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l\HNTAKA UZLAŞMALARI 

lfoilet er arasındaki münasebetlerin her 
cephed n ıdaha muhtaç olduğu ıüphesiz
dir. Fakat beynelmilel hayatın ıslahı ve bu
na devamlı bir nizam verilmesi mevzubabı 
olunca, ... ynsetin iktısada ön ayak olması 

zaruridir. Teknik lerakkilere ve istihsal 
vasıtalarının inkiıafma rağmen bütün ciha
nı kaplamıı bulunan sıkıntı ve ıstırap yal
o.ıı iktısadi cepheden mütalea edilecek bir 
muamma değildir. lktısadi buhran dediği
miz hadisenin ana hatları itibariyle siyasi 
buhrandan doğduğu ve beynelmilel bayatın 
siyasi nizamı, sulhu koruyacak ve herkese 
emniyet verecek şekilde kurulmadıkça onun 
iktısadi nizamının teessüsüne imkan bulun· 
madığı artık umumiyetle anlaıılmıf bir ba
iJkattir. 

Her"Ün Ankara~da çıkar .., 

Maarif Vekaletine Aydın mebusu 
Zeynelabidin Bey tayin edildi. 

Zeynelabidin Bey, hükumetin ve fır kanın çizdiği 
esaslar dahilinde tatbikine devam edilen mecut pro

gramın tahakkukuna çalışacağını söylüyor. 

Maarif Vf!kili lf!yntlabidin Bty makamında. 

Maarif Vekili Hikmet Bey tarihi 
tetebbülerle meşgul olmak üzere 
istifa etmiş ve yerine Aydın mebusu 
Zeynelabidin Bey tayin edilmiştir. 
Tayin Tasdikialiye iktiran etmiş ve 
yeni Vekil dün öğleden sonra vazi
fesine başlamıştır. 

Zeynelabidin Bey dün makamın
<la kabul ettiği bir muharririmize de 
miştir ki: 

"- Vazifeme şimdi oaşladım. 

Hükumetin ve fırkanın çizdiği esas 
lar dahilinde tatbikine devam edilen 
mevcut programın tahakkukuna ça
lışacağım. benim Vekalete tayinim
le Maarif Vekaletinin çalışma prog 
rammda bir değişiklik yapılacak de 
ğildir. Bilhassa bunu tebarüz ettir· 
mek isterim.,, 

Eski Maarif Vekili Hikmet B.düıı 
saat on bir buçukta Vekalete gele • 
rek Vekalet erkanına veda etmiştir. 

• 

SOVYETl.ER UIRLl(;l':NDE 

M. Karahan'ın 
beyanatı. 

ıU. Kur(t/ıun; Soııyetler lıtilıadı'

m11 lwlerı A vr11pa re A.l(ya lıudut -
ları boyunca mutii.· olduğu biitiiıı 

dostları arasmda Biiyiil-· 1'iirk 

millf'li kmfor llziz ı·e emin 

olam )·oktur: cli;r(>_r. 

M<>&kou, 9 (A.A.) - Mongoliıtan cüm 

huriyetinin· onuncu yıldönümü merasimine 

ittirak etme~ üzere Mongoliatan'a gönde

rilen heyete r~vaset etmekte olan Sovyct 

Ruaya'nın Ankııra büyük clçiı;i M. Kara • 

han reis sıfatiy.le Mo9ıkova'dan ayrılmaz· 

dan evci Jurnal dö MoAaı gazetesinin mü • 

messiline şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Ankaradaki va.ziyf eme başlamak 

anını ıabıruzlıkla bekliyorum. Sovyellcr 

ittihadının halen Avrupa ve Asya hudutla· 

rı boyunca malik olduğu bütün dostları 

arasında büyük türk milleti kadar aziz ve 

emin olanı yoktur. iki memleket araımda • 

ki kardeşlik münaaebatı, daima daha nğ · 

lam bir dostluk için kati bir zamandır. 81.1 

do&tluğun istikbalde muhafazası ve inkişa

fı için hükumetimin beni intihap etmİ§ ol • 

maaından dolayı bahtiyarım.,, 

M. Karahan, bu ıahada evelki ıayretle 

rinden ve takriben on yedi senedir türk -

ıovyet münaıebatına hasrettiği dikkatten 

ıonra aralarında iyi ve aziz bir çok dostla 

rının da bulunduğu büyük türk milleti için 

kendiıinin meçhul bir adam addedilmernek 

te olduğu ümidini izhar etmiftir. 

• 

Bununla beraber milli hayatta olduğu 
gibi, beynelmilel hayatta da siyaset ve ik
bsat biribiri üzerine daima karşılıklı tesir
ler yaparlar. Devlet hayatında siyaset ile ik 
tuadın hudutlarmı kati surette ayırmak 
mümkün değildir. Onun için bir millet ken
di terakki ve inkişaf rna dair tedbirler alır
ken nasıl hem siyaset ve hem de iktisat ıa
lıasrnd yürümek mecburiyetini duyarsa, 
beyne1milel münasebetleri tanılın ve ıslah 
etmeğe çalııanlann da iki cephede metgul 
olmaları bir zaruret halini alır. Şimdiye ka
dar beyn~lmilel hayata devamlı, emniyetli 

Almanya hadiseleri. -
M. Rudolf Hes 

Parlamentolar birliği eylôlde Istan 

temizleme işini 
bul'da toplanacaktır. 

izah ediyor. 
Parlamentolar birliği türk grupu heyetler ve alınan 
tedbirlerle yapılmakta olan ·hazırlıkları anlatıyor. 

ve sulhu koruyan, umumi refahı temin eden ) Parlamentolar birlig-i türk grupu Berlin, 9 (A.A - M. Hes iyrat ettiği 
bir nizam verilememi• ise hunun sebebini d reı's ı· Necı"p Ali Bey bu sene İstan-

S' bir nutukta ezcümle emi§tir ki: 
iktısat ile siyaset arasrndaki münasebetle- 1 1 b"lda toplanacak otuzuncu beynel • " - Bin erce iyi a manm ve hatti ka - "" 
rin bir arada ve layık oldukları ehemmiyet- dm ve çocuğun ölümüne mani olmak için milel parlamentolar konferansı hak 
le tetkik ve miitalea edilmemi! olmasında suikastçilerin ölmesi lazım gelmiftir. Hücum kında Anadolu Ajansına şu beyanat 
auım.,k laınngelir. kıtaları mubariplerinin bu isyanla alakaları ta bulunmuştur: 

Cihanın siyasi ve iktısadi nizamı hak- olmamı tır. Hainler, bir kaç yüksek şef, ve "- Bu sene memleketimizde 24 
kında hütiin ~·netler aynı fikri ve telakki- mürteciden ibarettir. Muharipler Hitler'e sa eylfılde toplanacak olan parlamento 
Jİ ta§ımış olsalar idi bu nizam çoktan ku- dakatle hizmete devam edeceklerdir. lar konferansına beynelmilel birliğe 

1 bn. d T b · k 1 Kolonya' da söylediğim nutukta ikinci ı h ·· b' 
1
• - d h"l ro a ı ır i. a iatin en ınce anun arını, dahil kırk grup a enuz ır ıge a ı 

,_~ bir ilıtilnl fikriyle ovnıyanlara ihtar ettifim en muğlak sırlarını keşfeden insan zeıuısı olunmıyan 23 parlamento heyeti da gibi, bugün de kendilerini hücum kıtalarına 
§Üphesiz bütün insımlık için lôzım olan re- hakaret etmek mevkiinde zannedenlere ih _ vet ettik. Bütün bu gruplardan mem 
fab yollarını da göstermekte güçlük çek- tarda bulunuyorum. Mücrimlerin tecziyesin leketimize memnuniyetle gelecekle 
mezdi. Fakat görüyoruz ki, göstermekte den sonra, hücum kıtalariyle münasebatımız rine dair peyderpey cevaplar almak 
güçlük çekmese bile onlar üzerinde yürün- evelki gibi olmuştur. M. Hitler, almanları tayız. 
nıesini temin etmekte çok zorluklar ile kar- sevk ve idare edecek yegane salahiyettar Ezcümle evelki sene birlikten ay 
§ılaşmaktadır. Devletler haklar ve vazife- adam olduğunu isbat etmiş ve alman ka~ını rılmış olan İtalyanlar ve şimdiye ka 
lt!ır itibariyle müsavi olsalar bile tarihi te- na, uğrunda kocasının ve çocuklannın muca dar konferansa hiç iştirak etmemiş 
kamül ve coğrafi vaziyet neticesi olarak dele ettiği ülküye iymamnı iade etmiştir.,, olan İranlılar geleceklerini bildirmiş 
siyasi ve iktısadi menfaatler bakımından (Sor-u 2. İncı )tıyılada) lerdir. 

büyük ayrılıklar göstermektedirler. Reali- Amerika, İsveç, Yugoslavya, Mı 
l~ sahasında mevcut olan bu farklar dev- diğinden rejiyonal uzlaımalar ile siyasi sır, Hicaz, İspanyol gruplarından ge 

Jetlerin siyasi ve iktısadi konsepsiyonları ve iktısadi ihtilafları asgari haddine indir- --••ı•••••••••••• 
Üzerinde de ayrı ayrı tesirler yapmaktan mek zarureti kendini göstermiıtir. Siyasi 
hnli kalmazlar. Onun için beynelmilel haya- olsun, iktısadi olsun rejiyonal uzlafma ted· 
ta evvela siyaset ve sonra da iktııat saha- birleri beıeriyetin sulb ve refahının temini 
ımla cibanıümul tedbirler ile bir nizam hususunda ideal bir merhale olmamakla 
'Yermek teıebbüsü !İmdiye kadar müspet bir beraber oraya varmak için ıiındilik vasıl 
netice verememiıtir. olunması lazım gelen bir hazırlık safhası te-

Yalnız milletler değil, zümreler arasın- lnkki edilebilir. Siyasi emniyeti az çok te
ltaki ayrılıklara ve çarpıımalara iınkin bı- sis ve takviye eden rejiyonal misaklar, ta
ral<mamak için hem siyaset ve hem iktısat bii olarak iktısadi uzlaşmalar için de ıemi
'ah sındı cihan§Ümul anlaşmalar temini ni hazırlarlar. Prensip itibariyle her mille
JÜphcıiı daha bayırlı ve daha arzuya de- te açık olan ve siyasi, iktısadi hiç bir teca
.er bir ıey olurdu. F kat dediğimiz gibi bü- vüz fikri taşımıyan mıntaka uzla§malnrı, 
lün milletlerin fikir ve idrak seviyeleri ve dnha emin ve umumi çareler bulununcuya 
~evlet hayatına ait konsepsiyonları her iki k dar, cihan sulh ve refolımın bugün için 
abada da bu umumi anlaımayı fmknnsız en pratik tedbirlerinden sayılabilir. 

s bile fi dilik çok zor bir hale g İr· ZEKi MESU'f 

Hala Arap 
harflerini 
k·ullanıyorlar. 

Başvekaletten tebliğ edilmiıtir: 
Bazı kimselerin resmi makamlara 

ve zevata eski harflerle yazılı müraca -
atlarda lıa!unduklan görülmektedir. 
l\1ezkur hnrflerle gerek Başvekalet ma
kamına ve gerek znta g5nderilecek 
yazılcrm oltunınadnn yırtılıp &tılacağı 
herkesçe bili'lnıı•k iizerP b0 yan olanur. 

Ankara, 9 - ( A. A.) 

leceklerine dair malUmat aldık. KıY. 
metli misafirlerimiz için devlet de· 
mir ve deniz yollarında yüzde 50 ten 
zilat yapılmıştır. 

Gene grupwnuzwı ricası üzerine 

Wıdp ~li BtJ. 

Fransa, İtalya, Romanya Öe.nlz ve 

demiryollarında aynı tenzilat yap 

tırılmıştır. Daha şimdiden almakta 
olduğumuz murahhas heyetleri Iiete 
İcrinden anladığımıza göre, bazr 
memleketlerin ayan ve mebusan re 
İfleri de geleceklerdir. 

Konferans hazırlığı ile <iaha yn 

kmdan alakalanmak üzere grupu 
muz bürosu İstanbul'a nakledilmi§ 

tir. 
Konferana hazırlıktan etrafında 

ı.i mütemmim malUmatı vakti elin 
c ~rıca biidirk1m-
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Şahinşah Hz. ile 
Gazi Hz. arasında 
Topraklarımızdan ayrılır 
ken Gazi Hz. ne telgrafı. 

Jyran Şahinşahı Alabaıreti Hümayu 
Rıza Şah Pehlevi Hurelerinin toprakl~n
mm terkederken Reisicümbur Hurele~ 
gönderdikleri tel yaz111 tercümesi bervejhi 
itidir: 

Bayazit, 6:7 :934 - Yalovada mua.zz~ 
Türkiye Ciimhuriyeti Rcısi rnuhtereml 
azamctlu Mustafa Kemal Hazretlerine. 

Bu mevkide Türkiye'ye veda ediya. 
rum, Fırsatı ganimet oildim. O buyuk bi
raderimin muhabbet ve wamimi ihsa 
benim kalbimde unutulmıyacak hatııcl 
iycat edecektir. Bir defa daha te§ekkür~ 
lcrimi arz ile nihayetoiz hürmetimi talis 
dim ediyorum. Orada misafirctim esıuıp1 
sında lyran ve. Türkiye milletler~ 

kalp ve ruh birliğini göı:ümle gör<I~ 

Zaman, bu raoıtaların mesut netice&i 
gösterecektir. Büyük kardeşime &elim 
uzun ömiırler vo tüıık milletine au.dotııl 
dilerim. 

Rıut ŞaJıP.blovl 

Reisidimhar Hazretleri miitar ileli 
Hazretlerine pa c~nbi tel ,._IJ.IUU ..... 
mişlerdir: 

Büyük lyran devletinin muhtet'Ctll 
büyük Şahinşahı AWıa.zret.i H~yue 

Rıza Şah Pehlevi Hazr.etler.i, 

Türkiyc'den karde9 memleket ~ 
ğına avdet ederken &öste.rmek H1tfun~ 
bulunduğunuz yürekten gelme yükacıfı 

hislerle dolu telgrafnamei hiima:run\M• 
ıevin~lc :aldım. 

Zatı Şahitlf&Aileriyle bk1ikte acçiı-CW. 
gim günler ve kudret ve fuilctiniu lNiıl 

kere d-a.ha şahit olduğum muhavu.- ..... 
tıramda silinmez surette mcnkUf ır.• 

caktır. Milletlerimizin biribirfae mtıı 

pek tabii olan kuvvetli rabrtalan a.iyarN( 
Şahinşahileriyle tebarüz etmi§ vo bü9blıia 
tün kökleşmiştir. B" kardeşlik hini)9'• 
nı türk milleti namına ve lı::endi n~ 
arzederken kar.det milletin 'btiyük hükUaa 
dan dostum ve karde9ime seliınetl--, 
uzun ve mesut ömürler ve ly.ran mille• 
ne temadii refah ve Nadetler dilerim. 

Gazi Mustafa K•m•I. 
Türkly• RelslciHnlıu.M 

M. Bartu Londra' da 
M. BARTU'NUN KISA BEYANATI 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz gazetecile 
rinin somıu§ oldukları bir sııale cevaben M. 
Bartu Londra' dııki telakkisinin cihan sulhllP 
nu tabhakkuk ettirmeğe uğraıan iki büyük 
demokrat hükômetin telaki ve temasından 
ibaret olduğunu ıöylemekle iktifa ederek 
mükilemelerin mevıuo hakkında maliıut 
vermekten istiııkif eylemiftir. 

İlk tema1 

Londrı, 9 (A.A.) - M. Ba ne M 
Piyetri bu sabah fransız heyeti il görlifID" 
ler ve m ·;teakiben lıariciye nezaretinde M 
Baldvin, Sir Jon Siınon, Sir Bolton Eyres T• 
bahriye birinci lordu M. Mansel ve Amerika 
;şlerl. müdürü Lort Stanbop Kregi ile ıöriı 
~üılerdir. Bu ilk temastan sonra laıiltt~ 
hükômeti franııı murıbhaılırı ,....ıiıte bir 
ziyafet nrmiıtir. 

Gerek franaıılar " ıerek iqiliale~, k 
miifikatlar hakkmda böyiik bir kehuniyet 
göttermelrtedirler. Fakat banlarm men•a. 
ıiy11i ufku f()yle bir göıdtn geçirmek ve 

bilhaua silahlan bırakma Te mütekabil mu 
avenet meselelerini tetkiyk eylemek oldup 
tahmin olunabilir. 

Deniz mesailine ait gÖrü§lllelcr, no 
nazar tc tisinden ib:ı.ret kalmıJtır. 

Londra, 9 (A.A.) - Sir Jon s· ~ , 
Lord Ed n, r.!r. Van Sittrat ile M. Bartu VI 

Piyetri nrasmda bu sabah H riciye Ne ti 
• • ha lamqtır. 



Sovye! er .. Amerika 
arasında 

ADEıı. . .ııt TECAVÜZ MiSAKI AK.Dl 
TEI~LlFl OLMAMIŞTIR. 

Moskova, 9 (A.A) - M. Litvinof'un bir 

Sovyet Rusya - Amtrika ademi tecavüz 

mı~sakı aitti iç.in M. Bullit'e yaptığı teklit 

Amerika'nın noktai nazarına uygun olmad1-

it i · reddedildiği bakkmda amerikan mat 

1'uatı taraf ladan ne§redilen haberler üzerine 

Tas ajansı aşağıdaki tekzibi neşretmiıtir: 

Resmi membalardan alman malümata 

aazarao, M. Litvinof ue Vaıiogton'da ne de 

Moskova~da iki taraflı bir amerikan - sov 

7et ademi tecavüz mjysakı akti için hiç bir 

teklifte bulcınmamı.ıtır. 

N 

areşal inden 
burg'un sıhhatı 

ALMAN CUMHUR RElSlNlN SIHHAT 
TE OLDU~U YENi ÇIKAN RESiMLE -

RIYLE TEYİT EDlLlYOR. 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosundnn: 

Berlin gazeteleri, prens ve prenses 
Kaya'nm reisicümhura yaptıkları ziyaret 
münasebetiyle müşar ileyhi şatosunun 

tareçasında ve tam sıhhatte gösteren fo
toğ.rafilerini ncşrctmcktedirler. Bu fo
toğraflar reisicümhurun hastalığı hakkın 
da hariçte dönen rivayetler için en kati 
bir tekzip teşkil eder. 

JŞ CEPHESİ ŞEFİNJN NUTKU. 
Oldenburg, 9 (A.A.) - İş c.cyhesi ŞC 

fi doktor Robert Ley nazi f ırkası:un 15 
bin memuru önünde iyrat ettiği bir nu

=-kta Almanya•ya naziliğin en eyi asker-
leri en eyi siyaset nilamlariyle mezceden 

YEDINci SOVYETLER KONGRESi. askeri ıbir esas temin ettiğini söylemiş 
Moskova, 9 (A.A) - Merkezi lcra lm '\'C siyasi şefleri sadık ve azimlcllr kalma-

So Cümh. . ti . o=-li-· d" ya davet eylemiştir. · esi, vyet unye en JHC gı ye m • , 

el Sovyetler kongresini 15. 1. 935 te i~ti ORMAN YANGINI. , . 
Val'en, 9 (A.A.) - Meklcnburg ta cı-

ıraa da\·et etmiıtir. 

TOKYO SOVYET SEFİRiNiN 
PROTESTOSU. 

Mo.skova, 9 (A.A) - Sovyet Rusya'nın 

Tokyo sefareti ınüste~n hariciye nezaretine 

müracaat ederek japoo torpitosu (Numab-

si) nin, 27 ba:r:iranda usulsüz surette sovyet 

sularına girm~ini, 28 haziranda (Erime) 

japon petrol gemisinin müsaade almaksızın 

Sahalin'e 65 zabit ve tayfa çıkarmasını ve 

29 haziranda bir japon tayyaresinin Han -

das mmtakasmda sovyet hududu üzerinden 

vçmasım protesto etmiıtir. 

SAHALIN SOVYET KONSOLOSLU • 
CUNDA BiR ZİYAFET. 

Moskova, 9 (A.A) - Tas ajansı bildi

riyor: Blagoveıçensk'ten bildiriliyor: Ah

aan malumata naıaraıı Sahalin sovyet kon
se shanesinde Amur ebri seyrisef ain ıirke 

tj)e Mançuri seyr•f ain prketi heyeti ıere

fı e bir ziyafet verilmiştir. D vetliler mtya 

mnda SahaJin'deki japnn askeri heyeti reisi 

miralay Miadsaki de balunmalrta idi. Muma 

ileyh ziyafetin sonundan evel davetlilerin bn 
lunduğu salona terkederek birinci kata çık

mı_ş ve herhalde biç bir kimsenin kendiıini 

g-rmediğine za.bip olarak konsolosluk ki.ti

itinin odasındaki yazı masasının çclmıecesin 

de konsolosluğa ait evrakı alınıjbr. Muma

ileyh bunu müteakip ko olosbaneden 9k .. 
mağa teıebb- etmipe ae konsolosluk kiti

Li ile oda hizmetçisi kadın npnlan kiğrtlan 
geri almıılar ve kendisliıin i0kaia çıkması
aa müsaade etmiılerdir. 

UUl.GARİSTAN'DA 

YUGOSLAV HUKUKŞ[NASLARI 
BULGARlSTAN'DA. 

Sofya, g (A.A.) - Yugoslav bulcuk

§inzs, hikim ve .r.'Vllkatlarmdan mürekkep 

25 kişilik bir heyet, bulgar meslektaşları 
nın yaptıkları ziyareti iade etmek üzere 
dün Sofya'ya • gelmi§lerdir. 

Başvekil ve adliye nazırı M. Georgief 
dün heyet şerefine 'bir ziyafet vermiş ve 
iyrat ettiği nutukta iki memleketin her 

sınıf mümessillerinin yapacakları müteka 

bil ziyaretlerin karşılıklı anlaşma ve mu
karenet Için olan ehemmiyetini kaydeyle 
miştir. 

Bl:I GECE AÇIK ECZAHANE 

I -.[artalar caddesinde 

ŞEVKET Alll\IET 

Eczahnn~dir. .................. ~ 

var ormanlarda 30 kilometre kadar cep
hede ve bazı mahallerde 10 kilometre de
rinliğinde tahribat yapan yangın askeri 
müfrezelerle hüci'ım kıtalarımn müttehit 
~yretleri sayesinde söndürulct>ilmiştir. 

Hasarat birkaç milyon tahmin edilmekte 
dir. 

ISVEÇ'TE. 

Beynelmilel tediyat 
bankası' 

Bale, 9 (A.A.) - Başlıca emisyon ban 
kalan dün öğleden sonra beynelmilel te
diyat bankası merkezinde toplanmışlar 

ve ezcümle alman moratoryomu ile Da
vcs ve Yung istik.raılumm vaziyetini 
tetkik etmişlerdir. 

Bu moratoryomda Almanya - İwiçre 
mukavelesiyle bir gedik açıldığı memnu 
niyetle müşahede edilmiştir. 

Keza, ingiliz - alman mukavelesi de 
bu iki ıstikraz için ingiliz alacaklılanm 
geniş bir surette tatmin etmektedir. Da· 
ves ve Yung istikrazlarmm. mali ajanı 
olan beynelmilel tediyat bankasına gelin 
ce, 15/10 tarihinde vadesi hulul eden 
:qıves kuponunun ancak yanyarıya ve 
1/12 tarihinde tesviye edilecek oltln 
Yung kuponunun da altıda bir nisbetinde 
temin edildiği söylenebilir. M. Şaht bu 
hususta bir2ok suallere maruz ka mıştır. 

Federal rezerve bank.ası müdürü M. 
Harrison'un içtimada hazır bulunması, 

beynelmilel tediyat bankası idarecilerine 
bankanı:ı imtiyazatı meselesini müştere
ken tetkik imkanını vermiştir. 

Bu imtiyazatm Amerika hükumeti ta 
rafından henüz tasdik edilmemi olması 

beynelmilel tediyat bankasiyle, bey.nelmi 
!el mali bir teşriki mesai müessesesi sıfa 
tiyle, sıkı bir surette teşriki mesaiyi da
ha ziyade güçleştirmektedir. 

Keza hu içtimada Almanya'nın harici 
borçlar hususundaki vaziyeti de tetkik 
edilmiştir. 

İstanbul'a gcJecek seyyahlar 
lstanh 1, 9 - On- - deki mevsim 

içinde §ehrimiıe telif milletlere mensup 
bqyük seyyah kafileleri gelecektir. Bu ciim 
faden olmak -zere 30 lemmuıda Roma va 
puro ile 800, 8 ağustosta Oraya _vapuru ile 
1000, 2 l ağustosta Oıenya vapuru ile ge 
ne l 000, 2 ey ifil de Oıenya vapuru ile 800 
seyyah .gelecektir. 

Dahiliye Vekaleti ihtikirlarla mücadele 
i · lsta.nbuJ vilayetine Lir ıönder -

• ir. But · • bir ddes' t nazaran 
valinlıı riyaseti altında teıkili iycap eden 
komisyon ilk içtimaını ön"' üzdeki hafta 
içinde yapacaktır. 

Belediyeden, ticaret odasından ve diğer 
iktısadi teşekkülleraen birer mümessilin iı
irak edeceği bu komisyon ihtikara ait ıika 

yet ve ihbarlar üzerine de tetkikat yapacak 
ve Veknlete iycap eden raporları verecek. 
vm :ıamantla temevvücatı takip ve kontro1 
~ ecektir • 

• 

1. ş h. h e Almanya hadiseleri M. Bartu Londra'da yran a ınşa ıs -
• • d (Baıı l. İnci sayıfada) (Ba§l birinci sayıfoda) 

Ya a ille aıt uygu- - . b d' Uk m-ıakatm umumiyetle ılta ~n bı-
Muteakı"ben M. Hes 30 bazıran a ıse- _ '-- . . h .ı:ıd·-· t-L-· -'··"· . . r~a vaZJyetiııe srew ıc- &.1UDm U1 .... 1 ' t or lerin~ ~a.1lıcnla~ hatrrlatmı! ve tenkılın maktadır. arlDI an a IY • "dcletııu baldı ostererek farkı Prusya na - L dr g (A.A.) _Bu sabahki fran· 

Makô, g (~.A.) - Şahi~ıah Hazreile zi!e~in vasfa olan a_sh~ri ~ha ipret eyle - sız ~nin~İiz müzakeratı iki b:ıçuk snat 
rinin Rynhatl n e unda ihmaodar ola mıŞtır. M. Hess dem11tir ki: . .. .. ~ Mit akiben Sir Con Simon ur• 

d b 1 ı .. .. - " o l l'k l' .. l d d 1 r k surınurımr. te } rak ref akatlerin e u unmuş o an uçun~.0 - tc ı 1 e 1 gun er e e\' e 1 anca !• f mdan fran ız nazırlar ıerefiııe bir öğle ti 
ordu m~~ettişi _Ali SaU Pap ile Tahran bu- detli icraat k~:t~r~bilirdi: Bö~le ~ir fiddet - yafeti verilmiştir. • • . 
yiik clçm Enis Bey, kolordu kumandanı le hareket ettıgı ıçın . Hit.ler e mınaettarız. Sabahki miikilemeleri müteakıp ç bit 
Abdurrahman Nafiz Pa1a dün ak§am _ye~e Tecziye ettiklerimizia hepsinin menf~ tebliğ nefredilmemiıtir. Bilhassa deniz aı• 
ğinde Bahçecik köıkiinde Alibazreti Hu- ve marazi ac!am1ar olmadığını kaycletmeyı sailine hasredilecek olan öğleden ıo r \d 
mayuruın misafiri olar:ı.k ibulunmuılar~r. bir vaziyfe telal&i ederim. Bunların hazıla- müzakerah takiben tebliğ neıri mu'karre,.. 
İyran hariciye veziri Bakir Han Kazrmi ıle rınm yalnız hadisatın trajik bir surette le - dir. 
garbi Azerbaycan kuvvetleri lremandanı _lsülii yüzünden • -~~ oldo.kl~ ~e Bu gece Franaa sefaretin~ resmi ziya• 
Şahbahti ve lyran'm Ankara sefiri Sadık dıyorom. ~ milletinin ~~diyeti .mev feti vardır. M. Bar1u, !arnı ofleden ıo r& 
Hıuım da hazır bıllandu.ğu bu riyafette Şa- znu bahs c1dugu saatlerde ıahsı mesu!ıyet- :Paris'e hareket edecektir. 
binph Hazretleri Ali Sait P p.ya ço~ sa - lerin .. - liin- mWıakapya _hal~ yo~- M. Baldvin, hariciye~ dairesinde ca_fll 

· i iltifatlarda h lwmı _ . Şahin ~· H~ lat I~ asken krtaat ıle ~1~ yan eden miiza'kerata İ!tirak ememektedı" 
Hazretleri memleketimizi ziyaretlerine ait bır. nasebetlen otnw:ıakla berabe~, mıl- Mumaileyh, fraoıız nazırlarmı yarm lwlp 
tahasıöılerini b:lhassa pı ıciimlelerle ifade letin menfaatı namına, mzıb~t no~taı naz~- vekalet dairesinde kabul edecektir. 
etıni 1 a· . ırmdaa bmılar hakkında da pddetlı askerhk 

1 er ırf. ld L.. I _.ı rensiplerinin tatbiki lizundır.,, M. BARTU MAiYETİNDEKi HEYET• ''- stanf>a an llRlraya yom emer. H b da b".tün" b:ı- ı 
es un a sonra il sa IK mo • LE BİRLİKTE LONDP,A'YA VARD • inalı (nah geldik. Biz bııgi:ıtt kad~ ba baripl~ri ve bilhassa ıabı. fransız muharip-

ge!iiğimiz yolan bu fuıdar ba oldugıuuı lerini sulha da et ederek demi§lir ki: 
bilmiyorduk. Ba bizim için Jaıİ bir lrePf ,,~ zammı olan b""yük s • 
!da. Türkiye'ye be§Ô§ claraf: tf.ttim. Be- ker Hinclenburg burada p.rki Pnısya~da, 

§Uı olaralı geldim. Bandcm f01l meınmzm. em!eketimizi kurtardı. Sabık muharipler 
r- ki t'de gördüğam ı;ıe qittiğim #ın şey tarafmdaıı "dare edilen iki memJ .. ~etin, Al· 

r. } tm"fli s· ,- kl ok nya ve ltalya'nm, diioya ıulhuna teshil 
benı memnun ~ ı r. ':. ~r er~ ~. i .. io en fazla bir hararetle ç.a'lıpnakta olma-
fıahtiyarwıız. Zıra, ba§ta bayiik mımanız lan bir tesad5.f eseri değildir. Keza, Vene -
Gazi olduğu halde lsmtt ve Fevzi Paşalar- dik'te sabık muharip Hitlcr ve nluıolini ara 
la Tevfik Rüştü Bey ve tliğn rical oe fıa- mda samimi şahsi münasebat teessüs etme 
mandanlara maliksiniz. Bütün dünya İrtİ • si de bir teı:adüf eseri değildir. Lehli komşu 

Londra, 9 (A.A.) - M .Bartu ve bahw 
riye nazm Pietri jJe birlikte hariciye ki .. 
tibi umumisi M. Leger, siyasi ticaTet if• 
leri müdür muavini ve milletler 'Oetlliy 
firansız servisi şefi M . MassigH, fırlw 
teyn kaptanı duprez ve deniz erliru har
biyesinden kumandan Dc.ku Londrıa'ya 

gelmişlerdir. Heyetin Paris'ten hareketin 
den evd, İngiltere'nin Paris sefiri M. 
Georg Clark istasıyonda M. Bartu ile gll 
rüşmüşti.ir. 

bat ff maoasalalarla münasebatı siyasiye, ianmızla sulhLea m
1 
.üsai~dahtdi bbi~ vaDk·yet Mtesis FRANSIZ - INGILIZ GOROŞME-

. • . • B' ettik ve gene ustan a a 11 as er, 1 • LERl BAŞLADI ik!rsc.Jiye ve ı_çfımaıyelerıyle tanışır· rz al P'lsud ki · aı:eti idare etmektedir. · 
.:J' kad b' .b. . . t ıreı l s , sıy 

iki millet §imuıye ar m ınmzı anıma Esasen fransa'da da eski muharipler arasm 
mışfık. Bandan sonra miinasebetlerimizi o dn M. Hitler'io garp kom§Ularımızla anlat • 
dereceye getirmeliyiz ki, her husasta biri- mak i~in yapbğı gayretlere müsait bi~ cere 

"
. · · · t mamlıL·alım. Sizler Tebriz'e ka- yan müıabade ettik. Biz sabık muaııuıpler, ınmızı a ,, . l . . 1...: • b. k d h 

L ı.~ 1 l ' f,' kifayetsiz dıp omasının oırı ır ere a a 
dar göiirmeR ve rn~ o mazsa yran m ır lmrban gideceğimiz bir fe1iiket içinde tahrip 
kısmını göstermek ısterdim. Bu suretle yo- ~-- • · · tem"yomz Her tarafta asker .son 
r L • • • • f d fr • l euın:Sinl IS 1 • 
u uzafmaR ısteyıpm srz er en ıç ay~ı - harptnn mesul olmadığını hissetmektedir. 

ma• istemeyi§imdendir. Y ann yofculagıı- fakat bu suretle söz söylemek için o eden 
muz olmasaydı sabaha kadar sizleri bırah- bugünü beklediğimi soracaklara fU cevabı 
mıyacaktım. Tirkiye' de gtzİ§im esnasrnda veririm: 

ı. Bundan evelki seneler zarf mda susmak-6eni, Gazi ile yanyana gören kadm, nkeR d 
lığmıın sebebi cephe askerinin masum ol u: 

birçok insanların heyecanlarından göz ya§· ~unu bir taraftaa iylin ederken ay~ı as~erı 
lan döktüklerini görJiim. Bana kar§ı ola11 diğer taraftan talıkir eden alman haınlenyle 
nıııhabbete d lôltt eden ba tezahürden bil- birleşmemek ve vicdanlarında Versay mua
hassa memnııarım.,, hedesinin mesuliyetini hpyanlarla hirlik ol-

Şahinşah Hz. nin mihman -
darları dönüyor. 

MakU, 9 (A.A.) - lyran Şabinphı 
Peblni Hazretleri dün sabah sekizde Ma
ki' dan hareket etmiılerd.ir. Alahazreti ffü· 
marnn Maka' dan ayntırlarken fyran kıta
atı tarafından selamlanmış ve Maku halkı 
büyük hükümdarlarına karıı sonsuz bağlı

hklarmm parlak misali lnıı tezahüratta 
lnmnu;tur. Şahinşah Hazretleri Makfı' 

dan .ıyrdmak üzere ikamet ettikleri Bah
çecik köjkünden çıkarak resmi taıirni iyfı 

ekte ol n lyran kıta bru tefti! )'iir-
muslar ve miitenkiben müsaade allll!lk üze 
re hapa Ali Sait Paşa olduğu halde yer 
almıı olan heyetimizi selamlamıı ve bütün 
heyet azalarının birer birer ellerini sıkarak 
ved2lapnı_ştır. Ali S:ıit Paşa Şabinıah 
Hazretlerinden müsaade alırken Alfihnıre
ti Hümayundan ve Makfa askeri ve mülki 

eikil~anndan gördüğü samimi hüsnü ka
bul ve tezahürattan son derece minnettar -ol 
duğunn öylemi! ve arzı veda eylemi§lir. 

Şahin§ah Hanetleri de Büyük Gazi'ye 
hürmet ve Jelamlarmın iblnğmı beyan ve 
Türkiye'de hakkında gösterilen muhab et 
samimiyet ve misafirperverlik!.en mabzuzi
yetlerioi teyiden ifade huyunnuslcrdır. 
AJihazreti Hümayun hareket buyurduktan 
sonra Ali Sait Paıa ile buraya gelmiı olan 
zevatın, Şabinjahm maiyet ve refakatlerin 
de bulunan hariciye nazırı ve cenersliar ile 
:ıyrdışl n çok sa imi olmu§hır. Bundan 
sonra Ali Sai1 Pa§a yanında garbi Azer
baycan kuvvetleri lı:umaodanı Şı\hbabti ve 
diğer cenerallar olduğu halde resmi ihtim
mı ıiyf a eden fyran kıtaatmı selamlamıı ve 
kıtaat "zindebad,, diye karsr1ı1da bolun
mıqtur. Bu merasimi takıöeo heyetimiz 
l\1akU'dan ayrdmıı ve emiri leıker Şahbah
ti hududa kadar refakat etmiştir. Ve ııwr 
üzerinde Leyetim.iz selamlaıımqtır. 

mamak içindi. Bugün yükselen ses dünyaya, 
sulh Almanvası ile müsalemet Almilllyasııu 
biribirine k~rıştırmamasrnı ihtar ediyor. 

Şurası mılU.m olsun k~ Almanya' da as· 
Keri bir tenezzülı yapmak istiyenlcr bir du
vara çamacak1ardır.,, , • 

Burada M. Hes, bilhassa Fransa ya hı 
tap ederek demiştir ki: 

cı Harp esnasında Fransa, ~':1zitl:ıi~ en 
küçük bir parçasmı e:ı son enerJmyle m da
f aa etti ve edeciktir. 

Bunun için bala bir harp fikriyle oynı -
yanlara: "Hele bize hüc:uın etm~ve, Al~
ynya ginniye cesaret etmıler,, d'!e. b:g.'rdı· 
ğmuz z.ama fraosız sabık muha ı bııı an· 
lıyacaktU'. Dünya yeni Al~ya)ı. nıılama
r:mı öğrenecektir. Fransız mill~ti ~-~at ı:e.11 
di toprağının nasıl müdaf a edildıgım bıhr 
ve eski alman muharibi de f ransız eski mu
haribine hürmetten geri kalaınu, zira müt
tefikler davası uğrunda en çok kan döken 
fraosız ordusudur. Fransız hükllmeti mürnes 
s"llerinin .zaman z~an anlaşma fıhine pek 
de :ny:m.'Yan sözler sarf ettiklerini itilmekle 

eraher, Fransa hiikfünefoıin de sulhu iste· 
di~i hakkında ümidimizi muhafaza ed:yoruz. 
Satfihiyettar fransız mümessillerinin fran -
ıı milletini. ve eski mclıar.plerin!n lisaniy 

le konusmamalan miinh sırın parlamnelo • 
• l <ry,n kmımıdur. ,, 

M. Hes, bundan sonra M. Baıtu'yo pek 
ziyade hararetle methüsena etmi' ve demiş
tir ki: 
"-Bütün frantız ve nlmanlann Fransa -

Alm.,nya anlaflD smda eııfaatleri vardır. 
fA. H!tler Alman"'1'nm teslih~t mesele5İ Üe 
da 'l o1duğu b ide, b"tin ıa lnr~ yalnız 

iisavi bir muamele istediğini :teyit ttmeki:,. 
dir. Almanvn'nJD şRrk buıludu!l~... m~kal 
misaklnr iki b:iyük 'komsu mille ;n su1"mıı: 
tekeffül ediyor. Diğer hemhud'lt memleket 
hül.Umetlerinin de, kar§iMdı an!ı:ıyı! e1!!.f.1· 

na ·· steoit müsa!emetperverane tnaahedelc 
rin bu memleketlere harp ma'zemesi h:riki:i:· 

ekten daha höyük bir emniyet temin edece 
fıni pek yakında a:ılamalarını temcn 1i ede· 
riı.,, 

Londra, 9 (A.A.) - F:ransız - • 
liz görüşmeleTi bugün umumi bit ceief 
:ile başlıyacaktır. M. Bartu, Pictri, Letieft 
Massigli, Baldvin, Sımon, Lord Stanho
pe, Ro'oert Vansittanrt ve hariciye ne.zıt
rctinin daimi katibi celsede hazır buluna 
caklardır. 

M. Bartu'nun fikirlerini serbest~ ir 
zah edebilmesi için hiç bir progr.am tc1i • 

bit edilmemiştir. 

Fransız nazırlarının ikzmeti emasnı .. 
da dentt göcüşmelerınin tamamen iptidai 
bir tarzda noktai nazar teatisine münhaoo 
sır kalaCG.ğı anlaşılmaktadıı-. M. Pletri'• 
nin baıeketini 24 saat tehir etmesi mı·ıv 
temeldir. 

Salı günü M. Bartu ile birlikte dön• 
mesi de ihtimal dahilinde bulunmaktadılt 

TAN'IN BALTIK KONFERANSl 
HAKKINDA YAZISI. 

Paris, 9 (A.A.) - Le Temps gaı::ct• 
si, 1{aunasta üç Baltık memleketi eırasıı 
da aktedilen konferansı mevzuu bahtiet• 
mektedir. Gazete diyor ki: 

Kaunas konferansı sarih bir formül 
kabulüne muvaffak olursa, Letonya, E., 
tonya ve Litvanya mümessillerinin bwıo 
dan sonra Cenev.re'de ve beynelmilel koıı 
feranslarda tam bir itilafJa hareket d'.. 
ceklcri derpiş edilel>ilir. 

LIBURN'DA BOYOK BiR 
YANCIN OLDU. 

Liboume, 9 (A.A.) - Dün saat 10 dı 
Gambeta caddesinde kain büyük mağaıaiu
da miithiı bir yangın çtkmı§br. Bor ve 
Koutrasa'dan gcleıı itfaiye ku etleri ile 
halk at 15 e kadar §id le d v en 
~fetiıı önüne geç.meğe çal1j1DJ.1lardır. Saat 
15 te yaogın sönınüftür. Hn1arat m·· im• 
dir. Birçok biııalar tamamiyle harç ~ 
muştur. 

KOMÜNİST VE SOSY ALISTLERIN 
NOMAYJŞLERl. 

Pıuis, 9 (A.A.) - Komünist ve soay• 
listJerin tek cephe nüıruıyiııleri Bois~ 
Vincenne'de cereyan etmiştır. Hiç bir 
<lise olmamıştır. On binlerce militan da
vete icabet etmiş ve çim üzerinde hopaı
lörlerle verilen nutukları dinlcmi§lerditı 

Balkan talebe mümes ıllerl 
şerefine 

lstanbul, 9 - 15 t mm pazar - 6 
f ... hri.mize geleceli Batkr.n talebe m ""umt~n 
rinin ~erefme, Uilli Türk Talebe birliği ara 
fmdan bir Yapur t ıı- - t rtip ~dil • i1. 

Du teoezriihe d vetli olanlar ll"'}'ltoz e A 
dalar'a gideceklerdir. (A.A) 
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Tarama dergisinde! 
taramalar. 

Türk dili derleme iıleri içinde en ve • 
rbnli ve yararlı olanı geçen yıl açdan oı· 
manlı dilindeki arapça ve farsça sözlerin 
karşılığmı araştırma iıidir. Çok eyi bilini· 
Diz ki güzel ve sevimli türk sözlerini tut
aak eden, binlerce yıldır yerini tutan arap 
ve fars sözleri türk ağızlarında ve kaf ala
rmda yer etmiı ve yazı dili kadar konoı
ma dilinde de kakılıp kalmıştır. 

Bir türlü doğmıyan öz türk yazılarının 
yer bulması, çok yüksek doygu ve düşün
celi yazıcılarımızm IJU tutsaklıktan bir türlü 
kurtulamaması hep bunun içindir. Şimdiye 
kadar türk dilinde yaratılamıyan öz türk 
yazısı yerine, yüksek ışıklı türk ço -
c:ukları, gerek arap ve fars diJJerinde, ge

rek karııık ve yapmacık dilde o kadar bü
yük yazmalar ortaya çıkarmışlardır ki bu
gün bu büyük türklerin yarattıHarı yazma
lar karşısında herkes saygı iJe eğiliyor. 
Demek oluyor ki İsmail Hamal, (sıbahı 
çevherisini) Sina (Kanununu), Razi (Tef
sirini) Mahmut (Divanını) ve daha binlerce 
diişünii§çüler o yüksek ya11larmı türkçe yaz 
nns olsalardı türk dilinin de öz türk yaz. 
mal n, ölmezleri olacaktı. Bu kadar usta 
itler, hep türkün elinden çıkmıı iken, ne ya
zıktır ki, türk olmıyan yaban dilde yazıl
DU§hr. 

Bu dil tutsaklığı, eksiksiz §Öyle 1316 
Jıldanberi sürüp gitmittir. Arasıra öz dile 

doğru bir dönü! olma§ olsa bile hemen arap 

matrakiyle acem palası türk sözünün boy
nuna yapışmıpır. 

lşte bu kadar yıllık bir haynapnanm 

sonu olarak, salt türk sözleri değil, onun 

söı kurum ve yapı kuralları da o dillerin
lüne uydurulmuştur. 

Bu alışkanlık değilmidir ki son atılışta 

bile önümüze dikilmi§, bizi dinlenmeden ve 

Ü§enmeden yerimizde saydınnıya çalışmış

br. 1892 yrlmdanberi hep bu yola yönöl

mek, öz dilimize dönmek isterken bin bir 

engel gene bizi yerimizde ıaydmp durmuı· 
tu. 

En son türkün yüksek ve büyük tarihi

nin yaşıyan özünden hız alarak (dilimize 

doğru) savapnı açan büyük ıefimiz, bilim

li ve erimli bir yolda, bir düzene bağlı ola

rak bu iıi buyurduğu içindir ki artık öz 

dilimiz silkinip kalkarak, üstünü örten to

zu toprağı atmı§tır. Ak ıoyun ak dilinin ak 

fiizü fİmdi ortaya çıktı. 
Şu iki yılm topluca bir sayı dizisini ya

pabiHrsek inanınız ki kazancnnız çoktur. 
Ve en çokta benim gözüme çarpan, ilk ve 

ortada cıvıldıyan yavrularımızın artık ya

ban sözlerden bir tat duymıyarak ve en 
doğrusu ellerinde okuduklarmda böyle ya
ban bir söze rastlayınca onları anlamıyarak 
bunan türkçe karıılığını okutucularmuzdao 
sormalarında dır. 

Cazi'nin dil ülküsü tutmuı ve yürümüş· 
tür. 

Dediğim gibi bu iki yılın iyilikleri için· 
de önde, en ön dizide sayı1abileni de şimdi 
ortaya çıkmıya h ~lıyan Tarama Dergisi
dir. işte bu dergiden birkaç tarama örneği 
ynpmı\Vı uygun bu1dum. 

l 1636 sayılı yaynn yazınızda istediği
ni:ı üc isten bence en yar rlısı üçüncü dizi
de olanı~ır. Dilimizde kalJnnılnn yabancı 
ıözl•rn k rşılıld&n nrasında en uygun ve 
en çok rl'le Yatkm ırörünenleri toplıyarak 
dilim ve ~ücüm yettiği k dar bunlardan bi
rer nm"l< ~östenneve catıştım. 

Bmada sayılıp d"k"len ve çok zenf{İn 
'bir g<\z k Vl'ai! m ı old ifonu gösteren der
leme] r irinde ~imdi k ,}) nnhileceiYimiz uy

sal, ı:,,1,..1rran dile y tkm ve anlnşılması ko 
1 v cl-.nl n se"erek ileride yapılacak kıla
Vt17.a J,;, lrolnvlıl{ ol ca~ma ina dmı. 

n· .. ·"" irin dil işinde am ç olan yazı ve 
kon!lsma ct:limi7.de artık d,.iJismez bir yoM;ı 
'e11".-,.,İ• olnnlım derleyin bir gün önce 
türk 11:.~1:;ın1nii ortaya cıkannnktır. Şimdi 

taramadcın taradıklarım!' "n~lı}'Rbilirz. 
Edime M,.1'osa 

SEREF 

ŞEHİR 
Türk-Yunan güm· 
rük tedbirleri. 
Yunan gümriiklcr umum nıiidüri.i 

ile Seyfi Paşa arasındaki 
ı;öriişnıclcr bitti 

İstan·ıml, 9 (Telefon) - İstanbul'da 
bulunan gümrükler umum müdürü ile 
gümrükle rumum muhafız kumandanı 

Seyfi Paşa arasında devam etmekte olan 
ve iki memleket gümrüklerini alakadar 
eden muhafaza işleri üzerinde cereyan 
eden görüşmeler bitmiştir. Seyfi Pa§a 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Müzakere neticesinde Ege denizinde 
ka~kçılığa karşı tatbik edilecek müşte • 
rek tedbirler tesbit ve kararlaştırılmıştır. 

lktısat V ckalctinin yeni ataşeleri 
lstanhul, 9 (Telefon) - İktısat Ve 

kaletinin yeni ticaret ataşeleri mahall~ 

memuriyetlerine gitmeden cvel tetkikleri 
ne başlamışlardır. Tetkikler İzmir, İstan 
bul'da yapılmakta ve alakadar ihracat ta· 
Bu suretle ihracat tacirlerimizin bu işler 
hakkındaki fikirlerini de öğrenmiş ol
maktadırlar. 

Galata aray'da açılacak yerli 
mllar sergisi 

İstanbul, 9 (Telefon) - Galatasaray li 
sesinde açılacak yerli mallar sergisine iş 
tirak için 'ı:ıirçok vilayetlerden talepler 
ve müracaatlar vardır. Bu vilayetler me.1 
sup oldukları sanayi §Ubelerinde eşyala
rını teşhir edeceklerdir. 

Ticaret ı:;eıni kaptanları birliği 
İstanbul, 9 (Telefon) - Türk ticaret 

gemileri kapmnları aralarında bir birlik 
teşkil etmişlerdir. Bu birliğin 300 kadar 
azası olacaktı. 

Tiftik ticaretinıizin vaziyeti 
düzeliyor 

İstanbul, 9 (Telefon) - Piyasa haber
lerine göre; geçen sene altmıı bin ton tif. 
tik satılmııtır. Bunun otuz bin tonu sovyet -
ler, diğerlerini Brakfort ve Amerika almıı
tır. 

Bu netiyce senelerdenberi f eoa gitmekte 
olan tiftik ticaretimizin bayırlı bir yola gir
diğini göstermektedir. 

Yakalanan kokain kaçakçdarı 
İstanbul, 9 (Telefon) - Yeni bir koka 

in kaçakçı ıebekesi bulunmuı ve üç kişi cür 
mü me!hut halinde yakalanmııtır. 

Muhafız bisikletçileri 
Karaköse' de. 

Karaköse, 9 - Muhafızgücü bisikletçi· 
leri dün saat 18 de Karaköse'ye vardılar. 
Kendilerini ıehir haricinde vilayet ve halk 
evi namına bir heyet karıılamrı ve mektep 
binasına misafir edilmişlerdir. (A.A.) 

Isparta llalkeviııin f aaliycti 
Isparta, 9 - Halkevinin vilayet dahi

lindeki tetkik seyahatlerir.de yerleri tesbit 
edilen ve ziyaa uğraması muh!emel görülen 
tarihi asar ve kitabeler Halkevi binasında 

'"ıı'< olan müıe salonunda biril.tirilme
~e baslanmıştır. Tertip ve tasnif Meri bi
tince müze merasimle açılacaktır. (A.A.) 

HAKiMiYETi MiLLiYE 
6 

ve TAŞRA. 
lJ.dUimi:slfl. 

Bir yolculuğun 
duıyguları. 

Dokuz eylôl 
Panayırı. 
Panayır hazırlıbrı devam ediyor, 
panayır meydanında biiyük bir 

ba,·uz yapılıyor . . 
İzmir, 9 - 9 Eylôl panayır komıtesı -

nin faaliyeti devacı etmektedir. Panayır 
meydanında yapılacak fıskiyeli büyük hnvu 
zun inşasına baılanmıştır. Aynı zamanda 
panayır meydanının da güzel bir park hali
ne getirilmesine çalışılmaktadır. Panayır bu 
park içinde kurulacaktır. Ayrıca çocuklar 
i~in oyun yerleri yapılmaktadır. (A.A) 

Adanada Ziraat Bankası 
buğday alıyor• 

Adana, 9 - Ziraat Bankası buğday alım 
iıi hararetle devanı etmektedir. Diine ka
dar alman buğdayların yekônu tah~en 2 
milyon kilo idi. Bankanın elindeki depo
lardan birkaçı tamamen dolmuı ve yeniden 
buğday koymağa elveriıli depolar aranma
ğa batlanmıştır. Satmalma işini sekteye 
uğramamak, çif çiyi darda bırakmamak i~ 
banka mevcut cami ve medreselerden de ıs· 
tifadeyi düıünmektedir. Fiatlarda yeni yük
seliıler yoktur. Kıbrrs cinslerinin kilosu 3, 
yerli 2.75 kuruıtur. (A.A.) 

Aclana'da ıniitbiş sıcaklar var 
Adana, 9 - Üçdört gündenberi müJıiı 

sıcaklar tekrar başlıı.mıştır. Dün ve bu
~ün sıcaklık gölgede en fazla 38, en az 25 
Jerece i i. (A.A.) 

22 mahki'mı Adana "dan lstanbul'a 
sevk edildi 

Adanıı, 9 - Şehrimiz hapishanesinin 
arasıra sükfin ve intizamını bozan mahkiim 
lardan 22 si Adliye Vekaletinin emriyle bu 
ün lstanbul hapishanesine sevkedilmi§ler 

dir. (A.A.) 

Borsa cnciimeni intibahı 
Adana, 9 - Bugün şehrimiz borsa en· 

cümeni intihabı yapılnuı ve geçen seneki 
heyet azasından birisi değiıtirilmiflir. Di
ğerleri tekrar seçilmiılerdir. (A.A.) 

Vazifelerini ı;uii tinıal edenler 
nıalıkfön oldular 

Adana, 9 - Daruımaları ıehrimiz Ağır 
Ceza Mahkemesinde devam edilmeke olan 
ve vaizfelerini ıwistimalden, zimmetlerine 
para geçirmekten suçlu ve mevkuf sabık za 
bıt katipleri Azmi, Amhet Efendilerle gayn 
mevkuf sabık sulh hakimi Tahir Beyin mu
hakemeleri dün bitmİJ, suçlulardan Azmi ve 
Ahmet Efendilerin beşer seae onbirer ay ve 
onbeıer gün, Tahir Beyin d beı sene on ay 
hapsine ve zimmetlerine geçirdikleri pararla 
birer misli cezaların da kendilerinden tahsi
line karar verildi. (A.A.) 

Buğday kormna konıisyonu iki 
biiyük değirmeni yakın ·.köylere 

tahsis etti 
Adana, 9 - Buğday koruma kaounu

ıun tabikindenberi ~ehre yakm 
beri buğdaylarını şehir değirmenlerinde ö
~üten köylüler sıkıntı içindeydi. Dün top-
1anan buğday koruma komisyonu ıehrin 
muhtelif yerlerindeki iki değirmenin yakın 
köyler halkına tahsisini kararlartmnış ve 
keyfiyeti Maliye Vekaletine bildirmiştir. 

• 
yenı 

1 ' !t' J 
1 J i 

I ., .. ır 
ı j 1 

Dahiliye Veki i -
miz Keşan'da. 

İstanbul'u büyük bir düğünün ar• 
takalmış sevinçlerini ve yorgunlu • 
ğWlu taşıyan büyük bir konak gibi 
buldum. Şurada burada büyük ko • 
nuk'ların kente varışını kutlulama 
uruncun'dan izler vardı. 

Keıan, 9 - Bu sabah Edirne' den hare
ket eden Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beye· 
fendi, refaJ,atlerinde tef tiı heyeti reisi 
Sabri, hususi kalem müdürü Ekrem ve ya· 
verleri Arif B.ler olduğu halde Keşana gel 
diler. Vekil Beyin geleceğini lıaber alan 
halk, ksaabanın methalinde coşkun tezahü -
ratla Vekil Beyi karııladılar. Şükrü Kayl\ 
Bey Keşan' da iki saat kadar kaldıktan son
ra Geliholu'ya hareket etmiıtir. (A.A) 

Muğla - Dava!öl yolu yapılıyor 

Muğla, 9 - iki senedenberi bir zaman
dır inıaatı devam etmekte olan muğla-Da 
vas yolunun en sarp kısımları bitti. Bu 
sene yapılacak kmmlar için istikpf heyeti 
hu mmtakalara gitmiı ve istikşaflara baıla
mı§tır. Bu mmtakalnr Yılanlı Boli-Yılanlı 
Hau-Yimişan-Knradere-Diphandır. Şim 
diye kadar on ldlometrelik yerin isfikşaf atı 
vapıldı. Güzergah nmamiyetle iyidir. Bu 
fapılacak kısımlaruı her yeri yolun seri bir 
zamanda yapıl~sma çok müsaittir. Bu 
sene Dip ban' a kadar olan yirmi kilometre 
nin yapılması umuluyor. (A.A.) 

l\tilli İnkılap mecmuası 
kapatıldı. 

(MiJli inkılap) mecmuasmm ıeddedil -
mesi İcra Vekilleri heyetince kararlaımıı 
ve kararname ili tasdike arzedilmi§lir. 

Beynelmilel Parlamentolar kon -
gresi için teşkil edilen heyet 
İstanbul, 9 - 24 eylUlde şehri

mizde toplanacak beynelmilel par -
lamcntolar kongresine iştirak ede· 
cek murahhaslarla temas için teşkil 
olunan heyet Ankara'dan İstanbul'a 
gelmiştir. Bu heyet mebus Naci Pa 
şanın riyaseti altındadır. Ve Necip 
Ali, Zeki Mesut Beylerden mürek -
kep tir. 

Heyet murahhaslarla temasını 

temin ettikten sonra programı hazır 
lıyacaktır. 

Kongrenin toplanacağı Yıldız sa 
rayındaki tamirat bitmiştir. Tefrişa 
tın ikmaline çalışılmaktadır. (A.A) 

Zile'de yeni afyon mahsulii 
Zile 9 - Yeni afyon mahsulü çıkmıı ve 

kilosu' piyasada albbuçuk ila yedihuçuk li
ra arasında satılmı!"tır. Bu sene mahsul 
miktarı 7-8 bin kilo tahmin edilmektedir. 

(A.A) 

Denizli Halkevinin bisik
let Turnesi. 

Denizli, 9 - Halkevi tarafından komıu 
vilayetlere bir bisiklet turnesi tertip edilmiş 
tir. Kafile sekiz kiıidir ve bu sabah saat 
beıte yola çıkmı§tır. 

C. H. F. ve Halkevi idare heyetleriyle 
bir çok sporcu gençler tehirdeo dı~arda o • 

nuncu kilometreye kadar bisikletlerle ve O· 

tornobiıterle gitmişler ve orada samimi no
tukl~r teati edilerek bayırlı yolculuk dilemiı 
)erdir. 

Birinci konak Acıpayam'dır. (A.A) 

rı. 

Ankara'nın yüksek yaylasından 

Boğaziçi'nin ılık ve ıslak kıyılarına 
inen yolcu, gene sularda tutuşmu 

ışıkların ve yollarda dalgalanmış 
bayrakların gölgesini görür gibi o· 
luyor. 

Bir ucundan öteki ucuna değin 
bütün yurt bucaklarını biribirinden 
ayırt edilmez bir sevgi ile sevenler 
için Boğaz sularının fışıltısı ile Or
man çiftliğindeki körpe ağaçların 
dallarını dolaşan fısıltı birdir. 

Ankara'yı İstanbul'a bağlayan 
demiryolu, yolcuları daha ucuz gö • 
türdüğü için gidenler ve dönenler 
daha çoktur. 

O yüzden Ankara'da İstaebul'u. 
ve İstanbul'da Ankara'yı gönruyen
ler azalıyor. 

Bugünlerde sanki orada tfonis 
J sularım yalayan görez, burada çetin 
1 dağlara çarpan yele gidip gelen bu 
yurttaşların omuzlarında taşıll!lyor 

gibidir. 
İstanbul' dan Ankara'ya dömır • 

ken birçok duraklarda yakın gtııç • 
mişten kalmış ve buraların dağlan. 
na, taşlarına sinmiş armağanları ö
ğünerek anıyorsWluz. 

Bu yolculukta duyduğunuz b \1 

öğünç ve urunç öyle bir duygudur ki 
acunun son gününe dek bu yolda du. 
yulacaktır. M. N. 

Bu söyde geçen bir takım sözlerin b\l 
gün kullanılan dilde kar~rlıklar11 
,Konuk - Misafir 

Kent - Şehir 

Uninç - Heyecan 
Görez - Hafif rüzglr 
Öğünç - İftihar 
Acun - Dünya 
"Bu sözler tarama deıgl~n •haaııt 

tır.,, 

Muğla' da umran. 
Ala~atı bclediyeı;inin faaliyeti yeni 

eserler doğuruyor 
Çeıme, 9 - Alaçatı Belediyesinde b• 

gün çok verimli çalrınıalar v~rd~r. On •l 
içinde belediye kaıabada f ennı hır meıaba• 
ha, bir beton köprü bir aile parkı yapmıt. 
bütün sokaklar elektrikle aydmlahlmıı, ka· 
sabanın içinde düzeni bozan yıluklıklar kal 
dırılmı§, 1700 lira borç ödenmittir: Bele
diye kasabanm içinde görümlü bir hına sa· 
tın almrı ve buraya taımmııtır. Aynca be
lediyece bir tavnk istasyonu kurulmuı, da· 
mızlık davar ve aygır satm alınmııtır. Bu 
yıl belediyece kasabadaki kuyular temizle
necek, cümhuriyet meydanındaki park bü;
yütülecek, ltasabanın göbeğinde parkla ço
cuk bahçesi yapılacak, spor sahası yeri sa• 
tm alınarak düzeltilecek, caddelerdeltl bo
zuk yerler doldurularak, kaldırımlar yeni
lenecektir. (A.A.) 

Harice gidecek yolcular ne kadar 
tiirk parası çıkarabilecekler? 
Harice giden yolcuların memleket dahi • 

linde araba, hamaliye, ardiye masraflariyle 
mekulat ve meırfıbat mübaynası gibi zarurf 
ihtiyaçlarına medar olmak üzere m:ıknd • 
dema ihracına müsaade edilmiı oı~.0 ~ili 
türk lirası mikdarın görülen lüzu.m ·~~z~nne 
bilahare 25 lira olarak tahdit edıldıgı cıhet· 
le keyfiyet gümrüklere tamim olunmuıtur. 

ilan 
Cenup demiryolları müdürlüğündeoı 

Cenup DemiryoUan hat'armda me
rl olan katar vnktiharekct cetvelbi 
1 temmuz 1934 tarihinden iytJıaren ba 
zı tadilnta uğramış old:ığundan keyfi· 
yet muhterem ahaliye irn olunur. 

l' enlıehlrde Devlet mahalleıinde bitmek lltlere olan Vilayetler Evi. 

Daha fazla malumat almak istiyen -
1erin vaktiharcket cetvellerine yab!lt 
lstaıiyonlara müracaat etmeleri m"rcu-
dur. 7-2653 
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Garpta fikir hareketleri. 
IJA\A1IN Ki\ lETl HAKKINDA BUGUNKO VE YARINKİ 
TELAKKiLER - AlUERİKADA Ll\IU..'.\lİ VAZIYET - BtJTUN 

M~mleket postası Aydın'ın en yaşlı 
da öldü. 

DUNY ADAKl DE'1İR '\ Ol.LARIN UZUNLU~U Bursa beşinci yerli mallar sergisi 
Ayclm'm ea ibtiyan 125 yaımtla deY 

rin Hatice Nene de diiayıdu göçtü. Şa 
la Zaro aiamn öliimiyle yıhuı bil 
bitiin diinya alakadar olarken, Ay 
u y&Jlısıam ölimİİllÜJl kompdarmclan 
ka biitiin ıydmlılar Aydm gazetesiade 
dalar ve Aydm'm da 125 yapnda bir 
tice Nenesi buland.ğua iğreadiler. 

Baginkii ras m•lıarrirlerinia n kıymd

lıltrindt11 &iri olan llya Ehrenbarg, Mos
kova'Ja pkan Jzvestia gazdesinde nepet
tiği bir yazıda Çelyu,kin gemisinin geçirdi
ii maceradaa balııedtrktn "hayatm kıy

•di,, lıaklnnda diyor ki: 
"-Uzun zaman h J!D ve kuru kelimelerle 

yapdık. Bazı h" lerimizi ı.zhar etmemek 
isin adeta di~lerimizi sıktık. Baıka türlü 
la re ket etmek imkinsızdı. T oprağmıızı 
düşmanlarımıza karşı müdafaa mecburiye
tinde idik. Bu toprağın üstüne Sovyet evi
mizi kuracaktık. Omaııizm yapmağa vakti
miz yoktu ve gözleri bulandıran ani •efkııt 
ltahraıılanndan da korkuyorduk. Birkaç se-
ne evelki muazzam ciddiyet, içinde yaJa
dıkları ziihötakva havası adamlarD'lrza. 
mwl bir gayrete malolmuflur biliyor mu
sunuz 1 izabe ocaklarından ~·e pet·oldan, 
tonlardan ve hektarlardan, sonsuz hudut
suı rakamlardan balısediyorlardı. Fakat 
izabe ocaklara ile petrolü, milyo:ıfarca h:ı
Jll kuurtarabiJecekleri için seviyorduk. 
Biz rakamdan bahsederken beıeri dü§ünü-
1orduk. Bütün dünya sarf ettiğımiz gayreti, 
muzaffer olmak hususundaki azim ve ira
.temiıi biliyordu. Bazı garp muharrir1en 
bunlara "cinnet,, ve "taassup,, diyordu. 
Dinya izabe ocaklamnızla tayyarelenmı ı 
tanıyor, fakat kalbimizi henüz tannnıyor

da. 
Memleketimizin, hayatın kıymeti ne ol

duğamı bitün dünyaya gösterdiği gün böy
lece yavaı yanı geleli. T abiatm beniiı ip
tidai kudret ve heybetini muhafaza etti(i 
ft insanlarm bazlar karpsmda iktidarsız

l1klırını •inettikleri fİmalde idi. l~e bi
IİIDkiler onda bahmayordular, kahnman
lıklınndan bahsetmek lizım illi? Banu, 
tlDekistan mektep çoaaldan da itiliyor, 
Paris ilimleri de, T romoe balıkçılan da. 
Buz yığınları üstünde kalan insanlar ölim
lc mücadele ediyorlardı. O vakit bütiin 
memlekete tek bir irade yayıldı: Bu insan· 
ları kurtarmak. 

Dıipnanlarmuz cemiyetimi.ıin adıaı 

"kınnca ynısı,, ve f ertlerimim ıdmı da 
"makine koydular. Fakat kahramanlarm 
nerede çıktığını gösterdik. Çelyııskin kahra
_....... isimlerini birer birer laepimiz 
biliyoruz. Bunlar birer makine, yahut bir 
1111Ülenia muhtelif aksamı değil, zihayat 
İDsanlardır. Her biri ayrıdır, diğerinden 
farklıdır. Onlan yalnrz irade ve fedakarlık 
l»irleıtirir. 

Onlar kendi hayatlanDJ düıinmiyorlar 
w diğerleri için fedaya ham buluauyer
lanlL Bular ua,mda malapas olanlarm 
Wa• tne HTe kof-yorlartlı, pmki ba 
Jabm laymetilli l.itia ~lii Ye giiıelliii 

sentes üzerinden toplamak salahiyetini de 
haizdir. Bundan ba§ka giimiiı Ü%erindeki 
muamelatın bıraktığı kirdan o/o 50 vergi 
almcaktır. 

Gümüıün nakit olarak kuJlanılmuı ted
birinin bu şekilde tatbiki taraftarlannı da 
hayal inlrisarma uğratb. Zira piyasanın bu
günkü raycine göre o/0 50 nisbetindeki ver 
gi tedavüle pek mahdut bir kir nisbeti bı
rakmaktadır. 

Johnson kanunu hakkmdalri resmi tef
sirlerin beklenmiyen neticeleri oldu. Harp 
borçları üzerinden o/o 1 O nisbetinde tediyat 
ta bulunan borçluların Liç para nrmiyen 
borçlull&rla bir tutulmuı ve ayaı maamele
ye tibi olması garip bir vaziyet lııasıl edi
yor. l 5 haliranda herhangi bir tediye mu
amelesi ynpılmamı' olmasına bu bakımdan 
saımamalıdır. Diğer taraftan Rusya'ıun, 

borçlarını verimyen devletler arasına fim
diden ithal edilmesi Birlepk dnletlerle 
SoyYeder Birliği arumdaki ticari münase
bete sekte vemek ve ba müaasehabn inkİ· 
'11-fmı temin maksadiyle tesiı edı1en Vaşing 
ton ithalat • ihracat ban'kas!Dm serbestçe 
inkişafına mani olmak gibi bir tehlike arz. 
"yleme:ttedir. 

Hükumetin, nakdi daha ziyade düşüre
cek herhangi bir muamelede• içtinap et
mek kararında olduğa söylenmdde bera
ber mali Ye sınai mehafil ge:ae inflasyon 
hakkında ,ayialar çıkartmakta olup siyasi 
rııraretlere tabi olmak, müsait bir nıhi ba
let idame etmek Ye iktısadi bHunmanm 
darmamaımı temin eylemek maksadiyle do 
lann bani azami haddiae bar kıymet-
ten diiJiirilmesinden korkmaktadırlar. 

Birleşik devletlerin J.eme11 iter tarafID· 
da zuhur eden grevler bazı kodların tatbi
kindeki mii!kiilatı o kadar fiddetle tebarüz 
ettiriyor ki kalkmma kanmnman hemen 
haftan apirJa tadili ınnzal.au ediliyor. 
Filhakika Kodların bir sene içinde hayal 
pdıalılıimı o/c 20 nisbetinde yikseltmiı 

olmalanna mukabil mesai saatlerinin talı

didi yüzünden iJtİra kudretini aynı nisbette 
artıramamıf olnn amelenin hakiki iictdi a
za1mııtır. Kalkınma ifine sekte wrmaksı
zm müessese masraflarının tezyidi imkan -
sızlığı ve diğer taraftan reis Ruzvelt tara
fından teşvik edilen amelenin mctalibini 
lmbul ettirmek hansandıki azmi meseleyi 
bir kat daha naıikleftiriyor. 

Yııil Barsa'nm 

Yerli mallar sergisi - Bursa (hususi 
muhabirimizden) - Befİnci Bursr.t yerli 
mallar sergisi Vali Faılı Beyin bir nlitku 
ile açıldı. Bu sergi bize bir daha gösterdi 
ki: sanatkirlarmıız, yaptıklar. zarif ve 
saflam iıleri teılıir etmeyi aqk tamamen 
öğrenmiıler n bnn1Dl da bir .r-klam kadar, 
belki ondan da fazla liizum'J oldıığmm an
ı~mıılardır. Bunun en car jA misali: geçen 
sene sergiye 23 müesses, iıtirak ettifi hal
de bu seneki nrgide ye / alabilen miiessese 
adedinin 36 olmasıdır. 

Bursa'nm gayynr lkaret odası reisi Ce
vat Beyin ve kıyme1 /ı yardımcısı serginin 
umumi kitibi Cem ıl Beyin anlattıklarma 
göre: bu rakamın bir misli daha yükselme
si mümkünmüş. Fakat muazzam tayyare 
sinemasının bütün salonları ve koridorları 
işgal edildiği halde ancak bu kadar mües
seseye kafi gelebilıniflir. 

Bu seneki serıide geçen sene çok zarif 
birer daire iıııl eda iahisarlar idaresi ile 
lpekif fabrikasmı girme lk. Bilhu• Wıi
sarlır idaresinin iftirık etmiı olmımu ~ok 
amı ederdik. 

Yerli mallar ı.err.M'nin halk üzerinde 
}·aptıjı tesir babmmdan da vaziyet çok 
memnuniyete pyanaır. Nitekim, saat üçte 
yalnız davetlilerin girmesi li..ımıken birden 
hire binlerce llılkm sergiye tebacümii kar
şıı;mda bir tedbir almamımıı Ye sergi a
f onlarında fevkalade bir izdiham olmuıtur. 
Bu da gösteriyor ki: halkımız milli mama
hıtn karıı ~ok alikalanmıttır. Bunun misali 
de sergindı açıldığı ilk gün ve yalnız beı 
saat içinde 60b0 kiJinin sergiyi gezmesidir. 
Banyo m•,vsimi münasebetiyle ıehrimizde 
bulunan misafirlerden baıka gerek sergiye 
iştirak ıerekse sergiyi görmek için ft)uimi
u ge1enler mühim hir yekin tatuyor. Cad
dt'letde, lokutalırda, Wıçelmle sık ıık 
tapah çehrelere rıstlamaktaJIZ. 

Sergi komitesi aynca halkın eğlence 
i!ıtiyacmı da naıan dikkate ılmıı, sergide-

ile l.iliyerdalu.,, 

Maahaza iktısadi f aaİiyet miiJiresi mi
.;ait olmakta devam ediyor. Filhakika oto
mobil sanayiinde faaliyetin mevsim iycabı 

c!üflllesi ve mensucat ıauyiiıukki iatihu
latın mabsiis bir nisbette azalması hariç ol
mak üzere demircilik sanayii istihsal kud
retiaia '7c S& •iabetiw ~lq..kta ve de-

~* miryollaru yiikli vaı• adetli 7nMlea art tahvilatı, Nevyork belediyesi tahvilab ve 
itene Politique et Parlementaire mec- maktadır. Petrol istihlaki dahi lliait bir en biriaci ıirketler tahvilah tutmaahilmiı· 

••aı, t.a.ıira •nanla A111mlanrn ama- vaziyettedir. Maadin bürOSlllUUI istatistik- lerdir. Kanunun fevkalide fiddetli ahkamı 
.•• HZİJdİılt iair ,. gyf alan ıaqrcJi,or: lerİlle göre da.lııili ve urici mtiyaçlar için birçok borsa maamelatma sekte verecek. 

''lleclitiD içtima tlevresi, milüm bir si- vaki olan talepler yekWıu 1934 senesiıain fakat bu sayede de, Wall Street'e brp bay 
pli laiclise vuku balma\mm yaklapyor. ilk üç ıybk devresinde Z45 .W,e11 varil'e li eıuiyetsizlik ıöstermiı olaa laallun eaki
Liaiciııllmr nıiyete her uwa.du ziyade yalwadu ki bu yekWı ea yiiksek addedilen sinden dal.. lliieessir bir suette koraada· 
l.ikim olup tasvip ettiği kamlana cHde- ve 930 ~sinde ka7dolum 259.355.000 fana hinedince iytimatııılıiı zail olacak 
si meclis tarıfmdaa tasdik edilecektir. rakamından uzak değildir. Buna rağmu M. ve Wall Street'e kolaylıkla nclet edelrile-

lirçok Yerperia teziydini tazammllll Runelt, gayrilwuuıi fazla istibsaJe maai cektir.,, 
edea •erıi bnuna kaltal olduğa gibi Re olmak ve bu ıaretle fiatlarm lubounasiyle ff* 

isiciudıan giimrik tarifesi ha111111nda ıe- stokların azalmaaw temin ebnek lau1111un- Birkaç seneclenberi bütün dünyada de-
llİf ıalilüyetler laahıedea kanun da yıkm- daki azm ft brarm tekrar INlmmiıtir- miryollan inpab ftrmaı ıibidir. Al.an 
u çıkacaktır. Garp eyaletlerinde bikim elan fe.ka- me111Lö.den ılınan apğulaki İltıtittikler, 

Reaıi ..t.afil medisia çok geçmeden iade kuraklık, buğday ve sair h*"...hat hak 1927 senesiyle 1931 senesi ırasmda biitiin 
tatilini arzu ettiii metle İllpat l'e buasi lmda nıı endiıeler nmektNir. BaidaJ düayada mevcut demiryolal'IBOl unlaja
elnliye tamiri husaıandı dnlem yardnnmı faatmm yiikselmesi de b11 eMifeleria bir nu ıu rakamlarla gösteriyor: 
taz11111111111 eden kanunn • ka'lk111111& ifinde- ifadesidir. Ku~ıklıktaa müteessir elan 9ft- 1927 - 1.249.440 kilometre 
ki faydasına rağmen • kabul edilmemesi çilere devlet yardmwu esirgemiyecek. Mu- 1928 - 1.254.325 
muhtemeldir. haza kuraklık sa7esİll~ .U.1 azaldığı 1929 - 1.258.279 

Demol<ratlar tarafından müdafaa ve taWinle tabiat 1aikimetin aylanlanberi ai· 1930 - 1.279.735 
ciiıaluuiyetçiler tarafmdan reddedilen gü- rafbjl 1tir İfİ INrbç laıftada baprmıJ ola- 1931 - 1.281.911 
MİlfiİD ttkrr.r nakit olarak kullanılması hak cak. Fabl bnklık deYUI etlerse laiki- Ummni balana, yeai ..demiıyola İatu· 
bitlaki bm melNuaa meclisiace 6 7 reye metin zeriyab taWit siyasetimi terkedeftk tnua azahnamula pek malulat bir JÜslJette 
ka111 272 reyle ta.dik edikli. Ayan mecli- tezyidi yohma PWli am.ali de nrdır. miessir elmafbu'. Hakiki sebeLi, eaki wm
ıince dahi tasdik edildilrtett sonra Reisi- Muhtelif ........ "'1wtler Mnalarnm leketlerde iapatm ~ktaaheri IMitia ilııti
cümhur Federal Rese"e•in madeni ihtiyat marakabesi laakloadaki FlelcMr - laylma ,açlara tekabil edecek ,ekilde l.itmİf el
ılı:çesinin dörtte biri nisbetinde bir gümüf lnımma mali piyasalarda menfi neticeler malırmtlı 'ft direr tanftu a et....wı 
ilıti-t akçesi teşkil edecektir. Jleis, mev- verdi. Stock Exchange nbWaa ._ •· aakliyatıam pek ziyade terakki n iakipf 1 

1'af giimÜ! stoklarının amamunu, oma 58 kat hareketinde yalnız Amerika laikameti etmit olmuacla ın11111ıdır. 

amami bir prinifi. 

ki muhtelif eğlencelerden baıl<a 13 temmuz 
cuma giinii lstanbul' daa hususi bir vapurla 

Borsa'ya gelecek olanları bunldan İ§lirak 

edeceklerle beraber Uludai'a çıkarmayı b
rarlaıbrmıftrr. 

Bu seneki ser,iye iflirak eden miesse
seler pnlardır: 

lstanbal' dan ıtriyatçı Kemal, Eczatı 

Celal Ergun, Kehlibarcı Şevket, kuyumaı 

Enis Ali, llriyatçı Necip, kuyumcu Kemal, 

Bomonti fabrikası, Reklam matbaası, ku

yumca Sepon, Sireyya pııa fabrikası, ec

zacı Eıref, Linı P.arlr. 

Hatice Nene, beı kocayı Y&l'llllf, 

kocası ölmiiı beJinci kocamdan da elli 
ce evel bopmmıbr. 12 S lik eneBı ya 
dördinci kocaımdan bir kızı oJm.ftur. 
safdrr. 

fakat Hatice Nene .kızmm yanmdı o 
maı, orta mahalledeki barakasında ya 
ve komJUlarmm yardmıiy1e y k 

On beı sene evel Aydın'm :PDBJl 
rafından iıgalinde yaya olarak Çine'ye 
miı n istirdatta da ilk gelenler arı 

yaya olarak dinmiıtir. 
Hatite Nene beı sene eveline kadar 

kenımel yürür ve gezerc!i. Beı sene 
ayaklan tutulmuı sürünrek kona kom 
gider olmuJtu. Bir seneclenberi de yata 
dan kalkm1UDJJbr. Fakat yatak vaıiy 
de çenesi ve ıaideıi deime gençlerdea 
i§lemiıfu. 

Ölümünden bir gün evel Aydm'• 
hu kebapçısı Alımet ajamn kebalun 
ittemiı, kebabın iiıerine karpuz yemiı 
bir tas da karlı su içmi~r. 

Ondan sonra ertesi giin saat 16 de 
siye kadar hiç bir ftY yememi! Ye İıCID411911• 
tir. Fakat son nefesine kadar IÖJ 

ko....-tr ç.eaeıi ıöıle .......... a ..... .•. , ..• _ _.. ..... 
birinci ımrfmm A n B ...,_leriMe ollllllll 

138 taleltedea 71 tal.ite Wtjılııe..&a .. 
fak olm.J 51 hlebe -.le l.••flıır. 
ci ..Um A w B ı•ıletile dnaa 
188 talehedea S4 talebe ..afı resmif 
54 talebe iluule kalaıp. s.a mıfta 
zıh 51talebeden1Z tat.he fllıadetnuH 
mıı 39 talebe ikmale kalmıfbr. 

C.. telle ikmale ı..Jan 11 talebe 
9 • Aydm orta mektelMnde tekrar İID 
ohnatlır hnludan Liri ka1&DDUf tekiıi 
zaumımıJbr. Baıb mekteplerde im" _. ... 

gimt 2 tıldte de bn111111ılanlır. 

Banlardt.11 baıka Yekiletin emriyle 
ier mektep taleltelerilulen imtmam 
4 talelden Eluiz erta mektebiadea g 
bir talebe muvaffak el-ı dijer melıtell..U 
~ea plen 3 talebe ile kazana•wfbr. 

Biriaci ve ikiaci ıouE talebeler.._ 
T•pl.M J.a~tincfc ..ı hlaf ntft. kalu talel.e 1oktm. 

Eski,__ ~ F.a.a Kiitah 1 Mclıtıplndı - Vila1eti-iıde w 
· · faltrib U-L'tu U--L .:hwa fa~- 102 ilk gindiiz ve 1 yatı mektebiatle bu 
pıu il, ,.. ,_ ne 3547 kız, 6566 erkek olmak 
rib11, lanminel f11'rib11, Sinop'tın Si- 10113 çocak olıwn•Jlur. Tam deneli 
nop lıapiahaneai mamulatı, Busı'du bıçak mekteplerden 81 im ve 212 erir.ek o 

~· HıJ?ettİn, &.na kHaene fabl'İllul, ec- iiıere 303 çocak ıeJıadetumı almq iç 

ıacı Sami Emin, ıekerci Osman Sabri, ec:ıa- ..Eb ÜJ mekMpleriMea de 62 im 256 
a Halil Sami, Uladai maden salın firketi, kek olmak üere 318 köy yımısa 
s&buaa Lofçab Halil, aaraç Faat, INsakP ....... r. Tam dnreli ilk mektl!fler 
Remzi, IJUCI ll>rüim, dört yddız --.ı .... .ı.. 312 ...... erta taWle 

f L_..__ H Hi " --=- 1.ile .. n• edecekleri Yilayıtimisu mncat Z 
aunusı, asan imi ,_,_ ft Çil· melııt bW Mecek • 

L ·-LI" f-L-:L-1-- 1:1--L D_L ep --- ftllJ yu ı.--.ı 1111 ........ ., ...-uve PU111r d" ilk rt .. _L_ .. ~ L 
ır. ve o a .- mmyaa !!!WFM 

ıoao.u luant fa..._, Sirena Hum iilte hile ,11 • ...m .ı-a w.1 
ltaılo i!ltri, Kma•!SI b.lı 11de M..tıfa ıia pk .-.. w J,afla .... i1ıtiyaa 
kumaıçı Ahmet Hanul, gömlekçi Şökrii ve liteyl de J ' ıiytl lııiikilletillia 
MilÜr zam, S..uera Ah.et Hamdi, ha- 1.-., .. ,.. tiitltttb •yana. 
lacı Ali Rııa. MUSA -0. H. 

1 ıp1 Bar sa'11U1 1 ~I 

' 
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}' abancı postası. 

a ? 
To yo' da sözde Avrupa veyn Am rika 1 ki meıe kaplamalar, gotik pençereler, pa· 

usulü yemek yenilen yuz kadar lckant~ ~ar m ğa benziyen bölükleriyle mavi sema.; 
dır. Çünkü vasat ıınıfl n oldukça mühım lar, çimento zemin üzerinde kübist resim· 

·ı arda japonyalıl .. r mi li mutfn~lanna .sa lerle dolu çiniler. Bazen parlak bakır ten· 
dakatsizlik yaparlar ve htti kendı evlenn. . .. • . . 

• 
şı ş-

de bile yemek yerken milli adetlerine ya- cerelı tezgahlanyle Amenka gazmolarma 

Lancı usulleri karı§brırlar. benzer. Yunan milli kümesine mensup Panati • kimiyeti, k ıiiu1 oyun dev 'yor. 
Bilakis iJÇi mahallelerinde ve köylerde Fakat loknntalarm büyük bir ekseriyeti naikos takımı ikinci ve son maçını pazar gü- Galatns ıt:y'ı karfllmd parlak bir oyun 

e 

japon gıdaıınm esası daima pirinçtir. Ve garbın aıağı mahallelerindeki sabit fiath nü Taksim ıtadyomnnda BeJi,kta ~ e_kibiyl_e oynayan n takrmmm Bepkta!'m kar -
batta pirinç bile lüks gıdadır: Açlığa ma· halk yemekhanelerini andırır. Burada bü- yaptı. Cuma günü Galatasaray ı hakim bır smda çöziildüğü Jikir oyun ilerledikçe 
ıuz mmtakalarda ölmemel· için ot ve ağaç tiin milletlere has usdlerden mürekkep oyanla 2-1 mağlfip eden yunan talamın~n fiktaı'm kimiyeti de tilepyor. 1 
· buğu yiyen köylüler bertaraf ekser yer- muhtelit bir gıda tarzı vardır. Bif etk kuru Befiktaş' a karp oynıyacağı oyun ~! a~~~ı mn ve Şerefin iki güzel - - , kal • 

)erde pirinç yerine Hindistan'da olduğu gibi ve serttir ve insanın menşeini tasavvur et· netiyce merak ediliyorda. Bunan ıçrn gunun re .... • yahya.rak avta gitti. 
b pazar olmasına rağmen stadyomda old kça On be ci dakiyka: sağdan güzel bir daha ucuz olan uğday ve dan yenilir ve miye cesaret edemiyeceği bir vejetalin için- k "f b" kal b 

1 
k I ..+. mı· ·,.. sonra Ha'-'-- topu N verdı". Na· 

esı ır a a ı top anmı,.... ı~ K1U 
bayram günleri buna biraz yeıil sebze, yu- de piJirilmıFir ve fazla biberliliği yağ ko- Futbol maçından eve) atletizm m~b - z.ım hemen bem d rke bir vaziyette ve 
murta, tuzlu balık ilave edilir ve hepsiyle kusunu izaleye yarıyan bir nevi salça ile • tarının devamı yapıldı. Alman teknik ne- kaleye yakındı. Fakat kısa bir tereddütle 
birlikte japonlarm sof rasmdan eksik olmı- örtülmü§lür. Çorba bir nevi kimyevi kom- tayiç fUdur: . topu kaybetti. 
yan ve etrafa sert bir koku yayan kara primenin icap suyunda eritilmesinden hasıl 400 metre - Papadopolos 56. 6_:-l_O ~~ On sekizinci dakiyka: yu nldar orta 
turp vardır. Fakat et, bugün bile, aıağı sı· olmuştur. Balık dağılmcıya kadar kaynatıl- rinci, Ragıp iki ci, Arslan Haydar uçuncu, m avini oliçe nmn bir p s verd~ soliç gü • 

fi d d ıt 1 k Aı. ld"" f ' - 1 d" ·ı · l500 metre • yunanlı Çokulas 6~ ~4 • •41 b"ır r•lanta f\1ubterem'i atlattı an sonra nı ar a gı a vas ası o ara me!t'lu ur. mı ve etra ma soğnK patates er ızı mış- ~-lO birinci To oridis ikinci C.1aktut oçwı ~ r-

Bu, bin seneden fazla zamandanberi tir. Bunun arkasından da bozuk bir krem ·· t pu s içe geçirdi.. Soliçin Ö - boı, Be· 
Japonya'ya girmiı olan Budizmin mümin- veya İngilizce kelimede yapılan bir tertip cu, Cirit. Necdet 47,24 birinci Karakaı · :taı' halesi m-dafaamdı. F kat sekiz 
lerine bir hayabn kurban edilmesini iyce.p h tası yüzünden "terli omlet,, manasına ge- ikinci, Mufahbam üçüncü, . dreden aldan isabetm bir - Panafuıai • 
edecek her şeyi mcnelmesinin tesiridir. E- len ve ismine layık olan acayip bir tatlı ik" ~~nk - Fethi 3,21 birinci, ısarop los kos' güç) le hamladığı gol hrubnı ka-

ğer japonların balık yemelerine müsaade gelir. içilen çay mükemmel japon _çayı ye- Balkan b yrak yanp 8GO 4~~ z~ 10~ ~rclııi6 CI dalıilm: llqikıaı tuyikinin en 
edilmiıse ba sadece adaların bütün halkı rine kötü Seylan çayıdır. Japo:ıya'da çok Fenerbahçe takımı 

3 
24, t-5 bınncı, Beyog elli ıeklim aldığı sıralardayız. Hakkının 

idare edecek k dar hububat yeti§tirmemesi meıhur olan bir nevi elma ıerbeti de mev· lu spor ikinci, Beşiktaş iiçüncü. 
0 

Hayati'ye v ği güzel bir pası H yati eyi 
yüzündendir. Hatta kara hayvanlarının eti cuttor ki mayhoş lezzeti evveln hoıa gider. 150 metre manialı ko§ll: Se.i t l 1, 4-~ kollandı ve sr~ bir - e ta a bir gol ka 
bile bazen ıer'i hiyleler ve takdisler vasıta· Fakat herhangi bir avrupalıya bunun nasıl birinci Tevfik ikinci, Galatasaraylı Sedat ı ı drrdı. 
siyle yemek sofrasına giriyordu. Bazı vila· yapıldığını sorunuz: derecesi yeni Türkiye rekorud r. fik Panatinaikos b golden yd dı. Gittik-
yetler kasabalarında eskiden lokantaların Üç adım: Pulyos 13,45 biri~ci Tev, çe artan bir g yretle oymyorl~. -~ıiktasm 

- Bunun içinde her ıey vardır, diye • ikinci, Selim Üçüncü Fcnerbahçelı Polyos un lmti fıaklmiyeti yavaş yav ., coıul yor ve 
duvarlannda "dağ balinası,. yemeğinden crl-tir, ıu, karanla, bikarbonat ve hatti bel· derecesi yeni Türkiye rekom~u'.. • gittikçe miisavala yaklaşan bir oyun baılı -
bahsedilirdi ki bu, yaban keçisi etinden baş- ki bir miktar da katran. Her şey vardır fa- Sıra futbol maçına gelmışti. Evel YD· 

a bir ıey değildi. Bu bumsta ıöyle bir kat yalnız iıpirto ve elma yoktur. Bir bar- oanlılnr sııhııya çıktılar, halkı ~lim~d~!" yor.Karıı!ıldı gayret ve gesirilen tebb1ıeler
uhakeme yürütülürdü: "Balina bir balık· dnğm pek zararı olmaz ama fazla içmeyi- ve alkıılandılar b"raz sonra Beşıktaı goruo· den sonra devre 1 • o Beıikta,'m lehine •t 

lır. Eğer yaban keçisine dağ balığı ismi ve· • dü. f 
·ı· k • ı B nız. Merasimden ıonra iki takım 'ka.rplıklı ı.. ] ... kl' t h rı ırse onun etini yeme cnız o ur.,, o Şaraplara gelince, "bordo,, lar, "So. vaziyet ldı. Rüzgar yok denecek kadar te ikinci devrede cyunun acagı !C ı a 

acayip tabir nrtık tarihi bir hatıradan iha· tern,, ler ve hatta ıampanyalar bulabilir- sirsiz. Güncı runanblarm aleyhine. mine çnlışanlar çok ··tereddit idiler. Çün. 
rdfü. çünkü Japonya'da uzun zamandanbe B ) k . A Panati"na·ıkos takanı Galatasaray açın· J,

0
•· her iki takım birinci devreyi - v1 ıe· siniz. un ar e ıenya vusturalya ıarap- • 

ri etin haram olduğu fikri kaybolmuıtur. 1 . 1 1. • • I k daki kadrosunu muhafaza ediyor. BeŞktaş ra·ıt altında bitinni<lerdi. iki ta da yor· any e yer ı ıspırto nn anJtmlmasmdan 'l' 

İmparator Meiji, nüfuzunu mutfaklara elde edilmi§tir. takımı da §Öyle tqekkül etmiş: gun ve bnlsiz değildi, en~rjisini idameye 
knn§lllıya kadar götürerek garp yemekleri· Mehmet Al~ Hüsnü, Nuri, ft1uhtercm, muktedir görünüyordu. 8:?,Şiktaı'm bir gol • 

Fak at lokantada ıükfınetle yemeklerini fah · F · H · H kkı Naz~ Şeref ı·h· · ni milletine tavsiye etmişti. Fakat ondan n, eyzı, ayati, a ' ...... ,. ' liik avantajı da siyah beyazlılann gı ı ıyeli 
yiyen ıu uzun saçlı, iri gözlüklü genç ada- Eıref. Hakem Galatasaray'dan Suphi Bey. r b" ·· 

evel hür fikirli bir japon: Fukuzan yaban mı, tayyorlo ve fötr :§apkah fO genç kııı Oyuna yunanlılar baıladıbr ve ortadan için kafi sayılacnd k kadar kuvvet ı ır uey 
cı tegaddi osuJleri lehinde mücadeleye gi- bir akın tecrübesi yaptılar. Beşikta§ topu yidc sayılama~ ı. 

a ar 
n 
ar. 

e i 
n: 

ve kimono lan tıpkı biribirine benziyen ı:u O rt ı. ı d ve son kt. dar riıti ve bu tegaddiye tabi tuttuğu bazı genç -s iade elti. Fakat yunan sol müdafünin uzun yun ço se 'D ! 1 .... 

ler üzerindeki tecrübesiyle garp yemek u- ihtiyar çifti seyredi iz: Nadir ve nefis ye- bir vuruşu ile yunanlılar hiicnmn tekrarlndı bu ıekilde devam etti. iki d b tü~ Çı tı 
1 f d 1 . . Bö' l b mekler yiyen adamlar gibi pek memnun lar. Beı:iktaı:hlar irin kısa bir tereddüt dev- gayretiyle oynadığı " müsabnka ço sen T -··-,..ı• ıu ünün ay a arın• ıspat ettı. y ece es· ':t: :ı: r cereyıın etti"m "ırin bu sertlik b fif bir dere- a ki d h ·· d h görünürler. resi ve bocalama. Fakat siyah beyazlıların ..,. :r enenlerde baca ar a a uzun, göğus a a "k ceye k d r gayn· kabili içtinaph. 

Avrupa'da otormnı olanlardan maada vaziyete bakim oldukları ve h-cnma geçti • geniş, hastalıklara karşı mukavemet daha lerini göru··yoruz. y nan kalesi iki dakiy ha Bu d,.vredeki umumi vatİ) eti 
.1. "lk yt:rli halk garp yemeklerinden bir §eY an· bildi 

fa7.1a oluyordu. Ve bu münevver aajlm ı içinde sağdan ve soldan sıkıımaya başlad_ı. hulasa etmek ka · r: 
6oh·Prsite ile beraber ilk garp usulü lokan- \amaz. Komıuları çinliler gibi hiç mideleri Dördüncü dakiyk da Şeref'in sı ı hır (ki t kun d zaman zaman v ziyete ha • 
tayı memleketinde tesis etmiştir. Et, sebze, bozulmadan kokmnı yumurta ve bozulmuş "Ütü, yirmi metreden e.tılıın bu çok güzel kimdi. Yan.alıldar baıan .. f~ik. o~ı:ıyorlar, 

• et yiyebilirler. Japonya' da bütün tüccarlar ··t l 1 · · s· · 1 k -ı ra ta b ., l l h kimıyeticı kabu • er şey orada mükemmel ve taze pişırme •u , ta enın zavıye mı ya ıynra a a • bazan da efıKtaf ı arın a · • , 
lngiliz usuliydi. Bu lokanta pek büyük bir ve bilhassa gıda emtiasmda sabtekArlık ya tıldı. le mecbur oluyorlardı. Yalnız ~~aş ıD 

prırlar. Balıkçı asnnntika satar, sütçü gü. Halkın sevinç tezahüratı arasında hake· daha fazl gol fırsah haın~ab.ld gı ve 
uvaffaluyet kazandı. min bu golü snymndığı görülüyor. Sebebi an u··sıu···ste l•nA~ıirmı st>ylemek lamildır. • 1 • ğümlerini en yakın bataklıktan doldurur, • ~".., 

~ki lele FALiH RIFKI 

Londra ve 1ngili2 haya ı 

tasvirleri, mllletler arasın• 
daki mücadelelerin münıı• 
kaşası. 

Kitapçdnrda • 
60 kurtıı. 

-

Bu lokantanın pek çok benzer en ve laıılamadı. Hakem galiba Beşiktaş oyuncu· Bu devrenin en e-ıayaru dikkat ha.re eti lı d F ,__ b" ki bira barsaklannızı tutur+urur, konserve ku- 1 d bi · · f t dı B ikt ' b :r.. kad b k alefleri meydana gel i. aıwt ırço arm :r• ann an nnı o say say . e~ · aş m a- yunanlııarın otuz biri ci dakiy a, ır ar 
da modellik mükemmel prensipleri kaybol- lalan mumya parçalnriyle doludur, 1alça- gaıalık 11ralnnnda nttıklon goldü. aç bu Büyük taarruz ıl oldu 
d K T k h . d b ka leket htr asitfinik kokar, parlak etiketli tütünler kildar kokmuı:sa o kadar onlara vropai l 

1 
ı be berl"kle bitti 

u. oca o yo ıe rın e aı mem :r suret e • ra 1 • M. ~--ki Be..ı.. ·· el bir Yal• 
merkezlerine layık iki veya üçten fazla lo- kenevir ve kuru ot lezzetindedir. gt!lir. Snopluk ve bir memleket vazifesi Yunan takımı heyeti umomiyesiyle gü • ~· 

1
1.U f .ı __ 

. dığı ve alqam ütÇbanui ~ra ınaaa anla bnlunınaz. Yirmi lındarmda zevksiz Fakat japony lı müıteri bütün bu kor- yapmak endiıesiyle gençler gitgide avmpa- zeldi. içlerinde sol rıüdafi, orta muavın ~e oeı..dikn ve biiyik bıammı • 1ııf.ı.. 
de olsa tehlikesiz kann doyurmak kabildir. knnç şeyleri rahat bir kayıtsızlıkla miyde- lıları ürküten bu kötü lokantalara rağbeti iki açık temayüz ettil,..r. Beıit-taı'ta da_H~ rr le ve resimleriyle cıanl dırın bu • 
F kat ötekilerinde ali h vermesin!.. sine indirir. Bir yemeğin yağı ne kadar bo· artırmaktadırlar. nü, Hakkı, Nuri -:rı!n.daılar arasında ııvn • ;eiıi eseri tavıiye ederiz. 

Lokantal rın dekorları muhteliftir; es- zuk, lezzeti ne kadar acayip ve peynir ne la Repüblik'ten len oyunculardı. , 

·~~~~~~~~~~~~~~~-----~m~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~:m~~pili~u~kla~~ı;Val~~~a~ ç~res~dehl 
HQkimiveti Millive'nin Romanı: 3 Tefrika: 44 etmek insanların biribirni anlamasına yarıyan iki tek vasıta· . .

1 
. na verdig-i zevkle değişmesini beklemekte oldu• 

d ı,jtzgı erın, o _. 
ır... • nladı. Biliyordu ki ancak ilk defasında veya habeı! • 

nsanlığın hali. 
Andre Jlfalro 

"Hey efendi, sepetinizi gösteriniz,, Otların altında saatler, 
köstekler, elektrik lambaları,fotoğraf makineleri var."-Tav 
şanlanmza siz bunları mı yediriyorsunuz? - Evet gümrük 
müdürü Bey. (Ve sonra, tavşanları tehdit ediyormuş gibi) 
eğer bunlan beğenmezlerse onlara vereceğim başka şeyim 
de yoktur. 

Valeri: 

- A bu fenni bir hikaye, dedi. Şimdi hepsini anlıyorum. 
- Siz Alis harikalar memleketindc'yi okudunuz mu? 

- Bundan şüphe mi ediyorsunuz? Baştanbaşa ezberim-
dedir. 

- Sizin gülümsemeniz bana hiç maddileşmiyen ve yal
nız bosluklarda dalgalanan nefis gülümseyişi görünen kedi 
hayaletini hatırlatıyor. Ah bilmem neden, kadın zekasx hep 
kendi mevzuundan başkasını intihap eder? 

- Onun mevzuu nedir, dostum? 

- Herhalde, sevimlilik ve anlayış. 
Valeri düsündü: 

- Erkeklerin bu adı verdikleri şey zihnin tabiiyetidir. 
Sizin kadında takdir ettiğiniz şey sizi tasvip eden zekasıdır. 
Bu pek, pek huzur vericidir •.• 

- Bir kadın için kendini vermek, bir erkek için temellük 

- Sanmıyor musunuz ki dostum, kadınlar kendilerini g~nud:n şehvete mağlUp olurdu. Elektrik düğmesine yetı-
(hemen hemen) hiç vennez ve erkekler de hiç bir şeye te- 0 ma d ·· - ·· d ... bir ıhk4 

şemiyeceğini anlayınca, vücu unu, gogsune ogru 
mellük etmezler? Bu bir oyundur: "Ona malik olduğumu U· ·ı~m kapladığmı, Ferral'm. bak. ışlarından. d. a.. dudaklarımll 
rnuyorum, şu halde o da temellük edildiğini sanıyor .•• ,, De· ~ b b 1 g 
ğilmi? Ha? Size söyliyeceğim kötü bir şey ama bu vazi~et, şişmekte olduğunu hissettı ... Bıraz sonra ~tun un .a:ın 
kendini şişeden daha ehemmiyetli sanan tıpanın hikayesıne çeceğini düşünerek, onu affetmemek kararıle, kendını hır-a
benzemiyor mu? kı.·; rdi... "' 

Bir kadında ahlak serbestliği Ferral'ı tehyiç ediyor, 
fakat düşünce serbestliği sinirlendiriyordu. Bir kadına kar. ı 
üstünlüğünü gösteren tek hissi ona duyurmak arzusundan 
kendini alamadı: Maruz kalınan utancı duyurmak arzusu ... 
Valeri bunu anlamadı ise bile onun kendisinden ayrılmakta 
olduğunu tahmin etti ve gittikçe büyüdüğünü gördüğü cis
mani arzuya karşı mütehassis ve istediği zaman onu avucu 
içine alacağı düsüncesiyle müteselli, (ve mademki gülümse
yisini de seviyordu ... ) dudaklan yan açık, Ferrcl'a baktı. 
Bütün erkekler gibi, o da teshir edilmek arzusunu teslimiyet 
sanmıyacak mı idi? 

Okşanmak Valeri'ye, kapanık bir ifade verdiğinden Fer
ral bunun değişmesini istiyordu. 

O vakte kadar, bütün münasebetleri hep karanlıklarda 
geçmişti. Valeri bu sefer de lambayı söndürdü; Ferral yaktı. 

Ferral enterüptörii el yordamiyle aramıştı; Valeri bu 
hareketi bir ynlıc:lığa hamlederek lambayı tekrar söndürdii. 

:t • ··ı Ferral gene hemen y2ktı. Asabı cok hisli olan Valerı gu • 
mekle kızmak arasında, bakı!\ları 

4

bakışlarına rastladı. Fr 

Valeri uyuyordu. Muntazam nefes alışları ve uyk~ hnl 

nin ,,.evşeklig-i dudaklarını tatlı tatlı ve alınını~ zevk,':: s 
b a· k ndıne· ıns~ suz ifadesi ile kabartıyordu. Ferral ken 1 ·e · d d 

b . k" g"bi _ bir hayat ... ,. e 
lık, ferdi, mücerret, tek, • enım 1 1 

• ancak utançla du 
Valeri'yi kendi vücuduna talı~ssu~ ~'tta bulunmuş oldu 
yabileceği bu zevl-i onun yerme u f" kt k"" ··ın . 

. . k ndini bu men ı ze\1 en uçu 1 
ğunu tasavvur ettı • 0 ~ le 1 k 0 da benim gibi ne eksik v 
f d. d "Bu bu a a ı · ' ' arze ıyor u. . • . . t" ile mütenasip duygulu biliyor 

fazla l·entlmı cmsıye ı . di 
ne .. ' 1 der o-ıırurdan mürekkep o1arak hısse yor .. 
kendını arzu, ce ' ,... · d" d -·ı ku d d 
Her.halde bövle olacak .... ~a:.at. şım ıd e;ı :. u~ v; u ~ 
lar onu, anki canlı ve _hur • ır ınsan1 kepf dmı~ _ e,. ya !1b~ ~ 

" b" r muvaffakiyetın mınnettar ı 1 a e .. 1 ımı gı 1, 
manı 1 

h ·1·.. ı· d 0 rd tün varlığı ile bu tam se vanı ıge tes ırn e ıyo u. 
Ta Büyük Okyanos'a kadar uyku içinde olan Çin geces~ 

nin büyük sessizliği, kaf uri ve yapııak kokulariyle o~.u. ~; 
manın r.lışmda, kavrayıp yakalıyordu: h;ç bir vapur düd\;'1 

biç b~ titfek s si artık i§iti i~orclu. _ 
(Som.ıvat") 
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#epal'ııt bir lıokal 
adt murahhası gt· 
~l!nlerde lngilterı 
lnralını ziyartf için 
f..qndra'ya gitmif· 
tir. Fevkalade ma· 
ralıhas, kıral tartı· 
lından kabul edildi 
fi sırada, tazitı 
için başındaki fa· 
an tüyünü eliyle 
incfiTerek selam 
wrmektedir. (Reı 
ınimizcle I ngiltere 
lnralı gEr~r.memek 
tıdir.) 

llAl1Mtml MIWn 

haberleri. 

Geçen halta Pariı'tc, lllalııim merasimle 
yapJan gizıllik miisabakaıında " Miı 
Sranı,,lığı matmazel Siman Barilye adında, 

on yedi yapnda '1ir parisli /
kazanmıftır. 

Diin Loftilra'ya gi
den Fransa harici.· 
ye nazırı M. Barla 
bundan ecıel de kii 
çiik itilaf payl'.lhl· 
farını ziyaret etmİf 
ti. Resmimiz, kii
çiik itilaf meclisi· 
nin toplantısı ııra· 
sında Prag' da ha· 
zır balanmaş olan 
M. Barta'ya M. Ti .. 
tiilesko, M. Beneı 
ve M. Y ıotiç ara· 
sımla ıöıtırmektı 
dir. 

r 

Meksika ciimhııriydi reisliğine, resmini 
dercettiğimiz, ceneral Lazaro Kardenas 

intihap edilmi§tir. 

Japonya' ela mali bir iskan dal yiiziinden 
kabine istif aya mecbur alma§ttı. istifa eden 
ba kabinenin reisi, resmimizdt görülen, M. 

Saito icli. 

Fransız akademisi edebiyat biiyiik mika
fatım ba yıl M. Aııri dö Monterlan'a 

vermiştir. 

D. O. Yolları ve Liman · 
lan U. Mel. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

ti.AN. 
Pazarlıkla 1 S ton kireç alma • 

caktır. Taliplerin nüınuneleriyle bir 
likte 14 - 7 • 934 cumartesi günü 
saat 15 de Ankara mağazasında bu 
lunmaları. (1491) 7-2660 

Tarık Edip ve Ş. 
Kütüphan.esi 

Gazi heykeli karşısı. Tele• 
fon: 3000. 

Almanya maalıedelerin kendisine miisaade 
ettiği ıartlan haiz deniz fifospna yaoaı ya
vaf tamamlamaktadır: bu ıef er de Vil
helmshalen limanında, Doyçlan sisteminde 

ki kravazörlerden "C,, harfini taııyan 
gemi denize indirilmittir. 

Döğii§ttn sonra ı Ağır ııklet ciltan bok• 
,ampiyona Primo karnero'mn Amrrika'da,, 
Birle§ik devletltr ağır sıkltt faınFİyona "' 
me§hıır sintma yddızı Mahı Ber ilı cihan 
şampiyonlaiia unvanı için yaptığı milsaba· 
kayı kaybettiğini yazmıyt:k. Resmimiz, 
ayağı krnlarak hastahanede yc!an Primo 
Karnera ile kendisini yenen lt1aks ~r'i 

hastahanede f~alaıırkftl göıteriycr. 

f raımı dimlıar 11· 

i.U.i ziyaret İ{İn Pa 
ris' t giden T •mıı 
Btyi Pariı camisi· 
ni de gezmİf cıe o· 
rada Tıınaı'taki 
lransız amam Polisi 
M. Peyraton H ca· 
mi midiiri, T aıuu 
stfirlerinden Si 
Kaddrır btn Gabr:t 
taraf mdan kabul 
tdilmi§tir. 

. J... .. . ' 4:-,, . • . . ,; • . . ... ~ 

Hayatım Sana Feda 

----..a=------------------------~------------1-.t-------------------------·------------------------------ı-.------------
Askeri Fabrikalar Umum 

lV1 üdürlüğünden: 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün Kırıkkale fahri· 

ka ve müessesatı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75.98 lira 
· Ucretle bu vazifeye talip olanların şeraiti anlamak üzere, 
Diplomaları ile nüfus hüviyet cüzdanlarını ve varsa evelce 
çahstıklan yer_1ere ait vesaiki, umum müdürlüğe hitaben ya· 
zacakları bir istidaya rapten umum müdürlük zat işleri şube 
sine müracaatlan ilan olunur. (1448) 7-2614 

Ma ·y Veka e ·n en: 
Varidat müdüriyeti umumiyesinde teşkil edilecek şube

de istihdam edilmek üezre altmışar lira ücretle ve imtihan
la iki daktilograf alınacağından taakal orta tahsilini ikmal 
etmis olan taliplerin bonservis, nüfus tezkereleri ve sıhhat 
raporlariyle imtihan günü olan temmuzun on dördüncü cu 
marte~i günü saat on dörtte imtihana girebilmek üzere 12 in 
ci per mbe akşamına kadar Maliye memurin müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

İmtihan 
Hesap 
Kit~bet 
Makine (1505) 7-2(;) 

Bursa Vilayeti Ahmet Vefik 
p şa hastahanesi ba ~ tabibli· 
ğ·nden: 

934 mali senesi içinde müessesemize lazım olan (2750) 
lira muhammen kıymetli mualece ve tıbbi levazım açık mü 
nakasaya konmuştur. Münakasa 22. 7. 934 tarihinde bitecek 
ve o gün saat 16 da ihale olunacaktır. Taliplerin dipozitola
riyle beraber hükumet dairesinde vilayet encümen kalemine 
müracaatları lazımdır. ( 1489) 7-2661 

rLala ya aye eını: 

8023 lira 39 kuru~ bedeli ke~fi havi olup vilayet merkezin 
de ve Gazi bulvarında kf.in Taşmektep ikmali inşaatı 3. 7. 
934 tariiıinclen iytib:ıre.n bir ay müddetle ve kap:ılı zarf usu 
liyle münalrns .. r:ı \ ~czdilmi~tir. 

T~linlerin t"k'i~n.,llclerivle t::minat akçelerini muhtevi 
zarflarını ihoie ta-ilıi ckn 2. 8. 934 perşembe günü saat 
16.30 a ka(1

:!.f vi1 .. v ... t d-ı'mi enciimeni riyasetine tevdi eyle-
meleri ve f"'::1 :ı t"'f ... ;ı .. t almC'k ve l·c~ifname ve şartnamesini 
~örm-::!~ i~tiy ...... , ". 1 r' .. :.....,i encümen kalemine müracaatları 
lfümmn it~~ o' 1 •• (1".77) 7-2651 

Çankırı Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli "Çankırı • Kastamonu,, 
yolunun 32 ile 34 kilometresi arasında şose tamiratı esasi· 
yesiyle bir adet menfez inşaatı 16 haziran 934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konul· 
muştur. 

Arzu edenlerin fenni ehliyet vesikaları ve yüzde yedi 
buçuk teminat akçeleriyle birlikte ihale günü olan 16 tem· 
muz 1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte vi· 
~ayet daimi encümenine müracatları ilan olunur. (3683) 

7-2621 

• 
e etinden: 

Zonguldağm Karpiçlik mevkiinde kain 241 numaralr oca 
ğrn me~ •l müdürü Abdülkadir Efendi ahiren mezkur müdür 
lükten feragat eylediğinden ilan tarihinden iytibaren üç ay 
zarfında amilleri tarafından ocağa mesut bir müdür tayin 
ve resmi ikametgah irae edilmediği ve halen gayrı faal bulu 
nan ocak ciddi olarak faaliyete geçirilmediği takdirde amil 
lerinin bu ocak üzerindeki haklarının iptal edileceği hisse
darlardan mumaileyh Abdülkadir Efendiden maadasmın 
oturdukları yer malfim olmasına mebni tebliğ m~kamma ka 
im olmak üzece ilan olvnur. (1494) 7 - 2662 
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An 
... 

iyet ara m 
rıiiidü r' üğünden: 

E mniyet Müclürliıgünütt bir senelik ihtiyacı olan 10950 
Litre benzin, 500 kılo Mobi°·J•l, 100 kilo Mobil S. 6 kutu İdro
lik ya..,iyle 9 tnne muhtelif eb'atta iç ve dış otomobil lastik 
lerinin alınması 6-7-934 t .rif inden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştuı Sart11amesi Emniyet Müdürlü· 
gündedir. 26. 7. 9"4 perşem~ . , iinu saat 15 te kati ihalesi ya 
prlacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte tcminatlariyle 
birlikte Vilayett eki komisyon" müracaatları. (1390) 

~---------------------( 
7-2568 

Askeri Fabrika ar Umum 
M Jdür üğünden: 

~s~~ri Fabrikalar Uınum Müdünüğünün, küçük Yozgat· 
:takı muessesatındc. ~alışmak ve ( 1 '1f ' lira ücreti maktua ve
rilmek üzere bir hekime ihtiyaç va»dır. Talip olanların dip
lomaları ile, evelce çahştıklan yerler~!:n almış oldukları ve· 
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri birer isti
da ile 15 Temmuz 934 tarihine kadar Ankara'da Umum Mü· 
cfürlüğe müracaattan ilan olunur. (1446) 7-2616 

Maliye Vekileti 
Teftiş Hey' eti Reisliğinden: 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene sitajdan sonra 
geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini ol
mak veya idarede çalışmak üzere (30) lira maaşla altı adet 
birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. Aranılan evsaf şun
lardır. 

1 - Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve iktısat mektebi 
mezunlarından olmak. 

2 - Yirmi dört yaşını bitirmiş ve yirmi sekiz yaşını bi
tirmemis olmak. 

3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı 
evsafı haiz bulunmak. 

Talip olanlar 31 temmuz 934 akşamına kadar bir arzuhal 
la Ankara'da maliye teftiş heyeti reisliğine müracaat etme· 
lidirler. Arzuhala şu evrakın asılları veya noterlikten tasdik 
li suretleri iliştirilmelidir. 

1 - Hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vaziyetlerini gösterir vesika 
3 - Mektep şehadetname veya tastiknamesi 
4 - Kendi el yazılariyle tar' bir tercümei h:ıl hulasası 

(Tahsilleri, hususi ve resmi hi.2\ netleri ikametgah adresleri 
v. s .... 

5 - Sıhhat raooru 
Aranılan evsafı haiz olanlar talep adedine ve bunların 

şeraitine göre 25 mart 1934 tarih>, talimata göre tasnif ve 
bu tasnif üzerinden tefrik edilecek.erdir. 

Tasnif neticesinde aym seraiti haiz olanlar altıvr ge~ti
ğ'i takdirde aralarında mlis~h::ıka imtihanı v~nı':ır~1'tır. 

(1297) 7-2493 

Afyon Vilayetinden: 
Bedeli keşfi "2415,, lira "60,, kuruş olan Zafer abidesi du

van ve merdivenleri inşaatı 1 temmuz ~ '34 tarihinden itiba
Ten 22 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on al
tıda kati İhalesi icra kılınmak üzere yirmi gün müddetle 
aieni usulle münakasaya konulmuştur. Keşifname ve fenni 
Şartnameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafıa dairesine ve 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de ihale günü muay
Yen saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu . 
nur. (3654) 7-2595 

Muhtelif eşya satışı 
Istanbul gümrükleri başmüdürlüğünden. 

928 senesine kadar gümrüklerde toplanan birçok eşyalar gümrüksüz kontenjansız ofarak .aşağıda .Y?zıh tarihl~rde 
her pazartesi günleri saat 16 da satışına başlanılmıştır. Satı lan eşyalarm cinsleri, miktarları ve tahmım ~ıy.metlerı~le 
satış gün ve tarihleri ve şekli müzayedeleri hizalarında gösterilmiştir. Müzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 tar.ıhlı kanun ıle 
661 No. ve 22-4-341 tarihli müzayede, mUnakasa ve ihale kanunlarında yazılı ahkam ve herkese parasız verılen Ş<!rtname 
dairesinde yapılır. · . 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni il.cametgah ve imza tasdiki istenir ve her satış için muhamm:n kıymetın 
o/c 7,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesi alınır. M:tizayedeye başlanıldıktan sonra ~elecek ta~ıpler kab~ıl 
edilmez. Kapalı zarfla yapılan müzayedelerde teklif mektuplan müzayede saatinden bir saat evel komısyo~. ~crı l
miş olması sarttır. l{omisyon İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasımıcı. toplanır. Her istekliye ta~ep e~~ce~ı tyza· 
hat verilir. Satılan eşyaların tafsilatlı cetvelleri gümrükler de asılıdır. İstiyenler bu csyaları bulundugu gumruklcrde 
görehilirler. <'"tı şdan sonra e!?ya ha~kında itiraz ~abul edUmez ... (3397) . 

F. N. Kap yekunu Tahminı kıvmet Muzayede ?v1uzayedenın Satılan eşyanın cinsi 
Lira kuruş tarihi şekli 

Muhtelif meyva ve sebze konserveleri 
mekUlat ve sair mevat. 

4 105 381 70 16-7-934 Açık arttırma 

14 95 643 
Muht~lit 81 961 

25 67 10297 

29 800 3877 

29 101 2304 

30 57 1:2126 
30 464 4205 

Bundan evelki ilanlarda sehven 

Si 23-7-934 
9G 30-7-93.t. 
75 6-8-934 

33 13-8-934 

80 ~0-8-934 

33 27-8-934 
52 3-9-934 

2490 No. h kanundan 

.. " 
" '' Kapalı zarf 

Muhtelif k.~ğıtlar ve kağıt eşya. 
Mensucat muhtelif yün ve pamuk eşya. 
Velesoit, otomobiller ile bunlara ait ak· 

sam ve sair makineler. 
Açık arttırma Muhtelif vağlt vernikli ve toz boyalar, 

lim boyalan sair muhtelif eşya 
Pudralar, kremler, dudak boyalan 8'lİr 
tuvalet levazımı . 

Kaoah zarf Dolu sinema filimleri 
Açık arttırma Muhtelif oyuncaklar maden tcmizlemeıe 

mahsus tozlar, cilalar ve scıir muhtelif 
es ya. 7-2301 

ba.hsedilmis olmakla tashih olunur. 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: Zayi Numara 
AU..ara BeJediyeaimilea aMli- 661 

araba numarasını zayi ~ttim. YeniıiJ 

alacağımdan eskisinin hükmi elmıuLt 
:ilan olunur. 

Mahallesi Mevkii Sokağı Cins; 

İstasiyon Aralık Amba. ,, ,, ,, 
" " ,, ,, ,, " 

Kapı 

No. 

20/ 440 
'l2/ 441 

8/ 1 
8 

" ,, 162/164 
B. k ,, 

" ır sa af altında bir dükkan) 166 
bir kahve ocağı ve bir küçük) 

Metruke 
No. 

40 
41 
49 
50 

Muhammen Hisse Kaç taksitl 
Kıymeti 

Lira K. 
120 00) 
120 00) 
100 00) 
80 00) 

190 (J()) 
205 00) 

miktarı olduğu 

Senelik icar bedeli. üç 
taksitte v.a~e.n iediye 
edilecektir. 

oda. ) 
Yukarda yazılı emvalin senelik icannm füalesi 25-7-934 çarsamba günü saat 15 te icra 

kılınmak üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatı. (1431) 7-2571 ................................ 

~9 numarah araba ıablW 
İ1111&il oilu lbralaim. 

7--ZfSZ 

Müter~İm 
Teknik tahsili yikeek ltıir ti\~ 

genci almanca ve İngilizce terci! .. 
ltabcl ediyor. 

Ankara poıt restar.~ H. f. T. 
rümumna müra~at. 7-2647 

• : , • • • 1 ~ : • ~ ~~ ~ " • : •, ~ ~ 

B!ra içkilerin en sıbhisidir J 1 M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları ' 
Hal hUll'da herkeıin diiıüacesi aıhhatli olmak •e bu ııhhati mubafa

a etmektir. Bunun içiıı 11Lhl 11da •e sıhhi içki lizımdD'. 

Mtpui Paıtev'in kaıfi>•tiJle B 1 R A M A Y A L A R 1 en 

bir ıarette ihzar edilmekte, temis •e ama aiCWet mabafua eln· 
ma!>la ve bu iuretle bira en ııhlai bir içki elmu, baluıuuktatbr. Bira saaa
yü "u ımetle fevka!ide terakki etmİf olup bilhassa bira iki ıul bir kay
._. neticesinde elde edilen mayiin tahammiirü ile ricude ıelclifiada ve 

fıçı •e fİşelere doldurulunraya kadu ea fenni ve sıhhi ıerait dahilinde 

alandniundan binnm en ııta•t bir içki olduğuna bütüa lkm tasdik 

eylemi~ balunmıktaclv. Binaeaaleyb 
Herverde 

Bom on ti birası 
isteyiniz. 

• ...... ••• .. -- .... • f: • .,. • 

iLAN 

Kayseride bulunan kıtaat 
için (110,000) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 1hales1 2~-7-934 
sah günii saat 14 te yapıl~- I 
caktır. Talipler sartn..,'llesı

ni görmek üzere her gün ve 
ıniinakasava istir:-k i .. in de 
vakti muayyenind~ teklif ve 
teminatlariyle Kayseri' de 
Askeri Saun alma komisyo· 
nuna müracaatları. (1401) 

7-2531 
İLAN 

iLAM. 
Be,tit~· w.... lıbat 

efrat 'ft hayvanab için (58.MO) 
kilo arpa (35,000) ki1o IU\:la 

(45.IQI) la1o ot (350.001) k:lo 
odan ( 4.000) kilo p.z yafı a~_ .. ; 
miiaabsa ile satm abnacakbr. ti.a
ksi 2 apstes 934 peryeın\e ı~i 
saat 14 ele yapdaca~br. T afi{ !u 
tartnamesini girmek iıere lııer ı :in 
ve minabıaya iıfirak için•'! n!.ti 
muayyeniade teminatlariyle Beyt1if · 
febapta askeri satm &lma keınis;o
nuaa miracaatlan. (1481) 

7~654 

iLAH. 

Ankara belediye riyastinden K 4 "' k 
Buı .zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle agıt ve art on f ab-

. . 
Malkaradaki kıtat için 

50.000 kilo fasulya münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 26 
temmuz 1934 pcızartesi günü 
saat 15 tedir. Talipler Şürt
namesini görmek üzere her· 
gün ve münaka.saya iştira 1 • 
icin de vakti muayyeninde 
teminatlarivle Çorlu'da as · 
keri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1230) 

Oç adet rc:sim muuı pua.ıftk
la yaptvıJacaktır. Puarhjı 15 - 7 
- 934 paıar ıiiaii saat 1 1 de JAJll • 
lacakttr. Kepf ve resimlerini ı;r • 
mek İslİyen ta.liplerin her efut YC !'& 
zarlığa iıtirak cdccelde.rill d~ b-.lll 
giin ve saabnda teminatlariyle ke -
misyonumuza ıelmeleri. (U,3) 

vuku bulan müracaatları üzerine ha: ikaten zar•ıreti halleri ek • 
olup ol:nadığmı ve muinleri ~ul~nup bul~n~.adığım tahkik rı ası ınşaatı mu·· na 
ve tetkik etmeden fak.ruhal ılmuhaberlerını ımza ve şeha - • 
dette bulunmaktadırlar. Bu il01ühaberler üzerine yapılan k 
t~~~~katta bazan müncleracatı hakikate uygun olmıyanları asası. 
gorulmekte ve bu gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik • 
edenler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
dan dolayı takibat yapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadır. Binaenaleyh böyle şehadette bulunacak ze -
v~.tın belediyemiz nazarı dikkatlerini celbeylemeiTi favdalı 
gormektedir. (1500) 7-2667 

Karacabey Harası 
müdürlüğünden: 

Haranın (altı bin s k. .. ıı· d' k 'l ) 
( b. b. .. .. e ız yuz e ı ye ı ı o saf merinos 
on ır ın uç yuz doks k' . . • 
.. d '·rt k ' l ) k an se ız kılo) yarım kan, (bın sekiz yuz on o ı o ıvırcık -
· ·· .. t 15 t k Yapagısı 14 temmuz 1934 cumarte· 

sı gunu saa e açı artırm ı· · 
1 . . . . . a usu ıyle satılacaktır. Talıp-
enn temmatlarıyle bırhkte satı"" gun" .. H d b ı ı . ~ u ara a u wıma a-

n ılan olunur. (3675) 7-2G2Z 

lstaı1bul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu reisliğinden : 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastalan için kışlık elbise 
v_e palto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yer
lı kumaşı olbaptaki nümune ve şartnamesi veçhile ve 24 tem 
muz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle muamele 
Yapılmak üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müra· 
caatları. (3435) 7-2494 · 

Sümer Bank Umum 
Müdürlügünden: 

İzmitte kurulacak kağıt ve karton fabrikası irısaatı 
5 temmuz 1934 ıa_rilıiıuJ.~ıı itibaren 21 gün müddetle 
ve kaı)alı zarf usuh)le munakasaya konmustur. J.\lüııa
k~s~. 26 Temmuz 1934, taril~~ne tesadüf e,J~n per~ınbe 
~unu saat 15 le Ankara da Sumer Bank Umum Müdiiri
yetindc yapılacaktır. 

.. l\~.ün~kasa)a, bu ~llii inşaatı şimdiye kadın yaptıkları 
buyuk mşaata kıyasen muvaffakıyetle ve hüsnü surctfo 
yaı)ahilcceklt·ri Bankaca sabit olan inşaat nıüessescleri 
iştiral< cdcbilt•ceklerdir. 

Münakasa ı:artnamesine tc\-':fikan hazırlanacak teklif-
1erin nihayet 26 Temmuz 1934 tarihine kadar Umum 
l\f füliirliiğc tc\"cli edilme i lazımdır. 

Proje ve şartnameleri ~önnek istiyenlerin., lıer ~iin 
saat 10 dan 12 ye kadar Aukara'da EYkaf aparınnanm
da Siimer Bank İnşaat Senisinc mi.iraeaatlan "Ve Proje, 
şartname ,.c sair evrakı keşfiycnin 100 lira mukabilinde 
Umum Müdiirliiktcn alınabileceği ilan olunur. 

7-2610 

7-2iSS 
7-2215 

İLAN lLAN. 
Malkaradaki kıtat için 239,850 kilo kuru ot kapP~ 

12.000 kilo sabun kapalı zarf :zarflı. münakasaya ko-fhır. 
'"=' mün:ık~sav~ konmuı:;tur. ihalesi 1 - 8 - 934 ç.arfUlM ıW 
İhalesi 21 Temmuz 1934 
Cumartesi günüdür. Ta - saat 15 te yapılacaktır. 1.lipler 
lipler şartnamesını gör • p.rtnamesini :örmek uere ...... 
mek üzere herC?:Ün ve müna- Te •iiaakasaya ~ ~ .. wlld 
kasa va i~tirak için de yevmi amayyeaiade teldif ft te:irı~riJ 

le lnair Askeri tabii ..... "-isy• 
mP..zk\irda teminadarile Çor- mna miiıracaıtlan. (149Z) 
luda askeri satın alma ko - 7-26' 
rnisvonuna müracaathrı. -••••••••••.::..ı 

(1231) 7--2216 
İLAN At4. f1•. U. Mıl. Sa. At 

Malk:?ra'daki krtaat icin komisyonu i1anlan. 
12 ooo kilo zevtin vağı ka- KA YAŞTA 1K1 ADET 
palı zarf11 münakasaya kon· DEPO 1NŞASI 
mu..:tur. Jhale.1i 17 tcmm?Z 
Q"4 s;ılı günii saat IS tenır. Yukardaki inşaat alenı 
T.alinf 11..r .ş;ırtnamesini gör· münakasa suretiyle 30-7-934 
mek üzere h("I" gün ve müna· atrilıinde saat 14 tc ihalal 
kasaya istirak için de o gün icra edilecektir. Taliplerin 
ve saatinden eve1 teklif ve şartname için her gün ö~• 
teminatlariyJe Çorlu'da as- den sonra münakasaya ~r
keri satın alma komisvonu- mek için de o gün t~in .. t 
aa aıüraoaatları. (1229) ile müracaatları. (1434, 

7--2235 7--~'-~ 
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Satılık mülk 
Hamamönünde pazar yerindi 

üç tarafı cadde 476 metre OJll° 

rabbaı arsa üzerinde (2) dükkil 
(2) ev geniş bahçeleri suyu ol • 
bir mülk satılıktır. Kınacı Handt 
lı evine müracaat. Tel: 3714 

7-2347 

Herkesin Sevdiği 
Tophanede İstanbul Le

vazım Amirliği Satru 
Alma· Komisyonu 

tJanları 
iLAN. 

,4nkara-Ace~tası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
-ANKARA-

OR·M AN Ç i FT LİG/ 
Harbiye mektebi için 420.0ol 

kilo kuru ot 4 ağustos934 cumarlt 
si günü saat 14 de kapalı zarflt 
alınacaktır. Şartnamesini görecek' 
lerin her gün ve taliplerin belli si' 

atten evel teklif mektuplarını Tor 
hanede komisyona vermeleri. (78) - • 

Kiralık Ae nın (3690) 7--2658_ 

Keçiören'in en m.".;..ıa yerinde 
beı oda, salon, mutfak, bal'vo, elek 
trik, telefon, su tertibatı, kuyu ve 
ayrıca bodrum katı ve çamaşırhane 
yi havi bir ev kiralıktır. Keçiören 
bakkalına ve bekciye müracaat. Ankara Birası 

Ankara Levazım Amirli

~ Satm Alıwı Komis 
youu iylao)an 

İLAN 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

Çok Yakında Çıkıyor. 

300000 kilo kuru ota kal 
pah .zarf günü teklif oluna' 
fiat gali görülmekle pazarl" 
ğı 11 temmuz 934 çarşarn~ 
günü saat 14 tedir. ŞartnafllO 
sini görmek üzere her gilf 
ve pazarlığa iştirak için d• 
vaktinde teminatlariyle be' 
raber Ankara Levazım A111il 
liği satın alma komisyon~ 
gelmeleri.. (1452) 7--2~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekalet·nden: 

Bu sene İstanbul'da Ebe talebe yurduna Orta mektep 
mezunlarından ve neşet derecesi pek eyi \'e eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. Taliplerin kendi el yazrf.arile yazıh istida 
larmı muvazzah adrsleriyle birlikte aşağf+iaki vesaika rap
ten nihayet EylUl 934 iptidasına kadar d')ğrudan doğruya 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine göndermeleri la
mmdır. 

1 -- Türkiye Cümhuriyeti tebaasın~~ı olduğunu natık 
hüviyet cüzdanı 

2 -- Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı 
3 -- Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulun

duğunu mübeyyin mahalli hükumeti tarafından tasdikli 
ilmühaber. 

4 -- 4,5 X 6 eb'admda üç adet fotoğrafı 
5 - Aşağıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıh

hiyelerinden istihsal edilmiş bir kıta sıhhat raporu. 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı 

yer mühür mumiyle ve hastahane baştabipliklerinin mühü
riyle mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar di
ğer evraklariyle birlikte bunu vek'alete göndereceklerdir. Bu 
hastahaneler ANKARA, SIV AS, t~RZURUM, DİY ARBE
KİR nümune hastahaneleri ve İstanbul çocuk hastahanesi, 
İZMİR, BURSA, KONYA, ADANA, SAMSUN Memleket 
hastahanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak 
için mezkur hastahanelerin mellsup oldukları vilayetlerin 
Sıhhat ve İctimai Muavenet M\iclürlüklerine talipler bizzat 
müracaat eyliveceklerdir. Bu raporlar müdürlüklere gönde
rilen matbu nümuneve münderiç ve musaddak olacaktır. 

. "' '. ·~ ...... '"'";/',.....,~. .. • •. ~ . •. • . "! ' • 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka İrntfiıanı 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

(6) müfettiş namzedi alınmak üzere 11. 8. 93•1 cu 
martesi giinü saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Ban -
kalarında bir miisabaka imtihanı aı:ılacaktır. Miisabaka 
ya iştirak edeceklerin (l\fiilkiye) 'eya (Yiik~ck lktıs~t 
ve Ticaret) mektebinden \'C yahut Hukuk Fakiihe~inden 
mezun bulunmaları ve yirmi ya~mclan a~ağı. otuz ya~m
dan yukarı olmamaları lazımdır. 

l\lüfettiş namzetlerine (140) lira maa~ H·rilir. iki 
senelik stajdan sonra }'apılacak mesleki imtihanda nıu
vaff ak olanlar (175) lira maaşla nıiift·Uh:liğc terfi et -
lirilir. 

İmtihan progranııııı ve sair ~artları halli matbualar 
Ankara Ziraat Bankası Tefti~ Heyeti .Miidiirliiğiindcu ,·e 
İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik eflchi
lir. Talipfor hu mathuada yazılı vesikaları bir nwktnp
la birlikte Ankara Ziraat Bankası Tefti"' lfrvf'ti ınüdiir
liiğiine ııilıay<>t 26. 7. 934. pcr~emhe gii,nii ~k~amma ka 
dar göndermek ''cya bizzat \'Crnwk sureli) I«> miiracaat 
t·lnıiş hulunnıalulırlar. 7-2592 

Bursa Defterdarlığından : 
:Bursaya tabi Abulyont gölü ve müştemilatından bu1ı1' 

nan dere ve azmakların haziran 934 iptidasından mayıs 93ı 
gayesine kadar olan balık saydiye resmi ile balık avlat118~ 
hakkının açılan müzayedeleri neticesinde talip zuhur etı11~ 
mesine mebni mezkur göl ve müştemilatında saydoluna~ 
balıklardan dolayı yalnız o/o 12 resim alınmak ve mülteziıll 
ve ahali tarafından ırıp istimal edilmemek şartiyle Abul~ont 
gölü ve müştemilatı dere ve azmaklarının Haziran 934 ıpt 
dasından mayıs 937 gayesine kadar üç senelik balık nydif' 
resmi 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat ~ 
buçukta Bursa defterdarlığında ihale edilmek üzere 26 h~ 
ran 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle alenen ~ 
zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ve müzayede şartnam
ni anlamak istiyenlerin Ankara defterdarlığına müracaat 
evlemeleri ilan olunur. (1427) 7-2569 ~ 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğündenı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kırıkkal•'df 
bulunan bir eczacılık yeri münhaldir. (126) lira ücretle bd 
eczacılığa talip olanların, 

Diplomaları, evelce çalıştıkları yerlerden alacakları vd' 
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarım raptedecekleri bir istid• 
ile Ankara'da umum müdürlük zat işleri şubesine müracaaC-
larr ilan olunur. (1447) 7-2615 

Seydişehir belediyesinden: 6 - Sureti aşağıda yazılı noterden tasdikli velileri ve 
velisi olmıvanlarm kendileri taraf mdan tanzim kılınmış bir 
krta teahhüt senedi. ı 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den aşağı ve 30 dan 
yukarı olmaması ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve 
ileride mecburi hizmetlerini iyfava mani bir hastalığı ve 
arızası bulunmaması meşruttur. Bu vechile j!Önderilecek is
tida ve evrakın almdığıı gösterilecek olan adres vekaletce 
CJerhat bildirilecek ve evraklarına nazaran kabul edilip edil
medikleri dahi keza adreslerine vaktinde tebliğ' olunacaktır. 

Serveti 
Wff' 

Fünun 1 
Şehrimize getirilecek memba suyu için lazım olan 42QtJ 

metre 80mm. kutrundaki çelik boru ve teferruatı 4 temwu' 
934 tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarfl• 

TEAHHÜTNAME SURETİ 
İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine merbut Ebe mekte

binde tedrisi mesrut dersleri takip ve ikmal ederek neşet 
ettikten sonra Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaletinin irae 
eyliyeceği herhangi bir mahalde Ebeliğe azimetle üç sene 
müddetle tayin olunduğu ( olunduğum) vazifede ifayı hüsnü 
hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil esnasında herhan
gi bir sebeple yurttan ihrac edildiği (edildiğim) yahut yur
du terkeylediği (eylediğim) takdirde 
JCerimesi hanıma hükumetçe yapılan mas
rafın faizi nizamisiyle beraber itirazsız ret ve iadesini mü
teahhit, zamin ve mütekeffil bulunduğumu natık işbu sene
tıim tanzim ve müşarünileyh vekalete ~kdim kılındı. 

4-2664 

Diyarbekir belediyesinden; 
(37323) otuz yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli 

Diyarbekir elektrik tesisatı hafriyat ve inşaat kısmının ka
palı zarfla ihale günü 19. 6. 934 salı günü saat on ikiye ka· 
dar talip zuhur etmediğinden ihale bugünden iytibaren otuz 
gün zarfında pazarlıkla intaç edilecektir, Taliplerin 19. 7. 
934 tarihine kadar belediyeye müracaatları ve şartname ve 
projenin İstanbul ve Diyarbekir belediyelerinden tedarik 
edilebileceği ilan olunur. (3708)' 7-2666 

43 senedir durmdan neıir vaziyfesini yapmakta olan bu kırdırma~a konulmuştur. 
haftalık resımli gazeter.ır Anıı:ara'da satı~ yeri A K B A 1 İhale 25 temmuz çarşamba günü saat 15 te Seydişehir~ 
kütüphanesidir. Senelik Abone 10 lira. Beher sayısı 20 lcuruf. lediyesinde yapılacaktır. Fazla tafsilat ve sartnameler içİ4 

-- _ __J_·,_ . 

Muhtt·reın miişterilerimc 1 A k M•JJA 
Yenişebirde ne seyyar dondur - D ara 1 ı 

___ s.ev.disehir beledivesine müracaat edilmesi. 7 - ~g6S ,,,,,, 

macun ne de sabit şubem vardır. Mahallesi Mevkii sokağı 
Me!hur Hasan Paşa 

fırını Halit 

Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç tak~ 

N o. N o. Kıymeti miktarı olduit 

7--2669 
,, 

Boyacı Ali DeUal karaca Hane 
Tiirkiyt! Tiftik Cemiyeti Hisar Mektep (kilise elyevm hane) 

21/2 
33/22 

28~ 

311 

Lira K. 
750 00 

1200 00 
Tamamı) Naktcn vo 

,, ) birinci to 
) mübadil b riya ctiıufon: 

Cemiyetin Lalahan civarındaki 
çiftliğinde yaptırmakta oldag~u bina Yukarda yazıh hanelerin müzayedeleri 

r~ 1 ·•1..,·ncttr 'r""11n11>Tİn miiracaatları. (1430) 
nın çab aksamı 11. 7. 934 çarıam-

) su ile. 
3-7-934 tarihinden itibaren bir ay pazarhta 

• 7~2570 

ba ğünü ıaat on altı raddelerinde 
ihale olunmak üzere açık arttırma 
ile talibine verileceğinden arzu 
edenlerin Bentderesinde Merkezi 
umumisine müracaat etmeleri ilin 

1 1 SİNEMAL.AR 1 
olunur. 7-2668 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri 
F ALIH RIFKI. 
Umum NeJriyatı idare eden yazı 
İ§leri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki . 
miyeti Milliye matbaasında b:ı · 
ŞI IPJI/ 

( YENi 1 DUGUN, BU GECE 

Coşk gönüller 
Jaksek bir sanat es.eri 

CANLM~DIRANLAR 

J B mµı r • Mu.tli (Sefav. 

BU GUN BU GECE 

iki filim birden: 

f KULÜP) 

Kumru 
l>OLORES DEL RIO'nun en güzel ... .t~ 

Alayın 


