum müdü 
Bunlardan 24 ü demokrat, 8 .i cumhu- M. Ruzvelt ıalısi muvaffakıveti ola· vellili Muammer, Sümer Bank umum müdürü Nurullah Esat Beyle 
riyetperver ve biri de işçidir. caktır. bulunmUflardır. 

Piyasaya çıkarılıp 
Satılan Çinliler 

Napolyon'un Mari 
Luize mektupları 

Amerikada geniş mikyasta 318 mektup Pariste müza
iş gören şebeke bulundu yede ile satılığa çıkarıldı 

VAŞINGTON, 5 (A.A.) - Moı • PARIS, 5 (A. A.) - 17 kioııunuevvel 
dem (Yesirciler), geniş mikyasta bir tarihinde buracla Fransa lmpa..,toru 
(aan adam) tiOM"etine giri~lerd.ir. birinci Napoleon'un :zevcesi Avusturya 
Bu defa da bunlar, 39 Çinliyi köle o- imparatoru fransuvaının kızı lmpMMo-

lıırak salmqlardır. Filhakika, uyuştu· riçe Marie • Louise'e yazdığı 318 mek-
rucu ınaddeler ka.çakçılığıru takip e • 

t~p müzayede ile satrlacaktır. Bu mek -
den hıuusi zabıta, Kinsburg'da, met-
rUk bir evin içerisinde 17 Çinli bula- tuplann !lir Jusrru evlenmelerinin bida • 
rak tevkif etmişlerdir. Ayni evde bir yetinde ve bir lmmı da Ruıya seferi es-

de zenci ile 250 kilo afyon ele geçmif nasmda yazılm~tbr. En ııonuncusu Elbe 
tir. Zavallı Çinliler, pek teni bir tuza- Adasmdan yazıp içinde "sizi ve oğlumu 
ğa düşürillruüşlerdi: Bundan ilci ay ev yeniden görmeği ne kad;;r isterdim" dedi 
vel, bazı şüpheli ıahıalar, Triniclatta ği mektuptur. Bu, mürselünileyhinin "" 
3!1 Çinliyi vapura bindinniıler ve ken line varan en ion mektuptur. lm;ıoarato-
dilerini gizlice Amerik.aya çıkaracak run bundan sonra yazdıkı-ı lmparato-
larını söylem;şlerdir. Çinliler bunun i· riçenin eline vvmamıştı. 
ç in 1,000. 1,500 dolar mikdarmda bir 
para ve~İfler ve bir geminin amba. -
rma tıkılmıılardır. Yolda huta düşen 
dört tanesi denize atılını§tır.. Geriye 
kalanlar Vir jinya sahilinde karaya çı 
karıl.p, patates çuvalları içcr;ainde, 
bahsi geçen metnik eve götürülerek 
bir zencinin muhafaza.ar altına terke. 
dilmişlerdir. Çinlilerden aa.tıla, satıla 
ancak 17 tanesi kalmıştır. 

5 çocuk birden 
Beşi de sağ, befi de birbi

rine benziyor 
KALLANDER, - Amerika-, 5 (A. 

A.) - Bunda.-ı bir müddat evvel Fme. 
Dionne nammJa bir kadın beş çocuk bir
den dünynya cetinnifti. Bu beşızler, gün 
den güne serpilip büyümekte iseler de 
o derece biribirlerine benziyorlar ki, ken 
clilerine bakan hekim, bunları ayırt ecJe. 
bihnck için hoır birinin gerdanına, Hminı 
taşzyan birtt ım.dalya amıağa meclnr oJ. 
muıtur. 

Hava yarışı 
Hendikapta Skot ile Blak 

birinci ilan edildiler 
MELBURN, 5 (A.A.) - lngilte.-e

Avustura.lya ara.amda.ki h-.likap ha· 
va yanıının reami neticesidir: 

Birinci Skot ile Black, lkiııci p _. • 
mantiye ile Moll, Uçüncü Melroee. 

Bu hendikap yanımd& birinci ırel
mekle beraber, akot ile Blac.k. birinQ. 
lik miik&fa.tmr ~ardır, zıi • 
ra, bunlar, aürat yanımda k&7•mnıt
lar ve halbuki, ni-nm•nıe, ayni ta1ııa 
lamı iki miik&fat birden almalarına 
mi.ııidir. 

Binaenaleyh, 2000 lngiliz liralık 

birinci mükafatı Parnıantiye ile Moll 
Te 1000 lngiliz liralık ikinci mülifa
b da Melrose •'ac•k•ır. 

LONDRA, S. Londnı-

Melburn yanıma resmen nihayet ..... 
rilmi§tir. Y arqa iftirak edenler doku
zu gayeye vaaıl olmuı ve hayret verici 
yeni rekorlar t...U edilmittir· Bu re
korlar arasında lıaasa.ten Molliaonl.a • 
ra ait bir eünden az bir amanda In
giltenı • Hindi.tan ....kanı, Scott • Black 
e a&t üç günd.ı az bir zamanda hıcil 
tere· Avuaturalyarekoru...., Valker'e 
ait 14 ıründen az bir zeınanda lnıril • 
tere • Avuaturalya • Iııcat- rebrll 
- ziya.de f&ytaııl elısmııiyet olanadır. 

Ermeni.stana dönen 
Ermeniler 

MOSKOVA. 5 (A. A.) - Ma;aaoi 
KııP 'ta fedır.nıl 1ıir eaaılıırriy.,t alom 
Enı Mı.,, inL'pJw• at ııro;..m.. -
1 W ı4 ıı .\en olmoık iim.. hali hazırda -
nebi memlelcetlerdm uM edıın Em. 
mlıır ;çiıı Arakdir ,...lmımda 15 bin .,. 
in ta eıttirmİf :İri. 

Bükreşte bir Hırvat 
yaka'andı 

BUKREŞ, 5 (A. A.) - Zab>ta, hüvi
yeti meçhül olmalııla b,,,.aber, Yugoslav
ya' da bazı suikastlerde bulunduğunu iti
ra! fakat Mar.ilya faciuına iştirakini in
kar eden bir Hırvab yalmlaıruıtır. 

M. Musso ini 

Meçhul askerin mezarına 
bir çelenk koydu 

ROMA, 4 (A.A.) - ltalya bugün 
lta.lyan mütareebinin 16 ıncı yıldö
nümünü tesit etmiştir. Kra.lı temsi) &

den veliaht ile M. Muısolini ve bütün 
hükümct aza.sı ve yüksok tahaiyetler 
ha.zır bulunduğll halde bu Aabah bir 
ayin yapılmış ve M. Musııolini ayin • 
den sonra meçhul ~kerin mezarına 
bir çeı.,,,ı. kaymuıtur. Yağan yağmura 
rağmen halk M. Mu.ssoliniyi aelamla
mak için Venedik meydanını doldur· 
in ·ştu. 

Yunanistan 
Ha va ve deniz kuvvetlerini 

takviye ediyor 
ATINA, 5 (Milliyet) - Tayyare 

müste§&ft gazetecilere yaptıj1 beya • 
natta Yunaııiatanm bütün büyük §O· 
hirlerinde tayyare iı.tasyonlan t....ui 
için bugün Baıvekil ile tetkik.atta bu
hına.cağmı ve hava filocunun iki yWı 
elli adet tayyare ile takviye olunaca• 
ğını söylemi§tir. Gazeteler Baılıriye 
nazırının iki yeni torpito muhribi aJm 
masrııa ve tenanede havuzlar yapd • 
muma karar verildiğ.iııi beyan ettiğ'i
ni de y•zm•ktadırlar. 

M. GömböŞ 
Viyana ve Romada 

(Ba~ı 1 inci aahifcde) 
duğ'u ili ve edilmoktedir. T Ebliğde Maca. 
ristanm kültür salıaomda teıriki mesai 
projesinin de tetlcik edilmit akluju bo. 
yan olunnıalotadır. 

Frannz gazetecileri ne diyorlar? 
PARIS, 5 (A. A.) - Ceııeral Göm • 

böı'ün Verıova'da ve müt""kihen Roma
cla Y11PD"t oldutu teşdıbüıler F ranaoı 
ınatbuatmı endiJeye düıürmemelcle be -
nıber, onda tadilciliı. tehlikeoüıiıı be • 
nüz bertaraf eclilınoniJ olduğll iıd>amı 
bi.sd ebneldedir. T- eazteli bu ııııim.
..oet!e diyor ki: 

"Macar lla!vekilinin yapm1f olduğll 
teşebbüalerin Macari.otana 1919 muaJıo. 
deınamesinin bııdili mmele&inde id<iıı 
cl.ireainde bir takım miaahenıtleır temin 
etın<*ten bqi<a hedefi yoktur. 

M. C'..ömböt'iiıı Macariıtan'm Alımm 
aiifuza ile 1 tal yan dosdnğu arMJndıııki 
,....;yeri haldanda Duçeye teminat 'Ver 

mit olmasa çal. ıınıbtemelclir. 
Maacris- yalnı:z kendi mmıfaatleri

ai müdJaa etmek sunııtile beyııelmilel 
teoanüttıea mii.takiJ bir siyMet t*ip et
m<k arzusunda buim>cluğu iııtilıaı da 
mevarttur,. 

I spangada verilen ölüm cezaları 
MADRIT, 5 ( A.A.) - Askeri mahkemeler tarafından verilen 23 

lüm cezasından yalnız ikisi tatbik edilecektir. Bunlar Gijon ve Leon'dl 
jandarmalan öldüren iki ihtilô.lci hakkında verilen kararlardır. 

Hükiimet diğer 21 mahkümun allı sebebini sonra bildirecektir. 

Mühim kanun projeleri hazırlanıgo 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Kültür bakanlığı meclisin bu detır 

sinde kanunlaşmak üzere Meclise mühim bazı kanun projeleri verece 
tir. Bakanlık bu hususta hazırlıklar yapmaktadır. 

Ankara hukuk f akü/lesi dekanlığı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Ankara Hukuk fakültesi dekanlığı 

na ceza hukuku müderrisi Baha Be:; ve hukuku düvel müderrisliğin 
Mahmut Esat Bey seçilmiştir. 

Tren suikastçısının muhakemesi 
BUDAPEŞTE, 5 ( A.A.) - Trenleri yoldan çıkaran beynelmilel 

ikastçi Silvest Matuska'mn muhakemesi cereyan etmektedir. Matus 
nın trenlere karşı yaptığı bq suikastte birçok kimseler ölmüştür. Mer 
kum ipnotizm tesiri altında hareket elliğini bildirmektedir. Bu sele 
Budapeşte mahkemesi huzuruna 5-10-931 tarihinde Viyana. Budapeft 
ekspresine karşı yaptığı ve 22 kişinin ölümü, 14 kifinin yaralanması v• 
müthiş zayiatla neticelenen suikcut için çıkmaktadır. 

İdam cezası 
Katil hükmü işidir işitmez 

ağlamağa başladı 
GUMUŞHANE, S (A. A.) - Vi.laye 

tin Köue köyünden Halili erini basarak 
ve bir lmmı izalarım lııopannak •ureti:le 
öldüren Ibrahim ve l<ardeıi Recep ödüm 
cezaw. mahlııim obnuşlardır. Y qı na· 
zan ı&.ıkate alınarak Recebin cezası on 
sene hapse indirilmiştir. lbrahiın hülmıü 
işitir iıibne:ı: yere yı:kılarak ağlamağ& 
baılamıştır. Bu ~ırada maktulün babası 
da adaletin tecellisinden müteheyyiç ola. 
rak ağlamakta icli. 

Akdeniz mıntıka
sında fırtınalar 

' (Başı 1 inci sahifede) 
n1ıirini tak.bine dayan3mayan mdtor 
devrilmiş, ısmail k:;ptan ile tayfa Omer 
ve Hüseyin, yolcu Muıtaia, yolcu Ha· 
cer Hanımla 8 yqındal<i kızı Halide de 
deni:ıe dökülmiıılerdir. 

Bu İln pek hazin olmuftur. Bilhassa 
Hacer Ha.nurun 8 yaşındaki yavrusunu 
bağrına basarak medet umuşu ve hayla· 
rııı gecenin bu ~aatında sahilde bulunan· 
!arın yüreklerini parçalımuı, fakat her • 
kes çareazıiğin verdiği ıstırapla km-anıp 
dıırmııkt .... ve eözyaJlarmı akrtınaktan 
başb bir ıey yapamamıfiardır. Hacer 
Hanım v.. yavnısu boğulmuttur. 

Mmtafa Efendi ele yetiıen aandalcılar 
tarafııulaıı aranmıJ, fakat bulunamımuı· 
tır. 

lamail kaptanla Tayfa Omer Ye Hü
..,yiı:ı Kııwlıada sandalcıl.-ı tarafınd.ı 
k:urlnlımfiı.r, aalıi.le alınmıp.-, tedavi e
dilmİf)erdir. 

Zai>ıtanm laıza baldaırdalô vercliii ..... 
porda motorun Kumkaprdan bıtrd<et et. 
tiii ve Büyiikadaya eitmelrte olduğll ya. 
zdmaktadır. Facianın tahlcikat.ıDll nöbetçi 
mücldeiumumi muavini Ekrem Bey el • 
koymuı, fakat tahkikatın iı.malini Adalar 
zabıt.asına bıralanııtır. Ekrem Bey Ada
lar zaılııwına verdiği direktifte kayığın 
nereden .b.areket etıtiğini, bahri kavaide 
riayet olucup olumnaclığım, yolcuları 
rr.redaı ve ne için aiclığ'ınm tespit edil· 
mesini i'4emİ-ftİr. Motorun kaptanı Is • 
mail Efendi ile ta~alar zaıınaltına aluı
mıılardır. 
Kızma sarılıp boğlllan Hacer Hanı • 

111111 ceoedi Kına.lrada sahillerinde bulun· 
mufblr .Küçük Halide ile Mustafa Efen· 
diaiıı cesetleri henüz l>ulunmamııtır. 

AıırupaJa kar 
BERN, 5 (A. A.) - H.va fellll halde 

bozmuştur. hviçre • ltalya hududunda 
kar yağmaktadır. 

BERRE, S (A. A.) - Şiddetle hülcüm 
ciiren hrtına, bütün Akdeniz havzaaında 
eh....myetli zararları mucip olmuytur. 
Uç tane dem tayyaresi, palanwrlannı 
lropanmılıırdır. Bıuılaırdaıı biri batınıt. ı· 
kisi ı.ara,.. vunnuşlut". Bazı motörbot
lar da karaya düımüftiir. 

Felaket yağmurlan 
ROMA, S (A. A.) - Hızlı yağımırlu 

ıneıice9inde tel ile beraber akan çamur ve 
~ yığını bir .,..; çökertmit, 13 kiti ..... 
kaz akmda kalımıtr· Şimdiye kadar an· 
cak iki kitinin cesedi çıbrılahilmittir. 

-~ 

F ransadaki islaha 
Meselesi 

(Baır 1 inci sahifede}' 
cephe) iomiııdeki yeni müfrit sol ce 
nah fırkaaı bugün (yeni harp ufukl 
n) hakkında karar .ureti kabul et
miştir. Fırka, bu karar &uretinde, te • 
dafüi denilenlerden bulwı1a ve ..,. 
yelist oldukJanm bildiren meonl 
!erle aktedihe daJıj, zıt ittifaJ<lar .;.. 
temini takbih etmekte ve bu sistemi 
beynelmilel ihtilafların muhakkak b" 
membaı oluak teli.kki eylenıektedir. 
Karar suretinde, hali hazırdaki hüku 
metin harbin önüne geçecek kabiliyet 
le olmadığı teyit edildik.ten ııonra, t ... 
dafüi ittifak prenAİpine daima mua • 
rız olacak olan auJh sisteminin ancak 
(~tan bıqa yapılacak bir temizlik) 
den ııonram~terek cephenin Avrupa• 
da Veraay muahedesinden daha az ka 
raraız bir sulbü teaiı için (muhal) ya.. 
paoağı ili.ve edilmekteda. Bununla be 
raber karar sureti bu (muhal) in.
den ;baret olduğuıııı tasrih etmemek. 
tem.=. 

Ccaetelerin mütalealan 
PARlS, 5 (A.A.) - Gazeteler, M. 

Doumergue'in nutku baklanda mulı • 
telif mütalealar aerdetmektedirler, 
Matin gazetesi diyar ki: 

Eğer parlamento, kanunu ea•Nnin 
yeniden ta.dili itini iyi bir neticeye U• 

l14tırma.k için li.zsm olan muvakkat 
bütçeyi kabulden çekinecek olum 
vet.il M. Doumerıue meclili feaheıtıııek 
le bir karar vermeai için millete miir'• 
caal ecf.......,ktjr. 

Buna mu.kabil sol c-•hm Le Po
pulaire ırazeteai, meclisin muvakkat 
bütçeyi kabul ebneoıeai karpaıııda M. 
Doumerırue'in Utifa edeceğini, çiiıı • 
kü i.yanm mecliain fealıine V<I tekrar 
intihabata giri§ilmeaiııe muhaleiet .. 
deceğini bilmekte olduğunu ya.zıyoır. 

Tan ırıı.zeteai fÖyle diyor: 
M. Downergue'in &iya.ai hürriyet • 

!eri ye hatta rejimin bizzat kendisini 
bahse mevzu eder tekilde gİri§D>İJ ol
duğu t"fehbüı muvaffakıyetle netice • 
lenebilir -..e neticelenm.elidir. 

Nantea kongrMi mukarreratın& baii 
lı olan nazırlardan altısının ba§vekill 
terkebnelerinin pek o kadar eheınıınıi
yeti yoktur. Ve M. Doumergue, mü• 
caddesine devam etmektedir.e Fran
sa, ceaareti sever Te kendiaine hakik• 
ten hizmet etm.ek istemit olan kjm
leri aıala yalnız bırakmaz 

Perşembe günü 
PARIS, 5 (A. A.) - M. Dumerır'ia 

•İyaseti h•'dnndaki büyük müzakere 
Mecliste perıemJ>e ırüaü i>!lflıyacalrtr. 
Müzaıu..-eden evvel, çarıaml>a günü Par
üımento kmniıyonlan bir toplantı ,_. 
cıoldardır. Sosyaliotlerle sol cenah müfrit 
!erinin vm.iyeti de mutedillerin ..aziyeti 
ıribi ıimdiden betti olmuştur. Sosyalist
ler M. Guton Dumoreg'in riyaseti aley 
hXrde ve aol oeD&!ı ta lelıincle rey ver ... 
celderdir. 

En mühim mesele, radibıl aosyaliotle
ırin vaziy..ıidir. Bıınlarııı blok halinde mi 
rey verecekleri, yok• izamn isted.ildcn 
gibi rf!7 vemıeğe 8erbetıı mi brakrı..,.j1 
menıok edıılmd<tedir. 
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[f ce..EiaiJ 
f, ., L 
·;Ul[ür ki torik değilim!. 
lıi Bilmem torik balığının şu günlerde 

kepc,;z;eliği lıakhında bir fikriniz 
"<ır mı? .. Bunu anlamak için 15 huru
fQ tarih satılan Balıkpcuanndan geç
"'ek, Yahut: 

b - Vay kuzular var I diye bağıran 
/~~ıkçıların bir taraftan da tarikleri 
'~m dilim doğrayıp gerdellere istif 

eftzklerini görmeh kifayet etmez ... 

Elendim ben söyliyeyim, siz şaşı • 
n~:ı:: Beheri en aşağı üç hilo çehen to
(klerin 20 bin çiftini 83 liraya satmq
bQr, Elendi! Şaşırma! Hesabını bera
i' Yapalım: 20 bin çift tarih 83 lira 

~ıırs~ 2000 çifti 830 huruşa gelir. 
O çıfti 83 huruş eder. Çifti yirmi pa 

~~Ya gelmiyor ..• Dihhat isterim. Hay
,/ buna inanmadınız. Arkadaşlarım • 
~ birisi 10 çift toriği adalardan bi· 

'inde 45 huruşa almış. Çifti dört bu • 
fıık kuruşa ve teki dohsan paraya ... 
~~er verdiklerine nazaran fiyatların 

0 Yle düfmesi üzerine balıkçı esnafı 
~k torik satmaktan vazgeçmişler. 

aten geniş ve kıymetli ağ atmıyorlar 
i;"t· Balıh gelip paralıyormaş.. . Deni
,(or ki; Haliçtaı Kırıma hadar bütün 
il. atadeniz Tarih dolu imiş... Medet 
. ilah/. Hem ne tarihi Ben bu kadar 
ll'i ııe yağlıanı görmedim. Kılıç balı
'?ıa benziyor. E, timdi gelin de be • 
'f:!'l.e beraber acınmayı:nız bakalun I 

'.!Ylik ve hesap81Z bir servet gözümü
:ı:<i:ı önünde elünizden kaçıyor. Hani
~a bizde bir balık enstitüsü açıldıydı. 
d" o/<lu orası? Halii mevcut mu? .. Bir 

" mütehasns getirmi§lerdi. Ben her 
feYde ihtisasa hürmet edenlerdenim. 
tıkin bu balık enstitiisünün bize bir 
.,,':'.met ettiğine ve edeceğine kail de
•cıım. iddia ediliyor ki biz asırlardan 7..; balıkçılık fennine ayhırı bir tarz 
a balık tatuyormuşuz. Ve bu suretle 
~ıkların nesli tükeniyormuş ••. Efen-
!"' ile söylüyorsunuz? işte gayri fen
~ ~Uttuğumuz balıklardan torik kö • 
"'11ız/ .. O hadar bol ki; ne yapacağı
~ bilemiyoruz. Bize nasıl balık tu
~iunızı öğrebnekten ziyade tutta
l'lıııta.:ı; balıklan ne yapacağunuı öğ • 
"'tecek bir enstitü la.zım. Bizde eksik 
01cııı o t,.,.af ! •. Kirmeye akıl öğret • 
~ek niyetinde değilim. Lakin, bu ha-
ar bol ve ucuz olan tarih balığından 

daha faz.la istifade edilebilmek için 
..,eselii: 

._ A - Tarih mevsiminde ve böyle 
vol .zamanlarda bir torik günü yap • 
lllak mümkün değil mi? -

8 - Torik balığından en nelisi ve 
lılılıi yemeh yapana bir müh<ilat va • 
ıiedereh bir miiaabaha açılamaz mı?. 
Balıkçılar cemiyetinin ne yaptığını 
l>ilmiyonan amma, ben onların yerinde 
olaam bu gibi çarelere baş vurur, ayak 
lcarınuz;a gelen ba ıerveti hedrolmak· 
tan korumaya çalııırun. •• Beheri üç ki 
1odan fazla toriklerin böyle ucuz ve 
l'<>k Pahasına aahldıhlarını gördükçe 
acıJ'Or ve torik olmadığıma ,ükredi • 
Yorum. Hem öyle kelli /elli olmak, 
lae,,, de birkaç alıçeye sahlıp rezil ol
"1cık tahammül olunur ıey değildir. 
ŞimJi, ba sahrlardan sonra bu müba 
re/, balığın bana ne gibi yemekleri ya 
Pılacağını yazacak okuyuculara hem 
tefekkür edeceğim, hem de onların sağ 
ltk verdikleri yem~kleri • huliisa ola· 
I,"" · yazacağun ••• Belki böylelikle bir 
ı.~ toriğin fazla aahlmasına vesile o-
~z ..• 

Bilmem siz ne dersini.z, benim to
"İk balığına harşı hususi bir sempatim 
lltırdır. Safderun, bön ve iyi halpli bir 
lıayvandır. Her ağa düşer. 

FELEK 

Harpte ölen İtalyan 
askerleri 

Dün, Umumi harpte ölen lta}yan as
t.,,.!~ hatırasıru anmak üzere Feri
lı<iy katolik kili..,.; mezariığmda bir a
Y!>ı yaı>ılmı§itır. Ayinden sonra mezarlar 
>ayaret edilmiş ve çelenkler lıonulmuı • 
tin-. Merasimde ltalyan Konsoloshanesi 
eıltaıu ve 1 tal yan kolonisi iıle edci muha
t'İ!>ler hazır bulunmuştur. 

( BORSA 1 
lİ§ Bankasından alman cetveldir) 

5 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
:•tikraa:, dahili 96,SO Rıhtım 17 ,50 
tl:ll Erga.Tii 97 An. Mümea•il 50, 10 

ol'lİtürlc. 29,75 An. TahYiıli ı, :ı 45,85 
., il 28,45 • 111 .JS .... ü 

•• ili 28.,GO 

ESHAM 

ı, R~ıı.k-.at N•m• 10 1 Reji kupon••• 
., "' H•miline 10 Telefon 
'İ--~ Miieasia 97 Terko• 

1.trkiye Cumhu- Çiı:oenlo 
~Jet Banka11 58,SO ittihat dey. 

l'amvay 31,75 Şa.rk dey. 
~"-ndoıd Hlaae 27,611 i lla1ya 

2 .25 
10,50 
19,25 
13,.85 

13 
0,85 
1,55 
4,75 Ş''"· Hayrlye JS.SO Şark m. ecza 

ÇEK FiYATLARI 

629 t Prai 
12.06 • B eJgrat 

9.Z8,4j i Moa~ova 
79.40 Berlin 

2. 44.25 V a rfO't'& 

83 ;!0 l Bud•p•• •• 
3,40 25 ~.d .. it 
1 1 7,ı;ı.:. BUkreı 

' ı.:. 06 Viy a na 

NUKUT (Sctış) 

K. r..ı:.7Ul ı 

~ F Franaı.& 
- .. 

20 1 l avııçre 

, Dola.1 :ı ı l Pe:r. e ta 
·1 f~u ı Çek 

"~i 
1 Mark 

1
1 Şı!e A"'. Z e ti 

!{) lat~rt.n &29 L•y 
l.Q Liret 2 20 Dinar 
<o L,...a 23 1 c n o v iç 
:ı:o F' L lçıka 11 • ' , ~ h .! • '' ~ • 

19,02 
34,SS 

J0,.9t, ~5 
IJJ7,57 
4,1. ..... t.t 
3 ,92.86 
5,81,34 

79,21 
4.20.92 

Kurut 

815 
18 
43 
22 
18 
54 
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İhracatımız 
Son aylar zarfında bir 

kaç misli fazlalaştı 
Son aylar içerisinde ihracat mallan • 

mızda görülen canıhhic ve kaYDafma ay
ıu hızla devam etmektedir. Bıilhassa muh 
telif maddeler üzerinde ihrac2ibn devamlı 
td<ilde artma'll ve .. toklarm tükenme de
r~inde azalmaaı fia1ılıı.rıın iııtikrarlı ve 
oağlam bi~ hal almasını intaç el!:ıtiF· 

Birl<aç .......aa.lreti, umumi hulır.utın 
doğurduğu dtwgunluktao az çok anc.le
oten ihracıtmıız oon aylar zaıf...:la esJci
lere nis.betle bit- kaç misli fazlala~ştır. 
En başta olarak ıbuğday, yapağı, tiftilı: . 
fındık, yumurt.ı, aitim ve afyon Üzerin
de yapılan değ.,.-1.i satışları kaydedebili
riz. Bunlardan bir çoğunun •tokları kal
mamış gibtdir. Hariçten yapılan istclder, 
bu sağladığın kat'i bir istikrar wuiyet! 
al<lığnıı göstem1dd:OOir. Gen!I< tacir ve 
ihracoıtçı, gerekse memleket hesabına 

•evinç uyandınm bu inkişaf, $OJl akdedi
len ticaı-..t anlaşınalan ile daha verimli 
bir çağa ginnİ!tİr. 

Sinemacılar toplanıyor 
Şehrimizdeki sinema t.ahipkri, film • 

!erden alınmakta olan giimrük resminin 
a7.aitıtması, elektrik üc:rotinin indiTÜme
..; ve daha birçok işler hakkında Ticare4 
Odasına müra<:aaıt etmişlerdi. Sinemacı
lar, bugün Odada bir topiımtı yaparak 
bu iıleri görüşeceklerdir. 

Avusturya kömür alıyor 
Avusturya Demiryollan idaresi, RU'S 

kömür sendikasından 16 bin vagon kö
mür alacak, .karşrlığı olar'* 1500 vagon 
elma verecekf!ir. 

Tasarruf haftası -----
Kanunuevvelin 13 ü için 

hazırlıklara başlandı 
Milli Ikıtı.sat ve Tasarruf Cemiyeti 

Ki.nunuevvelin 13 ünde bıqlıyaca.k o
lan tasarruf haftası için ş.iıındiden ha
zırbklara ha§lamttbr. Halla iktısat ve 
taaarrufa teşvik için, o hafta zarfın
da genİJ mikyasta propaganda yapı • 
laca:k, koınferanu.lr tertip edilecek • 
tir. Bu arada bir de geçit remıi hazır
lanacaktır. Milli iktısat ve tasarruf ce 
miyeti, 60 bin afi§ ba.&tırmağa baıla
mı§br. Bu &fi§ler, bütün vilayetlere 
dağıtılacaktır. Haftanın geçen yıllar
da.n daha iyi bir şekilde canlandın! • 
muı için mekıteplerde de talebe ara
amda bazı müsabakalar tertibi dii!ü
nülmektedir. Yakında muhtelif t"§ek
kül nıfuness.illerinin iştirak edecekleri 
hir toplantı yapılarak haft.a.nm prog· 
ramt te&bit edilecektir. 

Bina vergisi 
Taksit müddetleri ---Dün ~ehir meclisinde hn.
rareth müzakereler oldu 

Istanbul umumi meclisi, dün öğleden 
sonra iki·?Jci toplanmaosını yaptı. l.:elseyi 
birıinci .-eİ3 vekili Sadettin Ferit Bey aç
tı. Eski .ı:abıt okunduktan sonra, ruzna
me mucibince müzakerata !!"<;ildi. Muh
telif daİ!r<>1erde" gelen Lvrak a:ıt olduk
lan encümenlere havale edildi. Bundan 
sonnı, maliye, vergi, askl"!·lik, maar:f k<>
misyonlarına şehir nam • 4': seç!lecek fu:a .. 
ya dair makam terl<eresi okundu. 

ikinci celsede, riyaset divanı tarafın. 
dan, bu ~omiS)"'ODlara tnuvaiık gGrirlen 
azanın i.nnleri olnmdu ve lrabul edildi. 
Belediyenin 1913 senesinde P.;..ı.,r Ban 
kasından yaptığı bir milyon yüz bin al· 
tm liral..k istiıkı-azm ödenme şclı.li haldan 
da yapıla., mukavcle<'.lin tetk:lci Muhtelit 
bir encümene havale edildi. T .,.;kik.ıtı 
müteakıp ,umumi meclis mukaveleyi tas .. 
tik edecek ve t a tbikata geçilecektir. 

Bina verg>si, taksit müddetleri aded;. 
nin dörtten ikiye indirilmesi hakkında 

Maliye Vekaleti ile IO'ta»bu.J Tah~il Mü
dürlüğünden gelen tezkereler okundu. 
Adalı Avni ve Baro Reisi Halil Beyler 
bunun aleyhinde bulundular. Vatandaş
ların esa.len tahsili emval kanwıu muci .. 
hince tahsil edilen bu verg<lerden şika • 
yotçi ohluklarını söyledileı-. Diğer am 
bu t•krc i;tiriık et1'. Halil Bey: 

- vergi taksit adedini ikiye mdirınd< 
değil, hatta alt.ya çıkamıak daha iyi o
lur. l'"akat ka.nun azami döıt taksit ola
rak tayin etmiştir, dedi. 

Bundan sonra, Kaıdrköyünde Cafera· 
ğa mahallesinde Toprak sokağında tesi· 
.One ruhsat istenen pazar mahalli hakkın 
daki Daimi Encüm<:n mazbataaı okundu. 
Mazbata tetkik edilm<H Ü'zere Mülkiye ' 
Enci:menine havale edildi. 

Bundan sonra Kavalah Hüseyin Bo
yin, Izmire tütün ~übayaasına g.Mleceği 
için 15 gün veya bir aylık mezumyet ta• 
lebine da.r mektubu okundu. Muvafık 
görüldü. 

Umumi Meclis cumariesi günü r.aat 14 
te tekrar loplaumaık üzere saat 15.40 b> 
içtimaa nihayet verdi. 

--
Hava raporu 

Sıfır derecei hararet ve deniz seviyesi
ne indinlmiş barometre bu sabah: 

Saat 7 ~e 771, saat 14 te 769. Hararet 
derecesi: oaat 7 de 13 saat 14 le 17. A-
uuni 18, asgari 11. . 

Rüzgdr ekseriyetle poyrazdan esımş
tir. Azami süı· .. ti s n: _, t:Je (9) metreye 
ç b .. i'tır • 

On kuruşa çifti: Torik 
Balıkhanede günde vasati bir hesapla 

50 bin çift torik satılmıştır 
Yinni gündenberi devam eden to

rik bolluğu, baltk f.iyaıtlarını iyiden 
;yiye dii§ürmüştür. Toriğin çifti 10 ku 
ruşa kadar &atılımaktadır. Yirmi gün 
zarfında balddıanede va&a.ti olarak: 
günde 50 bin çift torik aablmıttır. Bu 
balık bolluğu dolayısile, bilhassa Yu
nani.otana fazla ihracat yapılmakta • 
dır. Dün, 10 hin çift sevkedilmİ§t.ir. 
Diğer ta.raftan, Y unanistana halde gö
türmek için evvelisi gün limanımıza, 
aoğuk hava dep~larmı havi 3 küçük va 
pur gelmittir. Bu vapıll'la bir iki gün 
zarfında mühim mikdlU'da babk aev
lredilecektir. Az mikdarda Bulgaıi• • 
tana da balık ihracatı yapılmaktadır. 
Dün, bir balık ihracatçısı kendi&ile gö 
rüşen bir muharrir.iınize, şunlan aöy. 
lemi§ tir: 

- Balık bolluğuna rağmen, fiyat
lar pek fazla dü§üktür. Bunun aebebi, 
buz ve tuz pahalılığıdır. Balık sevki. 
yatında en fazla kulla.ndığnmz bu iki 
maddenin bize maliyet fiyatı çok pa. 

ONIVERSITEDE 

•• 
Universitede 

Üstüste bir sınıfta iki sene 
kalan talebe 

Hukuk Fakültesinde, iki ..ene ay;nl ••· 
n.ıfta dönen talebelerin üçüncü -sene .de 
tahsillerin~ devam edip edemöyecekleri 
meselesi haılledilmi;tir. Bu giıbi talebeler 
meşru bir mazerette ayni sınıfıta kalmak 
mecburiyetinde bulumnuşlana, kayitla
n yeniknecck ve iiçüneü ıene de tahsil· 
!erine devam edecaderdir. Bu giıbi tale
benin fakülte}"' müracaatla kay.tlanru 
yenilemeleri için, bu ayın 15 ine kadar 
bir müblet verilmıiştir. Bu müddetten son 
ra müracaat eden talebe hak.lannı kay • 
bedeceklerd:ir. 

Doktora dJrsleri 
Univenitede doldnra sıruflannda, bu 

ayın on beşinden itibaren derselere başla· 
nacabtır. O vakre kadar kaydolmayan ta
lebe derslere devam edemeyeccl<tir. 

POLiSTE 

Bir cerh id'f ası 
Galata Necatibey caddesinde, 163 

nwnaralı dükkanda ohıran Duru 
mavn·t zabıtaya müracaat ederek, 
kömürcü Cemal tarafından yaralandı· 
f ';ıı iddia etmiştir. Cemal yakalanm.ış 
l : r. 

El!ni makineye kaptırnıış 
Küçükpazarda bir kere.te fabri· 

kaaında çalışan izzet Efend; ağaç ke
serken, elini makineye kaptırmış ve 
yaralanmıştır. Tedavi edilmek fü:ere 
Ce:-rahpıı.şa hastahanesine nakledil • 
miştir. 

Haydar B. mezuu 
Maaril Müdürü Haydar Bey bir 111Y 

mezuniyet ahnı§tır. Haydar Beyi.n vekô.· 
!etine M,.,....if Müdür muavini Şevket 
Süreyya Bey tayin edikmştir. 

....,.._-...,. 

halıdır. Buzun kalıbını 70 ~tan a
lıyoruz. Bir kalıp buz iki •epete ancak 
kifayet ettiğine göre eklenen masrafı 
hesap edebilirainiz. Tuz bahsine ge • 
lince, bunu da çok paJıalı alıyoruz. 
Tuz piyaoası toptan 10 • 11 kuruştur . 
Bu da ihracatı gerileten &ebeplerden
dir. Yunani~tana aevkedilmek üzere 
balık alanlar Pireye kadar >oğuk ha · 
valı vapurl.arla götürüyorlar. Ve tu • 
zun •kilosunu iki kuruştan tedarik et
tikleri için tuzlama itini Pirede yapı
yorlar. Tuz ve buzun bugiinkiliıe nis
betle daha bir hayli ucuzlatılmaaı ge
rektir.,, 

Diğer taraftan, alakadar bazı 
kimaeler, kcıı....-ve suretile yapılacak 
aevkiyatm yalııız memleket dr.ı;mda 
değil, hariçte de iyi bir rağbet bula
cağını aöylemektedirler. Hali hazırda 
konserve suretile oatı~ yapan bir iki 
müeasese mevcuttur. Bunlar da ancak 
belli başlı istediklerini karJılayacak 
mikdarda imalatta bulunınakta.dırlar. 

Taksi mese~esi 
Alakadarlar rrevcut tak
silerin tahdirlini istiyorlar 

Taksi otomobillerinin bundan birkaç 
&ene evvel piya•aya çol< fazla olarak çık
ması, otonıobü -saıhiplerini -son zaman -
!arda çok ciddi btr endiııeye clütiinnüf· 
tür. Otomobil acentele:inin her sene y'e· 
ni bir modelle piyasada görünmeıleri pa
ramızın mühim bir krsmını hariıce çek • 
mişti. iki sene evvel belediye, tek tal.si 
·tipini tayin ederek, piyasaya her gün bir 
nevi atomobil çıkmasının önüne geçmiş
tir. Buna rağmen bugiin, taık:silerin ka· 
zaneı birkaç sene evvelki vaziyete göre 
hemen hiç mesabesine inmiş.tir. Bugün 
bir -taksi otomobilinin umumi ha •. -tın
dan, araba sahibine düşen kar yüzde 
yüz yükselen benzin, resim ve ~r 
masrafları da çıktıt.tan sonra hiç hir !l"Y 
değ:ildir. 

Benzin mesclesi, bilha&sa mühimdir. O
tomobiller, miişterisiıılik yüzünden, mü
temadiyen boş servis yapmakta, boywıa 
benz:in istihlak etmektedirler. Yaptlan 
he""lJlara göre, senede sarfedilen 
( 3,600,0!JO) litre benzin.in yansı bu yüz 
den İsraf edilmclıotedir, 

A1M.ı:adar ve sMihiyettar zevnt l'S<tan .. 
bulda taksi meselesinin yemden tcııirik e
dilmesini ve otomobillerin tabdide tiıbi 
tutulma~ını ileri sürmektedirler. 

Fırka ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halk Fırkası ocak kon 

greelri dün akıamdan itibaren b~la
mıştır. ilk yapılan kongre Kumkapı • 
dır. Ocak kongreleri bu ay sonuna ka 
dar sürecek, müteakıben nahiye, ka
za ko~eleri yapılacaktır. Vilayet 
kon.gresi geçen sene yapılma.dığmda.n, 
iki senede bir toplanması muka.rru 
olduğu cihetle, bu oene toplamlacak
tır. 

Himayeietlal şubeleri çalışmakta, kimseaiz çocuklara elbiseler ver· 
mektedir. Bilhassa mektebe giden çocuklara yapdan ba yardımlar bü • 
yük asevinçle krşılanmaktadır. Bu resimde. görülen _ço.;uklra da F_atih 
Himayeietlal nahiye ,.,besi tarafından elbıseler verılmış ve çok yennde 
bir iyı':ik yapılmı,tır. 

ViLAYETTE 

Milli emlak 
Bütün doı;yalar t&mamı::n 

tanzim edilmektedir 
Milli emlakin tasfiyesine ve doeya!an

nm tanzimine çalışılmaktadır. Bu husus 
ile yeni Milli Emlak Müdürü Şefik Bey 
çok yadcından alakadar olmaktadır. 

Tasfiye işlerinin ne vakte kadar bite
ceği bd.li değildir. Bütün emiakUt düz • 
gün do'1)'alan vücuda getirileceldir. 

Vergi itiraz/an 
idare Heyeti dü,..kü toplantrsmda top· 

tancı tacirlerin iMihlak vergisine olan İ· 
tirazlarıru tetkik etmiştir. 

MAHKEMELERDE 

Dosya satma 
Davası neticelendi 

Üçüncü ceza zabıt katibinin 
do5ya satmadığı sabit oldu 

Uçüncü ~eza mahkcme,.inde zabıt 
katibi ikeı.. bir do~ya S(!ıtn::.,ya teşeb .. 
büs e«iği iddlıuile bir jftiraya ma • 

ruz kalan ve muhakeme altına alınan 

Cemil Beyin muhakemesi birinci ceza 
mahkemesinde ikmal edilmiş.tir. M" 
hakeme neticesinde Cemil Beye isnat 
edilen suç sabit olmamı§, iddia maka 
mı tarafından Cemil B. ha.klanda beraet 
karan verHmesi istenilmi§Iİr. Cemil B. 
de müdafaasında ser.elerdenberi Adlı 
yede çal~tığını, hüsnü hizmetine da
ir nezdinde çalıttığı bütün ô.mirlerin 
ve hakimlerin tahadet edeceğini, dos
) d satmaya t:er,e2'?Ü! <-tmıyeceğini SÖf 

lem:ş, mahkemeden ada~~t -ı: e beraet 
kararı beklediğini ilave elmieştir. U· 
zun aürn bir müzakereden sonra C.e. 
mil Bey;n beraetıine karar verilmif 
tir. 

Belııdi•· e kesesinden 
l§çileri kendi evlerinde çalı§tırıp 

belediye i~inde çalı;ııntf gibi gostere • 
rek belediye veznesinedn yevmiye ve 

para vermetken au.çlu belediye me • 
murlarından lh&an ve Galip Beylerin 
mulıa.kemelerine ağır ceza mahkeme
sinde devam edihni§tir. l§Çilerin ifade 
lerine göre Ihsan ve Galip Beyler keıı 
dilerini evlerinde çabştmnışlar fakat 
köprüde çalr~ırılmış gibi gösterip bor 
droya ithal ederek yeVIl'liyelerini be
lediye kaJNUm<lan venlinnltlerdir. Ih
""" ve Galip Beyler hu İsnadı reddet· 
rniş<ler, söylenilen ayda köp>Üde i§ ol
madığını, a,m<!le çalışmadı[ıını ve yev
miye de verilmediğini , bu cihetin he
sapların tetkiki ile anlıqılacağıru söy 
leıni§lerdir. Muhakeme bu cihetin tet 
kiki için başka güne bırakılrnıftır. 

Kız k!!çırma davası 
Salihlili Mevlude Hanım isminde 

bir kızı cebren kaçırmaktan suçlu lb
rahi.m ile lsmailin muhakemelerme 
ağır ceza.da devam edi~tir. Hatice 
iaminde bir küçük kız şahit olarak din 
lennıİ§, bu kız l111?ail ile lbra.lıimin 
Mevludenin koluna girerek götürdük
lerini, cebir istimal e-edikleııini Wy· 
leımİ§tir. 

- Sürüklediler mi, Mevlude bağır
dı, kaçmak İstedi mi sualine de men
fi cevap vermi§tir. 

Bundan sonra müdafaa vekili suç· 
luların tahliyel~ini istemiştir. Bu ta• 
lep kabul edilerek suçlular tahliye o
lunmu§, muhakeme gelımiyen şahitle
rin celbi için ha§ka güne bırakılmıt· 
tır. 

Sc:hta vakAletnama mess!esi 
Fransız hasta.hanesi namına müte

veffa sör Bakann tasan-ufunda olan 
evi aahte vekaletname tanzim ederek 
batkaaına aatmaktan suçlu Sen Beno
va müe...eseleri müdürü Emil, nanıdi
ğer mühendis Emin Hikmet Beyle bu 
i~e methaldar olmaktan suçlu Niko • 
la, Süleyman ve Yusuf Cemil Beyler 
hakkındaki tahkikat devam etmekte· 
dir. Birinci istintak hakimi suçluların 
vuku bulan tahliye taleplerini tetkik 
.,tJnit ve bunlardan Yusuf Cem.il ve 
Süleyman Beylerin tahliyelerine ka • 
rar vermi§tİr. Emin Hikmet Beyle Ni· 
kola hakkında.ki tahki.k&ta mevkuf o
larak devam edilmektedir . 

Kanunsuz nikQh 
lzm.it köylerinden birinde kanun· 

suz ni.khlı kıymaktan auçlu Bayraoım 
ağır ceza mabke.n:ıe::.inde dunıfıili\aı ya 
pılmıştır. Bayram suçunu inkar et • 
me.ktedir. Muhakeme iddia m•kanıı • 
run evrakı tetkik ederek mütal"""mı 
aöylem....i için batka gÜne baa.kılmıt
tır. 

Esrar kaçakçılığı 
1 - &.rar kaçakçılığmdan dolayı 8 İn· 

ci ihıtıııas mahlı:<mesine verilen Aziz, Ah
met 'Ve B?dia ioimlerimleki iiç .,uçlu hak 
landa devam eden mum.keme bitirihniı· 
ıtir. Suç .ahit görülmediğinden her ÜÇÜ· 
nün de beraetlerine karar verilmi~tör. 

2 - Esrar kaçakçılığı yapmakla "uç• 
lu Emine isminde 18 yaşlarında genç bir 
kız hakk.ınddci dunışm'l dün d;ıkuzun • 
cu iıbtisas mahkemesind~ bitinlmiştir. 
Duruıma neticesinde ç.antasında esırar 
.aaklamadığı anlatılan Emine Hanımın 
"-=-~ti.ru>: karar verilmistir. 

Şehrin sı. ha.ti 
Herhangi bir ıruç yapılırsa yapıl 

1 
sın, bunun daima alfedilmen ka • 
bildir. Birçok ağır ceza ııuçlannın 
affedildiğini mücrimlerin ııalıve • 

1 
rildiğini görmedik ve işibnedik 1 
mi? Fakat dünyada bir kuvvet ve 1 
bir kudret vardır ki, o asla affet • 
mez. Yalvarsanız, didinseniz, ayafi 
larına kapansanız imkanı yok, al-
fa mazhar olcuna.zsımz. ı 

Bu haşmetlii, bu kudretlü, bu a
:zametlıi, "hıfzıssıhha" ha:zre!leri • 
diı-. 1 

Hıfzıssıhhaya karşı yapılan hiç 
bir ihmalin affedildiği vaki değil
dir. Muhakkak insanda bir iz bıra-
kır. j 

Sigara mı içiyorsunuz, öksürür
siinüz. 
Rakı mı içiyorsunuz, mideniz 

bozulur, umumi vaziyetiniz bir sar, 
sıntıya uğrar. · I 

Bunun için bir insanın kusura• 
nu affetmeyen hılzıssıhha, şehri l 
hiç affetmez. Onbinlerce, yiizbin- . 
/erce insanı birden sarsar ve rahat 
sız eder. işte bu rahatsızlığa karp. 
süratle tetbir almamız lô:zımdır. j 

lstanbulun sehir hıfzıssıhhası • 
na tamami:e ,;ygun bir şehir oldu.. 
ğu iddia edilemez. içinde yüzlerce 
pınar kaynayan şehirde sa mesele 
si henüz halledilememistir. Çok de , ' 
fa memba suyu diye içtiğimiz su • , 
lar sahrmç suyudur. Yağmur ıuyu-
dur. ) 

V cikıa memba başlarında hçıla. 
rın, damacanaların, şişelerin üstü• 
ne damga vurulmktadır; fakat bu ı 
damgaların gene sucular tarafın • 
dan söküldüğü ve halk ta pek eh-
miyet vermediği için, yeniden kıd
lanıldığı pepk çok defa vakidir. 

Belediye bu damganın yanınııı 
günlük bir tarih pekalô koyabilir, 
Ve halk ta damgayı tekrar ıucuyal 
vermemeğe pek güzel itina edebi -
lir. j' 

Süt meselesi kezalik. } 

Hangimiz içtiğimiz sütün ne sil• 
tü ve ne suyu olduğunu tJrik edtıt 
biliriz? 

Senelerdenberi sürüncemede ka 
lan bu mesele hiz';ii hallcdileme • 
mek felaketi içinde çırpınmakta• 
dır. 

Çiy yenen meyvelerin açıkta sa
tılması menedildi. 

Pazarlarda halli poturlu üzüm • 
cüler, torik kokusu rüzgiinna ma -
ruz küfelerinin içinden avuç CWU!i 
üzüm alarak tartmaktadırlar. 

Daha bunun gibi yiyecek ve İçe
cek meselesine dair ne kadar mi • 
sal zikretmek kabildir. 

Diğer taraftan koca lstanbu2 dö 
taraftan rüzgiir aldığı halde, lstan 
bullunun adamakıllı hava alabile
ceği, bedva, yol uğrağı bir paprk 
yapılmamıştır. Mevcutlar ise ihti -
yaca karp değil, belki bir niimune 
olmak üzere yapıldığı hissini ver
mektedir. 

Onlar da zaten senelerin yadi • 
giirıdır. 

Bütün bunlar şehirlinin çehre
sini ekŞitmez de ne yapar? 

Mümtaz FAiK 

"Lozan,, kitabı 
Bir ecnebi muharrırini 
eser hakb.ında bir mak~ıes 

Universite rektörü Mehmet Ceaul B 
tarafından yazılan ( Lozan) adlı kı) 
li eser hakkında Amerikan Jou.rnal 
intemaıtional law gazetesinde M. Ste 
phen P. Lodas tarafın dun bir mekale 
zılınıJtw. Mekaledc deniyOt' ki: 

4'Lozaın, birinci ~din ya 
yakm bir kısnunı teşkil 
tarihi bir başlangıç Türkiyeyi U 
mumi harbe girmeğe sevkeden se1-le 
ve neticeleri anlatmaktadır. Siriı:t<:ı cil 
din diğer kısmı miitarek•yi, lzmirin Y 
nanlılar tarafından işgalini, sulh muah 
delerini, Yunanlıların lalel"lel'iıu, ' 
muahedesini, Gazi Mu&tafa *'.emt."1 1-1 
retleri taralmdan milli hükümebn •\M 

kurulduğunu ve 17.mirle lstanbuiun ia 
Mdadı zaferile neticelenen mücadel 
izah ediyor. Lozan konfunmslariılc o 
münakaşa edilen başlıca mesdelerden 
Lozan muahedesiniın temin ettiği hal 
k:illerinden haıhseden ikinci cilt es 
rİn daha enteresan olan luamnu te 
eda-. Müellif muahedenin muhıteviyatı 
tahlil ve tetkik ettikten sonra onu tav 
eden ahval ile bugün doğurduğu neti 
celeri gösteriyor. Muahede mevz 
kapitülM.yonlar, bunlaırnı ilgası, mu 
de me.lninde mevzuubahis olan yeni T' 
kiye hU<ıimeli, Türlciyenin yeni hudu 
ları Osmanlı lm.parato,·luğunun ta 
yesl Boğazlar meselesi. . • v. s. gibi 
selelerdir. Cemil Bey, eserinde, işle 
bir fikri hukuki göstermektedir. lngi 
ı;zce ve fransıı:cayı iyi bi.lcn müell' · 
eserini bu iki lisandan birine tere· · 
ve neşretmek için vakit ve ir.ıkan bu 
labil~ceğmi ümit ederi:ı:. Bu suretle e 
rin, §Üphesiz ki, layık old ııi;u ge:ll~ 
kıyı daha iyi uyandırabi!cceğİne 
bu:luıı..naıkl.ayız.,, 
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r Öz dilimizle l' Oz Türkçe ile ... L ________ Bilmecemiz 
Kurtuluyoruz 

Geçen akşam bir fQtkı dinledim. 
Şöyle başlıyordu: 
Çeşmanı o mehveşin eladır ••. 
Kendi kendime düşündüm: 
- Çocukluğumuzda, bize bir 

parça arapça belletmişlerdi. Bu 
beli . . d 'l " " eyışın yar ımı e, çeşman ın 

gözler, "mehııeş,,in de (ay gibi) 
olduğunu anlayabiliyorum. Fakat, 
yarının çocuğu, başından sonuna 
kadar anlayamadığı bu söz yığını 
karşısında kim bilir, nasıl bucalı
yacak? 

Bizim hemen bütün fQ11nlanmız, 
asağı yukarı böyle koyu, ağdalı a. 
i{ıztardan çıkma nesnelerdir. Ezgi 
(1 )leri Je, deyişleri (2) gibi, sıkı
cı olan brı melez musiki, Ulu Gazi
nin buyurduğu gibi bizim için hiç 
te yüzağamcı değildi. 

"Meııliit,, ueyahut "lelrke,, ağzı 
dümtekle karlfık bir haykınp. Tür· 
kün kendi sesi olarak tanıtmakla 
en büyük yanlıfı yaptık. 

Alaturka parçalar içinde çok iyi
leri de bulunabileceğine "hayır!,, 
demiyorum. 

Fakat, bunların en iyileri büe 
ya ağlatıcı, ya uYUtucıı, ve o da de
ğilse sıçratıcı idi. 

Daha açık anlatmağa çalışayım: 
Şarkılanmız, gazellerimiz, tak.im
lerimiz, peşreıılerimiz, yalnız kulak 
lanmız için yapdmışlardı. 

içlerinde gönlü saracak sesler 
yoktu. Sözgeli,i, bir denizin çağla
yıfını, ormanda geçen bir gecenin 
uyandırdığı korkunçluğıı, bize doğ
rudan doğruya Qfdayacak bir tek 
türkümüz yoktu. 

Bir fırtına, bir ölüm, bir ilk yaz, 
nebileyim, ay ıp.ğı altında bir se
vişme, bizim ağır aksak ezgileri
mizle anlatılamıyordu. 

Garp tekniği, girdiği gün, bizim 
de özlü, bir musikimiz olacaktır. 

Ama, bu iş için, şu ister, bu İster 
denilecek. Doğnı! Fakat, çalışdır
ııa, aşdmayacak engel, öniine geçil
meyecek güçlük mü olur? 

Elde birkaç değerli kompozitö
rümüz ııar. Bunlar, Türldi.n ulusal 
(3) duygulannı, Batı (4) budunla
rının (5) türe (6) sine uygun ola
rak ezgileyebilirler. 

Türk .,.ıkldannı (7) taze, olgun 
bilgilerile, artık, rakı binliği bapn
da; 

Nittim sana ben ey kllfı hilal .. ? 
Tekerlemesini dinletemeyiz. 

M. SALAHADDiN 
(1) ezgi - ahenk, beste, (2) deyiş -

güfte, (3) ulusal - milli, (4) Batı -
garp, (5) 'budun - millet (6) türe -
adet, nizam, usul, (7) ışıklı - münevver 

EVLENME 
Tülbentçi zade ..-hum Haydar Mu. 

hittin Beycfmuli.nin kerimesi Fatma Ha
JUIJl ile C3boık ltl<odra V alioi Saffettin 
Manço Beyefendinin mahtımnı inhisar • 
lar Tütün eksı-lerioden Elvan Nezibı 
Beyin evlenme oeımiyetleri ikinci teşrinin 
biri.ı.ci pa,oo:be günü Haydar l'vluhlt· 
tin Beyin Şeh.zadebaşmdaki koı:ıaJdarm. 
da icra edilmiştir. Yeni evliı-e ...adet
ler temenni ederİ2. 

ZA YI. - Samatya ııubeainden almak
ta olduğwn maaş cüzdanile, mühür ve 
nüfus te:zıkereıni kaybettim. Yenilerini a
lacağımdan eskilerinin hükmü yoloıur. 

Ayte Düriye 

ZA YI. - htanbul Sıumtlar mcl<tebin

den almJ1 olduğwn şdıadetnamem.i zayi 
ettim. Yenisini alacağım. Eskisinin hiik· 

mü yoktur. 113 SEDAT. 

Milli tefrika: 5 

Gazetelerde reımi tebliğleri o
kumağa inhisar eden cephe gerisi 
vatanperverliğinden ayrılıp ya ce· 
nubun 11cak, ya timalin soğuk bir 
harp ovasına sürülmek hangiıi • 
nin itine gelirdi? 

Cidden ince yetitmit, mükellef 
olgun kafalarla idare edilen mek
tepler de yok değildi. Bunlarda ise 
şu elim laubaliliğe tuurla taham
mül ediliyordu. Hal'{>, fikir nesil
lerine müthiş bir tırpan vurmuştu. 
Ortada öyle doldurulmaz bir boş
luk vardı ki, derme çatma, ne olur
sa olsun, üç kişi, beş kişi yetittir
meği bir kar addediyorlardı. 

Tabii bu endişeler yüzünden 
mekteplerde ne disiplin kalmıştı, 
ne program ... Hiç bir 'ey! 

Her şey talebelerin südüne hava
le cdilmi~ gibiydi. O talebelerin 
ki içlerinde doğru dürüst gazete o
kuyamayan edebiyatçılar ve cem 

Geçen defaki bil..._.emizi ha.ile -
denler ara.smda çekilen kurada birin
ciliği: Harbiye, Kocabıçak apartana • 
m No. 1 de Müınin Bey . .Lkinciliği: 
Beyoğlu onuncu ilk mektep Fer.ihan 
Osman Hanım kazanmışlardır. idare
hanemize müracaatla hediyelerini aJ,. 
malan kendilerindı;n rica olunur. 

* ;-..... 
Bugiin yeni b.ir bilmece daha tak· 

dim ediyoruz. Müddeti pertembe gü
nü akşanıma kadardır. Osma.ııbca kar 
ı.W..n yazılı keliınelerin öz tiirl<çe 
mukabillerini §dcljıınjzin bot banele.ri 
ne yerlettirerek keaip (Milliyet bilme 
oe memurluğuna) gÖnderiniz. o ..... ~nı 
halledenler arasında kura çekeceğiz 
ve hediyeler vereceğiz. Kura n~c..:ı& 
rile bôl.necemizin ballediJmiı ıeldiui 
cuma glin.kü nüshamızda bwa.lcak&ı -
nız. 

Ceçan haftaki bilmecemi
zin halledilmis şekfi 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 -1 ~IE/ŞJI!Ti~l~IOIRIA/K 
2 EISIEIRl•l•l•IKIAIRI~ 
3 ŞIEıN:•IKIBIAl•IKI IIR 
4 i .Rl•iRIElm 1 NıEl8/KTI 
S Tl•IKIEıS/TiA/N El•iŞ 
6 l•l•l•ITI IBl••l8.E 
7 Çl•IAINIA/BIAiBIAmlt 
8 O'KIB/E/N'lllBii IBILI~ 
9 RIAIKllllE.lllAlm/DIAIR 
10 AIRIIIKilillBlmlLJAIP/A 
11 l(IAIRI ı ıs lltlTIA RIAIK -Yeni lıiimecımiz 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 ı•ı 1 1 1 ı•ı 
1 1 l•I llill 1 1•1 1 -

1 l•l•I 1 1 1 1 l•I 
1 1 1 ıaı 1 1•1•1•1 

1 
2 
3 
4 
~ 

6 
7 
8 
9 
l(J 
11 

•ini in/ 1 l•l•I 1 I• 
1 1 1•1•1 1 iDi 1 1 

•1 1 l•I l•I 1 1 111 
•I I ı mı •I ı 

I• 1 1 l•I• ..1 ıııı 1 

ıaı 1 1 1 lal 1 1 1 

1 1 1•1 1 l•I 1 1111 
Soldan sağa 

1 - Dünya ( 4). Hars, zina!: ( 4). 
2 - Bir menim (3). Atmaktan e -

mir (2). Cephe, kırmızı (2). 
3 - Beyaz (2). T..kaiit (5). 
4 - 8"' ( 4). Beyeu- (2). 
5 - CeHur, kahr..nan(2). Yama (2) 
6 - Reıit, telgraf (3). Nota (2). Hal 

nl>ıtası (3). 
7 - Biz değil, onlar da değil (3). 

Zat (3). 
8 - Mecburiyet (4). Mevce, taı ıa. 

nıııbsı (3). 
9 - Metaıldıat (2). Ah... (4). 
10 - Valide ( 4). Cazibe, ipira ( 4). 
11 - Fert (3). Ayı yvvası (2). No · 

la (2). 

Yukardan aşağı 
1 - Kadem (4). Ari<& (3). 
2 - V>aiııfe (4). RWPr (4). 
3 - Ahbap, akıl (2). Dal yavrum 

(5). Beya:< (2). 
4 - Sonuna bir (L) koyanaıuz çın • 

lar (2). 
5 - Nota (2). Tiiıf<ü (4). 
6 - Mezraa (5). Ben değil, o değil 

(3). 
7 - ihtiyar (4). Nota (2). 
8 - Mesih (3). Berf (3). 
9 - Bir mcyva (4). Rabrt edatı (2). 
10 - Amme, halk (4). 
11 - Mutedil ( 4). Pistan ( 4). 

ZA Yl. - 1930 senıdnde Şi~li T erak
ki Lisesinden aldığ1n1 t>rtamektep §eha· 
detnamemi zayi ettim. Suretini çıkarta,. 
cağmıdan hükmü olmadığını iJ'\.n ed&o 
rim. 329 numaralı Saiahattia 

Müellifi: Nazmi Şehap 
tarh yapmasını yeni yeni öğrenen 
fen fakültesi "müdavimleri., görü
lüyordu. Artık talebe demek, kav
gacı, atak, hovarda ve gürültüyü ıe 
ver bir genç demekti. Hoş ... bu 
teli.kkiniıı hamurunda hürriyet ve 
Balkan ha,,bi senelerinden yuvar
lanıp gelen kötü ananelerin de teıi 
ri yok değildi. Bir nesil evvelki da
rülfünunun verdiği nümuneler san 
ki pek hllfka teYler miydi? Arada 
bir fark varsa bu ancak o zamanki 
atak ve kavgacı genç insan ıafları
nm çok kalabalık olmasından iba
retti. Ve nihayet belki it timdi bi
raz daha çığırından çıkıverınitti. 
O kadar .•• 

Nazmi, işte bu hercümerç içinde 
ya.şayan gençlerin elebaşılarından 
biriydi. Atak mı ataktı. Hemen her 
kavgaya giriyor, her yerde kavga 
çrkanyor, gözünü daldan budak
tan sakınmıyordu. Bir yerde bir 

..... ~ .. 
t.J,ra.~j_ " aı...."ı',.ı\,.a,,ı.,,.,...J,.._.~l 

/ rsENENiN EN MUAZZAM FİLMİ, ŞAHESERLERİN ŞAHESERİ, EN GÜZEL FİLMLERİN EN GÜZELİ 
Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18. Almanca cleN. 18.30 Plak ile dan~ 
musikisi. 20.20 Ajans haberleri. 21.30 
Solo, orkestra, caz ve tango. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,35 Friedlin. idare•inde orkeatra kon••ri. 

19,50 Mi:isabahe, 20,30 Yeni Maca.r ıiirleri, 
21,10 Macar ıa.rklları Çinaıene orkestrası 're
fakatile, 22,20 Son hab<l!.rler, 22,40 Budapeıte 
musiki hey'eli tarafıııd.an Maza.rt konıeri, 
23.10 Opera havalan. 24,10 Pli.k. 

823 Klu. BUKREŞ 364 m.: 
13-15 Ci.indü;ı; kouseri, 18 Hafif musiki plıi..k, 

19 haberler, 19,15 PIAk, 20 UaiYersite, 20,20 
Plak, 20,4S Konferan&, 21 Solistlerin iıtirakile 
orkestra kon•erİ, 22 istirahat. 22,15 Radyo or
kestrası, 23 Ha.herler. 

223 Kbz. VARŞOVA 1345 m.: 
16,45 Popüler faTk tnuai1'i.ai, 17,45 Müaaha- J 

he, 18 Piyano refak.atile ıarkılar, 18,25 Kon• I 
feraaa, 18,35 Ha.fif mu•iki plil:, 19,15 Oda mu• 
1oi.kiai, 19,45 Edebiya.t_ 20 T ara..nni, 20.,20 Ak
tüalite, 20,30 Piyano koaseri plik, 20,45 
Mu.h.teUf, 2~ Halııerler, 21 Hafif ıarkda.r, 
21,45 Haberler, 22 Senfonik lt.alk musikisi, 
23 Kouserli rekl.i.8'lar, 23,15 D ... a mu.ıikia.i. 

KRALİÇE KRİSTİN 
Aşkı uğrunda tahtından feragat aden fsveç kraliçeainin gizli bayati Fr:ınıızca 

ıllzlil Metro • Golı'.wn • Mayer ıüperfilml. Baı rollerde ve J O H N G 1 L B E R T 

Yarın akşam: 
Büyük ıinema aıllsameresi olarak 

MELEK 
Sinemasında 

göstcrilm~ğe başlaaacakbr. 
Perşembe matinelerinden itibaren izdihamın 

!inine ıeçmek için 

iPEK ve MELEK sinemalarında birden 
Fiyatlarda zam yoktur. 

Numerolu mevkilerin eYelden alınmaıı rica olunur. K~•. PRAG 470 m.ı ili 
18,05 Plik. 18 Miiıakabe, 18,50 Çift K .. 

man lco•aeri, 19,10 Halterler, 19,20 Almanca Jlı-lll!!i!3i!§;;J!!;!!i;!;;E;E!!!l!l!!!!i!i!!!;;~;;;;ı;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;iii315;;;i3i1E;;~-l--l!!ll-----------------ııı 
~•ıri1at, Z0,10 Şarkılar 20.SO Jranh ••ir Fir• 
cluainin 100 a.cü ölüm yılrw lea'it, 21,10 Mu
sikide ıür keman ile, 21130 Temsil, 23,15 Plik, 
23.30 lnci.lizce babwler. 

950 Khz. BRESLA V 316 m. 
17: Nqeli konaer. muhtelif. 19,15: Max Re

cer'ia eaerlerind~ piyano, keman refakatile 
•arialar. ınubtelif. 20: Hariçteki Almanlar için 
ıii.rler. 21,10: Ra.d.yo orkealraaı. 23: Haberler. 
23,25: Teknik neıriyatı 23,.35: Daaıa mutikiti. 

Kbs. KÖNIGSBERG 291 m. 
17: Hafif musıki. 18,35: "Schatzgraeber., i

simli skeç. 20: Piyano muaikisi. 20,30: Amele 
n•ıriyab. 21,10: Akıam konaeri. 22,15: Reicb1o• 
vehr takımının kçınaeri, 23,35: Siyasi bahisler, 
23.SO: Gecll!!I muai.kisi • 

592 Kbz. V!Y ANA 507 m. 
18,30: Karqılı; kon&er. 19: muhtelif. 20: Ha

berler. 20,10: Şarkılar •• hafif parçalar. 20,50 
Memleket propa.aruiaşı. 21,10: Musikide mi
zah (Holzerre kuartet orkestratıı). 22,20:Mö
aahabe. 22130: Konaerin da•amt. 23,30: Ha
berler. 23,50: Tautenb.aya kuarteti. 24,50: Dans 
pl&klan.. 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TİYATROSUNDA 

1 SOMER 
(Eski Artistik) sineması 
GYULA HORVATH çıgan or
keıtrası, Viyana Filarmonik or
kestrası ile Opera heyeti mu
rınniyes!ninln ı,tirakile ıayanı 

perestiş yıJdı:ı: 

MARTHA EGGERTH 
tarafından temsil edilen 

BiTMEMiŞ SENFONi 
filmi ile her ıeanıta salonıı 

buıcahınc olmaktadır. 
Türkçe izahatlı Fox Jurnal. 
Dikkat: Bu akşam lstanbul radyosun

da bu filmin bütiİll musikisini dinle
yeceksiniz. 

••••• 
Bu film pek yakında Anlrara'da Yeni 

fııın~ul !ıliiliıjid <inemada ve lzmirde Tayyare sinema-
MADAM $durTlİjafroso • •nda l{ii«crilecckrir. 

Saat 20 de 

Kom1~~~:l\ lllWjjjllllll 
ve bir başlangı~. 
Yazanlar Vilrtoryen 
Sardu ve Emil Mora 111.Jll 
Tercüme eden Seniha 

Bedri H. IHllllll 
~263 

V PURCU!.U 
TURIC ANONiM ŞlRllTI 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Limet H-, T.LJon: %2925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
INôNO 

PERŞEMBE 

vıputu 8 
Tcşrinlsaa.I 

günü saat 11 de 
Sirkeci nhtımından kalkank doğru 
lzmir, Antalya, Ala'1ya, Anamur, 

Menin ve Payasa pjecek, döoii!te 
bunlara ilaveten Taşucu, Çanakkal.e

ve Geliboluya uğnyı:."aktır· 

btanbui ....tiye mahkemesi üçüncü hu· 
kuk dairesinden: Madam Maıkruhiniıı 

ikametgahı meçbıil Toros Efentr. aleyhi· 
ne a..,ıığı feshi nikah davası üzerine iJB.. 

nen vaki t:eLq üzerioe müddeti zaıfuı. 

da cevap venııemiş olduğundan da~ 

mıı talebi ile tahlnlı:ıwt giinü olar .ık 13 -
12 • 934 perş>embe günü saat 14 de ta -

yin edilmiş olduğundan yevmü mezkUr

da bizzat veya bilvekale gelmediii tak • 
mrde tahkikatın gıyıibeı:ı icra kılınacağı 
ilan olunur. ( 4453) 

gürültü olsun da oradan Nazminin 
sesi ititilmesin, buna imkan yoktu. 
Eeeee ... Biraz hovarda idi de ..• 

Kadınlar, bu mat renkli, zeki 
balatlı, çevik delikanlıyı pek tatlı 
,bulduklarını s.öylüyorlardı. Hele 
hislerini öyle sıcak bir dille ifade 
editi, öyle içten bir konufUfU var· 
dı ki Tünel baıJındaki Alman mek
tebinin en nobran kızları bile der
hal yumup.yıveriyorlardı. 

Arkadatlarmdan Lir ikisi bir 
gün, gönül iJleri bir çıkmaza sap
lanınca onun .bu kuvvetinden istİ· 
f adeye kalkıtmıtlar, barıtmak için 
çıldırdıkları sevgililerine yazdıkla
n mektupları ona tashih ettirmit
lerdi. Bu iyi bir netice verince di
ğerleri de yav&lJ yavalJ yılıtmıtlar 
ve sonra artık sermayesi kıt olan
lar, ellerine birer renkli kağrt zarf 
geçirince; 

- Ocağına düşdük Nazmi •.• -
diye yalvarmağa, bin rica ve min
netle gönül ınuhaberelerini ona 
yapbrmağa başlamışlardı -

Zaman ile bu hal, umumi bir iti
yat tekline girmiş, nihayet bir gün 
bu iti büsbütün üstüne yükleyiver
mişlerdi. Şimdi, Beyoğlu postaha
nesinde bir kutuları vardı ki ana'h
tan Nazminin cebinde idi. Sevda 
kumpanyasının bütün rnektuplan 
oraya 2eliyor, Na:zmi bunları birer 

!;11:.hZADt.bA~I 

Hilal Sineması 
Ümidin fevkinde mnvaffaklyetle devam 
ermekte olan filmlerin soa iki günün

den isrif•de ediniz: 

Roma çılgınlıkları 
ve 

Vo~ga ·- Vo1ga 
Münir Nurettin Bey tarafından ( AY· 
RILIK TANGOSU) Yugoslavya Kralı 

Aleksandr Hazretlerinin maruz kaldığı 
suikast ve bütün tafsilaa 

Perşembe günündeR itibaren; 

ZOMBİ - Y a,ayan ölüleı 
ÇILGIN HA YAT 

;I ~ıı!ı.ıt.:ad.clla,şı L\.llLLt. L ı ıyatrosun..ı.;, 
~j 8 Teşrinisani Çuşam 

ba günü akşamı 
NAŞi r llEY Temıilltı 

12 kişilik balet ve 
orke$:r:. işt!r:ık:': 50 

kişi sahnede 
DEKOLTE KIZLAR 

Rövü operet S perde 

İİiıHYiieiinil!i iidlieiikiinriilaiBriili!!!ö· 
8

Yi;i;eiiniii ;;;!;;ım;;;;i riiaiin<O!eiin --~! 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy T 1.opçular caddesi No. 35 

8053 

ZA YI. - Arabacı ehliyetııamemi ve 
rüam mücadele vesikalarımı zayi eııtiğjm.. 
den yenisini alacağımdan hükmü yok -
tur. Kazım bin Om-. 

birer okuyup cevaplarını yazıyor 
ve sonra her ıaıbah, burada top)an. 
drldan vakit hepsine ne yapacak
larını, nerelere gideceklerini birer 
'birer anlatıyordu. Bu bir parça 
garip bir vaziyetti ama. •. Diğerleri 
de zaman zaman çenelerini onun 
lehine seferber ettikleri için takas, 
tukas oluyor, ortada mesele kalmı
yordu. Fazla olarak hepsi kalpleri
ni onun avucu içine buakbkları İ· 
çin ne isterse onu yapmağa mecbur 
oluyorlar, sözünden dıtan çıkamı
yorlardı. Bunun için Nazmi boru
sunu istediği gibi öttürebilmit. ya
vaş yavllf bir Ali kıran bllf kesen o
luvermişti. 

Bilhassa, 333 senesinin bu ilkba
har aylarında adeta bir diktatör 
tavrı takmmıftı:. 

Sağ taraftaki kapı, blorifer dai 
resİBin kapısıydı. içeriye girince 
bir iki adım ilerledi. 

Kazanın az ötesinde, hir kömür 
yığının üstünde göpü, bağrı 
açrk bir insan, sırtüstü u:ı:anmıf, 
yatıyordu. 

-ömerof! 
- lmnhh! 
-ömerof! 
-Haaa! 
- Gene mi sız.dın? 
- Ne yapayım be uıta." 

7 ikinci teşrin 21 de ~ 

SARAY (Eski Glorya) Sinemasında 
MÜNİR NURETTİN KONSERİ 
Programda: Gazi Hz. )erine ithafeıı beıtelenen Millt tin, 1'e 

halk türküleri diğ~r glzel yeni eserlerle armoniıe edilmiş nefiı 
Tt:rk musikiıi nnwuneleri meucuttur • 

FILÜTHNER PlY ANODA: Prof. MALL Y 
'I>- Biletler şimdiden satılmaktadır . • 

G .. ı:ı ... 111 esmer 
Gece sarııın 

işte, taklidi kı bil olmıyan bOyllk yıldız 

CONSTANCE BENNETT 
Şeytani ahenklerle muhteşem bir komedi müzikal olan 

MULEN RUJ 
filminde bu tarzda g6rilaacektir. 

Bu parfembe alctamı S A R A Y ıinemasında 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

tlı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +8043 ..... 

Hali tasfiyede 

Uşak Terakkii 
ı l'URK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi Halk hi .. 
seleri a~ğıda yazılı 'erait dairesinde Sümer Bank tarafından te
diye edilecektir. 

1 - Tediyata IS Tetrinisani 1934 tari'hinden iti'baren ıhn9-
lanacaktır. 

2-Tediye mahalli Uşakta, Uşak Terkkii Ziraat Şirketi 
Merkezidir. 

3 - Hisse adetlerinin yekllnu yirmi beşi tecavüz etmeyen 
(2S dahil) senedat hamillerine tamamı def'aten ödenecektir. 

4 - Yirmibeş hisseden fazla hisseye sahip ola11ı J.>~daJlo 
lara .hisse bedellerinin, 

A: Nısfı IS Teşrinisani 1934 tarihinden itibaren 
B: Diğer nısfı 193S senesi birinci üç ayı zarfında 
Bankanın tesbit ve ilan edeceği bir tarihte ödenmek sureti. 

le iki müsavi taksitte tediye edilecektir. 
S- Müracaatlar doğrudan doğruya Uşakta Tasfiye memur

luğuna yanılacak ve tediyat müracaat sırası üzerinden ifa edile-
~""""""";e; cektir. 

GA YRİM0BAD1LLER CEM1YET1NDEN : 
Nisabı ekseriyet yapamayan Gayrimü badiller Kongresi 14/11/1934 ÇaTpmlıa 

günü saat 14 te htanbul Halkeviııde toplanacağından mukaıyyet izanm t"lrifi«i 
merC11dur. 

RUZNAME: 1 - Senelik çahşma raponımm olı:unmau, 
2 - Yeni idare Heyeti ııeçimi. 

- !! .... -
- Biliyorsun ki derdim büyük.,. 

Kanayan yaramı detme Allahını: 
ıeversen!-

Y ayık, pis bir külhan bey ağzi
le konUıJuyordu: 

- Var mı benimkinden bir ha.
haber? 

- Kalk ta öyle konUf. Hem bu 
pis yerde nasıl yatabiliyonun? 

- Evvelki gece bizimle olsay
dın, burada nasıl yatıldığını anlar
dın._ Kırk sekiz saattir ayılamıyo-

Cavit. .. Tıbbiyeli. 
Nazminin gözleri hayretle açıl· 

d.ı: 
- lmm ... kanı yok! O bir kadeh~ 

bir kadeh değil, bj,- damla bile İ• 
çeme:ı: ••• 

-içemez mi? 
- Evet içemez .•• Çünkü içki o-

nun için öliiın demektir. 
- V allah öyle içti ki- domwı· 

lar gibi ... Şişelerin dibine dan eki· 
yordu. Hele rakı bitti mi, "getiiiir !,. 
diye garsona bir bağriıJı vardı. •• 

nım. görmeliydin. 
Dirseklerine dayanarak güçlük- -Tu .•• haf fey! Sonra ne oldu? 

le doğruldu.: - Onu bir arabaya bindirdim, 
- Anam! saat dörtte oturduk. evine gitti. Ben de kendimi güç be

Kalkal'ken baktım saat gene dört- la buraya atabildim ... Sızmıtınt· 
tü. Hem kuzum demin Galibi neye bat 

- Meyhanenin saati durmuştu lıyordun öyle? 

deö::;~f gülerek batını çevirdi: - Bırak şu itilafçıyı ... Ne ola· 
- Nenin dunnufu ayol. .• ilk ka- cak? Babasının oğlu .•. 

dehleri yuvarladığımız zaman he- - Babasını anladım ama. .. Oğ
nüz ikindi okunuyordu. Hesabı gör- hına itilafçdığı nereden yapıttırı· 
düğü zaman sahalı namazı vakti verdin? 
gelmişti. - O da o malın soyu. Bir güıı 

- Bıwvv! Bu ne içiş yahu! in- bir kuruş verip bir Tanin aldığını 
sanın ciğerleri kavrulur! Peki ama görsem içim rahat edecek. Fakat 
Hilmi hu kadar parayı nereden bul- herif inat ediyor, itilafçılar gaze• 
ırıuş? te çıkarmıyorlar diye eski Peyaın 

- Hi!miden sana bahseden kim? nüshalarını babasının koleksiyon • 
Dün gece ben onunla beraber de- ' !arından çıkarıp çıkarıp mektebe 
ğildim. Hesabı Cavit gördü. Senin - Bitmedi -



• 

• 

• 

M. Maksimos 
Ankaradan geldi 
ıı . (Başı 1 inci sahifede) 
d n ~İcesini, neşredilen resmi tebliğ· 
ı~n. ~g~endiniz. Ankarada bir teşki • 
tikbıını başardık. Umit ederim ki is • 
rafı alde, tayin edilen kom.iayonlar ta· 
k t ndan görülecek işler dört memle • k:t :rasmda iktısadi müna.sebatı bir 

1 
ah~ İnki§af ettirecektir. ismet Pa 

k:;b'f evfık Rüştü ve Celal Beylerle vu
li Ulan uzun mükalemelerimize ge -
ğ~ce: Neşredilen tebliğden anlaşrldı
ceka· göre bir komisyon teşkil edile -
kad tir. Bu koımisyon 5 kanunu evvele 
iç• ar tütün ve üzümlerinıizin ihracı 
kın 'Yiicude getirilecek t~lat hak
.ı:,da bize bir rapor verecektir. Bun
•el 

1
h":tka Ankarada diğer ticari me-

e erı de tetkik ettik. 

~ Ben şu kanaatteyim, ki lktısat na
T~z M. Peoma.zoğlu'nun Ankarada 
ı.; ıu.kiye lktı&at vekili Celal Beyle va
.... qlaıı, müzakereleri iki memleket a
l>ı lllda ticari münaııebatm inkitah için 
~yeti mucip neticeler vere -
~· Büyü.k rei&iniz Gaziden gördü
~llz hüsnü kabule karfr teşekkürü· 
y 11 •fade için söyliyecek söz bulamr • 
p ~· Buru:lan b&§ka Batvekil ismet 
.,. ~ .. ile Tevfik Rüştü ve Celal Beyler 
p e 0 UYiik Millet Meclisi Reisi Kazım 
~!d'.'Jllll, kendimi tamamen memleke 
""' e addetti"" Aııkarada L-- kar ,, .. gun """"' 
~osterdikleri eseri nezakete tefd<· 

1.,_ den acizim. Türkiye ve Yunania. 
d n, kuvvetli dostluk bağlarile o ka
ı,,a.i' biribirlerine bağlıdırlar kıi biz, lnı 
d a kendim.izi, kendi memleketimiz-4 addettiğimiz gibi o.iz el., Ynnania • 
d ndda, kendinizi memleketinizde ad-
e eh'"- · · Kll":unız.,, 

!\!. Maksimos bundan AODJ"a küçük 
~tlar kanUD1>D.un tatbi.kmdan do -
t/' hükumet nezdinde bir t~üa
tııl bultınup bulunmadığı hakkında so
te "" auale cevaben hiç bir tetebbüa
lt; .huJ.unmadığmı eöyliyerek demiıtir 

h - Yunanlılar Türkiyede 'lurk te • 
'f 'Utar gibi, Türklerde Yunaniatanda 
ı Uııan tebaa..r gibi muamele göriiyor 
ı."""· iki memleket arasındaki aıkı ra • 
r~ her türlü .-nafii temine kafidir. 
<ırk • Yunan dostluğunun tarihçesi 

tun~· Makaimos Türk• Yunan dostlu 
IQı Un tarihinden bahsederek beyana-

a fU &uretJe devam etmİ§tİr: 

~ - Bundan evvel, harp aonrumrn 
01 _ nı~ siyui vesikalarından biri 
. "'n Turk - Yunan dostluk misakmm 
Q">'a.. için,,. Ankara.da bulunmuştum. 
r alkan itilafı yolunu açan da Anka • 
'l.~da imza edilen bu rnisa.k olmuıhı. 
d "": Türkiye ile.Yunanistan ara.sın • 
, ~kı dostluk yemden elde edilmiı de
tildi. Bu dostluk maaUeesaüf tarihin 
lıiç bir devrinde bu kadar ııamimiyet 
ı: muhabbetle mevcut olmaıruştı. Ni
ll Yet dostluk tesİ• edildi. Bu dostluk 

•ikan aiya.aetiııi kam;ıen değ~tirmit 
·~ nihayet Ankarada müştereken teb 
ı;' edilen Balkan itilafına yol açmııtır. 
ır.~ ~"1aa karşısında Büyük Gazinin 
~~!erindeki genişliği ve dünya te • 
Ilı iiliinü ve vakayii seri eurette anlayı§ı 
'f·· takdir etmemek naaıl kabil olur? 
tn Urlı: ve Yunan rnilletlerini ayıran düş 
tık Anlığm ferdasında Gazi mazinin ar
ı.· kahnadığrru ve artrk hiç bir §eyin 

1
1:zi biribirimizden ayırmadığmr an • 
a.nı, ve Türkiye ile Yunanistan ara • 

i:""a yapılacak bir tepiki meaainin 
ı. '°Ilı her ki memleket ve hem de Bal
.ı.,"'!lar ve bütün dünya sulh.ü için fai
lir~ı neticeler vereceğini takdir etmiş-

e!; Bıqvekil \,._t Paşa Atinada ken
ltı .. arzusuna nf.isait bir temayül gör • 
f:ıll§' Ön safta bir diplomat olan T ev
:~ Rüştü Bey de Balkan aiyasetini de 
tı'tirecek ve yakın şarkta sulbü kat'i 
~•ette kuvvetlendiceke olan bu dai • 
~ti ikmal etmiştir. 

d Ankara mükalemelerinde en ziya
<! e llazarı dikkatimi celbeden şey, biz 
ki J\azırın, 4 memleketin menafiinde-
t tesanüdü tanımak hususunda gös- ı 
••diğirniz dostluk hisleridir. ) 

Balkan itilô.frnın İkbsadi menafii· 
~:ı:de yapılacak bir teşriki mesai ile z· arüz ettirilmesi lazım geliyordu. 
ıra nillletlerimize karıı eu'bü temin 

~ikten sonra onlara refah ve rahata 
• 'OUşnıa)arı için yardnn etmek te va 

~ıfeınizdi. işte bu sdııeple siy..-timiz
I e teıri.ki mesai kadar iktısadi mese
•!erin tetkikine de büyük bir ehem

l>ı.iyet verdik. 

.. - istikbalde Balkanlar ara.smda 

l~ınrülderin birlejmesİ ümit edilebi· 
ır illi? 

.. - Uzun bir 8.tiye ajt me .. elele,..' hıı 
tilnden tetkik etmek gibi bir istical 
~i göstermiyelim. tiu mesele•'-'.., 
1 ~ kendine, mütekabil anl~malar 
~. ılerlemesini brrakalmı. Ameliyatta 
t~riilecek ahenge göre, hüsnü niyeti- 1 

lni:ı:, isitkbaldeki itilaflarrmıza vere • 
~~.İiİnı.iz veçheyi bize kendiliğinden 
lt<>&terecektir. 

l' ':- Y ugoılavya Hariciye nazrrı M. 
~rıç Ankarada bir Balkan ve Akde

lıi:z İtilafı vücude getirildiğinden hah· 
•ej,nişti. Buna karşı fikriniz nedir? 

d - Çok doğru... Biz dört Balkan 
ti e~letj ayni zamanda Akdeniz devle.J.'z. Hatta Romanya da, Pont-Euxin 
it de.n~z. üzerinde bir köprüdür. Bal· 
d aıı ıtılafı &ahi! yollarnruzın mukad
ttıel"atını tayin ettiğ i g:bi rl:l. (r vo11 rı .. 
~ ızın da mukadderatını tanzim ed.i• 
or.,, 

Teıkilôt masrafı 
, .. ANKARA, 5 (A.A.) - Elen rica
j"1n hükiunetimizle yaptığı konuşma• 
ara dair çıkan teblıgde tutun ve ku -
;ı Üzüme dair yapılacak teşkilat mas 
B.fının iki hiıkum t tarafından tedi

~e edileceği yazılmıı ıse de alakadar 
d ahafi!den yaptığımız tahkika.tta bun 
•n maksadın iki dev !et tarafından 

"az d·ı k · ·ı b · · t e. ! ece bır sermaye ı e u ı§-ın 
"'1vırı olduii-u ani ılnu trr. 

tanbul Levazmı Amir
Satın Alma Komisyonu 

llanları 
__ , ____________________ _. 

Harbiye mektebi için 19500 
kilo fi'panak, 17 bin kilo pı· 
rasa, 5400 kilo Kereviz, 6000 
kilo lahan~-3400 kilo Karna· 
bahar, 2500 kilo havuç, 3000 
den-ıet maydanoz 7 -11-934 çar 
şamba günü saat 14,30 da ale
ni münakasa ile almcaktır .Şart 
namesini görmek ve müna
kasaya iştirak etmek için Top 
hanede Satmalma Komisyo· 
,.. .. ~~ gelmeleri. (461) 
[6852). ........... • - 1 8141 

• • • 
İstanbul Asker konağı için 

200 adet altlı üstlü karyola i
le 25 adet hamam takımı 
8-11-934 perıembe giinü saat 
14 de aleni münakasa ile alına
caktır. Şartnamesini görmek 
ve münakasasma iştirak etmek 
için Tophanede satmalma ko
misyonuna müracaatları. 
(459) (6854) 8142 

.. * .. 
İstanbUI Levazım Amirliği

ne bağlı !_at'at ihtiyacı için 30 
ton Zeytin yağı 24 Teşrinisani 
934 Cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarf ile alına
ca~tır. Şartnamesini görecek-) 
~er~ her gün ve ~ünakasaya ı 
ıştırak edeceklerın belli saat· 1 
ten evvel tekliflerini Tophane- \ 
de satmalma komisyonuna ge 
tirmeleri. ( 497). . (7237) 

8174 
• • • 

Harbiye Mektebi İçin 300 
adet battaniye 8-11-934 per· 
şembe günü saat 15 de pazar
lıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin örneği görmek için her 
gÜn ve pazarlığa girecelderin 
belli saatmda T opanede Ko 
misyona gelmeleri. (517) 
.(7376) 8367) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıt'atı için 1500 
kilo Kaşer Peyniri 12-11-934 
pazartesi günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin Tophanede Satmalma ko 
misyonuna gelmeleri. (549) 
(7458) 

••• 
Harbiye Mektebi icin 

10,000 kilo Nohut 27-11-934 
salı ünü saat 14 te aleni müna
kasa ile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa 
ya gireceklerin belli saatte 
Tophanede satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. (544) 
(7456) 

••• 
Harbiye Mektebi icin 8000 

kilo Zeytin danesi 28:11-934 
Çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alına· 
caktır. İsteklilerin şartname· 
sini görmek için her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatte Tophanede Satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 
(542) (7457) 

••• 
Harbiye Mektebi için 8000 

kilo Sabun 27-11-934 te salı 
günü saat 15 te aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gÜn ve münakasaya gi. 
receklerin belli saatten evvel 
Tophanede satınalma komis
yonuna gelmeleri. ( 545) 
(7461) 

••• 
Harbiye Mektebi için 6000 

kilo Beyaz peynir 26-11-934 
pazartesi günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka
saya gireceklerin belli saatte 
Tophanede komisyona gelme 
leri. (547) (7463) 

• •• 
Fen Tatbikat Mektebinin 

Kağıthanedeki kıtaatına mah· 
sus yemek ocağı için 500 kilo', 
pik döküm, 250 adet ateş tuğ
lası, 1500 adet adi tuğla 17 
2. Teşrin 934 cumartesi gilnü 
saat lf•,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin tayin 
edilen gün ve saatte Tophane
de Satmalma Komisyonuna 

MİLLİYET SALI 6 TEŞRiNiSANi 1934 

uykusuı bir gece t:ı.kip eder. Her şey fena görünUr. insan tıuysuzıann, 
kederlenir ve hiç biJ şeyden memnun olmaz. Hc1 muvaffakiyetin ilk san• 
lan dinlenmiş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz. 

Bromural ·Knoll· komprimeleri 
sizi kurtarır. 

MDsckkindir ı_e uykuyu ıemln ed., ve hiç bll zaran ıottuı. bülb 
dünya tanın 

ıo w:. 20 komprimeyi havi" llıp
Wôe ecu.ndı:rd• ıeceıt ile ıaoıtılu. 

Knoll A.-0
9 

klmyevl maddeler fabrikala'rı, Ludwigshaten S-{Rnııı. 

EDEBİYAT T ARIHİMİZE: 
UEGERLİ YÜKSEK BiR ARMAGAN 

Ulkemi:zde, yaprlmaklıa buiunan bütüu ibtifallerin doğuş, artı§ ve ilerleıyiıine en 
belli ba§lı bir cazibe ve en canlı ve mües• ir bir örnek ve hatır.ı olan (Tevfik Fikret 
ihtifalini), §İmd;ye kadar Avrupa.da göçmüt sayılı lcimselere bile yapılamaymı -
ardı kesilmez biı tutum ve yükselişle -, - 15 senedenberi kökleştirip y6§tan -
ve bu yüzden, (Türi< gençliğinin kalbinde), - büyük şahsiyetlere karşı - derin 
"8ygı ve şükran duygularınm, sönmez bir parrltı ile yerleşme va ebedileşmesine 
ön ayaık olan en tanınınış ve tekleşmiş şi'rü edep üstadmuz FiJorinalr Nazmı 
Beyin, - Edebiyat tarihimizce kıymet ve ehemmiyeti hiçbir zaman unutu!.ıruya
cak, unutıılamıyacak ve gittikçe değeri yüksek görülebilecek - kıskantılı ve eş· 
siz tezahürlerinden olmak üzere, (b Ağustos 934 Fikret lhtifuli günü, - aydın 
düşünceli gençlerimizle - birlikte, pei( şerefli ve içler" sevinç verici b'.r yerde 
çekilen resmidir. 

lı>tanbul dördüncü icta memurluğun- l 
dam: T amıımrna beş bin bet yÜz Yetmit 
lira kıymet takdir edilen Boğaziçıinde 

Büyükderede Piyasa caddesinde eski 18 
yeni 95 No. lu sırf mülk maabahçe a!ı
?P yalmm tamamı açd< artıtınnaya ko
nulmuş olup 19 · 11 - 934 tarihinde şaı't
namesi divanhaneye talik edil..-ek 8 • 
12 - 934 t.il'ibine müsadil Cwnartesi gü

nü saat 14 ·ten 16 ya kadar lstanbul 
dördüncü icra dairesinde satılacal.tır. 
Arttrrmaya iştirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçe•i alınrr. Müterakim vergi, 
belediye, vakıf icare•i müşteriye aittir. 
Arttııma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini buılduğu ve birinci 
derecede a:lacaklırun parası temin e
dilmek şaı>tile ilıa.lesi yapılacadmr. Aksi 
halde en son arttmmm taabhWdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 23 • 12 - 934 tarihine mü
sadif pazar günü aym saatte birinci de
recede ipotek temin ed:lmek şartile en 
çok arttnıına ihale•i yapılacaktır. 2004 
No. lu icra kanununun 126 ncı maddesi· 
ne tevfikan ipotek saln'bi aılacaılclılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa • 
hiplerinin dahi gayri menkul üzerindeki 
haklarım ve hususile faiz ve mesarife da· 

ir olan iddialarını evrakı müsbitelcrile 
yirmi gün içinde icra dairesine bildir -
meleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu j 
sidlleıüle .&bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadar
ların işbu ınaddei lcanuniye ahkamına gÖ· 
re hareket etmeleri ve daha fazla malil • 
mat almak isteyenlerin 934/3248 dosya 
No . .sile menıuriyetimiz~ müracaatlan 
ilan olunur. ( 4462) 

gelmeleri. (546) (7459) . ~ . 
Harbiye Mektebi ihtiyacı İ· 

çin bir adet Sığmak süzgeci 
17 -11-934 cumartesi gunu 
saat 15 de pazarlıkla sahn alı
nacaktır. isteklilerin tayin edi 
len gün ve saatte Tophanede 
Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. (541) (7455) 

• •• 
Harbiye Mektebinin Çamaşır 

hanesinin kazanının Blöf mus
luğu tamiri 17 -11-934 cuınar· 
teı;i günü saat 14,30 da pazar· 
lıkla tamir ettirilecektir. İs
teklilerin Tophanede Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(548) (7460) 

"' ~ * ~ 

Fatih &ullı üçüncü hukuk haklınliğin

den: 934 Maıt: ve nisan ve haziran ayla

rında Haseki Iı:..dmlar hastahane.inde ve 

fat eden ve mahkememizce t<erekelerine 

vazryet edilen Seher Mınıtaia, Kadriye 

Davut, Gülsüm Ali Hanımlarrn alacak ve 

borçlularının bir ey, i<ld;ayı v.,....et eden 

1""n üç ay zarfında mahkemeye müra

caat etmeleri aksi takdirde terekenin ha-

2iıneye devrediıleceği ilim olunur. ( 4460) 

iş anbut kumandanlığı sa· il 
tınalma komisyonu ilanları 1 

lstanbul Kumandanlığı ih
tiyacı için ihale edilen sobala
rın tebellüğünden müteahhi· 
elin nülci.iliine bin,.erı pazar· 
Irkla (3650) boru, 1000 dir
sek, 300 soba tablası, 360 ma· 
şa alınacaktır. İhalesi 8 2. 
Teşrin 934 perşembe gunu 
saat 15 tedir. Taliplerin her 
gün şartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda Satmalma Komis
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak
tinde Komisyonda hazır bu
lunmaları. (264) (7450) 

* * * 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

2100 kilo kuru üzüm pazarlık 
la alınacaktır. İhalesi 8-11-934 
tarihi Perşembe günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fın
dıklıda Satmalma Komisyo
na müracaatları ve ihaleye İş· 
tirak edeceklerin vaktinde Ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(263) (7451) 

••• 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıtaatı ihtiyacı için 162 ton 
Lavamarin kömürünü pazar· 
lıkla alınacaktır. İhalesi 8 
2. Teşrin 934 tarih Perşembe 
günü 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ve İ· 
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır 
bulunmaları. (265) (7452) 

* * * 

5 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul SatınalmaKomisyonundan 

1 - Telefon Şebekeleri iç in 15750 kilo Üç Milimetrelik 
yerli mali galvanizli demir twl 11-11-934 Pazar günü saat 14 
de pazarlıkla eksiltmeye konul muştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
· . ~ - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
nısbetmde muvakkat makbuzu veya Banka kefaletnameleriyle 
belli zamanda komisyona gelmeleri. ('7424) 

Gümrük uhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul SatınalmaKomisyonundan 

1 - Gümrükler için tam takım olarak beş tane Engler 
Taktir cihazı 15-11-1934 Perşembe günü saat on dörtte pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2-Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan almabi-
lir. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (82) lira• 
Irk vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile belli zaman· 

da Komisyona gelmeleri. (7 449) 

Maarif Vekaletinden: 
Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin mukave· 

lesinin feshile yarım ı~alan Muallim Mektebinin tamamlan 
mıyan kısımlarının ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara'da M~arif Vekaleti İn
şaat Dairesine müracaat olunur. ihale 21 ·11-934 çarşamba 
günü saat 15 te Vekalet lnşaa t Komisyonunda yapılacaktır. 

(7440) 

1 lST ANRUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Kumaşı Belediyeden verilmek üzere temizlik amelesi içiıı 

diktirilecek 1400 takım elb1se kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur.Talipler şartname almak üzere hergün Levazım Müdür 
lüğüne müracaat etmeli Müna kasa için de 84 liralık teminat 
makbuz veya mektubiyle teki if mektupları 26-1 1 .934 pa· 
zartesi günü saat 15 kadar Da imi Encümene müracaatları. 

(7476) 

İtfaiye makinelerine lüzumu olan muhtelif eb'atta 54 
adet iç ve 56 adet dış J.astiği kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. Talipler şartname almak üzere her gün Levazım 
Müdürlüğüne, müracaat etmeli, münakasa için de 224 buçuk 
liı alık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 
26-11-934 pazartesi günü saat 15 e kadar Daimi Erlcümene 
vermeleri. (7477) 

at nbul Belediyesi Sular 
idaresinden: 

Su tesisatında yapılacak bazı ameliyattan ötürü 
8-11-934 perşembe günü öğle zamanından ertesi Cuma gü
nü öğle zamanına kadar Terkos suları az akıtdacaktır. Yük
sek Mevkilerde bulunan yerlerin su alamıyacakları muhte· 
rem halka ilan olunur. (7485) 

Af yoırıkar hi ar Sıhh t ve içtimai 
Mua~renet Mildilrlüğünden: 

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 Daim isinde kat'i surette icra kılına
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere, Afyon, Anka· 
ra, İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine 
müracaatları ve depozito akçelerini yevmi ihaleden evvel 
Afyon Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetine gönderme· 
leri ilan olunur. (7473) 

lstanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
Zincirli kuyuda İstanbul Golf Kulübünün işgalindeki 

630640 metre murabbaı Arazi pazarlıkla kiraya verilecek
tir. İsteklilerin 5-12-934 çarşamba günü saat 14 de kadar 
170 liralık pey akçelerile müracaatları. (M) (7 466) 

İstanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Tarla Başı cadde 

sinde Beş katta 13 oda, 4 sofa, ve hala bir hamam daraça ve 
altında bir dükkanı müştemil 169 No. lu düllinm üçte iki 
hissesi bedeli iki sene ve iki müsavi taksitte nakden ver.J 
mek şartile 4530 lira bedel üz erinden açık arttırma usulile sa· 
tılacaktır .isteklilerin 26-11-934 pazartesi günü saat 12,5 
da 340 liralık pey akçelerile müracaatları. (R.) (7465) 

Üsküdar Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Üsküdar Mmtakası bina istinaf komisyonu riyasetine ait 
mühür ziyaa uğratıldığından bulanların mezkiir mühürü ko
misyona teslim etmeleri ve mezkiir mühürün yenisi hakketti
rilmiş olduğundan bir güna kıymeti kalmadığı ilan olunur. 

(7442) 
İstanbul Levazım Amirli· 

ğine bağlı kıtaat için bin lira· 
lık kuru kayısı 18-11-934 pa
zar günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. İsteklilerin Top
hanede Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (543) 
(7462) 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtaatı ihtiyacı için 82 ton Tü-
venan kömürüne kapalı zarfla şembe günü saat 15,30 dadır. 
verilen fiat pahalı gÜrüldüğün- . Taliplerin şartnameyi gör
den pazarlıkla alınacaktır. İ· mek üzere her gÜn Fındıklıda 
halesi 8 2. Teşrin 934 Per- Satınalma Komisyonuna mü-

racaatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de vakti.nde Komis· 
yonda hazır bulunmaları. 
(266) (7453) 
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Milliyet'in Romanı: 26 

I azan: Mart he Richard Tercüme eden: M. F. 

Sabah saat 6 da bekleyiniz bir adam 
size "Beni takip ediniz,, diyecek 

Hülasa \ 
[Marthe Rıchard Fransa casusluk teş

kilatı tarafından Ispanyaya Sen Se~
tiyen'e gönderilmiştir. Vazifesi, oradaki 
Alman casus teşkilatına girmek ve iki 
cilıetli casusluk yapmaktır. Orada ken
disine kur yapan Walter isminde şişman 
Alınanla tanışmııtır. BJnunla bir park
ta gezerk:n Stcphan isminde birisine 
rastgelmiş!erdir. Stephan bir Alman 
casusudur. Ve Martlıe Richard'la fazla 
alakadar olmaktadır ] 

Devam ediyordum: 
- ... Bulunduğum hususi vazi

yet dolayısile ısrar etmem lazım -
dır. Garanti isterim. Şefinize, ne gi 
bi hizmetler yapabileceğimi anlat
malıyım. Siz bana kafi mikdarda 
para veremezsiniz. Yakın zaman
da, benden iyisini bulamıyacağmı
za kanaat getireceksiniz. 

Casus devtiren adam beni hem 
hayretle, hem de sıkıntı ile dinli -
yordu. llave ediyordum: 

- Fakirliğimi saklamak istiyo • 
rum. Bilirsiniz ki Pariste, sefalet 
bir genç kadını affetmez. 

Stephan içini çekti: 
- Ben sizinle çalıtmak ister • 

dim, dedi. Fakat mademki istiyor· 
sunuz, şefe yazanm. iki gün bekli
yebilir misiniz? 

- Gayret ederim. 
Küçücük körfezin içinde bir el 

mas gibi parlayan Sen Sebastiyeni 
alaca bir karanlrk bürümüştü. Dal 
galann beyaz tepecikleri timdi da 
ha heyecanlı idi. Karanlıkla bera
ber semadan biraz da serinlik ge
liyordu. Kuvvetle teneffüs ediyor
dum. içime öyle geliyordu ki bir 
rekor kıracağım. 

Tekrar tehre inmittim. 
Şitman Walter kolumdan yaka· 

!ayarak: 
- Si:., ıiz ıni? diye haykırdı. 
Concha plajında yolumu bekli

yormuş. 

Mırıldanarak: 
- Zannediyorum ki ..• l:liye bir 

feyler söylemek istedi. Ne demek 
istediğini anlamıttım: 

- Hayır, dostum dedim, henüz 
gibniyorum. Yeni haberler var. 
Dört :ıbpraklı yonca bana saadet 
getirdi. 

Bakışlarında bir 'üphe gizli idi. 
Hiç fÜphesiz aklından M. Stephan' 
ı geçiriyordu. 

- Evet, dedim. Nişanlanıyorum. 
Şişman Walter kıpkırmızı oldu. 
Kendisine "Orvar,, diyerek ay . 

nldım. Karşıdaki kaldınmdan geç 
mekte olan bir otel ahbabımın ya
nma gittim. Gayet laübali bir tekil
de onun koluna girdim. Walter'in 
ü:nidini bü~bütün kırmak ve kendi- 1 
sine ''saadetimi" İspat etmek isti- j 
yorclur.ı. 

arkadaşıma, zengin lspaoyola da 
refakat etmemeğe sebep bulmuş • 
tum. Fakat onlar benim bu vaziye 
timi sinirli bir kadın olmama ham 
!ediyorlardı. 

Oldukça müşkül bir vaziyet İÇİ· 
ne girmek üzere idim. Gerda'run 
hatırasını, lsveç seyahatimdeki mu 
vaffakıyetsizliğimi düşündükçe içi 
me bir korku giriyordu. Bununla 
beraber şimdiki hava öyle korkunç 
"tir hava değildi. Amma gene gim 
lümde müthiş bir üzüntü vardı. 

Ya bu M. Stephan bana bir oyun 
oynadı ise, beni bir tuzağa düşür· 
mek istiyorsa? Bilhassa randevu 
saatinin bu kadar erken olması l:>a 
na pek fÜpheli görünüyordu. 

Saat albda ! Bu saat pek namus
lu bir saat değildi. 

Fakat her şeye rağmen gidecek 
tim. 

Sabah şafak atmadan uyandım. 
Gayet sac!e bir şekilde giyindim. 
T enezzlihe çıkan bir kadın haline 
girdim. Bununla beraber oldukça 
şık olmağa itina ediyordum. Çün· 
kü Fransız zerafetinin Almanlar Ü· 
;;.erinde yapacağı tesiri bilıniyor de 
ğildim. 

Sen Bebastiyen henüz uykuda 
icii. Gün doğmuştu. Ve yalnız kıış
laıın cıvıltısı işitiliyordu. 

Plaj bombottu. Randevuya ya· 
ya gitmeği tercih ettim. Çünku bu 
suretle düşüncelerimi daha inti -
zam altına alabilir ve vücutçe Je 
daha kuvvetli görünebilirdim. 

Tam zamanında söylenilen ye
re vasıl oldum. Güneş pamuk yı -
ğınian gibi bulutlar arasından Ç•· 

kıyor ve onlan derhal eritiyordu. 
Şekiller yavat yavaş uyanıyor, ve 
bu muhteşem manzara içinde mu· 
tat yerlerini a1mağa b~lıyor<lu. 

Erken kalkmak insana emniyet 
ve neşe verir. Onun için fazk. he
yecanlı değildim. Her türlü mace· 
raya hazır bir vaziyette bulJnu · 
yordum. 

-Bitmedi-

Ueniz yolları 
iŞLETMESi 

Ao.ıt.lm s Karaköy KöpnM.e,ı 
T et 42362 - !irkeci Mabiirclar:ude 

---· Haa. T .ı 227411 ___ mi: 

KARADENİZ YOLU 
ANKARA vapuru 6 ikinci 
T etrin SALI günü saat 20 de 
Rize'ye kadar. (7415) 8478 

Ayvalık yo!u 
ANTALYA vapuru 7 ikinci 
Tetrin ÇARŞAMBA 19 da 
Ayvalığa kadar. (7446) 

iki ı;:ün sonra M. Stephan tekrar ·------------bıına telefon etti: 
- Monte - lgucldÖ'da ayni saat· 

. tc :c-•,rar bulutalım, dedi. 
. . . Ayni saatte ayni güzel man

?.a •'.l ayaklanmızın ucunda dolaaı-
yordu. ' 

M. Stephan gayet memnundu. 
- F.i!er harp olmasaydı, dedi ... 
- t-! yapacaktınız? 
- Sizi kaçıracaktım ..• 
- T e~ekkür ederim. Çok nazik-

~i niz. Fakat benim aradığım fey bu 
değildir. 

Cas:ıs iitık olmadan evvel bir Al
mandr. 

- Sefim, dedi. Sizinle konuf · 
ma\jı kabul ediyor. 

Gayet saf bir tavır takınarak sor 
dum: 

- Se t bir adam olmasın bari? 
Bir Arjantin orkestrası, bu güzel 

günün tatlılığı içine hazan neteli 
ha.zan kederli bir nota felıilesi dö
küyordu. Musiki içime nüfuz edi -
ycrrlu. Kalbimi sıkıyordu. 

3;r hiszi kablelvuku mu? 
M. Stephan meyus görünüyordu. 

~' k d" ., .... - ,,e zaman en ısı e goru1e • 
bileceğim? 

. , 
Şapkanın ııkhğı; yalnız iyi cinsine de

ğoil, aynı zamanda kullanılan malzeme
nin nefa.sehne mütevelduftır. Bu bapta 
en müşkilpeoenUeri hile memnun ede
bilecek yegi.ne müessese 

Beyoğlıı Tünel meydanı 
dar Tnımvay manevra ıo· 

kağında kain 

KADIN ŞAPKA 
LEVAZIMATI 

Ticarethanesicfu. Zira sureti daimede en 
son modaya muvafık her nevi 

Şık ve Müntahap Malzeme 
getirtmektecfu. 

Akşam Kız San'at mektebi 
talebesine hususi tenzilat. 

- Y nrın sabah saat sekizde fü. 
·ı. J Dr. IHSAN SAMI ~.---nı ü erin (dağlarda teller üzerin- ıı:ı AKTERIYOLOJI 

1 de i~leyen arabalar) kalktığı yerde t 
durun beHeyin.. Bir adam yanınız- LABORATUARI 
d:ın ge<:ec"k ve size "beni takip e- Umumi kan tahlilab, frengi noktai 
diniz" diyecektir. nazarından (Wıuserman ve Kahn tea-

,.. d b' mülleri) kan küreyvatı sayılması. Ti-
,,ıı.yet sı:. e ır tekilde giyinini?.. 

Ve bii~ ııs:;:ı köpeğinizi otelde bıra- fo ve mtma haıtalıkları t"§hioi, id· 
bnız. Tamnmamamz lazımdrr. rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 

tahlilittı, Oltra mikroıkopi, hususi a-
h man ~efİ şdar isl;hzan. Kanda üre, şeker. Klo· 

Ilı• ~efer bir ba,ağrısı bah:me •Ür, Kolleıterin miktarlannın ta-
ed ~' 1 " .zinoya g:t:r..~dinı. Otel yİm, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

.t11LLIYET SALI " f.:.Ş \.ll 'ISANI HM4 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. / 

Tekirdağ ve Malkaradaki krtaııtın ihtıyacı olan aııağıda cinı 
ve miktarları yazılı iaşe madddeleri hizalarındaki tarihlerde ı 
münakasaya konulmuştur. Münakasa Tekirdağmda Fırka Sa·· 1 
tmalına Komisyonunda yapılacakbr. Evsaf ve şeraitini öğren· 
mek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek için belli gün 
ve saatlerde teminat ve teklif mektuplarile Tek:rdağmda Fır· 2 

- Şişli, Meşrutiyet, Ebe kız sokak 
26-28 No. lı Valde apartımanının 
7 No. lı Dairesi 
Galata, Yeni Cami, Kuyumcu ao· 
kak 24 No. lı Dükkan 

F ückeci icari 
S..>o fvlayıs niha. 

)35 
ka Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(461) 
Cinci Miktan Ait olduğu Münakasa nevi 

yer 

(6865) 
ihale tarihi 

Kuru fasulye 60,000 Tekirdağ Kapalı zarf 12-11-934 Sa. 14 
Kuru fasulye 35,000 Malkara 

" " ,, ,, ,, ,, ıs 
Nohut 25,000 Tekirdağ Açrk münakasa 12-11-934 " 15,30 
Nohut 14,000 Malkara 

" " ,, ,, " ,, 16 
P. Pirinç 21,000 Tekirdağ Kapadı zarf 13-11-934 " 14 
P. Pirinç 11,000 Malkara 
Ç. Pirinç 21,000 Tekirdağ 

Ç. Pirinç 11,000 Malkara 
Çekirdeksiz 
K. Üzüm 21,000 Tekirdağ 

" " 
11.000 Malkara 

" 
" 
" 

" 
" 

" .. .. 
" 
" 

,, ,, ,, " 15 
,, " .. " 15,30 
,, ,, ,, ,, 16 

14-11-934 " 14 

Mercimek 21,000 Tekirdağ Açrkmünak 
,, ,, ,, ,, 14,30 
,. ,, " ,, 15,30 

" ., " " 16 Mercimek 11,000 Malkara 
Bulgur 24,000 Malkara 

• • 

.. ., 
• 

" .. ,, ,, " " 15 
8081 

Aşağıda cins ve miktarı ihale günü ve saalı ve ilan müd
deti yazılı dört kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Münakasa günü 12-11-934 pazartesi gunu 
saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin belli gün ve ıaatte 
Komisyonumuza müracaatları. (503) (7068) 

Cinai Mıktan l'Aünakasa Günü Saat 
Kilo tarihi 

Un 270,000 12-11-934 Paz-artesi 15 
Un 
Sığır eti 
Sığır eti 

270,000 " " " " " 
675,000 " " " " " 675,000 " " " " " 8101 . "' . 

Doksan bin kilo pirinç ka
palı zarf usulile ihalesi 17 
Teşrinisani 934 cumartesi gü. 
nü saat 14 dedir. Şartnamesi· 
ni görmek üzere her gün An· 
kara Levazun Amirliğine mü· 
racaatları ve münakasaya İş· 
tirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 499) (7005; 

8092 
••• 

Vize kıtaatının ihtiyacı olan 
44341 kilo saman yeniden 
13-11-934 salı günü saat l 
de münakasası yapılacaktır. 
Şartname ve evsafı eskisi gi. 
bidir. Ayrıca görmek isteyen
ler her gün öğleden evvel mü· 
nakasaya iştirak için belli gün 
ve saatte Vizedeki Komisyo
numuza baş urınaları. (497) 
(7011) 8093 

• • • 
Ankarada Koca tepede ka

palı burun yoliyle bir klşla yap 
tırılacaktır. Üzerine bırakıl
ması 14-11-934 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin bağlık ve projelerini gör· 
mek için her gün eksiltmeye 
girmek için de belli gün ve 
saatte dilek kuntuları ve pey 
akçe!eriyle Ankarada M. 1'11. 
Vekaleti Satınalına Komisyo
nuna müracaatları. (504) 
(7062) 8097 

"' .. 

kumandanhkça 'hi'r halta müd. 
detle uzatılınasma emreclil- t 

·miş olmasına binaen 8-11-934 
perşembe günü saat 14 te İz
mitte ikinci eksiltmesinin yapı 
lacağından taliplerin belli saa 
tinde Satına1ma Komisyonu
na müracatlan. (565) 
(7406) 

• • • 
8406 

Gaziantep Merkezindeki kı 
t'atın haYv-anat ihtiyacı için 
650,0J~o kuru Ot müna
kasaya konmuştul'. 24-11-934 
cumartesi günü saat 10 da ka
palı zarfla ihalesi yapılacak 
tır. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte zamanından evvel tek 
lif mektuplarını Gaziantep 
Askeri Satınalma komisyonun 
da buiUııdn•maları. (533) 
(7254) 
(7254) 

••• 
8144 

Antalya kıt'aları için 271,000 
1--..ilo unun kapalı zarfla ihale
si 24-11 -934 cumartesi günü 
saat on beşte Isparta satmal
ma kcmisyonunda yapılacak
tı. Muvakkat temi:natı 1728 
tradır. Tastikli şartname su
retleri lspartada satınalma ko 

.. 
3 Çarşı Y ağlıkcılarda 97·129 No.lı 

dükkan " " 
4 Çarşı Hacı Memiş sokak 11-9 

No. lı dükkan 
,, 

" 
Yukarda yazılı emlak hizalarında gösterilen müdde~l·ı 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Talip o~ 
isteyenler 1O-11 -934 curııarte si günü saat on beşe kadar 
kaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 

(7219) ~ 

Deniz Levazım Satına ma 
Komisyonu Reisliğinden: 

25000 ki!o Pirincin 3 İkin ci T eıırin 934 tarihinde ya. 
lan eksiltmesinde teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğüıJ 
den ihalesi 1 O İkinci Teşrin 1934 cumartesi günü saat 
de bırakılınıştır. İsteklilerin şartnamesini görmek üı 
her gün ve eksiltmeye girecek! erin de o gün ve saatte Kaı 
paşadaki Komisyona gelmeleri. (7419) 

o·vanı Muhasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebatta açı k bulunan 3000 • 3500 ku 
maaşlı murakıp muavinlikleri ne aşağıdaki şartlar dairesı 
dr muavin alınacaktır. 

1 - Yüksek Ticaret, Mül kiye, Hukuk mekteplerinin 
rinden mezun olınak. 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak " Muvakkat bir müdd 
için tecil edilınek kafi değildir.,, 

3 - T ammüssıhha bulunduğuna dair resmi etibba ral' 
ru ibraz etmek "İcabında daire tababetince de ayrıca mua) 
neleri İcra ettirilecektir.,, 

4 - Ecnebi lisanlarından biritıi bilenler 3500 kuru§ irı 
la tayin olunabilirler. 

5 - Taliplerin adedi mün hal adedini tecavüz ettiği t 
dirde aralarında müsabaka im tiham yapılacakbr. 

6 - Müracaatların bir arz uhaJle Divanı muhasebat r 
liğine yapılması lazımdır. Fotoğraflı nüfus cüzdanı mekt 
diploması askerlik vesikası, Sıhhat raporu Divanı Muha 
bat Zat İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Ankara dışında 
lunanların işbu vesikaları arzu hallerine bağlayarak ve teahh 
lü olarak Divanı Muhasebat Reisliğine göndermeleri :J 
dır. 

7 - Müracaatlar 15 T. Sani 934 (Dahil) p.rihine kad 
yapılınalıdır. Ondan sonraki müracaatlar nazarı dikkate aJı1 
mıyacaktır. . 

8 - Müsaba İmtihanı icrası lüzumu ancak müracaat! 
rın arkası alındıktan ve isteklilerin sayısı anlaşıldıktan son 
belli olacağından imtihan gün Ü vemevzuu 15 T. Sani 934 t 
rihinden sonra ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Evvelce memuriyette bulunmuş olanlar veya haleti 
memur bulunanlar bulundukl an memuriyetlere ait vesaİ 
ibraz ve arzuhallerinde memuriyetlerini bildireceklerdir. 

10 - tik defa Memuriyete gireceklerle evvelce bir meJll 
riyette namzet olarak bulunupta memuriyetleri tasdik ' 
memiş olanlar namzet olarak alınacaklardır. 

11 - Memuriyette bulunmamış olanların 30 yaşındaJI 
fazla yaşta bulunmamaları laz undır 

(7474) 

Eskişehirde Kolordu ve lzmitte 
Fırka Levazunlarına ve eksilt
meye gireceklerin de tayin edi
len gün ve saatte muvakkat 
teminatlariyle lzmitte Fırka 1 
Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (572) (7469) 
Lahana Pirasa İspanak 

Kilo Kilo Kilo 
4000 4600 4600 Tuzla 
6000 7500 7500 Darıca 

11450 14500 14500 İzmit 

. 

malzeme pazarlıkla 13-11-9~ 
salı günü münakasası icra 
lınacaktır. Taliplerin malze· 
melerin cins ve miktarı öğreti 
mek için Tophanede Levazııı' 
Amirliği Satmalma Komis 
nunda ve şeraitini öğrenmelı 
üzere Hadımköyündeki Aske 
ri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (575) (7468) . .,. . 

Pınarhisar kıtaatının ih
tiyacı olan 555809 kilo 
odunun yeniden münaka
sası 15 • 11 • 934 perşem· 
be günü saat 14 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Şartna· 
me evsafı eskisi gibidir. Ayrı· 
ca görmek isteyenlerin her 
gün öğleden evvel münakasa· 
ya iştirak için belli gün ve 
saatte Komisyonumuza müra· 
caatları. (501) (7067) 

misyonunda ve Ankara, lstan 
bul Levazım Amirlik1erile De
nizli, Antalya, Burdur satın 
alma komisyonlar;ndan ve 
Mersin, Askerlik Şubelerin· 
den alınacaktxr. lstirak et· 
mek isteyenlerin sartnamede
ki nümunesine v~ tarifatına 
göre yazılmış teklif mektupla
rının ihaleden bir saat evvel 
Isparta satınalına komisyonu 
na teslim etmeleri veyahut ia
deli teahhütlü ve mumla kapa
tılmış olarak aynı gün ve saat· _2_1_4_5_0 26600 26600 
le Isparta komisyonunda bu
lundurmaları. (549) (7308) 

2500 adet ğer talmnı kap' 
lı bürüm yöndemiyle satın ;Jı'. 
nacaktır. üzerine bırakılınası 
11-12-934 salı günü saat 11 
dedir. Bağlılığını görecekleri 
İstanbulda Levaznn Amirli
ğinde ve Ankarada M. M. V 
kal.eti Satınalına KomisyonıJ' 
na baş urmaları. (574) 
(7467) 

8100 

• • • 
Ak~ehirde bulunan kıt'atrn 

ihtiyaç'arı olan 200,000 kilo 
unun 15 ikinci Tesrin 934 
perşembe günü saat-10 da ka· 
palı zarf suretiyle münakasası 
İcra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma girişe· 
ceklerin belli saatten evvel tek· 
lif mektuplarını Konyada sa· 
tmalma komisyonuna verme-
leri. (517) (7118) 

8105 
• • • 

31-10-934 te eksiltmesi ya· 
pılan Tuzlanın su tesisatına 
ait 30 kalem Boru ve malzeme 
sinin eksiltmesi anında mü
hendisinin bulunm"m".ınnd"n 

8183 
• • • 

Konya Merkez kıt'at ve 
milessesat hayvanatı için ka
palı zarf usuliyle münakasa· 
ya konulan 400,000 kilo ar· 
panın münakasası 22 ikinci 
Teşrin 934 perşembe gunu 
saat 10 da yapılacaktır. İstek· 
lilerin şartnamesini görmek 
için lier gün ve münakasası· 
na girişeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını satın 
alma komisyonuna vermeleri. 
(546) (7310) 8184 .... 

• İzmit Darica ve Tuzladaki 
kıtaatın kışlık yaş sebzeleri a· 
şağıda cins ve miktarları oldu
ğu Üzere 29-11-934 perşembe 
günü saat 14 de eksiltme ile a· 
lınacaktır. İsteklilerin şartna- ı 
melPrini R'Örmek üzere her 1!Ün 

• • • 
Babaeski kıtaatı için 245 

ton ton Kuru Ot kapalı zarf
la alınacaktır.İhalesi 8-12-934 
te saat 14,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 245 
ton Kuru ot kapalı zarfla alı
nacaktır. ihalesi 8-12-934 
saat 15,30 da yapılacaktır. 
Hayrabolu kıtaatı için 232 ton 
Arpa kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 10-12-934 te saat 
16,30 da yapılacaktır. lstekli
terin şartnamelerini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarile Lüle· 
burgazda Satınalına Komi•. 
yonuna gelmeleri. (573) 
(7470) 

• • • 
Hadıınköyündeki kıtaat o· 

caklarmm Maden Kömürü ya· 
kacak halde tadili için 8 kalem 

. "' . 
Sivas garnizonu İçin yüı 

on beş bin kilo sığır eti kapal1 

zarfla münakasaya konulmu~d 
tur. ihalesi 22 Teşrinisani 93. 
tarihine müsadif Perşembe f 
nü saat on dört buçuktadır· 
Şartnamesini görmek isteyefJ' 
ler her gün ve münakasaya İŞ' 
tirak edecekler muayyen saat' 
ten evvel teklif mektuplarıfl1 

Sıvas Fırka Satınalma Koınİ5 

yonuna vermeleri ilan olun"' 
Muvakkat teminat sekiz yüı 
altmış liradır. (541) 
(7320) 



asan 
Vitamin 
kal~ri 
Gıda 
kuvvet 
kudret 
ICan 
Can 
liayat 
Sıhhat 
Neş'e 
Nefaset 

zlüUnları 
Arpa 

Yulaf 

irmik 

Torla 

Pirinç 

' Çavdar 

Nişasta 

Patates 

Mercimek 

özU 

özU 

öz O 

DzD 

öz O 

özU 

öz O 

özU 

öz O 

Beyaz Mısır öza 
. Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini brktırmıyarak 
değiftire değiftire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem• 
~el özlü unlarla yavrulanıuz neşe! , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur· 
~r. Çabuk büyürler, çabuk dit çıka nrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
~ llıazlar. HASAN öZLO UNLARİ LE YAPILAN MAHALLEBl ve 
.-ORBALARIN ve tatlılann ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa
Yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakınınız. Hasan marka 
sına d ı kkat. 

[ EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Esas No: ~r 

... 20 

. 643 

142 
143 
162 

.... 

; 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 

:r'eşvikiye mahallesinde Kağıthane 15.200 
sokağında eski 100 yeni 144, 146 
No. Iı konak (halen Şişli terdeki Li
sesi) 
Büyükada'da Nizam caddesinde Se- 3.000 ~ 
feroğlu köşklerinden müfrez köşk ve · 
bahçe (köşk, diğer bina, hamam, 
odunluk, kömürlük mahalli, serleri 
havidir. Sahası 23595 metre murab-
badır) 

3.000 
4.000 
4.000 

MiLLiYET SALI 5 TEŞRiNiSANi 1934 7 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti '1ahallesi ı Sokağı C i n s i Emlak Hissesi Hisseye göre mu-
N o. su No. su hamınen kıymeti 

1334 Paşabahçe Paşabahçe Fenerli :Ahşap hane 29 1/ 2 400 T L 
1623 Beyoğlu Kurtuluş Saatçi Kagir hane 19 Tamamı 792 · • 
1625 Kandilli Kandilli Bayır Ahşap hane ve bahçe ' 3 1/ 3 520 " 
2773 Kuzguncuk Kuzguncuk Kumbooglu Arsa metresi 204,50 20 Tamamı 122 " 
2004 Bebek Bebek Dere 

1 
Ahşap hane 25 1/ 2 666 " 

2186 Kasmıpaşa Hasanpaşa Mektep ' Kagir dükkan 35 Tamamı 376 " 
2356 Büyükdere Büyükdere T epebaşı Arsa metresi 68 20 ,, 68 " 
2400 ,, ,, Buzhane Arsa metresi 660 2 Mü. ,, 660 " 
2563 Balat T crcumanyunus Dıragnıan Ahşap dükkan 2 Mülk mahalIUıi 200 " 
2775 Kuzguncuk Kuzguncuk Köşk Arsa metresi 172,25 1/ 8 hissesi " 

1508 Şehremini Iskenderağa Bostan Bostan ve taş oda 3 Tamamı 102 
" . 

2409 Kuzguncuk Kuzguncuk lstiratikalfa E. 
Tomrukağası Y. 

metresi 4380 ':t.7-27 / 1-29 ,, 876 ,, 
Arsa metresi 143,50 39 ,, 115 ,, 

Yukarda mev~ ve evsafı yazılı gayrimenkullerin µ:ıülkiyetleri Bankamız kapısına asılı şartnamedeki şartlar 
açık arttırma suretıle satışa çıkarılınıştır. ihaleleri 17 -1 1-934 cumartesi günji saat on dörttedir. 

dahilinae 

Satışlar nakden veya gayrimubadil bonosiledir. Alıcdarm eski Kredi Liyone Bankası binasında toplanan satış 
na müracaatları. (7125) 

komisyonu-

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a

lınacaktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olınıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarından 
veya Maarifçe müseccel lise tE.rih muallimlerinden bulun· 
ma111 ve mütekait zabitler İçin de Üniversitede bil'imtihan eh· 
liyetname alınış olınası şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
tezkeresi, ehliyetnaınelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
fiş veya lasaca hal tercemeleri ve hirl eti askeriyesini ifa et
tiğine dair vesaik ve mektepten verilec. _k taahhüt senedi su
reti ile birlikte 10-2 Teşrin • 934 alqamma kadar istida ile 
Heybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatlan. (7224) 

8129 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Balıkesir Memleket Hasta nesi içm mevkii münakasada bu 
lunan Eczayı Tıbbiye ve pansuman malzemesi için talipleri ta
rafından teklif edilen peyler bedeli muhammenine nazaran 
haddi layık görülınediğinden 15 Teşrinisani 934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on beşe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Talip olanların temİna· 
tı muvakkateleri ile birlikte Encüm~Vilayete liste ve şart 
nameyi görmek isteyenlerin d aha evvel taşrada lstanI>ul Sıh· 
hiye Müdüriyetine ve Balıkesi rde Encümeni Vilayet kalemine 
müracaatları ilan olunur. (692 9) 

'8199 

• stanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No. su 

Semti Mahallesi Sokağ1 C i n s i Emlak Hissesi Hisseye göre mu-

1611 Beyazıt 
1612 Kuz~cuk 
1613 Yeniköy 
2863 Kadıköy 

2005 
2039 
2166 
2187 

Aksaray 
Büyükçarşı 
İstanbul 
Kumkapı 

Tav§antaşı 
Kuzguncuk 
Yeniköy 
Osmanafra 

Katipkasım 
Büyukçarşı 
Mahmutpa~a 
Tavaııi 

Kalaycılar 
Stratikalfa 
Köy başı 
Mirzaoğlu eski 
Canan yeni 
Sepetçi 
Çadırcdar 
Kalcılar hanı içı 
Küçükdeniz 

.Yıkılmış dükkan arsası Met 85 
'.Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap yalı ve bahçe Met. 666 
15 numara ahşap hane 13 nu
·mara kagir hane ve bahçe 
Kagir iki hane 
Kagir dükkan 
[~'.gir oda orta kat 
Kagir iki hane 

No. su hammen kıymeti 
12 Tamamı 340 T. L. 
45 28/ 144 156 

9 2/5 4685 
13-15 Tamamı 5860 

14-16 4/ 24 
19 32/120 
25 Tamamı 

Tapu 117-119 1/2 
kapı 109-115 

800 
428 
300 
700 

.. .. .. 

.. .. .. .. 
Anadoluhisarmda Küçüksu Volisi 
Büyükada'da Meyandros Vo!isi " 
Nişantaşmda eski T eşvikiye yeni 
Harbiye sokağında eski 13 yeni 135 
No. lı ma müştemilat eski Ekmek 2355 Kuzguncuk Kuzgutıcuk Stratikalfa eski 
F 

Tomrukağaaı yeni 
Araa Met. 64,5() 49 Tamamı 52 .. 

452 
abrikası (halen ipek Filiındir) 

Kamerhatun mahallesinde Topçu- 3.230 2190 Edirnekapı Hacı Muhittin Acıçeşme Kagir dükkan 10 1/2 650 ,, 
lar sokağında 20 No. lı kargİr konak Yukarda evsafları yazılı gayrimerl.o:ullerin mülkiyetleri bankamızın kapısında asılı şartlar dahilinde satışa çıkanlmıştır. 

Yukarıda yazılı emlak satılınak üzere müzayedeye konul- 2863 numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık artırma suretiledir. ihaleleri 13-11-934 salı günü saat 14 tedir. Alıcıların Ga-
rnuştur. latada eski Kredi Liyone Ban kasında müteşekkil Satış Komisyonuna ri.'!'.iracaa tlan. (6990) 'ı 

1 - 20 esas No. lı Teşvikiyedeki konağın bedeli ilki ------------------------------------------------
Peşin olmak üzere sekiz taksitte ödenecek, diğerlerinin be- Böbrek ve idrar yolları hastalıkları mütehassısı ~!iiöi!!3ili• İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
delleri peşin verilecektir. ~ Profesör : DOKTOR BEHÇET SABiT BEY ~· Muhammen Kıymd 

2 _ Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. Taksim bahçesi kar1ısında CEYLAN apartımamna geçmiştir. Lira K. 
- hin 1 Görüsme saatleri : Cumadan baska 3-6. Te'"' '"' An?'>~ 3 - ihale 12-11-934 tari · de dare Meclisimizce ya- ı BOSTANCI: Vükelacaddesieski82, 70, 71 ~ 

Pılacaktır. • ~ B4i2 yeni 10 No. lı Arsa 514 50 

4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi o s M AN L ı BAN K As 1 YEŞILKOY: Şevketiye Eskidi sokak eski 
teklif mektuplarile birlikte: ve orada yazılı şekilde 0 gidı 50 yeni 11 No. lı Hane 
~at on bire kadar Şubemize vereceklerdir. SEKBANBAŞI: Yakup Ağa Laleli sokak 

5 - Bu bapta daha fazla tafsilat alınak istiyenler Şube- . eski 12-12 mükerrer yeni 14-16 nu-
tnize müracaat edebilirler. (7088) 8157 Türk Anonim Şirk eti -Tesis Tarihi: 1863 maralı iki dükkarun 40/ 120 Hişsesi. 
-----------------.----- ' BAKIRKOY : Cevizlik Yeniyol sokak eski 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandan- Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 1~5 y~ni 7 numaralı hanenin 2/12 

ı 
• hissesı. 

ığı lstanbul Satınalma Komisyanundan Türkiyenin baılıca ~ehirlerile .. : Yenimahalle Paçacı ve üçüncü so-
kaklar eski 31yeni5 numaralı hane-

· 1 - Muhafaza deniz teşki 18.tı için Yetmiş ton ikinci nev'i 
benzin kapalı zarfla 22-11-93 4 perşembe günü saat on dört

. te eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tasdikli şartnamesi her gün lstanbul Gümrük Mu 

hafaza Baş Müdürlüğü bina.ınndaki Komisyondan alınabilir. 
3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk

larına dair vesika ile muvakkat teminat olan bin yediyüz elli 
dokuz liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamelerile 
birlikte teklif mektuplarmı be ili saatten evvel Komisyona 
'Vermeleri. (7162) 8202 --

Paris, Marsilya. Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka ınuameleleri yapar. 
8050 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: _ 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı C i n s i Emlak Hissesi Hisseye göre mu: 
No. su ' No. su hammen.laymetı 
1555 Beyoğlu Hacı Mimi Camcı f 'Arsa Met. 67,50 19 1/2 202 T. L. 
2350 Koca Mu.. Beyazıt Silivrikapı Bahçe ve baraka 104/1 Tamamı 300 " 

tafapaşa 6-8 " 412 •• 
2os2 
1139 
2893 

2078 
2613 
2199 

Çengelköy ÇengelköY, Tarlabaşı ·'Arsa Met. 206 26-36 2/21 858 " 
Bebek Bebek Kilise ve Manolya Ahşap iki hane ve bahçe 101 Kale mahallinin ı;s 688 " 
1 bul Ahi 1 b• Zindank bisse•i ve ııidiğinin stan çe e ı apı Kagir mağaza 1/4 bi .. esi 

Balat 
İstanbul 
Fener 

Hacı Isa 
Ahiçe!cbi 
Abdi Subaşı 

Leblebiciler 
Kemerli Sok. J 

Fener 

Kagir dükkan ve oda 
Kagir mağaza üstü odalar 
Kagir dükkan üstü iki kat 
odalar ve saire. 

32 Tamamı 2000 
19 4576/29558 916 
11 2/5 960 

.. 
" .. 

nin 2/5 hissesi. 
,, : Cevizlik Paçacı sokak eski 2 yeni' 

4,6 numaralı hanenin 2/5 hissesi. 
AKSARAY : Çalar Ağa tekke sokağı eski 39 

numaralı Arsa Katip Kasnn Langa 
bostanları orta sokak eski 33 No. h 
Arsa. .. : Katip Kasını Yalı sokak eski 146 
yeni 169 numaralı Arsa. 

,, : Katip Kasım Yalı sokak eski 176 
yeni 134 numaralı Arasa. 

KEMERHA TUN : Yenişehir Turşucu so
kak eski 7 yeni 9 numaralı Arsa. 

,, : Yenişehir Şişhane sokak eski 35 ila 
41 yeni 29 numaralı Arsa. 

,, : Yenişehir Riza Paşa sokak eski 19 

.. 

.. 

.. 

Yeni 29 numaralı Arsa 
: Yenişehir Mumcu sokak eski 30 
yeni 38 numaralı Arsa 
: Yenişehir Demirhane ve Keklik SO• 

kak eski 16 yeni 16 numaralı Hane 
hissesi. 
: Yenişehir Şirket sokak eski 31 yeni 

35 numaralı Arsa. 
:Yenişehir Mumcu ve Turşucu sokak .. 
eski 7 yeni 13, 23 numaralı iki arsa. 

'296 

528 

99 

108 

367 20 

~ 63 ... 75 

52 50 

18 75 

78 

15 

36 

15 

18 

70 

15 
27 

·r 

75 

13 

38 

2362 Edirnekapı Hacı Muhittin Yağhane. Arsa 26 Tamamı 366 " 
;a353 Usküdar Pazarbaşı Miroğlu Kagir iki hane ve dükkan 35,37 1/ 4 4~5 . " 

,, : Hüseyin Ağa Şirket sokak eski 8 
yeni 8 numaralı arsa 11 25 

Yukarıda yazılı emval 25-11- 934 pazar günü ~aat ?n ~?r~te 
peşin para ve açık arttırma ile s:ı.tılaca~tır. 1:~liplenn ~--uzoe 
vedi buçuk pey akçelerile yevmı mezki'irda muracaatları. (F) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri Bankamız kapısın da asılı şat"tnamede yazılı şartlar daıı-esınde açık 
arttırma suretile sabşa çıkarılmıştır. ihaleleri 14-11-934 çarşamba eünü saat ondörttedir. Abcdarm eski Kredi Liyone 
Bankası hinasmdaki Satı$ komisyonuna müracaatlan. (7025) (7445) 
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ly SHII. Buton dUnyada fevkalade rağbet 
kazanmış olan 

DADMON 
Pilleri ve Cep fenerler; 

OKER 
PLA Y tıraş bıçaklarını tercih edi· 
yorsa elbette bunun bir sebep 

ve hikmeti vardır. 
Galatasaray Eczanesi Müstahzaratından: 

"' / 

1 lik adedi 
7112 kuruştur. 

• 

Diş ve bat ağrılan için en faydalı ve tesirli ilAç Algopan· 
dır. l-6-12lik teneke luıtıılarda ve orij.naJ amiıalijda her 
eczaneden iıteyiniz. 

Bronşitlilere 
En iÜzel, en mllesslr ve en 

emin bir iliç 

PEKTORIN 
------------------

Komprimeleridir • 

Kutusu 35 kuruştur 

BESIR KEMAL-, 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

Dr.HAZIM~ 
Cildiye ve Zühreviye Mütıehassm 

Beyoğlu, l.tildil caddesi Bekar oalı:ak 
9 N o. ;ı. inci daire 

KÖŞK MÜZAYEDESi 
i'S"dönüm arazi üzerine mebni, Ua

lriidarda, Nuhkuyuounda, Çileldik mey. 
künde !ilin, Vey..d Bey köşkünün maa
mü,ı:emilat .... ı:oüzayedesi, 8 ikinci 

Teşrin Perşanbc günü ıaK 14 de U.W

dar Sıdlı Mahkemesinde ,..pılacaktır. 

Umrtmayuuz, büyük bir fırsattır • 

lstanbul Ziraat ankası Satış Komisyonunda : 
Sıra Semti Mahallesi 
No. su 

1645 Küçük pazar Demirtq 
Tahta Kale 

1347 Galata 

1922 ,, Tophane 
2240 T arabya 
2506 Hasköy 
2766 Aksaray 

Yenikapı 

Kemankeş 

Yahya Çelebi 
Tarabya 
Abdüsselam 
Katip Kasım 

Sokağı C i n ı i Emlak Hissesi Hisseye göre mu-

Kantarcılar 

Kemankeş Kara 
Mustafapaşa 
T atarağası 1 

Ayazma 
Yağhane 
Yalı 

j 
Arsa metresi 21,50 

Kagir dükkan üstü iki kat 
odalar vesaire 
Arsa metresi 8S 
iki bağ metresi 249,50 
Arsa metresi 63 
lratlı arsa metresi 592 

No. su hammen kıymeti 
23 Tamamı 216 T. L. --
15 1/24 534 

2 1/6 150 
65/4-65/5 Tamamı 26 
9 eski 11 yeni " 50 

73 1/2 5920 
52 yeni Tamamı 188 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

2874 Büyükdere Büyükdere lspanyol Arsa metresi 94 
34Mü. 
45 
171, 

ı 1 

" 110 
158 " ~954 .. " Çivici 1 ·' ,, .. 69 

3116 KuzgUncuk Kuzguncuk lcadiye ,, ,, 46 
,, 

" 
Yüzde yedi buçuk pey akçalan1e ihale bedelleri nakden veya gayrimuba dil honosile ödenmek üzere evsafı yukarda yazılı 

gayrimenkullerden 2766 sıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çık arılmıştır. İhaleleri 27. 11-934 
salı günü saat on dörtten itibarendir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satış komisyonuna müracaat-
ları. ' 

İnhisarlar U. Müdürlü~ündenı J 
135 çeki kuru meşe odunu 13-11-934 tarihine müsadif 

Salı giinü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
yüzde 7 ,5 muvakkat teminat parasiyle birlikte Cibalide 

Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (7443) 

Nflfriyah idare eden: MlJMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Liseler Alım Satım komisyonundan: 
Komisyonumual merbut leyli mekteplerin Tavuk ve 

Hindi Etleri 21-11-934 tarih in emüsadif çarşamba günü 
aaat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya konulmuştur. Şartnamt!!ıini görmek isteyenle
rin İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve müna
kasaya İştirak eJeceklerin de teminatı muvakkate makbuz 
larile birlikte Korr.isyonumuza müracaatları. (7333) 

8295 -• 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi · Sokağı C i n s ; Emlak Hissesi Hisseye göre mu-
No. su ._ ,.. , No. su hammen kıymeti 
1466 Samatya · Koca Mustafa Pqa Demirci Oskiyan Kagir hane 36 1/12 242 T. L 
1469 Büyükdere Büyükdere Ortakuyu Bir kulübe ve arsa 43 1/2-7/20 57 
1474 Edirnekapı Eski Ali Paşa San Yanko 132 metre arsa 14 Tamamı 1056 " 

" 1 1475 ,, Hacı Muhittin \ Löküncüler 300 metre arsa 165 680 ,, ,, 
1478 Kuzguncuk KuzgUncuk Bostan 75 metre arsa 25 150 

6 469 . '' tt Yukarda evsafı yazılı 14 6 • 1 dosya numaralı gayrunenkuller 25-10-934 tarihinde temdidenilan edildikleri 
halde müşteri bulunmadığından bir ay müddetle pazarlıkla satışa çikarılmışlardır. ihaleleri 26-11-934 Pazartesi günüdür. 
1474. 1475 • ~478 n~aralı gayrimenkullerde 27-10-934 tarihinde temdiden ilan edildikleri halde müşteri bulunmadığın
dan bunlarda bır ay muddetle pazarlıkla satışa çıkarılmışlardır. ihaleleri 27-11-934 Salı günüdür. (7267) 

. ----~ 

'1.1 l\U\ft 

Gayet pratik, latimali kolay, teminatlı Te 
ıcnderece latifadelidirler. Bilba11a keranhkta 
yüı: metre meaafedeki &nnntbll aydınlatarak 
yolunuıa kemali baıurla devam edebiliuialz. 

Pillerin muhtelif boyları ve fenerlerin muh. 
telif ciıısleri vardır. 

8055 

. • ,, . ı' •• ,~ l,,,. :..,: ~-1o· -~-- '. 

Bir dişte 1,000,000 mikrop! 
Amerikalı bir bakterioloır bakımııı bir 
difin liıtllade 11 clnı, bir milyon mikrobun 
yerleşip yqayabileceğini a&ylDyor. 

Diılerinfzi günde iki defa 

Li 

Radyolin Radyolin 
Kullanınız Kullanınız 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan 
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundan 

1 - Kumaşı daireden verilmek ve tekmil malzemesi di
kene ait olınak üzere 758 takım kışlık elbise 8-11-934 per
ıembe günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - istekliler şartnamesini her gün Komisyondan alabi
lirler. Örneğini de görebilirler• 

3- İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde muvakkat teminat olarak yetmiş beş liralık vezne 
makbuzu veya banka kefaletn amelerile belli zamanda Komis 
yona gelmeleri. (7417) 8480 

MİNE DİŞ MACUNU 
En mükemmel bir diı macunudur. 

Çtınkll : İki ylir;ü mlltecaviz mtıtebaıııı dit tabiplerladea 
mllrekkep bir heyet tarafından llııar olunmuştur. Ve bu heyet 
ıon teraklıiyab tetkik etmlı Te bütıın dllnya mllteba1111larmın 

da aradıkları bilümum enafı bir •raya tophyarak 

(MiNE DIŞ MACUNUNU) 

• 


