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Umumi meclis gazinolarda 

alaturka şarkıyı yasak etse 
biie, bı.ı, ancak bir temenni 
mahiyetinde kalacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Roosevelt'in 
Yeni zaferi 

Amerika seçimlerinin neticeleri bel
li oldu. Bu aeçim, Cumhurreisi Rooae
•elt tarafından iktısadi kalkınma 
Prograını i.ami altında takip edilen &İ· 
Yaset.in Amerika milleti tarafından 
lı:ahir bir ekseriyetle tasvibi olarak 
hüliua edilebilir. 

6 llcinciteşrinde yapılıp ta neticele
ri dün belli o,lan seçim tunlar İçin :ra• 
Pthruttı ! 

1 - 96 aza&I olan ayan mecli&inin 
Üçte bir.ini aeçmek i.çin, 

2 - 435 azası olan Mebuslar Mec
lisinin tamamlDI aeçmek için. 

3 - Otuz üç vali ile bir aürii ilı:inci 
derecede memuriyetler için. 

Bu seçimin neticesi ne olursa olsun, 
Amerika hükümetinin deği§IDe&i mev· 
ınıu bahia değildi. Çünkü iki yıl evvel 
aeçilen CumhUJTew ayni zamanda 
8.qvekil de olduğundan tetkiJ ettiği 
bükümetle beraber, dört aenelik müd
deti bitinceye kadar iktidarda kalır. 
Fakat ber dört yılda bir yapılan 
Cumhurre.i&i seçiminden maada, iki ae 
bede bir de i.ya.nın ve mebua.ların bir 
loıımı için aeçim yapılmaktadır. Cum
hur.reisliği seçimindesı iki aene aonra 
yapılan bu i.ra seçimlerin.de hükiime
tin iki yıldanberi takip ettiği siyaae· 
tin ne dereceye kadar efki.n 1pnıımi. 
,., tarafından tasvip edildiği anlatı· 
lır. Amerikanın tarihi göaterm.ittir iri 
ira intihaplarmda ekseriya hükim>et, 
Cumhurreisliği zama.nmdalci seçime 
nazaran azacık kuvvetini kaybeder. 
Bu kaybetme bazan çok büyük olur 
•e hükümet Mecliate de, Ayanda da 
ekalliyette kalır. &zan da küçük o
lur ve büyük olan elueriyetinden a.za
clk kaybeder. Maamaf.ilı elueriyeti 
tnuhafaza - de ekalliyette kaha da 
bükümet gene ıiktidarı muhafaza 
eder. Hükümet ekaeriyeti kaybedince 
!Öyle bir vaziyet meydana gelir: C\1m· 
burreioi Meclisin yapacağı itlere en
sel olur. Mectia te Cumhurreisinin 
yapcağı itlere mini okw ve Amerika
nm idare meJrinea.i bir çıkmaza girer. 
W.ilaon'un Cumhurreialiği zamanında 
1918 aene&i ile 1920 .....!eri araamda 
olduğu gibi. 

Bu defa böyle bir h>hlib yoktu. 
Çünkü 1932 intihabatı Cumhurreiaine 
gerek mebuslar ve ~ ayan mecli
ainde çok büyük hlr ekseriyet temin 
ebniıti. Maamafib acaba bu defaki 
i.ra Yıtihahatmda R-JıeVelt bu ek.s<>
ı-iyeti muhafaza edebilecek mi idi? 
Y okaa kuvvetinden kaybedecek mi 
idi? Ve kaybederse bu ziya ne mik
dara baliğ olaca.kb 7 Geçen aa.lı günü 
atılan reyler, dolayuıile ikhsadi kal
lıumna aiyaaetinin de araya müracaatı 
mahiyetinde olduğundan bu seçime 
büyük ehemmiyet atfedilmekte idi. 

Seçimin dünkü telgraf baberlerile 
bildirilen neticesine göre, CmnhUM'e.İ· 
oi Roosevelt, ayan - mebuaaıı mec
lialerinde teamül olduğu Üzere, aza 
kaybetmek §Öyle duraun, bilakis ekse
riyetini arttırnuttır. Cumhurreİ:5 İnin 
menaup olduğu Demokrat fırkası ge
ı-ek ayanda ve gerek mebuslar mec
lisi.nde iki sülüa ekaeriyeti temİ!ı et· 
111İt bulunuyor. Cumhuriyet fırkası Ro
oaevelt'in ıoiya.oetine aleyhtar olanlar, 
büyük bir mağliıbiyete uğramıılardır. 
Bu mağlubiyeti ehemmiyetleıtiren ve 
ıümullettiren diğer bir imiJ de Cum
huriyet fırkasının bellibatlı erkinm
dan bazı taJısiyetlerin ayana ve me
........... meclisi.ne ııirememeleridir. Me
eela bunlar arasmcla Pemuylvanya a.. 
yan azaamda.n Reed'in mağlup olma
.., Cumhuriyet fırkaa içm büyük bir 
darbedir. Sayı itibarile zayıflıyan mu
halefet, keyfiyet bakmımdan da zayıf 
hımıt ve bel.ki de aönmek yolunu tut
DUlftur. 

Seçimin neticeai gö.teriyor ki .1932 
intihabında Rooaevelt'i it bqma geti
ı-en cereyan bili. bütün kuvvetile de
•am etmektedir. Bu cereyanın bu de
ı-ece kuvvetle devam etmesine aebep; 
muhalefet.in henüz iki ......, evvelki 
mağlubiyet.in ıatkmlığmdan kurtula
mamasıdır. lkıi tene evveliaine kadar 
hükümet Cumhuriyetçilerin elinde idi. 
Wilııon'dan aonra 1920 intihabatile it 
batma geçen Cumhuriyetçiler, on iki 
aene Amerikayı idare ettiler. Bunun 
ilk dokuz -.esi. zarfmda Amerika em 
aalııiz bir refaha luıı-qb. Fa.kat 1929 
aeneainde baflıyan bir buhrandan ııon 
ra da ÜÇ - enual&iz bir aıkmtı ge-
9irdi. Ticaret darlqb. Fabrikalar ka
pandı. Milyonlarla insan İf&İz kaldı. 
Bankalar iflaa etti. Bu &nar§i ve bu 
limitaizlik iç.indedir ki 1932 intibaba.tı 
Yapıldı ve Rooaevelt te itbatına geç· 
ti. O zam&ndanberi CumhWTeıiai çalı§· 
nıa.ktadır. Gerçi ilr.i sene evvel vadet
tiği §eylenn hepaini de yapm&mıJtır. 
F aka.t bir teJum tecrübe].,.- yapıyor. 
Bu tecrübeler, muhalefet fırkasının 
'-kitlerine hedef olm~. Hükıime
ti israf ile itham ediyorlar. Amerika. 
ela ıahai t""8hbüalerin tahdit edildiği
ni aöy)Üyorlar. Siyasi hürriyetin teh
likede olduğunu iddia ediyorlar. Fa
kat Amerika kendilerinin zaınanında 
naeydana gelen bir buhra.. İçinde çal
lı:aruyor. Bu buhrana çare bulmak için 
IDÜaebt bir program ileri siirmil§ de
ğillerdir. iki aenedir Roosevelt teoikit 
ediliyor. Bekliyorlar ki Cumhurreisi 
nıuvaffak olmasın .,.. bunun meydana 
Cetireceği aukutu hayal tekrar kendi-
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Fransada yeniden buhran 

M. Dumergue istifa etti, 
yerine M. Flanden geliyor 
M. Flanden kısa bir zaman zarfında 
muvaffak oimağa çalışacağını söyliyor 

- Xabinenin teflrilini lral>ul dmiyen 
J''· Laval 

Fraıuada yeniden bu.hra.n batgöe
terdi ve Batvek.il M. l>omnergue Mti • 
fasmı verdi. M. l>oıanerguıe Meclisten 
ne istıediğini açokça ve b.t'i olarak aöy 
Jemiftıi. Dünkü içtimada. da Meolis hu
na kartı ya evet, ya ha.yır diyecekti. 
Bundan evvel Ba.tvd<i.J huılıranm. önü
- geçmek için em.den ~ yaptı. 
F ırka.l ..... adeta yalverdL F ..ı...t aya
na aormada.n Meclisi r-ı.........ı. hak
kını •-yifini potitikac.ıılarm çoğu u -
mumi prenaipe .. ,..,,., buluyoriardL 
FU..t M. D...-ırue ,.ı_. olan ;a. 
mada güvenerek, devamı arzu edilen 
miitarelııe kaoo-inin it ba4mda kala
bikneai için Mecliatıen bu halda isti • 
yordu. Fa.kat kürsüye Ç1kıp noktai na 
zannı aöy)eoı...;,., bile imkiın kalma. 

dı ve istifaya mecbur kaldı. Dün bu 
hususta gelen telgraflaı- §Ulllardır: 

PARIS, 8 (A.A.) - Hükümet isti
fa etmiıtir. 

M. Laval geliyor 
PARIS, 8 (A.A.) - M. D~ 

aue'in istifa mektubu Radikal fırkası
nın egoizmine kart' fiddetli bir hü • 
cum tetkil etmektedir. M. Lebnm, M. 
Lavald- yeni kabineyi tetkiJ em-;. 
ni Uteanİ§tir. 

PARIS, 8 (A.A). - K.abme aaat 
11,30 da istifa etmiftir. Radikal na • 
zırlar, kabinıe içtimaında utifalarmı 
M. Dwnerg'e tevdi etmişler ve onla • 
rm hareketini mütealnp M. Dunıerg 
diğer arkadatlariyle birlikte İatjfa mek 
tubunu hezu-laıruttır. istifa eden 10 
radtka.I nazırdan di'··dü M. l>urnerıre 
gönderdikleri bir mektupta, M. Du • 
merg tarafmdan cklvit edilen aiyaai 
mahiyetteki mühim ıala.hatm muk.ave
le harici olduğunu izah etmitlerdir. 

PARIS, 8 (A.A.) - M. Lebrun M. 
Pöer l..aval'i kabul ederek yeni kabi
neyi tetkik ..-nur eyJemiftir. 

M. Dwnerg'in' beyannamesi 
PARIS, 8 (A.A) - M. ~ 

Fran&ız milletine hitaben §U beyanna,. 
8-yİ netretmittir: 

"Bütün vatanc:ha,lannwl•n, halıi 
bazırda.kıi miitkülitı, en uygun bir 
tıarzda hal için lazmı olan sükiinu mu 
hafaza etmelerini rica ederim . ., 

PAR.IS, 8 (A.A.) - M. l..öbrön 
M. l..a-.J'i kabulclsı evwJ lur.binıenin 
teı'ri•ini meclis reilıi M. Büiaon'd-an ia
tmnifse de mumaileyıh kabuJ etme • 
mi,tir. 

111. 1-l lrabine)Iİ teıkil etmiı bile 
P ARiS, 8 ( A.A.) - Kabine boa!.. 

ramnm önüne aeçııneık ~ yapdan ç.a 
~- ı.o.a ptmiftir. M. na.-: . 
ırue, iktidar meuıL iiııdeoı çelri.hney:i 
kat'i aurette lmı-arlattznmttır. Şômdi 
bütün --.le. matbua.tın ;._...,... oı 
duğu aiya.si mütareikeyi koruma ve 
kalkınma itine devanı eykome:!e - ,.; 

(Devamı 5 inci aahifede) 

ı 
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Münir (Çoram) Failr (Niğde) Altmet nıtri (Er:nırvm) Etem nıcmmm) heyler 

Bü,qük Millet meclisi 

Fransız ve Yugoslavya 
meclislerinin telgrafları 
Dünkü toplantıda encümenler seçildi 
A.~KARA, 8. f"·A_· -B: M. Mecliai ib'iğı huauıunda lütfunuzu rica ediyo-

bugun Eaat Beyın rıyasetınde tıoplan- rum, 
mıı ve celsenin açılmasını müteakip 
Franaa ayan ve mebusan mecfuleriyle 
Yugoalavya ayan reisi tarafından B. M. 
Meclisi Reiai Kazım Paıa Hazretlerine 
gönderilen aıağıdaki telgraflar okun
muıtur : 

Müeuir tabirlerle B.M. Meclisinin 
muhabbet hia "ıerine tercüman olan tel 
yazınızdan do'ayi yüksek aaamble namı
na teıeklriir eder ve aaınimi minnettar
lığımızı Türkiye B. M. Mediaine iblağ 
etmenizi rica ederim. 

Fransa ayan reiıi 
JANNENEY 

F ransrz mebuaan mecliıi, reis Bar
tlıou'nun 2İayının Türkiye B. M. Mec
lisine ilham ettiği değerli ve yüksek mu• 
habbet nİ§&nesinden hauatan mütehaaoia 
olmuştur. 

Fransız mebusan meclisi namına he
yecanlı teıekkürlerimizin memleketimi
zin dostu Türkiyenin ınümesaillerine 

)erini iktidara getirain. Bu, müabet bir 
proırramla itbatma ıreçınek: değil, 
batkal&r1D1n muvaffaluyetsizliğinden 
iatıifade etmek için olduğu yerde sa
yıp durmakta ki Amerikanın tuurlu 
halkı, geçen salı günü attıkları rey
lerle Cumhuriyetçilerin bu menfi po· 
litikalarını takbih etmİ§tir. 

1934 aeçimile Roosevelt ikbaadi 
kalkınma programına, kendi tabirile 
tecrübelerine, devam etmek iç.in h .. lk
tan yeni salahiyet alıyor. Amerika 
Türkiyeye u:ı:ak bir memlekettir; fa-

Franaız mebuaan reisi 
BUISSON 

Büyük hükumdannın feci alcibeti yü· 
zünd~n Yugoslav milletinin maruz kaldı· 
ğı büyük kayıp dolayisiyle Türkiye B. 
M. Meclisinin izhar ettiği derin teeııaür 
ve heyecanlı taziyetlere kartı Y ugos
lavya ayan mecliai namına teteldriirleri
mi arzederim. 

Ayan Meclisi rei&i 
TOMOSIÇ 

Bundan acıma mec1ia ihtiaaı encümen-
leri azalan aeçi'.ıerek pazartesi ·· ü 
toplanmak üzre içtima nihayet v~if
tir. 

Encümenler 
ANKARA, 8 (A..A.) - B. M. Mec· 

lüinin biıgünkü toplantısında yapılan 
aeçme neticeai meclis ihtisas enciinıeıı
Jeri ıu suretle teıeldriil etmittir: 

(Devamı 5 inci sahüedc )' 

b.t Amerikalılar Tiirklerin ka!Oine çok 
yakın cıılan bir millettir. ÇallJkanlıJda
rile kıaa bir zaman içinde dünyanın 
en zengin, en k~ti bir milleti ol
malarını, çalıtmaya kıymet v
Türk milleti uzaktan hayı-anlık.la aey
retmittir. Bundan maada Amerika, 
ihracat etyaınızm en iyi mütterileri 
arasındadır. Bu itibarla Rooaevelt'in 
iktısadi kalklDJna tqebbüaünde mu
vaffak olması, Türklerin de samimi 
dileğini tetkil eder. 

Ahm~t ŞUKRU 

Gazi Hz. sergi 
Evini 
Şereflendirdiler 

Lozandau Önce ve 
Lozandau sonra sa
lonu uzum müddet 
açık bulunacak. 

'ANKARA, 8 ( A.A.) - Reisi· 
cumhur Hcuretleri bugün Nafıa. Ve 
haletinden aynldıktan sonra bera • 
berlerinde Büyük Millet Mec:li•i 
Rem Kaz.an Pflftl Hcuretleriyle, A· 

fet Hanımefendi olduğu halde HT· 

gi evini teırif buyunnuılardır. 
Gcai Haz.retleri urgi evinde iki 

1Gat lradar dolaf111ıflardır. Ve Lo • 
zandan önce ve Lozandan sonra &fi· 

lonu haklrında Vedat Nedim Bey ta 
rafından verilen izahatı alaka ile 
dinlemişler ve bu aalonun uzun 
müddet halka, melrteplilere ve 
gençliğe açılı bulrmdurulmasını e • 
mir buyunnuılardır. 

Gazi Haz;retleri müteakıben lı, 
Sümer Banlr ve Onnan çiftliği ile 
diğer aanayi JUklerinin pavyonla • 
rında e11aalı tetlriklerde bulunmuı -
lar ve ııanayiimizin yrldan yda gÖ•· 

terdiği ilerlemeyi mlrdir buyurnıuı 
lardır. 

Orman çiltliği pavyonunda biraz 
idirahat buyuran Reiait:wnhur Hz. 
aerginin alt Irat aalonuna inerek ge • 
ne pavyonları birer birer gözden 
geçinniıler ve ağızlılrçılarla biçak • 
çılara modern iıler )l'Cll>malannı tav 
siye buyunnuılardır. 

Rei.icımıhur Ha=etleri aerııi bi
naaını çolr beğenmifler ve genç mi
marı Şevlri Beyi talrdirle yadetmif
lerdir. Ve Milli /lrtuat ve Tasarruf 
Cemiyetine memnuniyetlerini ve 
taltdirlerini izhar buyurdulrtan aon 
ra dlf'JTıda birikmif olan hallrın al· 
lıııları anuınd" argi erıbulaı ~ • 
nlmıılardır. 

İncesaz yasa~ 
Edilecek mi? 
Yasak etmek salahiyeti 

ancak hükumetindir 

Umumi meclis bu yolda karar 
verse bile temenni mahiyetin

den ileriye geçemiyor 
Şehir Meclisine verilecek bir tak

rirle inceaazm gazino ...., birahaneler
deoı de menedileceği bazı gazeteler ta 
rafmdan yazılmaktadır. lnoesaz, umu 
mi aetir mahiyetini haiz olan, radyo
dan pek doğru olarak alddınlnuştır. 
Şehir Meclisine ....,riJeoek takrir üze.. 
rine Meclis tarafından ittihaz oluna
cak karar ile incesazm gazino ve bira 
ha.nelerden yaaa.k edilmesine gelince: 
Bu it için Şehir meclisince verilecek 
karaı-, kanuni müeyyedeyi haiz görül-

( Devamı 2 inci sahifede) 

Maarif iki kıymetli 
rüknünü kaybetti 

Türk Maarif hayatı iki kıymetli UZ• 

vuııu kaybetmekle derin bir teeNÜr 
içindedir Fözik mıı 
a1l.imi Mahmut B. 
ve Manisa Maarif 
müdürü Hilmi Bey 
dün veM.t etmitler 
dir. Ayni zamanda 
Tatar Mahmut la
kabı ile mealektat
ları arasmda ma • 
nıf bulun.an Mah
:nut Bey, etki ku: 
·e eri<ek mualJmı 
....ı.teplerile Anka 
ra Gazi enatitfuü, 

MAHMUT BEY Kabat&§ ve Pertev 
niyal liseleri mü • 

dürlüklerinc!e ve birçok meloteplerde 
fizik lıooalığmda bulunmUfhır. Mah
mut Beyin bugün de mekteplerde o
kıınaıı birçok fizik, riyaziye kitapları 
vardır. Mahmut Bey ......,Jerce Türk 
irfan hayatmıı hizmet eUnİ§, binlerce 
talebe Yetittirmittir. Mahmut Beyin 
cenazeai bugün, öğle vekt.i, Kızt&§lll
da, Değinnmı ııokağmda.ki erinden 
kaldırılacak, namazı VaJde camiinde 
lubnchktan aoara. aile makberesine 
de"-1.ilecelctir. 

Manisa Maarif müdürü Hilmi. Bey 
de genç ve kıymetli maarifçilerimiz • 
dendi. Dalıa evvelki sene hükümet 
kendiaini pedagoji tahaiü için Viyana
ya göndermit, tahsilini ikınııl ederek 
memleketmize dÖ'llllÜ§tü. Her ik ma
aı-ifçimizin de ailelerine ve Türk mu
alliınlerine taziyetJerimizi llUIUU"IZ. 

Japonlar ayak diredikleri 
için Londradaki deniz konuş
malarından da bir şey çıkaca
ğı zannedilmiyor. 

Tel: { Müdür : 24318. Ya:ıı itleri müdürü : 24319. 
lda.re Te Matbaa: 24310. 

l' eni Nafıa evinin cepheden görünüfii.~ 

Gazi Hz. Nafia vekaletinin 
yeni binasını gezdiler 

Reisicumhur Hz. açılma resminin ak:
binde yeni binayı teşrif 

etmişler ve bir saat kalmışlardır. 
ANKARA, 8 (A.A.) - Yen.i Na

fıa V ekalet.i binası bugün aaat 16 da 
•çılmıt§ır. Açılına • resminde Büyiik 
Millet Meclisi. Reisi Kazım, Batvekil 
lsmet Pata Hazretleriyle vekili.,.., me 
bualar, büyük erki.nı harbiye ikinci re 
iai Aaun1 umm:n jandarma kumandanı 
Kazım Patalarla bütün veki.letler müs 
tetarları ve daire müdürleri, Ankara 
valiıoi, emniyet müdürü hazır bul<ın • 
muı ve bir jandarma kıtaotyle muzi
ka da ihtiram remnmi ifa etmiıtiT. 

Korde&a Ba.tveki.11- Pqa Haz-

retleri tarafından keıııiıM;t ve Reisi • 
cumhur Hazretleri de açılına i.lı:abin
de tep-:if ederek Nafıa i.lemini unutul 
maz bir hatU'a olarak taltif buyur -
mu,lardw ve Gazi Hazretleri bir aaate 
yakın Vekalet makamında iatirahat 
buyurmuılar ve davetlilerle ha.&bJıal· 
lenle bulunm..,Iardır. .. . .. 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Cnzi 
Hazretleri Nafıa Vekalet; binaımda 
Ankara istasyonu projes&nl de letki.k 
bayunıuqlardı.r. 

M. Malrainro6 kaıdi.U.e resmi •elcimı ifa eden Tiirlr lrıt'ai cuMriyeaini ve lrahı .... 
man T ürlr ordusunu talran -bitinin elini aılrarak selamlıyor ve veda ediyor 

Yunan Hariciye nazırı 
dün sabah, gitti 

M. Maksimos hararetle ugurlandı - Bel
çika heyeti de ayni vapurla avdet etti 

Birkaç giindenberi tehrimizde mi- -
ııafir bul..-n Yunan Hariciye na2ı • Jiıiı•~•;oıt;!l!'!Q 
n M. Ma.luimoa ve maiyetinde bulu • 
nan zevat dün aabah Loyd Tri,._tino 
kumpanyeauwı Heluan vapurile Pi • 
noye müteveccihen haftket etmi.qir, 
Muhterem misafirimiz vapurda hük.u 
met namına vali Muhittin Bey, vali 
muav·İn.İ Ali Rıza ve Hariciye -.ekiıleti 
namına kalemi mahsus müdürü Refik 
Amiı- beylerle Yunan Cenıeral .kooıao
loau M. Kapsalia ile kanaoloehanıe ~ 
kim ve birçok zevat tarafından tefy:İ 
ediJmittir. Bir ihtiram kıtau 1-..İ -
Ji.mı ifa etmit ve muzika Ymwın ve 
Tün< milli martlarını çaJm:ııtır, 

Belçika heyeti de gitti • ' 

Belçikıa Kralı Hazretlerinin tahta 
cülUamıı Reisi.cumhur Hazretlenne 
bild.innit olan Belçika ayan azaam -
dan M. Beaudcııuin'm reiaıiği altında
ki heyet te dün Helouan vapurile Ye 

Pire yolile Belç.ikaya dönmüştür. 

Günün notları: 

-' . 
M. 'lflakWno6 oaparrm güverte.U.den 

Jıendi•uu geçirmeye gelenleri 
•elômlıyor 

Öz dilimizi sevmek 

Jllı: günler: 
- Bu, olur ıey değil! ..• 

demitlerdi. Sebep? Onu kendileri de pek 
bilmiyorlardı; ve bir dereceye kadar hak
ları vardı; çünkü inkılap bir kaç asır:'sk 
zevk ve itiyatlan kökünden tarsan bir 
zelzele gibi gelmitti; soğukkanlılıkla dü
§Ünmeğe vakit yoktu. Mazi ile istikb":I• 
hayal ile hakikat arasına çarçabuk bır 

Yazan: lamail MVŞTAK 
kÖprÜ kurulmuf, inkılabın kuvntleri 
maziyi ve haya':i arkada bırakarak istik
balin hakikat saha•ında yol almağa bat· 
lamıttı. Bu vaziyet kartısında öteki taraı 
paniğe uğradı. Artık nakarat değitmiş. 
tir: 

- Olur, olur ama, &ÜÇ bir it! 
diyorlar. Güç bir it? Belki ..• Fekat 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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T t RIHI TEFRiKA: 183 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAK.IR BEYDi BIRAKTICJ VE.Sl.ICALARA OOREI 
Her hakin mahllllllllT. YGZGıı: A. C. 

Cemiyetimizin asıl iş yapacak vakti 
şimdiden sonra gelmiş sayılabilir 
Avrupa kuvvet gördüğü yere uğ

ramaz, onun için Allah versin de o 
ali kuvvet, ittihadını yalnız muha
faza değil, tezyit eylesin. Cemiyeti
miz bu harekete dair ll:"vet cJ ;;.;;..,e 
rek Matin'e bir mekale yazsa fena 
olmaz. Bu aralık llııı:l\.111 o uu;;•""Q. .. c:yı 

ba~mekale olarak derceder. , 
Cemiyetimizin gazetelere verdı

ği beyanname pek güzel, pek ~u
sip oldu. Pek iyi de yazrlmıf. Sız 
göndermeden evvel Malin gazete
sinde okumuttum. 

"Terakki Cemiyetinden kimseyi 
gördünüz mü? Ne diyorlar? Arka
dasların hali nasıldır? Biz burada 
Pa~Mı gazetelerini bir gün sonra o
kuyoruz. V alandin geçen seneki gi 
bi değil. Gök kapalı, rüzgar şid -
detli, inziva ve sükiinet ise son de
recede. Bununla beraber ben ye • 
met<le doyamıyorum. 

Her yerde ve bilhassa böyle a
zim ve amrk bir sükiineti inziva i
çinde gelmenizi sabırsızlıkla bek
liyorum. On veya on iki .güne ka -
dar burada görüşürüz değil mi? 

Sizden bir •ey rica edeceğim. 
Yazıya biraz dikkat edin. Meseli. 
"ortadan da kalktılar,, ı ben "Edir
neden kalktılar,, okudum. Bir gün 
bu fikirde bulundum. Sabahı, Edir 
ne değil orta olduğunu anladım. 
Hele "muvaffakıyetler", "tevkif • 
!er" okunuyor. Şimdi, bari kendi 
yazısı bir yazı olsa içim yanmaz, 
dersin a.,, 

Me,rutiyetin ilanını takip eden 
ilk günler zarfında korkulan şey, 
ecnebi devletlerin Abdülhamit le
hine müdahale etmeleri, vukua gel 
memi4ti . Bilakis devletler Abdül
hamidin elden gittiğini ve zalim pa 
ditahın nüfuzunu kaybettiğini gö -
rünce Türk efkarı umum:ycsini ka
zanmak için biribirlerile rekabet 
etmeğe ba,lamışlardı. Y alruz Ab
d ülhamide itimat edilebilir mi idi? 
O, bir irtica hareketi yapmağa te
şebbüs etmiyecek mi idi? Cemiye
tin faal azasından olup meşrutiyet 
günlerinde Bulgaristanda bulun -
mu' olan bir zat vaziyeti uzaktan 
pek güzel tahlil ediyor ve Parise 
yazdığı bir mektubunda diyordu 
ki: 

''Geçenki mektubumda Abdül • 
hamidin yalanlarına aldanmama • 
yı tavsiye etmittim. Fakat son nü
mayitleri gerek gazetelerde, gerek 
hususi olarak gelen mektuplarda 
okudukça bundan sonra Hanı.it ej
derha olsa bir haltedemiyeceğine 
ve ister istemez milletin arzusunu 
yerine getirmeğe kanaat getirdim. 
Bıitün nühuvveti müstebidancsini 
ayağı altına alarak milletin kanın
dan zlya<le kendi cancağızına acı
yarak birden bire kanunu esasinin 
ilanma mecbur oluvermesine gene 
bn.vo! ... Akılsız adam değilmif, 
mamafih hüsnüniyetine kat'iyyen 
tehadet edilemez ya! ... 

Cemiyetimizin a.sıl i' yapacak 
vakti ,imdiden sonra hulul etti ka
naatındayım. Cemiyeti merkeziye
den bir kısmının Selaniğe gelip da 
hili daha yakından idare etmesi 
faydalı olduğu gibi Avrupa efka
rı ıımumiyesini lehimize celbetmek 
için lazımgelen feyleri yapmak ü
zere bir kısmının Pariste kalması 
fena olmaz sa'DIJ'lm. Gurbet elinde 
vakit geçirmeyi kimse istemez ve 
herkes vatanının bugününü görme 
yi arzu edene de, her ihtimale kar
•• ihtiyatla hareket etmek hayırlı
dır. 

Ermeni komitesinin, Abdülha • 
midin hal'i meydana gelmedikçe 

0

işe bitmit nazarile bakmak isteme
diğine dair bugünkü Bulgar gaze
telerinde bir fıkra okuduk. Erme
nilerin itlere ne kadar yardımları 
olduğu bizce meçhul ise de, her 
lıalde bu mesele lstanbulu altüst 
edebilmek ve dü,ınanlarm entl'İ -
kalarına yol ıtÇl\bilmek ihtimalini 
haiz olduğundan, şimdilik o kadar 
ileri gitmeğe razı olamryacağınızı 
zan ve tahmin ederim. 

Kanunu esasinin ilam ve Make
donya denilen yerlerde müalüman
larla hırist!yanların yekvücut ol -
duklarına ve bundan sonra komi
teciliğe filana tenezzül etmeyerek 
vatanın tealisine çalışacaklarına 
dair >emin etmeleri, öpüfmeleri, 
Bulgar siyasi ricalini, bahusus A -
yastafanos muahedesinin tatbikini 
isteyen 111'\tbuat efradını derin bir 
siikunet ve hayrete dü,ürmüftür. 
fakat Makedonyalı olanlar bu ha-
1 e açıktan açığa seviniyorlar. Bul
garlık f;krini besleyenler, bahusus 

zabitler, bu halden ho,nut olmadık 
!arını açıktan açığa gösteriyorlar. 
Kolayını bulsalar menetmeğe kal· 
kışacakl-'lr gibi duruyorlar.,, 

Bu mektupta edilen tavsiyeler 
1 

tabiatile yapılıyor. D'oktor 1 

Bahattin Şakir Beyle birkaç arka
datı evvela lstanbula gelmifler ve I 
oradan Selaniğe giderek dahili bir 
heyeti merkeziye tarafından par - ı 
lak bir surette kartılanmışlardı. 
Evvela cemiyetin ismi değiştirile -
rek Necip Melhamenin Parise gelip 

1 

cemiyeti dağıtmasından sonra ka
bul olunan "Osmanlı Terakki ve 
ittihat Cemiyeti,, yerine asıl eski is 'ı 
mi olan "Osmanlı ittihat ve Terak
ki Cemiyeti" ismi kabul olunmuf
tu. 

Ondan sonra lstanbula bir heye
ti murahhafa gönderilmesine ve 
merkezin Selanikte kalmasına ka
rar verilmitti. Bu heyeti murahha
sa Rahmi, Necip Draga ve Hafız 
lsınail Hakkı Beylerden mürekkep 
ti. 1 

Bu heyetin l&tanbula gitmesine 
şiddetle lüzum vardı. Çünkü lstan
bul yeni ba,tan karıtıyordu. Ara
da sırada, gazetelerde ittihat ve 
Terakki Cemiyeti namına neşredi
len ilanlar pek ruhsuz gibi geliyor
dlL Yapılan nümayişlerde bir in
tizam yoktu. Bir de yoktan gaz.,,tf"
ler ve nümayişçiler hep Abdüll I\· 
mide "Padişahım çok yata" cliye 
yazmakta ve bağırmakta dev ~:ı e
diyorlardı. Abdülhamidin bundan 
cesaret alarak gene eski yola çalıf
ınası ihtimal dahilinde idi. 

Zaten Abdülhamit sevgili dost
larından kimisini resmen teb'it et
tirmif, kimisini de kaçırtmıştı. Ki
misine de gazetelerde kanunu esa
~i lehine yazılar yazdırarak onları 
beraet ettirmeğe ve yanında ala -
koymağa çalışıyordu. Bahıalide 
iki defa vükela tebeddül etmitti. 
Velhasıl vaziyet eski 'hamam eski 
tastı. Eğer Abdülhamitte hüsnüni
yet olsaydı mutlr'm gençlerden, ya 
hut biç olmazsa genç fikirli ihtiyar 
!ardan mürekkep bir vükela heyeti 
teşkil edilmesine razı olur ve ya -
nındaki rezilleri def' e çalıtırdı. 

Bütün bunlar yapılmadığı gibi 
gazeteler ruhsuz yazılar, tahsiyata 
taalluk eden mekaleler yazıyorlar
dı. Dahilde yapılması lazım olan 
ulahata dair mekalelere lüzum var 
ken gazeteler Avrupa hükfune~leri 
aleyhinde yazılarla meşgul oluyor 
!ar ve Bulgaristanı da kışkırtıyor-

. !ardı. Memleket zoru zoruna harici 
tehlikelere atılıyordu. Ne olduğu 
İttihat ve Terakki erkanınca belli 
olan Ali Kemal, yeni lngiliz sefiri 
Sir Lorothev'i Sirkeci istasyonun
da karşılayarak alkı,layanlann ba
~ında bulunuyordu. Ademi merke
:ziyet ve tetebbüs taraftarı olan ve 
ne fikirler beslediği ittihat ve Te
rakki Cemiyetince bilinen Prens 
Sabahattin Beyin parlak bir suret
tt" karşılanması için hazırlıklar ya
pılıyordu. Otuz üç senedenberi hiç 
tamir edilmediği için pek çürük bir 
hale gelen dahili ve harici siyaset 
binaları çökmek üzere idi. Pek ta• 
km bir hale gelen "Osmanlı itti -
bat ve Terakki,, Cemiyeti bu bina
ları yerinde tutabilmek için lazım 
olan destekleri vurabilecek mi idi? 

ikinci Kısmın sonu 
Y anndan itibaren "l ttilıat ve 

Terakki" tefrikamızın Uçüncü kıs 
mını teşkl: eden Mefrutiyetten son 
raki devre baflıyoruz. Birçok mü
hiln vesikaları ihtiva eden bu ku
mı okumalarını karilerİlnize bil -
haua tavsiye ederiz. 

Sovyetlerin 
Bayramı 

M. Kalenin Kremlinde bü
yük bir ziyafet verdi 

MOSKOVA, 8. A.A. - Tqrin.ievvel 
inkılabının onyedinci yddönümü müna
ıebetile M. Kalenine, Kremline ıara• 
yında büyük bir ziyafet vermiş, bunda 
bütün hükumet erkanı ile sefirler heye
ti hazır bu'.,nmuıtur. 

'--

Machadoyu zehirlediler 
NEVYORK, 8 (A.A.) - Nevyork 

Mirror gazetesine göre, eski Küba rei-
si M. Maohado, zehlı-lenmek yüzünden 
ölrn":lk üzeredir. Deyli Telgrafın Nev -
york muhabirine göre de, M. Madıado 
gizli bir Kübalı ccmİyP.tin vermit ol -
duğu talimata tevfikan aıçısı tanlın -
dan zehirlenmiıtir. 
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HAR i C I HABERLER 

Epirde Yunanlılar 
Ayaklanıyor mu? 

----
Cenuptan tecavüze kar
şı Arnavutlar hududu 

ıağlamla~tırd1lar 
ATINA, 8 (Milliyet) - Dün 

burada intişar eden Arnavutluk 
Ajansı tebliği Yunan ekalliyeti
nin tazyik gördüğüne dair Ati -
na gazetelerinde çıkan haberle
ri tekzip etmekte ve Rakiri ha
diselerinin müsebbibi olarak yu
nanca konuşan Arnavutları gös
termektedir. 

Arnavutluk Ajansının bu teb
liği bura siyasi mahafilinde, ha
kikate tevafuk etmedikten baf· 
ka meydan okuyucu mahiyette 
telakki edilmektedir. 

Hükiımet mahafili, hükUme
tin alakasız kalmamakta olduğu 
nu tazyikahn yalnız Yunan ekal 
liyetine değil, Arnavutlukta ya
fayan Yunan tebaası aleyhine 
Je tevsi etmekte olduğ:ınu söy -
lemektedirler. 
Arnavutlar hududu takviye etti 

ATINA, 8 (Milli)"et) - Atina 
cazeteleri yazıyorlar: Y anyadan 
buraya ge]..,.ı haberleıer gÖJ'e tima· 
li Epirdeki Yunan ek.a.lliyelıin.in va
ziyeti pek feci göetenihnektedir. 
B:r taraftan bükUnıetin Yunan e -
kalliyetine k.arşı devam ed<>gelmıek 
te olan tazyikab, diğ..- tarafta11 e
kalüyetin mukavemeti teblikel..-le 
dolu ağır bir 1-va yaratmak.tada. 

Ergeni civannnı Yunan e.kalliye 
ti paniğe hıtulara.k hemen kaınilen 
dağlara iltica elımİflenlir. 

Arnavutluk bükümeti çok kuv -
vetli poli• ve &üvari jandarma kuv
vetlerile intiazmm devamma çal ı ı -
maktadır. Anıavutlukta bulunan 
Y oma,nlılar müthiı bir ltorlru İ9in -
dedirler. Gene Yan.yadan gelen tel 
graflııır cenubi lpirdek.i es.ki çete re
i:leri Yunanlı kardetlerini kurtar -
m:ı.!. iÇ>in ail&hlı olara.k Arnavutluk 
gİrmeğe haz1rlanm..ktadırlar. Hü -
kUınet hudut snubafızlarnu takvi -
ye eyleııni,tir. 

Yunanistarun yeni bir teşebbüsü 
ATINA, 8 (Milliyet) - Yun.an 

hükUm.etinin Arnavutluğa kartı ye 

niden ~iddetli b.ir t~büstıe bulu -
narak An>a.vutluk bükü.metini bey
nebnilel muahedelere riayet ebne . 
mek.le teşhir edecektir. 

Y unani&tan bu tqebbü.&ünde 
beynelmilel mevcut muahedata kar 
f' Arnavutluk büku.-tiıı.in kanmıu 
e&a3İsini bahane ederek ekalliyet 
mekteplerini kapa.bnağa hakkı ol 
madığını da ileri sürecektir. Şimali 
lpit-lilerin müracaat ettikleri Mil -
!etler Cemiyetiıııin derhal bu m.,..._ 
leye müdAhale edeceğine ebura si
yui mahafili mi.n buLmmaktadır. 

Macar 
Başvekili dönüyor 
Romada iki başvelı.:il ara
sında neler görüşüldü? 

ROMA, 8 (A.A.) - Macar b"!
vekili M. Gömböı, Roma.dan ayırlmıt 
istasyonda M. Mussolini taralından u
ğurlanıru~br. 

ROMA, 8 (A.A.) - M. Mussolini 
ile Macar batvekili M. Goemboes, iki 
uzun konuıma yaprnıılarchr. Bu ko
nupnahrrda ltalya • Avustuf'ya - Mac.ı-
rntan protokolüne dayanarak genel 
aiyaıaya müteallik ıneselelerle iki 
memleketi alikadar eden meseleler 
hakkında hükümetiıı direktiflerinde biç 
değiırnemlı tam bir beraberlik ve her 
iki hüki'ımette Avurturya ile çalrıma 

birliğini genifletmeye devam arzusunun 
bulunduğunu ıriinrriiJierdir. 

Geçen martta yapdnuı olan pro~ 
koldaki ıartlara pe, bu protokolııı di
ğer devletlerin de cinneleri imkinı var
dır. 

Protokolün iktisadi münaoebetlerde 
iyi neticeler vermit olduğunu &'Ören 
M. Muuolini ile M. Goemboes, iki 
memleket l\ra11nda daha sıkı kültür mÜ• 
naoebetleri olmasını istemiılerdir. Bu 
maksatla ilci memleketin maarif bakan
lan pek yakında tıoplanıp görüıecek -
!erdir. 

Kabahat hep Mançurinin 
LONDRA, 8 (A.A.) - lngiltere 

hükilmeti, Mançuricle yapdmış olan pet
rol iııhisan dolaynile Tokyodaki lll&'i
liz sefirinin Japon bükümeti nezdinde 
yapmış olduğu teıebbiise Japonyarun 
vel'diği cevabı dün alnuttır, 

Cevapta, b•ı meoeledeki mesuliyetin 
doğnıdan doğruya Mançuri hiikUmeti -
ne ait olduğu ve Japonyarun bundan 
lotiyen mesul olmadığı bildlı-i.lmelrteclir. 
Londrada da bu cevapta inandıncı 
c.'diller olmadığı söylen"'ektedir, 

Müsavat, Müsavat 

Japonlar 5/ 5/3 
Nisbetini artık ka
bul etmiyecekler 
Vaşhington antlaşmasını 
da bozacağa benz:yorlar 

LONDRA, 8.A.A. - Buıiün lng;ıiz. 
ler:e Japonlar arasında yap.lan deniz top 
lantısında, müzakerele.-i içinde bulunu
lan çıkmazdan kurtarabilecek hiç blı- ta
rakki elde edilememiıtir. Her iki taraf
tan da hiç bir teklif yapı'mamıı ve 
Reuter Ajansının aldığı habere göre 
Japonlar ilk tekliflerinin tadili yolunda 
hiç bir ıey sürmedıkten batka herbangi 
bir mutavassıt sureti halli kabul etmek 
temayülünü de &'Östenneıniılerdir. 

Tokyodan bile sormuyorlar 
LONDRA, 8.A.A. - lngilizlerle Ja

pon ·ar arasmda dün yapılan konuıma
lar blı- netice vermemi! ve bir uzlaıma 
formülü bulunamamııtır. 

Japon heyeti, lngııızlerin tekliflerini 
Tokyoya bildirmeyi bile gerekli gömıe
mit~ir. Dün sabahki görüşler hili.fma o.. 
!arak tedrici beraberl'k tek5fi de benim
senmemiıtir. Böy'.e b!r teklifin lngiliz 
deniz mahafilinde ciddi bir mulafetle 
kartılapıcağı ıüphes:zdir. 

Vaşington itiliilını bo:ı:acaklarmıf 
LONDRA, 8.A.A. - Amerikan denb' 

heyeti, Japonyanm Vapngton deniz 
anlaşma11m bozacağına dair Tokyodan 
gelen haber gerçekleıirsc bundan çıka
cak neticeleri düşünmüıtür. 

Amerikalılar, Japonya dr~ta kalmak 
üzre diğer devletler arasında bu anl&J
nm yapdabi .. eceğine inanıyor ar. 

Öteki devletler de çağırılma.', 
LONDRA, 8.A.A. - Daily H erald 

gazetesine göre, deniz konuşmalarında 
b;,. uzlaıma bulmaya çalışan 1 ngiltere 
hükumetinin atağulaki tekliflerı ıleri 
siirmüı olduğu söylenmektedir. 

1 - Amerıka, ln'!il te"e b'r beyanna
m~ imzalayarak Japonyanın emniyet mc
se·eıinde bcnıb er~ik hakkını Prens!p i
tibarile ve kayı t ve şartsız olarak t eslim 
~d • ccklerdir. ı 

2 - Deniz devletleri, - silahların her 
hangi bir suretle tahdidini kabul edecek 
yerde - her bi:-i tek cihetli ve iht iyari 
birer beyanname ne,rcd r ek den:z yo-

l lu ile muhtemel herhangi bir taarruza 
mukabele için zaruri gördüğü inşaat 
programının ' ümülünü gö terecektir. 

Am ·,~ fu-ka-sı gazetesi, bu yeni plAn 
hakkındaki dü~üncelerini öğrenmek üz
re Frans:ı, ltalyarun d.,,iz müzakerab
na cağrılmaları lüzumunu i~eri sürmek .. 
tedir. 

Almanlar 
Protesto ediyor 
Sarre hududundaki Fran-

11 sız askerle-
rinin çekilmesini isteyorlar 

BERLIN, 8. A.A. - Alman istihba
rat biiroıu bi ·clirlyor : 

Fransa hariciye nazın M. Laval ile 
Alman sefiri M. Köstıer arasında yapılan 
müliıkata dair intiıar eden son Fran-
sız tebliği Sarıe meselesini aydınlabnak· 
tan çok uzakhr. Fransanm Sarre'da asa
yiıi ve İntihap hüriyetini asker gönde
rcr ~k temine ıeli.hiyettar ve hatta mec .. 
bu. olduğu noktai na<a.ın bittabi Al
manya katiyen kabul edem.z . M. Köster 
bu ciheti M. Lava! ile yaptığı mülakat 
esnasında açıkça b·ıJ·nni, ve müzake
re~ere devam edilmesini istemiıtir. M. 
Kösler hükUnıetinden gerek kendisi ge
rek Londra, Roma ve Brükseldeki Al
man sefirleri için Berlinden ta!imat gel
melcte olduğunu ve bu talimatın Sarre' 
da Fransız noktai nazannın ummni ola .. 
rak bir defa daha anlatdmzsı lüzumuna 
dair olduğunu da bildirmiıtir. 

Sarre hududu Almanyaya 
açılmalı · 

BERLIN, 8.A.A. - Sarre ticaret oda
•• ve diğer iktisat teıekkülleri, mi'let
ler cemiyeti konseyine ve Aloizi komi
tesine mütterdc bir muhtıra vererek 
Sarre iıtihaa!i.bnm başlıca alıc'5ının 
AknanY• olduğunu ve bilakis Fransaya 
satııların azaldığını çünkü Fransızla· 
nn Sarre mamuliıtı.ru almak istemedik
lerini bi'ıclirmi,Ierdir. Muh!:irada Alman 
maınulibnın ıatın alınması için Sarre 
hududunun Almanyaya açık bulundurul
maSI lüzwnu kaydedilmektedir. 

Pomaklar da kaçıyor 
ATINA, 8 (Milliyd) - Bulgarla

rın tazyökine dayaruımryarak kaçan o
tuz ailelik Pomakm Yunam.tana ilti • 
ca ettikleri Dramadan telgrafla bildi • 
rilmittir. 

Bir lr.ımıldanma daha 
BARSELON, 8 (A.A.) - Anar 

ı<st federasyonu umumi grev yapmaya 
yeltenmit ue de grev ıaha:sı Barselon 
ile A•roriadaki bazı ıemrlerin fabrika
larına münbaaa kalmıftır. 

Bunurua beraber Barselon normal 
bir haldedir. ı3 kqi yakalamnıttır. 
Grev bitmıt, sükun dönmüştür , 

İki idam cezası 
-"'-' 

Iwow, 8 (A.A.) - Ağır ceza mah
kemesi, a.keri bir Ukrayna heyeti aza
sından olup :zabıta memurlanndan Zol· 
kievi öldünnüı ve daha bir çok sui
kast!.,.- yapmrJ olan Ukraynalı yedi tet
hiıçiden ikHıini öliim cezasına, betini d<' 
beJle on iki arımnda -l•ı;iten hapis ce
zasına mahkiırn e~~tir. 

M.TitüleskonunGazi Hz. ne telgrafı 
ANKARA, 8 ( A.A.) - Roma nya Hariciye Nazırı M. Titulesko 

Türk topraklarını terkeclerken Reisicumhur Hazretlerine bir telgraf 
göndererek mazhar olduğu büyük iltifattan dolayı minnettarlıklarını ar 
zetmiş ve Gazi Hazretleri de M. Titülesko'ya bu sevİlnli telgraftan pek 
mütehassis olduk:ı:ırını teşekkür ve seliimlarile birlikte bildirmeğe Bük
reş elçiliğimizi memur buyurmuşlardır. 

Zonguldakta uzun Mehmet bayramı 
ZONGULDAK, 8 (Milliyet) - Türk kömür hazinesini ortaya çıka

ran Uzun Mehmet için bugün burada Halkevinde merasİln yapı.~nış, 
memlekete ilk defa bu milli serveti kazandıran kahraman hazıruna ta -
nıtılmlf ve bu münasebetle lıavza faliyeti hakkında malumat verilmiştir 

Yal ova Belediye reisliği 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Yalova Belediye reisliğinin belediye 

kanununun 94 üncü maddesi hükmüne göre kaymakam uhdesine veril
meai icra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. 

7 günde 34 kaçakçı gaka/andı 
AN KARA, 8 ( A.A.) - Geçen yedi gün içinde muhafaza teşkilatı 

tarafından birisi ölü 34 kaçakçı ile 28 kaaçkçı hayvanı tutulmuş ve 119 
kilo gümrük kaçağı, 998 kilo inhisar kaçağı, 105 küo afyon, 8 kilo es -
rar, üç tüfenk ele geçirilmiştir. 

M. Roosevelt'in 
Zaferi 
Şimdiye kadar hiç bir 
reise naıip olmamıştır 
NEVYORK, 98. A.A. - M. Roosvelt 

ıimıliye kadar biç b!r Amerika.o Reisi
cumhuruna nasip olmamıı b:r güven re
yi almııtır. Demokratların kazannuı 

oldu.klan muvaffakiyet büyüktür. lkti· 
dar mevkiinde bulunan Cumhuriyetçi 
Fırka, iki riyaset seçimi aras..nda daima 
bir miktar azalık kaybederken demokrat 
!arda bunun aksi olmuştur. Demokrat
lar mecliste üçt a ikiden fazla bir ekse .. 
r.iyetle dayanacaklardır. 

Dem.okra ti at, e$ki Cumhuriyetçi mu• 
ha'ız heyetini temamen yıkmıılar, yani 
f1rkanın rağyönü::ıü m-tadan kalduınış .. 
lar ve iyandaki biı cumhlll'iyetçi i.ıye .. 
yi açıkta bırakmıılardrr. 

Şunu da siiylenrok gerektir ki es • 
ki iki meclisten kalmıt olan bir çok 
cumhuriyetçiler de yeni •İyırsaya yar -
dımcı olmutlardır. 

Demokratların en kati muvaffala -
yetleri, Pcnsilvanya zaferidir. Orada 
valilik makamını cumhuriyetçilerden al
mışlardır. Orada ayan üyesinden cwn
huriyetçi l\<L David Reedin yerine de
mokrat Guffey gehniıtir. 

Pensilvanya.nın cumhuriyetçi fır -
kası kuvvetli bir sanayici ailesi olan 
Mellon ailesinin elinde uysal bir alet 
!iibi idi. 

NEVYORK, 8. A.A. - Efkarı umu
miye, cumhuriyet fırkasına, bu hezimet
ten sonra, ya yeniden tıeşkilatlanmak ve 
yahut ortadan kalkmak gerek olduğu 
merkezindedir. 

ı932 deki ı 7 devlet yerine timdi 
23 devlette demokrat vali bulunacak 
ve bunlar mec iıe ve ayana temamen de
mokrat tenuil heyeti göndereceklerdir • 

Borsa bir puvamn dörtte biri nn .. 
betimle ve buğday dıı üç çent yüksel
miştr. Çünkü bazı kinı>eler intth..,..t 
neticesi.ne eMiluyorust bir mana at • 
fetmekte:lirlıer. 

~ . 
Günün notları 

Ankara sonbahar at 
yarışlarının sonu 

ANKARA, 8 (A.A.) - Yann son
bahar at yanılarının altıncı ..., sonun -
cu l<ıoıulan da yapılacaktır, 

At kofUlarmın sonu olduğu için ,..... 
nJ program, çok zengi.ndir. Y arıı:ııki 
lrofulara girecek atlar çetin bir imti • 
han geçirecek ve koıular heyecanlı o
lacaktır. 

Nobel edebiyat mükafatı 
lSTOKHOLM, 8 (A.A.) - 1934 

Nobel edebiyat müküatmı ltalyan ıruı 
harrirlerinden Luizi PD-a.nıdıello kazan 
ıruıtır. 

İncesaz yasak 
Edilecek mi? 

(Başı 1 inci sahifede)' 
memektedir. Netekim kafeslerin kal• 
dınl.maaı ba.kkmda Şehir mecli.ai ka,. 
rar vcnnİf, fakat kanuni müeyyede • 
si ohnadığmdan bu temenıı.i teklinde 
kalmıttı. Binaenaleyh, inceoaz iti de 
böyle teli.kici edilmetk~. Aldığı • 
nuz ma.IUm&ta göre belediye ka.,.mıı• 
nun çizdiği esaalar dahilinde belediye 
ye ait itl«le znetgul olur. ince sazm 
yukanda çalman yerle:nl.en kaldırıl • 
maa.ı jti iee doğrudan doğruya hü.k:u • 
mete aittir. 
KotUerl)(ll:aoar birinci konaeı-ini ffnli 

Konservatuvar l:ant..(mdaın ....-ile • 
cek olan konaerlerin birinci.ııi dün ak
f"Dl ı 1 de Franaız tiy..ıro.unda .., • 
rilmiıtir. Orkestra tefi Cemal Re,it B. 
:di. Sanatkarlar halk tarafmdan tak • 
dir ile dinleımıiqir. 

Radyoda ;yeni program 

Radyo ptogra.mlarmdan alataıb 
m.usri.kinin kaldırlm.aaı üzerine Radyo 
ıirketi pragramlannda yeni bazı de
ğ~iklu yapmıttır. Şirket.in b.azrJ.a.. 
dığı yeni programın bugünden ilW...
tııotbikma batla.nıqtır. 

Öz dilimizi sevmek 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

yer yüzünde kolaylıkla oluvennif hangi 
reform vardır ki?. . . Bir miUete yüzler• 
ce yıldanberi a 1ııık olduğu bir dili ter • 
kettirmek, milyonlarca insandan büsbÜ· 
tün yeni bir anlabf tarzı kabul etmeleri
ni iıtemek o kadar kolay bir i! olsaydı 
dilde inkılap yapmanm orta tedrisat Pl'O&' 
ramlarmda ıslahat yapmaktan ne farkı 
kalacb? 

Dil inkıli.bmda ne güçlük, ne de za -
man endiıeoi inkifıpçıyı durduramaz. 
Güçlüğü ıuimle yenmek, zamanı hızla 
krsaltmak mümkündür ve bunun on se
nelik cumhuriyet tarihinde hayli nüsil
leri vardır; çünkü dil inkılabı büyük in
kılapçmın batardığı inkılapların ne biTin
cisidir ne de sonuncusu .•• 

Dilimizi yabancı unsurların tasal'utun
dan kurtararak ona hakiki benliğimizi 
aksettirecek bir ayna berraklığı vermek 
hayati ihtiyaçlar •ırasma ginniıtir. Dil 
inkılabını doğuran zıwuret budur. Su -
samlı Şam baklavası ve baharlı lafahan 
pilavı ile hazun ıaıkınlığma uğrayan 
Türk midelerini bundan sonra Türk 
menbalanndan fıtkıran tat'\ sular ve 
Türk yaylalanrun çiçek kokularını taşı
yan temiz ıütlerle besleyeceğiz. Milli 
bünyenin sağlamlığı ve gürbüzlüğü bu
na bağlıdır. 

Bu bakımdan dil inkılabı, tam mana -
sile, bir mili davadır ve bütün milli da· 
valanmızda olduğu gibi bunda da her 
blı-imize terettüp eden vazife, kuvvetle
rimizi dil inkıli.bı yolunda seogi ile 
seferber etmektir. 

Sevgi diyorum, çünkü dil inlalabmı 
bilgi yaratır, aevgi yaıabr. 

Bir iman ana vatanını, bir baba Öz ev
ladını, blı- çocuk ecdadın ıeref ve asalet 
mirasını nasd aeverııe hür bir memleketin 
hür vntandaılan da di'lerini öyle sevme· 
lidir. 

Bugüne kadar Türk dili hiss..i ıayialı 
bir maldan farklı değil<li. Vakıa onun 
evin anahtarı ve hatta tapu senedi bizde 
idi· fakat ıalonlarma ATap bağda~ kuT
m~ı. balkonunda f"'cem keyif çatını~, bi-

ze kala kala bodrum katı ile tavan an.11 
kahnıttı.... 

Türk dili, eaki yazı ve batti koauı • 
ma ıekline göre, mahdut bir zümrenin 
b<r imtiyaz mahiyetinde tafıdığı cic:U 
bicili üniformalara benzerdi. Dil İııkdi-. 
bı ODU Türk milletinin u.ddi ve manen 
bünyeaine uygun bir kıyafet haline soka
cakbr. Artık dilimizin bariminde kiracı 
gibi oturmaktan kurtulacağa:. Arııpça -
faru;arun esiri değil, türkçeniıı emiri o
lar - "-

,_ ane kadar dilimizi bir ıüı gibi sevi
yorduk. Bundan eonra onu bir kuvvet, 
bir ıeref gibi •eveceğiz; ve o, bu sevgi
ye layıktır. Onun yapdışmda öyle bir 
gürbüzlük, onun akııında öy!ıe bir be... 
raldık vardır ki onu yakından tetkik edip 
tanıyanlann sevmemeleri mümkün de • · 
ğildir. 

Dilimizi yalnız öz ve temiz 
blı- malnruz olduğu ıçm de-
ğil, ayni zarr..anda Örze çok sağ-
lam bir destek ve çok vefalı bir yardun
cı olabileceği için de sevmeliyiz. 

istihzalı bakıı!&Tll, iyma)ı ve kinayeli 
laf atışlarla büyük davayı küçültmeğe 
yeltenen bulaşık gönüllülere b!z ancak 
ve ancak dil sevgisinin imanlı salabetile 
ka>'ŞI durabiliriz. Şivemizin saffetini ip
tidai..ıie, kelimelerimizin sadelifini ka -
balığa atfedenler güzellik mefhumunu 
kavrayamamış olanlardrr. Bu pıhtılaımıı 
kanaatlarm önünde fazla durmadan ge· 
çebiliriz. 

Tekrar ediyorum: Dil inkılabında mu
vaffakıyetin sırrı "sevgi., dir. Taıiun bir 
sevgi, kıskanç bir ıevgi ••. 

Ecdadın ıeref ve asalet mirasına el u
zatıldığı zaman nasıl isyan edersek yeni 
davamıza dil uzatıldığı zaman da ayni ts· 
yankar hassasiyetle ayaklanmalıyız. Dil 
bir miUetin şerefidir, şerefle oynanılmaz. 

Dil inkılabı okuyanları ve okutanları 
ile, yazanları ve yazdıranlan ile Türkün 
bütün münevverlerini vazife ba!ına çağı
rıyor. Hakkın d:ıvetine icabet Türklüğü:ı 
en kuvvetli ıiarıdır. 

Ismail MUŞTAK 



Keç·ler ne oiuyor? 
Bana bir okuyucum aoruyor?. 
"Muhaırir efendi! 
İstanbul mezbahasında bC'I" gün yüz

lerce kara keçi k.esildiğin.i bilmem bi
tiyor musunuz? ... Ben ışiıın dolayn;ile 
bunllll böyle olduğunu bilirim. Lakin 
l•tanbulun hiç bir kasap dük:k3runda 
te.;i eti satıldığını da gönmm. Acaba 
bu keçiler ne oluyor? ... Beni tenvir e
der misiniz?,, 

Şu mektup bana birkaç :ııamandır 
J'q:ı:mak istediğim teyleri satıra dök • 
rrıey.. ııuile ııerdi. 

latanbulda ne kadar ııe ne çeıit 
lıaYllan k~ldiğini ga:uıtelere her gÜn 
l:Önderilen lıayııan alımsatımı cetııel -
!erinden pekala öğrenebiliri:ı:. Bu ZU
lelere naazran latanbulda .atılan hay 
"""ların en büyük rakamını (kara -
"'an) koyunlan teıkil eda. Bundan 
~ka her gün - luıriimUin dediği gi
bi • yüzlerce kara /ıeçi de lıesilir ... L<i
lıiıı hiç bir kaaap dükkanında lıeçi eti 
IQtıldığına te•düf edemeuini:ı:. /'4 -
._......, etine gelince, buna da pek a:ı: 
tQdgelirhııi:ı:. Halbuki mc•lô 4 Tefri
"'-id• satılan hayııanlann adedine 
&a1.ar .. 1ı: 

3242 Km'Ca'nan 
111 Dailıç 
209 Kwırcık 
218 Krua 
102 Kara keçi 
116 Okü:ı: 

12 Manda 
4 Malak -4074 

Umum meyanında luıarman koyu
nıınun nisbetini anlayabiliri:ı:. E bu 
lıayııanlar nerede? Eskiden ba suali 
lıormaycı ceMUef edeme:ı:dik. Çünkü 
ı..,lediye salhanesi kesilen hayvanla -
...,, ü:ı:erine c:innni r;österen damgalar 
""ruldu. Lôkin fimdi böyle fflY yok I 
t ııbii bütün kaaaplıırdaki etler ya kı
Oırcılı, ya dağlıç I E keçiler ne oluyor? 
IC..,.aman koyunları nerwye gidiyor?. 
Bıınun aualini bİ2iln eski iki darbune· 
aerımi:ı: au aıerir: 

''Karama~ lııoyunu, &0nra çılı::ır o
~u,, 

Dailıç diye et alırnmx. Kırraman 
olduğu için midendi boaar, Yftneiini· 
OIİ berbat eder. Keçilerw gelince: 

" Koyun bulunmayan yerde de tre
Çİ}'c Abdürrahman Çelebi dcder., 

s~ bu müna.betle bir hakiki CiCi· 

lıa anlatayım: 
Eski '"""""'da birgÜn Adliye na:ı:ın 

-,hur Abdurrahman PG§anın riya • 
leli •ltınıla adli,,edc bir nM1RUrİn ko
Dıİayonu toplamnıf ... Birtakım adamla 
'1 öteye beriye tayin kararlan veriyor 
lcrnnıf. Bunlar arasrnda tayin edildiği 
)ıue dir<qeti kiili ııeleceğinden fÜphe 
•dilen birisi için pafO sormuş: 

- Bu ıırat oraJa yapabilir mi'!. 
KoınUyon a:ı:a.nndaıt birisi elde, o 

ite tayin edilecekler arasrnda en iyi • 
&inin bu adam olduiunu i:ı:ah ettik • 
ten •onra demİf ki; 

- Malrimu deııletini:ı:, koyun bu • 
lunmıyan yerde keçiye .••• Tam hu es· 
itada PQfOntn Uıni Abdurrahman ol· 
duğunu hatırlanuı ve sö.ııünü fÖyle bi
lirınif' 

- ••• Keçi yerler. elftldiml 
Biıı de tıpkı bu haldeyi;;... Y alnı:ı: 

tıırkımı:ı: keçiyi Abdurrahman PQfO • 
lluı :ı:oruna değil, k-,>lann :ı:onına 
~;)'oru:ı: ..• 

Naklediyorlar ki; Bafılekilimi:ı:in 
reıoenlerde bir ıimendifer seyahatin • 
de bütün relakatİllfleki :ı:eııat ile bir
likte geçirdiği mide bo:ı:ukluğu keçi 
~den olmuf ... Geçenl.,rde ayni hal 
6ir lokantada yctiiğim etten ..,.,ra 
bende de oldu .... Bunların hepsi hepi· 
nıi:ı:ce malum ıeylerdir ..• Yalnı:ı: meç
lıuı olan ıudur: Eakiden her gün ke
ailen yüıırlerce kara keçinin ne olduğu 
l<ıalrim olmamalıla beraber etlere cin
aini ııöst.,rir damga ııurulurdu ... Şim
di bu danıga kıılktı ııe kasaplara k"· 
çiyi koyun, kargayı bülbül diye Bat • 
ntıık imkanı ııerildi. Bilinmeyen İ§te 
Lu damııanın neden kaldınldığıdır?. 
Belki alakadarlar bu husu•ta bi:ı:i 
fenııir ederler. Bekliyelim. 

FELEK 

1 HOR~A 1 
<lı Bankaaından alınan cetveldir) 

8 T. Sani 934 
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MiLLiYET CUMA 'J TEŞRiNiSANi , 
l ŞEHiR HABERLERi ) 

öKONOMI 

Maden 
İhracatJmız 
Yeni kararnamede daha 
ko.ay;ıklar gösterilecek 

Maden ihracatımız iç.İn hazırlanan 

Ye 934 -i bat1-gtcındaıııberi -
bil< ııahuında bulunan kararname hük
mü ki.ıııunuaanide bitmektedir. 

Oğnındiiimize göre; yaıi taJırzim 
edilecek kararnamede, maden ihraca • 
tmuz.ı arttıracak bir çok yeni hiilriim· 
..... bulunacaktır. 

Uırac.ıt resmini yüzde bin> indiren 
... e ilıracatçıya prim temin eden bu b
nnramenin bazırlamnasma ba§larul
llllJbr. 

Tasarruf haftasını hazırlık 
Milli iktiaat ve tasarruf ceııDyeti 

lıtanhul tubeN müdürii Daıüı Bey, 
ecmiyetin mm.ezi ile temMta bukan • 
mak ü:ı:ere dün ""'"°" Aııkaraya git • 
miş.tir. 

13 kiı.nunuevvdde başlıyacak olan 
tasarruf haftası için bazrrl*Iar ilerle • 
aıektedir. 

Aldığanız mallımata göre, tasarruf 
hafta"SıD.lll ilk ıünü yapılacak propa • 
ııandalar arasında dumanla havaya 
(Yerli malı k\ıllan!) ibaresi de yanla· 
caktır. 

Bir ta"Yyare ile yazılacak olan bu 
yazı, havada uzun müddet kalabilecek 
Ye htanbuluın her tarafından ııörüld>i
lec:ektir. 

Ankara silosu da bitirJdi 
E•kitebir buğday silosu.odan sonra, 

Ankaradalü silonun da intaab bitiril • 
mittir. Şimdiye kadar buğday mınta
kalann.dakı demiryolu Ht»yonlanııda 
yapılan siloların yekunu 32 bin tonu 
buJmuıtur. 

Derincede inta edilmekte olan on 
bin tonluk &ilo altı &ya kadar tamam
lanacakbr. 

Rize mandarioleri 
Mevsim dolay1Sile im oene çok ıyı 

olan Rize mandarin mahsulünün toplan
masına ve baıic:e sevkine başlanmıt -
lir. 

Bini beş liradan y.odi liraya kadar 
..ıılmakt:ıcbr. Hafta içinde yedi bin 
kilo mımd..U. sevkedilmiıtr. 

Ocak kongreleri 

Bu ıeae toplantılara dc:.cı 
ha ehemmiyet verili}<. r 

Fıric.a oca.k kongreoleri bu ayvı be

findenberi ha.raıretli ve alakalı bir su· 
ırettıe devam etmektedir. Bu yrl büyük 
kongre dahi yapılacağı için, kongre -

lere daha :ı:iyade ehemmiyet verilmek 
tıedir ..• Bugüne kadar kongreleri ya • 
pılan ocaklar şunlardır: Betik~ k.a
,...smda merkez ocağ-ı, yıldız ve Mu -
ra.diye ocakları. 

EmİnÖnÜ kaazsrnıla: Kadirga, i{um 

kapı ve Liı.nga ocakları. 
Fatih Kazumda: Eyüpte l&liunbey, 

F.,.._.de Sultan Selim, Şe~e 
Ereğli, fatih m,...kezlltde Orhon -
oca.klan. 

Kadıköy ka:z6&ında: Cafenığa, Oı

manağa, Ra.aim~ oulılan. 
UM<üdar k.aza.&ında: Sultan çiftliği 

ocağı, 
Bakırköy ka.azsmda: Şam.lı, ve Hal 

kalıköy oca.klan. 
Bugiin .kcngreleri yapılacak ocak

lar da ıunlardır: 
Adalar kazasmda Kmalıada ocağı. 

8efjkta9 kazasında Ortaköy ve Dikili
~ ocakları. Beykoz kazasında' Ana
doluhiaan, Kanlıca ınaballe ocaklari
le Çinli, Poyraz, Sırapınar""' Fener o

cakları. 

Beyoğlu kazasında: Firuzağa, ve 
Kadı Mehmet ocakları, F..mmönü kaza 
sında: Gedikpa.ta, Tavşanta.tı oca.kla
rı, Fatih kazaamda: Merkezefendi o
cağı. Kad•köy kazum.da: Ha&a.npaıa, 
lbrahimağa, Osmaniye, Merdivenkö
yü, Göz tepe oca.lıJarı. Sarıyer kaza:wn
da: Trabya ocağı. Usküdar kaza.sın -
da: Finızköy, avcılar, Ambarlı, iki
telli ve Ayayorgi ocaklan. 

Cemiyeti tedrisiyei 
islamiye kongresi 

Cemiyeti Tedriaiyei l.Jiı.miyeftÔn .., 
nelik fnkalade kongreoi bagülı saat 
14 te DariiJtefa.ka mektıebinde ,...pı· 
lacaktır. Konırred-> -lik meaai ıö
J'ÜtÜlecal<, beaaptar tetlııiik edıilec:ek, 
vefat e"- mu.amıdat müfettqi ibra • 
him Bey;.. yerine y_,; bir ll>ÜfeUİt İn 
tibap edilecektir. --SPOR 

Mıntakanın yeni binası 
T . 1. C. 1. btanbul mmtab.aı riya

eetinden: 

Mmta.ka merkez - idman heyet • 
leri 9.11.ı934 tarihinden itibaren Bey 
oğhmda Metrutiyet caddeünde 42 No. 
lı Halkevi Beyoğlu inanı binasına na 
kil ve muta.t muamelata 12-11-1934 
Pazarteai ıününden itibare11 haılana • 
caiı .ı&ı.adanara bildirilir. 

BELEDiYEDE 

Etlerdeki 
Damgalar 

Sadece sıhhi muayeneden 
~eçirildiğini gösteriyor 

Etlere, cinslerini gö.teren damga 
vunılmadığmdan ıil<iıyet ediliyordu. 
Belediyede aliı.kadar bir :ı:at bu hus.._ 
ta diyor ki: 

- E vveke etlerin üzerine kıvırcık, 
dağlıç, Kat-aman ve .aire gibi damga -
lar vuruluyordu. Şimdi bu kalktı. Bu 
tdı:lıin bir fayda vennediğini -.Iadılı:. 

Çünkü her cinsin tckr.,.. l>ir çok n~ 
vilcri vardır. OyJe knırcık vardır ki 
dailıçtan daha fenadrr, öyle kar_,, 
vardır ki kıvırcık kadar cüzddir. Onun 
için halk aldığı eli bi2zat beğ .... in, 
alsın diye damgayı kaldırdık. Damıa İ· 
le halk aklablınıı oluyor. Şimdi btt 
yalnn, mezbahada ..ı.hi muayeneainin 
yapılcbğnn delalet etmek üzere, alel • 
ümum koyun ve uğ.- dlerine ma'V'İ, 
keçi ve manda etlenne de kırmızı bir 
mezbaha damgası vuruyonu:.,, 

Taksilerin tihdiJi isleniyor 
T alui otomobillerinin tahdidi için 

bazı otomobil sahipleri belediyeye mü • 
racaat etmiıleNlir. Belediye bu iti tet
kil< etmektedir. Sene batma kadar bu 
lıususta bir lııarar verilmiı olacaktır• 

Taksi arabaları mütteriıizlik yüzün
den pazarlıkla yoku taımıaia batla -
mqlardır. Bu vaziyeMe bir kısım §O • 

förler zarar ettiklerini oöylemektedir. 
ler. 

BuGün su verilecsk 
Te~os tebekesinde Y9J>ılan ba21 de

ğişiklik dob.yısiıe, şehrin bazı •~ti~ 
rine dün öğleden itb>ren su verilme
miıtir. Bu yerlere bugün öğleyin IU 

verilecektir. 

Seı.ze hali için yeni 
nizamname 

Belediyenin Keresı:ecıilerde. yapt_ır. • 
makta olduğu muvakkat şelıır halnun 
üç ay sonra faaliyete geçeceği iimrt e-
di'lmektedir. . 

Sonraılan ilave edilen kısanlar da 
ilkbaharda faaliyeıte baılryacaktır. Ha • 
lin nizamnames; için A vnıpadan bir. 
çok hal nizam.-nelerİ g"elJİrtilmiı, bwı
larnı t~ine batlanmıttJr. 

Nizamname mahalli ihti~lar na • 
zarı dikkate alınarak vücuda getirile • 
cektir. Kartal, KaramİJr$Cl, gibi mey. 
va ve •ebze mmtakalannda yeni istih
sal kooperatiften ı-e..isi için, belediye 
önayek olacakotır. Bı1 kooperatifler oa
yesinde htanbuhm sebze ve meyva 
vaziyeti daıha iyi idare edilrnit ola • 
caktw. 

Mütarekenin 
Yıldönümü 

Fransız ve Alman mezar
lıklarında da ayin yapılacak 

Mütarekenin yıldönümü müna.., • 
betile lngiliz kolonisinin ittirakile ya 
pılaca.k olan ayini "1huıiye riya.s.et 
edeceğ>ni yazdığııruz Cebeliıttarık ba§ 
rahfüj bugün şehrimize gelecektir. 
lngil;z sefiri Sir Percyb Ol"Une de bugun 
Ankaradan ıe)ırimize ııelccel<tıir. 

Fransı:ı: ııe Alman mezarlıklannda 
Umumi ba.rpte ölen Franoız asker 

1-inin istirahati nıbıu için 11 T~
mı.rti pazar günü Fransız sefiri ve ,.,tı 

rimizde bulunan FranMZlarm qtiraki· 
le Feri.köy mezarlığında bazı ıneTa • 

mm yapılaca.ktır. Saat 11 de Sa.int Lou 
ia kli&e&inde bir ayllıj nıhaoı yapıla • 
caktır. Şehrimizde bulunan Ahnan .ko 
loni6i de bugÜn Trabyadaki Alman 
mezarlığmda bulunan Alman aak.er • 
lermm ve Mütir Yon d,... Golz'ün me
zarlarmı ziyaret edecd<lenlir. Akşam 
da Teuton.i•'de bir toplanh yapılacak 
tır. 

POLiSTE 

Yııkeslci değil 
Dün ağır ceza m.alı1remıes.i korido

runda bir ha füe ol:nut, 70 yapn.da 
lunail is..oninde bir adam Şükrü ismin
de bir başka adam tarafından yanf.ıe. 
sicilik iıınad:ile tutubmq v.o Adli,,e po 
!is.ine verilmi9tir. Fa.kat yapılan tel -
kikat neticesinde 70 yaımda.ki ihtiya. 
rm yanke.Ocilik yapmadığı, cebi delik 
olan Şükrü Efendinin cebinden dökü
len para1ar111 kimin olduiunu bOlme • 
diği için topladığı anlqılmıftır. Para
ı.,. Şükrü Efendiye verilmif, 70 ya -
tındaki lunail Efendi de bir daha ki
ıne ait olduğunu bilmediği paralan 
topl-sı nasihaıtile salrrcrilmit
tir. 

_!~inci alta aylıkların 
yoklamaları 

Dal, yet.im - ınütdraıitlerin ikinci 
akı aylık m&&f yoldamalarma batlan 
mıştr, Y oklaınalar evvela na.bjye mü
dürlüklerinde icap eden tahkiılı:a.t ik • 
mal edildiktıen sonra kaza ınalmüdür 
lükleırinde yapılmakta.dır. Y oJd...,a • 
lar Eınin.önıü, Betik~ Beyoğlu, Ka
ıhköy, Sarıyer mıa.lmüdürlüklerile 
merkezinde ve Fatih ve U.Jriidar ka
:ı:au malınüdürlükleri p.ıbelerinde ya
pılmaktadR'. Y oklamaler ay nihayeti
ne kad.,. devam edeceldir-

MAHKEMELERDE 

Kömürcülcrdcn 
• 
istenen tazminat 
Kuruçe§medeki depo sa

hiplerinin de ehli 
vukuf raporları dinlenecek 

Salih Münir Bey isminde bİT zat ta
ralından Kuruçeımedeki 18 kömür 
depoı>u ...hip ve ıagili aleyhine açılan 
ta:rıminat davaoına dün dördüncü hu
kuk mahkemeande ve tahkikat baüni 
huzurunda devam edilmiştir. 

18 kömür dq>osundan 966 küsllr 
lira tazminat istiyen Salih Münir Bey 
in bu talelıi bakkındn ı.-ırlanan dıl.i 
vukuf raporu okunmuıtur. Bu rapor
da zarar ve bel' depoya ılüten taDUi • 
nat miı:tan le.bit edilmektedir. 

Muhakemenin d""·"""' depo sahip 
'VC f8j1İllcrinin yekiJl,,,.jnin dıli vukuf 
rapoıvna cevap nrmesi için baika ııü· 
ne bınıkılmıtbr • 

Komünistlik propagandası 
Komünistlik propag-mdası yapmak· 

lan MJçlu doklor Hikmet, Salalıi, ve 
eczacı Vasıf eEendi.leriıı muhakemele • 
rine dün ağır cezada gizli olarak de • 
vam edilmiş, ıahHlcr dinlenmiş, ve mu
hakem4'1lin devilllDI ba:ıJ<a güne kalnut • 
tır. 

Şirketlerin 
Hesapları 

Kontrol heyetleri raporla
rını başkomserliğe verdi;er 

Nafia v'*iü Ali Beyin htanbulda 
buluodulı:lan zaman ba,Jayan firl<etıe
rin besabetım ve muameliı.bm korıtrol 
ip nı'lıa"Yet b~. 

l•tanbulda bulunan nafia baş.komi
seri lbralıim Beyin reisliği albnda te
lefon , elektrik ve tramvay firketlerini 
muemelatıru kontrol eden heyetler va
zifelerinin en mühim kı!-mını ikmal el
miı ve raporlacıru da baılıomis.,..liğe 
vcrmitl«dir. 

Ba§komiser 1 brabim Bey, raporları 
Nafia vekaletine vermek Üzere dün 
akşamki trenle A1*araya gitmiştir. 

Raporların e.,..ı balıkında öğrendi
ğmü:z ma)ümata göre, teitiş heyetleri 
bütün muamelatı tetkik ..tm.İ§ ve vazi. 
yeti tesbit eder<k raporlanru vermiJler
dir. 

Bu raporlarda bi\tınssa telefon şir • 
keti ile elektrik şirketinin beoaplanna 
ait luuml.- çok pyaru clikkattir. 

Raporlar vekaletçe tetk'k edildik • 
ten sonra, yapılacak muamelenin neti
cesi anlaıılacaktır. Elektrik tiri.eti 
müdüni M. HQlloens te bir ~ gün 
denberi btaN>ulda bulll'lllDaktadır. 

Şark demiryollar kumpanyasının mu
amelabru ""' tesisatını tetkik etmekte 
olan Faik Bey de .,..... şehrm.ize dön
mü§tiir. 

Faik Bey tesisatı tetkiJ< ederken 
hat boyu.ıdaki şeiıirler, kas- ~lar, ve 
köylerin de vaziyetine balmu,, ")unı ... 
rvı ilıtiyaçlarmı da teobit etmiş!>r. • 

KöylükT bil.biiha hububat ve yazın 
da kavun ve sebzenin naklinde sıkın· 
tı çektiklerini ve nabrun yüluek oldu
ğunu söylemi§lerdir, 

Bu vaziyet üzerine, Edirne vilayet 
makamı da tetelıiJiisata giritmiş ve na
fia bapnüfetôşliği de fiırtm inc!ıirilme -
ıi için kumpanyaya td>ligat yaomı~t,ı 

Başmüıetôşlik aynca bu meseleye 
dair Nafia vekaletine miitıim bir rapor 
göndennfıtir. Bu raporda hattın Tür • 
ı.iye ILsnunda bir ton buğdayın 33 kİ· 
lomctrelik mesafe için 125 kuruş nakli
yesi okluğu halde, Y unanistıın kıs • 
mmda 85 kuruş olduğu bildirilmekte • 
dir. 

Edıirneden lstanbui'l kadar bir ton 
buğday111 masrafı ;.., 785 kunıttul'. Baı
ı:nüfettitlik hu tarifenin indirilmesini 
ileriye •Üt'müş ve kumpanyaya son teb
ligatı yapıruıtır. 

Bu tel>ligat Üzet"İne kumpanya kö -
miir fiatlannı ileriye sürerek tenz.ilat 
yapmak istememittir. 

MaMnafih bapnüfetti:ılik va:ı:iyeti 
tel.kik etmektedir. 

Bulgar sınır heyeti 
dün ııitti 

Türk - Bulgar hudu.dUllWl tahdidi
ne dair bazı nıeseleleri halletmek Ü -
zere §ebrionize ıelmit olan Miralay 
Lugoff'un rei&Üği altındaki Bulıar he 
yeti, tehrinüzde vazifeaini bitird.iğm • 
den dün alqamlri konv&D&iy-..1 ile 
Sofyaya cihnittir. 

Bükreş sefirimiz An
kara ya döndü 

Şehrinnzde ı.u.ı.-naık.ta olan Bük. 
ret .Mirimiz u.-tullah Suphi Bey 
diill •kıaın tekrar Ankaraya gitmif • 
tir. Hanulullah Suphi Bey birkaç ıiinıe 
kadar Ankanuı- dönÜp Biikrefe P. 
decektir. 

1 Küçük haberler 1 
* Lcmdradan hareket eden lngiliz 

tayyarec:ôlerinden M. Haınrer ve Pi • 
ke ve Griffüh dün tayyarelerile """1 • 
rimize ıelmitlet-dir. 

* Himayeietfal iıdare heyeti bayram
larda. toplanacak rozet ianeleri ;çin 
otomatik kutular tedarilöne karar ver 
mistir. 

M AA it I F 1' E 

Üniversitede 
istişare komiteleri 

Her hafta toplanarak fakül 
teler işlerine bakacaklar 

Univer&İte fakültelerinde, dekanın 
riyaaetinde birer istifare kc:ımite>oi le§ 

kil edilmiıtir. lıti§&l'e koımteleri ev· 
velce mevcut oLa.n mecl.i&i ıniidenianin 
vazifelerini yapacaktır. Komıiteler 
ti& hafta muntazaman toplan.arak fa 
külte iıleırini ıöreceklerdir. Her fa • 
kültedelU komite azalarının iaimleri • 
ni ve sııfatlanm aıağ.ya yazıyoruz: 

Hukuk fakültesi 
idare ve maliye komn.es;-: Prof. 

Tahir Bey, Prof. M. f'leumarl<, Katip: 
N ... i Adil Bey, Tedrisat ve program • 
lar konıiteaine: Prof. Ali F-t Bey, 
Prof. M. Sclurıartz, Katip: Doçeot Hıf· 
zı Bey NetJ"iyat lwmiteıı.ine: Prof. 
Etem Bey, rof. M. Cı-oza.t, Katip: 
Doçent Şem...ıtin Bey, Talebe kom>te 
aine: Prof. Ebul'üla Bey Prof. M. 
Röpke, Katip: Doçent Galip Muat.afa 
Bey. 

Tıp fakültesi 
idare ve maliye ioti§are kocnitea • 

ne: Prof. Dr. Akil Muhtar Bey Prof. 
Dr. N.iasen. Katip: Doçent Sadi Bey. 
T edrn..t ve progranılar komitesine: 
Prof. Dr. Neşet Omer Bey, Prof. Dr. 
Scbwartz, Katip: Mu.zaff,... EAa.t Bey. 
Ne§riyat kom>teaine : Prof. Dr. Maz· 
ha:r Osman Bey, Prof. Dr. Bre.un, 
Katip: Kazım IAD&il Bey. Talebe İf • 
)eri kocniteaine: Pl'of. Dr. T.,..f.i.k Re· 
cep Bey, Pl'Of. Dr. Oberndorfer, KA· 
tip: Nebil Bey. 

Edebiyat fakültesi 
ldlU'C ve maliye komıileoine: Ord. 

Prof. Şunsettin Bey. Ord. Prof. Rü,,. 
tov Bey. Katip: Doçent BeMm Bey. 
Tedrisat ve prgııo-amlar komitesine: 
Ord. Prof. A.kçura oğlu Yuwf »ey. 
Ord. Prof. Reinchba.nclı Bey. Ne.,-i· 
ya.t komitesine: Ord. Prof. Şerafettin 
Bey, O..d. Prof. Chaput Bey. Katip: 
Doçent Akdes Nimet Bey. Ta.lebe ko· 
mitesme: Ord. Prof. Şek.ip Bey. Ord. 
Prof. Spitzer Bey. Katip: Doçent Mük 
rimin Halil Bey. 

F"" Fakülte•i 
idare ve Maliye .kcmıit.eoine: Orcl. 

Prof. Kerim Bey. Katip: Doçemt Ra
tip Bey. Tedrisat ve programlar ko -
miteAııe: Ord. Prof. Van M;.... Bey. 
Ord. Prqf. An>dt Bey, Ki.tip: Doçent 
Fahir Bey. Ne§l"İyat komitesine Ord. 
Prof. Freundlicb Bey. Ord. Prof. 
Şevket Aziz Bey. Katip: DOÇ«>t Fa
zıla Hanım. Talebe kcıon>teaine: Ord. 
Prof. Naville Bey, Prof. Hiı.mi.t Nafiz 
Bey. Katip: Doçent Ferruh Bey. 

Tilete Birliği toplanacak 
M>lli Türk Talebe Birliği bugün 

saat 13,5 da birlik merkezi olan C.. • 
ğaloğlunclalci içtima aalonunda fevka 
iade bir toplantı yapaca.kbr. Bu top • 
lantıda birliğe ait ba.zı m,,..,&eler rö
rüşülec:ektir. 

Hukuk talf~te cemiyetinin 
çalışma tarzı 

Hukuk fa.kültesi dekanı Sıddık Sa
mi Bey dün, fa.külte Talebe oemiyet.İ· 
ıün Y"ni idare heyetini kabul etmiJ 
ve cemiyetin ne şekilde Ç?~·-n, lı\; 
znn geldiği, yeni talebe talımatnam
ha.kkmda bazı izahat ven>>4< •. 

Vazifaye iade 
B.unduı bir müddet evvel, vekiılet 

emrine alman 46 ıncı ilk mekt.op baJ 
muallimi Abdülka.dir Bey es.ki vazife
&İne iade edilmiJtir. 

Kız lisesi mildUr muavirıliği 
Ankara Jiıı.es.i türkç.e muallimi Ce

mile Hanım lstanbul kız lioeoi müdür 
muavinliğine ve türkçe hocalığına ta
yin edilmiştir. 

Ticaret !:sesi tedrisatı 
Ticaret liaea.i ve küçük ticaret k,,._ 

mmda tedrieatm akşama kadar ya • 
pılması için vekaletten eııllr gelmiş • 
tir. Mektebin, yüksek iktıaat ve ti • 
caret kısmında. da tedri&atın ~a 
kadar olma.sı için tetkikat yapılmakta 
drr. Lise lmmında dur programlan 
değiştirilmi§, ve yeni bazı d .... aler ili.
ve edilmiftir. Buradan mezom olan • 
lar, diğer lioelerden ınezun olanlar gi 
bi, fakültelere de kabul edilebjJec:ek-
t~ • e 

Roma hukuku dersleri 
Mişon Vanf.utoa Beyin veki.let emrj 

ne almmatu üzerine hukuk fakültesj 
Roma hukuku der&İ birinci amıfta pro 
fesör Homk'jn uhdeı.ine, ikinci urufta 
da Roma hukuku doçenti Ş«IMIİ Ta • 
lip Beye verilııll§tir. Şcnı.&i Talip Bey 
tahlilini Roma Univeniteo.inde ikmal 
etııııı.İt, dald<ıra.unı vennit. kıymetli 
gençlerimndoondir. 

Dahiliye müsteıan 
şehrimizde 

Dahiliye Vekiı.Jeti müot_., Vehbi 
Bey htanboıla ıelmiJ, vali - beledi· 
ye reiai Muhittin, vali muavini Ali Rı
:za Beyleri ziyaret ebniftir. Vehbi Bey, 
ıebrimizde kaldığı müdedt ._sm • 
da Dahiliyeye ait bazı iJleıri tetkik e
decek, iok.i.n ve bilha.aaa y«Ü Jdmıelı:· 
te olan muhacir iılerile menul olac;o.k 
ı.. 
~~~~~----~~~~~ 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 8 (A.A.) - Sıfrr de· 

recei hararete ve deniz aeviyeune İn· 
dirilmiş bar<ımetre bu sabah: saat 7 
de 762, saat 14 te 761,5, derecei ha • 

İstatistik işieı·.miz ve 
istatistik ne:;:riyah 
Bizde istatistik Umum Müdiriyeti 

henüz yeni tesis edildi. Fakat b..,.._ 
rağmen en kua bir z;aman zarlındQ 
bu ifte en ileri olan memleketlerdeki. 
kadar bü;)'ük semereler ııermeğe baı· 
/adı. Müdiriyetin faaliyeti •ayehııd• 
bugün bütün Türkiyenin ihuadi ti
cari, nnai, idari, daha k~a b ir tabirle 
umumi iılerini, hcırekôhnı l .kinen gö 
rebiliyor ııe bundan dolay iatikl>al 
hakkında çok ümitler besi.,'°'""'· la • 
tatistik Müdiriyeti Türkiyenın rab.111nı 
her ııatandaıın eline ııerdi. Her Türk 
müdiriyetin nefTettiği yıllıklar, /;r"fÜr: 
lcr, tablolar ııe grafikler aayes •de 
umumi hayatımızı.n kudret oe kur· .ı'~· 
tini ölçebilir ııe ona göre neticele. ~·.
karabilir. ı 

Müdiriyet bununla da kalır. • f .. 
Memlekette bir istatistik mektebi L'<l'o 

:ı:ifesini görmeğe baıladı. istatistik bil 
gi.sini bütün vatandaılar armıncla !a
mim etmek için mütemadiyen istctia
tiğe ait kitaplar nefretti. istatistik ka,. 
iderelerini, muhtelil memleketlertield 
İstatirtilı teıkilatlarını, bunlann naaıl 
çalıflıklarını bi:ı:e anlatmıığa Ç<ıl'fh.ı 
Ancak muhtelif deıılet dairelerinde 
hususi miieuese!erde istatinik ııe nef" 
riyal iflerile mefgul olanlanmı.11111 
bunlan aliika ile okumaları ııe dny 
yapar gibi ii:uırlerinde durmalan lQ. 
zımdır. 

Maalesef bu ilim fUbesi memle,,.._, 
timizJe çolı yenidir. Onun için yeni ye 
tİfecek İstidatların böyle bir kütüpha>< 
""Ye tiddetle ihtiyaçları ııanlır. lıt• ı 
istatistik Müdiriyeti bu ua:z;ifeyi bj,. 1 

hakkin görmektedir. 
Son olarak, istatistik Umwn Mü

diriy.,tinin kıymetli erkiinından Seli"" 
Sabit Beyin "l•tatistiğin ferde, cemi .. ' 
yete, deıılete olan hizmet ııe faydala
rı,. #flrleııhası altında nqreıtiii bir -
ıerl gürdük ııe alaka ile okuduk. ŞU... 1 
diye kadar yalnı:ı: tercüme ...JıaaınQ 
inhisar eden bu gibi nefriyat Selim 
Sa.bit Beyin bu ltitabih telif acıhcuınQ 
da inlikal elmiı ııe güzide istatistikçi
miz, bu ilmin kuııııet ııe kudretini apJ. 
ile gü:ı:el bir üdüpla küçiilr kitabındtıf 
gayet parlak bir surette anlatmqtııo. 
Bu kitabı saJe istatiatik iılerile mcf" ; 
gul olanlara değil, belki biitiin oat..- 1 

daılar daima aliika ııe :ı:eııkle olnı,,,..' 
bilirler ııe istifade edebilirkr.~ ı 

Selim Sabit Beyin aöylediği gİbi i .. ı 
tatistikle me§ııul olmak için iatatistil.
çi olmak la:zım değildir. Umumi ha>< : 
yatın çarkı içinde bir ııaıırile alan her 
kes İstatistik iflerini kendi menfaati. 
noktai nazarından alôka ile takip et• 
mek mecburiyetindedir. 

Muhtelif mallar ü:ı:erinde iç ııe dlf 
ticaretin, budunlar arası ticaretinin 
gerek para ııe ııerek hacim itibar ile 
ne yekun taltuğunu bilmeyen bir ıü.,.. 
cann uluorta bu işle meıgul olması, 
bahtını bir piyanco biletine bağlayan 
bir adaının vaziyetinden farksız. değil 
midir? 

Memleketin istihıuıliitını bilmeyen 
bir adaırun va:ı:İyeti hiç tetkik etme • 
den bir fabrika açması buna ben,,... 
mez. mi? 

Ancak mevcut istatistiklerde-. her 
kes istifade edebileceği gibi, tablol.., 
n rakamlan tahlil ederek umunü n .. 
ticeler çıkarmak ve bu neticeleri birer 
kaide halinde ııatandQ§lann gö11üi>
nünde bulundurmak ta istatistikçi • ' 
lere dü§"n bir vazifedir. lstatiıtİll 
Umum Müdiriyeti bu gibi unsurları 
yetiıtirmek için de canla bafla çalıp
yor ııe her &ene muhtelif Aıırupa nıt'm 
ı.,ketlerine talebeler gönderiyor. Ba 
itibarla da faaliyeti fayanı tebriktİI'. 

Mümta:ır. FAiK 

·F enJa,ndiya ile 
Ticaretimiz 

---
Ankaradan dönen F en'an
diya !efiri deniz yollarının 

düzeliiimesi fikrindedir 
• ltima.tnam.e.sini ReitJicwnhu.r Haz -

retlerine takdim etmİ§ olan Fenlan • 
diyarun Ankara sefiri M. Onni Talas 
şehrimize gehniştir. M. Talas Hel&ir>g 
fon Universitesi Hukuk fakültesfode 
profesördür ve 1917 senes.inde t~k
kül eden milli hükümetin Adliye n&• 

z•ı-lıg;nı yapnuştır. Sefir ayni zaınan· 
dd F eniıuıdiyarun Buciapeft& ıı.efiri ol 
duğımdan Budapeıtede otunna.kta • 
dır. M. Talu vaki olan be)"UIAtında 
dem;~tir ki: 

- Fenlaodiya kambiyo tahdida.tı 
ve gümriik maniaları mevcut olma • 
yan bir memlekettir. Türkiye bundan 
iatifade ederek bize ru.ahıulatından 
birçoğunu sata.bilir. Fenlandiya Tür. 
kiyeden külliyetli mikdarda tütün, ka 
.ru yemiı ithal etmektedir. BU de Tür 
kiyeye kağıt ve a:ı: mikdard. kauçuk 
eıya ihraç etmekteyi:ı:. Miinuba.tı ti • 
cariyeınizin azlığını bilbaaaa iki bükü 
met araamda doğrudan doğnıya mü
nakale vaaıtaaı bulunmanıuında ara
malıdır. Filhakika F enlandiya Türiı:i • 
yeye trenle dört buçuk gündür. Mah· 
zur arada geçilecek birçok msnlelcet
lerin bulunmasıdır. Doğrudan doğru • 
ya deniz münakali.tı:nm teaMi vaziyeti 
çok uılah edecektir, lktı-di yazİyeti
miz istikrar bulmuı bir haldedir. ve 
ticari pliı.ru;omuz da bir milyan marit
la lebimizdedör. Türkiye scıa altı ay 
zarfında Fenlandiyaya 300 bön liralık 
eşya ihraç etınif ve F enlandiyadan 200 
bin liralık eşya ithal etmiştir.,. 

raret 1&&t 7 de 11 .... ı 14 te 17,S, A· 
zami derec:ei hararet 18, asgari de.ı·e
cei hararet 10,5. 

Rüzgiı.r mütehavvil esıniştir. Aza • 
mi •Ürati saniyede 4 metreye kadar 
çıkmı9tır. 



( Haf talık siy ast icmal )' 
l - Ankara M~k~r~eri . l 
Ankara müzakerelen bitti ve bir teb

liğ nep-edildi. Bu tebli&' Ankara' da dört 
Balkan memleketi murahha5llun iıtiraki
le yapılan içtimalarda ııörüşülen ım: e·ıe
leri ve varılan kararlan hülasa etmekte
dir. Hülasası ıudur: Bir Balkan istatüsü 
yapdmıı, yani tefkilit kıwu!muttur. Tet· 
kilat kurulmazdan evvel, s.·1c- anlaş
maın bir ittifaktan ibaretti. Şimdi bir 
birlik mahiyetini almaktaclr. Balkan nıi • 
.al<:ı devletlerinin daimi bir divanı bir ele 
lllllwnİ kitipliği olacaktır. Sonra bunla· 
ra bağlı ilrtnat komisyonu, muhtelif 
memleket kanunlan armmda bir ahenk 
temin etmeğe çalıplcak o'an bir adliye 
komisyonu teıkil edilecektir. Anlatılıyor 
ki Ankara'da yapılan iı, dört devletin 
sulh işlerinde, iktıaat sahaamda ve kül. 
tür sahumda beraber çalıtmalannı te• 
min için teşkilat kurmaktır. 

• • • 
2 - Sarre Meselesi 

Sarre meselesi yüzünılut Almanya ile 
Fransa arasındaki müoaaebet\er hafta a
raaı hmf bir buhran geçireli. MalUmdıır 
ki Sarre mıntakasının Almanya'ya iade
si, Franaa'ya iltihakı veyahut ta Pındiki 
vaziyetinin muhafazaaı için 13 loi.nnnuoa· 
nide araya mliracaat edilecektir. Araya 
müracaatın bitaraflık dairesinde yapıl • 
masını temin için her tedbir alınınıttır. 
Fakat mesele o kadar ehemmiyetli ve Al· 
man efkarı umumiyeıi o kadar heyecan 
içindedir ki araya müracaat yapılırken, 
hatta yapılmaoı11m akibinda birtaknn 
emrivakiler karıısmda kal.-bilir. Sarre 
hududunda birtakım Nazilerin mıntaka· 
ya girmeğe hazırarunakta bulundukları 
bildirildi. Mıntaka iç.inde -ünifonna gi
yerek nümayiş yapan Naziler vardır. 
Franaız hükümeti araya münu:aatm bi
taraflık daireıinde yapılmaaını temin 
için bazı hazırlıklarda bulunmak lüz.u • 
munu hissetmiştir. EsaM>n bu vazife 
FraIH&ya 1926 yılında verilmitti. Fran
aa'nın ı.u bazrrlığı Almanyayı telaşa dü
türmüş ve anlaşılıyor ki lngiizler de taa
vip etmemitlerdir. Mıııınafih hazırlığın 
fU faydası olmuıtur ki Almanlar gerek 
Sarre hudutlan içinde ve ırerek Sarre hu
dutları dışındaki nümayi§lerine nihayet 
vernÜtlerclH-. Sarre'da Nazi ünifonnası 
giyilmeıi de menedilmiştir. Anlatılıyor 
ki araya müracaat daha sakin bir ha
içinde yapılacaktır. Mamafih btt Sarre 
mese "lesi gelecek aenenin ilk ayına ke. • 
dar Avrupa'nın tehlikeli bir m.,..,lesi ol
makta devam edecektir. 

••• 
3 - Hi1ler ve Kilae • 

Nazi inkılabından beri Hitler'in ilk 
muvaffakıyetsizliğini kaydeden mr ha • 
dise olmuştur: Hitler'in Milli SosyaJ.iıt 
hareketi, dini tetkilatı da fırka kadrosu 
içine almak a;ayuini iatihdef ediyordu. 
Nazi telakkisine göre, din tC!ki"ab kül
tür tetkilatmın bir parçaınndan 
ibaretti. Binaenaleyh Nazi ha-
reketi nlllJlJna bunc!Mı irtifade 
etmek lizımdı. Bu teşebbüa müıtakil 
bir bayat yqamağa alışımı olan teşkila
tın mukavemeti. ile karııla§tı. Hitler bir 
devlet Piskoposu tayin etti. Bu Pisko
posu tanımayan papaslara karp hareke
te ııeçildi. Fakat mukavemet gittikçe 
ku.,vetleş ti. Hitler nihayet hafta ~ı 
dini devleflettirmekten v~ ıreçe~~ ki~ 
ıeyi kendi haline bıraka~~ bild.imııt· 
tir Yani din ile devlet birib11"1nden ayn• 
ıa:..ı.ı..rdır. Kilise, devlet itlerine aı1la 
karışmayarak kendi" ıahasmda çalı§Bcak, 
devlet te kiliseyi kendi itlerini tedvirde 
kendi haline bırakacaktır. Bu an'aşma 
Almanya' da büyük bir memnuniyetle kıır 
,rtanmış tır. Fakat Bitler de ilk dela ola
rak attığı bir adımdan ıreri dönmektedir. 

• • • 
4 - Fransız Buhranı 

Franıız buhranı cidden teblikeli bir 
yola girdi. Hüklımetle Radikal Soıya
liıt Fırkası anl•şamıyorlar. lhtilafm ıe
bebi şudur: Batveka Doumerııue Fran· 
•ız kanunu esaıisinde bazı değifiklikler 
yapılma11nı Fransada İ§ ırörelıilecek bir 
hükiımetin teşkil edilebilmesi için lü
zumlu görüyor. Baıvekilin fikrince Fraıt
aız kanunu esaoiıi fU noktalarda değİf • 
melidir: 

Ve iptonize edilmit pi derhal 
maaaaına yaklaflı; tuursuz hare
lı:etlerle elini kolunu bir makine 
gibi ifl~terek az evvel kilitlediği 
çekmeceyi açtı. O dü~ suratlı 
adam, sapsarı kesilmitti. Bir de
met banknot çıkardı, ezilip büzü
lerek saymağa batladı; 

- On ... on iki buçuk ... ! On bet. 
Yirmi bet··· otuz. 

Bu ani değitildiği neye hamlede 
ceğini bilmeyen hoca, nefesini keı
mif, gözlerini pı.raya dikmitti. 
Nazmi ise tekrar devam de~eriııin 
başına geçmi•ti ve sakin sakin yap
rakları karıttırıyor, parmaklarile 
bir §eyler hesaplıyordu. Memur 
nihayet; . 

- Buyurunuz hoca efendı ... -
dedi - tam seksen yedi buçuk 
lira. Yalnız hafta arasında benden 
aldığınız iki buçuk lirayı kesiyo
rum. 

1 - Ba§vekile Mecliai dağıtmak aala
hiyeti verilmeldir. Şimdi ancak Ayarunl 
muvafakatiledir ki Mecliı clağılabilir. 

2 - Meb'ualar §İmdİki gibi, maliye ka
nunlarını tddif edememelidir. 

3 - Memurların 8""' yapamıyac:alıı
lan kanunu esalİye yazılmalıdır. 

Do.-erguo'in bu teklifleri geçen haf
ta Nauteo tebrinde "-pllanan Radilıal • 
Soayaliat konııresinde müzakere edildi. 
Radikal Sosyalistler Fransanın en kuv
vetli &iyaai fırkasıdır ve bu fırkanın yar• 
dam olmana, Doumerııue hükumeti su· 
lrut eder. Bunun içiadir ki Nautea kong
....Uain büyük ehemmiyeti vardı. Kong
renin kararları fÖyle bülisa edilebilir: 

1 - Şimdiki temerküz kabinesinin de
vanu, 

2 - Kanunu eıs.uinin tadili için Baş
?ekil tarafından yapılan tekliElerden 
Meclisin dağılmuma ait olan noktadan 
maada diğer noktaların kabulü. 

3 - Meclisi fesih meselelİnin Fırka 
Lideri Herriot ile baıvekil araımda ııö
rütülınesi. 

Görülüyor ki fesih meselesi olan aııl 
ehemmiyetli nokta hakkında Nautea kat' 
i bir karar verememiıtir. Bu kongreden 
sonra Herriot batvekil ile gÖriİ§mÜt fa.. 
kat kat'i bir karara varıldığı malüm de
iil. Diğer taraftan Herriot da dahil ol
duğu halde hükumet ittifakla, kanıınu e
aaainin, bqvekil tarafından yapılan tek
lif dairesinde dejfümesi için bir karar 
vermiıtir. Doumergue'in yapbğı müsa
adckar'sk şundan ibarettir: HülcUmd 
yalnız meclisin toplandığı ilk 'lene zar • 
fında Ayarun reyini alım ondan sonra 
Ayanın reyini almakıızın Mecliai dağıta
bilsin. Şimdi bu mesele, hükümet tara
fından üç aylık bütçenin müzakere si için 
yapılan diğer teklif ile beraber Mecliste 
müzakere edilecektir. Meclis Başvckiln 
tekliflerini kabul etmezıe, hükiımetin is
tifa edeceği bildiriliyor. Geçen senenin 
ıubat hidiseleri üzerine inziva hayatın.. 
dan ayrılıp ta B.,.veü.lete geçen Dou • 
merııue, tekrar inzivaya çekilecektir. Ba
kalnn Franırz Meclisi böyle bir hareketin 
doğuracağı karl§ık vaziyet.e karşı karp
ya gelmek i.tiyecek mi? 

(:..;_: ... .., 
5- lki Seçim 

Hafta arası iki dikkate f&YaD seçim 
yapıldı: lngilteTfl' de belediye seçimi, A
merikada da Ayan iızalarman bir kumı, 
Meb'usan ve diğer mahalli seçimler. in. 
giliz intihabatınm kat'i neticesini biliyo
ruz: lıçi Fırka11, büyük bir zafer kazan
IJllştır. lngilterede belediye intihapları, 
meb'us intihaptan kadar ehemmiyetli ol
mamakla lieTaber, lngiltere'de i! baıında 
buluıw.n hiı"kiimetin mahiyeti ibbarile bu 
defaki intihap, efkarı umumiyenin hükU
met hakkındaki itimat derecesini göste
ren hir Ö ÇÜ olarak kabul edile .. iıir. Uıin. 
dan anlıyoruz ki 1 ngiliz hüküm eti, efka. 
n umumiye karş11ında hayli zayıflamıt· 
tır. 

Amerika intihabma ıretinee; henüz 
son neticeler alıımmamııtu-. Buradaki İn· 
tibap, Cumlıurreisi Roooevelt'in kalkın
ma programı etrafında bir araya müraca
at teklini almıttır. Neticelerin ıonu he
nüz alınaınamakla beraber, bu satırları 
yazılığumz Yakte kadar ııelen ma'ıUmat 
Rooıevelt'in muvaffakıyetini kaydediyor. 
Amerika'daki intihap dolayıırile Cwnhu
riyet Fırkası tarafından temsil edilen aağ 
zümreler ile Demokrat Fırkası tarafın
dan temsil edilen ıollar al'tlsında bir mü
cadele mahiyetini de almrştır. Bu 
mücadelede sol ce:-eyanlann ka
zandığı anlaşılıyor. lngilterede -
ki belediye intihabatında da ıl'Jı· 
!erin galebe.i olduğuna göre, bu iki bü
yük Anglo • Sakıon memleketindeki oi
ya~~t cereyanlarının muvazi olarak yürü
mekte olduğu anlqılmaktadır. 

• • • 
6 - Deniz müzakereleri 

Londra'da Japonya, Amerika ve lngil
tere araaında devam eden deniz ııilabları 
ihti'Bfı halledilecek bir mesele gibi gö -
riin.müyor. Müzakerenin mevzuu muhte
rem karilerimizin hatırlarındadır: Wa • 
fİnııton deniz silahlannı azaltma muka
velesi 31 ikinci kanun 1936 senesinde ni! 
hayetleniyor. Muahede tecdit edilecek 
mi, edilmiyecek mi? Bunu kararlaştır
mak için 1935 senesinde bir konferans 
toplanacak. Şimdiki müzakereler bu 
konferans iç.in ztmini hazırlamaktan iba
rettir. Mamafih ilk temaalMdan zeminin 

Müa.ıifi: Nazmi Şehap 
Muallimin gözlerinde bir neteJ 

lflldadı. Kulaklarına inanamıyor
du. Şatkın tatkın kekeledi: 

- Sahih ... Bana mı veriyorsun? 
- Evet efendi hazretleri ••. Şu 

Nazmi cidden zeki çocuktur. iti bir 
kalıba dökebildi. Malum a ... biz' 
formalite adamlarıyız. 

- Hay ya,ayamı be evlat! 
Molla, titreyen parmaklarile min 

tanının düğmelerini acele acele 
çözdü. Paraları koynuna doldurdu 
ve "Allaha ısmarladık !,,ı bastırdı. 
Çekip gidecekti. Fakat bir adıma
tar atmaz, Nazmi ile burun buruna 
geldi. Genç, yolunu kesmif, cüz
danınrn dolduran banknotlan bi
rer ikiter çekerek kendisine uzatı
yordu: 

- Hayrola evlat ..• bu da ne? 
- Hocam, bu para geçen ay ta-

lebesiz kalan saatlerinizin ücreti
dir. 

MiLLiYET CUMA 9 TEŞRiNiSANi 1934 

hazırlanamayacağı an'.'aplmaktadır. Çün-1 1 ö T •• k •) 
kil ~apon:ı:a. •il~ no~~da Amerika ".e f Ö d"I" . I ) z ur çe ı e 
lnsil.tere de muoavat .utiyor •. Halbuki Z l JMJZ e o • 
W&§&llgton mukavelesı Amerika ve in. Bılmecemız 
giltere'nin hq niabetine kartı Japonya'- K ld • 
ya üç niıbet vermiştir. Japa.:ı... bunu a ırımlarda surtcn 
bir haysiyet meselesi yapıyorlar "" mü- çocuklarımız .. 
oavaıt il>l:iyorlar. lngiltere ile Amerika, 
Japonya'nm bu iddiasını kabul etmiyor• 
lar. Çünkü kendi oahil'terinin daha l"nİ! 
olduğıınu ve eoa.en bu üç niıbetinin bile 
Japonya'ya Uzak Şark'ta Mançurya'yı 
jtııaJ edecek kadar büyük bir bahri tefev
vuk temin ettiğini ıöylüyorlar. Amerika 
ile loııiltere de kendi aralarında ihtilaf 
halinde olnmkla beraber, !İmdi Japonya'· 
Din iddiaN karJıımda müttehit bir cep
he almqlar ve kendi ihtilafla -
nnı tebarüz ettinneınektedirler. Ja. 
-Y• ile Amerika ve lnııilte
re arasında deniz oilablarma ait 
ihtilaf bundan ibaret te değildir. Mama· 
fih diğer noktalara ııelebilmek için her 
ıeyden evvel bu prensip meselelİnin hal
ledil'meoi lazımdır. Bu ihtilaf iae, Londra
daki müzakereleri olduğu yerde tutmak· 
tadır. 

••• 
1- PetTol kokusu 

Uzak Şari<a ait diğer bir ihtilaf ta Ja
ponya'mn yeni İfgal ettiği Mançurya'da 
bir petrol inhisar ıirketi teıİI etmesidir. 
"Mançurya Petrol Şfoketi" ismini alan 
bu ıirket, cenubi Mançurya ıimendifer· 
!erinin malıdır. Cenubi Mançurya şimen· 
diferleri de Japonyanın malı olduğundan 
petrol inhisar tirketi de Japonyanın malı 
d~mektir.Bu tirketin tesiıi, birtakım pet· 
rol ıirket "lerinin menfaatlerini ihlal etti-• 
ğinden, bunlann ait olduğu hükümetler, 
Japonya nezdinde tetebbüıatta bulun • 
muşlardır. lngiltere, Amerika vt> Holan· 
da tarafından yapılan teşebbüse Japonya, 
Mançurya iıleri her mevzuubabıolduğu 
zaman verdiği mutat cevabı vennittir: 
Bu iı Mançurya hükumetinin işidir. Man 
çurya müstakil bir devlettir. Mançurya 
milleti kendi mukadderatına hakimdir. 
Petrolü inhisar a" <tına almak Mançurya' • 
nın salahiyeti dahilindedir. 

Fakat lngiliz, Amerika ve Holandalı• 
!ar hu noktai" nazan kabul etmiyorlar. 
Jeponya'nın e!ine geçmezden evvel, Man
çurya'da açık kapı olduğunu, Japonya'-.. 
nın da iual zamanında buna hürmet et
meyi vadettiğini, ıimdi petrolün inhisar 
altına alınması -eçık kapr Ayaıetine mu
gayir o'ıduğunu söylüyorlar. Mançurya'· 
da vaziyet o kadar ııarip hir ıekil alıyor 
ki ıimdiki gibi "müstakil" Mançurya, 
Japonya'nın işine, bir vilayeti halindeki 
Mançurya' dan daha ziyade elvermekte • 
dir. 

• • • 
8 - Yunanistan • Arnavutluk 

Y uaniıtanla Arnavutluk arasmda ol • 
dukça ehemmiyetli bir ihtilaf tebarüz et· 
ti: Arnavutluk hükiimeti, Arnavutlukta· 
ki Rum ahalinin çocuklarını Arnavutluk 
mektep'ıerine devam ettirmek için bazı 
tedbirler almıştır. Şimdiye kadar Rum 
mekteplerinde okuyan Rumlar akalliyet 
hukukuna mugayir olduğunu ileri süre. 
rek bunu kabul ebnek istememiılerdir~ 
TB§radaki Rumların mukadderatına kartı 
hasaı olan Yunan efkan da Arnavutluk
taki Rwnlann davasını benimsemiı ve 
birçok yerlerde Arnavutluk hükümetine 
karşı tezahürat yapı"mış.tır. Akalliyetle
rin hukuku meselesi yalnız Balkanlarda 
değil, Avrupa'run her tarafında çok na
zik bir meseledir. Be.ikan Ya • 
rımadasında barıııklık hareketi o 
kadar ahruı yürüınüıtür ki böy. 
le bir meıele ıulhü tehlikeye koya
maz. Mamafih her halde ihtilafın halle
dilmesi de lazmıdır. Akalliyetler mesele
ıııi etrafında 11k •ık beliren bu ihtilaflar 
kar1111nda Y unaniıtanla aramızdaki nü
fuı mübadelesinin ne kadar hayırlı bir iı 
olduğunu bir defa a hatırladık. 

• • • 
9 - Muır kabine6İ. deği'ti 

Mısır kabinesi nihayet yuvarlandı. 
Bu, lngiliz fevkalade komiser vekili ile 
Batvelıil Yahya Paıa arasındaki ihtilaf 
tebarüz ettikten sonra bekleni"ıen bir ne
tice idi. Hükumetle lngi)iz fevkalade 
komiseri arasındaki ihtilafın hakiki ma
hiyeti anlaşılamanuıtır. Bir rivayete gö
re, krala halef olacak zat etrafındadır. 
Diğer rivayete ııöre, kabine etrafında • 
dır. lngilizler kabinedeki ziraat ve nafı· 
a nazırlannın değiımeıini iıtemiıler. Di
ğer bir rivayet te kabinenin liiaumun
dan fazla lbrati Pqanın nüfuzu a!ıtmda 

- Kim veriyor bunu? 
-Ben! 
- Nasıl olur?! 
- Alınız efendim alınız ... 
- Y oo... billahi olmaz evlat. 

Biz o zararı ıineye çektik. Geçti 
gitti. 

- Ama ben deralere devam et
seydim, siz bu zarar uğramıyacak· 
tınız. 

- Bak orası doğru_, Doğru ve 
lakin. .• 

- Fazla konutmayalım hocam. 
ikinci dersi de senin yüzünden mi 
kaçıracağız? Mecellenin "888,,in· 
ci maddesi gayet sarihtir. Lam,cim 
dinlemem. 

- ! !? ... 
- Bir feyİn telefenine sebep o-

laaan o ,eyi öder. 
...... 

- Misal mi istersin. Faraza, bir 
kimse bir tulumu delerde içindeki 
yağ akıp telef olsa o kimse bu yağı 
teseyyÜben itlaf etmiş olur. Yahut 
bir kimse asılı bir kandilin ipini 
keserde bu kandil dütÜP kırılırsa 
o kimse bu kandilin kırılmasına se
bep olmut demektir. Her iki tak· 
takdirde de zararı ödemeğe mec· 
burdur. Binaenaleyh al fU paraları 

Hocanın ağzı hayretten bir ka
rlf açılmıth: 

- Tuhaf sey! Tuhaf sey! - di-

Okuma yazma çağına erişmif ni
ce çocuklar var ki, geçim güçlüğü 
yiizünclen okulağa (1) gidemiyor
lar. Çünkü ellerine bakanları, "oğ· 
lumuz ne getirdi?,, diye gözleri 
kapıda bekleyenleri vaı-. 

Böyleleri için okulaklarda, yar. 
dım sandıklan açmak, babalarının 
ifieri yolunda olan çocuklardan bir 
kaç kuru, toplayıp bu parayı yok- ı 
mi çucuklann ayakkabıları, üst -
başlarr, biti (2) ve yazgaç (3) bı
karnat (4) larına karfılık tutmak 
ne yolunda bir İf olur, diye düşü • 
nü yorum. 

Her ne kadar bir takım okulak
"'1-unızda bu yardım, çoktan beri 
yapılıyor. Ancak, bu yardımı, bir 
yasa (5) ya sokmalıdır ki İfe yarar 
lığı, sürekli olsWL Şu okulakta, bu 
okulakta, yapılan küçük ve gelgeç 
yardımlarla on binlerce, yiiz bin -
lerce yoluv.l çocuğu kurtarmak ko
lay değildir. 

Daha geni,, dalıa engin yardım 
gerek. . • Ben biraz ileri giderek 
diyeceğim ki; ev besledikleri için 
okualağa gidemeyen çocukları bu
cak bucak arayıp bulmak ve bu a
ranıp bulunanların da yakasını bı
rakmamak ister. 

Çünkü böylelerinin çoğu, utan
gaçlık yüzünden kendilerini sak -
larlar. Okula*a gitmek istemedik
leri için değil, okulağa gidecek kı
lıkta olmadıklarının bilinmesini is
temedikleri için ortaya çıkmazlar. 
Yalnız lstanbulda bu yoksul çocuk 
larm 15 - 20 binden artık oldukla
nnı söyleyenler var. Bu kadar çok 
bile olsalar, kurulacak sağlam ve 
dallı budaklı bir arama ve koruma 
yasası bu küçükleri, topluluk için
de işe yarar birer öz (6) olarak ye
tiştirmek için yeterdi. 

Her yerde. "belediye., lerle "ço· 
cuk koruma dernek" leri, elbirliği 
edip kaldınmlara dökülen bu yav
rucakları okulak çatısı altında top 
lamak İfİnİ Üzerlerine almalıdırlar. 

M. SALAHADDiN 

(!) Okulak - mektep. (2) Biti - ki
tap. {3) yazgaç - kalem. (4) Bıkarnat 
- masraf. (5) Yasa - Usiil, nizam 
(6) Öz - Unsur. 

Müessif bir irtihal 
T eeaaiirle Öğrend.iğimize göre 

T a.lıran aefiıri eabala Sadreddin Beyin 
zevcea.i. ve gazetemizin Ankara muha 
biri Mecdl Sadreddin Bey arkadqı· 
mızın valdeıi hannn dün ""fat ebni§
tir. Cenaze&İ bugün saa.t 11,5 da Kadı 
köyündeki hanelerinden kaldırılarak 
0.-manağa ca!minde ıı.amAZI kılındık
tan sonra Sahrayi Cedı.itte aile kabri1-
taruna defnedilecektir. Merhumenin 
kederdide ailesine ve arkadaşımız 
Mecdi Sadreddin Beye taziyetlerimizi 
arzederiz. 

buhmma11nı lngilizler mahzurlu ııörmiiı
ler. M11ır qleri Kral Fuadın bastalığın
danberi eararenııiz bir mahiyet almııtır. 

Sebebi ne olu,.,... olsun, lnııiliz fevka
Jade komiseri, evveli Ziver Paşayı Baı
mabeyinciliğe tayin ettirmeklıe lbrR§i Pa 
tanın nüfuzunu kmnak istemiştir. Son
ra da kabineyi · t.ifa ettirmiştir. Yahya 
Paıa yerine vaktile birkaç defa Baıve
.kalette bulunan Neoim Pata kabineyi tet 
kil etıniıtir. Bu kabine değiıimi bir de
fa daha göıtermiıtir ki M11ırda en büyük 
kuvvet lngilterededir. Zaten bu, ispata 
muhtaç bir mesele değildi. •. 

Ahmet ŞUKRU 

ye mırıldan<lı - Ayol sen ne za
man öğrendin bunlan? 

- Derslere gelmiyoruz dediy
sek, derslere çalıtmayoruz deme
dik ya! .• Haydi hocam çabuk ol! 

- Muallim bu ikinci banknot 
destesini de ceberlüp etmek için 
fazla nazlanmadı. idare memuruna 
bir selim aa.llıyarak odadan çıktı. 
Nazmi de onu takip etmitti -
Merdiven başında hoca ile talebe 
biran bakıttılar. 

Kırçıl sakallının gözlerinde mem 
nuniyetle karıtık harikulade bir 
takdir belirmitti. İdare kapısını 
dikkatle kapadıktan sonra: 

- Hayret! • dedi • Kuzum nasıl 
sızdırabildin T ahsini?. Herif bana 
on lira bile vermek istemiyordu. 
Sende yedi evliya kuvveti mi var? 

Ve aol gözünü kırparak ili.ve et
th 

- Aaaah. • • Darülınuallimatta 
bir talebem var. • • Güzel mi güzel, 
ate4 mi attof. • • Senin gibi cerbeze
li bir kocaya dütmeıini ne kadar 
isterdim! 

Nazmi hemen merdivenin ikinci 
kata çıkan kısmına fırladı. Sürat
le bir kaç basamak yükseldi. Sonra 
trabzanlardan sarkarak çıngıraklı 
feytan kahkahaları fırlatarak; 

- Hocam • dedi . mecelle bili • 
vorum deJisem. tehahhuruma ham 

B<lmecemizi doğnı halledenler a
raamda çekilen kurada birinciliği: 
Aksaray caddesi Laleli türbesi karşı
amda 5 numaralı apartnnan .ikinci kat 
ta Münira Zaim Hanım, ikinciliği: 
Yetilköy Sami Bey kazanmıılardır. 
ldarehanemize teırif ederek hediyele 
rini almaları kendilerinden rica olu -
nur. 

Ceçen haftaki bilmecemi
zin halledilmis şekli 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 
~ 

6 
7 
8 
9 
1(, 
11 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

AıC I U I N i• I E ! K I 1 M,• 1 I 
YIAIZl•IDl• IA S • IA L 
AIK•l• IO T '. R.AIKl• I I 
K!AIFIAl•IAT • l• ı • K 
• l• I t ·• IEIR.• • E;K • 
TlEIL !• • L IA • IRAK 
•IS! t1Zl•IA l•IKI i iMii 
i lEIZlt M•IMi• !KUIM 
A.N • .• A Ş ı 1 K:• l• IE 
R ı • AININIEI• AILI 1 l!i1 
TIE.KI• l lN • ı R I E l • I E 

Yani bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 ı • 1 1 ı :ı ~ illi l• I 1 ı • ' 1 1 

1 1 1 1 , •.•.• , 1 ! .. 
a ı 1 1 

1 1 i ••• 1 < . 

· · ~ 1 1 . • ı Dl • ı• 
1 • i ı • ı 1 1 1 ı • ı 

•i 1 I• . 1 l i 111 1 l 1 
'• I 1 1 1 1 11:31 1 •• 

_ ... i• I 1 I• '• ' ı • ı 1 

1 1 l• I 1 1 1 •• • 1 

~ 1 • I 1 1 • 
Omıa.nlıca karşılıklarmı yazdığı • 

mız kelimelerin öz tiirkçe mukahille· 
riııi şeklimizin bot hanelerine yerlqti• 
rerek şekli kesip (Milliyet bilmece me
murluğuna) ııönderiniz; doğnı halle • 
deruer arasında kura çekeceğiz ve ka 
zananlara hediyeler vereceğiz. Bu 
gün takdim ettiğimiz bilnıecemizin 
müddeti pazarteli günü akşamına ka • 
pdardır . 

Soldan sağa 
1 - Millet (4). Felek (4). 
2 - Beygir (2). Birader, .bıeaıtire 

(3). 
3 - Memul etJnek (5). Gen.iılik(2) 
4 - Meııbamet etmek (6) Agyaır, 

deat (2). 
5 - Arzu, can, ruh, ( 3) 
6 - htifham (2), Zahmet ( 4). 
7 - lıtifham edatı (2), Ne'Ulket (3). 

iptida (3). 
8 - Bir meyva (5). istin- (2). 
9 - Belde, vilayet (2), Nota (2). 

rabıt edatı (2). 
10 - Lisan (3), Sert (4). Yama (2). 
11 - Esp (2), Aferin , varol ( 4). 

Yukardan aşağı 
1 - K.. değil (4), tobumdnn ....,. 

ra (4). 
2 - Emmekten ani.- (2), iaimleoi 

ııfat yapan bir edat (2). 
3 - Cennet, tayaran etmek (5). 

dilıhil (2). cephe , kırmızı (2). 
4 - Alem, dünya (4), d.-ı lek• 

ıi (2). 
5 - Hücum (4). Ayıp, melik, k...m. 

ğin içindel.i (4). 
6 - Lahiın (2). kabile (3). ka • 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

12,30 Plak neşriyatı. 18 Plak ile lda· 
ıik ses musikisi. 19 Çocuklara maıal· 
19,30 Plak ile dans musikisi. 20,30 Aia•' 
haberleri. 20,45 Garp musikisi: '°"'" 
21,15 Dünya haberleri. 21,30 Orkeotr"' 
Caz ve tango. 

545 Kb>. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,3 OPiyano konseri, 19.05 Spor, 19,20 ÇJoı· 

bal muıiki•i, 19.SS Müsahabe, 20,50 Peıt• o· 
perasından naklen Verdinin Aida operası, zz)G 
Haberler~ 24,10 Raca Çingene orkeıtraıL 

823 Kh.z. BUKREŞ 364 m,, 
13·15 GUndiU pl&k neıriyab, 18 Ka.ntık r•d· 

yo ork•atraıı, 19 Haberler, 19,15 Radyo ot· 
ke.straıı, 20 Uniwersite1 20,20 Plik Opera· 
baletleri, 20,45 Konferans , 21 Senfonik kon•• 
rin de..-amı, 23 Haberler1 23,30 Pl&k. 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TIY ATROSUNDA 

Bugün matine 14,30 da 
Bu akıam 

Saat 20 de 

MADAM 
SAN JEN 

fİ!Jft,U! 8ı!iiJiijftl 

$ehirTiyatro 

Komedi 3 perde 
111111111ilili1 

ve bir batlanııı!i. 
Yazanlar Viktoryen 
Sardu ve Emil Mora 

Tercüme eden Seniha 
Bedri H. 

111... 1 

111111111 

8263 
* * * 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 da 

Bu ak,am saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besleliyen Y ohann Strautf 
Tercüme eden: Ekrem Raşit. 

Fiyatlarda büyük tenzilat ~ 
8JSv 

YENi NESRIYAT. 

Büyük Gazet~ 
Büyük gazetenin ilcinci sayur da 

gayet zengin mündereca.tla ıİntİfar et 
mittir. Gazetenin ikinci sayısmda Mal" 
ailya p>ôkasdine dair, f>imdiye kadar 
bir ~ erde intişar ebnemif yıa.zı v>e "' • 

aimler vardır. Bundan b~kıa a:lika ..,. 
rici dört tefrika, muhtelif miiAhalra • 
tar, hikaye, kadın, moda, apor, aine • 
ma sahifeleri, haftanın hi.diseleriı>e 
dair yazı ve 1'e6İmler vardır. Büyük 
Gazetenin gi.izel ve nmkli bir ~ 
içinde 24 aahife olaraılı: İnt.İ§ar edeo 
Büyük Gazeteyi karileri:n:ıi.ze ta.Yaiye 
ederiz. 

Ayın Tarihi 
Matbuat umum müdürlüğü tara

fından netredilmekte olan "Ayın 
tarihi., nin ağustos cildi intifar et· 
mittir. Büyük bir emek ve ciddi 
bir tetkik mahsulü olan bu eaer 
içinde dünya hadiselerinin tahli
li, iç ve dit itlerin izah ve ha.<& 
selerin takvimi vardır.. Karilerinıİ
ze tavsiye ederiz. 

mer (2). 
7 - Cereyan ellmek (S). uzak nidııı

sı (2). 
8 - Nota (2). hariç (3). 
9 - Hasna, çok güzel (3), _. 

(4). 
10 - Cedde, biiyiik valide ( 4),, kir 

(4). 
11 - T"ır (2). lıir adet (3).. 

( Bugün iPEK ve MELEK ~inemalarında 

KRALİÇE KRİSTİN 
Fransızca sözlıı, saDenin en muazum ve en a-Dzel FilmL 
Oynayanlar: 

GRETA GARBO • JOHN GILBERT 
Bnjrnn aae.t 11 de tenzillth matine ........................... , ................ ) 

letme! "Kitabülnikah" tan imtiha
na kalkı,ırsan apıtır kalının. 

Ve. . . bir çekirge gibi zıplaya • 
rak gözden kayboldu. 

Muallim, ağzı açık, arkasından 
bakakalmıftı: 

-Tuhaf çocuk ••• Ne tuhaf ço
cuk ! • diye mırıldandı • 

-2-
Bir kahveci çırağı bir feker par

çasını nasıl ikiye ayırırsa, cebir ho
cası da, kürsünün üstünden yeni 
aldığı bir tebetiri, tıpkı öyle alıf • 
kın bir el hareketile ortasından iki
ye böldü sonra sol elile tepesinden 
kavradığı kara tahtaya gösüden 
kavradığı kara tahtaya göğsü ile 
yaalandı,abandı,halli epeyi uzun sü 
ren bir muadelenin üstünde bir kaç 
dakika uğrattı. Nihayet rahat bir 
nefe~ aldı; ve muzaffar bir kuman 
dan gururu ile üç noktayı kondur
du: 

- 01 sebepten! • diye bağırdı • 
Ol sebepten Be üssü cim zait Dal 
üssü Kaf müsavi oluuur. . . Dal üs· 
sü Sin nakıs Be aç kerre Be Cim' e 
anlatıldı mı? 

Harp bu hocanın sırtın.da da sa
natını göstermi,ti. Havı dökülmüş 
redingotunun bütün düvmelerini i
liklemişti. Bu redingotun tambura 
teli gibi gerilmiş belinden ve ipeyi 
genİf bir zaviye ile açılarak kıçı 

yamalı bir pantalonu göze YUraJJ 
yırtmacından ve sanki eksik bulun' 
salarmıt. kıyamet kopacakmq eibi 
bu yırtmacın üstünde duran ipek 
kaplı iki düvmenin tüylenitinden 
anlaşılıyordu ki, bu elbise bir tek• 
ti ve her gün üıtat tarafından gi • 
yilmek terefine nail oluyordu ve 
yapılırken giyecek adamın bir de 
göbeği olacağı hesaba katılmamıt" 
tı. Hazretin epeyi heybetli ve kıllı 
bir ensesi varch. Kolası terden eri· 
mit bir yakalığın üstünden tqaıı 
bu ense bir hayli kirli idi de ••• 

T ahtamn üst kısmına bir fey ya~ 
mak için kolunu kaldırdı nu, od•· 
da. dit gıcırtısını andıran bir şes 
duyuluyor, bu müzelik elbiseniıı 
bütün dikit yerlerinde bir isyan • 
dır başlıyordu. 

İşte o zaman biraz daha fazla a· 
çılan yırtmaçtan, kirli bir gömle • 
ğin nasılsa pantalondan fırlaoııf 
bir ucu, "ceee !,, diyen çapkın bir 
Çocuk dili gibi çıkıyordu. 

Pencerenin dört camından dört 
ı,ık hortumu ile odaya saldıran gii· 
neş, tebeşir tozlarile dolu havada, 
yan yana kurulmuş dört projektör• 
le taranan sisli bir Atlas denizi sa• 
bahmı hatırlatıyordu. 

Küçük odanın dörtte üçünü kap· 
!ayan on iki sıranın on yeri botlU· 

-Bitmedi-



~~at Vekilimizin tetkik seyahati : 8 

ark yoluna başlarken 
.. ' ...... . 
Uzel Alanyada bir saat - Mersinde 

iktısadi vaziyet · 
her itibarla memnuniyet verici idi 

~--.... 
14ıııat Vekili Celal Bey Mersin iskelesinden ktuaya çıkarken 
~~yaclau Mersme gideriren n ;ç;n vadedi!en tabsisalt beklemektedir. 
·-yaya uğradık. Eğer bu kanal tamamlanırsa pooıtaMal 

~aı.ı. oJm:ık ÜZlll'e idi. Vapur, aa· bahçeleri üç bet misH artacakbr. 
-....- yoluna kestiği srrada Rejimin yaratıcı kudreti .......ı yeryer 

I.; denize doğru ilerlemq, yüksek vatan parçafarmcla yoktan bir dirilik ve 
a burnu göründü. Dağın iietüttde refah yarabyor, bunu en iyi bö~ ı.....a. 
n t<>§eılokül üne intibaı. etıtirilmj1 ba<:ıklarda el ile rutulacak kadar canlı 

llırla.-, lwieler ve bayat alametle- bir şekilde g<irebıilinııiniz. Alanya, bu. 
tek tilk binalar ve ağaçlar seç;,. mın yüzlerce misalit>den bindıir. 
Surlar adeta )"Om yaprlmıı gi. 
r bir mmızara arzediyonlu. 

dönünce, aktam karanlığmda ı
tıarlayan ka~ gördük. Bura· 
Ya. idi, 

Ya için Lir Se1çtık şiirinde: «pa... 
. b;,. tehri var; kışı bahar gibi. 

· diyormuı. Falih Rıfkı Bey bunun 
: •Alanyayı gÖnıneden ölmemeft» 

. 8ıı sözü tekrar ettikleri zaman, 
't.ı~ Hamdi Bey şu ilaveyi yap-

- ......ı.tan gönneli! » 

Ya a-e karanlığında çı#<tık. 
bir meydan ve genişlik arayan 

,~ ....deyşe biribirine değe. 
""'1ann araaındaki darad< yolda 

• .-.- . Bu d• sokaklara, önde gi. 
k':"1'it !amba...... arkadaki büyük 
'~ıdıia feydası dolmımmdan, ka-

,'l<ınde u;run bU meyclamn fenıb
""'vupbildik. Bununla berabet 

etıneınd< için, ileride evlerıin 
,lıııoçei« ~ clağılclığ- söyle· 

~~Yayı taımıak içi.ıı tiipıbesiz gece 
inada bu lıadarcık bir tevalıbi 

.~eğildir. Balmı, Falir Rıfkı Bey, 
b , Akdeniz»de CJ'llU nasıl anlatıy<ır: 
~~ıın bir kenaımda SelçUlı: tersane
-:oıa y lJlcla t.aıınir edilip .kullarulabi· 

. Uç katlı Kızıl:kıule var. Dış v-e iç 
lı; -~ştııktan sonra tepede bir cami, 
~ ~~ mabet, bir de çma.r görecek&i
'<>llti Ak:demz en iyi bu çınarın di· 
~ görünür. Buradan açrlan manza. 
. i' alilı'in gözüna ve ruhunu doyu· 

·~ . enin içinde Selçuk çarşısı henüz 
rı sayılacak kadar ayaktadır. 

;.. &arruçla1'dan hala surların içini 
~'ıtıx koru yapma;k için istifade olu· 
1 •• 

' ICaıedeın sağa, sola v.e ariraya ba· 
\ı,; \>akit Akdenizin en iyi. portakal 
I" yetiştiren topraklarnu ve bclki 
~ plajlarınr görürsünüz. Evler, 
i..· Yünd-e olduğu gibi geniş bahçe· 
,>ltı.de<iir.• 
' lnsan yeşil bahçeler üstünde oı:
.. dağlara baktığı zaman, Anadolu 
~ Oıılann arkasında mıdır, diye dü· 
~<>r. Sanki lav bloklarından bir kaç 
\~~yrz.• 

ilotıi.sadi te*ik oeyahatmin notlan 
, neden bu tabiat ve turizm tas-
, · karı§tınhğımız ha:kh ojırak so· 
· • Bunun sebebi vardır: iklim ve 

,L İt;J,aı,ile zengin, bir kütle ve gü. 
· ""' Atanya, ıi.ktisaden, ancak cum

'1: ~evrincle yeni yeni nefes ahnak-
• [)iine bdM" vilayet mert.eli.., yol 
• BaJiıca il<tisadi rneH·ale, büyük 

' yalnız sermaye sahiplerine do. 
ormancdık idi. Bugiin, cumlıuri

hinıa:re politikası ıayesindedir lıoi , ı;a ıneyvalannı sabnağa Laşlarıuş
. -ıı. bir kat daha fazla mahım ye
~ Diın çayından biT kanal 

• •mai ameliyatuı tam.nlanma-

Met"oinde 24 saat kaldık. n.tıiaadi va
ziyet etrafında öğTendikleftıniz bizi çok 
sevmdi..di: 

Bu Y/I pamuk mahttalü ~: 
Geçen ydm 60,000 balyeoine kar,ı 
137,000 yeti~. 

Parmıık fmleri 'se ...aftsul çok olduğu 
için düşmelı: §iiyle dunun, fr.lım>lfbr. 
Arpalanmız, sırsamlanmrz pmnuk gibi 

hararetli alıcı bulm.aktad ... Mersinde pi. 
yasa ve satış vaziyetlerinden ~u
niyet umumi idi. Şikayelfer ve teme.nni
ler, ancak §U nolrtalarda toplanr,..,.,du: 
Mevcut depolar yetİ§tllİyor. l~ edil
mek için gelen malJu açıkta kalryor. 
Antrepo iotiyoruz. Acaba gÜml'iikler ye
ni ant:Fepolar yaptmımazlar mı, Devlet. 
demiryollan anbarlanru ı;ıoğahamaz mı? 
l.iman, tesisatı: ibôyaca kifayet elmiyoı, 
yeni ilaveler yapdamaz mı? 

MerSÔlı li:manınm ihracat rakmnlan 
bu gfrz.eıl ş;kayetleri teyit ediyor: 

1933 ün bütün bir aylık ra1-nkm o
lan: 

3,425,005 lira - 46,570, 755 lııiloya 
Karp: 

1934 ün ilk 9 aynıda: 
3,166,077 ve 53,561,233 kilo. 
fhra<:atçılara: «bınnı ney>e alf>ediyor-

ısunuz?» diye sonınuz, alacağınız cevap 
tek ve umumidir: 

- KJeringJ...,,! 
P aınulı:lu dokwna fabl'ikatörleri, bu 

yrl fazla olan pamuğu işlemek için f.bft. 
kalannda geceli gündü:olü iş baır yap. 
tırdtklarını söylüyorlar. Demek ki fab. 
rikalar da.ha çok çalı~ak daha çok do
kuyaca!klardır. Amele memnundlll' ve 
hepıinden ziyade çiftçinin yüzü gü:hnek· 
tedir. 

Petrd! ve bakır gibi büyük maden 
arama ve işletmelerinin ne vaziyette ol .. 
duğunu gömleğe gidel'.ken, yol da, bun. 
dan daha inşirah verici haberler bekli
y>ebilir midik? 

Şank yolculuğuna başlamak için, Mer
sirulen, büyük memnuniyet duygulan 
içinde trene bindik. 

M. S. 

YURTTAŞ! ... 
Ankara Milli Sanayi Sergiıri 

15-11-934 te kapanacaktır. 
Türkiyenin bu ilk sergi evinde 
yerli mallarının nasıl bir güzel
lik ve şağlamlıkla sana varlığı. 
nı gösterdiğini çabuk git ve gör 
de göğsün lahirlarla kabarsın. 
Unutma ki tenzilatlı tarife de 
var. 

M. 1. ve T. C. 

• • 

Eger her şey irl sabırs.-ı:1and ı r yor ve titızlendiri~'Or~a. egcr uraJ.i bll 
aksılik likirler·nlzi ılt-us1 ediyorsa, egcr geceleri uyku tutnıa)1 orsa 1 teşhis 
pek b J ır· s ırlcr nı.z_ n tencpbuh yetı artmıştır. henlız vakıt varken bu • 
fenalığı ı:ıd e rıne c acele edını:t.. 

bütun dunyının 
ve ·fıyetı ıze ıacl 

ı::1rarı yoktut. 

6romural ·Knoıı. 
ıc! ğı bir n1usekkın olup kaybetHğiniz rahatı, uykuyu 
eder. - Tesiri gayet seridır. - tlrocnuıal 1 in hiı;; biı 

10 vı::: 20 komprimeyi luvı llip
lerdc ccıandudc '"çete ile ı.:ııılır. 

shalen s Rhi3 

MlLLlYET CUMA 9 TEŞRINISANl 1934 

Zonguldakta Uzun! Fransada 
Mehmet günü Yeniden buhran 
Türke bu milli serveti ilk 

defa kazandıran 
kahramanın adı anılıyor 

8 ikinci Te§rin, Zonguldağın "Uzun 
Mehmet,, bayramıdır. Uzun Mehmet, 
Türkiyede maden kömürün jlk defa 
.meydana çıkaran milli bir lmhramandır. 

Bu gÜn Türkiye ilı:tisadiyatmda bi· 
rinci planda gelen Zonguldak Kömür 
Havzasındaki taş kömürün ilk keşfinin 
hazin ve acıklı bir hikayesi vardrr. 

" Uz"n Mehmet,, bundan 106 yıl Ön· 
at Eregunin "Kestaneci,, köyünde l:aJ 
kömürü bulmadan evvel Türk milleti, do
nanmanın, tophane, darphane ve tersane 
gibi fabrikaların mahrukatı için yabancı 
.ı.Metlere milyonlarca lira ödeyordu. 
Memleketin ihtiyaç'•mnr karııladıktan 
sonra esaslı bir gelir kapısını ela açacak 
olan maden kömürü topraklarnnızcla 
gömülü bir hazine JuJjnde dunırken Oı· 
manlı hükUmeti devrinde her sahada 
olduğu ııibi kömür yüzünden de mem
leketin serveti lımice akıp giderdi. 

Zonguldak bavzasmdaki tq kömürü 
il kdefa bulan "Uzun Mehmet,, asker
liğini bahriye emrinde yapmı§tı. Bahri· 
yenin her sene terhis ettiği askere, vak· 
tın iyi düıünen bahriye zabitleri donao
manın yaktığı lngiliz kömürlerini nÜ· 
mune olarak &'Österiyorlar ve memleket• 
!erine döndükleri zaman bu taş kömü
rün benzerini aranıalarını, bulanların 
mükafatlandmlacağıru söyHyorlardr. Yô· 
ne bu deniz zabitlerinin fikir ve tevil<· 
leriy:ıe de Padişah ikinci Mahmut bir 
irade çıkarını§, memleketin her larafm· 
da taı kömür anuunasını emretnritti• 

Bahriye neferi "Uzun Mehmet,, kö-
yüne döndükten sonra yılmaz bir a• 
zimle nümunesini lı-eraber &'etirdiği tat 
kömürü aramağa koyulmu§ ve nihayet 
kör taliinin eseri olarak değil, bir araş
ltrma a§kınrn hayırlı neticesi olarak hav
zanın ilk maden damannı bulmuştur. 

"Uzun Mehmet,, mevsimin hasat so
nu olması münaaebetiyJe tarlasından kal· 
dırdığı zahiresini üğütmek için Ercğlide 
"Köseağzı,, de;,ilen bir mevkideki de
ğirmene gitmiş ve o gün değirmenin 
çarhlannr çeviren derenin kenannda ge
zeı·ken ,.;) sularının sürüklediği moloz 
yığınlan arasında hl§ kömür parçalan 
bulmuştur. 

" Uzun Mehmet,, Değirmenin ocağın .. 
ela bulduğu bu taşlan yakarak kömür 
olduğunu iyice anladıktan aonra dere bo· 
yunda gÜn 'erce uzayan zahmetli bir a
raştrrmadan sonra Zonguldak havzası· 
nın ilk ta~ kömürü damannr bulmuş
tur. 

"Uzun Mehmet,, bu damardan aldığı 
nüınuneleri karadım yürüyerek lstaıı. 
bula götürmüş ve Bahriye idaresine ver· 
:miştir. "Uzun Mehmet,, memlekete, 
toprak altında gömülü bir ıe...-et hazine
ı;nin anahtarlarını bu keşfiyle hediye 
ettikten sonra vaktin hüki'ımetlnden elli 
altın mükafat ve küçük bir ltl8a§ yardı· 
mı görmüıtüı·. 

Zonguldak havzasında i!k kömürün 
"Uzun Mehmet,, tara~ından bulunugu 
1848 senesinin son baharında oluyordu. 

Bu sıralarda Ereğlide Padişah namı· 
na hüküm süren 'Haci Ismail ağa,, İs· 
minde bir derebeyi vardı. Bu derebeyi 
"Uzun Mehmed,, İn ilk maden dıunarmı 
buluşunu kuduz bir öfke ile karşılamıt· 
tı. Çünkü padişahın iradesi üzerine o 
ıla bir çok araştırıcı takımlariyle her ta· 
rafta kömür araştırıyordu. 

Ereğ.inin derebeın, ''Uzun Mehmet., 
gibi memleketine bir hizmet aşkiyle bu 
işe sarı·mamışt[. O, maden kömürünü 
bulduktan sonra bu bulu~unu padişaha 
bir cok yeni ve zengin imtiyazlar mu• 
kabiİinde haber vermeyi tasarlıyordu. 
Onun için "Uzun Mehmed,, İn kömürü 
kimseye haber vermeden Istanbula götü· 
rüşü Derebeyinin büyük menfaatlerini 
baltalamıştr. 

Ereğli Derebeyi "Uzun Mehmed,, e 
beslediği gayzi zavallı kömür kp. .,:r.;ni 
ö:dürmekte buldu ve sarayının cel'ıô.tla· 
rına 1'Uzun Mehmed,, i 1-tanbul hanla'
rından birinde boğazlattırdı. 

B•.> gü , snayiin ek ' demek olan 
maden kömürünü bize ilk bulan milli 
kahnman bu suretle keıfini kaniyle su
ıa .. u Mid. servetimizin. b!'..§. 

0

'=Ca kaynak
larından biri olan kömür hazinelerimizin 
kaşifi "U;ı;un Mehmet,, adlı Türk çocu· 
ğu milyal'lar değerindeki buluşvnu ha· 
yatiyle ödemiş oldu. 

Padişahlık idaresinin "Kömür hazine· 
!er inin kaşifi Uzun Mehmet., e şükran 
k.,.,J;ğı onu boğazlatmak o'du. 

Zonguldak Halkevi, kurulduğu gÜn
den baş ayarak baıardığı işler ara11nda 
taş kömürünü bulan "Uzun Mehmet,, i 
de düşündü. 

Türk tabiatini keşif ve yeıunek hu· 
susunda kendis-ini cemiyete veren bu 
milli kahramanın aziz hatırasını canlan· 
dırmak ve onu hürmetle anmak için U
zun Mehmet'in kömürü bulduğu günü 
araıtırdı; tesbit etti ve o günü "Uzun 
Mehmet,, bayramı olarak kutlamağa bat· 
!adı. 

Ha'•kevi Neşriyat komitemizin uzun 
araştırmalardan aonra durguladığı, 8 J. 
kinci Teşrin 1848 tarihi milli Kahrama· 
nın kömürü b ,Iduğu tarihtir. 

Bu yd "Uzun Mehmet" in mühim 
keşfinin 106 ncı yıl dönümü üçüncü defa 
o!arak coşkun tezahüratla kutlanacak· 
t.r. 

" Uzun Mehmed ,, İn keşlinin büyük· 
lüğü anlatılacak ve ilk bayramda kaşif 
namına Zonguldıığa dikilen abideye çe· 
l.en!der konacaktır ' 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İ§ ııe işçi isti· 
yenlere taııassut ediyor. iş ııe i<s·i 
istiyenler bir mektupla iş büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Okur, yazar, biçki, diki§ bilir bir 

hanı~ her türlü iş arıyor. Şerait eh • 

(Başı 1 inci sahifede) 
yade lay.ik ola.n a§haiyetin kim oldu -
ğunu bibneı.ten .ibaret kalıyor. 

Excel3ior diyor ltl: 
Bizi gözetlemekte olan yabancı 

-lelootlerde, memlekeWnizde de • 
rin bir ihtilafın hü:küın sü:nnd<te ol • 
duğu intiba.mm ha...! o!lmaması lazun 
d,... Çünkü yabancılar bundan istifa· 
de fırsabnr kaçrrmıyacaklardır. Bü -
tün F ranMZların en büyük va.zifeoıi 
~ükiinu kaownaktır. 

Ma.lıiıt gazetesi diyor ki: 
Bu a.lqam.da.n itib8"'11 biz.im k.uMJr. 

L.rıuuzı kollamakta olan yabancıla -
ra ~ransamn yoluna devam etm.ekte 
olduğunu ve onun zaa.fmda.n istifade 
etmek zam.anınm gelmemit bulundu· 
hınu gösterecek veni bir müt-~ - • ... 
ve ulusal bir birlik kabinesi t"§elckül 
etnıeltid.ir. 

Bu yola devam edecekler ara11ın • 
da M. Bouisaonon ve arada •ırada hat· 
ta M. Flandmiıı iaimle:ri geçmekte ise 
de eoı kuvvetli namzet M. LaYaldir. 
Bazı kimseler, M. Lava.tin bir liste ha. 
zırlam.t olduğunu ve bu lisl!eye göre 
kııra.oaiı hükllnıetle buhranı açılır 
e.çilina.z halledeceğ.ini söylemektedir. 

Echo de Paru ve Deuvre gazetele· 
ri, M. Tardiyö'nün yeni kabineye gir 
nııiyeoeğin.i, Mareşal Pefai'rı.in Harbi
ye bakanlığından çekileceğini ve yeri • 
ne Miralay F abryi'nin g<>leceğin.i &atD 

ma.ktadırlal'. 
M. Lava! Hariciye bakaınlığmda ka· 

laca.ktır. Kabinenin diğer a.zaar değiş· 
nıiyecektir. 

Sosyalist Popula.ire gazetesi, §imdi 
ki vaziyette yeni hükômeti ancak M. 
Lava.liri kurabileceğini söylüyor. 

M. Dumerg ne diyor? 

PARIS, 8 (A.A.) - M. Dumerg 
.i&t.ifasmda, Reisicumhurun davetine 
in.illi birlik hükUınetini t.eşkil maksa• 
eliyle kabet ettiğini ve bu hükumetin 
memlekete faydalı neticeler elde etti· 
ğiıni ha1ırJ,a.ttaktan aoıı:ııra diyor kıi: 

"Fakat, kanunu eBaSi ıslahatmı ta. 
hakkuk ettirerek milletin büyük ek • 
aeriyeti tara.fmdan hararetle arzu edi· 
len esere teeşbbüs edildiği sıra.da hü. 
kUmet: azası arasında ihtilaf lı&sıl ol
du. Ayni ,ihtilaf üç aylık muvakkat büt 
çe layi.b.aar vesileaiyle de b14 gösterdi. 
Bu layihanın kabulü hükfunete, ken
disini yarı yolda bırakabilecek ma. • 
nevralara manız kaim.adan eserini ta 
kibe .imkan verecekti. 

Radikal soayali&t grupu mütareke 
prensi pini muhafazaya karar ve:rdı. Fa 
kat BaJvekilin lüzumu münaka§A gö. 
l:Ünn.iyen layihalann kabulünden ...,.. 
fmaza.- etmıes.ini şart koydu. Radikal 
sosyalist fırkası müzaheretini bu •u • 
retle geri alınca, bütün azası ekalliye
te ait olan bir kabinenin t~inıi diı· 
timemem. Buna binaen istifamı ve ar. 
kadatlanmm U.tifaSllU tevdie kendimi 
mecbur görüyorum. 

PARIS, 8 A.A.) - K .. bine toplan • 
trsmda.n &<Pnra bey.ana.tta bulunan M. 
Downergue, kanunu esasinin ı:;iahı 
projesıini müdafaa ed......,k hallı; 1ı;1<; • 
miyetine taraftar gözükenlerin buna 
mani olmak istedikler.ini ve hunların 
tazyilu üzerine bir kısnn nazrrlerın 
gerek bu projeye gerek bu ıslahatr ko 
laylaştrracaık olan muvakkat bütçe • 
~ ~abulüne .itiraz ettiklerini söyle • 
nnştrr • M. Doumergue, meclisin feshi. 
ne muanz olanların çevirdiği manev .. 
ı::a il': ~abine buhranının ortaya çıktı· 
gıını ılave ederek deınitşir ki: "Buhra. 
tna sebep olanlar, şubat hadiselerine 
müncer olan siyasetten mesul olanlar 
drr. Ve gene halkm hD.kiıniyeti diye 
bağrran b•mlardı:r ki hakim halkın ö 
nünde yukanki siyaM>tlerinin hesa • 
bmr miimJ<ün mertebe geç vermek İ&
temektedirler . ., 

PARIS, 8 (A.A.) - M. Doumergue 
kabine teşkilini kabul eden M. Flan • 
den ile uzun uzadıya gÖJ'ÜşnıÜ§ ve ken 
dis.ine hükılm.etıi teşkil ehnesi ta.v.ıye • 
sinde bulunmll§tur. 

Son Dakika --PARIS, 8 (A..A.) - M. Buison i-
le M. Lava!. reddettikten sonra M. 
Flanden yem kahinenio teşkiJ.İtnİ kabul 
ebniştir. 

Yeni kabine 

PARIS, 8 (A.A.) - M. Löbrön, 
nazırlar mecliainden aonra, M. Du • 
1nergle yapmağa lüzum gördiiğü mÜ· 
la.kat esnasında, Yeni kabinenin de M. 
Dumerg tarafından l:e§kiti.ni uırarla ri 
ca etmişse .~e ı;nuın.aileyh reddetrnit· 
tir. Bunun uzerme M. Löbrön media 
reisi M. B~'dan rioa elmİ§ ve fa. 
kat mumaileyh de m.eclis reialiğinde • 
ki hizme~ da?a nafi olduğu kaınaatiy 
le bu vazıf~yı ':eddetmitfir. Reiaicum 
hur bunun uzenne M. Laval>e müra.ca· 
at etmiş, M. Lava.! kenclmi miinhuı • 
ran harici ~1.""" 'Vermek a..zuMiyla 
kahine teşkilı vazi.f.esini kahul etme • 
miştir. Bundan aonra Elize sa.rayına 
çağırılan M. Fla.nden yeni kıabinenin 
t~ki1i vazifesini ka'bul etı:n.İ!tir. 

M. Flandeıı, aaraydan çıkarken 
kendisine sorulan suallere cevaben eler 
hal ziyaretlerine ba.Jolıaycağnu ve en 
kısa bir zaman zan.oda muvaffak o,İ • 
mağa çalışacağ _.,ı söylemiştir. M. 
Fla.nden evvelenıirde mebusan ve a -
yan reislerini ve M. Dumerg.i göre -
cektir. 

roauna müracaat • 

• • • 
Güçlü kuvvetli her işi yapacak hir 

genç iş anyor. Şerait çok mütevazidir. 
Adapazarlr Ahmet nınıuzile Millıyete 
müracaat. 

* * * 
ilk mektep tahsili tam lstanbulda 

hiç kimsesi olınıyan bir çocuk 4 arı • 
yor. Şerait çok mütevazidir. Her işi 
yapar. Na:ıım rumuzile Milliyete mü· 
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Büyük Millet meclisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

T eşkiliıtı esasiye encümeni 
Yunus Nadi (Muğla), Hakkı Ta<ık 

(Giresun), Asını (Artivin) , dokto• 
.M"2!ha.. (Aydın), Tahsin (Aydın), Ha
cim Muhittin (Balıkesir), Asaf (Bur • 
sa), Necip Ali (Denizli), Mahmut E • 
sat (lzmiT), doktor Fuat (Kırklarejj.), 
Ali Fuat paşa (Kouya), Yliluf Kemal 
(Sinop), Celal Nuri (Tekirdağ), Recai 
(Tokat), Mehmet Emin (Urfa), Bey • 
ler. 

Adliye encümeni 
Münür ( Ço.nnn), Salahattin (Koca. 

eli), Raf (Trabzon) , Hızydar (AntaJ. 
ya), Numan (Antalya), Vasfi Mehmet 
(Balıke&İr), Osman Niyazi (anakkale), 
Hasan Hayri (Edirne), Şeref (Edirne), 
Abdülhak (Erzincan), Yusuf Ziya (Es
kişehir), Mehmet Na7if (Kars), Sait 
Azmi (Kayseri), Tevfik (Kayseri), 
Ragıp (Kocaeli), Sım (Konya), Re • 
fik Şevket (Manisa), Nuri (Muğla), 
Na>:nn (Tokat), Recai (Tokat) Bey. 
!er. 

Bütçe encümeni 
Mustafa Şeref (Burdur), Mü:ker • 

rem (Isparta), Ihsan (Beyazıt), Sürey. 
ya Tevfik (Tokat), Yahya Galip (An· 
kara), Enver (Balıkesir), doktor Galip 
(Bursa), Mustafa (orum), Faik (E • 
dirne), Hasan Tahsin (Elaziz), A.ım 
(Erzurum), Aziz (ErzJrum), Nuri (Ga 
ziantep), Kazım (Gire;un), Sadettin 
Rıza (lstanbul), Kazrm paşa (lzmir), 
Ahmet Hilmi (Kayseri), Mehmet Na. 
bit (Kırklareli), Şevket (Kırklanli), 
Turgut (Manisa), Ali Rıza (Madinl, 
Re<:ep Zühtü (Sinop), Rasim (Sivao), 
Remzi (Sivas), Süleyman Sırrı (Yoz • 
gat) Beyler. 

Dahiliye encümeni 
Cemil (Tekmlağ), l"aik (Tekirdağ), 

Şükrü (Çanakkale), Hilmi (Adana), 
Ali Münif (Adana), izzet Ulvi (Af • 
yon K.), Esat (Amasya), lsmail hak
kı (Amasya), Rasih (Antalya), Eınin 
Fikri (Bursa), lsmail Kemal (Çorum), 
Münür (Giresun), Mehmet (Kütahya), 
Abdülmuttalip (Malatya), Vasıf (Ma • 
latya), Hasan Reşit (Muş), Galip (Niğ. 
de), Ahmet Ihsan (Oiılu), lsmail (Or· 
du), Esat (R;ze), Zühtü (Samsun), 
Vasf.i Raşit (Şibin K.), Fatin (Trab
zon), Halil (Zonguldak), Rifat (Zon • 
guldak) Beyler. 

Hariciye encümeni 
Saffet (Erzincan), Necmettin Sa

dık (Srvas), Zeki Mesut (Diyanbekir), 
Cevat Abbas (Bolu), Falih Rıf>kı (Bo
lu), Hasan Cemil (Bolu), Fazıl Ah • 
met (Elaziz), Salih Cimcoz (l&tan· 
bul), Halil (lzmir), l'brahim Süreyya 
(Kocaeli), Reşil Saffet (Kocaeli), Hik· 
met Manisa), Mahmut (Sürt), Nebi 
zade Hamdi (Trabzon), Yahya Kemal 
(Yozgat) Beyler. 

Maliye encümeni 
Hasan Fehmi (Gümü,lıane), Kemal 

Turan (Isparta), Adnan (Aydın), 
Pertev (Balıkesir), Zmfü (Diyanbe. 
kir), Hamdi Mustafa (lstanbul), Ki· 
mil (lzmir), Relik (Kastamonu), Na• 
ıit Hakkı (Kütaıhya), Kaznn (Konya), 
Taıhsin (Konya), Ta:lıir (Manisa), Ki· 
ni (Manisa), Mitat (Mar~), Behçet 
( U.-fa) Beyler. 

I ktisat encümeni 
Şakir (Edirne), lsmail (Şebink), A

kosmanzade izzet (Afyon k.), Eşref 
(Ankara), Şükrü (Bolu), Doktor Rasim 
Ferit (Bu~sa), Rüştü (Bursa), Emin 
(Eskişehir), Edip Servet (Gümüşhane), 
Ahmet Hamdi (lstanbul), Yusuf Ak· 
çura (lstanbul), Alaettin Cemil (lstan· 
bul) Hasan Vasıf ( Istanbul), Y aıar 
(lst~nbul), Meme! Sadettin (lzmir), 
Tahsin (Kastamonu), Hasan Cavit (Ri· 
ze), Yusuf Kemal (Sinop), Hasan (Zon 
guldak), Ragıp (Zonguldak) beyı_,r, 

Milli müdafaa encümeni 
Ihsan Paşa (Giresun), Kazım Paşa 

(Diyaribekir), Ahmet Saffet (Elaziz), 
lbralıim (Bilecik), Sali.ı ( Bılecik), ı<a
ci (Cebelibereket), Fuat Ziya (Elaziz), 
Kılıç Ali (Gaziantep), Şevket (Gümü. 
şane), Ali (htanbul), Faik (Kars), 
Muhittin Paşa (Kars), Ali Rıza (Kas
tamonu), Lutfi Müfit (Kırtehir), Ali 
Fuat P~a (Konya), Mahmut Nedim 
(Malatya), Naki (Muş), Ali Saip 
(Urfa), Fuat (Rize}, Hiasnü (Tokat) 
beyler. 

Nafia encümeni 
Etem (Samsun), Aziz Samih (Er· 

zincan), Os~ (Manisa), Cemal (Af· 
yon k.), Raşib (Antalya), AH oğlu 
Ahmet (Eıkitehir), Hakkı (!çel), hu: 
seyin Hüsnü (Isparta), Baha TaH 
(Kara), Hakla (!çel), ~üseyin Hüs
nü (Isparta), Baha Tali (Karı), Hak· 
k< (Kütahya), lbrahim (Kütahya), Sü· 
leyman Fikri (Mersin), Halit (Niğde), 
Doktor Asım (Samsun), Mahmut Ra
sim (Tekirdağ) Beyler. 

Sihhat ve içtimai muavenet 
encümeni 

Doktor Ahmet Fikri (Erzurum), 
, erıyolok Refik (Bursa) IJ<>k<or 

Saim (Manisa}, Ziya Nuri Paşa (Af· 
yon), Doktor Nazif Şerif (Antalya), 
Muzaffer ( Balikesir), Doktor Emin Ce
mal (Bolu), Doktor Kazon (Deniz!ıi), 
Hakkı Şinasi Paşa (Erzurum), Necip 
Asım (Erzurum), Doktor Suat (K•sta
monu), Reşit (Kayseri), Doktor Hilmi 
(Malatya) Doktor Hüseyin Avni (Muğ· 
la), Ahmet Fikri (Niğde) Beyler. 

Ziraat encümeni 
Mustafa Rahmi (lzmir), Yaşar (Ak· 

saray), lsmail Hakkı (Bolu), Arikoğlu 
Damar (Adana), Omer Resul (Adana), 
Muslihiddin (Ankara), Fuat Şahin 
(Aydm), Hasan Basri (Cebelibereket), 
Nabi Rıza (Çorum), Emin Arslan 
(Denizli), Yusuf (Denizli), Nafiz (Er
zurum), Cafer (Eskişehir), Mitat 
(lstanbul), Halil (Kastamonu), • Ali 
(Kocaeli), Ahmet Hamdi (Konya), Mus 
tafa Lutfi (Konya), Nuri (Maraş), ls
mail Mehmet (Sivas) Beyler. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 
ismet (Çoı·um), Şevket (Ordu), Va•· 

fi Mehmet (Balıkesir), Halit (Burdur), 
Emin Fikri (Bursa), lbrahim (Cebeli· 
bereket Bekir Karamebmet (_Çorwn), 

Omer Kamil (Karo), Ai (Kocaeli), 
Serdar Ahmet (Kırşehir) Hakkı \Kü. 
tahya), Sabri (Manisa) M eh ·et Hacı 
Yunus (Samsun). Huluıi (Sinop) Da-
niş (Trabzon) beyler. ' 

Maarif enciimeni 
Nafi Atuf \Erzerum), Haydar (Af

yon K.), lbralrim Alacttin (Sinop) A
ka Gündüz (Ankara), Ahmet C~vat 
(Çanakkale) Talat (Çankırı), Emin 
(Iç.el), Osman Zade Hamdi (lzmir), 
ll!'aun Hazım (Konya}, Kı'•ç oğlu 
Hakkı (Muş), Hamdi (Ordu) Şemset• 
tin (Sivas),Sadri Maksudi (Ş~bin k) 
Halil Nihat (Trabzon), Refet (Urktl 
beyler. 

Divanı muhasebat encümeni 
Faik (Niğde), Hazım (Kırşehir), 

Sungur (Yozgat), Rıza Nisari (Aksa
ray), Hasan Y akup (Ankara), Rifat, 
Çankırı), Şevket (Giresun), Hayrullah 
(lstanbul), Kitapçı Hüsnü (lzmir), 
Coıkun Osman (Kayseri), Sırrı (Ko
caeli), Omer Davut (Kütahya), Abdül
kadir (Maraş), Mehmet (Maraş) Ruşe. 
ni (Samsun) Beyler. ' 

Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni 

Hakkı (Van), Rifat (Ankara) Maz. 
har, Müfit (Denizli}, Rasim (A~) 
Şakir (Ankara), lbrahim Yürük (Ba: 
lıkesir), Mehmet Cavit (Balıkesir), Zi. 
ya (Çankıı, Mustafa (Konya), Esat 
(Zonguldak), Beyler. 

Kütüphane encümeni 
Halil Etem (lstanbu >), Besim Ata· 

lay (Aksaray), lsmail Hakkı (Balıke
sir), Velet (Kastamonu) Beyler. 

Arzuhal encümeni 
At:if (Rize), Ziyaettin (lstanbul), 

Nafiz (Amasya), Hayrettin (Bilecik), 
Murlafa Fehmi (Bursa), Reşit (Gazi. 
antep), Şahin (Gaziantep), lbrahim 
(Hakkari), lbrahim (laparta), Kema• 
!ettin (Kocaeli), Talat Haşim (Malat. 
ya), Abdülkadir (Maraş}, Abdürrez. 
ak (Mardin), Iamail (Ordu), Akif (Ri· 
ze), Halil Hulki (Siirt), Ziyaettin (Si· 
vas), Süleyman Sırn (Trabzon) , Mü· 
nip (Van), Ahmet Cevdet (Yozgat) 
beyler. 

Reisler 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Bugün 

Meclis heyeti umumiye&mden sonra 
Adliye, S•hhiye, Maarif, Nafia, divanı 
muhasebat encümenleri toplamnr1, re -
is, ınubata muharriri ve katipleri seç· 
miftİi'. 

Adliye encümeni r~Nıliğine, Münir 
Bey (Çorum), M,.,J,ata muharrirliğine 
Salahaıtin Bey (Kocaeli), ka.t;pliğe 
Raif Bey (Tnıbzon). 

Sıhhiye encümeni reisliğine doktur 
A!hmet Fikri (Erzurum), ırunba:ta mu
harrirliğine Refik (Bursa), katipliğe 
Saim (Manisa) Beyler. 

Nafia encümeni reisliğine Etem 
(Samsun), ..-bata muharrirliğine A
ziz Sami (.Erzincan), katipliğe Oıma.n 
(Manisa) Beyler. 

Maarif encümeni reisliğine Nafi A. 
trf (Erzincan), mazbata muharrirHğine 
Haydar (Afyon), katipliğe Ibrıııhim A
Jiettin (Sinop) Beyler. 

Divanı muhasebat encümeni reisli .. 
ğine Faik (Niğde), mazbata muhar • 
rirliğine Haz<m (Kırşehir), katipliğe 
de Sungur (Yozgat) Beyler seçilmiş • 
!erdir . 

Diğer encümenler se~imlerini cu• 
martesi giinü yapacaklar.dır . 

Kari mektuplan 

Yasaklarımızda fikri takip 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
Belediye hakkında yazdıklarınızı bü· 

yük bir alaka ile okuyorum. Pek doğru, 
pek mantıki, pek haklı. Fakat bahsetme• 
diğiniz bir nokta da var. Müsaade buy· 
rulursa izah edeyim. 

Bir polis merkezine bir belediye şube
sine yüksek ve mesul bir makamdan e
mir veya talimat gelirse tatbik müddeti 
için mutlaka bir mühlet kaydı rru var? 
Misela tramvayladn kap< ~nı kapalı ka
lacak ve kimse asılmayacak. Bir kag 
gün ciddi bir faaliyet: emir tatbik edili. 
yor. Bir hafta sonra bir memurunun gö
zü önünde kapm açık, basamak üstün
de üç kifİ asılı bir tramvay arabası ge
yor. Memur aldınnıyor. Nerede o ilk 
günlerin faaliyeti? Şimdi açık, salkım 
salkım asılanların meyanında memurlar 
da görüyoruz. Yük araba'arın az yük
lenmesi hakkında bir emir var. Metinini 
bilmiyorum. Malosat hayvanların himay& 
sidir. Manzara: bir beygir, epeycede ditı; 
yokuş; tek atlı ve haddinden fazla yü:lı;. 
lenmiş bir araba. Arabacı arabada. Bey, 
gir araıbayı çekmiyor, kayıp duruyor. A· 
rabacı da boyuna hayvanı kaınçmın ö
bür ucu ile kırbaçlıyor. Bir memur koJ. ' 
tuğu altında bir çanta arabanın yanında" 
geçiyor. Tecziye ebnek şöyle dursun, a
rabacı olacak herifi arabadan bile indil' 
medi, söz söylemeden geçti. istiklal cad 
desinde, muhte'ıif yerlerde noktalar v,.... 
dır. (Otomobil kullandnn biliyorum) '"" 
bir için son süratle yani 40 kilometre 
saatte, geçiyor. Aldıran yok. Sabah ye
di. Beyoğlunun bir mahallesi. Cevrek 
galeta simit satan birisi malmı bağıra 
bağıra &atmağa çalışıyor. Otuz kırk a
dım ileride bir memur yürüyor. Netice 
biç. Düşündüm: belki va..ife taksim edi· 
liyor, tramvaya bakanlar, arabaya ve 
simitçiye karışmazlar ve benim gördük
lerim de o nevidendi, olurya tesadüf! 
Fakat en fazla kızdığım nokta varsr ;u 
yere tükürenlerdir .Yok ltsanbul bele
diyesi vaı;dat arıyormuş. Be§ lirayı bir 
yana brrakahm, elli kuruştan ben size 
hergün a&gari 200 lira temin ederim. 
Senede 6?,000 lira. Az_ para ~ı?.~g 
ti'-kürenlerden ceza alındıgını gordunu:a 
iıittiniz mi? 

Po·~· memurlarına, belediye memurla
rına hücum ediyorum zannetmeyiniz. P• 
lisimiz dünyanın belki en iyi polisidir, 
ve bunu ishal etti; fakat asıl canlı nokta 
biziı.1 teferruata (kırtasiyecilik müstes• 
na) ehemmiyet venneyişimizdir. ~ 
dem emir, kanun var, her memur, ~uk 
olsun küçük olsun, vazifede olsun me
zun olsun, aykırı bir şey gördü mü onu 
tashih etmeli değil mi? 



ı.- illiyet'in Romanı: 29 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Alman casuslarının kullandıkları bu 
mürekkep Fransada malum değildi 

Hülasa J 
[Martbe Richard Franııa casusluk 

- Lazım, dedi. Behemehal git
meniz li.zım. Ve hatta mümkün ol
duğu kadar aüratle .•. teşkilib tarafından ispanyaya Sen 

Stbaatiyen'e gönderilmiştir. Vazifesi o
rada Alman ca&us teşkiRbna girmek 
ve ilri cibetli casusluk yapmaktır. Ora
da kendisıne kur yapan Walter İ1ımin· 
de şişman bir Almanla taruşmıfbr. Bu
nunla bir parkta gcze<ken Stepban is
minde birisine rast gelmİ)lenlir. Ste
phan bir Alman caeusudur. Onu Al
man caaus tcşkilab reisi Baron Fon 
Krohn'a tanıtmıştır. Kendisini bu it§· 
ki!fttm içine almışlar ve casU6.luk yap· 
mak üzere Fransaya ı:öndennişlerdir. 
Şimdi Marthe Ricbanl Fransa casusluk 
teşkilab reisi M. Ladoux'ye bpanya
daki maceraları hakkmda malumat ver
mektedir.] 

T aaa. . . köşede. • • en geride .. 
Jacob sokağında M. Delorme i

le yaptığım mülakat bu sefer be -
nim lehime idi. O beni ilk gördüğü 
zaman hayret etmitti: 

- Siz, dedi. Bir ayda böyle çı
kageldiniz.? 

- Geldim, çünkü bir it b&f8r· 
dım. Size gayet mühim malumat 
getirdiğimi zannediyorum. 

- Nedir onlar bakalım? 
Elde ettiğim zaferden memnun

dum. Şefime, Almanların casus -
lukta kullandıkları hususi yazının 
sırrını anlattım. Bu sır timdiye ka
dar Fransa'da henüz ketfedileıne
mİflİ. 

Yüzbatı Ladoux heyecanla e -
!imdeki deli.ili, collargoliwn tane
lerini, bununla yazmak için kulla
nılan hususi kalemi muayene etti. 

Harbın batlangıcmdan beri, 
Fransa'daki casuslar hariçteki tef
lerile istedikleri gibi muhabere e
diyorlar, fakat bir türlü Fransızlar 
bunu anlıyamıyorlardı. Çünkü kul
landıkları mürekkebin ne olduğu
nu bilen yoktu . 

Bu sefer Yüzbatı Ladoux beni 
tıa.Iamadı. Bilakis çok memnun ve 
çok müftehir görünüyordu. Çünkü 
beni o ketfetmitti. 

- Sayenizde bir çok inaanlann 
hayııtı kurtulacak Marthe, dedi. 
Enfes bir fey, çok memnunum. 

itiraf edeyim ki, bu esnada ne 
Fransa hava karargahının beni 
reddetmesinden, ne de laveçteki 
muvaffakıyetaizliklerimden zerre 
kadar müteessif değildim. Casus 
olmuttum. Bu, bana kafi idi. Ve 
hiç bir ahlaki düşünce altında kal
mayarak bundan iftihar duyuyor
dum. Vazifemin bir manası vardı: 
Tehlike. Vatanıma hizmet ediyor 
ve ona faydalı oluyordum. 

Sevinçten ıarhot bir halde idim. 
Yaptığım i ec •• ı!<arlıklar botuna git 
memİftİ. Ve bundan nihayetsiz bir 
ıaaadet duyuyordum. Artık Yüzba
~ı Ladoux ile adamakıllı dost ol • 
mllftuk. Ona Walter'i Stephan'ıllm 
latmağa b<ifladım. 

- Sizin fU baron yok mu, de -
dim, bana dehşetli vurulmuttu. 
Kendisini daha sakin olmağa da
vet ettim. Evet, ben yalnız casu . 
sum dedim. Batka bir fey tanı -
marn. Halbuki bu adam benden 
daha bafka feyler istiyordu. 

Yüzbaşı sordu: 
- Sizi bekliyorlar mı? 
Gülıneğe başlaınıttrm: 
- B.:kliyehilirler. Zannediyo • 

rum ki bir daha ne yüzlerini, ne 
' suratlarını göreceğim. 

Bu sözleri söyledikten sonraki 
salmeyi hiç bir zaman unutamıya
cağmı: 

Yüzbaşı birden bire ayağa kalk
tı. Ve genit genit adıınlarla oda · 
nın içinde dolaşmağa bqlaclı. Yü
zündeki çizgiler fikirlerinin, dütün 
celerinin akislerile değifiyordu. 
Sinirli bir vaziyette boyuna siga -
raımm dumanını çekiyor ve yele . 
P,inin üıtüne düten külleri asabi 
b=r hareketle eziyordu. Bir iki da
kika dütiindükten sonra yanıma 
yaklaşb ve kuvvetle dedi ki: 

.. --:: Gitmeniz lazımdır. Siz gö -
nullu olarak hizmetimize girdiniz. 
B!.indan ric'at edemezsiniz. Vazi . 
feniz derhal hareket edip işinize 
devam etmektir. Bir kaduısınız. Si 
ze nasıl kolay gelirse öyle hareket 
edf'rsiniz. 

Sevincim birdenbire söndü: 
- Evet, bir kadınım, diye hay

kırJım. Eğer lspanya'da kalırsam 
bir gün belki bu i~ten ricat ede -
ır..em. 

Yüzbllfı soğukkanlılığını kay . 
hı-tmifti. Buna rağmen hiç istifini 
bozmamağa gayret ediyordu. 

Vaziyet nazikti. Baron timdiden 
o soğuk hallerile gözümün önün -
de canlanmıttı. 

- öyle feyler vardır ki yüzba
fDD, dedim. Bunlara bir kadın rı
za gösteremez. 

Beni ikna edebilmek için yüzba
'ı daha babaca bir vaziyet aldı: 

- Marthe, diye mırıldandı. Si
perlerde vatan için çarpıtan aa -
kerleri düşünün. Siz de bir Fran -
sızımız. Ve elinizde öyle bir fırsat 
var ki, bununla vatana her hangi 
bir kimseden daha çok hizmet ede
bilirsiniz. Bu hizmeti iatisgar et -
meyin ve muvafakat edin. 

Kalbimle mücadele ediyordum. 
Fon Krohn benden yalnız malfunat 
istemiyordu. Daha batka şeyler de 
ümit ediyordu. Bundan emindim. 

Yüzbllfı tekrar odanın içinde 
dört dönmeğe başladı. Endişeli idi. 
Böyle mühim bir •ahsiyetin yanın
da Fransa'ya kendisini vakfetmif 
bir kadının bulunması onu fevka
lade sevindiriyordu. 

- Kurtarılacak hayatlar vardır, 
Marthe, dedir Bunları kurtarmalı
yız. Eğer bu vazifeye devam et -
mezaeniz üzerinize büyük bir mes' 
uliyet alryoraunuz demektir. Fakat 
muvaffak olursanız, binlerce adam 
aize minnettar kalacaktır. 

Yorgun, bitkin bir vaziyette i
dim. 

- istediğiniz 'ey dehtetli bir 
fCY yüzbaşım, dedim. Bu ölümden 
de beter bir fedakarlık. 

- Vazife emrediyor. Diye ce -
vap verdi. 

- Vazife emrediyor. Bunu an -
)adım. Fakat ... 

Hayatta daima serazat Y8'&m'' 
hürriyetin tadını tatmıt bir kadın 
için hürriyetsiz, kalmak çok feci 
bir teYdi. Kendi kendimin üzerine 
müthif bir kuvvetle icrayi teair et
ıiıeğe çalıtıyor ve devam ediyor -
dum: 

- Vazifenin emrettiği belki be
nim kudretimin fevkindedir. Tec -
rübe edeceğim. Elimden geleni yap 
mağa gayret edeceğim. 

- Marthe, dedi, aize yardım e
decek bir kuvvet vardır: Tasavvur 
edin ki sizin sayenizde bir çok an
neler, sevgililer harbe iştirak et -
mek için denize açılan çocukları . 
nı, nitanlılarını tekrar görecekler
dir. Baron Fon Krohn, Atlantik 
Okyanusundaki bahri harekatı i • 
dare ediyor. Eğer onun planlarını 
daha evvelden ketfedebilirseniz 
vatana ne büyük hizmetler yapınıf 
olursunuz. itte bu hizmetin karşı
arnda ahlaki enditeler çok miskin 
kalır. 

Bereket versin yüzbatı Ladoux 
kocamdan bah&etmemitti. Yoksa 
böyle bir vazifeyi reddedebilirdim: 

Şef, karşısındakini sanki bir e • 
lektrik cereyanına kaptıracak ka
dar kuvvetli kelimeler bulmakta 
çok mahirdi. 

Sordum: 
-Bitmedi-

Haftalık 
Ankara gazeteıi 
Sahte makbuzlarla abo-

ne kaydediyorlar 

tal Al 

ANKARA 

ls.tanbulda bazılan Hakimiyeti Mil 
liyenin haftada bir çakardığı fran.uzca 
(Ankara) nm günlük çıkacağını oöy • 
liyerek abone bydetmİflerclir. 

Haftalık Ank....,.. ga:zetuinin abo,
ne bedelleri Anı.arada Hakimiyeti 
Milliye gazeteaıinde Hiıkinıiyeti Milli
yfttin kendine mahana ma.kbuzlarile 
tahsil edilmektedir. latanbulda her ik.i 
gazete İçin abone kaydedecek ve pa. • 
ra alacak kimse yoktur. Fnuu.ızca An 
kara gazetMile hiç bir ali.kası olına
yan bir makbuzun kli,eıini de bu mÜ· 
nuebetle netce<Üyc. uz. 

Yatı meccanilik 
İmtihanlarında 
Kazanan talebeler 

Yatı devlet mektepl.erinde meccani 
okumak için imtihana girenlerden ka
zananların listesini dünkü nüehamızda 
nep-e ba§IMU§tık. Bugün de devammı 
neşrediyoruz: 

Edirne: 
Mu&tafa oğhı Hkri, Nuri oilu Ab

di, Suphi oğlu Sedat, Hüseyin kızı F at
ma, Raj&t oğlu hmail, Şaban oğlu A
li, Mustafa kızı Hadiye, Muaıtafa oğlu 
Beyza, Fehmi kızı Fatma, Bayram la
ZJ Emine, Faik oğlu Hicri, Yekup oğ
kı Tahsin, Recap oğlu Halit, Mehmet 
kızı Emine, Ahmet kızı Fatma, Hüsnü 
oğlu Halli. 

Elam: 
Dervi§ oğkı Fettah. 
Enunım: 
Sabri oğlu Salih, Nazım oğlu Hü

saınettm, Nıııkman oğlu Memduh, Ab
dullah oğlu Hayri, Raif oğnı Saliılıat
tin, M. Rii§tü oğlu M. Razi, Hüseyin 
oğlu Huan. 

Eski§e4ıir: 
lm>ail oğlu Alaettin, Mustala oğ

lu Sabri, Şükrü ojlu Ulker, Ahmet oğ
lu SaJ;h, Ali Osman oğlu Mehmet, lc
nail oğlu Moıhmut, Eyüp oğlu Hasan. 

Gaziantep: 
Muıtafa oğlu Lebip, A. Huen oğ

lu Mustafa. 
Antalya: 
Mehmet oğlu Abdürrahim, Na2Jm 

oğ'lu Semih, Emin oğfu Kemal, A. Ta
hir oğlu Cevdet. 

Balıkesir: 
U.ralıim oğlu oman, lımail H. oğ

lu Recai, Muıt.afa oğlu Mustaia, ı. 
Hakkı oğkı A. Hamdi, hmail oğlu H. 
lbrahiın, Kimi! kızı Meşen-et, Musta • 
fa oğlu Yuaııf. 

Bursa: 
Ahmet Kerim oğlu Halit Ziya, MeJı. 

met oğlu Hikmet, Sabri oP. Kemal, 
Satt oğlu Saat, M. Nuri oğlu Muhittin, 
Süleyman oğlu Kadri, Abdülkadir oğ. 
lu Muatafa, Hüseyin oğlu Sait, M. Şe
rif oğlu Şevket, Mahnnıt oğlu Ahmet, 
Ahmet Hulüsi oğlu SuplU. 

Denizli: 
Mahmut oğlu Afi, Şükrü oğlu Haf. 

met, Emia oğfo Muotafa, Halil oğlu 
Ali, Mahmut oğW M. Gafur, Mclımet 
oğlu A. Demir, Osman !azı Müşerref. 

Diyanl>ekir: 
M. F.ük oğlu Ahmet, Naarr oğlu 

1 rmail, Aml oğlu B ... ram. 
Kaıtamonu: 
Ali Ruhi oğlu Arslan, Ihsan oğlu 

Turan. 
Kayseri: 
Mehmet k121 F eiıiman, Mehmet oğ

lu Mehmet, Necip oğlu Nunıllah, Mu. 
aa oğhı Hüaeyin, Şakir oğlu Muzaf. 
fer, Haoan oilu Ali, Andülmecit oğlu 
Fevzi, Ali oğlu Azmi, Ahmet oğloı 
Kazım, lbrahim oglu Ali, Hacı Noman 
oğlu Ahmet, Hamit oğlu Abidin, Onfer 
oğlu H. Hüıeyin. 

Konya: 
Raşit oğlu Sadi, Halil oğlu Kemal, 

Hayri oğlu A. Şükrü, Adil oii"l<u A. 
Suat, M. Hazım oğlu M. Hilmi, Omer 
oğhı Mebınet, AbduHah oğlu Ali, Adıl 
kızı Behice. 

Kütahya: 
Abbas oğlu Ali, Mustafa oğlu S. 

Gündüz. 
Malatya: 
Mu.tafa oğlu Şwket, Mehmet oğlu 

lbrahim, <.:uma oğlu lhrahim, Ali O•· 
man oğlu izzettin, Naci oğlu Şerif, 
Mehmet Nafi oğlu Mıiken-an. 

Amaıya: 

Muııafa oğlu Davut, Y alwp oğlu 
Mustafa, MÜl'taza oğlu Kemal. 

Aydın: 

Mehmet oğlu Mustafa, Ali Çavuı 
oğlu Salahattin, Ali oğlu A. Hamdi. 

Bayazıt: ' 
Cevdet oğlu A. Unan, 
Bilecik: 
lbrabim oğlv hmail, la.mail oğlu 

Kazım. 
Bolu: 
Sadılı oğlu Ha1BJ1, Sezai oğlu Sab-

ri, A. kıza oğlu Fikret, Ha.klu oğlu 
Halinı, VaSJf kızı Leman. 

Burdur: 
Hacı Süleyman oğlu Hasan, Ahmet 

kızı Leman. • 
Çanakkale: 
Şerif Ali Kızı Liitliye, Hüıeyin oğ: 

lu M. Vahdet, Ahmet kızı Niıı:ar, Ah 
opu Mehmet, T aJat kızı Akufe. 

Çankırı: 
Mehmet oğlu Abdullah, Hayri oğlu 

Ekran. 
Çonılı: 
Oıman oilu Süleyman, Teftik oi· 

lu Mehmet, Mehmet oğlu hmail, Mdı
met oğlu Met.met, Kemal oğlu Naz-

""· Çorum: . 
Nuri ·>ikı Feyyaz, Yusuf oğlu Hil-

mi. 
EW:iz: 
lsmail kızı Mü~sser, Ali oğlu 

Mehmet. 
Erzincaa: 
Rıza kızı Zelwa, Abdutlah oilu Ca

fer. 
Girewn: 
Tevfik oğru Saliıhattin, Ali Rıza kı-

zı Liitfiye, Ahmet oğlu Münir. 
G~e: Yok; 
lçel: 
Fuat oilu HAonet, ı.....,;ı oilu A

li, H. K.....ı oğlu M. Kemal, Yusuf 
km Neriman, Hayri oğlu Fahrettin. 

hparta : • 
Sadık ojfo Sadettin, Şükrü oğlu 

Zeki, Sai>lı kız. PM<ize. 
Kocaeli: 
Ali oğla Mehmet, Halil oğlu la. 

mail, Fehmi oğlu Fd>mi, Hidıwyet kı
zı llhamiye. 

Kırklareli: 
Hüınü km Nedret, Abdiilhalim oğ

kı s.Jahattin. 
Kırşehin 
Omer oğlu M. Kemal, Rasim oilu 

Fazıl: 

ANI 1934 

';.;anbul Levazan Amir· 
i Satın Alma Komisyonu 

Hanları 

~----------------------·· 
Harbiye mektebi için 10,000 

kilo Zeytin yağı 25 Teşrini
sani 934 pazar günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
satm alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma girişe· 
ceklerin belli saatte Tophane
de Komisyonumuza gelmele-
ri. (532) (7381) 

8276 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek
tepler için 13000 kilo makar
na 2600 kilo Şehriye 11-11-
934 pazar günü saat 15,30 
da aleni münakasa ile alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek İçin her gün ve mC
nakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teminatlariyle 
birlikte Tophanede Sabnalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(531) (7380) 

8368 
* * • 

İstanbul Levazım Amirliği 
ne bağlı kıtaat İçin Bin Lira
lık Pilavlık Pirinç 12-11-934 
pazartesi günü saat 14, 15 de 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin Tophanede Satmalm~ 
Komisyonuna gelmeleri. 
(560) (7582) 

Beyoğlu birinci ıulh hulruk hakim
liğinden: 1 - Haralambos Karayana
pulos efendi ile Vasfiy .. hanımın ıayian 
ve nıü§t.,.-eken muıtaallJTlf oldulcları 

2740 lira krymeti muh&un-teli Ka
sımp;Ôıada çabna mesçit mahallesin • 
de eski Ç~me ve yeni Orta sokaıkta 
eııki 11 mükerrer yeni 14 numaralı alt 
krsou kargir v"' üst kısmı ah§ap iıç kat
lı ceman beı oda bir yüklük bir bela 
ve içinde kuyusu olan mutfak ve en 
üst lıatmda çinko dö§Cli taraçayı havi 
hanenin tamamı şuyuun izalesi Zll1I -

runda açık arttırmaya vaz edildiğin • 
den 10-12-934 tarihine müsadif pazar • 
teoi günü ıaat on beşten on alt:rya lıa
der Beyoğlu ıulh me.filamen başkatip
liğince bilmıü.zayede satılacaktır. Arttıl'· 
ma bedeli luymeıi muhammeneron yüz. 
de yetmiı bqini bulurta o gün ihale 
edjlecektiY. Bulmadığı talulirde en son 
artlıranın taahhüdü baki kalmak ıure
tile ikinci arttırma on beşinci gününe 
müsadif 25-)2.934 salı günü saat on 
f>eıten on altıya ka-dar İcra olunacak 
ve en çok arttırana ihele edilecektir. 
2 - Taril:ıi ihaleye kadarki cıaliye, 
belediye vergileri, vakıf ican clellaliye 
müıteriye aittir. 3 - Arttınnaya işti
riı.k edecdder kıymeti muhammencleri
nin yüz.de yedi buçuğu ni..beti:ule teı.ni
nat akçesi veya milli bir beilkmun 
teıninat mdctubunu gebrmeleri ıa•ttır. 

4 - Arttırma bedeli hrihİ ihaleden beş 
gün zarfı!lcla mahkeme kasasına tedi .. 
ye edilecektir. Ak•i takdirde ihale ve 
fesh ve farkı fiyat zarar ve ziyan, fa
iz bilahüküm kendisinden ta:ısıl e<liıe

cektir. 5 - 2004 numaralı icra ve if. 
laı kanununun 126 ncı ma<!desine 
tevfi<an gayri menkul üurindeki ipo
tdı: sahibi alacaklılar ile diğer alab -
darlar gayri menkul merinıleki bakla
nnı hususile faiz ve ma..-afa dair olan 
ictdialannı ish<lt için tarihi ilan.dan iti
baren yirmi gün zarfında evrakı mÜI • 
bitelerile birlikte satıı memuruna mü
racaat etmelidir. Aksi takdirde baklan 
tapu ıiciUerile ıabit olmıyanlar salıf be
delinin paylatmasından hariç kalrrı..... 
6. - Şrtname maJıkeme divanhanesin
de heri<esin görd>il~-ceği bir yere asıl
ouıtır. Fazla malümat almak istiyenle
rin 934 - 24 mnnara ile ba§İ<i tal>ete mii-
racaatlan ilan olunur. ( 4599) 

btanbul asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesinden: Mimar Ziya Bey 
tarafından Galatada Azapkapmnda 

Şükrü zade Şükrü Beyin 2 numaralı 
1eva.zımı inıaiye mağaı.:aıında müben .. 

dis Mewt oğlu Kemal ve Mimarbanı 

sablk odacm Cemal Beyle aleyhine 

933 - 86 dosya mımar:ısile ikame edi· 

len 65837 lira alacak davuının yeni

leme mu>melMi yapılarak evrak mah0 

k<m<mize tevdi ve mahkemece de tab

IDılurt icrası için tahkil<at hakimliğine 

havale eclilmiı ve tahkikat giinü olmak 

üzere 4-12-934 ı..ftine mü....ıif Salı 

günü saat 13,30 tayin kıhnnut oldu

iondan muayyen olan günde ikamet -

gidılan meçhul olan K......ı ve Cemal 

Beyler gelmedilderi veya Tekil gönder· 
medilderi takdirde haklarında gıyap 

muamelesi yapılacağı ilin olunur • 
(4590) 

T ıubib • Gazetemizin 5 tefri.ıınanİ 
934 pazarteıi günkü niist..mzm 5 nci 
sıdıifesinde İntif'll' eden lttanbul 4 ncü 
icra msnurluğundan ıe.tevbalı ve 934 • 
533 dosya numaralı ilannı 16 Ye 17 nci 
ıatrrlanru teıkil eden (tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfın~'.\ me:zkiir hane
yi tabliy.., etmeniz) cümleıinddci (15) 
rakanu ıehv- 75 yazılmıftır. Tulıib 
oluma-. 

İç Ticareti Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun bükümleri~e gör" tescil edibni!, 

ecnebi ıir1<etlerinden Atina Bankası bu kere müracaatla Türkiye-deki ıub< 
kapattıirru ve tasfiye muamelesini ikmal ettiğini hildirmi~tir. Mezkür 
le alakası olanların Bankaya ve icabında lstanbul valiliğine müracaat ctm 
lan olunur. ( 4600) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~&~ 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Isparta Fırka kıtaları İçin 
29550 kilo sade yağının kapa
lı zarfla ihalesi 12-11-934 pa
zartesi günü saat 15 de İspar· 
tada Fırka Satmalma Komis 
yonunda yapılacaktır. Muval.
kat teminatı bin yediyüz elli 
bir liradır. Tasdikli şartname 
suretleri İspartada Satmalma 
Komisyonundan ve Ankara, 
İstanbul Levaznn Amirlikle
rinden alınacaktır. İştirak et
mek isteyenlerin şartnamesin
deki nümunesine ve tarifatına 
göre yazılmış teklif mektupla
rını ihaleden bir saat evvel Ko 
misyona teslim etmeleri veya
hut iadeli teahhütlü ve zarfı 
mühür mumile kapatılmış ol
duğu halde aynı gün ve saatte 
İspartada Komisyonda bulun 
maları.(516) (7117) 

8104 
••• 

Ordu için 2500 takım Eğer 
kapalı bürüm yöndemile 

1-12-934 cumartesi günü 
saat 11 de alınacaktır. Bağlılı
ğı göreceklerin lstanbulda Le 
vaznn Amirliği Satmalma Ko
misyonuna kapalı bürümüne 
gireceklerin belli saatten ev
vel dilek okumalarını Ankara
da M. M. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna verilmeleri. 
(595) (7583) 

••• 
Ezine garnizondaki bulu-

Istanbut kumandanlığı !l 
tınalma komisvonu ilan! 

Fırka Kıta'tı ihtiyacı 
96 ton kuru fasulye 
zarf usuliyle satın alına 
br. ihalesi 21 İkinci 1 
934 Çarşamba saat 15 t 
Talipler, şartname ven" 
yi görmek üzere her gÜJl r!ııi 
ihale günü vaktinden bir-' ~t l'lo. 
vel teminat ve teklifnam 
le Fındıklıdaki komisY 
hazır bulunmaları. (120)

1 (7035) 
.y. • .y. 

İstanbul KumandanJll'l 
taatı ihtiyacı için 750 ki~ 
va, 750 kilo zerdali reçeli. 
zarlıkla alınacaktır. lhalell 
İkinci Teşrin - 934 Perş 
günü ıaat 16 dadır. T alipl 
şartnameyi görmek üzere 
gün Fmdıklıda satınalına 
misyonuna müracaatları 
haleye iştirak edecekleriıt 
vaktinde komisyonda h 
lunmaları. · (274) (751 

.y. • .y. 

İstanbul Kumandanlı ' 

taatı ihtiyacı için 1200 
domates salçası pazarlıklıı. 
nacaktır. İhalesi 15 • 1 
Teşrin. 934 Perşenbe giil' 
at 15,30 dadır. TaliplerİJ! 
gün Fındıklıdaki satın 
misyonuna müracaatları 
haleye iştirak edeceklerirı 
tinde komisyonda hazır b 
maları. (273) (7511) 

••• 

37 

38 
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nan kıt'atın ihtiyacı olan 
200,000 kilo arpanın kapalı 
zarfla 26-11-934 tarihine mü
sadif pazartesi gunu saat 
13,30 da ihalesi icra kılınaca
ğından taliplerin teminatı mu
vakkateleriyle birlikte Bay
ramıçta satmalma komisyonu
na müracaatları. (583) 
(7549) 

Asker; fah.-ikalar ilanları 

İstanbul Kumandanbğı 
taatı ihtiyacı için (25000) 
lo Patates pazarlıkla alın•, 
tır. ihalesi 18 • ikinci T ~ 
934 Pazar günü ıaat 15,30 
dır. Taliplerin şartname 
görmek Üzere her gün Fırı 
da Satmalma Komisyorı , \'eri 
müracaatları ve ihaleye i§.t Pi! 
edeceklerin de vaktinde l" ka 
mis:yonda hazır bclunmal kil 

Askeri Fabrikalar Kırıkka
le Topçu Muhinunat Fabrikası 
için alınacak olan Tornacı, 
Tesviyeci, Tenekeci imtihanla 
rına devam edilmelde beraber 
şimdiye kadar İmtihan olanlar 
imtihanlarının neticesini öğ
renmek ve muvaffak olanların 
hemen Kırığa hareket etmek 
Üzere Bakırköy Barut Fabri
kasına müracaatları. (7566) 

Y enı'köy sulh ic -a memunluğun-
<lan: Tamamma 1700 lira kıymet talı:
-clir ediien Boğaziçi Sarıyer Y enima • 
halle Pazaıbaşı caddesi em 1 müker
rer yeni 138, 138/J numaralı deniz ke
narında bir bap hanenin tamamı açık 
arttınnay:ı konulmuş olup 15-11-934 ta-
rihinde tartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 19-12-934 tarihine müa.dif 
Ç&rf"lllba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Y eniköy ıulb icra dairesinde açık 
arttırma ıle ıablacalctır. Mezkür gayri 
menkul, Kayıkhane, odunluk, kömürlili< 
bir çini ta§l.ık, bir mutfak iki bela dört 
ıola , iki tat-aça ve sekiz odayı muhtevi 
dört kattan ib..ret alt katı kargir üç 
katı ahşap , derununda terkos •uyu 
mevcut denize ve Pazarbaıı caddesine 
nezareti bulunan 162 ar§ın terbiinden j. 
barettir. Artbnnaya işt:riik için yüz
de yedi buçuk teminat akçe.i alıRJl'. 
Müterakim vergi ve bel::<!iye ve vakıf 
icareai hisseôarJara aittir. Artbrma 
bedeli muhammen kıymetinin yü:rde 
yetmİ§ be§ini bulduğu takdirde ilıaleıi 

yapılacaktır. Aksi halele en son arttı • 
ranm taahhüdü baki kalmak iizett arttır
ma on bq gün daha temdit edilerek 
5-1 -935 tanhine müsadif cwnarteA 
günü ayni taatte en çok arttırana il>a
leoi icra edilecektir. 2004 numaralı 
icra kanununun 126 ncı madde.ine tev
fikan ipotek sahibi ala.-:aldılarla ve di
ğer aliikadarlann ve irtifak balda ta -
hiplerinin dahi gayri menkul üzerin -
deki baklannı ve buıuıile faiz ve maa

rllia dair iddiııılannı evrakı müsbite -
lerile yİnnİ gün içjırde icra dairesine 
bldinneleri liznnd..-. Ak~i halele bak • 
lan tapu siıciHerile aabit olmadıkça aa
tq bedelinin yaplapnasmdan hariç ka
lır'-. Alakadarlann İfbu naclcle aobki· 
mma göre hareket ebnel_,.j Ye daba faz. 
la malumat almak istiyenlerin 934 -
61 dosya numarasi1e dairemize müra -
.,_tlan ilan olunur. ( 4591) 

(271) (7513) . .. . 
. ' 

İstanbul Kumandanb 
Kıt'atı ihtiyacı için 300 ıı 
direk eb'adı 7 metre 650 
can maa deve boynu 3 No· 
kilometre galvanizli tel 
kutrunda ı50 kilo katral' 
kilo bağ teli pazarlıkla 
caktır. lhaleıi 15 İkinci t 
934 tarihine müsadif Per 
be günü saat 14,30 dadır· 
!iplerin şartnameyi gÖ 
üzere her gün Fındıklıda 
tınalma komisyonuna nıii 
caatları ve ihaleye iştira1' 
deceklerin de vaktinde ko 
yonda hazır bulunmaları. 
(276) (7579) 

Birinci if1aı memurluğundan: 
Şişlide Hali.slıar Gazi ca<f<lt 

313 No. da otunm ziraat alatı 
BeğdMar Kazanciyan ef. nin ' • 
ve iflatın 11-6-934 tarihinden i~. 
ren açılnuuma la. mahkemei ası;,,e ~ 
rinci hukuk dairesince mezkür t-;~ 
934 • 9 T. No. ıile karar verihr>if ..,..ı 
taafiyenia e.ctiyen yapılmnı ~·I 
bulunmuı olduğundan: 1 - ~, 
ala.cağı olanlann ve iıtibkak idcfiaı"" 
ela bulunanların alacaldnnı ve · . 
lanru ilindan bir ay .içinde bir~:tll · 
daireıine gelerek kayıtlarını ve de"';,;· 
rini (senet defter müıveddeleri ..., ~ 
ıre ) asıl veya müıadclak ıuretl"'jJ 
tevdi eyll!JIDeJeri, 2 - Hilôfına JI'., 
cezai -uliyeti müstelzim olmalı -ı 1 

re müflisin borçlallrlnın ayni roii~. 
çimle kendilerini ve borçlarını bil~',.ı 
meleri, 3 - Müflisin, ınallanru h"', • 
ıuretle oluna olsun, ellerinde ı,.ul••;,~ 
duranların o mallar ü.,,rindeki h,.lı ~ 
mahfuz kalmak f'll'<İle bunları. ~ • 
müddet içinde daire emrine tmdı , 

lerneleri ve etmezlerse makbul "'~ıı 
retleri bulumn•dıkça cezai ınesulı1µı 
uğrayacakları ~e rüçhan hakJ<ı 0~ 
mahrum kalacaldan. 4 - 17:11~,ı 
tarihine müaadif cumartesi ıünıı tıı' · 
11 ele alacaklıların ilk içtimaa gel ~ 
leri ve müfliı ile mÜfterek borçııı ~ 
!ar •e kefillerinin ve borcunu tel< ",Y 
eden sair kimselerin toplanma.la lı 
maia baldan olduiu ili.n olunur.·~) 

(45,,.. 
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Deniz Levazım Satınalma 
.. Komisyonu Riyasetinden: 

40oo kilo zeytin yağı : Açık eksiltmesi 13 İkinciteşrin 934 sa-
~ 8 lı günü saat 14 de 
~ OOo kilo zeytin : Açık eksiltmesi 13 İkinciteşrin 934 sah 

günü saat 15 de. 
~ t • 6 İkinci teşrin 934 de ya ptlan açık eksiltmesinde gerek 
, alıp çıkmadığından gerekse teklif edilen fiatm pahalı görül
~esinden dolayı yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem 
r}'eceğin ihalesi hizalarında yazılı tarihlere bırakılmıştır. 
~teklilerin şartnamesini görmek için her gün ve eksiltmeye 

lrtreceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşadaki Komisyo 
~gelmeleri. (7536) 

' 

. 

r'1ıi İstanbul İkinci İflas memurluğundan : 
ri l<a. MüflÖs veya idare azalan Muamelesi 
t No. Borçlu 

'--------31/>P "" Paçacı Hamdi a- Galip Hıôsamettin Bey'.ıer 
ğa veresesi 

37 Elbiseci Annanak Jmıail Aıa ve Samoil Pa-
Madenyan efendi pu Beyler 

38 lsak Levi Mah- Y aku .ş.uı Kalodi Beyler 
dumlan Şirketi 

39 Kasketci Mehmet Hüıeyin Avni Samoil Papu 
Bar But efendi Beyler 

40 Kibar Ali Zade Yusuf Kenan Muiz Ada-
Fadıl Bey to Beyler 

41 Prodromos efendi J.mail Agih B. 

42 El ya Gormezano Mekki Hikmet lamail A-
Ef. gftlı Bey 

43 Hacipirko Mah- Halil Ethem Moiz Adato 
dumu Remzi Bey Beyler 

43 Fratelli Kini E •ki 1 dare Azası hmail 
Şevket Bey, 

45 Şekerci Muharrem Abf ...e Vahrıım Tumbu}. 
ve Burhanettin Ti- yan Beyler 
carethaneı-i 

47 Madmazel Piosaini Reıen 

V ariı Şefika Hanan tara· 
fından alacaklılarla yapı· 

lan ve katileıen kongur
datonun yenilemnesi : 
Kat'ileten kongurtatonun 
yenilemnesi a 
Yapbğı kongurdatonun 
haroi verilmec\iği bir ura
da yaruruıtır. Yenilenme
si ı 

Kat'ile~en kongurdatonun 
yenilenmesi 
iflasın kapanmasında kal
rruftır. 

lfıMı . kapanmıf ve ilin 
edilmiıtir. 

Kat'ileten kongurdatoııun 
yenilenmesi 
iflası kapanrruf ve ilan e
dilmiştir. 

Mahkemeden devir edil
mit ve iflası kapanınıftır. 
Mahkemeden dem edil
miıtir. 

lfla11 kapanmış 
dilmiştir. 

ve ilin e--

70 Avram Muratyan Muiz Zeki ve lstipan Ge- Kat'ileşen kongurdatonun 
efendi dikyan B. yenilenmesi 

Yukarıda isimleri yazılı borçlu ve müflis-.,rin Dosyalan yanmışbr. Geçen Mua
tııo:enin alacaklılara teyit ettirilmesi ve dosyanın yer.ilenmesini temin için alaka· 
daranın cll crinıltki bütün veaailı: ve vekillerin vekaletnamelerini alarak 15 T. Sa· 
~i 93~ perşembe ı:\inii aaat 14 de dairede h>nr bulunmaarı gelmedikleri takdirde 
hpılan yenilenmeyi kabul etmiş aaydac ağı ilan olnnur. ( 4610) 
~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve. 
kaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
64 kalem evrala matbua kağıt ve levazımı tarafımızdan 

~erilmek üzere açık münakasa suretile 29 İkinci Teşrin 934 
Perşembe günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa so· 
kağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşek 
kil Komisyonda ihalesi icra kılınacağından taliplerin şart
llamesini ve numunelerini görmek İçin Ankarada Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile 
tnezkiir Merkez Baştabipliğine müracaatları. (7537) 

İstanbul Milli Enılak Müdürluğünden: 
Muhammen 

Cinsi ve Mevkii bedeli 
Lira 

~hı Çelebi mahallesinin Limon iskelesi sokağında 32 
·~o. lu dükkanın 12-720 hissesi 200 
~eyoğlu : Hüseyin ağa mahalle sinin Meşe sokağında üç 
ttatta 6 oda 3 sofa ve hela ve ar kasında geniş bir ay-

1250 
lhnlık mahallini ve sair müşte ınilatı havi 11 No. lu 

evin msıf hissesi. 
~eyoğlu : Büyiik Pangaltıda Akbaba ve Afet so
kaklarının birleştiği köşede kain 66, 12 ve 14 No. 

lu Üç dükkanm tamamı. 960 
Yukarda Cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin hi

~alarmda österilen bedelleri nakten ve peşin verilmek ıartiy 
le açık arttırma usuliyle sattlacatır. isteklilerin 29-11-934 
Perşembe günü saat 12,5 da yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak-
çeleriyle müracaatları. (R.) (7472) 

Istanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve içtimai Muaven et Vekaleti Celilesi Sıhhi Mües 
&eseleri için bastırılacak olan 38 kalem cetvel defter ve saire-

1 nin mevcut şartname ve numunesi veçhi le ihalesi 29-1 1-934 
ilerşembe günü saat 14 de Müdürlüğümüzde müteşekkil Komis 
~on Mahsusu huzuru ile icra kılınacağından nümune ve şart 
?lamesini görmek isteyenlerin her gün Müdürlüğümüz Mute 
tnetliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (7578) 

~a~:i;:.,~~~:'' 1IVAPUR CULUK 
tanbuJda Molla Fenerinde Çatal Çeı- l TORK ANONiM ŞlRKETI 
ltıede 6 No. lu içtihat apaJ'tımAnmda 1 lST ANBUL ACENT ALICI 
llı••kim Bedrettin Bey aleyhine ikmne Linwn Han TtılJon: 22925. 
~dip adliye binasmda muhterik olan -----'--------
dava dosyau birinci yeu;1eme bire>- Trabzon yolu 
•unda yenilenerek mahkememize lO'Ydİ 

edi!miı ve kalc!ığı n?ktadan davaya 
devam edilmek üzere 26-12-934 çar· 

tatnba günü saat 14 te mu1ıakcmeh- ı PAZAR ııünıi saat 20 de Galata 
l>iıı icrnst mukarrer bulu 1 oldu • nhtımından kalkacak. Gidqte Zon-
tun.ı.... 11.:ametg• mm yeri belli olma- guldak, lncbolu, Ayancık, Samsun, 
~ ınüdJcaaleyh Bedret lın lkyin .YU· ; Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
lıarcb yaztlı muhakcm~ gunünde hazır 

r rde, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
hulunme." İçin evvelce muıtahaz k • 1 bunlara ilaveten Of, ve Sürmencye 
t'a binaen ve H. U. M. K. 141 nci 1 • k 

ı ugrayaca tır. 

ıtıaddesin~ tevfikan iLinen tebliğ olu· ı .. -•ı ·---------· ....... ( 4597) • 

' EVKAF MUDIRIYETt iLANLARI i 1 •• 
1 

-sa-hç-ek-ap-ıd_a_ Do-·rd-ün-cu"""'· .... v.-..akı-f...;hanm-..-.o~d;.;ab;.;;aş-ıtı-ğı-ae_.kah Hasan OzlÜ Unları 

• 

veciliği teslimi tarihinden 936 senct1İ. Mayıs nihayetine kadar 
o!ı:nak üzere temdiden müzayedey.ı konmuştur. ihalesi 
12-11-934 pazartesi gÜnü saat en beştedir. Şartnamesini 
görmek ve müzayedeye İştirak etmek isteyenlerin Evkaf Mü
düriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (7565) 

1 İnhisar) r U. üdürlü;?ündenı 1 
1 - Şemsipaşa deposunda yaprak tütünleri gazle isteri

lize etmek için Komig:ısiyon tesisatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. . 

2 - Fenni şartnameleri} e planları Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesinden almaca kbr. 

3 - Münakasa 1-12-934 tarihine müsadif cumartesi gÜ 
nü saat 14 de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalara
rasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin Hey' eti 
F enniyemizce tetkiki için mün akara gününden laakal on gün 
evvel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya İştirak edebilecek olanlar yukarıda ta
yin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmaK: üzere fiatlı tek 
lifname ile yüzde 7 ,5 muvakkat teminat parasını Komisyona 
tevdi etmelidir. (7214) 

Selimiyede Aı>keri Satın
alma Komisyonundan: 
Kıtaat ihtiyacı için aşağıd a cins ve miktarı yazdı iki ka

lem yaş sebze 10-11-934 cumartesi günü saat 14 de pazar
lıkla satın alınacağından talip lerin Selimiyede skeri satmal
ma komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (7562) 

Cinsi Kilo 
İspanak 4800 
Lahana 4600 ,.----------------mimi _______ ,_, 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• • 

Banka ome'fçiyale Italyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akç.,.; : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Do'arı Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
şır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çek eri en küçük tediyat icin 
nakit makamında kolayılıkla istitnal edebilirsiniz. Travellers ç~k
leri hakiki sahibinden b8'ka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ibtas edilmiştir. (5999) 804i 

Selimiyede Aıkeri Satınalma 
K misyonundan: 

1 - Haydarpaşa Hastahanesi için aşağıda cins ve mık
tarı yazdı iki kalem kömürün 14-11-934 günü saat 14 de 
münakasaları icra edileceğinden İzteklilerin mezkUr günde 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplariyle beraber Selimi
yede Satmalma komisyonuna müı acaatları. 

2 - Arzu edenler şartnameleri Selimyede Satmalma ko 
misyonunda görebilir. 

Cinsi Mıkfo rı 
Kapalı zarf usuliyle 800 Ton Lavemarin 
Açık eksiltme usu- 175 Ton kriple 

liyle 

• 
Saat İhale tarihi 

14 14-11-934 

" ,, '' " (6930) 8103 

48,000 kilo Yaş Sebze 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı Satu:alma 

Komisyonu reiuliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı için 48,000 kilo yaş sebze kapalı 

zarf usulile münakasaya konmutlur. 2 inci Tef. 934 13 ün-
cü salı ~Ü saat 14 de ihalesiicra kılınacağından taliplerin şart 
namesıni almak üzere lstanbulda Kasımpatada deniz sa
tmalma komisyonuna ve lzmitte üssübahri kumandanlığı 
satmalma komisyonuna müracaatları. (7084) 

8148 

Sleimiyede Askeri Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Selimiyedeki kıt'atı n ihtiyacı İçin aşağıda cins ve 
miktarları yazdı iki kalem erzakın fiatı pahalı görüldüğün
den 1O-11-934 cumartesi gün Ü saat 14 de pazarlık ile satın sa 
tm alınacağından isteklilerin t cminatlariyle birlikte Selimiye
de Fırka satmalma komisyonun~ müracaat eylemeleri. 

2 - Nümune daha evvel komisyonda görülebilir. 

Cinsi Kilo ihale günü 
(7567) 

Kuru Fasulye 5000 1O-1 1 934 cumartesi saat 14 de. 
Nohut 5000 ,, ,. ,, ,, ,, ,, ., 
ı~~~~~~~~~~--~~~~· 

1 Mersin Jandarma Mektebindenı 
1 1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylı\< ihtiyacı olan 

yüz altmış beş bin kilo Ekmek 29-11-934 tarihine müsadif 
Çarşamba gÜnü saat on beşte kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

1 2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün mektep 
Kumandanlığına müracaatları ve taliplerin münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminat lariyle birlikte Mektep Satınal
ma Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (7587) 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve aeYdiklerini b.ıktmmyarak 
değittire değiftİre yediriniz. Vitaın. >i ve kalorisi çok olan bu mül,em
mel özlü unlarla yavrularmrz n~el , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk dif çıkarırhr, kemikleri kuvvetlenir, ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARI LE YAPILAN MAHALLEBI ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür ele · in ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Takli, '.erindeıı Planınız. Hasan marka 
sına Jıkhat. 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.Jc. l lDA.RESI iLANLARI 1 
Devlet Demiryolları lreoi • 4e gerek Matbaa imalatından 

toplanacak kırpıntı kiğıtlarıTt v e gerek sair suretle teraküm e
decek hurda kağıt, defter v:--· ai renin her ay kaldırılmak şartile 
bir senelik satışı miizayed M ~ konmuftur. 

Müzayede 17-11-93~ tarihine müsadif cumartesi günü. 
saat 10 da Haydarpa·.- ""'Uğazasmdaicra ktlmacaktır. Talip 
olanların 50 lira tc- .nut para larmı hamilen mezkur mağaza 
müdürlüğünemr~ -.ıatları. (7360) 8307 

idaremiz İç; ' pazarlıkla satın alınacak olan Elektrot, 
Hırdavat, Cam, '1emir Motör ve Dinamo, yağı Boya, Sabun, 
İp, Gürgen azma. u, Çalı ve Hasır Süpürgoı?, Muhtelif Saplar 
gibi (435) kaleı ı muhtelif eş yanın 14-11-934 çarşamba gÜ
ııü saat 11,30 da pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkôr 
saatte Mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve 
mağaza dahilinde astlı listede X işaretli malzeme için nümu
ne getirilmesi ve numunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. (7586) 

OSMANLI BANKASI 
31 Temmuz 1934 tarihindeki mali 

Aktif 

Hiue senetlerinin tesviyesi talep edilm emiı olan laanı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporar 
Tahsil olunacak rsenetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu heıabı cariler 
Rehin mukabilinde avanalar 

Kabul tariloile borçlular 
Gayri menkul marar ve mobilya 
MUteferrik 

Pasif 

Sermaye 
Stautü mucibince ifraz edilen ihtiyat akç.,.: 
Mevkii tedavülde bulu_,. bankm>tlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vad eli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bono ·ıu- ve beaabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

• vazıyet 

lııterlin Ş. P. 

5.000.000 - -
3Z12.787 2 11 

934 712 14 8 
4.998.778 8 -
3.687.273 ıs 11 
4.666.080 13 8 
2.040.188 9 11 

637.984 19 1 
639.822 2 3 

56.852 14 4 

25.934.481 - 9 

Ieterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

i 377.799 2 8 
~ 263.548 8 1 

11.566.542 11 6 
1.655.439 9 8 

637.984 19 1 
183.169 9 9 

25.934.481 - 9 

Kuyuda muvafık oldu la 
Türkiye Ummn Miidiir MuaYİni 

tıudili olunur ( 
T ,,_,_, U M'"d" -..... ye mmn u uru 

. 

PH. GARELLl 
Miidiir 

E. HODLER 

A. H. REID _.ı 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Demirci ocağı icin maden kömürü, petrol, benzin ve 
saıre. _ 

2 - Makına montajı. 
3 - Mengene mübayaıi'sı ve masa ve saire imaliyeai. 
Mektep ihtiyacab için balada yazdı mevat pazarlık su

retiyle mübayaa ve imal ettirileceğinden talip olanlarm 
14-11-934 çarşamba günü saat 14 te mektep alım ve sa
tım komisyonuna müracaatlan ilan olunur. (7484) 

8612 

Afyonkarahiıar Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

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

İhale 21-11-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de Afyon Encümeni Daimisinde kat'i surette icra kılma
cağmdan 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) 8562 



CUMA TEŞRiNiSANi 1934 

ASGARi ELE T . SA FİY A 
i TENVİRAT ELDE E AZA • • 

ILI 
'----·--~ Deniz yolları 

BOURLA BİRADER· 
LER VE ŞÜREKAS 
IST ANBUL • ANKA 

Pudrada 
Yeni moda 

İŞLETMESİ 
Acenteleri : Karaköy Köprübafı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

e---•Han. Tel. 22740 .. :--111! 

1935 modeli yani TELEFUNKEN ıayeıinde berrak ve 
Pllrllzsil.I olarak ayağ.nııa kadar gelecektir. Kıaa, orta 't'e 

nıun dalgalı nııriyab bu hariku!Ada makine kadar 

IZMİR 

AYVALIK YOLU hiç bir marka temin edememiştir. 

MEVSiMİN ZAFERİ 
Şık Ye kibar hannnlar tara· 

fmdan kullanılan yeni pudra ; 
bütün ırün batti yağmurlu ve 
rüzgarh havada bile hiçbir par· 
laklık izi bırakmaksızın tama
men mat bir ten veren pudra. 
dır. 

Pudradaki bu ıon tekemmül, 
"'krema köpüğü,, tabir edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
Binaena'ıeyb, Tokalan, krema 
köpüğü usulünün imtiyazmı al
Dllfbr. Bunun içindir ki timdi ; 
Tokalon pudruı, bgpne ka
dar istifade edilmiyen bir çok 
mulıaaıenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudraaı, nefis ve 
muhtqem bir ten vermekle be
nıber bütün cün daima ter ve 
taze bulunduran bir ten temin 
etmektedir. En ıedit ve açık 
havalarda yapılan sporlardan 
Ye uzun dam ıuverelerinden 
aaıtevellit terlemeler, t enin 
penbe'iğini Ye tazeliğini kat'iy· 
yen lıozmpz,1.ira T okalon pud· 
J'al1, krelna köpüğünün umna 
malik yeırw pudradır. 

MERSİN vapuru 10 İkinci 
T~rin CUMARTESİ günü 
saat 18 de lzmire kadar. (7572) 

MERSiN YOLU 
ÇANAK KALE vapuru 11 
ikinci T e,rin PAZAR günü 
saat 10 da Mersin'e kadar. 

(7573) 

KARADENiZ YOLU 
VAT AN vapuru 10 İkinci 
Tetrin CUMARTESİ günü 
saat 18 de Hopaya kadar. 

(7574)' 

Mllderriı 

Doktor Raıit Tahsin 
Merıin, Adana 't'B Konya'daa 
gelmiştir. (4606) 

Hali taafiyede bulunan 

FENIKS 
MATBAASI 

Tasfiye heyetinden: 
Galata da Topçular <'8cldetincle 104 

No. da Ferma namile marof tat ve hu
rufat matbaası satılmrf olmakla hali 
tasfiyede bulunan tiriı:etle bir giina a· 
libaı kalmadığı ilim olunur. 

Tuiiye ..-ıunan 

Galataaaray eczan111I mlıtahcarabndan: 

) 

AL~RT 
Bat ••dit ağrıları,Romatizma ve ılyatik ıancıları ~ 
içla kallanılan illçların en faydalı " teairliaidir. 
1 • 6 • 12 lik orijinal teneke kutularda her 
ecıaıtldlD &r&)'IDJZ, 

KINNAP, SiCi ve HALAT, 
Satııları 

Anadoluhlsarı, Gökıu deresi kenarındaki 
iP ve HALAT Fabrikası mamulatı 

Her numaradaa kınnap •e ılclm'er 
en inc:adea en kaha numaralara kadar SİZAL 't'e MANILA yeril 

KENDIR'inden halatlar ve bunların katranlı ciıııleri 

500 kilodan aıağı olmamak ibre şiparlşlır alınır, 
Fazla tafsilat için ıirkıt yasıbanesinı mllracaat olunması. 

KENDiR ve KETEN SANAYU Türk Anonim Şirketi 
Yazıhaneıiı Galata, Manhaym Han, 3 acn kat. Telefen: No 416581 

8504 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
- Muhammen bedeli 

Lira 
AKSARAY: Çakır Ağa Lang a mahallesi~ 

nin Langa Caddesinde 47 No. lı ' 
kagir dükkanın 4/ 5 hissesi. 1 

720 Mübadil 
· bonosu ile 

FERİKÖY: Birinci Kısım ma hallesinin 1200 .. ,, 
Baruthane caddesin de 36 ve 36/ l ,. 
No. lı hanenin yarı h issesi. . 

Yukarıdaki mallar hizalar mdaki kıymetler üzerinden 28-
11 • 934 Çarşamba günü saat 12,30 da açık arttırma suretile 
satılacaktır. İsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçelerile müracaatları. (B), ,(7430) 

8674 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Majazalardın olduiu gibi vitrinlerde• de çıplak, lı:amqtırıcı 
lambaları uıaklattırmak lilımdır. 

Hülaıa olarak 
lYI DACITILMIŞ VE TAMAMEN MON
TEŞIR BiR ZIYA VASITASJLE VE 
JYl OPLALlN CAMDAN DIFFOZöRLER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE 
J...ATlF BiR ZiYADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR· 

I 
• 

tenviri VERESiYE olarak yapar 
' ~ ~~ . ·. ~ ' . . ' . .. 

Selimiyede Askeri Satın
alma komisyonundan: 

1 - Fırka kıtaatı ihtiyacı için 24,000 kilo Sabun kapalı 
zarf usulile yapılan münakasa da pahalı görüldüğünden 1 O • 
11 • 934 Cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihalesi yapı • 
lacağından taliplerin teminatl arile birlikte Selimiyede Askeri 
Satmalma Komisyonuna müracaat eylemelir. 

2 - Şartnamesi daha evvel Komisyonda görülebilir. 
(7525) 8658 

Maarif V ekaletindenı: 
Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin mukave· 

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

Şeraitin öğrenihnesi için Ankara'da Maarif Vekaleti İn· 
şaat Dairesine müracaat olunµr. İhale 21-11-934 çarşamba 
günü saat 15 te Vekalet İnşaat Koınisyonuncla yapılacaktır. 

(7440) 8554 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
~ 6 T. Sani 1934 tarihli Milliyet gazetesinin son sayfasında 
çıkan bir i18rumızda 1347 ila 3116 No. ya kadar yazılı emla
kin, Emlak No. su, hissesi ve hisseye göre muhammen kıy
met rakamlarının birer hane aşağıya derci lazımgeldiği hal
de birer hane yukarıya yazılarak dercedilmiştir. Vaki şehvi a
lakadarların I.:ıalfunu olmak üzere ilan ederiz. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış ~omisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı f:. i n s i ' Emlak Hisseli Hisseye göre mu-
No.su No.su hammen kıymeti 
1545 Galata Hacı Ama Cevahir Çıkmazı 37 metre arsa 20 2/ 3 148 T. L. 
1560 Üsküdar Kazasker Harmanlık Harap Hane 25 120/ 24 184 ,, " 
1561 ,, Yenimahalle Bedros kalfa Ahşap hane ve bahçe 17. 11 rfamamı 1526 ., ,, 
1562 ,, , • ,, 86/ 50 arsa M. 1 , ,, 346 ,. ,, 
1552 Balat Hacı lı;ı. Leblebiciler Havasız Kagir Dükkan 12 35/ 46 Kule 920 ., ,. 

1573 
1584 
1587 
2007 

zemin vakfın. ... 
danolanma~ 
hallin 3/16 
.hissesi , 

' Paşabahçe Paşabahçe Kilise 170 metre Ara.;, 4 - 6 Mü. 1/ 2 170 ,. ,, 
Hasköy Hacı Şaban Sakızlı bostan Ahşap hane . 4 1/ 4 200 ,, ,, 
Beykoz Beykoz Ali Bey 80 metre Arsa 23 Tamamı 160 ,, ,, 
Üsküdar Yenimahalle Vangmbağı 173-75 metre Arsa 5 ,, 276 ,, ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullere 30-10-934 Sah 31-10-934 çarı:amba 1. 11-934 perşembe günkü satışlarda müş
teri çıkmadığından satışları aynı şartlarla bir hafta uzatılmıştır. ihaleleri 12-11-934 pazartesi giinü saat on dörttedir.(7422) 

- MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YA 
Alacaksanız istanbulda Rıza Paşa yokuşunda 66 No. lu 
ASRi MOBiLYA Matazuına utıamadan almovını 

Tel. 23407, Ahmet F1>Y% 

Divanı Muhasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 3000 • 3500 kuru 
maaşlı murakıp muavinlikleri ne aşağıdaki sartlar daires' 
dr muavin almacaktır. 

1 - Yüksek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mekteplerinin b 
rinden mezun olmak. 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak " Muvakkat bir müdde 
için tecil edilmek kafi değildir.,, 

3 - Tammüssıhha bulunduğuna dair resmi etibba ra 
ru ibraz etmek "icabında daire tababetince de ayrıca muay 
neleri İcra ettirilecektir.,, 

4 - Ecnebi lisanlarından biritti bilenler 3500 kuruş maa 
la tayin olunabilirler. 

5-Taliplerin adedi münhal adedini tecavüz ettiği tak 
dirde aralarında müsabaka im tihnnı yapılacaktır. 

6 - Müracaatların bir arzuhalle Divanı muhasebat reis 
liğine yapılması lazımdır. Fotoğraflı nüfus cüzdanı mektep 
diploması askerlik vesikası, ,Sıhhat raporu Divanı Muhue 
bat Zat İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Ankara dışında b 
lunanlarm işbu vesikaları arzuhallerine bağlayarak ve teahhii 
lü olarak Divanı Muhasebat Reisliğine göndermeleri lazıın· 
dır. 

7 - Müracaatlar 15 T. Sani 934 (Dahil) tarihine kad 
yapılmalıdır. Ondan sonraki müracaatlar nazarı dikkate a 
mıyacaktır. 

8 - Müsaba İmtihanı icrası lüzumu ancaK muracaatJa• 
rın arkası alındıktan ve isteklilerin sayısı anlaşıldıktan sonra 
belli olacağından imtihan günü vemevzuu 15 T. Sani 934 ta· 
rihinden sonra ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Evvelce memuriyettebulunmuş olanlar veya halen. 
memur bulunanlar bulundukları memuriyetlere ait vesaiki 
ibraz ve arzuhallerinde memuriyetlerini bildireceklerdir. 

1 O - llk defa Memuriyete gireceklerle evvelce bir memll 
riyette namzet olarak bulunupta memuriyetleri tasdik edil· 
memiş olanlar namzet olarak alınacaklardır. 

11 - Memuriyette bulunmamış olanların 30 yaşından 
fazla yaşta bulurunamaları lazımdır. 

(7474) 8563 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Henüz bir gemide tavzif edilme
miş olan beynelmilel Madrit muka
velenamesi ahkamı dairesinde şe
hadetnameyi haiz olan telsiz telgraf
aların 15 - 11- 934 tarihine kadar 
Mü diri yet Fen hey' eti riyasetine 
müracaatları. (7 518) 

8~ 

Sirkeci Gümrüğü MüdürlüğündeJJ1 

-\det Cinai Eşya 
r Demir i le mürettep cam reklam 
2 Çocuk a rabatıı 
1 Kılla mü rettep lastik sünger 
2 ' Müstame 1 portatif ağaç ı~dalya 

17 Kilo Yün ve İpek hah . 
ı 16 ,, Y-ün şa rk halısı 
220 Gram İpek m ensucat 

' 200 ,, Makine aksamı bir kilodan az 
600 ,, Resimli matbu ilan 

3 Kilo · Makine y ağı iki teneke 
6 ,, Kurşun kılişe 
3 Adet Beş num aralı lamba şişesi 
~ ,, Lamba şişesi 

7 ,, " " 
1 

6 parça cam laboratuvar eşyası. .., 
Yukarıda yazılı 16 kalem muhtelif eşyanın 1:12-9'"34 ~J' 

nüne müsadif cumartesi giinü saat 14 de satılacagmdan lj tİ' 
olanlaraın yevmi mezkUrda S atış Komisyonuna pey alı.;e e 
le müracaatları ilan olunur. (7 397) ~ 

Umumi Neıriyah ve Yazı itleri Müdiiril ETEM lZZEl 


