
Bugün memlekette beşse .. 
nelik büyük sanayileşme 'ha
reketinin ilk kuvvetli adı
mını atıyoruz. 

Sahip ve Bqmuliarriri : Siirt r.leb'uıu MAHMUT · 

Almanya 19 ağustos reyi 
amına hazırlanıyor. Bir çok 
mühim şahıiyetlerradyoda M. 
Hitler için nutuk söyliyecek. 

FIA Ti 5 KURUŞTUR, 

Yaklaştıran ve 
Kavuşturan 
Demir yolları 

Siirt mebusu: MAHMUT 
ri ~~rkiye çok genif, parçalan bi
O bırın~~n uzak bir memlekettir. 

d 
nuhn ıçın memleketin her tarafın
a arca k t ·· " nan para, uvve , enerJı 

• e çalıtmaları ve bunların doğurdu r ehserleri daha toplu, daha canlı 
ır alde görmek mümkün olmı

~:r· H_af~a çinde bu bavalide ~ir· 
t I ç ınuhım fabrikanın temellen ah ıdrken fark vilayetlerimizde, şark 
., il lltlarımıza doğru uzanıp giden 
,en· b" 
1 

•1 • ır demiryolunun açılma me-
ııı~ıını yapılıyor. Şark vilayetler
' 

1ıde bulun:wııyanlar, o havalide 
b';fa?at ve nakliyatın zorluklarını 
k~;1'Yenler bunun değerini olduğu 
d ~r seıemezler. Şarka uzanan 
I erıııryollarımrz; bütün vatandaş
r~rı hiribirine yaklaşbracak, biribi
tı·ne kavuşturacak sihirli, mucizevi 
~r 'Vasıta olacak: Unubnamalı ki, 
l'-~•afelerin uzunluğu yüzünden 
rih~~ 'Vatandaşlarının asırlarca bi
ıij ırıne adeta yabancı kalması yü-
1a:;~en, milli kuvvetleri ve kaynak
lı' ıhtiyaç zamanlarında muayyen 
; .?edef etrafında tophyamamak 
d ~Unden yurdun ve milletin uğra
d •gı felakct!er sayılamıyacak ka-

ar Çoktur. 
IÖ ~af~~_Yekili Ali Bey; ~lazizde 
1~. e~ıgı nutukla, Cumhunyet ida
lı,' dtllın şimendifer politikasını ye
b~ en canlandırdı: ilk önce ecne
a~l>ar.asile başlıyan demiryolu İnfa
t"' gıtgide millileftirilmittir. Bu
r~~/apılan bütün işler; Türk pa
"ii 1 e, Türk elile, Türk emeğile 
ııı ckt buluyor. Bu netice yalnız 
Çajr eıden uzak kalan vatan par
Jı:atrını biribirine kavuşturmakla 
la lnıyor, şarktaki dost ve komfu
. rıınızla elele vermek zaman ve 
llııkanınr da yaklaftırıyor. 
lı. ~afı~ Vekili Ali Bey, bu güzel 
.;tıceyı doğuran sebebi föyle anla
Ilı or: ( •.• Muvallakıyetin sırrı, 
Jı e~leket kuvvet ve kaynaklarını 
l <l'!ı fikir, madde ve emek kudret
eı; 'b' ~rıı ır araya toplayıp muayyen 
Pıt hfe tevcih etmektir.,, Sonra da 
lq_~ ~ereın Batvekilin, fu sözlerini 
"l!ltr ~hyor: "Türkiyenin demir 
t/q (,.?rülmesi; ikti&adi, siyasi sa
~Qa Qt~~ milletin bir tek kaya par
Zı.t' llıbı perçinlenmeS'i demektir.,, 
deı:.n Cumhuryet Türkiyesinin 
ıııı hıryolu siyasetini hatırlarken, 
lı.ı atta Muhterem ismet Paşa
llli il adınr anmamak olmaz. Bu de
lı.e(01u politikamızın ve hayırlı 
iıa ıceJe,,ıinin bir izahı da fudur: Da 
1\ır Yakın bir zamanda idari bir za
lııak:e. olsun, Şark vilayetleri diye 
lop ıgı kabul edilen bu kıymetli 
lıe/~!ar üzerine ahlan her ray, 
lad •ttılen düdük sesi, bu farkı or
birj~ ~aldırmıf, bu uzak yerler 
çj11 hırıne kenetlenerek halkımız i
lııaııı llıur ve refah ile yaşanacak 
ter 

1
ur ve refah köşeleri meydana 

ır llıe · ·1 1 I ttk.t sıne vesı e o mut ve o a-
rr. 

~a.~"rupada, Amerikada inkılap 
lıaa eketleri; yalnız tekillere mün-
d lr kal s· . b' .. . eğj . ıyor. ıyası ır reJımı 
b~k!lırmekı bir iktisaili nizamdan 
lı!nı; ~illa geçmek, içtimai bir sis
lıihe, ırakarak başkıuını almak; 
l,litıYdt ~.a";u~ları~, usullerin, adet
)or, li egıştırılmesıle mümkün olu
ay11i d a!~uki, Türkiyede, vaziyet 
rı \>e egıldir. Biz, işin yalnız zahi
lldeııı tekte ait tezahüratile iktifa 
1, tııueıdik. inkılap hareketlerimiz. 
it; tıı "aıi o)arak imar, inşa, terak
!l\ağ:helerinde de eserler yarat
:<lıı.reı llıecbur bulunuyorduk. Eski 
ııj \>e er, Türkiyeyi bugünkü terak
~İr a llıedeniyet seviyesinin en az 
uıı.1ı.,_'1r gerisinde bırakmıflardı. 
~ne Çok olmadı, yirmi, yirmi bes 
h. e"" ld' M . llllİis ı- e ı: emleketimizde bir 
lerakıt~ınbaıını bile; medeniyetin, 
~eti d· 1 

\re inkılabın rşıklı bir işa-
~rk ~~ a~ırdık ! ~u bakımdan 

ltıutaı ılabını miıcerret olarak 
ra İllkİ·etınek doğru olmaz. Avru
t!ritıin1 apçıları, ankılap hareket
)'llıtıa .Yanı başlarında şimendifer 
~hirle~~ mektep açmağa, yeni 
, ."fıa isl u~rrıağa, birçok imar ve f1ldirle' erı Y~ratmağa mecbur de-
1ı"rı Yok~~ Ço~~n~n böyle ihtiyaç
k. lısusiy r .. T urk ınkılabındaki asıl 
h •li>.bıllıet,b ~~te -~uradadır. Türk in-
lır' Yet n ır buyüklüğü de bu mec

)iİiYiik ~"e za~u~etlerde gizlidir. 
.,eflerıınızin k"kl L· < nev 

1
_ o eşen uır 
· · '' 5 inci sahifede) 
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Bugün küşat resmi Başvekil Hazret [eri tarafından yapılacak olan Ba
kırköy bez fabrikasımn içinden bir görünüş 

Sanayi hızlanmasındaki 
ilk adım bugün başlıyor 
Yeni kurulacak fabrikalar da neler 

yapılacak ve kimler çalışacak? 

Her şey yerli malı olacak 
Memleketimizin sanayileşme yolun

daki harel<etinin, bet senelik sanayi pro
gramile planlaf'l", ilk adımlan bugün
den baılıyacak üç gün içinde atılacalc. 

Baıvekil ismet Paıa hazretleri ve ik
tisat vekili Celal Bey bugün Bakırköy 
bez fabrikasının kÜ§at resmini yapa -
caldar, yarın lzmitte kağıt ve Pa§8bah
çede cam ve fİ§e , çarfamba günü de 
Zonguldakta lı Bankasının sömikok 

fabrikaları temel atması ve Kilimlide 
yeni lavarm küşat resmi yapılacaktrr. 

Bu üç günde temel atma ve açılma 
merasimleri yapılacak olan fabrikalar 
iktisadi hayatnnızda mühim bir bo§luğu 
doJduracaldardır. 

Memleketi ııanayileıtirecek olan 
beı senelik programm tatbikatından 
olan bu fabrikalardan ilki olarak bugün 

(Devamı 5 inci sahifede) 

f ltalyada 

f Yakında büyük 
ı Manevralar var! 

,ıı,.,,. TÜRK DiLİ KURULTAYI ~ııı 

ı!T.D. T. C. Gazi Hz. nin re-i 
Bir çok ecnebi mümessille~'~ isliklerİ altında toplandı ~ 
manevralarda bulunacak =: . = 

ROMA, 12 (A.A.) - Büyük ma
nevralar Floransad.a 19 ağustosta baş
lryacakttr. ltalyan ordusu rüesasının 
yüzde otuzu bu manevralara iştirak ede
cektir. 

ROMA, 12 (A.A.) ;- Askeo-i dev
letlerden ekserisi ve billiassa Fransa, 
Almanya, Sovyet Rusya ve lsviçre h"
suıi askeri heyetler göndenneğe davet 
edilmiılerdir. 

.ıı--,,dan baıka Romadaki sefaret1e· 

- -§ Dünkü toplantıya Meclis reisi Kazım§ 
§ Pş. Hz. de· iştirak etmişlerdir ~ -§ Kurultaya iştirak edecekler := ----------

T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

T. D. T. C. Umumi Merkez Heyeti 
Öğleden sonraki toplantı cemiyeti = 

kuran ve koruyan reisicumhur Gazi E: 

-
ve ikinci Türk Dili Kurultayı Mer· 
kez Bürosu, bugün saat 10 da Umu
mi Katip lbrahim Necmi Beyin Reis
liği altında Çanakkale mebusu Ahmet ı' ~ - Cevat, Ordu mebusu Ali Canip, Ak-

Mustafa Kemal Hazretlerinin yüksek = 
Reislikleri altında olmuttur. Bu top- § 
!anlıya B. M. M. Reisi !Cazım Paıa :S 
Hazretleri de şeref vermişlerd;r. E: 

"" "' "" = 

M. Mussolini 
rin at"§""'iliterleri ile hava ateşeleri 
manevralarda hazır bulunacaklal'dır. 

ROMA, 12 (A.A.) - ltalyanın ,;. 
malinde bulunan ve son hadiseler üze
rine Avusturya hududuna gönderilen 
latalar iki aydanberi hazırlanmakta o • 
lan manevralara batlamıılardır. 

Bu .-nevralarm 25 temmuzda alı • 

-ı= -·-------i ---

saray mebusu Besim Ata1ay, Ortu 
tedrisat umum müdürü Haıan Ali, 
Konya mebusu Naiın Nazım ve Prf.Dr. 
Saiın Ali Beylerden mürekkep olarak 
toplanmış ve tezlerin tetkikine devam 

• • 1 
ebnıttır. 

Gazi Hazretleri Kurultay münase- =: 
betile Türk dili tetkik cemiyetinin İ§- := 
!erile yakından alakadar olmuılardır. S 
Büyük reis kurultay tezlerinin okun- =: 
masında hazır bu) unmuşlar, cemiyetin = -bütün mesaisini tetkik ebnişler ve ne· = -ticeden memnuniyetlerini izhar bu .. = --:j Merkez bürosu yarın öğleden sonra 

- 15 te tekrar toplanacaktır • Devamı 5 inci sayfada 
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Liman şirketi hükumetin 
idaresine geçti 

Şirket heyeti umumiyesi dün toplandı 
ve tasfiye kararını verdi 

Memleketin her tarafında ;a~7eri te<lbirl~·e hiç bir alaka .. 

Maarif Vekili 

Yeni idare dünden itibaren çalıtmaya baıladı 

• • 
ıçın 

yeni intihap 
hazırlık başladı 

C. H. F. Umumi idare hey'ti yeni bir 
çalışma talimatnamesi hazırladı 

Belediye intihabatı eylülün yirmi. 
•İnde memleketin her tarafında bQffo 
yacaktır. Mahallelerde ıimdilik def• 
ter haz.ırlıklanna devam edilmektedir 
Namz.etler yoklama talimatnamesi 
mucibince seçilecektir. intihap için 
Cümhuriyet Halk Fırkası. umumi idare 
heyeti bir çalııma talimatnanıesi de 
haz.ırlanmııtır. Şayani dikkat hüküm
leri ihtiva etmekte olan bu talimatna
meyi berveçhi ati dercediyoruz.: 

Türkiye cumhuriyetinin b8J8rdığı 
büyük eserler arasında belediyeciliği 
de yeni battan tanzim edici bir kanun 
yapılmıştı. Bu yeni kanundan sonra i
kinci intihap devrine giriyoruz. Yeni 
kanunun gösterdiği yoldan ilk intihabı 
malüm olan §artlar içinde yaptık. O 
vakit yeni kanun pek taze idi. Ve bu 
sebeple intibahı idare edenlerle inli· 
haba i,tirak eden halk tabakalan, tat 
bik yollarmda tecriibesiz bulunuyor-
lardı. Yaklaşan belediye intihabmr ye
ni kanundan sonra cüınhuriyetin ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kadınlar Birliğinde dün 

Kadınlar 

Fırka umumi katibi ve Kütahya 
mebıuu Recep Bey 

yapdan konl/f"' earnuaıda .. 

kongresi 
~-------Dün toplandı. Birliğin is mini değiştir-

mek yolunda bir teklif yapıldı 
Yeni idare heyeti seçimi 

Kadınlar Birliği senelik kongresi, dün 
öğleden sonra birlik binasında yapılmış
tır. Kongre Safiye Hüseyin Hanım tara 
fından açılmış, bundan sonra birlik umu 
mi katibi Aliye Esat Hanım tarafından 
senelik rapor okunmuştur. Rapor ve bir 
!iğin senelik hesabatı aynen kabul edil
mi~tir. 

Müıeakıben azadan iffet Halin-ı Ha-

nnn söz alarak bir t<0klif ortaya atmııtır. 
lffet Hannn ezcümle demiştir ki: 

-;- B~rliğin isminin değiştirilmesini 
tekhf edıyorum. Kadın Birliği yerine, 
''T"" k K d 1 ·" ur a ın var ıgı olsun. Bu İ&İm ga .. 
yelerimize daha uyeun olacaktır. Halbu 
ki timdi yalnız kadınların toplandığı bir 
bayir cemiyeti, bir yardım müessesi ha 

(Devamı 6 met sahifede) 
~ 

Bugün geliyor 
44.NKARA, 12 (Tele/onla) 

Maarif Vekili Abidin Bey lstanbu 
la Kareket etmiştir. 

-o--

Faik: B. Ölçüler müfettiı
liğinden istifa etti 

IZMIR, 12 (Milliyet) - Istanhul Es
naf Bankası eski müdürü Faik Bey öl
çüler müfettişliğinden istifa etmiıtir. 

Rıhtım şirketinin 
Satın alınması 

---· ; 

Saracoğlu Şükrü Beyle 
müzakere 

burada devam edecek 
Rıhtım tirl<etile hükumetiıniz ara

aında lstanbul rıhtnnlarmın satın alın
ması hakkında ce
reyan eden müzake
rat hayli ileri!emiı· 
tir. Aokarada Rıhtım 
iirketi namına müza
kerede bulunan §.İrket 
müdürü M. Knaş 
tehrirnize avdet et
miıttir· M. Knaı teh
rirnizde bulunan Ad
liye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyle müza 
kerelere devam ede
ce.ktir. M. Kmq bir 
müddet aonra An. 
karaya hareket ede
cek ve müzakerele

Şükrü Bey 

re Ankarada devam edilecektir. 
M. Knat lst.anbul gümrükleri Baı

müdürü Seyfi Beyi ziyaret ederek güm
rük antrepolarındaki qya hakkında 
görüpııüştür. 

Tayyare piyankosu 
On yedinci tertip tayyare piyan

hosunun dördüncü keşidesi dün ik
mal edilmiştir. Bu keşidede sonları 
55 ve 56 rakkamlarile biten bütün 
numaralar yirmişer, yani onda bir 
itibarile ikişer lira amorti kazan
mışlardır. Diğer kazanan numara, 
lar sıraya dizilmiş bir 1-.-:ılde 6 ıncı 
sayfamızdadır. 

BUGÜN 
3 üncü ıahifede 

lST ANBULDA ÇIPLAKLAR 
FELEK 

lSTANBUL: SEYYAH ŞEHRi! 
Mümtaz. F AIK 

4 Üncü ıahifede 

ÖZ DiLiMiZLE 

M. SALAHATTIN 

. '":'•'• ... , ..... 

Şirketin heyeti um umiye içtimaında • 
Istanhul liman ıirketi heyeti umumi

yeıi dün fevkalade .olarak toplanmıı ve 
şirketin tasfiyesi kararını vermiıtir. Dün 
kü heyeti umumiyede şirk"et hi11elerinin 
esasen yüzde 98 İne sahip olan hazine -
yi lstanbul tahakkuk müdürü Talat ve 
hükumeti de lstanbul vilayeti Ticaret 
hurosu ıefi Hayrettin Beyler temsil et
mişlerdir. 

Dünkü toplantıda evV'ela şirket mec
lisi idaresinin tasfiye dolayııile ıon ra .. 
poru okundu. Raporda tasfiyenin sebe· 
bi olarak ıirket hiuelerinin yüzde 98 i
nin doğrudan doğruya veya dolayısile ha 
zinenin eline zeçmlş olduğunu, bu vazi
yetin, teşekkülün bir Anonim şirket ma 
hiyetini muhafaza etmesine mini oldu -
ğundan 25-6-934 tarihinde neırolunan 
2521 numaralı kanunla ıirketin tasfiye-

si ve mülhak bütçeli bir idareye dev
ri z"rureti hasıl olduğu yazılmakta ve 
taıfiye karannın verilmesi iıtenmekte 
idi. 

Bundan sonra raporda ıirketin teıek 
külünden evvelki vaziyete bir göz atıl -
makta, mavnacılann muhalefeti anla -
tılmakta, şirketin uğradığı haksız hü -
cuml~u· gözönünc konulmakta ve sonun 
da şirketin yaptığı hizmetlerin bir bü • 
laıası yapılmakta idi. 

Raporı'.aki plançoya nazaran şirketin 
düyunat ve mevcudatı mütevazin olarak 
l,58!>,095 lira 61 kuruı olduğu anlaşıl
mııtır. Rapordan ıonra heyeti umumiye 
kamınu nazan dikkate alarak yapılan 
teklifi muvafık bularak ıirketin taofiye
ıine karar vemıit ve yeni idareye mu -
vaffakıyetler temenni ederek dağılmııtır. 

nmınmınımmınımımııııııııııııııımnnıınıuıunınımımuuumnuııınnınnııııını 

1 Görüşler 1 
~ &-;enlerle seçilenler. 
~ Aka GUNDUZ 1 
E Fırkamızın yoklama toplantı· 'dikiliyor· Geıfikliği kökünden -ı 
E larında belediye azalıklarına kaldıralım demiştim. E;vet biraz 
~ namzet seçilirken titiz davrana- anlatayım. Bazı, bazı değil he
__ e lım demiştim. Bunca yıllık de- men hemen bütün kurulturarı -

neklerden sonra - bence - fU muda bir çeşit gedik usulü var 

1 
gerçekler anlaşılr:ııştır ki devlet dır. Bizim gibi inkdiip geçiren i 
memurunu yerinde bırakmalıdır. çevrelerde yanlıştır bu. Cirtakım 
Onun işleri zaten baf!~dan !''." vatandaşlar vardır ki herhangi 

3 kındır. Belediyeye seçılınce ıkı bir kurultu merkez.ine seçilirler ::::ı 
;;: yanda iş gedikler~ a~ıl~yor. Ve ve orada yıllarca ve yıllarca := 
= bu gedikler halk ışlerının fayda- çöreklenirler. iş görsünler gör- 3 

sına olmıyor. Avukatlar da böy- meırinler, o yer onlar için tapusu :: = ledir. Onlar mahkemeden mah- namlarına çıkarılmış birer baba ;;;;;; 
_ kemeye dolaşarak halkın hak ve mirası gediktir. Halbuki mem- ~ 

adaletini !- ~rumaktan bas ala- lektimiz inkişaf mem,'eketidir, = 
mazlar. Onun için belediy~ işle· prensibim:z yeni yeni yetişen = 

====- rinde faydaları .oek dardır. Ga - vatandaşlarımıza memleket iş·5 
zetecileri de sokmıyalım. Bitaraf [erine katışma ve çalışma imkan = 
münekkit olarak çizgi dışında ve inkişafını temin etmektir. =: 

=: kalırlarsa daha iyi hizmet eder- Hele daüni encümenlerde, mer-
1§ ler. Bu seçimde belediye meclis- kez.lerde, idare meclisler'nde ge- -~ 
§ lerini gençleştirip yenilcştire- d'.klik zararlı oluyor. Bir dizi -

/• anlasamamazlılıfar Ja he_,, bun- :-ım. 

_ Burada gedik işi karşımız.a (Devamı 6 ıncı sahifede) __ 
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TARiHi TEFRiKA: 112 

İttihat ve Terakki 1 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN QIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahluulur. Yazan: A. C. 

İ stanhııldan Par ise gönderilen lıer 
mektupta olduğu gibi 

Burada bir iki gündenberi bir ri- rin memlekette İntizamın teessüsü
vayet dolaşıyor. Bu rivayet Osman- nü istemeleri liizımgelir. 
lı Devletini nikinci derecede dev- Memleketleri harap eden bu va
'letler sımfına indirildiğine dairdir· ziyetin, mevzu kanunların ve ni
Berlin kongresinde Osmanlı Devle- zamların latbil,; edilmesinden ileri 
.tine, düveli muazzama işlerine mü- geldiği zatıalilerinin de meçhulü 
dahaleye hak ve salahiyeti olma - değildir. Şimdiki hükumet, devleti, 
makla beraber, büyük devlet naza- mahvetmek için her • fenalığı irti
rile bakılmıya karar verilmiş imif. kaptan geri durmadığı gibi timdi 
O vakittenberi Osmanlı Devleti bu de kanunlarımızın en müthit bir 
nam ile yadolunuyormu,. Halbuki surette ihlali iç'n yeni hazırlıklar 
bu defa ikinci bir devlet zümresine yapmakta olduğu temin edilmekte-
inmesi mabeyin halkını biribirine dir. 
geçirmiş. Bir aralık Abdülhamit, Sultan Abdülhamit, temsil ettiği 
Devleti Osmaniyenin düveli muaz- idareyi devam ettirmek için vera
zamadan olduğunu iddi aetmek i- set kanununu değittirmek ve dör
ç' n Hariciye Nazırını Avrupaya düncü oğlu Bürhanettin efendôyi 
göndermeğe kalkışmıt ise de müd- tahta namzet göstererek yeni salta
deasının bir netice vermiyeceğini natı kurmak niyettindedir. Bu ga
anladığından bu bof fikirden vaz- yeye vasıl olmak için Padişahın 
geçmiştir. Biz, şimdiki halde değil yakınında olanlar bir cinayet işle
düveli muazzamadan madut olmak mekten ve şimdiki veliahtla diğer 
hatta ikinci derecede devlet bile o- şehzadelerin vücutlarını ortadan 
la.mayız. Belki ileride istikbal bize kaldırmaktan bile çekinmiyecekler-
eski Osmanlı şerefini iade ettirir. dir. 

Sultan Hamit, Yusuf izzettin E- Biz Osmanlı milletine hitaben 
fendinin Jön - Türklerle muhabe- bir heyenname neşrederek milleti 
rat ve münasebatta buJunduğuna maruz buJunduğu tehlike hakkında 
kat'iyyen kanaat getirdiğinden ca- ikaz eylemeği kendimiz içi":l bir 
suslarına muhaberatın kimler vası- vazife b:Idik. Ayni zamanda zatı 
tasile yapılmakta olduğunu behe- devletlerinin bu hususta nazarı dik
mehal öğrenmelerini emretmit. iş- katinizi celbetmeği ve böyle keyfi 
te bu sebepten dolayı Zaptiye Nazı- bir muamelenin beynelmilel mena
rı Şefik, askeri mektepler müfetti- fii sekteye uğratacak pek vahim 
fi lsmail, Çerkes Mehmet ve Uskü- neticeler tevlit edeceğini hatırlat
dar mutasamfı Ha.mdi nam eşba- mağı da b '. r vazife biliyoruz. 
sm adamları Yusuf izzettin Efen- Me,ru taht namzetlerinin müda
dinin kaşanelerini abluka etmişler, faaları, bütün mes'uliyetleri padişa 
geleni, g :deni derhal jurnal ediyor- ha ve Yıldrz köşkündeki eşhasa a
lar. Diğer taraftan Yusuf izzettin Lıyorlar. Bu yüzden bir ihtilal çıka
Efendinin akaretleri de tarassut al· cak olursa, komitemiz şahsa hür
tında bulunduruluyor. " met ettirmek ve ecnebilerin hakla-

lstanbuldan Parise gönderilen rım ihlil ettirmemek için bütün 
her mektupta olduğu gibi bu mek- kuvvet'ni sarfetdecektir. 
tubun sonunda da Abdülhamidin Karışıklıklar çıkmasına mani ol
hastalığından ve yakında öleceğin- mak ve Osmanlı devleti dahilinde 
den bahsedilerek deniliyordu ki: intizamı tesis eylemek için meşru 

"Bugünlerde Sultan Hamidin hududun haricine çıkılmamasınm, 
hastalığı artmıf ve tehlikeli bir hal yani ananatimıza riayet edilmesinin 
almıttır. Hatta o derecede ki an. ve batta 1878 kanunu esasisi olmak 
cak iki ay kadar yafıyahileceği tah üzere mevcut kanunlaın tatb:k edil 
min ediliyor. Abdülhamidin geber- mesinin ki.fi geleceğine kanaati-
mesine intizardan evvel ehemmi - miz berkemaldir.,. 
yetle telakki edilecek bir mesele 1906 senesi temmuzunda Pariste 
varsa o da - maazallah - bulunan yeni ,ahsiyetler içinde U
Burhanettin Efendinin saltanat beydullah efendi de bulunuyordu. 
tahtına geçmesidir. Pek çok UbeyduJlah efendinin lstanbula . 
kimselerden duydum ki Ab- döneceğine dair ortaya çıkan yan
dülhamit Şehzade Burhanettin lıt haberler bazı zevatı end:ııeye dü 
efendiyi veliaht yapmak için ha- türmüftü. O zatlardan birisi Brük
li çalışıyormut. Bunun şimdiden selde bulunan S ... beydi. S ... Bey 
bir çaresine bakılmıyacak olursa, Parise yazdığı bir mektubunda di
sonra iş itten geçmiş olur. O zaman yordu ki: 
hiç üehe yok ki şimdiki devri ara· " ... Ubeydullah efendinin lstan-
rız. buJa avdeti şayiasındaki musibete 

Mevsuk bir membadan aldığım bir de lstanbuldan beklenilen mek
bir baıberi, garabeti cihetile sana tup gelmiyecek oluna, hacaleti en
yazmak istiyorum. Sultan Hamit, der haca!~ olacağı 'üphes:zdir. Ar
i brilctarı aleyhinde bir ihbarname tık bendeniz bir diyarı meçhule 
alır. Bu junalda ibriktarın bazı şe- şeddi rahletmekten batka bir çare 
ni efalinden bahsolunur. Sultan tasavvur edemem ... Şu satırları ya
pür hiddet kesilerek birkaç dok- zarken bir telgraf geldi, Obeydul
torla beraber ibriktarı huzuruna !ah efendi Parise muvasalat etmis 
çağıı:!-.r ve ibriktarı doktorlara mu- ve otel Cani •m'a nazil olmu,, me: 
ayene ettirir. işin asıl ve esas olma- alindedir. Büyük bir nefes aldım. 
dığı ve jurnalın yalnız şahsi garez- inşallah intizar olunan mektup ta 
ler yüzünden verildiği anlaşılınca gelir, aleyhtarlarımızm güfte ve 
ihsanı fahane ile ibriktarı hatırı gi'.ilarinı bilfiil tekzip etmiş oluruz .• 
tatyip edilir. ObeyduJlah efendinin teahhürii 

Paditahın hastalığı Sait pıqa ta- azimeti ve ondan mütevellit düt
rafından tedavi ediliyormuş, Ab- manların çevirıdikleri entrika Len
dülhamidin başka kimseye emniye- denizi fena halde dütündürmekte 
ti yokmuf. Geçen selimlık resmin- ldi. Hamdolsun o da bertaraf ol
de halsiz olduğu görülmüf, on bir dıL., 
ayak merdiveni Bümanettin efen- Parise muvasalatinden on ay 
dinin yardımile çıkabilmif . ., sanra, mayıs 1907 de, Terakki ve 

Bu Bürhanettin efendinin veli- ittihat cemiyeti tarafından Obey
ahtlığa tayin edilmesi keyfiyeti dullah efindiye Giri kadılığını ka
Terakki ve Itfhat cemiyetini endi- bul etmesi teklif olunmuştu. Bu 
şeye düşürüyordu. Şubelerden ge- maksatla kendisini Pariste otur
len ve Avupa matbuatında bu me- makta olduğu Rue de Grenelle'de 
seleye dair çıkan haberler de o 195 numaralı hanede ziyaret eden 
endişeyi büsbütün arttırıyordu. O- zat Ubeydullah efendiyi evinde 
nun için cemiyet, elinde yegane bulamadığından ziyarefnin sebe
müdafaa vasıtan olan neşriyatla bini bir karta yazarak bırakmıştı. 
buna mini o'mağa çalıştığı gibi ObeyduJlah efendi bu karta verdiği 
lstanbulda büyük devletlerin sefir- cevabında diyordu ki: 
!erine fransızca birer beyenname 
gönderm.tti. Cemiyet bu beyenna
mesinde diyordu ki: 

"Bütün memleketler gibi Türki
ye dahi. dahili itlerile meşgul ola
bilmek iç· n süki'.inet ve asa yite 
muhtaçtır. Kartıklıklar, türlü türlü 
sefaletler milleti altüst ettiği gibi 
hala da etmekte berdevamdır. Ha
aıl olan tam bir anarşi bütün terak
ki hareketlerini atalete mahkum et· 
mi.tir. 
Osmanlı milleti vaziyetten dola-

yı müth·ş ıstırap çekmektedir. 
Türk.iyede ticari ve mali alakaları 
olan ecnebiler dahi simdiki idare· 
nin doğurduğu vaziyet yüzünden 
mutazarır oknaktadırlar. O halde 
gerek yerlilerin, gerekse ecnebile-

"Bıraktığınız kartvizitin üzerine 
yazdığınız cümlelerden niçin ara
dığınızı anladım. Bendeniz Parise 
geleli on ay oldu. Geld;ğimdenberi 
ayda bet, altı yüz frank kazanmak 
ta ve kemali refah ve rahat içinde 
geçinmekteyim. Binaenaleyh Girit 
kadılığına para için tamah etmekli
ğime imkin yoktur. 

(Devamı var) 

Ankara Gümrük 
müdürlüğü 

'ANKARA, 12 (Telefonla) 
V ekiilet emrine alınan Ankara güm 
rük müdÜ;ü Nurettin Beyin yerine 
Zonguldak gümrük müdürü Cevat 
Bey tayin olunmuştur. 

MİLLİYET PAZARTESİ 13 ACUSTOS t9~ 

HARiCİ HABERLER\ 
Avusturganın istiklali 

Prens Stahremberg M. 
Mussolini ile görüştü 

• •o+ 

Avusturyaya tekrar Habsburgların getiriJ .. 
me•İ ıimdiki halde varit değildir 

Bavyera hududu kapatıldı 
ROMA, 12 A.A. -

Avusturya Ba§vek.il mu 
avini M. Starhenberır 
dün öğleye doğru tay • 
yare ile gelmit ve genç 
Avuıturyalılar kampın· 

da öğle y<Oilleğini.,.Yem.İf 
tir. 

Mumaileyhin Roma
da Duçe tarafından ka 
bul edileceği haberi te 
eyyüt etmektedir. 

ROMA, 12 A.A. -
Avuıturya Baıvekili 

Prena Starheınberg'in 

Romayı ziyareti biç 
beklenmiyordu. Ancak 
geceleyin Avusturya ae 
fareti bundan haberdar 
ed imiştir. Prena Star • 
hemberg tayyareden İ• 

ner imnez, ltalya hü .. 
kiimetin&n misafiri o • 
lan Avusturya gençleri· 
nin bulunduğu Ostie 
kalnpma gitmiıtir. M. 
Mussol.ini orada kendi
ımı bekliyordu. iki 
devlet ad~ı uzun bit' 
mülakatta bulunmuş -
tur. M. Dolfuss'ün kat· 
lindenberi ilk defadır 
ki iki hükumet arasında temas vuku
bulmaktadır. 

ROMA, 12 (A.A.) - Havas Aajn 
aı nıuhabirin ·n Starhemberg - Mıu.ao. 
tini mülakatı hakkında aldığı haber
lere göre İtalya Avusturyanın İstikla
lini her vıutıa ile müdafaaya bugün 
her Laınankinden ziyade amade bu • 
lun'.naktadır. Müstakil Avusturyanın 
müe~sir bir tarzda takviye5 İ son zn~ 
maıılarda tetkik edilmişti. Fakat ou 
hususta kat'i bir proje hazırlanması 
m.:mkün olamamıştı. Bu seferki müla 
kat, bu projen.in bazırlanmaıına yar
dw..ı edecektir. 

PARIS, 12 (A.A.) - Paris - Soır 
gazetesinin v:yana muhabirine göre, 
Prens Starhemberg, Avusturya hüku
metine mensup hiç bir mesul şahsın 
bugün Habı.burglann tekrar tahta çı· 
karılmıuı meseleaile meşgul olmadığı 
nı aöylemit ve hükumet ile Sosyalist 
fırkası arasında. tabii müna~atın ia 
de sini temin iç·n aoSıyalis.t liderlerinin 
affı meselesini tetkik etmekte oldu -
ğıınu haber venniştir. 

Habsburglar ve ltalya 
BERLIN, 12 (AA.) - Havas mu

habiri bildiriyor:: 
Habsburg hanedanı azasının !tal· 

yada ikametlerini, Alman matbuatı 
dikkatle takip ediyor. Gazeteler, Prens 
Starhemberg'in M. Munoliniyi ziya
retini de tafsilen yazıyorlarsa da, şim 
dilik mütalea beyan etmekten çekin
mekted ·rler. 

ViYANA, 12 (A.A. )-Sunday Ti 
mes muhabirinden 

Avustu ry .. Baş"ekil nwavini Prens 
Starlıern.berg'in buradan Rcmaya u • 
çup, M. Mussolini ile görüımesi, Vi • 
yanada bir hayli dedikoduyu mucip 
olnıuştur. 

Prens, bu senenin sonunda muh .. 
temel gördüğü, ve da.ha iyi tertip edi 
lecek bir nazi kıyamını bastınnağa mu 
vaffak olmak için, Heiıınvehren'lerini 
takviye etnıek Üzere lıalyarun mali 
yardım.ın ıiatiyecekt ·r. 

Diğer taraftan, Prensin, Hababurg 
hanedanının tahta geçmesinin, tim -
dilik mevzuu ba.hsolmıyacağı hakkın
daki beyanatı, hu husuıta yabancı 
memleketlerde dolatan §&yİalara ni • 
hayet vermittir. 

Sunday Timea mubah "ri, esasen 
bu keyfiyetin, aşağıdaki sebeplerden 
dolayı, halen imki.naız olduğunu bil
dirmektedir: 

1 - lmperatoriçe Zita, oğlu Arşi
dük Otto için, eaki Avusturya - Ma -
caristan imperatorluğunun ihyasını 
istemektedir. 

2 - Gerek Avusturyalılar ve ge • 
rek Macarlar, iki memleket arıuında 
bir siyasi birliğin aleyhindedirler. 

3 - Habsbourg hanedanının tah
ta getirilmesi, Avusturyada yen.den 
bir Naz' kıyamını t-.ai~ olacak ve a • 
mele sınıfının ihtilal çrkarnıası lehli-

Amerikada 
Ancak yedi milyon işsiz 

adam varmış! 
VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - Son 

2amanıa..d:ı neşredilen mübalağalı ra
kamlara itiraz eden ticaret odası, bu 
rakamların ancak tahmini olduğunu ve 
bütün Amerikada işsizlerin yedi m;ı. 
yondan ib:>ret bulunduğunu ilan etmek
tedir. 

Bu yedi milyon ameleden, yalnız 
beş milyonu tamamile işsizdir. 

Amerikada yeni bir grev 
V AŞINGTON, 12 (A.A.) - Ame

"ika ~luminyom şirketinin yedi fabri
kasında birden amel6 ıırev ôlan etmiş
tir. 

15.000 ameleden 12.000 i greve i:ı
tirak etmektedir. Gerek patranh.r ve 
gerek amele, uzlaımağa tarııftardm.,.. 

Prens Stah renberg 
kesini doğuracaktır. Diğer taraftan. 
genç Ar~idük Otto'nun avdeti, gerek 
Almanya ve gerek Çekoslovakyanın 
her ne bahasına olursa olsun Habs • 
burglarm yeniden Avusturya tahtı • 
na geçme.sine mümanaat ebneğe sev-
kedeeekt ·r. . 

Halihazırda, Avusturya krallığının 
ihya.una pek çok maniler vaı dır. Bu
l{Ün, buna tqebbüs edildiği takdirde 
harp çıkmak ihtimal dahilindeoir. 

ımperatoriçe Lita ltalyada 
ROMA, 12 (A.A.) - Sabıık Avu .. 

turya İmpillatoriçesi Zita, Belçi:kadan 
Viareggio'ya gelmiştir. Müf'U'Üniley -
hıa o.-ada üç biraderine ve Arşidük Ot
to hariç olmak üze..... çoculd.ırma ka • 
vuşacaktır. 

S:ıbıık .İmpararoriçenin riyasetinde 
bir aile ıneclis.i alııtedileceği rivayet &

dilmekredir. 
Romadaki Avusturya sefareti 

ROMA, 12 (A.A.) - ltalyanın Vi
yanadaki orta elçiliğinin biiyiik. elçili
ğe ı;ıkanlacağaun mevzuu balı'wlduğu 
söyleniliyor. 

Buna sebep olarak ta ltıalya - Avın
turya münasebatımn son ~arda 
iktisap elmiş olduğu ehemmiyet ileri 
.siirülüyor4 

Habicht tevkil mi edildi? 
ViYANA, 12 (A.A.) - Dün ak

şam Viyanada ısrarla dönen rivayetle
re nazaran, A vushrflYa nasyıo.nal SOS• 

yafüt fırkası $abtk reisi M. Hahiıçht 
ile Viyanalı sabık Nazi riieaasmdan 
M. F raıı...nfelt, Berlinde tevkif edilmiş
lerdir. Bu rivayetler, henüz teeyyüt 
etmiş değildir. 

Bavyera hududu kapatddı 
ViYANA, 12 (A.A.) - lınSMück

ten bildiAldiğine ııöre, BaV}"lnl - A
vuoturya hududu Alman .......,ıoatmm 
emrile tekı-ar kapatılmıJbr. Yalnız 
munt..-n paaaportu olan ecnebiler 
hududu geçebileceldeniir. 

Dollfussırn katlindenbeıi dördüncü 
defadır ki hudut ı....>atılıyor. 
M. Suriç Viyanaya •elir mi oluyor? 

ROMA, 12 (A.A.) - Halihaızırda 
harici>"' müsteıan olan M. Suviç.b.'in 
İtalyanın Viy:ına sefirliğine tayin edi
leceği hakkında bir pyia dolatlJOI'· 
Fabl bu fayia henüz remneıı teeyyüt 
etmiş değildir. 

M. Rintelen~11 •ıhhi vaziyeti 
VIY ANA, 12 (A.A.) - Stımc1e 

gazetesine nıozaran,. M. Rmteleııı'Uı 
sıhhi vaziyeti tehlikede değildir. 

Hakkındaki adli takibat tabii mec
rasını takip etmektedir. 

Von Papen geliyor 
ViYANA, 12 (A.A.) - Weldt Blatt'a 

göre Almanyanın yeni Viyana sefiri M. 
Von Papeni Viyanaya salı veya çarşam
ba günü gelecek ve derhal itimatname· 
sini reisicümhura takdim etfkten sonra 
15 gün mezuniyet alarak Almanyaya 
dönecktir. 

Bir Rus kadını 
Paraşütle 2500 metreden 

kendini boşluğa attı 
MOSKOVA, 12 (A.A.) - Sivil 

hava filosu tabaniyat .,_tıitüsü me
murlarından Madam Luşeva, kadrnlar 
için paratüt ile Y'iibdrten .daııoa re
korunu te&İs etmİ.§tir. 

Madam Luteva, 9 ağustosta iki bin 
metreden atlamış ve ı>arafÜtlİi toprağa 
400 metre lıal&rak e.çmrştır. Dün tek
rar 2500 metreden atlamış ve paraşü
tü toprağa 500 metre .kalanok açmıf
tır. 

Sıcaktan ölenler 
NEVYORK, 12 (A.A.) - Bu hal

ta hüküm süren yoılucı suııııklar yüzün
den Midcllevest'te takriben 50 lôti öl -
müıtür. 

Gümrük memurlarına ikramiye 
ANKARA, 12 (Telelonla) - Gümrük ve lnhisctTlar Vekiileti günı

rük müdürlüklerinden gelen ve ikramiyeye istihkak kesbeden 400 me
murun sicillerini tetkik ettirmekted ir. Sicillerinde en halil bir ihtar ce • 
zan yazılı bulunan, inzibat komisy onuna verilmif veya lüzumu muha -
keme karan almıf olan memurlar ikramiyeden istilade edemiyecekler· 
dir. Gümrük ba,müdür ve müdürle rinden ikramiyeye istihkak kubedell 
ler vekil taralından tubit edileceklerdir. Verilecek ikramiye mikdarı 
Rana Beyin avdetinden sonra belli olacaktır. 

Uf aklık paralar basılıyor 
'ANKARA, 12 (Telefonla)~ Ulaklık paraların basdması için ha 

zır/ıklar tamamlanmıştır. Güzel Sanatlar Akademisinin hazırladığı re
simler de gelmektedi1'. Paraların EylUl basında b<uılmasına ba,lanabi• 
leceği tahmin edilmektedir. 

Adliyede tasfiye hazırlıkları 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Eski Hakimler kanunu hükümleri· 

nıe göre terli edecek hakim, müdde,iumumi ve icra reislerini seçecek ter 
li komisyonu Üe Adliye İntihap encümeni yaz tatilinin hitamını müte
akıp toplanacaktır. Adliye Vekiile!i yeni Hakimler kanunu~ göre ya• 
pılacak tasliye için de hazırlıklara başlamışfv1. 

Yeni kambiyo kararnamesi 
"ANKARA, 12 (Telefonla) - Maliye Vekaleti taralından hazırla

nan yeni ve mevcut kararnameler hükümlerini ihtiva eden 11 numara· 
lı kambiyo kararnamesini tetkik etmek üzere icra Vekilleri Heyeti ~ 
rarile teşkil edilen ve Maliye Veka-leti Nakit işleri Müdürü Halit Naz. 
mi, Merkez Bankasından Cevdet, T ünkolisten Cevdet Beylerden mürek 
kep komisyon tetkikatını ikmal etmiş ve kararname projesi ile rapo • 
runu Başvekiilete tevdi etmiştir. Komisyon ihtiyaç listesindeki döviz 
mikdarlarını biraz daha tahdit etmiş bu bapta hükümleri taJü ve eski 
kararnamelerin tatbikatında görülen bazı nevakısı itmam etmiştir. Ko· 
misyon ihtiyaç listesinden maada kcıııarnameler üzerinde esaslı bir 
değişiklik yapmamıştır. 

·Büyük bir orman yangını 
GôLLUK, 12 (Milliyet) - Muazzam bir orman yangını Mü&ın 

en güzel ormanlarını harap etmeht edir. 40 dereceden asağı düsmeyen 
müthiş sıcakları yangın tahammül edilmez bir hale getirmiştir: Yan· 
gının söndürülmesi için uğraşılıyo r. 

lZMIR, 12 (Milliyet) - ôdemif, Bayindir, Turgutlu ctliasında 15 
kilometrelik sahadaki ormanlarda yangın çıkmıştır. Ateş devam etmek 
tedir. Yangının yarına kadar söndürülmesi ümit edüiyor. 

Zekai Bey şerefine ziya/ et 
lZMIR, 12 (Milliyet) - Şehrimizde bulunan Milli Müdalaa Veki· 

li Zekai Bey 'ereline belediye tarafından Şehir gazinosunda bir ziva • 
let verÜmiştir. 

Reyiama hazırlık 
Almanyada bütün radyo
lar propagandaya başlıyor 
En mühim şahsiyetler 19 Ağusto•ta M. Bitlere 

rey verilmesi için nutuklar söyliyecekrer 
BERLIN, 12 (A.A.) - 19 ağustos sien yazoyor: (Çelik miğ1« tetkiliiıh· 

reyiimmı bazıırhıımaık için 10 büyük t&- nm i!kinci reisi Diisterbergin, 30 hazi-
zahür t""tip edölmdrtedir. randa müfritluı·in isyan teşebbüsü ı.a .. 

Bu ·münaosebetle radyo ile nutuklar tırıldığı e•nada katledildiği ~ılıyolı. 
söylenecektir. Bu haber o vakit ta pyi olmuı, f..ı.aıı: 

13 ağuotosta, propaganda nazın tekzip edilmİ§ti. 
M. Goebbels, Berlıinde, bava nazırı M. Düsteıf>ergin ortadan ka~ 
Goering Münihte , Dahil~ nazm M. kendisinin bir temerküz kmnpma .ev· 
Fnck Kolonyada ve M. Hitlerin mümea- kolunduğu suretinde izah etmiılerdi. 
sili nazır M. Hesa Bre•lau'da birer nu- Lakin 6 hahadanberidiT, mumaileyh-
tıık söyliyeceklerdir. ten hiç bir haber yoktur . ., 

Hücum. kıtalan erkinı harbiye reisi 
Önigsberg de nazrr M. Rust Hannover 
de, mesai nazın M. Ley chemnitz'de, ad 
)İye nazm M. Ken- Frankfurtta ve zi
raat nazın M. Darre de 5tuttgart'da 15 
ağustosta nutuklarım söyliyeceklerdir. 

intihabat mücadelesi Führer - Ba:ı
vekilin 17 ağustosta Berlinde söyliyece
ği bir nutuk ile kapanacaktır. 

Radyolar faaliyette 
BERLIN, 12 (A.A.) - Yarından;. 

tibareıı, Alman radyo ~yonları, giio
de 4 defa muayyen sa<Wtleo-de, en ma
ruf falu.iyetlerin Üçe' dakikalıık beya
natlarını ftqTedecel.ıerclir. 

Bu beyanat, ayın 19 unda 90nılaoa.lı: 
suale, bütün Alman milletıiıııi müııbet 
cevap venneğe davet içindir. 

Bu .-ruf ,..ıı.iyetl... içerisinde, 
ezcıümle doıl<tor Şahı, M. Goering, Dr. 
Ekener, miralay Yon Hindenl>urg, prens 
Ogüat Vilhdın, M. Krup ve M. Vinif
rid Vagner vardR". 
Çelik miğferli/er tetkiUitı ikinci rei-

si de öldürüldü mü? 
PARIS, 12 (A.A.) - Petit Pari-

Fransada Sovyet 
tayyareleri 

RiCA, 12 (A.A.) - Mo*ova ga
zeteleri, Sovyet tayyarecilerinin Fran
cada mazhar oldukları iyi kabulü elıem
mi,.,tle kaydetıınekte ve bunun 
Fransız • Sovyet dostluğunun yeni bir 
tezahürü olduğunu yazmaktadırlar. 

Carnera ve İtalya 
şampiyonlnğu 

ROMA, 12 (A.A.) - Bokoiir Primo 
C,.,,nera ağu sildet genç İtalyan bok
sörlerine bu sınıfın yolunu kaP""""
mak için lta}ya ağtr siklet bolu şam
piyonu ünvanau terketmeğe ı-..... ver• 
mittir. 

Bir Alman torpidosu 
batmış 

STOKHOLM, 12 (A.A.) - Svenska 
Dagbladet gazetesi bundan bir kaç haf
ta evvel yapılan Alman deniz manevra
larına bir torpİto muhribinin Rlw,en ada
sı civannda battığ1nı ve on beş giinden .. 
beri bir duba ile itaret kcnulan kaza ma· 
hallinde tahlisiye gemilerinin büyük bir 
faaliyetle çalııl'ık.lanaı yazmaktadır. 

Almanya ve San-e meselesi 
BERLIN, 12 (A.A.) Havas ajana 

bildiriyor: M. Yon Papeni.n yerine S
nnırahhaslığma M. Bure!keg'in tayini 
siyasi mahafilde Almanyanm Saare .i
yaseti istikametinde bir deAiklıik ..ıa
meti olarak telakki edilme!ktedir. 

Filhakika Saııır'da miUi eosyaliot 
tahriki.tını a:nltnıaya çalıf1111! olaıt 
Yon Papenden sonra mücadelecilii' 
ile tanmınq M. Btırekel getirilmekt"" 
clir. 

Mumaliyeh Renin İfgali ............ı
itilaf devletleri maıkamabna kart1 .
balefeti Ole temayüz elmiflir. 

Bir sııikaat 
SULZBACH, 12 (A.A.) - Al

iatilıbarat biirosu bildiriyor: Meçhul 
bir ıalua dün gece evine döımıdote o • 
lım Alınan cephemi propapıııda bürofO 
reiııi M. Loth'un üzerine bot ef ta • 
banca abrut ve gecen.in kaıraıılığmdaıl 
istif.ele ederek ormana dalmıt ve b9" 
mış.trr .. 

Kurşunun biç birisi isabet etmenıit
tir. 

• 

Hudut harici edilen Leh 
ameleleri 

BERLIN, 12 (A.A.) - H~ 
hudut harid çıkanhnak karan v.,.11-
miş olan bin Leh maden ameleü ciiiO 
sabah bila hadise Lehistana sevkedil
miılerdir. 

Hapishaneden kaçarke P 
BATON RUJ - AMERiKA, 12 (~· 

A.) - Hapisaneden ka9'll'11< teıebbil" 
sünde bulunan mevlnıflardan i!Oti telef 
obnuı, 6 tanesi de yara\aırımp. 

Ar!tadaşlannın bu akibet:iıni göre" 
diğer 5 mevkuf derhal teslim c.lmutlal'" 
dır. • 

Feci bir tren müsademe•1 

AV1NYON • FRANSA, 12 (A.A·) 
- Cenevreden gelen sürat k-.n .,,. 
sabah saat 3,50 de Aviyon isıa-syOJIUI>" 
da, biT yük trenile çarpıpnıştrr. 

Tafsilat yoktur. Birçok ölü ve ya 
ralı vardır. 

Saatte 444 kilometre 
PARIS, 12 (A.A.) - Helene JJod'" 

cher'in kadınlara mahsus sürat .-el<o
nı.nu kırma4ı: için kntetmiş olduğu ~ 
safenin vasatisi 444 kilometce 
metredir. 



IFELE;]\11 
İstanbulda çıplaklar 

Birkaç sene evvel Fransa ve Al
mtaıyaJa, sonra belki de diğer yer
lerde bir nıcda türemişti: Çıplak 
~<ımtık ... Eğer zaman Adem btı
.,..,,.ızltı Havva mıamızın yasadık
"1,. deviır olsaydı, bu çıpltıkİık gö 
:ı~ farpmcızdı ı:ımma İnsanın kıyme 
'/"den yü:ıde seksenini kılık ktytı-
ette arayan bir cemiyette çıplak 
~ez~ek nihayet br acaiplik, belki 

e b.'raz cinsi car:beden bafka bir 
fey •iade etme:ı idi. Bununla bera
b"[ bazı hücra kırltırda, yahut ulalı 
:e ek cıdacıklarda çıplaklar kamp
ar, terii • ettiler. Çıplaklar cemi -
~~~l.eri kurdular. Amma if beklenil 
t'~gı kadar süratle ilerilemedi. Bü
dun medeni it:ytıtlannı terkede e
he ~.edavete yakltışan beşeriyet 
t eııuz mağara devrinin kı:ığını 
;m.'?ônaaile kabul etm~ değ]di. 

'!._ftirııalr kılığında sırtını kuyruk 
~0"'<mıurıa, kollaım omuzlarına ktı 

ar açaıı kadına mukabil dik ve 
"'ert Yaka.ile çenesiııe kadar ka -
ı>aııaıı erkek bir türlü tmadan doğ 
~ ıre:ımeyi benimseyemedi. Fa-
at her şehirde birkaç yüz kifilik 

f•Plaklar grupu teşekkül etti. Is -
1~ulda böyle b.'rşey heııüz gö -
'"ülmüş değild. Nihayet mahkeme
Jle düpnüş bir karıkoca davade öğ 
~eııdik ki burada Dimitri Elendi 
ıs • 
.E; ~ıııd e bir zat çıpltıklardanmış. 
k Vıııde çıplak gezdiği için karısı 
], eııdiaiııden ayrı yaşamaytı mec. 

UJ- olmuş. (Bu noktayı iyice kav
''[amadım) çocuklannı almıf, ay 
~ rnış. Mahkemede çıplak Dimitri 
leııdinin her ay bu kadına 60 lira 

'j/"lako. vermesine karar verm~. 
eıı Dinıi.tri Efendinin yeriııde ol

•11111: 

1• - Hakim Beyeleııeli! Bende 60 
•ra olsa çıplak gezer mrydim? ce
Vabıııı verirdim .. 

$imdi gelelim çıplaklık bahsi • 
ile Dı'mitri ElenJin:iı kansı koca· 
h11

'" evde çıplak gezmesine ta -
Ofrımül edemiyormuş. Lakin bana 

;o;,ar•aııız, bu çıplaklığı ulak te -
~ bazı tadi~ıitla tatbika kal.ksak 

( 
<; le_na olmıycwak. Şöyle halil bir 
•etn avret) ten sonra üst tartılı 

~!"ali gezmekte büyük laideler gö 
'j'':°~· Evvela bumııı iktuadi 
ctrelear var. Her sene bir kat elbise 

den, roraptcm gömlekten, fanila • 
dan kurtulur, paramızı tcnarrul e
deriz, Sonra herkesi elbisesinin gü 
~eiliğile eleğil, vücuelüyle tanıytıea· 
p;ız, Ve nihayeı sırtımr:ıda kilolar
ca JIÜk tapmıyacllğu;. 

blakiıı, buııu tavsiye etmekle be 
~o ~r. ltabrzl ve tatbik eclileceğine 
7J:;•ılım yok. Zira in!!altlık ilk yara 

lfındaııberi olduğu gibi göriin -
'11ekteıı kaçmı,hr. 
Çıplak Dimitri Eleneli bize bu • 

""11 ~--l ·--''d' D' . · El ıl' .....,, ı m:auıı rr. anım en-
lı ı;ıı;, karısı bile ~ıplak görmeye ta-

"~rniil edemiyor. '.Arhk kime ne 
'Jlebil' • ' ırız •• 

Plaj ücretleri 
4 ~renköyünde oturcm bir talebe 
~ım b.ana yazıyor: 
~ Cadıbostaru plajında duhuliye tale
lcl'i' 15 kuruştur. Cuma ve pazar gün
lı: t;ılebe bileti yoktur. Ve duhuliye 20 
s:ıŞtur. Ben ve benim vaziyetimde bir 
20 talebe denize girebilmek için bugün 
tit kuruş vermeye muktedir değiliz. Ne
~ .•~c açıkta girmeye mecbur oluyoruz 
ti.:ıa~ da memnudur. Kanunlara itaat iç
tuQ 

1 bir vazifedir. Sonra lstanbulun u· 
ta, llahil!erinde memurlar bulunamıya
tıı!::, tabii olduğu için açıkta denize gir· 
li1t •k gibi bir nizam ancak halkın ah-
~~ terbiycaine kalmış bir meseledir. 

~ ~. ıJ:ıra böyle fahiş fiyat korunası hal
taı, b~ssa (en fena nokta da budur) 
~ kayıtsızlığa ve suiistimale alış-

ad1r.,, 

4.,~ alebe kariimi.zin bu sözleri ne tq,:: doğrudur. lstanbuluıı dört 
t.;, 1111 saraıı denize girmek için 
~"k Qı/amdtın 20 kuru, ytıni iki bu
be,,tkka ekmek parası istemek a
deni '·Belediye bir taraftan açıkta 
tq,,;e lfİrmeyi menederkeıı diğer 
ııe eltan plajlara herkesin kirmesi 
eta Verifli bir asgari fiyat tayin 
bi,e ~?k İyi olur. Denize girmek 
/11,l11dıs) olsayclı, ucuzluğu, pahtı 
q•tık hevzuu bahsolma:ıdı. Lakin 
lıı İ/ı . erkea anladı ki; bu bir sıh
lat111 ti;yqçtır. O halde? .. Bunu ucuz 
ıt;,., ıık beleeliyenin ifi eleği/ mi • .. 

FELEK 

~i-B_u_r_ı_a_y_a 
l\te•i gel~yor 

ıe.ya · .nosd heyetınden olup ta Bur
\'e e g, en ınütebasaış M. Sipital 

llat'tii· d tektı. . 1 OÇenti Kadri, ve Zoo. 
181 Salah t • B 1 b · · ~e g 1 . a tın ey er ~ nmı· 

fltteri. e ını~lerdir. Bu heyet Bursa ya 
le, "'n°k koyunları üzerinde ve yün 
'eleri. e . oyu?lann _çoğaltılması ça
la iç· nı tetkık elmışlerdir. Ve haf. 
ı!e 8

1
ncle ziraat vekili Muhlis Bey 

~t>t• U1'i\ya P,elecekti ,._ Heyetin 
d •. ~~ .~c gü~ii vcldl bey ile Bursa 

• l'tism.-.ı mt htemeldir. 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Hariçtt. 
Türk tütünü 
İnhisarlar idaresi yeni 

anlşmalar yapıyor 
inhisarlar idareıi Türk tütününün 

hariçte IÜrÜmÜnü artınnak i9in mü. 
lıim bir tqebbüae giripıqlir. Bi.IJıaa
aa yaprak tütünlerim.izin Amerika, Su 
riye ve Fili..ttm!e y...,.,..ı. tütün ilırac.. 
b için bazı tedbirler alınmakta ...., te
tebbüaler yapılmaktadır. lnh:arlar i
d....,..i bu memleketlerin tütün ithalat· 
çm firmalarla temaalarda bulunmak
tadır. Aldığımız malılma.ta nazaran 
ce,....yan eden müzakereleo- mü.ebet bir 
aahada d...,am etmektedir. 

Türk • Yunan ofisi 
Yeni tetekkül eden Türk -Yunan 

ofisi için bir dahili nizamname hazır ... 
lanmakt..dır. Nizamnıııme ikmal ed;;. 
lince yakında mecli.:ıi ida,.... bir içtima 
daJıa yapacak ve ofi•i tabii fekilde fa
ailyete geçecektir • 

Yunanistandaki paralarımız 
Yunanistanda bloka kalm.q Türle 

paralarının kurtarılma.u iıçin bazı tüc
carlanmız mÜfl<Ülata teaadüf ettikle
rinden vaziyeti bilmemekten doğan 
bu vaziyetin ı&lahı için Atina - Pire 
konseyemi2 bir tamim yapmrşbT. S...... 
da Yunanistanda bloka kalmış para
ların hangi yollarla alınab:leceği göa
terilmektedir. 

Döviz kaçakçılığı 
Bir adam cürmü meşhut 

halinde yakalandı 

Galatasaray klübü kongresini yaptı 
Galatasaray klübünde dün fevkalade bir kongre toplanmıftır. Dün

kü içtimaa bütün azalar ıttirak etmişlerdir. 
Klübün idare heyeti baz, ~ebepler ileri sürerek istifa ettiğini bildir

mif, bu arzu kabul edilmittir. Bıınun üzerine yeni idare heyeti intiha
batı yapdarak i.zalddara fU zev"t seçilmişlerdir: 

Birinci reisliğe Refik Cevdet, ikinci ııeisliğe Dr. Orhan Tahsin, umu
mi ki.tipliğe Sabit, muba.sebecillğc Muhtar, veznedarlığa Mit:hat Beyler. 

MAHKEMELERDE 

Muradı 
Öldüren Agop 
Muhakemesi bitti altı se

neye mahkum oldu 
Edimdrapı haricinde Mlll'at İarnin

de birini öldürmekle maznun Agop e
fendinin muhakemesi dün ağır ceza 
mahkeme•inde neticelenmiştir. 

.j VILA.YETTE 

Gizli nüfus 
Kalmıyacak --Eylülden itibaren şiddetli 

takibat yapılacak 
Gizli nüfusun meydana çıkarılması 

hakkmdaki kanununun her yerde tat
bikatına eyfülilen il'il>aren ~lanacaı.. 
tır. 

Dünkii cıelsede maznun vdcili mü
daıfaaınu y_,..,, Agop efendinin tra ...... 

1 
vay yolunda ;ıiderıken Murat efendinin 
hakaretine manız J.aldığını, buınun üze
rine Murat efendiyi yere iteııUc ilerle
diğini, fakat Mu,..t efendinin peşini 

lstanbul nüfus müdürlüğü bu hu
..-ta lazım gelen terliba b almrttır. 

Bu i~le resmi memurlar ve beledi
yeler sıla bir ture'tte alakalı olacaklar
.ı.... 

iskan tasfiye edilecektir 

Galatada Doğnıyol 142 nwnarab dük 
kanla ayni yolda 76 numaralı saatçi dük 
kim ve Omer Abit hanında kiralık ka • 
aalardan birinin sahibi Alber Belıar dö • 
viz kaçakçılığı srıekülasyonu yaparken 
ciftnü methut halinde yalmlanmıf ve 
bu sebeple 3 yenle tah..ny..t yapdmıı-
tır. 

Neticede 260 Mark 750 Çek fnuık 
2550 Fransız frankı 500 Ley 100 Ku -
ron 4570 Leva 525 Şilin 40 Çek kuron, 
22 pengo, 20 Fas frankı 55 dolar 10 do
larlık çek, gümüi, nikel, bronz 50 kilo
ya yakın ecnebi meskül<at telecilik yap
tığına dair birçok senetler bnlumnu§tur. 

20 lıön lira kıymetinden faııla alıtm, 
elmas, gümüt mücevherat ve saire bnlun 
muttur. Kendisinin günde bir Türiı: lira 
ıı için yanm liraya kadar faiz aldığı an
lafdmıttır. 
------o•-----

Ergani istikraz 
Tahvilleri 

Son tertip satışa çıkarılıyor 
Y üzcle ~ faizli, iıkrMDiydi Ergani 

istlkraz tahviUerinin üçüncü ve _, 
tertibi olan (C) eerisi 30 •&-tostan 30 
eylül tarihine kadar satışa çıkaniacak
br. 

yüzde 9 faiz ve yüzde 2 ikramiyeoi 
olan bu iatilaazın eon tertibi de ev • 
'tdce ihraç olıman A ve B seftleri gi
bi ayni hak ve imtiyazlan havi beheri 
20 lira itibari kıymette, hamiline mu
harrer 200 bin tahviıdea ibııretıtir. 

Tam tahvilin 3 te birini temsil et
mektedir. 

Bu tahv*ller, kanun mucibince w:nu· 
mi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, rilayetler hu
ausi idareleri ve bele~ yaıııla
cak müzayede, münakasa ve ınukavele
lerde teminat olarak ve hazinece o
blrmı ve satılacak olan milli emlak be
dellerinin tediyesinde itibari kıymetleri 
üzennden başabaş lamul olunacaktır. 

takip ettiğini, yakalayarak dövdüğünü 
•Öyl"""'°' sözüne §Öyle devam ebniş
tiır: 

- Müddmim misini korumak i
çin kasap diikkanma girdi. Mur;;ot efen
di arl.asından bırakmıyordu. içeri gi
rer ginnez: 

- Seni öldünniyeyim • de kimi öl
düreyim tehdidi ;ıe üzerine yürüdü. A
gop efendi bu anda nel.ıini korumak 
için eline geçirdiği kasap bıçagi:!e 
kendisini müdafaa etmek istedi. Uzun 
bir mücadele esneımda bıçağı istimal 
eb:nedi. 

Kendisi.ne hatcim olamıyacak bale 
gelince bıçak saplandı.,, 

Maznun veıkil.i Mır.rt efe.dinin aldı· 
ğı yara neticesinde değil, tedavi gör • 
memeoi yüzünden öldüğünü •Öyiedi. 

M.......,,_ heyeti mii'Zal<ereye çekil-
di. N<ilicede ~op efendi altı sene hap
se mahküm edildi. 

Sahte memur cezasını buldu 
Hayrettin iominde biriıai ceceleyin 

Tophane cinnndaki kahvelere gide-

1-skan idaresine ')'eltİ bir tamim gel
miştir. Bu tamime göre - batma 
kadar Lausanne afıitınameaine taallük 
eden bütün iskan ve mübadele qleri 
tamamile tasfiye edilmiş olacaktJT. 

iskan İd8re$İ, artık yem kanuna gö
re çalışacak ve ona göre t~latlandı
.. .ıacaktır. 

rek kendlsinin memul' olduğ\l'Jlu ve a
....,tırma yapacağını söylemİj, kahv.,. 
de otıwanlan.o ceplerini kan§'bnnaya 
kallcışmıtUr. 

Fakat liah vcdei<iler bunun vaziyc
tind .. n 'Üphelenerek gizlıice poli&e ha
ber vermişlerdir. Zabıta bu sahte m<>
muru yakalayıp adliyeye teslim etmi:ı· 
tir. 

Üçüncü ce.ıa mahkem · ıJe ywıpdan 
muhakeme neticeainde kendiaône me -
mur ıüsü vennek suçundan dolayı Hay
rettin efendinin bir ay müd<lede hap
sine ve eHi lira da .-,. c.ezan ödemeoi
ne karar verilmi~. 

Beynelmilel tanınmış gü
reşçiler dün geldiler 

Büyük beynelmilel profesyonel güreş. 
lere cuma günü başlanıyor 

BELEDiYEDE 

Dükkanların 
Kapanma saatleri 
Belediyede, itiraz edea 
eınafın vaziyeti ~örüşüldü 

Be!ediye daimi encümeni dün topla • 
narak dükkaruann erken kapablmalan 
kararına itiraz eden esnafın vaziyetini 
tetkik etmiştir. Dünkü içtimada yeniden 
bir liarıır verilmemittir, Saat dokuza ka
dar müsaade İ.lteyen eanaf arasında ıon 
ırünlerde vaziyetleri değişenleri vardır. 
Dükkanlar .n eri< en kapatılmalan kara -
nndan evvel yiyecek, içecek maddesi sa~ 
nuyan birçok diikkanlar, ıon ırün!erde 
yarı bakkal haline gelmi.tlenlir. Beledi
ye bu gibi dükinlarm vaziyetini tetkik 
«bnektedir, Karardan ıonra sattığı mad· 
eleler üzerinde ~ildik ~n dü:kkiın
lara geç kapanma müsaadesi -.crilmiye • 
cektir. Kaymakamlar, kararın tathika • 
bnda elin muhtelif f"k:ilde hareket edi • 
yorlar. Bazı mmtakalarda saat 7 de ka· 
panan dükkan, bazı ıtmtlerde saat 9 da 
kapanıyor. Daimi encümen tefsir farkla -
nru tevhit için yeni letbirler alacaktır. 
En fazla ibtilif nokta11ru cigara, rakı ve 
saire ıatan dükkanlar teıkil etmektedir. 
Bu gi!M inhisar maddeleri satan dülckan 
farın 9 da kapabhnaları karar ilctizasın
dendır. 

Vasfi Piza Bey 
Şehir Tiyatrosu art:stlerinden Vasfi 

Rıza Bey yazlık te=if!ere iştirak etmi • 
yeceğini tiyatro müdürlüğüne bildir • 
miştir. 

Hasan pa~a mahallesine 
tramvay 

Kadıköyünde Hasanpaıa mahallesin
de Usküdar tramvay hattının temdidi i
çôn yaı;;ılan müracaatı, ıirket mülayim o
larak karfılaım,tır. Şimdi başlanan şebe
ke ikmal edildikten sonra bu kısım infll
al için de ayn bir ke,if yapılacaktır. 

Numarasız arabalar 
Şehir dahilinde nınnarasız bir takım 

vaha ve otomobillerin seyrüsefer ettiği 
anlaşrlmrtbr. Şubelere bir tamim gönderi 
lerek bu kabil arabalann ıeyriiseferden 
menedilmesi bildirilmiştir. 

Fazla mesai için fevkalade 
Ucret yok 

Belediye tubelere bir tamim göndere 
rek, fazla mesai yapan memurlara fev • 
kaladc ücret verilemiyeceğini, bu nokta
nın nazarı dikkate abnma11nı bildinnit· 
tir. itlerini dairede ikmal edemiyen e • 
murlar, gece evlerinde çalışacaklardır. 

Şişlideki mezarlık 
Belediyenin Şiılicle yaptırmakla ol • 

duğu asri mezarhğın infaab hararetle 
ilerlemektedir. Maarhğm etrafındaki dı
var yakında ilmıal edilecektir. Mezarlı 
ğm 29 Tqrinievvd Cümhuriyet hayra • 
mında kütat edilmeai takarrür etmİftİr. 

SIRKETLERDE 

Elektrik şirketinde 
Yeni tarife 
T eazilat, Ağustostan iti

baren muteber olacak 
Elektrik ücretlerinin 15 kurut" tenzi

li hakkmdaki tarife komisyonu kararının 
vekiiletçe tasdik edildiğini dün haber 
.. ennittik. Oğrendiğimize göre; bu tari
fenin AğustO& bidayetinden itibaren ilk 
üç ay için 11111tebcr olması takarrür et · 
miıtir. Diğer taraftan, Kadıköy Su tir -
keti tarife kOmisyonu önümüzdeki hafta 
yeniden toplanacaktır. Bu toplanbda ko 
miıyon tarafından şirkete ... ..ru olarak 
kabul edilecek amele ücreti bııl<ianda bir 
teklif yapılacalrfu. 

Şirket saatlerinin Ucretleri 
mıs'ılesi 

El~tnl<, ıa ve bavagazı saatlerinden 
ehnmakta olan aylık kUa ücretlerinin in 
dirilmesi dolayısile ali.kadar şirketlerde 
dünden itı'baren lazangelen hazD"hklara 
baflanılmıftır. Tenzilat önümüzdeki ayın 
baılangıcından itibaren tatbik sahıuma 
konulacağı için, yeni faturlrtnziıni ve bu 
na müteallik diğer hususatm tamamlan
ması için acele edilecektir. 

_ 11nu . : . - -·-ı G ıı ··~ 
'SA# ... ___ • --· 
-- ili "' 

İstanbul: Seyyah şehri! 
lstcmbulu size uzun uzadıya 

methedecek değilim; hepiniz be
nf"! kaJ_ar htıVasını, suyunu, gölge 
sını, ışıgını, dört metre kutrunJa
ki güneşiııi, iki metre kutrumlaki 
ayını bilirsiniz. Muzeleriııi cami
lerini, abideleriııi, çe,meleri ve sa
ire ve aaireaini gezmi,.ini:ıdir. Ge:ıı 
memişler varsa, gezmiJeri onlara 
anlatmışlardır. ' 

lstanbul, şu bildiğiniz gü:ıel b;. 
ricik lstanbuldur. 

Her gören hayran! Her dinliJ'en 
hayran ... 

Sanki lstanbul yer yüzünJe bır 
::"t:nnettir. 

Bu gibi şehirlerin en büyük hu
suaıyeti de ve en büyük meıı:i> eti 
de dünycmın her taralınclan akın 
ahın seyyah çekmeleridir. Va/110 
son iktüadi buhran dolayısile sey
yahlarda biraz ziiğürt[emişlerdir • 
daha doğru.., akıllanmıslardır Git 
tikleri yerde la:zla para bırakm;yor
lar. Ancak Ayaaolya ccunnııin av
lusuna vapurda hazırladıklan san
döviçleTin kiığıtlannı terkediyor
la.•! Fakat olsun ... Hiç olmaz.sa ., 
yüzden şoförler, kayıkçılar, lercoi
manlar para kazanıyor ya. Bu da 
bir kardır. 

Oııun içiıı lstanbulu seyyah peh
ri yapmağa çalrfryor, dil döküyor 
ve propaganda yapıyoruz .. 

Fakat bi:ıı böyle nelea tükete du
ralım, geri yandan da meııli wo
paganda hiç bir zaman peşimi:ıi bı. 
ıakmıyor. Bazan bilmiyerek- kaa 
len demiyeceğim, çünkü buna im
kan yok - öyle şeyler yapıyor ve 
öyle şeyler yazıyoruz ki, seyyahlar 
lstanbula gelecek yerde yollarım 
eleğiptirmek için çare anyorla.-. 
Bakın size garip bir vaka anla

tayım: 

Dün matbtramı:ııa seyytıhat acen. 
lesi adanılarınJaıı biri geldi Elin
de Londratlan gelmi, bir mektup 
vardı; bunu bize okuttu. 

Mektupta deniyordu ki: 

İngiltereden 200 seyyah bir vapur
la Akdcnizde bir seyahate çıktılar. Bun
lar İstanbula da uğnyacaklardır Fakat 
gazetelerde gördük ki birçok cüzzam
lılar İstanbul sokaklarında başı boş do
Iaşıyorlarnuş . Ve hatta bunlardan bir 
kısım sokaklarda halka meyva ve saire 
satıyormuş ... Vaziyeti tahkik rdin . Ve 
bize telgraflayın 1 

(Bu telgrallayın kelimesi aynca 
kırmızı mürekkeple yazılmıftı.) 

Acentayo lôzım gelen teminatı 
verdik. Bu hruusta gazetemizJe 
çıkan tafsilatı, sihhiye vekaletinin 
tehi.bini gösterdik. Bunun aslı ol
madığını, Cüzamlılann hükiimd 
tartılınJan derhal 'toplattınlıp bir 
hastahcmeye yerle,tirildiğini söyle 
dik. Ve adamcağız da kalktı gitti. 

Şimdi taaavvur edin. Bu vaziyet 
dahilinde lstanbula nasıl se)')ah 
getirilebilir? Aelamların içine bir 
dela "Actıba?,, kıırdu düşmül[tür. 
Bunlar lsttınbultf' gelseler de halk
la temas ederler ve para bırakırlar 
mı? 

lstanbulu seyyah şehri yupmak 
içiıı, otel, "koıılor,, lokaııta eğlen
ce yeri ve aaireden evvel bu gibi 
menli propagandalann önünü a[. 

malıyız. Bu •'1hrları yaz.arken kirn
~eye bir "suiniyet,, atfetmek iıte
miyoTUZ. Hiç füpheriz bu gibi neş
riyat halkın sihhati noktai nazarın 
ıian yaprlmıffır. Fakat ktıf yapa
yım derken göz çıkarmamalı)'<z. 
Kaldı ki, ortada yapılacak haf ta 
yokmuf! 

Mümtaz F Ali< 

1 BORSA 1 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

11 Ağustos 934 
AKSAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVIL<\T 
l•tilc:rao d•hili 94,50 JlJhbm !7,75 

1933 Er..-,i 96,.25 Mümea•i.I 4~ 
Unitürk 28,20 ponsus 47..ZO 

• 11 26,85 ,, IJ 47.20 
• " Jll 26,85 ... 111 49 

ESHAM 
Jı Bank•aı Nama 9.10 

TahYil Ye kupon!.-. ile tediyelerine 
llİt evrak ve ıeneder, faitz ve ik.nımi
yeler, ve· diğer muameleler DtiMrazın ta
mamen itfasına kadar her türlü rüıum 
ve verı:iden mual b.ıtuhn~tur. 

Son tenzilit kararının tebliği dolayı· 
sile hasıl olan yeni vaziyet, Nafia ve ıir· 
ket komiserliklerince tetkik edilmeğe 
ba~lanmı§tır. Her ıeyden evvel ~.elleri 
ôdenen ıatalerin tesbiti meaelen gozden 
geçirilmektedir. 'Çünkü, tiı•~iye kad~ 
§irketin saat kira11 ~ altınd~ aldıgı 
ıenevi para ınikdan 3 lirayı geçıyordu. 
Bu itibarla, aboneler~<> mev;cut saatlerin 
bedelleri 7,5 senede odennnı demektir. 
Fakat, 12,20 ku~uk tarifenin tatbilmı 
dan sonra aaatleri mülkiyeti 15 senede a 
bonelero intikal edecektir. 

" ., Haıırıiline 9.10 
Reji Kupoa· 
•az 2.rıo 

Ergani istiluaz bıhvilleriae hükü
metçe yiizde 5 fıüzden ~a, Hnede i
ki defa yapolacak ke§idelmlc ele ka • 
:r.anan numaralara aynca ilm.:ııi.ye veft. 
leoeld:ir. 

MAARiFTE 
A 

Hasan Ali Bey geldi 
ÜTta tedrİllat umumi müdiirii Hasım 

Ali Bey Ankaradan tehrimize gelmif
tir. Haaan Ali Bey eylüle kadar fehri. 
mizde kalacak ve burada orta tedrioa.t 
kadroaı i§.ile meş.gul olacaktır. Kadro
nun bu ay aonunda il&nı beklenmekte
dir. 

Talebe birliği Romanyayı 
seyyaha! tertip ediyor 

Milli Türk Talebe Birliği cuma gü
nü Ed meye bir tenezzüh tertip ede
cektir. Birlik, eylül baJında da Roman. 
yaya bir ~yahat tt'rbp edecektir. 

Düıı gelen gÜrfıfçiler 
Cmna gönü Taksim atadyomunda 

baJ!ryacak olan biiyük beynelmilel pro
fesyonel gwqkse ~ edecd< cü • 
~ Romanya vapuri.le dün ~
ze gelmiflerdir. 

Mıirteliıf milliyetlere mensup oılan 
bu g\ireıçiler on yedi tanedir -.e içle -
rinde fÖlırelİ kendi n-..leketini:n hu • 
clutlM-ım aşarak beyndmjleI birer kıy
met olmuı bulunanlan wınbr. 

Misafirler nhtımda pehliva.nlarmıı:z. 
dan ve güreş meraldrlanndan mürdc • 
kep bir kalabalık tanıfmdım kwplan • 
mıpardır. Gelen güreHÜer fUDlar
dır: 

1 _,.ya ağı.- <Oildet pırofesyocnd Pli"' 
piyonu Oliviyera Emamıel, 928 ol.im • 
piyadı galibi Çe~mslovakyalı JO'Zf:I Vav· 
ro, 924 olimpiyadı finalisti Macar Nayç 
Bella, Macar Hergülü .tiye ..-uf Şa -
bo, 924 olimpiyadı ıcmpi:yonu Çek 
Franç Fii"'r, son yapı:laın Bü!aeş müsar 
ba.kalannm galibi Finla...diyalı Otto 
Hutıanen, Alman şampiyonu Ridıarcl 

Mo.rvnke, Letoanyab Kuymıpe, Estıon-
7ab Albert Rago, Polonyalı Mal<S Kro
o:e.., Romanyalı Jan Droguç)'<JDI>, Le
hiıtanh Antıon Sulı eşko, Romanyah Şir
top, maruf Macar dünya ~onla • 
nndan Franı Hob.iban, Beılçiikalı * 
zef Delamut, Polonyalı Sxelan Ol!O
fsl<i, Macar Sıcehın Loradi. 

Diğer üç gürqçj de nPDecJwı fN • 

Tel geleceldenlir. Bu peblivanlar ~ 
pnba ırünü saat oın yedicle T..a..im 
ırtadyomunda antrenöman yapacaldıu-
dır. Bu antrenömam halk meccanea 
eeyredebilecektir. 

Tenis m~lan 
Çelenç Kup tenis hırnuvıumm fma

Jinde Sedat, Şirin.yana 6-2, 6-3, 6-3 
yenilmiştir. 

Çift erkek finalinde Şirinyan Tre
guıbol çifti, Suat - Sedat çiftine galip 
gclmitlerdir. 

Mükafatlar mebus Cevat A.bl>M B. 
tarafrndan verilmi}tir. 

Ancak, elektrik, iu ve bavagazı saat
lerini 7,5 ıenedenberi kullanan abone -
!erin tesbiti meselesi biraz gilç olacak -
bT. Birçok oaatlerin sahipleri mütemadi
yen ve kıoa fıuılalarla değitmittİT. Bun • 
lan tesbit etmek ve verilen kiranın saat 
bedelini ödeyip ödemediğini tay.in etmek 
için bir bayii tetkikat yapılması icap ede 
cektir. 

Mısırlı seyyah geliyor 
Bu hafta içen.;nde şehrimize 50 ka

dar Mmrh ""YY:.!ı geleooktir. Seyyah
lar burada bir hafta kadar kalacaklaJ-. 
dır. 

" u Müaıia 98 Tel.fon 10.50 
Türkiye C\ia~ü- Terlııoı 

Cimento 
18,50 

ri1•t B•nk•ıı 53 ıuıo 

Traın"Ya.7 3S 
ittihat d•y. 14.00 
Şarlı dey. 1. -

Anadolu Hiaae 27,10 Balya ı,ııs 
Şir. Hayriye 15,25 Şark "m..ecsa 3.20 

ÇEi( FiYATLAR/ 
Lonclra 
Paria 
Miılino 
Nüyorlr. 
Cene.r• 
Ati.na 
Brükael 

632.50 f Prai , 19,13,)4 
12.06 Bel arat 34,77,80 

9,u.ıs Madrit 5.SI 
80,27 Beri in 2,03,4G 

83,36 Budap .. ta 3,88.2!1 
3.38.57 Moakon 10,91,2!1 

2,43,75 f Var90.. 4.20.50 

Amaterdam 1,17,50 Bükret 79.33,.50 
Sof7a 66,24,30 Vi7ana 4,27 .Sl 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kuru, 

20 . Franuz 160 20 1. la•İ~r• 808 
1 Dolar 117 1 J'ezt-ta 18 
1 Şile A•. 22 l Mark 49 

21 Kur. Çek. 106 ı ~~~ı,,u 20,50 
20 Le•• 23 21> L•:r 19 
1 laterlin 633 20 Diı.aı- $3 

20 Lir•t 214 1 Ç~rno•İ~ 
20 f .Be!<;ika ııs İ A:t1n 9,25 
~J Orabmi 21 1 A1,idiye ~5 ı .ı 

' Florin 8.l B .. r.knf>t 237 
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an ı nın orucu eniz üstünde düğün.. u Yaz geldi geleli, sinemaya git- 1 - niversite Merkez Binası ve Fen ve debiyat fakültele· 
Meşhur Hintli, her nedense, ge

ne öfkelenmiş olacak. Hindistan' 
dan gelen yeni bir telgraf haberi 
bugünlerde tekrar oruca başladığı· 
nı bildiriyor: Ağustosun sekizinci 
gunü sabahleyin saat altıda süt ve 
meyYa suyu içerek bir hafta oruç 
tutmak üzere yatağına yatmış .. 

Gandi'n:n oruç tutması haberi 
ilk defasında ehemmiyetli olmuştu. 
Memleket inin istiklali uğurunda 
günlerce aç kalmağa istiyerek razı 
olan ve bu suretle dünyaya kallı 
bir nevi protesto çeken bu adamın 
katlandığı ıstırap o vakit herkese 
tesir etmişti. Fakat oruç haberleri 
sık sık tekerrür ettikçe artık her
kesi güldürmeğe bıqladı. Gandi' • 
nin orucu ehemmiyetini o derece 
kaybetti ki, bu seferki telgraf tek
rar oruca sebep olan öfkenin sebe
bini bile yazmağa lfrzum görmemit" 

Zaten sık sık haberini aldığımız 
bu oruçlardan Hindistanda bir de
ğişiklik olduğunu şimdiye kadar 
duyamadık. Gandi ne kadar oruç 
tutsa, onun sevmediği ve Hindis
tandan çıkarmak istediği adamla
rın her sabah yedikleri roz... 
~iften ve ya Jambonlu yumur
tadan daha az yediklerini cie 
şimdiye kadar hiç kimse bildirme
di. 

Böyle olduğu halde me~hur Hint
li acaba niçin oruçlarım tekrar e· 
dip duruyor? Oruç tutmakla aı..aba 
ne umuyor? 

Vakıa oruç tutmak, yahut perhiz 
tutmak Hindistandan başka mem
leketlerde de vardır. Fakat o baş· 
ka memleketlerde oruçtan yahut 
perhizden bu dünyada bir menfaat 
beklenemez. Bazıları, insanın nef
sinde bulunduğu iddia edilen fe
nalığın cezasını bu dünyada kendi
kendine çekerek ahrete temiz he
:npla gİbnek için perhiz tutarlar. 
Bazıları da sırf Tanrıya kulluk et
mek İçin oruç tutarlar. 

Halbuki, i'ittiğimize göre, Hintli 
Gandi oruç tutmakla bu dünyada 
pek büyük bir menfaat unıuyor . Bu 
vasıtayla memleketinin istiklalini 
kw-taracağıru söylüyor. Bundan 
dolayıdır ki onun oruçları yahudi 
orucundan bile uzun sürüyor. Oruç 
tutmakla Hindistanın istildali na
sıl kurtarılacağını anlayabilmek İ· 
çin biraz Hindistanın itikatların
dan bahsebnek lli'zımdır. 

Hintlilerin itikatlarına göre, İn· 
sanın ruhu Tanrıdan, bedeni ise ce
hennemden çıkmıftır. Beden ruh
tan üstün çıkarsa insan bü:ıbütün 
cehennemlik olurmu,. Onun İçin bu 
dünyada daima ruhu.' • bedenden üs 
tü'1 tutmağa çalı,mak lazımdır. Bu 
na da en iyi çare bedeni daima ez
mektir. insan bedenini ne kadar 
körletir, mesela açlıkla onu ne ka
dar ziyade derman~ bırakırsa, 
ruhu o kadar ziyade üste çıkar ve 
Tanrıya o !..adar ziya.le yaklaşır. 
Tanrıya yakla,ıfiea da tabii artık 
her iıtediğini yapabilir. 

hte, Gandi'nin sık sık oruç tut
maktan umduğu tey de, böylece 
Tanrıya gittikçe daha ziyade yak
laşmak ve en sonunda kazanacağı 
"ıbüyük kuvvetle, sevmediği adam
ları Hindistandan çıkarmaktır. 

Bizim ~imdiki Avrupalı ve spor
cu zihniyetimiz kuvvetin bazular 
da ve onlarla kullanılan toplarda, 
tüfeklerde, zırhlı gemilerde, çelik
ten tayyarelerde olduğuna inanır. 
Onun için H'ndistanın oruçla İnsa
na kuvvet gelebileceği itikadı bizi 
timdi ancak güldürür. Fakat bu iti
kat eski insanlara ve, fikir itibari
le eski insanlardan farklı olnuyan 
Hintlilere pek tabii olarak gelmif· 

Vapurda düğün! işte bir yenilik memiştim. Boram boram, ter dö- rinin İşgal etıniş olduğu Zeynep Hanım binası harici sıva ta • 
daha .. Kafesli pencerelerin ardın- kerhen, vantilatörte havası değiş· ınir ve boyalan ile Tıp Fakültesi Gureba Hastahanesinde yapı-
da ve dört çavut (1) ıın içinde ya- 'ril • ı,.·1 l d d 
pılan 

0 
eski düğünler çoktan unutul tı mış 1 e 0 sa, ört uv~ır.ar'!· lacak olan deri ve frengi seririyatı inşataları olbaptaki şartna• 

mus, tu. Son yıllarda düğünlerin &ındal sıkıdşı!' kahlmaknınb~l':yıllı bır melerine tevfikan kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş • 
şey o ma ıgını er es ı ır. 

yüzde doksanı otellerde yapılıyor- B d b 'l ' . tur. 
du. Şimdiise ilk defa olarak deniz en e ıırım ama, geçen gün, 2 U · 't K " t" h · · ku 1 k l" 
üstünde bir düğün yapıldıgı" nı ış' i- nasılsa, boş bulundum , yahut işsiz 'f :-: nıTverFsı küe "ltu 1;1Pkü.~e.,hr-ının ~e o .. blm3: sla '?nunun a o: 

bir saatime rastladı Beyoğlunda rı er ışı ve ıp a esı tup anesı mo e ış erı şartnamesı 
tiy~:~~ anlatttklan gibi yazıya- kışın görmediğim bir filmi görme· mucibince ayrı ayrı olarak aleni münakasaya konulmuştur. 

ğe gittim. Yukarıda yazılı işlerden kapalı zarf usuliyle yapılacak o -
nım: 

- "Şirketihayriyenin 66 sayılı 
vapuru içten dıştan bayraklar ve 
fenerlerle donatılmısh. 

Saat 18 de çağnldnlar birer birer 
Kadıköy iskeseinde bekliyen Vapu· 
ra girmeğe başladılar. 

Çok geçmeden vapur, lstanbüla 
doğru lıtlhndı. Düğüne çağnlanla
nn ~ğıı buradan vapura bindiler 
Vapurda yapdan bu düğünün bir 
yenüiii de gelin hanım gibi genç 
kocanın da tepeden tırnağa ak ru
ba (2)lar giyinmiş olma61 idi. 

Vapur, sular kararırken Boğaza 
doğru açıldı. Rumeli kıyısını kollı
yarak Tarabyaya kadar geldi. Dü
ğüncüler burada karaya çıkhlar. 
Otellerin birinde güle oynıya ye
meklerini yediler. Ay parıltısı ile 
her yan ışık içinde kalan deniz, 
tatlı şıpırtılarile sanki dile gelmif, 
yeni evlileri kutluluyor gibi idi. 
Yemekler yerulikten sonra Vdpur 
iskeleden ayrıldı .. Ver elini yukarı 
boğaz .• 

Saz bir yanda .. Oyun çalgısı bir 
yanda .. Çfitler durmadan ortada 
dönerler. Sıcak bir temmuz ge
cesinde denizin canverici kokusunu 
koklayarak öy1e tatlı saatler geçiril 
di ki anlattlamaz! •. ,, 

Keneli kendime, düşünüyorum: 
- işte bir düğün ki baştan başa 

şenlik!. 

Durmadan yer değiştiriyoruz. 
lstanbuldan vapura bin, geç Büyü
kadaya.. Orada biraz kalıp dümeni 
Marmaraya doğru kır. Bundan iyi 
balayı gezmesi olur mu? Bu geçim 
zorluğunda düğünle balayı gezme
sini birarada yapabilmek de hani 
az kazançlı işlerden sayılmaz. 

M.SALA.HA TTIN 

(1) Çavut - duvar, (2) Ruba - el
bise. 
nııııııaıııııııııııın1Mı ... 11111H1nu .. 111ııın1111Hnu 

tir· 
Herkes bilir ki bir evde büyük 

bir keder olunca, mesela sevgili 
bir varlık eksilince, geriye kalanla
rın hepsinde günlerce yemek ye
meğe ittah kaybolur. Bütün ev hal
kı farkında olmadan oruç tutar. 
Bunun gibi bütün bir memlekete 
ffunil olan pek büyük felaketlerde, 
mesela Hindistanda hiç te eksik ol
mıyan büyük salgın hastalıklarda, 
halk kederden yemek yemeği hatı
rına getirmez. Günlerce farkında 
olmadan oruç tutar, Tanrıya yalva
rır. 

Son salgın hastalığın, yahut bü
yük felaket başka bir teY ise onun 
vakti tamam olur. insanlar sevinir
ler. Bu iyliği de kendilerinin oruç 
tutmu' olmalarından dua etmiş o). 
malarmdan ileri geldiğ~ni sanırlar. 
Bu kuruntuyu hakikat diye ala~ak, 
felaket tekrar gelirse, bu sefer bile 
bile oruç tutarlar ve bununla fela
ket günlerini tekrar savacaklarına 
inanırlar. 

Gandi'nin de buna inanmasına 
tabii karıtmayız. Fakat böyle gün
lerce oruç tutmakla veya hususi 
oruca bıqladığmı saatile, dakikasi
le bütün dünyaya telgraf çektirte
rek haber vermekle Tanrıya yak
la,tığına inanmak ta bzim elimiz. 

Eğer biletimi almamış olsaydım, lan münakasa 3.9.934 Pazartesi günü saat 1 O da aleni münaka 
kapıdan bakar bakmaz dönecek- sa ise 5.9.934 Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 
tim. Fakat para verdiğim İçin filmi Taliplerin her gün Mübayaat komisyonuna müracaatla 
görmeden dönmeğe gönlüm razı ol- şartnamelerini tetkik edebilirler, ve ihale günleri de verecek· 
madı. leri fiatın yüzde 7,5 teıninatlariyle koınisyonda hazır bulun· 

NiÇin, dönecektin? diye ııorduğıı. 
nuzu tahmin ediyorum. Elendim, 
şunun i~dir ki ainemada benden 
b'lfka kimse yoktu. 

maları ilan olunur. ( 4687) 

1 lnhisarler U. Müdürlüiinclen: 1 
Evet! buna inanınız. Koca salon, 

bomboştu. içinde cinler cirit oynı- 120 adet Bileği taşı 
yorlardı. 150 ,, Kırmızı renk znnpara taşı 

Mamafih, ne dersiniz, saatinde 150 " Kül rengi • 
dakikasında filmi çevirmeğe başla- 225000 ,, Mon?.gram~ madeni kar beyaz şışe kapsül~ 
dılar. Boş bir salonda sinema sey. lYukand~ nekav ı v~lİ~~arıly5a8zılı934Avr?h~a m~uld~ftından 
retmek pek firaklı oluyormus. Sa· taş arın ve şışe psu ennın ~ - · tarı ıne m':1sa ı çar -
kın kimseye tavsiye etmeyin:z' şamba günü saat 15 de pazarlıgı yapılacaktır. Talip olanların 

N, U t al f'l 'b·' 1 yüzde 7 ,5 teminatlarile birlikte Cibalideki inhisarlar Alım Sa-
eyse.. za mıy ım, ı m as a- K . .. l •ıA 1 (4183) 

J G t k "tü' b' Yah t · ton oınısyonuna muracaat arı ı an o unur. 
ı. aye o ır şey. u , sa-

londa kimse olmadığı için bana öy- 1 EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
le geldi. O sırada can sıkıntısını 
defetmek için bir sigara yakmı~- 1 - 75 14/ 8/ 934 Salı 
tım. Kibriti henüz ateşlemi,, siga- 76 - 150 15/ 8/934 Çarşamba 
radan birkaç nefes çekmiştim ki, 151 _ 16/8/934 Perşembe 
birisi yanıma geldi: Hayrat Hademesinin Temmuz 934 vazifeleri yukarıda ya-

- Elendim, sigaranızı söndürü- zdı tarihlerde hizalarındaki numaradaki numara sırasına göre 
nüz? 

- Niçin? 
- Yasakhr •• 
Sordum: 
- Bu yasak, neden konulmu,? 
Ciddiyetle kaşlarını çattı: 
- Dumandan kimse rahatsız ol

masın, diye .. 
Etrafımdaki iskemlelere bakına· 

rak güldüm: 
- Alakanıza teşekkür ederim a

ma, ben sigara dumanından rahat
sız olmam! •• 

Ne demek istediğimi pek anla
madı ama, çek:ldi, gitti. 

Kulak MiSAFiRi 

Satılık kağıtlar 
70xl00 ebadında kaplık tevyot 
70xl00 ebadında maruken tak-

lidi kahverengi mücellit kağıdı. 
50x65 ebadında maruken tak

lidi pembe ve krem ve yeşil renkte 
mücellit kağıdı. 

Yukarıda cins ve boyları göne 
rilen kağıtlar toptan ve perakende 
satılıktır. Arzu edenlerin nümune
lerini görmek ve fiatlarmr öğren • 
mek üzere matbaamıza müracaat
ları. 

ZA YI - lstanbul 1 thalat ııümrü -
ğünden 26-12-933 tarih ve 10926 nu • 
ralı beyanname muhteviyatın<lan SS
MUM-F markalı 33040 nümerolu bir 
pakete ait müfrez ordinosu zayi ettik. 
Yenisini çıkaracağnnrzdan diğerinin 
hükmü yoktur. Sultanhamannnda S. 
Suraıki Mahdumları ( 1834) 

den gelmez. 
Bizim anlayabildiğimiz Tanrı 

Reklmdan hiç hoşlanmaz. Reklam
dan hoşlanmıf olsaydı kendini bize 
gösterirdi, hiç olmazsa yerini ha
ber verirdi .. Halbuki Gandi'nin fa. 
lan yerde, falan güncle, falan saat· 
te başlamıf olan oruç haberi pek 
ziyade reklama benziyor. 

G. A. 

verileceği ilan olunur. (4713) 

Tahmin olunan 
Bedel 
Lira 

-- .._.,-.-" 

600 Ortaköyde Dere çıkmazı sokağında eski 18 yeni 20 
No. lı 232 metreden ibaret ahşap hanenin tamamı. 

92 U sküdarda T evaşı Hasanağa mahallesinde Kara • 
caahmet caddesinde eski 151 yeni 429 No .h 115 
metreden ibaret arsanın tamamı. 

2691 Sultanahmette Uçler mahallesinde meydana nazır 
207 metre terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

500 Mahmutp~ada Süruri mahallesinde Sultanodalan 
sokağında 21, 23 N o. lı dükkanın tamamı. 

600 Dayehatun mahalle sinde Büyük Yeni han' da ikin
ci katta 38 No. lı odanın tamamı. 

1712 122 metre terbiinde bulunan Sirkecide Karaki Hü • 
seyin Çelebi mahallesinde Nöbethane caddesinde 
9,11 No. lı arsanın tamaını. 

945 Aksarayda Valdecaınii karşısında 315 metre terbi· 
indeki muhterik Ya kupağa camii arsasının tamamı. 

1080 Fatihte Kirmasti m ahallesinde 206 metre terbiinde 
Kirmasti caınii arsas 1nın tamamı. 

584 Edirnekapıda Hacı Muhiddin mahallesinde Acıçeş
me caddesinde eski 45 yeni 41 No. lı 84 metre terbi 
inde bulunan arsanın tamamı. · 

4095 2047 metre terbiinde bulunan Kadirgada Şahsuvar
bey mahallesinde K adirga Limanı caddesinde 53 
No. lı arsa ve üzerin de mevcut barakanın tamamı. 

Yukarıdaki emlak Eylfilün 8 inci Cumartesi günü saat 15 
te pazarlıkla satılacağından ta !iplerin pey akçeleriyle beraber 
mahlfilat kaleınine müracaatla rJ. ( 4686) 

lstanbul Mıntaka San'at Mekte. 
bi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla
rına 1-9-934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite
cektir. 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte hazır 
bulunmaları lazımdır. llanal imtihanları esnasında hasta ol
duklarını Tabip raporile isbat edeıniyenler; sınıfta ipka bı
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçıniş olanlar, 1-1 O- 934 tarihinde mektepte hazır 

bulunacaklardır. (4645) 5057 

W .. illiyet'in romanı: 50 ye söyleme. Sonra. 
- Sonra ne? 

- Cafer çavuşun Balkan harbin
de çavUf olutuna göre senin daha 
yatlı olman lizım. Halbuki sen 
gô&termiyorsun. 

- Ey ... Sonra?!! 
- Bir de 21 mayısta o kadar. 

Üçüncü gün .Iaireye gitti voe mÜ· 
fettitJe konllltu. Her '6Yi inkar e
diyordu. Hele en büyük iftira Yeter 
Haladan geliyordu. Halbuki o ka
dın uzakta <>turduğu için en önce o 
alırmıf. 8 teşrinisanide otuz dört 
lira albnış kuruş 14 Martta otuz 
®rt lira yetmiş kuru!, 21 mayısta 
ak"1m üzeri otuz dört lirıa yeıtmit 
kuruş kendi elile teslim etmİf ve 
yıllarca böyle imi,. 

Maliye Müfettişi hükfunetin bir 
odasında yatıyordu. 

Ertesi sabah henüz uyandığı va· 
kit jandarma haber verdi: 

- · ·· '~mla bir ka· 

d ... , zlı konu..,.cak· 
ın b-·- r-

ları varmış. 
- Al ic.eriye. 
içeriye Zaptive Ahmetle uzun 

boylu, kemikli , burnunda ve ç~ne
sinde birer ve~il dövme yeri görü
nen yaşlıca bir kadın girdi. 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
- Ne istiyorsunuz? Benimle giz

li konuşacağınız varmıf. 
Zaptiye Ahmet cevap verdi: 
- Beyim benim konUfBcak bir 

feyim yok. Bu eksik eteği eskiden 
tanırım. Torunu ıı:hbabım<lı. Zatını 
za danıfBCakları varmıf. Ben bece
remem dedi. Bana yardım et. Onun 
için size rahatsızlık verdim. Benim 
hiç bir söyliyeceğim yok beyim. 

- Bu kadın kimdir? 
- Sizlere ömür, bizim bir Cafer 

Çavut vardı onun ninesi. 
- Adı ne bunun? 
- Yeter Hala derler. 
- Benim beyim. Yete~ baladır 

benim adım. 
-Arzühal veren sen m;sin? 
- Ah beyim, kurbanın olayım. 

işte onu dem<:ğe vardım. 
- Nev- · ·' bakalım. Otur 

~yle. 
- Beyim, ayağını öpeyim kimse-

- Sonra kaymakam bey beni u-
çurur! 

- Kaymakamdan sana ne? 
- Aylık almıyorum, malmüdürü 

yiyor diye ben aıızühal vermedim. 
- Arzühal vermedin mi? 
- Hayır beyim. Narı! veririm. 

iki ellerim yanıma gelecek. Ben ay
lıklarımı yıllardanberi günü günü
ne alırım. Allahtan korkmadan 
Malmüdürüne nasıl iftiracılıkta bu
lunurum. 

- Öyleyse yeter hala imza.sile 
kim arzühal verdi. 

- Kaymakam bey! 
- Sana ne garezi var? 
- Ben öyle ince işleri bilemem. 

Y alruz arzühali kaymakam bey 
kendi eli ile yazmış, ·benim adımı 
koymu,. Ben o kadar bilirim. Kur
banın olayım beni ele verme! 
Müfettiş biraz düşündü. iş çatal

lanr.ıağa başlamıştı. Dosyadan ar
zühali çıkardı, bir daha okudu. Gü
zel bir yazı, güzel, doğru bir ifade. 
Buralarda böyle bir yazı ile böyle 
bir arzühal yazacak zor bulunur. 

- Kaç yaşındasın yeter kadın? 
- Ne bileyim beyim. 

- Biz dağ köylüsüyüz beyim. 
Benim adam yüz yıldan artık ya. 
tadı. Mehrum olmazdan bir yıl ön
ceye kadar dibekte bulgur döğer
di. Biz böyleyizdir. Allah yapısı, 
nideceğiz. 

Yeter hala doğru söylüyordu, 
Maliye müfettişi böyleleri çok gör
müttü· 

- Sen ananın kaçıncı çocuğu
sun? 

- On dördüncü. Bir kız olan 
ben vardım. 

- Hepiniz sağ mısınız? 
- Y oo.. Sekizi daha bebe iken 

ölmüşler. Ötekiler Yemende Dö
mekede falan kaldılar. 

- Demek sen bütün aylıklarını 
aldın? 

- Hepsini de günün gününe. 
Eksik olmasın, sizden iyi olmasın 
müdür bey ... Hem, dur beyim, hani. 
aon aylıklarınu sayayım. Bir defa 
otuz dört lira altınış kurut aldım, 
aldım, 8 teşrinisanide.. Bir kere 
gene o kadar aldım, 14 martta .. 
bir ... 

- Sen ayı günü bu kadar bilir 
misin? 

Maliye müfettifinin hayreti git
tikçe artıyordu. 

- Bilmez olur muyum. Rahmetli 
Caferim okur yazardı. Hem benim 
akıl defterim var. Para aldıkça yaz 
dırırdım. .~.il 

Koynundan yırtık bir defter çı· 
kardı. Bu tarihler içinde yazılı idi. 

- Demek timdi aen Yeter hala· 
sın. Öyle mi ağa. 

Zaptiye Ahmet biraz safça ve bi
raz gülerek: 

- Yalla beyim, ben kırk yıldır 
bu eksikliyi Cafer çavuşwı Yeter 
hala diye bilirim. 
Kadın atıldı: 
- Beni herkes tanır. Dı'8rda 

kim varsa çağır sor. 
Zaptiye Ahmet müfeW,ten izin 

almadan kapıyı açtı. Birisi geçiyor· 
du. Çağırdı. Kendisi sordu: 

- Senin adın ne arkadaş? 
- Salibin Mehmet Ali. 
- Ne it yaparsın? 
- Arabacılık yapardım. Hay-

vanları aldılar. Şimdi ne olsa yapa
rım 

Hugünkü progranı 
ISTANBUL, 
18,30: Frnaı.r:ıca d er s. 19: Ruı;en Ferit bıef 

tarafından konferans. 19 ,30: Türk musiki net· 
riya li: (Ekrem, Ru ten, Cevdet, K ~m ıı.ni Ce, .. 
d et, Şeref, İ brah im beyler ve Vec·he ba nıııı·J 
21,20: Ajana ve b o r sa haber leri. 
21,30: B .. d riye Rasim han ımın iıtirakile tp.tı• 
go ve caz: orkestrası. 

223 Khz. VARŞOVA, 1315 "" 
18,40: Tagannili konser. l!l: Musahabe. 19, 

15 : Pl8.k . 19,45: Muhtelif hahiılf'r. 20,40 : pJik. 
(Diniku takımı.) 20,50: llaber ler. 2 1,12: Ot• 
keıtra muıikiıi. 21,50: Haberler, 22: Mu•sha· 
bt'. 22,12: Tagann ili ıenfonik konıer. 23: fdr 
bi netr iyat. 23,15: Danı musiki"i. 24: Mus.,ha
be . 24, JO: lngilizce konfeı·ans. P o lo nyada a•• 
cı hk. 

686 Khz. BELGRAT 437 m. 
20,10: Pl ıik ( taYkılar.) 20,25: Sa lon kuart~ 

b. k1m1 tarafından Kalmanın "GRAEFJN M -
RITZA,, opereti, 23: Haberler~ müteakıbell 
danı musikisi. 

175 Khz. MOSKO,Y A 1714 m. 
11,15: Sabah konıeri. 17: Haberler. ınüte:• 

kıbcn muıikili ne4riyat. 22: Ecnebi di11ero• 
ncıriyat. 

832 Khz. MOSX.OV A, 361 m. 
17: Karııık konser. 22,30: Danı mmlkPİ-
823 Khz. BOICREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz: neıriyab. 19: HaYa rapO,... 

19,05: Karııık konser, 20: Konferanı. 20,t!Jı 
Orkestra konıerinin de•amı. 21: Konfer•"j 
21,15: Oda musikisi. 21,45: Musahabe. 22: ' 
Manoleıko ' tarafından t••anni, 22,30: Mnt .. 
Nina Alekıandro tarafından taaanni. Z3: f{a
berlar. 23.30: Kahvehane kon !.eri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 55 Om. 
21,05: Neıeli monoloğ. 22: S.:ılsbu,..d.,. 

naklen Brenhard Pauınaartnorin id..re•i11d• 
ıerenatlardan mürekkPp konıer. 23,30: M•ıı• 
dit• cax takımı. 24,30~ Sican muıilüsi. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
19,10: Pl&k. 19,20: Almanca netriyat. 19,$51 

Almanca haberler. 20,10: Pli.le:. 20,15: Bründ" 
naklen konferanı, (Prac - Pariı.) 20,SO= 
MilinoTıky ba.ncloıu. 21,45: Harmoru'k koıı·51 ıeri. 22,15: Radyo piye•İ. 23: Haberler. Zlt!ss 
Popüler Eıtonya ıarJuları. 23,35: Plik. 23, 
Almanca haberler. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Çek akpmı, 20,35: Pl&k, 21: Haberler, 21: 

Karıtık Çek mu.sikiai. 21,35: Mn•nhabe. 21, 
naklen Bernhard Pauncartnerin idareıincl• 
Plak:. 22: Piyano musikisi. 22tl(>: 0..1ır.eatt9 
23,30: Danı plakları. 

Khz. ViYANA, 507 m. 
20130: Schönher1'İn .ida1'eıinde radyo orker 

trası. 21,30: Bildirilecektir . 22,15: Salzburf~ 
ıeneradlardan mürekkefl' Ye Moza.rt takH111 

tarafından orkeıtara kollİet"i. 23,30: Son h•• 
herler. 23,50: Alc.ıam koaıeri. 1: Pli.k. 

Khz. ROMA 421 m.: 
21,45 Campariden nalı.len miiteneTTİ ınıt" 

siki, 23 Karqılr: musikili neı ri,..t, 24 Habel"" 
ler. 

Khy. ŞiMALi lTALYAN GltUPUı o" 
21 ,45 Campıariden naklen arxuya t;ıbt ko 

ser, 23 Oda musikisi, sonra p1i.k. 

Kiralık hane 
Arnavutköyü Akıntıbumun~a 

sahilde ve tramvay caddesi üzerıJl 
de fevkalade nezaretli elektri1', 
havagazı ve suyu havi üç odalı da 
ire kiralıktır. Görmek için mez .~ 
kur haneye pazarlık için idare ınıJ 
dürümüze müracatalan. 

r stanbul akıncı ÖCl'a meınurluğu1>' 
lan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz .e ...,.-

ya çewiJmesi mukan-er &TaınoEan, P' 

nape takmu ""' halı 20 • 8 • 934 ...... 

ne mfrsadif pezarteoi ırünü oaat 10 da 
Nif'lll'taıında Güzelbah~ S. Nan ..-
tımanı önünde ..mlacağmdan 4afip "' 

lanlarm yevmi mezkUrda ve saadıe oı'"' 
hıaıllinde hazır bulunmırlan ilBoı cıkJnU'• 

( 1841) __.;' 

ZA YI - Denizli askeri~ §uf>eııİı"' 
den aldığım askeri veoikam ile zıüfcl' 
tezkeremi kayf>ettim. Yenileri aımacr 
ğmdan diğerlerinin hiil<mii ym".'İlll'. 319 
doğumlu lsmail oğlu Hüseyin. ( 1831) 

Jlilliyct 
Aırm wndeoi "MILLIYET" tir· 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiye içİll Hart. içi• 

L. K. L. "-
3 ayl.ıjı: •••• , ••• 4- a-
6 " • • • • • • • • 7 so 14 -

12 ,, •••••••• 14 - 28 - ,,,,,,,,, 

Gelen e•rak seri veri.Jmrz.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler İç.İn müdiriyete miİıl'9" 
caat edilir. Gazetemiz il&nla.rın mu•'u.litr 
tini kabul etmez. 

Müfettit sordu: 
- Bu kadını tanır mısın? 
$öyle bir süzdükten sonra kşcJı• 

na: 
- Sen rahmetli Cafer ça~ 

ninesi Yeter hala değil misin? 
- Peki, sen git. 
Kadın ısrar etti; zaptiye AbıJle"' 

de: ....:.., 
- Ağa, fU pencereden bak ,........ 

varsa çağır. 
Ahmet seğirtti. 
- Birisi geçiyor ama tanıJDl:Y°' 

rum. 
- Hele ben bakayım. t' 
Bunlar hep bir lahza.da olul0 

du. Kadın: 
11111 

- Buna .. şey derler.. HoCll 
Ki.mil efendi. di ! 

- Kiimil efendi! Kiimil efeıı 
Azıcık yukarıya gelir misin! . ,.. 

iki dakika sonra eski elbıseh, 
bani sarıklı bir adam gir~i· ,o-

- Bak müfettit bey lbır şe'f 
racak? 

- Bu kadını tanır mısını~? şe-
- Tııınımaz mıyım efendıtJl· ç"' 

hit merhum ve mağfur Cafer \l',J· 
vu' oğlumuzun ninesidir. Bu .z:fefl' 
lı Yeter hala çok acılar çe~tı 
dim, -Bitmedı ...-
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GlYı~~U Y©l~D 
·~~ iisa. baka.ı:"I"'l.1.Z 

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

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
n güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine i 

2,5 ira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu "'.u.sabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,Urak 
eri ebılırler. Y azılann gcmete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
•atır olması, kağıdın bir taralına yazılm11 bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü Hf&IDm& kadar elimize geçec:eli 
tanda .,o.taya verilmelidir. 

Geçen müsabakamızı kazananlar 
ıeGflÇe:o haftaki münh·kamızda birinciliği "Almanyada yeni rejim 
~~ I~.~~:. yazı ile lstanbul Erkek Li~nden 630 Ertuğrol Fethi Bey, 
~1~ı~ı Prens Otto ser levhalı yazı ıle ltaılyan mektebi ticaret kısmı 

!( ~nd~n. 4 ~aralı Faik Bey kaz~,Ia;dır. . 
at ~ndılerının huvıyet varakalann ı hamılen ıdarehanemıze müraca

erek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

Almanyada yeni rejim 
ı., lı.try...,. Mareşal Hindeınbıırg'vn Tef.ti 
.. _~anya fimdiye kadar teıkilittı e
""4IYe aalıa.unda arzettiği cWnlıuriyet 
~Z&ra'&DU değj§tirmi! )"<mİ bir siyaai 
~~ dahil olımqtur. Bu manzara 
.ı fİİiıeııiz cihan efk.Vı umumiyeain
...., ~ aki.ler tevılit eden bir hadi
~ 66 milyonluk bir Almanyanm 
ı,., . t&fkın ve budutsuz anular 
~~ıi' bir fırkanın veya o fırka mii
lıı.ıı: •1 

• o'l.an bir zatın tamaıneıı avuç
~U ıçıııe g.innesi o memlekette Ver
lıll) "" mua.lıedee.i dolayısile alakadar 
dii ~ birçok devletleri enditeye 

(ıllrecek mahiyettedir. 
• ., l ııu~ için bilhassa Fransa, Belçika 
l'aa"nıriltere efk&n umumiy.,.ini ve ,.;,.. 
~ lnelıe.filini müthit bir endi§e kap.. ,br. 

Fiiıı ... ika evvelce de böyle bir vazi
~~Yardı. Fakat Hindenburg'un bütün 
~........,~.,.. ar•asmcla mllli bôr kahraman 
""""- erİ§ınit tahaiyeti müfrit ve 
g~ hareketler için daima bir baskül 
lıi:aa.etin· .. __,,__.. <:.'---'! . ı go ...... ,,.um-u.u. ~ muvaze-::"'Yl temin eden o büyük abide ort&
d~fl_ i...ıı.tr. Ve ta mevkii iktidara gel
...'._~ ıı:üncHın itii>enm v ........ ~ı .. nma.
~ ı...Idıracaimı vadetmi§ olan 
.4.cioıf Hitler lr.oca AlmMıyanm hiki
~ ıırutlakı oıWu. 
., Bımun için Framız gazetelerinin 
·~.....,. ıic:a.l.i bükiimetinin Almanya 
t:>-klund..ı.;, telakkileri AOn derece bed 
ı lnaııedir. Bu encfite;yi Hitler tamami
~W~kii iktidara ıreldikten _.-a M. 
Ilı ~ bile izhar f'hneLten çdcin
d ~§ ve İngilterenin hududu Davnıa 

egi) belki Rhin aabille.-idir diyeı-ek 
A.bııanya L_,_,__.,_,_. •-1-'- ed •· · l' . ll&IUUDUIUU ~.. ecegı .. 
"&etı 8.Nk •• 1--:...·=-•• ,.. ça M>Y~•~ • 

'"· Hitle:rin bu:ıüa Almmıyaclaki 
~Ykü _ .. ,__? R :_L=.r...__, N t" al S,.. . .._...~. e""u........,... a ıon 
ta Yalıatoe lideri Hindenburg'un hatı
t~"4a hürmeten "Renicümhur,, ma
ltaiı kabul etmediğini aöylediği zaman 
tej· u.ı. ettiği isi:ınle Ahnanyada yeni bir 
l~ esasını kurm"-'tür. 
~ tiyar Mareşalın öldüğü gün he
liQ· çıkarttığı bir kanun bunun deli
-.,,.'~· .M. Hitler bu kanunla. gayri 

''"1 ~ Tazi;rette olan devlet reU-

ARŞiDÜK 
illi 11ııııiinlerde Avtupa efkan umu
.ı/"•itti iHal eden meselelerden b"ri
.ı.,, (Veliaht) Arficlük Otto hakkında 

ıi'""". eden pyialardw. 
it% ....,ı 1.1ınumiyi müteakıp devrilen 
"'" ~burg tacının varüıi bugün büyü
~ taraftarları zeınin ve zamanı 
' CÖrmÜf ve el altından hamı• 
•!ıııi Ye ıneftunLarmı bu hmusa imale 
l'i'.r.ılJ.' ı"e kazanmıt bulunuyorlar. Ame
""'1 1 arın i•tikraz teklinde zaman za
llıii .,t"11l&aturyaya bezlettikleri mali 
lı,)~ -:ı:tıerin çoğalacağını muva.ffa. 

&ıliı.hı g .bi kullanıyorlar. 

lıu~• Papalık makamı olmak üzere 
~. ~ keyfiyetini terviç edenler bi
dıı,, """• aealerini çıkannağa batla
~ heyecana düıtüler. R.omadan 
f.'I., ·c1~ eden haberlere nazaran 
l'ot ~ ıd, Otta )nun bu ay içjnde Sin
~ llUolini ile göriİ§eceği ve A vua

lııı.ı: ~ekilinin de bu mülakatta 
.\f. (Af ulune.cağı hayli maııidardır. 
~ti i "4aolini)nin bu itte mesbuk gay
~il~ A..bnanlann Avuoturyalılarm 
lı~ ~ ~ .... ~ devamlı müdahalelerine 
ç,ı.~1 ç~Icıneğe matuftur. Sürat ve el 
l"<>J 

0 
\ığunun bu muvazenede miilıim 

ıt., ~ll\aaı da varittir. Bakalım 
'-ut s· tler):n bazu ve nüfuzu mu ya
'İ)ıtae':'Yot: (Muawlini)nin. tedbir ve 

( 
• Dlı galebe edecektır. 

A.rı·ı··,. •d~k 1 11 ptto) kefede ağırlığı teıkil 
>iizd Y~zıyet ihdas etmektedir. Bu 
li ıı. en lı.it- etnri vaki yapılınak ihtima-

..\. Uzak değildir. 

ltaı.:uı::uryada nahot had"aeler ve va
di:y.,1 .. Y~e gizli bir kaynağın mevcu-

•nı g·· 
•ıı,i lı ostermektedir. A vusturyanm 
l,:y'llı aşın.et Ye ikbal devirlerini hatır
~~ ... ) .. lltona11i taraftarları da (Arıi
,,.. Un leh 
""'il• .ı ne propagandalarını arttır 

~r"ır. 

~ """'utryada b" t b dd··ı·· "d ·~ıet.tel . ır e e u u ı are e. 
~ erı lı .. 
'•ı-'i . enuz ufukta çigi halinde 

~-.. •&e de lıali hazırda Avrupa ef. 
""'unu · d ~uy, d Ye•ı e kararsızlık içinde 
il ır. 

l'iı 
h>k ka (Arıidük O:;o); ~mı a-

!iği iLe mea'ul bir mevkide olan hiikU.
met reisliğinin nd&inde cemıetmi§tir. 
Bunun için artık yeniden bir intihap 
yapılma.aı mevzuu baJıia değildir. 

Hikimiyetin milletten doğduğuna 
ve milletin bunu aeri>eat ve hafi ola
rak -.-ceği reyle ihzar ve ifade olu
nabileceğine derin ve aarvlma.z bir i
,,_ beslediğini söy{iyen Füıbrer dahi
liye nazırına mevzu11 bahis kanunun 
da.ha doğnı&u kabine kararmm en kr
aa bir müddet içinde AJman milletinin 
imme reyine arz ve takdim eylemnini 
eonretmi.}tir. 

Bu reyiam 19 ağwıtosta yapılacak
tir. Alman efk8n umunıiyes.inin 
Mösyö Hitle.- lehinde tezahür e
deceğine §Üphe yoktur. Çünkü Natio
nal • Soayali.atler o zamana kadar la
zan gelen tertibatı alacaklardır. 

Fakat eea..lı bir nokta var: M. Hit
ler bu reyi i.mı kazandığı takdirde 
milletin arzusile bir me.rkie geldiğini 
aöyliyd>ilecek midir? 

Malıimdur ki, reyi Bmla aen,est in
tihabat arasında esaalı bir fark mev• 
cuttur_ Reyi inıda yalnız M. Hitler A1-
manyBı111n reyine vazolımacak ve bu 
huaıata "e\let,, veya "bayır,, cevabım 
toplıyacaktır. Başka na.m.zet yoktur. 
Bütün Almanya yalnız bir tek adam 
hakkında karannı verecektir. Bittabi 
bqka namzetler mevcut olduğu tak
dirde onlar hakkında rey verebilecek 
olan kimseler bu ta.ktıirde M. Hitleri 
taavip etmekten b8.§ka bir §ey yapamı 
yaca.Idardır. Bun.un için 19 reyi &mın
dan aksi bir netice beklemek doğru 
olamaz. 

M. Hitler Almanyarun h&kimi mut
lakıdır. Bütün kudreti ve kuvveti e-
1inde toplamL~tır. Bundan 80nra Al
manya.da yeni bir rejim batl"mıştır. 
M. Hitler bu rejimin sulhoçü olduğunu 
söylemektedir. Fakat devletler bunun 
her ne baluına oluraa olau.n. Veraailles 
muahedesini ortadan kaldırmayı he
def ittihaz ettiğini biliyorlar ve ondan 
endi§e ediyorlar. 

lstanbul Erkek Lisecinclen: 
630 Ertuğrul FETHi 

(OTTO) 
dım taç ve tahtına doğru y\irümek için 
çrpmıyor, diğer taraftan Avusutrya 
(Nazi) teıekkülterinde şevkaizlik; iti
matsızlık ve binnetice inhilal görülmek 
ted"r. 

Umuru dahiliyeıi bu kadar karışınıf 
A"YUsturya diym-mm halkı bizzarur 
yeni bir tebeddülü f.a:lı haya addede
cekleri tabidir, 

Ayni zamtında (Otto)nun sevgi ve 
muhabbet taplayan a.sil ıimaaı ve yük
sek tahal ve temiyeai bu tadı maka· 
ma namzetliğe layık görülmesinde az 
çok im.il bulunmaktadır. Maaınafih 
itin takviyeye muhtaç bulunduğu da 
kabili inkar değildir. Hatta Mrıparato
riçe (Zita)mn harekete gelmeai ve ye
ni kın.Ilığa namzet oğlile birlikte Ro
ma seyahati ve temea barzırlıklan 

henüz tebellür etınİ! bir teldin olmadı· 
ğmı gÖ&teriyor. 
Henıe ise bakalım Hahoburglarm 

(BaaübadelmeTt)i Avusturyay.a necat, 
kuvvet ve refah yollan açmaaı:n.a baia 
olacak mı! yokoa emn~et ma.skesi al
tında ıiyaai rekabetlerin ve ukeri itti
fakların dalgalan arMında bocalayıp 
kalacak mı 1 

Artık zaman ve gün meae1-i olan 
bu hadisenin miisbet ve menfi şekline 
tahit olac&ğmnz zaınan pek yakındır. 

Avusturya efki.rı umumiye&inin iyi 
hazırlandığına delalet edecek bir ci
het daha vardır ki o da Avusturya ri
cali hazrrai ıiyaaiyesince dahili meae
leler·n hallinde aa.ltanatm engel olamı
yacağı tarzında vaki beyanattır. Ol
dukça cesaret ve kuvvetle ileri aürü. 
len bu sözlere rağmen başlıca müşkü
latnı beynelmilel sahada hafta Fransa 
ve Küçük itilaf devletlerinin mukave
meti mevznu bahsedilmektedir • 

Maemafih devran eden bütün şayia· 

lar kaydi ihtiyatla telakki edilmelidir. 

ltalyan Ticaret m .. ktebi tale
be•imlctn 4 numaralı F AIK 
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Sanayi hızlanmasındaki ilk adım 
(Başı 1 inci sahifede) 

küşat resmi yaprlan Bekrrköy bez fal>.. 
rikası beı senelik programın rnenM1cat 
sanayiine taallük eden kı&ınDUn mühim 
bir ııubesini teşkil etmektedir. 

Memleketimizde yeni kurulacak 
mensucat fabrikaları ii<; neri mal <;dca
racaktıT. Birincisi kaba mal. ki lıall<nı 
kullanacağı ve ayni zama-nda ordunun 
wlh ve harp zamanlarında istiınal ed&
ceği kJSımdır. Bunu Kayseri fabrikaM 
yapacaktıt. Bir de orta, renkli mal 
çıkarılacakbr. 

Üçüncü olarak ta doğrudan doğnı
ya baana yapılacaktır. Yeni meınwcat 
sanayii kuruluşunda daima ııöz önün
de bulundurulan esıK sadece memlek&
tin sarf-ettiği cinsler üzerinde imalat 
yapmaktır. 

Kağıt fabrikası 
Y arm Sümer Bank tarafından iz • 

mitte açılaaık olan kağıt fabrikası beı 
ıcnelik iktisat programının mülüm bir 
parçasını tq.kil eı.n.4<tedir. Bu fabrika 
ikt.iaadi bünyemizde ehemnıiyetli bir 
botluğu dolduracaktır. 

Memlekette günde ea az 75 ton li
iıt aarfecliyoruz. K<arulacak fal>rib ilk 
..,,,e içinde günde 35 ton kai1t y
caktır. Her ırün 75 ton ki.ğıt smiiya • 
tuıuz oenede ~ yukarı taı.riOen 5 
milyon liramızın km"şılıksız olarak ya • 
bancr memleketlere git.nesini intaç et
mektedir. 

Şimdilik günde 35 ton kağıt çıbra
caık olan faıbrika her şeyden evvel -
nede 3000 aa. 4500 tun kadar mi.haniAıi 
hamuı- kullanacaktır. Bımun İçin sene
de 10,000 ili 15,000 metre mlkiıbı odua 
&ariedilecekrir. 

Bundan başka, fıılırika çab,abilınıd< 
için 5000 ton kadar seli{Joz iı.t.iyecck
tir. 

Selüloz, ilk zamanlarda hariçten 
gelecek, fakat kıaa bir zaman 'IODra se
lüloz fabrika.sının memlebıtimizde lru
rulmaaı zııı-uri olacaktır. Seloiiloz fabri
kaıuım kıınıJması ıun'i ipek , fikn "Y<e 

pelikül, aelülo>t -y.İİDİD ele inkitafını 
zaruri lmacaktır. 

Harpte dumansız bant istih&aliıtı 
da selüloi.t fabrikasma istinaden yapıla
caktır. 

Böyle bi-r fabrikanın kunıın-ı ile 
açılacak iş <lahalannm ipenmetıi, yeni 
it kuvvetlerinin meydana çıkn.sma ve
ıile verecektir. Bu sanayi içi:nde, "'1n'i 
ipeği Sümer Bank yapacak, fakat aay
dığımız digeı- işler hususi ~eler 
taTafından işletilecektir. 

Bunlardan maada, aym zamanda 
2000 , 2500 ton kadar da eski kağrt 
fabrika için iptidai madde halini ala
caktır. 

Bir kağıt fa.brikasmm işleyebilmesi 
için kaolin, reçine, §81>, uzvi boya ve 
kömür de kullanılacaktır. Fabrika se
nede 1000 - 1200 ton kaolin aarfe<le • 
ccktir. 

Kaolin Kütahyada ve Sil"1<ede hol 
bol bıMunmaıktadır. Bu suretle bura • 
dairi vatanclaıtlar için de 'Yeni bir it e • 
sası kunılacaktır. Fabr.ika için 200 • 
250 ton da reçi.neye ihtiyaç vanlır. Bu 
da Bul'la ve Antalya havali-sinden te
darik edi.lec<ktir. 

Bu fabrika için senede 250 - 300 ton 
tapa da iılı.1ıiya,, vardır. Şibinkanıhi-
aardan ıteınin oıuna-caktır. 

Senede 13 bin ton kadar da kömür 
....-Eolunacaktır. 

F abr:.ka kaça malob.ca!t? 
Yeni fabrikanın mıı.kine ve Önşaat 

bedeli bir om yon beş yüz bin liradır. 
l§letme ennayesi iki milyon üç yüz 
bin liradır. Fabr-'ka oenede ii<; milyon 
liralık ciro ya;>abilecdctir. 

Fabrika neler yaıpacak? 
Çizgili, znnbalı, gofre kağnlı, zari, 

kese kağıdı, bilet , masra yapacaktır. 
11.k seneler için vasati olarak yapıla
cak miktar şudur: 

2000 !on her nevi karton 
4000 ., sargılıık kağıt 
2700 ,, yazı kağıdı "" baskı lcağıdı 
1800 ,, orta nevi yazı ve baskı ki.· 

ğrdı 
40 ,, sünger kağıdı • 

ı 0540 ,, yekıin 

.Şimdiye kadar kağıt fabrikaları 
neden tutunamadı? 

Memleketimizde iki defa kağıt fab
rikası açmak için t"§ebbüa edilmiştir. 
ilk t....,bbüs on aekizinci asırda. Da
mat lbrahim Pata tarafından bir ka
ğıt fabr kası açılmak auretile b"f'lrıl• 
mak İstenmiştir. Fakat bu fabrika u
zun zaman çalıımaya imkan bulama
mıştJT. On dokuzuncu asnn son aenele-
r!ne doğru da Beylrozda bir kağıt fab
nkası açıldı. Fakat bu fabrikanın ya
fAina&ı devletin iktisa.t politikaaı yü. 
zünden imk&nsızdı. Beykozda açılan 
fabrika memleketi bir yan müstemle
ke harne koyan yabancıların kapitü
lasyonlara dayanan ithalatına muka
vemet edecek bir halde değildi. Bu
nun için bizdeki kağıt fabrikalarının 
tarihinde lzmit fabr:kaaı bir dönüm 
noktası olacaktır. 

Fabrikada çalışanların miktarı 
Kağıt fabrikasında timdilik 300 itçi 

çalıtacaktrr. Halihazırda yüksek ihti
sas işlerinde ecnebiler vardır. Fabrika 
müdürü kağıt mühendisidir. Bir de 
Türk mühendisi bunlarla beraber ça
lıpnaktadır. 

Avrupa'da kağıtçılık talıail ehnek· 
te bulunan 3 talebim.iz mevcuttur. 
Bunlar, memlekete döndükten a<>nra 
yüksek ihtisa.a vazifeleri de Türklere 
geçecektir. 

Yarın Patabahçede temelatma me
rasimi yapılacak <ilan §İşe "Y<e cam fab
rikası Türkiye iş Bankası tarafından 
kmulmaktadır. Batvekil l.met Pa§A. 
Hazretleri ve Celil Bey lzmitten Ertuğ
rul yatile doğruca Paşabahçeye gele
cekler ve yeni fabrikanm temelahna 
merıu"mini yapacaklardır. 

.Şişe fabrikası 
lstanbulda Paşabahçede temelatma 

~era....,i icra. kılınacak olan şişe fab
rıkau Türkiye iş Bankası tarafından 
tesis ed.ilmehtedir. 

Renkli renksiz içki ıi,,eleri ile ko
lonya ti:ıeleri itriyat fla.k.onları lamba 
§işeleri bardak, kadeh, surahi, reçel 
tabakları, konserve ilah.. Züccaciye 
eşyası yapıalcaktır. 

F abr kanın istihsal kudreti senede 
3 - 4 bin ton mamul cam olacağı gibi 

1 
müteakip seneler fabrika istihsalatmı 
yüzde 50 nisbetinde )'Ü)<aeltmek için 
lazım gelen tertibat daha şimdiden a
lınmıştır. 

Şişe fabr:kası tesisatı Franaız ve di
ğer ecnebi cam sanayiinde bir çok mo
dern tesisatı muvaffakiyetle meydana. 
ııetirecek tanınmış kuvvetli bir Fran
sız finna.sı tarafından deruhte edil.mit 
tir. 

F ahrikanın mevadı iptidaiyeşinden 
olan kum Çatalca kazası dahilinde 
Podima'dan getirilecektir. Bu kum ev
saf itibarile en güzel kumlardandır. 
Diğer mevaddı iptidaiycsi olan k:reç 
taşı manganez, grafit, manyazit ve sa
ire memleket dahilinde temin edile
cektir. 

Şife fabr&ısı memlelreıt cam piya. 
aaamın taleplerini yerine getirebilmek 
için en modern tedabiri alm.qtı. Oto
matik şişe makineleriU:n her biri gÜn· 
de 20 - 25 bin fite yapa.bilecek kabili
yettedir. 

AJh tane otomatik makiıne vardır. 
Kurulmakta olan ti!<' fa.brikaaı mem• 
leketimi:zin ve zamanın ik:tiM.di vazi
yet ve thtiyaçlan nazari itibar'e alına
rak en nuoydnal çalıtec•k .._i b<r 
müesaese olacak. 1935 ~ Hazira.
nıdna fabrika imalatı piyasaya vaze
dilecektir. 

Zonguldakta 
Batvelcil ismet Pata Hll7retleriıM 

Jktisat Vekili Celal Bey bu fabrikanın 
temelatma mera.simini yaptıktan "°"" 
ra P"'8hahçe önlerinde bulunacak o
lan Cüınhuriyet vapunına geçerek Zon 
guldağa hareket edeceklerdir. 
çaı"}&IDba gÜnÜ temelatma merasimi ic 
ra kılınacak suni antrasit fabrikası 
Türkiye lı Bankası tarafmdan t"6ia e
dilmi§ olan maden kömürü İ§leri T. 
A Ş. tarafından iDf& edilmektedir. 

Yerli benzin de istihsal edilecek 
Bu fabr:ka Türkiyede ilk defa ol.a

nlı: tesis ediJınektedir. Senede 72.000 
tAın maden kömürü taktir ederek 54 
ıbi.n ton ıuni antrasit 500 ton tayyare 
~zini ve 3000 ton yol katraıu istih
aa.I edilebilecektir. Suni antrasit evler
de yakacak madde olarak odun yerine 
kullımılacağı gibi kok ve antrasitin 
kullaruldığı bütün itlerde kullanrlahi
Iecektir. Dumansız ve kokusuz yan
ması aürat ve sühuletle sobalarda tu
tupnası yanma derecesinin arzuya 
göre ayar edilmeai ıimdiye kadar mah 
nı.katı beytiye için soba ve kalorifer
lerde kullanılan odun 111Aden kömürü 
ve kok ve antrasitin ifa edeceği hiz
metleri daha temiz ve daha ucuz bir 
§<kilde temin ettiğinden --ıbe bü
yük bir rüçhana malik bulunmakta

dır. 
F a.brika iatihsali.tınm bili.hara iki 

miUne iblağ edileceği dü.ımmerek 
ı~mdiden tesisatı takviye edilıııit bu
lunmakta.dır. 

Taktiratta, ayni zamanda yüluek 
fırınlarda demir izalteıinde kullanıl
m.ağa elveritli kok elde edilınek için 
tertibatı da haizdir. 

Bu fabrikanın faaU.yeti ile yevmiye 
500 itçiye yeni ve devamlı bir faaliyet 
sahası açtığı gibi memleketimizde ha
riçten gelen kok ve antrıuit kömürle
rile yol katrannıdan daima müstağni 

kılacak ve benzin ifttiyacmuzm bir kıs
mını karıılıyacaktır. F abrikanm t..M
aa tı 1935 aenea.i Temmuz iptidalarm
da bitecek ve istihaalat ağuatos ayın
da piyasaya vazedilecektir. 

Başvakil Hazretleri bu sabah 
geliyorlar 

Y alovada bulunan BatwlOI lamet 
Paşa Hz., bu aabah Ertuğrul yatile 
ııeJırimize ç-elecekrerclir. 

Baıvekille berahtt, iktisat vekili 
Celil , Dahiliy" ve4cil.i Şülırü .Kaya Bey
ler ve dün ..abab Y alovaya ııiden Adli
ye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey de ge
lecekler<lir • 

Yaklaştıran ve 
Kavuşturan 

Demir yolları 
(Başı 1 iıı.ci sahifede) 

kanaatiııe göre: Türk nkılabı; sa

nayi, nafıa, imar sahalarında mo

dern ve medeni eserlerle perçinlet

mezse, ebedilqtiğine hükmedile

mez. 

Önümüzdeki iki üç sene içinde 
yapılacak ve işliyecek olan yeni 

hatları diifündükçe pek ıammi ve 

milli bir baz duymamak kabil de

ğildir. (Sivas - Erzurum), (Eli.
ziz - Diyarııbekff-), (Filycn - E
reğli), (Afyon - Antalya) •• , 

bazı iltisak hatlarını bunlardan ha

riç tutuyoruz. Nafıa Vekilimiz, 

timdiye kadar yapılınıt ve yapıl
makta olan demiryolları hakkında 
fU malumatı da veriyor: Cumhuri
yet devrinde, devletçe İnfa ettiril

mit ve edilmekte olan bugünkü de
miryollarının uzunluğu (3195) kilo 

metredir. Harcanan para, (335) 

milyon lira.dır. 

Herhalde baf&l"ılan itlerin bü- · 

yüklüğüne,. .neti~ele~inin memle
ketteki feyızlı tesırlerıne bakarak 
her vatand-.; derin bir inan ve 
milli bir gunır ile bağırabilir: T u
tulan yol, kurtulu, yoludur! 

Siirt Memb'usu 
MAHMUT 

- -

Memlektin her 
Tarafında 
Yeni intihap 

(Başı 1 i.ııcı sahuede)) 
inkılabın aldığı dort yıllık meaafe için
de olgunlaşan tecrübelerimizle halkın 
aiyasi yeti§Dl.eaine de yarıyacak bir iti· 
na ile talibık yoluna koytuak bıze va
zifedir. Bunun için vatan nüfusunun 
üçte birini teık.il eden ıehir ve kasa
balarımız Belediye int.iıabı günlerini 
&eali, hareketli ve canlı tezahürler içe· 
risinde tanzim ve idare ebnem.iz ıa .. 
zımdır. 

Her yerde yiikaek s..iyaai ehemmiye
ti olan Beled_ye intihabının Türkiye'· 
ye nisbetle daha ayrı ve üstün kıymet
leri vardır •• 

Fırka proğramımızda izah edilen 
sebeplerle mebus intihabı iki derece 
ile yapıldığı ve Büyük Millet Meclis..i 
intihabına kadınlar i§tirak etznediği 
halde Belediye ~rinde rütt Yaıı
na gelmit bütün vatandatlar yerlerini 
dcılğrudan doğruJ'l kullanıyorlar. Ve 
v..::We batına oeçiliyorlar .. Yine fırka 
proğreıınmııza göre Belediyie int:hap
Iarmı umnmi intihap için bir yetittir
me ve tecriibelenme vasıtaaı olarak 
kabul ediyoruz. 

Bu aayılan ana sebeplerden dolayı 
Eylül içinde hazırlıkları b · tirilecek o
lan Belediye oeçimi için Fırkamız aıa· 
ğıda yaZJlı yollarla 9&11§&C"lrtır. 

1- Usule ait işler 
A) Heryerde Fırka yoklamalan 

224-934 tarih ve 1-262 nwnara ile ta
mim edilen tek:lde ve Fırka Umumi 
Reislik Divanının tasdikinden geçip 
bütün alakalılara yollanan talİm&ta uy 
gun olarak yapılacaktır. 

B) Bu intihapta mümkün olduiu 
kadar çok va.tand8.§IJ1 reye i,tirakleri
ni teonine çalıpna.k milletin aiyasi ter• 
biyesini yiikeeltici vazifelerim.iz bakı· 
mrndan Fırkanın borcudur. Burum İ• 
ç·n ayn fasılda. izah edilecek telkin 
vasıtaları kullanmakla beraber rütt 
ya§m& gelmit her vatandatın Taktin
de kolaylıkla reyini lmllanabihneaini 
kolaylattıracak yolda hizmet ehneli· 
yiz. Bunun için te§kilAtımız eski muh
tarlar ve ihtiyar heyetler:nin vazifesi
ni görmekte olanların defter tanzimi 
ve kayit itini kolayla§tıracak yardım
larda bul•m•caklardır. Bu yardım; her 
tehir ve kaaa.badaki en yüksek idare 
heyetimizin eli ve id:ıresile ve ocakları 
mızdan da ~tifade olunarak yapıla
caktır. Bahsedilen el ve it birliğini ku
ıursuz batarın.ak mahalli hüküm.eti ve 
intihap encümenlerile b'.r ve beraber 
çalı§ID&ğa bağlıdır. 

il - Propaganda 
A - Mevzular tunlardır: 
Her medeni devletle belediye inti

haplarmın ehemimyeti. 
T ürlôyede yeni Belediye kanunıı· 

nun temin ettiği haklar ve kadınların 
belediye mecli.alerine seçmek ve eeçil
mek haklan. 

Her yerin Belediyesinin dört yıl zar-
fında lıa"""'1i"ı itler. 

Her yer belediyesinin ileri seneler
için ba§81"1Jlağı d'*ündüğü i~erin plan 
ve proğramları • 

Y urtta§ın Belediye aeç.imine ittir ak 
hususundaki milli, medeni, siyasi hak
kı ve vazife$İ. 

B - Vasıtalar: 
Ma.halli bütün garete ve mecmua-

lar. 
Fırka ve Halkevleri aa.lonlarmda 

ıehrin ve kar.abanın bu !"aksat için 
elverişli mektep, ain_ema, t~yatro, ıpor 
klüpleri, hayır cemıyetlerı ve "··· aa• 
!onlarında konferanslar. 

Bütün intihabın devamı müddetince 
aandıkların bulunduğu binalara yakm 
yerlerde nutuklar. 

C - Yazı ve söz için istifade edile-
cek unsurlar: 
Yazı için Fırkalı gazeteciler. 
Söz iç"n Fırka halk hatipleri. 
yazı ve söz için fıd<a ve halkevle

rinin aytnP vazife vereceği arkadat-

lar. "f 1 ol Herhangi sıfat ve vazı e o u~ • 
C\fll bu mevzuda söz ve yazıhlr•le bıal
kı tenvir etmeşinden istifade edilecek 
vatandatlar. 

ili - Donatma 
Bütün jntihap gÜnlerince tehir ve 

ka.sahalarda bayraklar uıla.cak. 
Fı •,a ve Halkevleri, talimaıtındııl<i 

,..kilde bayraklanaclL 
Şehir Te ksabal!'rda. intiha~m i.~k 

k amı halka mühim sıyaaı hır gun 
;...:andığını hatırlatacak "!ümkün ol
duğu kadar çok gece tenvıratı yapı • 

Jacak. b lundu' b" Bilhaaaa sandıkların u ıu ı-
natarm önü ve civan bol bayraldaria 
onuncu yıl bayramından katma kı.a 
aöz levhalarile ve vatandatı aeçime iı 
tirake teıvik edecek ve beledôye inti
habının ehemmiyetini göaterecek. ma
hiyette §imdiden hazır\ırnmalı ~ • 
gelen kıaa cümleli levhalarla alaka • 
yı ve takdiri çekecek tanda donatıla· 
cakıtır. - .. 

intihap gününün aesli geç~ JÇID 
her yerdeki bando ve mubtelıf ,,. .. ta 

. "f- .ı ol----rak ve topluluk 
\ardan ıstı .....,e ~- -'-t'• ·· lenec--· 
la milli martlar Iİafk kürsüleri 

iV ·· ·· .. halkı 
Belediye intihal' gunun\8\. . 

toplayıcı ve ayaktak tuc:b v~ıl'.ehn
d istifade edere urıyetin ve 
U:ıaı.ın feyizlerini ve eserlerini tek
rarlamak ve anmak vazifemiz ola. • 
caktır- Bunun ic;in yalnız her vila -
yet ve lmza;da, kuıll.anılacalc intihap 
aandığı adedince ve intihabın devamı 
müddetince birer hail< kürsüsü açıla
caktır. Bu kürsülerin tekli ve ifleme 
usulü onuncu yıl bayramında old.~~ 
gibidir. (Hahrlatmak için halk kursu 
!eri talimatından biri ba.ğlanmqtır.) 

Kürsülerin yeri sandığın bulunaca 
ğı bina.ya azçok rakın ~e rt;Y "._erme• 
ğe gelenler ve donenlenn ugragı ola
bilecek gen:şçe bir meyd~n olmalıd_ır. 
Halk küraülerinde kendı arzularıle 
aöylemek. ;.tiyecek vatandatlardan 

-

Türk Dili 
Kurultayı 

(Başı 1 inci sahifede)) 
yurmuşlardır. 
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T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 
1 - Tarama Dergisinin 9 uncu Fasikülil 
d<;_ çıkmıştır. Bu Fasikül ile Dergirun 
Turkçeden Oımanlıcaya indeksi batln
mı§t.r. 

. 2- 9uncu Fasikül 6 formadır. A har
fin?en C harfine kadar olan Türkçe ıö:.
lenn Osmanlıca karşıhklarıru ihtiva d
mektedir. 

J - 9 uncu Fasikül diğer Fıuiküller 
gibi dağıtılmaktadır. 

4 - 1 O uncu fasikül bir iki güne ka
dar çıkacaktır. 

T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 1-
18 Ağustos 934 cumartesi günü sat 14 
te topalnaca kikinci Türk Dili Kurulta
yına iza olarak i§tirak ebnek üzere mü
racaat ede nlerin ikinci liıtesi tudur: 

M. Dündar, M. Emin, Köprülüzade M. 
Fuat, M. Mümtaz, M. Namık, M. Saffet, 
M. Şekip, M. Şerafettin M. Şerif, M. 
Z~ M. Zeki, Mahmut Ra....., Dr. Mah
mut Sadi, Dr. Malmıut Şemoi, Muallim 
Mazhar Süleyman, Mediha Adnan H., 
Mediha Mıızaffer H., Mehmet Ali Hat' 
met, Mehmet Nurettin, Mehmet Şerel, 
~.ehmet Şü_!<rü, Muallim Mehpare Hüa
nu H., Melahat Sabri H., Meliha Avni 
H., Memduh Turgut, Muhittin Doğan 
Muhlise H., Murat, Musa Kazım M~ 
tafa Sünbüli, Mi!hat Sadullah, M~allim 
Muıtafa Sait, Mutia H., Muallim Muvaf
fak, Muzaffer Basri H., Mükerrem H., 
Müveddet H., Mükrimin Halil, Naim Ha 
znn, Naime Ahmet Halit, H., Nakiye H., 
kaymakam Nazmi, Necip, Muallim Nec
det Ayaz, Dr. Nihat, Nihat Adil, Niza
mettin Rıifat, Dr. Nurettin, Mühendis 
Nuri, Osman, Osman Cemal. Osman Nu
ri, muharrir Ragıp Rıfkı, Raif Necdet, 
Refet, Refik, Rqat Şemoettin, Kilisli Ri.
fat, Ruşeni, Sabri, Sabri Cemil, Saadet
tin Nüzhet, Dr. Sadettin Vedat, Sadri 
Etem, Safiye Hüoeyin H., Salah Cimcoz, 
M. Salahattin, Salih Zeki, Salih Zeki, 
Saniye iffet Kadri H., Salihattin Enis, 
Sellin Nüzhet, Selim Sırrı, Semiha H., 
Servet Yesari, Sırrı, Mühe1'dis Srtkı, Dr. 
Suat Fuat, Dr. Suphi Süleyman, Dr. Sü
ha, Süleyman Hurpt, Süreyya, Dr. Sü
reyya Tahsin, Şadiye, H., Şemettin, Şev 
ket Süreyya, Şeııki, Dr. Şükrü, Taha, 
Tahsin Omer, T..ıat, Tec.loıı&&, Te,,fik 
Besim, Terlik Necati, Tevfik, Uluğ, U
takizade Halit Ziya, Velet Çelebi, Mual
lim Vesime H., Y akup Kadri, Yaşar, Y,.,. 
§&r Çetin, Yusuf Şerif, Yusnf Osman, 
Yuşa Elneılrave, Zakir Kadiri, Profesör 
Dr. Ziya Cemal, Ceza)"İrlioğlu Ziya, :z;.. 
ya, Ziya Pıqa Hz., Ziy .. ettin, Müliznn 
Talat Hüsnü Bey n Beyefen :ıer. 

2- Kurultaya dai ni dinleyici olarak 
İ§lirak etmek üzere müracaat edenlerin 
ikinci listesi ıudur: 

Adalet H., Adnan Cahit, Adviye H., fil. 
Galip, Agop Nargilcciyan, Hacı Ahmet, 
Ahmet, Ahmet Kemal, Ahmet Rasim, 
Akdes Nimet, Dr. A. Naim, Arif Müftü,, 
Asım, A. SDTI, Avni Ali Candar, Ayni • 
hayat H., Baha, Bakiye Bakiye Salih H., 
Behzat Velitıin, Belkis Necfun H., BtJl'o 
han Umit, Cavit, Cemile Melih H., Edi
be H., Edibe H., Efser H., Faruk, Fat
ma H., Fazıl, Fehmi, Fehmi l~maH, Feh
mi Şükrü, Feridun, Ferit, Fevziye, Fev
ziye Kazım H., Frtıat Necip H., Fitratl 
Mithat H., Fünızide H., Gali;> Paşa, Gü
zin H., Hadiye Nimet H., Halil, Handan 
H., Hasan, Hasan Kiritoğlu, Hayri, Hay. 
ri Muhittin, Hayriye H., Hayriinniaa H., 
Dr. Her Ritter, Dr. Her V'ttek, Hıf
zı Tevfik, Hüsamettin, Hü. ettin, Hii· 
seyin Namık, Hüey·in Nihcl, Hüsnü, 
lbrahim AJaattin, lbrahim Hakkı, lbra
him izzet, lbrahim Osman lhsan, Ihsan, 
irfan Emin, irfan H., Madrun irini, la
mail, Kadri, Kadri, Kamil, K...-ıi, Kari 
Hofmeir, Kazım, Kazım, Kc.rıal, Kemal, 
Lamia H., Lıitfi, Mabmı.t M.hmet, l'r'.ah
mut Sıtlu, Maksut Nargilecıyan, Malik, 
Madam Marika, Marul, Mösyö Maaaji
ro lkens, Mecdi Sadrettin, t.Lcdut Sait, 
Mediha Mithat H., Mediha H., Mehmet 
Ali, Mehmet Vahit, Melih~t H., Mera.
hat Hulki H., Meliha Ahmet H., Meliha 
Nazım H., Menije H., Mern.ka Muhittin, 
M. Fuat, Mevhibe Kizınl H., M. Kemal, 
Dr. Hacızade Mirza, Bey ve Beyefendi
ler. 

J - Bu iki Iİl~e ile dünkil listelerde 
adlan yazılı zal1ar her gün saat 10 dan 
12 ye 14 ten 17 ye kadar Do'mabahçede 
Milli Saraylar Müdürlüğü dairesinde açı
lan davetiye dağıtma me•ke:rine müraca· 
atla kartlanru aldırmaları rica olunur. 

4 - Aza ve dinleyicilerin 'dlan her
ııün liıte halinde neşredilcccldir. Bu lia
telerde adları çıkanlar ııene dağıtma .._.. 
kezinden kartlanru alabileceklerdir. 

Hava raporu 
sa. derecei hararete ve deniz -

viyesine inclirilmİ§ barometre bu sa-.,... , 
Saat 7 de 761,5 , 14 te 759,5. ·J>e. 

recei hararet 7 de 22,5, 14 te 26. A-
1*Di clerecei hararet 28,5, aqmi 17,S. 

Rüzgar poyı azdan eanittir. Azami 
<1Ürati aaniyede 9 metreye çdamıtır. 

batka fırka ve halkevlerince vazife 
verilmiş ve hazırlarunıı hatipler de 
konU§lll?lıdır. Halk küraüleri nutuk 
ları için onuncu yıl rehber kitabından 
Batvekilin Mecl:ain a<>n kapanmasın• 
da söylediği siya.si nutuktan (kafi milo 
dar evvelce yollanmııtır) ve diğer nef 
riyattan istifade olunur. 

H8.şiye: Bilhassa büyük tehirler
de İntihap encümen"nin kanun yolile 
tanzim edeceği rey kullanma Stnl ve 
zamanlarının iyi tatbikı ve rey yerle
rine müntehip)erin vaktinde getirilme 
Ieri seç:min çabuk ye yolunda yapıl -
ma.smı ve reye iştirak edenlerin çoğal 
tılmaaını temin eder. Fırka teşkilatıma 
bu mühim İşe sılu bir çalışma ıle sa
rılacağını umar, muvaffakıyetler di • 
Ierim. 
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POLiSTE 

Denizde 
Boğulanlar çoğaldı 

Açıkta denize girilmesi 
kat'iyen yasak edilmelidir 

Bu yaz mevsiminde devmnlı &Ü· 
ren sıcaklar hemen herkesi deni
ze koşturmaktadır; fakat açıkta 
denize girmelerden dolayı geçen 
senelere nisbetle boğulanların sa-

. yıaı da nazari dikkati celbedecek 
kMlar çoğalmıttır. 

Daha iki gün evvel birı nişanlı 
hanım ile bir erkeğin denizde bo
ğulduğwıu yazmıştık Dün de bir 
çocuk feci şekilde denizde boğul
muştur. Hadiseyi anlatalRll: ! 

Eyüpte Dölmıeciler~e oturan 
Mehmet Kadri Beyin on bet yqın
'da oğlu Ruhi Efendi, Eyüpten kalk 
Dllf, yıkanın•k üzere Kumkapıya 
gelmiftir. 

Ruhi Efendi, Kwnıı.apıd,• deniz 
banyoları haricindeki kısımda de
nize girmiş ""' yüzme bilmediğin
'den feci bir tekilde boğulmuş ve 
genç ya,ında göçüp gİbnİştir. 

Denize yıkılan gazino 
Arnavutköyünde tramvay cadde

sinde 79 numaralı Leonidanın de
:ıiz üzeııindeki gazinosunun tahta 
döşemeleri çürümüş ve yıkılmıştır. 
Nüfusça zayiat yoktur. Denize dü
~n müşteriler kurtarılmıştır. 

Duvardan duştu 
Fenerde Şarapçı sokağında otu

ran Ferhat efendinin 7 yqındaki 
oğlu Yaşar dıvardan düterek yara
)annıış, hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bir amala yaralandı 
Lımanda bağlı İngiliz l>andıralı 

Deımıor vapurunda çalışan amele 
Öıııere üç mmıaralı anbarın Apanı 
çarparak belinden yaralamıştır. 

Kuyuya bir adım dOştU 
Bostancıda Vükela caddesınde 

kuyuya bir adam düşmüt, ıtfaiye 
tarafından çıkarılmıfttr. 

F alik Rıfkı ve Y akup 
Kadri 8. ler 

MOSKOV A, ı2 (A.A.) - Falih Rıf
kı ve Yakup Kadn Beyler Odesaya gel
miJlerdir. Moskovada 15 ağuıtosta açı
lacak olan muharrirler kongresine iştirak 
edeceklerdir • 

Tokatta Gazi heykeli 
TOKAT, 12 (A.A.) - Tokatta cüm

huriyet meydanında dikilecek olan gazi 
heykelinin kaidesi inşaatı müteahhide i
hale edilmiş ve temel bafriyabna bqlan
mıttır. 

lngiliz ordusu 
LONDRA, 12 (A.A.) - Peole gaze

teıi lngiliz ordusunun mühim surette 
tenoik edilmekte olduğunu yazarak di
yor ki: 

Waterloo muharebesindenberi lngiliz 
orduıunda bu derece mühim tensikat ya
ptlmamıştır. Bundan böyle her piyade 
liva11 dört taburdan mürekkep olacak
tn·. Bunların biri ağır tabur ve diğer ü
çü hafif tabur iamini ta§ıyacaklardır. A
ğır taburun büyük çapta mitralyozları 
n siperler için havan toplan bulunacaktır 
Hafif taburlar iae son model otomatik 
tüfeklerle ve en küçük çapta ve bir kişi 
carafından kullanılabilecdc mitralyozlarla 
mücehhez olacaktır. 

Diğer taraftan topçu tamamile maki· 
nalqtmlacak ve 3-7 pusluk Howitzera'
lerle teçhiz edilecektir .Ayni zamanda 
11til>kim lutaatının kazma ve küreklerle 
ele kaldırılacak ve yerlerine tünellerde 
kullanılınıya bqlarulan otomatik kazma-
. !ar ve benzin veya petrolla işliyen miha
niki kürekler il<ame edilecektir. Bu suret 
le timdiki vesaitle bir haftada yapılabile· 
cek topçu mevz.ileri bir saat içinde açıla-

'"bilecektir • 

Amerika ve gümüş 
mes'elesi 

BERLIN, 12 (A.A.) - M. Roo
ıevelt'in gümüşü millilqtinnek husu
sundalci k..-an Alımın ilotioat mahaii
linde şiddetli tefsirlere meydan ver
...... tedir. 

Ayni mabafil bu teclbôrin dünya ik
t1-ıiyatında yeniden bntddııklar Çl• 

kamıasmdan endişe etmektedir. E
hemmiyetle kaydedildiğine göre, do
ların ...ı.tu aılıtın eta1ma bağlı kaılan 
msnleketlerin beynelmilel piyasada re
kabetini daha ç.cılı: müş.küllettirecek
cir. 

Almanyada büyük bir 
yangın 

BERLIN, 12 (A.A.) - Bir yangın 
Schwicl:ıtendorf lrasabasmm büyük bir 
kısmını tahrip etmiş ve Meklenburg
da on boJ çiftliği mahvetmiştir. 

Dresten ya.kminde kain Ladınen-
gende bİT çiftlık yaıwmş iki ki1i ölmüş 
ve iki kişi de agır surette yaraia..-ımış
hr. Bu fel t ket 11::aklann ıiddetine 
hamledilınc.ktedir. 

Piyango 
Dünkü keşldede 

"azan anlar 
On bin lira~ 

19102 
2 baılira kazanan 

7326 
1000 lira kazanan 

13450 
500 lira ka:umanlar 

458 ıo19 1123 11ı9 2237 2582 
2789 2953 3291 3663 3693 4222 
67ôl 7739 8331 8469 8496 8651 
8716 8869 9106 9250 9337 ı0936 

10995 11254 1255ı 13435 ı3465 13820 
14631 14847 16123 16307 16313 16878 
16983 17056 17ı95 17385 17503 17508 
17526 18115 18554 18634 18835 18839 
19128 19559 22628 23072 24224 24527 
24556 

150 lira kazananlar 
2578 3025 3450 4ı68 5764 5984 
6472 7498 8943 9722 15232 15358 

16697 18196 20095 20283 22806 22923 
24786 24947 

100 lira kazananlar 
457 596 920 923 1383 2583 

2691 2923 3081 5811 6601 6716 
6736 7308 7503 7590 8455 8475 
8819 9358 9629 11834 13918 15279 

15364 15602 16439 16629 18765 19227 
20176 20921 21277 22446 23030 23922 
24109 24246 

50 lira kazananlar 
393 741 895 1221 1510 1563 

2615 2675 2784 3317 3326 3717 
3800 3944 3947 4096 4175 4230 
4269 4366 4876 5145 5390 6166 
6265 6298 6712 7288 7788 7957 
8355 8377 8393 8461 8676 8773 
8775 8828 9132 9541 9626 9844 
9968 10030 10634 11203 11317 11396 

11525 11540 11584 11815 11865 12105 
12205 12241 12264 12272 12320 12450 
12760 12862 12946 12994 13188 13379 
13623 13880 11064 1414ı 14166 ı4316 
14650 15520 15990 16004 16103 16115 
16136 16514 16564 16798 17085 172ı6 
17364 17400 17553 17704 17921 18234 
18238 19165 19189 19422 19642 19943 
20325 20534 20870 20994 21429 21713 
22772 ;!2858 23310 23365 23601 23671 
23721 h786 23996 24223 24369 24561 
24588 

30 lira kaizananlar 
13 138 225 499 613 fl73 

917 1134 1164 1230 1485 ı. , 
1154 182a 134,; 2154 2200 2201 221.; 

2253 2313 2328 2392 2543 2835 
3065 3269 3324 351ı 3556 3589 
3656 3705 3767 3851 3973 3976 
4015 4242 4435 4437 4554 4557 
4707 4710 4825 4896 4927 4958 
4961 5172 5419 5425 5607 6119 
6196 6244 6483 6567 6666 6807 
6846 6893 6950 7121 7271 7462 
7515 7546 7720 7910 8031 
8057 8103 8106 8213 8233 8351 
8352 8562 8625 8883 8917 9326 
9355 9364 9366 9608 9708 9760 
9913 9983 10070 10096 10247 ıo366 

10427 10650 11147 11550 11923 12028 
12076 12111 12204 12251 12391 12546 
12685 12888 12989 13004 13016 13034 
13128 13487 13638 13544 13655 13853 
13939 14202 14401 14502 14565 14702 
15177 15187 15388 ı5744 15766 15824 
16042 16080 16?86 16362 16543 16571 
16731 16806 17139 17386 17546 17702 
18184 18260 18391 18443 18536 18587 
18733 18956 19190 19382 19410 19515 
12543 19516 19594 19731 19736 19829 
19918 20134 20340 20496 20583 20620 
20848 21041 21152 21163 21561 21641 
21764 22478 22510 22597 22687 22860 
22884 23054 23107 23370 23424 23522 
23749 23811 23827 23903 24191 24261 
24279 24474 24584 24596 24754 24940 

Muavenete muhtaç 
doktorlar 

Etıt.ba odası, muavenete müthaç 
ddrtorlar ;ıe vefat edenlerin e>Jelerine 
yardımda bulunmak üzere bir taavWı 
sandığı tesisine karar vennİf w bu hu

-· buri<ete g~iftir. 
Aldığımıız maliimata göre; reçete

lere 20 ..,.. paralık muavenet pullan 
yapıJtın)"""ı takıırriir ebnİftW. 

fakat bu pulların parası, IDÜJ!eri
lerden almmıyacaık, doktorJann cebin
cleD çıkacaktır. 

Bundan ba~a, sandığa varidat te
mini için hususi hastanelerden amdl
yat niııbetine göre bir para aılm~ı da 
kararlafbnbnııtır. 

Kunılacak n•uavenet sandığının pro
jeti yakında SU.biye veıkaletine gönde
rileceı.tir. 

Yeni gümüş paralar 
D~'""':"'e yeni basıhK:ak paraıla

nn t.,.,,,,be.öne batlaıımJ!hr. Matiye 
vekaleti yeni cuırbn-iy.,t parajannrıı 

basdıt ve tertip ~ 9<Jı1< nefis ol
duğu .kadar taklit edilrmyecek bir hal
de bulunmaşma da büyük ehemmiyet 
vennelotedir. 

Daırphaı:ıe miidüriüğü paralarmmzm 
taktit eclilememuô için bunların ı.-.,.. 
la.nna kaJ>aa.ıma ve yahut oyma bir 
halde (Türlciye cumlıuriyeti) füare•ini 
yazacaktır. fakat pM"aılann kenar tır
tıl yerlerine yazı yazmak çc* mii§kiil 
ve Y<>nı<:u bir ip. 

Hu-i makine olmadıkça hu yazıyı 
ya:zmaıun imkam yol.hır. Esasen bu u
sulü son zamanlarda ancak ruı-ii<a
da Fladelfiya hükUmeti ile Bulpris
tan hiikümeti kabul ebniı, bir de lngi!
~ hükiimeti son ..,..derele bastmdığı 
on §İlinlik paralann kenarlarma bu şe
kilde yazı lroymufb.ır. 

Bugün dünyadaki bütün devletlerin 
ı>aralartnı taklit etıneık kolaydır. Fakat 
kenarlannda yazı bulunan paraların 
taklidi n!.ansız elenecek deı-ecede zor
dur. Dıt11>hanenin birluıç gündenberi 
yaptığı tecrübeler iyi neticeler ~;.._ tU-. ·-··-,.-

lOuacu yıl 
Haber aldığımıza göre Yük.ek Mu

allion Mektebi, nıı*ıd>in kuruluşunun 
ODIDlCU yılmı kutluhmak maı..ıwdile 16 
ağaatos peı tmf>;.. ırünü köpriiden kal
._ 9,30 vapurile Boğaziçi SiitliiceUıe 
bir gezinti t<?riip etmİttİr· 

BütWı taılel>e ve mezunlannm i§tW-ak 
edecekleri bu gezintiye ıd>ı imi de bu
lmıan maarif edUmile, Wüveraite rek • 
tÖlii ve delamlan ve umumi ki'tibi da
vet eclilmi~lenlir. 

Aıım istasyonları 
Vilayet baytar müdürü Etem Bey 

Çetalca w Silivri lr.azalırııı>daki bayta. 
ri İfleri tetkik ve tetôt -"* üzere 
dün alqam Çatalcaya haTd<et ehnit
Cir. 

Etem Bey, ayni zımıanda Sim.ide 
,....,.ı..cak "!- iı>taısyonu yerini gÖre
cek ve Çatalcada mevcut aş111> yerini 
tMnİr eltirecektir. 

Maliye memurin müdürü 
aeldi 

Mıd;y., vftüıleti memurin müdürü 
Yusuf Kemoıl Bey evvdiısi ıriirı l..ı:an -
lıula gdmipr. 

Seyfi Paıa 
Şelınmizde bulunan gümriikler mu

hafaza kumandam Seyfi P~ dün mu
hafaza bapnüdü,,Jüğüne gelerek met· 
gul ohnuftur. 

Yeni çakmaklar piyasaya 
çıkıyor 

Kibrit inlıtsan hükiimetin sooı lıara
n üzerine Piyasaya kan mi.1otao..lıa lıib. 
rit çd<anlması içıin lıeırrlııklannı ikımal 
etmİJtİT. 

Damga matbaas..da lıazrlanan 
damgalar çakmaklara Y8'»ıpbi dmalota -
chr. Yeni çaıt.maldar bu hafta sonuna 
kadar piyasaya çıkarılacaktır. 

Yeni nüfus sayımı 
Nöfuı umum müdürlüğü tarafmdan 

Büyük Millet Meclisine verilmek üzere 
yeni bi:r layiha bazı1')ammfbr. 

Bu lôryilıe:ya göre 935 te yapılacak 
olan umumi nüfus sayım1 dclıterlere ye
ni .. aslarla kay<iedilecek ve nüfus 'Sayl

mınm Mkası ·alıamca yeni delteı-le ka
yıdar 936 •en .. inde be.ıJıyacairtır. 

Hava postaları 
ANKARA - letanbul hava sef""1eri 

15 ~ itı'baretı tekrar başlıya
cal..ıır. 

Biletlerde miibim tenzilat yapılmış
tır. 10,000 liralık yoku o:İgol'ta ücreti 
de dahil olduğu halde adam ba§ına 30 
lira ıdmacakbr. 

Tayyareler cumaırttesi pazartesi, 
çarf811li>a, perşanbe günleri .alıahlan, 
9,ıs te A.nkarada.n hareket , 12 de ls
tamula muvasalat ecleıceldet-, 14 le utan 
buldan kalkarak 17 de Ankaraya vara
caldardır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
!inde çalıııyoruz. Faaliyet programımız
da da esaslı değişiklik yapılmalıdır. Biz 
bu yeni Türk kadınının yükselnıeri için 
çalıfl118lıyız. Kadm Birliği minaaız olu
yor. Bence bir de Erkekler birliği yok
tur? •• Belediyede beraber, salonda bera 
ber, sokakta beraber, her yerde erkekle 
beraberiz. lnkılabmıızın her sahadaki 
prensiplerini tahakkuk ettirmek için, ni ' 
çin eri.eklerden aynlıyoruz? ~• 1 

iffet Halim Hanımın bu teklifi üze· ı 
rine bazı münakaşalar oldu. Bir kısun a
za iımin değişmesinin doğru olamıya - ı 
cağını ileri sürdüler. Necile Tevfik Ha- 1 

nım: 1 

- Bizi hcrkeı tanıyor. Şimdi isim de 1 

ğiJtİrirselı, tekrar tanınmak fena olur, : 
bir ticari müesaee imıin.i değiştirirse ye- 1 
niden ne kadar reklim yapması lizım .. t 
dır. . 

Barı aza: 
- Burası ticaret müessesesi değildir, 

elediler. 
Bir hanım: 

- Efendim, iımin değiımesine şiddet 
le itiraz ediyorum. Kadınlığın kendi ken 'ı 
dine yapılacak itleı-i vardır. 

Reis Safiye Hüseyin Hanım cevap 
verdi: 1 

- Yani efendim, barem, selamlık mı 1 
yapıyoruz, anlayamadım.. 1 

Birkaç aza birden bağırdılar: 
- Harem, selamlık mevzuu bahiı de 1 

iildir, efendim. 
Daha bazı aza, bu teklifin leh ve a • 1 

leyhinde mütalealarmı bildirdiler. Neti- 1 

cec!e teklif reye kondu. Ve reddedildi. 
Bundan sonra yeni idare heyeti in -

1 

tihabatma geçildi. Ve Latife Bekir, u;. 
mia Refik, Aliye En't, Necile Tevfik, ' 

1 
Seniha Rauf, Aliye Halit Fahri, Ane l 
Remzi, iffet Halim, Meliha Fethi, Saa - , 
det Refet, Nezihe Rıza Hanımlar idare 1 

heyetine teÇildiler. idare heyeb üç 1 
gün sonra toplanarak birliğin yeni rei
sini seçecektir. 

eçen er e Fırka kıt'atmm ihtiyacı ı. F. Satı~a!:n~ Komisyo· 

Seçı.lenler olan 318 ton Un kapalı zarf- d 
ı 1 k k I nun an : . 

a müna asaya onmuştur. - Fırka kıtaatı ihtiyacı içıJI 
(Bap 1 incı ııahifedc)) halesi 25-8-934 cumartesi gÜ 17 ,OOO kilo Patates geçen jha· 

dan doğuyor. nü saat 14,30 dadır. Taliple- km d ~Jll. 
Bu gibi kunıltularda azalık rin şartnameyi görmek üzere lede hiç bir talip çı a ıg 934 

k ·ki · d · · dan tekrar pazarlığı 13-8·., en fo ı seçım evresını aşma- her gÜn ve münakasaya işti- 5 30 la 
maı1• Ama her vatandaşın her rak için de 0 gÜn ve vaktinde pazartesi günü saat 1 , ~alı 
serimde •""ilmek hakkı varmıs. 16 dır Taliplerin o gu""n ve 

,.. -,, teklif ve teminat mektuplariy- · " ı ve bu onun hukukuesasiyesin- t• d F dıklıda 1 F SA l"Y 
le Fındıklıda Fırka Satınalma ın e ın · · · 2) denm:,. Bunu inkar eden yok. KOM ·· tl (4 

Fakat seçicinin seçme hakkı da ' komisyonuna müracaatan. ( ). na muracaa arı. stJ6I 
o hukuktandır. Seçici namzetse- (37) ( 4541) 4949 4660 

* * * çerken dikkat eder, gedikleşmq
se seçmeyiverir. Buna da kimse 
karışmaz. Burada iş halkın hen- j 
di isidir. Arkııdas, sen bunca 
yı/dj;- belediye endimenindesin 
veya fUrada çöreklenirsin, bu
raya perçin çakhn, biraz şu ya
na durda bu sefer de f11 yeni 
yetişenler geçip çalışsınlar, de
mek ve dediğini yapmak için 
hiç kimsenin hukuku e:-·yesini· 
bozmağa lüzum yokhır. Seçmek, 
seçilmek gibi hakkımız mı? 
hakkımız, öyleyse seçmeyiveri
riz. 

Fırka ve rejim prensipleri yeni 
yeti~ere çalışmak ,inkiışaf et
mek imkanlarını verdiği içindir 
ki bugün birçok yüksek kabili -
yetler tanıyoruz. ı 

Birinci yazımda da ded fiim 
gibi bu seferki beled:ve seçımı 
siymi, P'kn rü~tümüz~e inkılap- ı 
çılıj.'ımızı imtihandan geçirecek- 1 

tir. ikmale kalmıyalım. İ 
Al<aGONDOZ 

Dilsiz ve sağır çocuklara 
bakım yurdu 

Dilsizler ve sağırlar birliği dil
siz ve sağır çocukların sokaklarda 
dilencilik, uygunsuzluk yapmama
lan ve bunların bir arada toplana
bilmeleri için bir yurt açmayı ta
sarlamış ve birliğin reiai Süleyman 
Sır;rı Bey vilayete giderek lbrahim 
Pqa (medrese) sinin kendilerine 
verilmesini istemiştir. Vilayet bu 
dileği Ankaraya bildinniştir. An
karadan gelecek karşılıkta (med
rese)nin verilmesi yerinde bulunur
sa dilsiz ve sağır çocuklara bakım 
yurdu açılacaktır. --Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanııde 111--· Han. Tel 22740 ---@ 
Bartın yolu 

BURSA vapuru 13 Ağustos 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhhmından kalkacak mutad is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. ( 4677) 

5072 

IRMİR SÜR'AT 
ISKENDERIYE YOLli 
İMZIR vapuru 14 Ağustos 
SALI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru iz mir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. ( 4678) 

5073 

Trabzon yolu 

* * • 
1. Fırka Satınaima Komis

yonundan ! 

l Fırka kıta'tı hayvanatmm 
iJ.tiyac• için 160 ton yulaf kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş-· 
tur. ihalesi 25-8-934 cumar
tesi gÜnÜ saat 15,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzer her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gÜn ve vak 
tinde teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda Fırka Sa
tın alma komisyonuna mü
racaatİarı. (36) ( 4$42) 

4950 

* * * 1. Fırka Satınalma Komis-
yonundan : 

Birinci Fırka ihtiyacı için 
296 ton Tüvenan kömürü ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 25-8-934 cu
martesi gÜnü saat 16,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de teklif ve teminat mektup
lariyle Fındıklıda Satınalına 
komisyonuna müracaatları. 
(35) (4543) 4951 

.. * * 
1. F. Satınalma Komis

yonundan: 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

20,000 kilo Pilavlık Pirinç 
açık münakasaya konmuştur. 
halesi 16-8-934 perşembe gÜ
nü saat 15 ila 15,30 dır. Ta
lip!erin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de o gÜn 
ve vaktinde teminatalrile bir
likte 1. F. SA. AL. KM. na mü 
racaatlan. (50) (4657) 

5064 
• * • 

1. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

Gümüşsuyu Hastanesinde 
bulunan 15 adet Mikroskopun 
tamirine geçen ihalede hiç bir 
talip çıkmadığından tekrar pa
zarlığı 13-8-934 pazartesi gü 
nü saat 15 ila 15,30 dır. Ta 
liplerin o gÜn ve vaktinde Fın
dıklıda 1. F. SA. AL. KOM. 
na müracaatları. ( 43) ( 4661) 

5067 
* * • 

1. F. Satınalma Komisyo
nundan: 

Gümüşsuyu Hastanesi ih
tiyacı için 500 adet Piliç ve 
1,800 adet Tavuğa geçen ihale 
de hiç bir talip çıkmadığından ERZURUM vapuru 14 Ağus

tos SALI 20 de Galata nhh
mından kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (4679) 

1 tekrar pazarlığı 13-8-934 pa
zartesi günü saat 16 ila 16,30 
dır. Taliplerin o gÜn ve vaktin 
de F md:klıda 1. F, SA. AL. 
KOM. na müracaatları. ( 44) 

5074 • 

Dikkat 
1 Vapur başlarında izdihama 

mahal kalmamak üzere b;Jetle -
rin hareket günlerinden evvel 1 

Karaköy ve Sirkecideki acentala ,. 
nınızdan tedarik edilmesi muh -
terem yolcuların menfataleri ica 
bındandır. (4688) I ' -· 

(4862) 5068 

l. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

1. F. Satınalma Komisyo • 
nundan: 

İstanbul Kumandanlığın• 
bağlı müstakil kıtaat ve müe•· 
sesatı hayvanatmın ihtiyad 
İçin 400,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmU~ • 
tur. ihalesi 1-9-934 Cumartt' 
si günü saat 15 - 15,30 dıt· 
Taliplerin nümune ve şartoa· 
meyi görmek üzere her gÜJl 'ie 

münakasaya iştirak için ~e.~ 
gün ve vaktinden evvel te!Ol' 
ve teminat mektuplarile Fı~i 
dıklıda 1. F. SA. AL. KO ) 
na müracatalan. (45) (4659 

~ * * 
1. F. Satmalma Komisyo' 

nundan: 
İstanbul Kumandanlığııt5 

merbut kıtaat ihtiyacı için gO 
adet su fırçası pazarlıkla saı;; 
alınacaktır. ihalesi 18-8-9 

6 cumartesi saat 15,30 ili 1 
dır. Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her g\iJI 
ve pazarlığa iştirak için de 0 

gün ve vaktinde Fındıklıd5 
SA. AL. KOM. na teminatla• 
rile birlikte müracaatları. 

(51) (4656) 
* * * 

1. Fırka Satınalma Koıni•' 
yonundan: 

İstanbul Kumandanlığın• 
bağlı müstakil kıt'alarıJJJl' 
ihtiyacı için 6,400 kilo Jcut&I 
soğanın müteahhidin nam .,e 
hesabına pazarlıkla satın alıPS 
caktır. ihalesi 19-8-934 pazat 
günü saat 15 ila 15,30 dadır~ 
Taliplerin şartnameyi görıne 
üzere her gÜn ve pazarlığa İŞ' 
tirak için de o gÜn ve vaktind

1
e 

teminatlariyle Fındıklıda • 
Fırka Satmalma komiayonUJI)' 
müracatalan. (54) (4694 

* * * 
1. Fırka Satmalma Komis' 

yonundan: 
Fırka kıtaatı ihtiyacı içİJ1 

pazarlığa konulan 18,000 l<i; 
lo sade yağma teklif edilen fi• 
at makamca pahalı görüldü ' 
ğünden tekrar pazarlığı 15·~ 
934 çarşamba günü saat J5,J" 
ila 16 dadır. Taliplerin niiJJJIJ' 
ne ve şartnameyi görmek ~e· 
re ner gün ve pazarlığa iştirııl' 
içi nde o gÜn ve vaktinde te • 
minatlariyle Fındıklıda 1. fıt' 
ka Satmalma Komisyonuıt' 
müracataları. (53) (4696) 

• * * 
1. Fırka Satmalma Koıni• • 

yonundan: 
İstanbul Kumandanlığı ki' 

taat ihtiyacı için pazarlığa JıO 
nulan 32,000 kilo sade yağıl"· 
teklif edilen fiat makamca P'' 
halı görüldüğünden tekrar ~ 
zarlığı 15-8-934 Çarşamba ıı· 
nü saat 15, ila 15,30 dadıt' 
Taliplerin nümune ve şartıı•; 
meyi görmek üzere her gÜJl .~ 
pazarlığa İştirak için de o 1: 
ve vaktinde teminatlariyle .to 
dıklıda 1. Fırka Satınalma,.. 
misyonuna müracaatları. 

1
) 

(52) (469 
• * .. 

Bandırma Malmüdürlüğündenı 

Zeytinburnunda Gedikli 
Küçük Zabit Hazırlama MP. 
Binalarının tamiri pazarlık 
la ihale edilecektir. ihalesi 
14-8-934 salı gÜnÜ saat 15,30 
ila 16 dır. Taliplerin keşif 
ve şartnameyi görmek Üzere 
her gÜn ve pazarlığa İştirak 
içinde o gün ve vaktinde temi
natlarile Fındıklıda 1. F. SA. 
AL. KOM. na müracaatları. 

• f • 
1. Fırka Satmalına KoJJJ' 

yonundan: . t 
Kumandanlığa bağlı kıt~ 

ile Gümüşsuyu hastahane•1 b' 
ihtiyacı için 20,000 kilo çor,. , 
lık ve Pilavlık pirinç açık flll , 
nakasa ile satın almacakt~iİ 
halesi 19-8-934 Pazar f J'' 
saat 15,30 ila 16 dadır. 'fa 1 jİ 
lerin nümune ve şartnaIJJe jj• 
görmek üzere her gün ve ~ 
nakasaya İştirak için d~ 0 fıfl 
ve vaktinde teminatlarıyle J'O 
dıklıda 1. Fırka Satınalınll 
misyonuna müracaatlar~.cg6) 

Muamele vergisinden borçlu Bandırmanın Sığır yolun
da kain Remzi Beyin mülkiyet ine ait (20) bin lira kıymeti 
muhammeneli Türk Un Fabrikasının binasile içindeki mev
cut bir adet 85 beygir kuvvetinde Isveç markalı Mazot mo 
toru ve bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen Tankey mar 
kalı motor, 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals 
Tornası, 8 yedek Vals topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj 
tulumbası, bir kuyu su tulumbası, 2 irmik İsejörü, 4 buğday an 
barı, bir vals ki cem'an (29) parça alat ve edevatla birlikte 
tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan 21 gün müddetle a
leni müzayedeye çıkarılarak 29 Ağustos 1934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 te birinci ihalesi ıcra kılınaca 
ğmdan taliplerin Bandırma Maliyesinde müteşekkil Komis
yonu mahsusuna müracaatlan ilan olunur. (4604) 5015 

(48) (4663) 5069 
... * • 

1. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
210 ton tutuşturma odunu pa
zarlıkla satın alınacaktır. ihale 
si 14-8-934 salı günü saat 15 
ila 15,30 dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve pazarlığa İştirak için de o 
gÜn ve vaktinde teminatlarile 
birlikte F mdıklıda 1. F. SA. (55) (llV 
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.. MiLLiYET PAZARTESi 13 ACUSTOS I931ı. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
• 

Sıra Semti MahaUt1i Sokatı • Ciııli Htuesl Em1a1ı: Hiıny• gllre mil• 
Noııı No. ıı hammııı kıymeti 
1298 Büyllkada Nizam Frango Bahçıll abıap lıane 4146125920 11 96 T. L. 
1299 ,, Yah Lonca Arsa matreıl 67,SO 112 13 188 " 
l300 ,. ,, Pervane ,, 103 7/8 57 181 " 
l30t Kadık6y Caferağa Moda ,. 258 Tamamı 182yıni, 106eski2580 " 
1302 ,, Zlihtnpat• Ümraniye .. 207 ,. 17 eski, 7 yani 621 " 
1303 Galata Arapcaınii Kalafa~yeri Maa dllkktn ve oda , 91 1500 ,. 
1304 Beyoğlu Pangalb Dolapdare Dllkkln ,. 17 1000 " 
13os 19 1000 .. 
1306 " .. .. .. ' 21 1000 " 
1307 Gaı:ta Şehl; Mnktarpafa Kalaf:tyeri :: :: 1 yeni, 3 tJkl 300 " 
~~08 Bllyükada Cami Gtızallır Ahşap haııa 432/640 12 407 ., 

09 Heybeiiada Heybeliada Şacliyı ,, iki hana 115 9-11 100() ., 
Yaıde yedi buçuk pıf akçelerilı ihalı bıdılleri naklen vıya gayrimübadil boaosile 6denmek nzere Yukarda evaafı yazılı gayrlm

;ııkullırin mnlkiyetlerl ıatışa çıkarılmışbr. lbalelıri 27/8/934 Pazartııi ıllııll ıaat oıı beıtedir. Şartname Bankamıı kapısına asılmııtır. 
~i lıaliy verıiıilı belediye reaimlır i mDttıriye aittir. (4567 ) 

lstanbul Ziraat Mekte
bine girme şartları 

fstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğündca: 
1 -Türkiye Cümhuriyet Teb'asmdan olmak. 

l 2 - Grccı Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı faz
a olduğu takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğraf
~.~l Ve tarihten 22 Eylül tarihinde saat onda lstanbul Ziraat 

Udüriyetinde yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. 
3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. Bunu bulundukları 

ltıahallin idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 
4 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 

• 5 - Vücutları Ziraat islerinde çalışmağa dayanıklı oldu
!l\ın.a dair resmi doktor ra~ru almak. 
6-Aşı Şahadetnamesi getirmek. 

~ 7 - Belediye veya Polis fv'Ierkezinden iyi ahlaklı oldu-
na dair mazbata" getirmek. 

k 8 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter 
ıuttikleri veya mektepten mezun olduktan sonra Hükfunet 
ltı. 2:.d~ gösterdiği halde beş sene mecburi hizmeti kabul eyle
ı:rı.: ıkleri takdirde, Mektebin kendilerine yapmış olduğu 
~ .. srafları ödeyeceğine dair, Mektebin vereceği nümuneye 
'rore Noterlikten tasdikli teahhüt senedi ;ereceklerdir. 
~~hüt senedi vermeden Mektebe devama müsaade olun-

t 9 - Mektebe girmek isteyenler Halkalıda İstanbul Zi
r~t Mektebi Müdürlüğüne yazacakları İstidalarına ilişik ola
~ : 1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Ortamektep şahadetname 

11
• 3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olduğuna dair idare heyeti. 

~azbatası, 4 - Sıhhat Raporu, 5 - Aşı şahadetnamesi, 
O - Polis v~ya Belediyeden alınmış hüsnühal kağıdı, 7 -

ç adet vesıka fotoğrafını göndermelidirler. 
tıı 10 ~ Istanbul'da bulunanlar istida ve vesikalarını ver
'J ek ve Yazılmak için Halkalı da Mektep Müdürlüğüne ve
l' al lstanbul Viİayeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebi
ır er. 

e 1 .. 11 - Müracatlar gerek. lstanhul ve gerek Taşra için 15 
~11 

u( tarihine kadar yapılmış olmalıdır. Noksan evraklı mü-
•i\c 1 . -.....!_at ar kabul olunmaz. ( 4611) 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine yazılma 

ve alınma şartları 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'asmdan olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 

tıı 4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, kulaklarında arıza olma -
haak, :Vücudünde noksanlık olmamal~irızalı yerlerde, dağlık 
k~~lıde yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşek -
lerdtr müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü hastane
ltlek~n mufassal raporla tesbit etmek, aşı şahadetnamesi ver • 

tiirS - Beeldiye veya Polis merkezlerinden iyi ahliklı, ceza 
~emiş olduğun~ dair J?azhata getirmek. 

Yiik - Mektebe gırmek ıstey enler, lstanbulda Büyükderede 
hu..:'ek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istid'aya 

••'Jet ·· d k tal>orl cuz ~· orta me tep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı 
f()to. arnu, polis veya helediy e mazbatasını ve üç adet vesika 

r~fııu .~liştirerek gön~ermelidirler. 
'Jal>ı~ Muracaatlar 15 Agustostan 15 Eylul tarihine kadar 

8 lŞ olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 
hadet- Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şa • 
'k llam l · ek · · · · l rı ol e erı P ıyı ve ıyı o anlar müracaat tarihi &lrasile tef 

lard Unur. Kabule liyik talipler kadro miktarını geçerse bun
'Je darı evvela tahsiline fasıla Vermemiş olanlar saniyen riyazi 

ğ~eleri yüksek olanlar .tercih olunur. 
k~ttikıer~abul olunan ~fe~?ıl~r tahsil esnasında mektebi ter. 
~lfe'J .1 Veya mektebı bıtırdıkten sonra tayin olundukları va 
ları ~!1tmedik~~ri ta~dirde me~tebin ya!l~ş olduğu masraf • 
terliıct Yeceklerme daır m_ektebın verecegı nümuneye göre No 
di "e en tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt sene. 

rmeden mektebe devamamüsaadeolunmaz. (4162) 1 ·ı 
4700 

liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğünden~ 

1 - Bu sene Yüksek Ziı aat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman fakültelerine mecca n i leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı -
da yazılıdır: • . 

. a - Türk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususı talımatna 
mesine göre kabul edilir) . 

b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmnk 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mesleklerinin icap ettirdiği heden kabiliyeti ve sağ -

lamlıkları hakkında tam teşek'~i.illü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis r.ıerkezlerinden hüsnühal mazba-
tası getirmek. . . 

2 - Enstitüye girmek is ·: ~yenler yukarıdaki vesıkalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidir!er. 

3 - Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey-
lulün sonuncu gününe kadardır. . 

4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
1\-lüessese k~yrt ve kabul edilt 1 talebeyi iki ay zarfında tekrar 
ınuayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de ıtajmı veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı
lanlardan hükıimetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

(j - . Vaktinde tam evrakla müracaai: etmişler arasında 
kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle
rine göre tefrik edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe
ler, Tabii ilimler fakühesinin 1, ?., 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8- Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Or 
man çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. . 

Talebeye bu staj mü:ld·.::ince yemek ve elbıse masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek ü
zere 275 liradır. 

10 - Ucretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını 
haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 

(3704) 4660 

Bursa Ziraat Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul şartları 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebe bu Sene Leyli ve Meccani on beş talebe ah

naca klır. 

Girmek için kabul şartları: 
A --- Türkiyetebasından ve hüsnühal eshabmdan olmak, 
B - Orta mektebi bitirmiş çifçi veya arazi sahibi evladı 

olr.1.ak, 
C - Yaşı On dokuzu geçmerniş olmak, 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen 

muktedir olmak, 
E -·Tahsil esnasında r.1ektebi bila mazeret terk etmemek 

ve terk ettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilumum ma
sarifi ödeyeceğine dair noterden ınusaddak "Mektepten alı
nacak numunesi vechile " kefaletname vermek, 

F - · Talip mıktarı muayyen adedi geçtiği takdirde ya
prlaca kmusabaka imtihanını kazanmaktır. 

2 - Mektep Teşrini evve 1 başında açılacağından talip
le,·in nihayet Eylülün Onuncll gününe kadar yukarda yazılı 
evsafı ha.iz olduklarını bildiren vesikalarla birlikte bir istida 
ile ınektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 4484) 4900 

Sipahi Ocağı idare Heyetinden: 
Sipahi Ocağı tdare heyeti Ocağm fevkalade kongreoônin .tlcdine lüzum gö

rüldüğünden muı..ıerem azanın 19 Ağu•tos Pazar gÜnÜ tut 16 da Hadıiyedeki 
Sipahi Ocaima t .... Jeri nca olunur. • 

Müzakere ruznamesi: 
1 - Ocağın sahip bulunduğu Yeniköydeki binamn sablmaH hakksnda müza. 

kere; 
2 - Ocak binasmın yeni vaziyeti hakkında müzak.....,; 
3 - idare heyetinin istifası; 
4 - Yeni l dare heyeti intihabı. 

7 - . ·--- -- - - --- -

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ~ 
Takriben 431 ton muhtelif demirin kapalı ı.arfla müna

kasası 22-9-934 cumartesi günü saat 15 te Ankara'da idare 
binasında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. ( 4515) 

4938 

Yerli Eczayi tıbbiye kapalı zarfla münakasası 29-8-934 
çarşamba günü saat 15 te Aı karada idare binasında yapıla
caktır. Tafsilat Ankara ve I-laydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde vardır. (4516) 4972 

lzmir'de 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
panayır ve 9 Eylül 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri 
münasebetile demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve 

tashilat yapılacaktır. 
1 - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 

25 Ağustos 34 tarihlerinde doğruca lmir'e hareket edecek ka
tarlarla Ankara - Afyon ve Konya - Afyon, Alayunt - Bali
kesir, Afyon - Menemen, Bandırma - Menemen kısımlarında
ki istasyonlardan münhasıran İzmir'~ gitmek üzre gidiş dö
nüş bileti alacak yolculara yüzde 80-86 nishetinde mühim ten 
zilat yapılacaktır. 

işbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konyadan 
7 Eylül Afyon ve Bandırma'dan 8 Eylül tarihlerinde hare
ket edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasiyonuna vize ettir
mek şartile lzmir'e muvasalat tar:l·.i..nden sonra beş gün zarfın 
da lzmir'den hareket edecek katarlarlat tevakkufsuz olarak, 
geldikleri istasiyoıüara dönebileceklerdir . 

Bu tenzilattan istifade için Ankara - Balıkesir (Balıke-
i ~r hariç),Alayunt-Afyon (Afyon hariç),Konya-Afyon (Afyon 

hariç) kısunlarmdaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular; 
biletlerine yapıştırılmak üzre gişelere birer vesika fotoğrafı 
vereceklerdir. Bazı istasiyonlardan lzmir' e gidiş - dönüş bilet 
ücretleri şunlardır : 

il 

Kuruş 

Ankara'dan lzmir'e gidiş dönüş 1050 
Konyadan ,. ,, ,, 900 
Eskişehir'den ,, ,, ,, 790 
Afyon' dan ,, ,, ,, 525 
Uşak'tan ,, ,, ,, 340 
Balıkesir'den ,, ,, ,, 225 
Bandırma'dan ,, ,, ,, 375 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 

ili 

Kuruş 

700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

2 - Bütün Sebekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret 
biletlerinin 15 günlüklerinde!! 20 Ağustos ile 10 Eylül 1934 
zarfında ilk defa lzmir'e hareket edilmek üzre alınacak olan
larına ait ücretler yarı yarıya indirilmiştir. 

Yolcular, bu biletlerle lımir'e vardıktan, ve İzmir is
tasiyonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru iste
dikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 

Bu seyahate ait on beş gün müddetli halk ticaret bilet
lerinin Ücretleri şunlardır : 

I 11 111 
1750 1250 875 kuruş 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj haklarından 
başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 50 
kilo nümunelik eşyayı daima beraberlerinde meccanen nak
letmek hakkını haizdirler. 

lstasiyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler satıl
mıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpaşa 
(İstanbul), İzmir, Kayseri, Adana işletme Müfettişliklerine 
veya Ankara'da Devlet Demiryolları Umumi idaresine üc
ret fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi tar;hte ist:ı.s 
yo~dan seyahate başlıyacaklar mı bildirirlerse, biletleri, adres
lerin egönderilir. 

3 - 16 Ağustos - 1 O Eylül 1934 zarfında şebekenin her 
hangi bir istasiyonundan ve herhangi bir tarih için lzmir'e 
fotoğraflı gidiş - dönüş bileti alacak yolculara umumi tarife 
ücretlerinden o/0 50, ve panayırda teşhir için gönderilecek eş 
yanın 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla yekpara ağır eçsamm 
iki adedine umumi tarife üzerinden % 70 tenzilit yapılır. Eş
ya tenzilatmdan istifade için; iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
merkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesikanın istasi 
yona verilmesi şarttır. 

Dönüş yolculuklarile satılmayıp geri çevrilecek eşya i
çin, lzmir'den hareket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylül 1934 
tür. . 

Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasiyonuna vıze et-
tirmek şart:.e bu müddet zarfında lzmirden har~ketle doğru 
ca ve kısa yoldan geldikleri istasyonlara dönebilırler. Pana
yırda satılmayan eşya; lzmire gönderi~rken, al?1mış olan 
hamule senetleri lzmir anbarma iade edilmek şartı.le, mahreç
lerine meccanen iade olunur. 
Fazla ~afsilat için istasyonlara müracaat olunur. (4565) 

4981 

Haydarpaşa Mağazasında idarece tip harici addolunan es 
ki ve fakat kabili istil'llal ve istifade mutfak eş
yası 25 - 8 - 934 tarihine müsadif Cumartesi gü -
nü saat 9 da müzayedeye vazolunacaktır. Taliplerin yevmi 
nıezkUrda Haydarpaşa Mağaz asma müracaatları ilan olu -
nur. (4710) 

1 ~l<t ~~Y?arpaşa Lisesinde yapılacak Kalorifer tadilatı 29-8-
li~~r arıhıne müsad'f Çarşaml:a günü saat 16 da ihale edilmek 
illan e kapalı zarf usulile münd ·asaya konulmuştur. Taliplerin 
l\.l)tni"e Şartnameyi görınek Ü t :e lstanbul Erkek Lisesindeki 
ihale '~.0~. Kal«:mine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
ll14ttı g"\inu temınah muvakkate makbuzlarile birlikte komiııyo-

Yorgancı ve Hallaçlar Birliğinden' 

Afyon. lzmir ve lzmir - Band~rma hatları üzerinde ve ye
tli muhtelif mevkide kısmen ocaktan ihraç ve kısmen topla 
ma suretiyle teslim edilecek cem'an 10300 M3 balastın kapalı 
zarfl amünakasası 3 Eylul 934 Pazartesi günü saat 15 de~~ 
karada idare Merkezinde yapılacaktır .• işbu 10300 metre mı~ 
ahı balastın kamilen taahhüdü mecburı olmayıp kısmen teklı. -
fat ta kabul olunur. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ve lzmır 

Uza müracaatları. (4580), 4988 

Bu k....., teşekkül etmit olan Yorgancı ve hallaçlar Birliğinin ldaTe b..yehni 
seçmek ü'ere 15 • 8 • 934 tarihine tesa düf eden Çarşamba günü saat 10 elan 
16 y~ kadar muhterem azanrn birlik idare merkezi olan Büyük Çartada Mdrtep 
aoıkağında kain 6 No. lı mahalle tetrifleri rica olunur. (1841) 

Znelerinde onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 
ve (4627) 

~-~~~~~~~~~~~~--~~~-
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

'Cacü Vakıf H- r.tanbul 

Thtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Urasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1 ürkiye J, Bankası tarafmdan teıkil oluamuıtur, idare meclhl ve mildürler 
hel eti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yegane Tfirk Sigorta Şirke• 
tidir. 1 ürkiyenia her tarahnda (200) il geçen acentalanmn hep•l Türktüır. Tür• 
ki)enin en mühim mileıse•elerinin vebankalarının sigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalar:nı en iyi ıcraitle yapar. Haaar vukuunda zararları sllr' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Kariyesi Mevkii Cinsi Harita No. Metre M. Beher Metre Mecmu kıymeti 

murabbaı 

B stancı Ktiçükyalı Kııağuz ç. Arsa 

.. " " .. " " 
" " " .. " " 
" " " 

Kartal Çarfı Üsküdar G. " 

32 
33 
34 
21 
22 
23 
00 

497 
497 
250 
433 
433 
433 

75 

L. K. 
00 12 
00 12 
01) 12 
01) 12 
00 12 
00 12 
1 50 

L. K. 
59 64 
59 64 
30 00 
51 96 
51 96 
51 96 

112 50 

" 
Meşeli Aya:ı:ma Tarla 00 

1/5 Histesi 
1897 Şaylan 

Tamamı 
1 "il 00 Hiıııeyo 

Muıip 

Miktar 10 00 
Maltepe Rapas sokağı Araa 00 23 00 40 9 20 

,, Çilinıir ,, ,, 00 50 00 50 25 00 
'r ukarıda cinai yazılı on kıt'a arsa111n peşin para ile temlik! 2518/934 tarihinde mllaadif Cum t · 

günü aaat on dörtte ihalHi icra kılınacaimdan taliplerin dlpozito makbuzlarilo Kartal Malmüdllrl:;üe:~ 
de müteşekkil Sabf Komiıyonuna müracaat eylemeleri. (4575) 4985 

Sakalını tıraı için 
basit bir usul 

" Valet ,, Autosttop; bütün dünyada en müessir tıraş 
makinesidir. Bıçatını kendi kendine bilediği için her sakal 
için kusursuz bir keskinlik kesb eder. Bir bıçakla haftalarla 
tıraş olabilirsiniz. Sökülüp yerine konulmasına ihtiyacı 
olmıyan bir makinedir. Şu halde " Valeı ,, ten başka biç 
bir makine kullanmayınız. 

"VALET .. Safety Razor 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiıı:in onuncu yıl d3nllmlinll bir aile bayramı ıeldiade 
kutlulamak için Boğaziçi Sütlicısine bir gezinti tertip olunmuştur. 
Ac!reıleri mektebimizce bilinemediğinden dolayı kendilerine ayrıca 
c!avetiye iÖnderilemiyea mezunlardan lstaabul'da bulunanlarrn 
ııe:ı:intiye iştiraklerini candan aa:ı:u ediyoruıı:. 

Ağustoıua 16 ıacı Perşembe glnü köprünün Boğaıı:içi iske· 
lesınden ıabab dokuz baçukta kalkacak vapura teıriflerini rica 
ederiz. [4698) 

DAVET 
Sümer Bank Bakırköy Bez Fabrikasının 

Küşat Resmi Bugün saat 17 de 
Yapılacıı.ğındaa şehrimizde bulunan sayğılı Meb'uslarımııın clim
le ~lnln kn,st resmimizi şerefll!!ndirm·l,.ri r:ca o'unur (1837) 

• 
Lise ve Orta Mektep Talebesine --.. 

Tarih Bakaloryası 
Ankara, lzmır v~ htanbul ile diğer vi!Ayerlerde bu sene tertip erlilen suallerin 
cevaplorıoı. havı~ır". EylOI imtihanları da bunlordan yapılacaktır. Hem bakalorya 
hem sınıf ikmal ımtıhanların• yarar, Muallim Salih Nafiz Bey yozmıştır, !00 kuruştur. 

COGRAFY A ve YURT BiLGiSi 
Hafta~a hazırdır. Her ~itapçı~ı arayın 

Mualhm Ahmet Halıt Kıtaphaneıi 
• 

Liıeler Alım Satım 
komisyonundan: 

Galatasaray Lisesinin Ortaköy şubesinde yapıtırılacak ta
~ratı 29-8-934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da 
ıhale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmus 
tur. Taliplerin keşif ve projeleri görmek üzere lstanbul Erkek 
lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede
':eklerin ~e ihale günü teminab muvakkate makbuzlarile bir-
likte komısyonumuza müracaatları. "4581 

" 4989 

fstanbul Sıhhi Müt:sseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Şişli Çocuk Hastanesi için lüzumu olan - 165 - kalemi
laç ve sthhi malzeme olbaptaki şartnamesi vechile ve 28 A
ğustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakas~ suretile mua· 
mele yapılmak üzere münakas ıya konmuştur. isteklilerin mü
racaatları. (4562) 4978 

Satılık ev 
Burgaz adasında iskeleye beş dakika 

mesafede eski Daskalo sokağındı 7 
odalı ucuz bir ev satılıktır. Almak isle
yenlerin M. A. rumuzile İstanbul J 76 
on.ta kntu <una vazmal arı. (184~1 

................ İİİİİİıı .. 
1-nbul üçiinıcil icra memunuğwı

dooı: 

Bakırköyüncle Salazağacında Ka· 
pmnacı sokağında 49 No. lu hanede sa
kin iken ikametgiıMaırı meı.i>-Ul olan Ne
vart Ağsa<tik hanım ile Ohaneo Ye 

Henmt ve Sergis Efendiler: 
Şoi3ftİk haıuma l>il"'"'"e olan bor

cunu:odan dolayı Balm4.:öyiimle Saloz. 
ağacmda Kapamacı ookağı:nda kain 49 
No. lu hanenin 17 • 6 • 934 tarihinde 
934 • 822 No. lu dosya ile haaıoiw:ıdu
ğu ve mezkur gayri menkule '1:127 li
ra kıymet t~r olunduğu icra ve if. 
18.a kanununun 103 üncü maddooine 
tevfikan ikameteiılıınızm me?uliyeti 
hasebile ilanen tebliğ olunur. (1831) 

l•tanbul 4 üıııcü icra memurluğun
dan: 

Bir borcun ö.IJıırııııesi için mahan o
tU2 bir kalem lonrvat to~usu tabir edi· 
len elmas laravat iğnesi, elmaslı bile
zi:k, elma..ıı kol düğmesi, Boroş, yüzük 
göbi :zikıymet etya 18 - 8 • 934 tarihine 
müıadif cuına!'tesi ııünü .aat 14 ten 
16 ya kadar Sandal Bedestesinde açık 
attbnna suretile muhammen kıymet • 

lerinin yüzde yetmiş be,Ierini bulduğu 
takdirde peıin para ile oıatılacakbr. Da
ha fazla ma1atn111t e1ıma1ı: istiyenleıin 

7evmi me:ııkUnla mabaYinde hazır bu
hmacak memunma 934 • 3444 dosya 

ımımarasile milrac:aatları ilin ohmır. 
(1844) 

Beyoğlu 3 iinoü notemğinden: 
lstanbulda Rii&tempaıa mahalles.n· 

de Tabtakalede Balkapan eoi<ağmda 
Balkapan hanında bicinc.i katta 1 • 85 
ınumaralı odadaki §<'kes-leme imalMıha· 
nesi derununda mevcut alaıt ve edevat 
ve makiııa ve 8fya ve malzemesile be
raber ıekerlemeoi Yorgi oğlu K090 .1.,. 
s:ilımti efen~e s•. •arak meıtrur emva
li kendisine tedfr ' ve kira mukavele
name.ini namına c ',.., eyledim. Arlık 

mezkUr imalatbaıı , Je 'Ye içindeki .,... 
....ı ve eşyada bir bak ve alakam kal
maml§br. Bu bapta bir iddiaları olan· 
lar veya alacaklı bulunanlar on bet giin 
zmfmda mezkur imalaibmeye miira
-.tL. iddialarmı ııenleclebilecelderi gi
bi alacaklanıu da alabilecekleri ve müd-
detin giizeranuıdan - ·· ......: ~UQ muı·~·Y" 

kartı iddiları nıeomu olmıyacağı ilin o
lunur. 

MezkU.. inmla1hane Mlhibi Hiristo 
oğlu T oma lliadi. ( 1843) 

lstanbul S inci İıı:n meımuıiuğun
dan: 

Bir borçtan dolayı açık arttnma ile 
Hali, gardirop, kanape ve saire satıla

cağından arttuma Pangalb Zafer sokak 
37 No. lu y....ıe 16 - 8 • 934 Per§<'Ji1be 

saat 15 te icra obınacakbr. İştirak ede
ceklerin gösterilen saatte mezkur ma

halde bulııınmalan ilan olunur. (1835) 

- ---- -
t~ AtiU:>1US l~ 

Istanbul Harici Aakeri 
Kıtaat ilanları. 

Tekirdağ kıt'atı için 9000 
kilo Gaz yağı açık münakasa
ya konulmuştur. lhale gÜnÜ 

20-8-934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
İsteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte Fırka Sa
tınalına komisyonuna müra
caatları. (21) (4271) 

4712 
• • • 

Tekirdağmdaki kıt'atı i
çin 12,000 kilo koyun etinin 
kapalı zarf usuliyle münakasa
ya. konulmuştur. ihale günü 
22-8-934 çarşamba günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte Fırka Satmal· 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (22) (4272) 

4713 
"' "' * 

Kıt'at ihtiyacı için 33,000 
kilo Sade yağı kapalı zarf U· 

suliyle münakasaya çıkarılmış 
hr. İhale 29-8-934 çarşam
ba günü saat onaltıdadır. Şart 
nameyi görmek ve almak is-
teyenlerin Lüleburgazda Sa
lmalma komisyonuna müra· 
t:aatları. (4348) 

4877 
* * • 

Kıtaat ihtiyacı için 33,000 
kilo Sade yağı kapalı zarf u
sulile münakasaya çıkarılmış 
tır. lhale 29 Ağustos 934 çar
şamba günü saat 16 dadır. 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgazda Sa. 
tınalma Komisyonuna mü
racatları. (39) ,(4378) 

4884 
• • • 

Bursadaki Kıtaat için kapa
lı zarfla alınacak olan 
1 ,400,000 kilo Odunun müna 
kasası 1 Eylül 934 cwnartesi 
günü saat on beşte Fırka Sa
tınalma Komisyonunda ic
ra kılınacaktır. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için 
de vaktinden evvel Teminat 
ve teklifnamelerile Komis
yona müracatları. (41) 
(4379) 4885 

• • • 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

2300 çift kundura kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
Şartname ve nümunesini gör
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasasma 
iştirak edeceklerin 1-9-934 
cumartesi günü saat 1 O 5 da . ' 
temınatlarile birlikte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonu
na müracatları. ( 4481) 

4886 
• • • 

. Lüleburgaz Satmalma ko-
mısyonunca 22,400 kilo Sa
bun kapalı zarf ile münakasa
ya çıkarılmıştır. ihalesi 29 A
ğustos 934 çarşamba günü 
saat 16,30 dadır. Şartname
yi görmek ve almak isteyenle
rin komisyona müracaatları. 
ilan olunur. (4500) 

4908 ... -

LüJeburgazdaki kıt'at ihti
y~cı için 100,000 kilo Sığır 
etı kapalt zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. ihale 
29-8-934 çarşamba günü saat 
15 dedir. Şartnameyi görmek 
ve alınak isteyenlerin Lülehur 
gazda Satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

. ( 4501) 4909 
"' . . 

Bakırköy Barut Fabrika• , 
smda bulunan 380 adet müs
tam~l Bidonlar açık arttırma 
usulile sablacaktır. Almak is~ 
teyenlerin bidonları görmek 
üzere her pazartesi ve perşem
be günleri ve arttırmaya gire· 
ceklerin 27 -8-934 pazartesi 
günü saat 14 de Fabrikada Sa
tın Alma Komisyonuna mü
racaatları. (561) (4539) 

4946 
.. * • 

lzmir Müstahkem Mevki ta 

1 

?1 

A1'rılar1Vesoğul<algınlı!fırıı-geçirecelf· 
l~bir ilaç isterken, d.i!ima bu sözleri ha• 
tırlayınız: Alacaöınıı mal, hakiki olmalı •. 

~rla 6'\SPİR-, 
-~2~va 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

,/ 

Karac:ğer • Mide • BarHk - T ı Kum ba1talıklarına .,.,.., 

9F U ~ iL A iÇMELERi 
U ~ ~ VE OTELi 

içme ve tren fiatlarında mUhim te11zilAt yapılmıştır. 
Hergün Köprüden 6,30 • 7,35 · 8,05 • 9,50 - 11 - 13,15 - 15,10. 16,4-5 te 

I•-• Haydarpaşa ya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 1522 _ _. 
1 

487~ 

Holantse 
SanK-Cni N~v:. 

Sabık Bahrısefit Feıementc 

Bankaou 

1stanbul- Su besi 

Galata Karaköy Paras 

~eyaancıK Alatemcı Han 

Her tarro Banka muamele•. 

teri. Kasalar icara 

UMUMT MODORLDK:AMSTERDAM 
suDeıerı-ı Amsterdam. Bueno• Alres,, 1 
lstanbuJ. Rlo de .Janeıro. santos, Sao Paulo. 

Istanbul 4 üncü icra 
_ Memurluğundan: 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: • 
Emniyet Sandığı namına birinci dercede İpotekli olup ~ 

vukuf tarafından tamamına 6739 lira elli kuruş kıymet takdil 
edilen Erenköy Suadiye mahallesinde Bağdat caddesinde 314' 
374-2 374-3 No. lı maabahçe ahşap bir köşkün tamamı aç/' 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 17-9-934 tarihine mü,-' 
dif pazartesi gÜnÜ saat 14 ten 1 ~ ya kadar dairede birinci atl' 
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamıneııe' 
nin yüzde 75 ni bulduğu takdirde bırakılacaktır. Aksi takdit6 
de en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 1 
gün müddetle tecdit edilerek 2-10-934 tarihine müsadif sJ 
~Ü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak~· 
cı açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammen~ 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun~ 
mma tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir artbrmaya iştir# 
etmek isteyenlerin kıymeti muhamrnenenin yüzde r~· 
eli buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Milli bil' 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları laznnd!'°' 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda eli' 
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklaraıJ -;e 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbite' 
lerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfıtl ' 
da dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tııı' 
pu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasJJ1d~ 
hariç kalırlar, müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden ınüt~ 
vellit Belediye rüsumu medyuna aittir. Daha fazla malfuna~ 
mak isteyenler 1-9-934 tarihinden itibaren herkesin görebi~; 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnaıneıİ ~ t 
934-.1~6~. No: lı dosy~l'.aAmüracaatla mezkUr dosyada ıne~;:) 
vesaıki gorebıleceklerı ılan olu ·ur. · • 1 t · (4~ 

rafından gösterilecek mmtaka j 
da 19000 lira bedeli keşifli 18: 
20 kilometre tulünde telefon 
hattı inşası kapalı zarf usulile 
münasakaya konulmuştur. Iha 
lesi 3 Eyl!l 934 Pazartesi gü -
nü saat 11 de lzmir Müstah -
kem Mevki Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. Taliple 
rin mezkilr Komisyona müra -
caatları. (82) (4704) 

••• 
Balıkesir Merkez kıtaatı i -

çin dörtyüz bin kilo un ile dört 
yüz bin kilo arpa kapalı zarf -
la 5 Eylul 934 Çarşamba gü
nü saat onda ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin mezkilr gün 

. ,,. 
ve saatte Balıkesir Asker• • 
tm alma komisyonuna nıU06J 
caatları. . ,(81) (41 , 

.. . . .. ""' lzmir Müstahkem IY•e tf 
taı:afmdan gösterilecek ~~j 
kada 35,000 lira bedeli ~1Je' 
36 : 40 kilometre tulünde t:,ıı 
fon hattı inşası kapalı zarf tıı' 
Jile münakasaya konulnı"~e~ 
ihalesi 3 Eylul 934 PaZ~ii" 
günü saat 10,5 da Jzınir f<O • 
tahkem mevki satıiıaJnıa 'f ı.ı. • 
misyonunda yapılacaktı.r· ott' 
liplerin mezkilr konıısro6) 
ırfü.racaatları. (80) ( 4 ...... '( •• ,. ••••• 1 ... 
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Umumi Nesriyat ve Yazı1f 
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