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2U .tylülde yapılacak Belediye 
intiha batına hazırlık yapılıyor 
O gün şehir donanacak, hatip
ler nutuklar söyleyecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATl 5 KURUŞTUR. 

Dolu bir hafta 
La Bu haftamız, açılına ve temel atma 

fta11 oldu. lamet Pa§a, "Lauoanne.,ı 
ııı...ı Yaptı ioe, onun icaplanm da öyle 
tapıyor. ''Lausa.nne,, muahedesinin 
ına~~elerile, Türkiyenin aiyaai ve ikti
~~ 11tiklali tanınmıştır. Fakat iatiklal 
lıarılen teY, yalnız madde ve nazariye 

ınde kalına, hiç bir mi.n.i. ifade 
~· Herhalde bez, lromıa.ı, teker, 
ih ~t, kömür, §İte gibi tabii ve nıedeni 
L tiYııçlanru hariçten getirtmeğe mec
t ıır. olıın bir memleket, iktiaaden müa
;:ı &ayılmaz. Türkiye aanayiini kur
Jı...; Yolunda batlanan haTeket ve 

lı .. elinin bu bak.undan ehemmiyeti 
"1iiktür. 

t.! içinde bulunduğumuz hafta içinde, 
•. ~terem Iamet Paf&, millete vadetti
ti ılttioadi programın, tam vaktinde, 
~ız olarak, tahakkuk yolunda 
ı:11Uıduğunu gören bir hükfunet Teiai 
.~ •e iftiharile yeni fabrikaların a-

ç.....,. ve temel atma merasimini yap
~l•dır. &§vekil Pa§&, İ§leri vak
,1.de yetittiren, verdikleri sözü tutan 
"ıl~ltııdarlan candan tebrik ve takdir 
d 'Y~r. Gerçek, bu kalkınma aavqm
'o~ ~oze çarpan büyük hu•uaiyetlerden 
lı ili de, batlanan itlerin - daha evvel 

1 e~Planmıyan, diifünelemeyen, muh
ı::;ı •ebep ve te&irlerden doğma zor· 

~a rağmen - Tam vaktinde bit
~ı ve teabit edilen kabiliyette çalı§• 
ı.r "'-dır. Bırada hO§a giden, ve 
lı •:ve ııit ümidimizi kuvevtlendiren ıey 
Ilı er~•ngi bir itin birkaç ay evvel bit· 
e&ı değil; ite bqlarken yapılan he

~larda, tahminlerde tam bir isabet 
ij '!'>ınası.!rr. Bu haoıiyet ve busu~et; 

11 ~~e giri~~ ceğimiz yeni iti ede de ya· 
~";"'Yac..ğnnızı göstenneai itibarile 

.. tnühimdir. 
~llfvekr! Hazretleri, her aıraaı diif
l' çe, bir iti kurmaktan ziyade onu 
et "'!'ıtınanm daha gÜç olduğunu tekrar 
ı ti, &an•yi fabrikalannm, bilgisi, ça
~lf!tıaaı, heveai az olanlann aığınmaaı 
d'~_ Yapdm.adığmı aöyledi, bunlarda 
.:,,,...._t, haaaaiyet ve ihtiaaaa aranaca
l'o.'o hııtırlattı. Filhakika, bilgi ile be
ı....,er yürüyen devamlı bir dikkat ve 

pb lıtr faaliyet cıWadıKça - dünyai.': bugünkü müşkül tartları içinde • 
Ilı r~ıı~gi bir müeaaeaeyi ayakta tut
d •g• nnkin yoktur. Söylemek kolay
! ır! Yllpmak güçtür; hele yapılan teY· 
ı);: Yatatmak mutlaka daha güçtür. 
d Un için. bütün hazırlık mesaimiz
i e ,Yalnız kurmayı değil, kurulan teY· 
•l'i verimli bir halde ya§atmak için la
~ıın olan §llrtlan da daha evvel düt ün· 

eı. ve hesaplamak icap ediyor. 
f S•nayi hayatında it terbiye&inin, it
dı lerbiyeainin büyük ehemmiyeti var
dır. Sanayi avqı, umumi hayat müc:a
tıı~!eıinin en mühim bir aafhasıdır. Bu 
lıi~delede ayakta durabilmekte, da
\. __ deıı ve hariçten gelen rekabetleri 
ı;:"lılamakta, maliyet fiatlerini en az 
•• -'lct . d" -'-• • • terb' . ili ~ ara m ırmau.e ı§Çı ıyeıı-

d b lıuYiiJı: teairi oluyor. işçilerin ran•lb:.""' en yüksek olan müeueaeler, 
~ t dua çok kazanırlar... Bu ran
İiz ~; bilgi ile, tecrübe ile, ayni it 
'\i <orinde dikkat!i ve devamlı meaai ile 
~de gelir. Kömür madenlerimizde 
ti]ı 1 -ele kullumıamak yüzünden, iı
~Ü'l ltabiliyeti dllha az, dolayıaile 
İçi Yet fiati daha çok oluyor. Onun 
ı.,.. n, ~Ömür madenlerimizi idare eden· 
tıı; 11 bakımdan yeni tedbirler al
d, kta ve daimi amele edinmek yolun
İtç· S•lıpnkatadırlar. it terbiyeainin, 
),;.,:,erbiyeainin maliyet fiatile pek 
tııe., dan aliilı:lldar ohnasıdır ki, bu 
' 2 11 Üzerinde ıarar ile durmamıza 

J:.P oluyor. 
)e "d8yimizi himaye ediyoruz, bima
.ı11~ eceğiz. Y alruz bu himayenin hu
ı:liit·~z olmadığını ve olamıyac•ğını da 
) .. ~eliyiz. Sanayicilerimiz, hima· 
tıı,J2 Yatayabihneyi gaye olarak al
dİit ~.d~~lar. Burada aanayiciler lehine 
'İz llnulecek bir nokta var: Himaye
'oı; Y111a3nak bir gaye olmalıda; fakat 
•d;~Yeye, fabriklllann teaiıatı itfa 
' ~den vanlamaz. Müeaaeaelerini 
>'<ılctrtı edenler için korkuya mahal 
lte11 llr. Bizim sanayimiz üzerine çÖ· 
l'rıden büyük ağırlık; teaiaat maaraf
~ 1"'•. bu teaiaatın pahalılığıdır. Bü
t.!111q ""'&atımızı hariçten getirtiyoruz. 
l11rııJc'.'eler, esaaen pahalıilır. Fazla o
letj d dahili ve harici nakliyat ücret-
11,1ı,.J:'ı leıiaata yükleniyor. Tesisatı 
~~d •ttıran daha batka im.iller de 
ltı;ı~· Onun için, yükün altından 
~ ..... •it güç oluyor. Maliyet fiatleri 
ı.,.. d··'~akj bütün bu aebep ve imil
'eJt ~\lttülünce, bazı yiyecek ve giye
lı.;ı . ddelerini pahalı a:lmamızın ae-

t.ı{ el'i kendiliğinden anlatılır. 
Zer.,:h•lt~aı. ki, sağlam bir zemin ü,1 deyız. Bir iki aene içinde, du
ltıı~ lll'J tütecek o'lan yeni fahrikaları
~•rj '::; muhitlerine ve iatihıal edecek
·~ı;.,.;ddeler yüzünden memleketin 
li ı;,,,.t:t Yapacaklan faydalı tesirle-

' en diitünerek aevinebiliriz. 
Siirt Meb'a.su 
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Sanayi Hayatımızın Belkemiği 
Dün Zonguldakta bir fabrikanın temeli 

atıldı, diğer bir fabrika da açıldı 
ismet Paşa Hazretleri mühim bir nutuk söylediler 

Başvekil Hz. nin nutkundan: "Büyük Türk milleti durma
dan yüce hedeflerine doğru ilerliyor. Kömür me

selesini memleket için büyük _bir dava telakki ediyoruz,, 
ZONGULDAK, ıs (Heyetle giden 

muharririmizden) - Sakin bir hava 
ile sabah ıaat dokuzda Zonguldağa 
geldik. latikba.I köylüden bqladı. Va. 
li, fırka reisi, Zonguldak mebualan, 
belediye, vilayet, fırka erkini', bü • 
yük bir halk kütleai, deniz aporculan 
motör ve aandallarla vapurun etrafı
nı kuıatmıılardı. Her tıu-af donanmı§ 
tı. 

Fabrikalar heyetin gelmesini düdük 
llerile aelamladılar. Vilayet, hrki, be
lediye namına gelen heyetler vapura 
çıkarak lamel Pata Hazretlerine ta • 
zimatlannı arzettiler. 

Tam aaat onda karqa çıkıldı. Bü
tün Zonguldaklılar yollara dökülmüt 
!er, c..ddelerin iki tarafında mektep.. 
~iler, izciler yer almıtlardı. Halkevi 
ve Ereğli Birliği gençleri bandolan 
milli havalan çalıyorlardı: 

lunet P•ta Hazretleri, lktıaat ve
kili Celil Bey ve diğer davetli zevat 
doğruca vilayete gitti!.,... Vilayette ka 
bul reami yapıldı. Bundan aolU"a ye • 
ni fırka. ve Halkevi binalan gezildi. 
Belediyeye gidildi. Ziyaretleri müte • 
akıp lamet Pata Hazretleri refakat • 
!erindeki zevat ile birlikte otomobil • 
!erle Türkit maden mmta.lı:aama git • 
mitlerdir. Batvekil P&f& Haznotıleri 
burada ocaklann umumi faaliyeti hak 
kında uzun izahat ahnqlardır. 

Zongulciakta (Kerpiçlik mevkiimle) kömür İfleri ocağuula kurulacak 
olan sömi kok labrikaaımn yer~ ve ocağın umumi görünÜJÜ 

Müteakıben_ aun'i antrasit fabrika 
•mın kurulacağı yere gidildi ve fahri 
lıarun temeli IMDet Pata tarafından a-

tıldı. Merasim çok heyeca.nlı oldu. 
lamet Pa§& Hazretleri bu m\inase. 

bette &iİl'd<li alkqlana karfılanan fU 
nutku aöylemiılerdir~ 

ismet Paşanın nutku 
it Bankaaile Sümer Bankm müıte

rek teıebbüıü olarak tesis edilen ıuni an· 
tr.İt fabrikaımm temelini abmf bulu-

nuyoruz. Bununla hakiki kömü~ sana. 
yüne girmiş bulunacağız. Sanllyıde ve 
evlerde kullanılmağa elverİ§lİ kömür te
darik etmek bu fabrikanın mahıülü ola. 
cak, fabrika aynı zamanda kimyevi mah
aüller vermeğe başlayacaktır. 

Taaavvur edildiği gibi memlekette ya
kılacak madde ve bu sebeple kuvvet men· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
.......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Avusturyanın istiklali M. Göring 

AvusturyaBaşvekilide ·ı 
Mussolini ile konuşacak 

Nazi kıyamlarına karşı Avusturyamn ordusu• 
nu takviye etmek istediği ve dev

letlerin de buna muariz olmadığı bildiriliyor 

M. Mussolini M. Schuschnigg 
ROMA, ıs (A.A.) - Avusturya bu seyahat, hemen hemen Stariıember-

betvdııtli M. Kurt Schuıolıing, 2ı a- gôn bunula bulunduğu zamana tesadüf 
ğııatoata M. Benito Muısoliniye müla- edeceı.tıir. Prens, dün elı:f'IDl CasteJ.-
l<i olac:alrtır. fusanoda deıııi:z keınannda M. Fu:lvie 

M. Sclı<nchTng'in ltıUyaya yapacağı (Devamı 6 mcı sahifede) 
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i Kurultay merkez büro-~ -
~ sunun dünkü toplantısı i 
= = - -
§ Maarif Vekili dün bir aralık ~ - -
~ toplantıya r igaset etli ~ 
:5 Türk Dili Tetkik Cemiyetinden: 1 ebniıtir. Eıkitehir meb'uıu Yusuf :5 
:5 Bugiin Umıuni Merkez Heyeti ve Ziya Bey müzakerede hazır bulun- :5 
: Kurultay Merkez Bürosu Umumi Ka- muıtur. = 
- 1 -= tip brahim Necmi B.in reisliği altında Tarama dergisi 5 
S Çanakkale meb'uıu Ahmet Cevat, Or- Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi E = du meb'uıu Ali Canip, Aksaray Katipliğinden : = 
;: meb'uıu Besim Atalay, müzeler mü- Tarama Dergisinin Osmanlıadan = 
§ dürü Hamit Zübeyir, Orta tedrisat u- Türkçeye aöz kar§ılddannı göateren E = mum müdürü Hasan Ali, Konya •ekiz faıikülü bir cilt halinde aatılığa 

meb'uau Naim Haznn Beylerden mü- çıkarılmıştır. Derginin Türkçeden Os-= 
rekkep olarak toplamnıı, tezler ve manlıcaya olan lndeka'inin baamu da = 
Kurultay itleri etrafında müzakere- birkaç güne kadar bitecek ve bu da 

---
lerde bulunmuştur. Maarif Vekili ve ikinci bir cil~ olarak çıkanlaaktır. = 
Cemiyet Reiai Abidin Beyefer.~i bir iki cilde birden (ıO) lira fiyat konul- = ---= aralık toplantıya it tirak ve Riyaset (Devamı 6 ıncı sahifede) =: 

511111111111111111111111111 ıııh; 

Bir otomobil kazaıında 
hafifçe yaralandı 

BERLIN, ıs. A.A. - M. Goe
ring, dün aktam Muoich • Berch
tesgaden yolu ü
zerinde bir oto
mobil kazası ne
ticesinde yaralan
mıttır. Hekimle
rine bakılırsa, 
mumaileyhin va
ziyeti hiçbir en
diteyi mucip de
ğildir. 

Rosenheim has
tahanesinde ya
raları sarıldıktan M. Göring 
sonra Berchtesgaden'e avdet e
den M. Goering, M. Hitler tarafın· 
dan bu sabah ziyaret edilınittir. 

Bazı Yunan emlaki 
Geri veriliyor 

Maliye Vekaleti iıtimlak 
paralarını gönderdi 

Yunan hükfuneti ile son Ankara 
itilafname•i yapılmadan evvel Yunan 
tebaaamdan firari rumlara ait bazı 
anliike vaziyet edilmit ve bun-
lar emvali metruke idaresi ta-
rafından .tı:lmqtı. Ankara iti-
18.fnameainde bu emlakin e&ki aahip • 
!erine iadeai takarrür etmiı, fakat bu 
vaziyette bu emlakin bedeli iatimla • 
kinin timdiki sahiplerine verihne&i ka 
rarlaştınlmı1:tı. Maliye vd<a!eti ..Wa
kin eaki aahiplerine iadesi ve yeni aa
bipleri.ne de bedel n.rimJôL:in veril· 
nıeıi için icap eden pwayi cöndeıuôı 
ve bu para. bankaya yatırıhnıtşır. Bu 
günden itibaren bu ka.bıl emlakin be. 
deli u.timliklerinin ödenmesine batta 
nacaktır. 

Temmuz ayına 
Ait tahsilat 

ANKARA, ıs. A.A. - Maliye ,,eı.a. 
!etinden aldığımız malUınata ııöre, 1933 
ve 1934 mali senelerinin temmuz ayı so
nu itibariyle tahsiiatının mukayeıi §ÖY· 
ledir : 
Varidatın nevi 

Arazi v. 
Binalar v. 
Davar ve de-

1933 senesi 1934 seneai 
tahsilat tahsilat 

ı9S.800 ı62.802 
273.61S 338.256 

veler v. 3.293.674 2.889.ı65 
Diğer hayvanlar v. 683.289 
Ruhaat ve ka.'"De 269.990 

(Devamı~ ıncı sahifede) 

Ceıayirde Yahudilerle Müslü
manlar arasındaki ihtilaf art
maktadır. Hükumet Cezayir! 
beş yüz tayyare gönderecel-. 

Tel: { M üd ür: 243 18, Yaz.r i~leri müdür ü: 24319. 
Jdare ve M a tbaa : 24310. 

Uniflersitede 

Profesörler bugün Vekil 
Beye takdim edilecek 

Maarif Vekilinin muhtelif Maarif işleri 
hakkında gazetemize beyanat 

Doçent maaşlarına zam gok 
Maarif Vekili Zey • 

nellıbidin Bey dün aa • 
bah Maarif müdürlüğü 
ne gelerek bir müddet 
n>e§lul ohnU§, Maarif 
müdürü Haydar B. ken 
diaine bazı izahat ver• 
mittir. Vekil Bey Maa• 
rif idattai kalemlerini 
dolatmı§, memurlann 
mesaisi ile yakm dan a-
1ikadar olmuştur. Ve • 
kil Bey, umumi müfeltİ§ 

!erle de gÖrii§mÜttür. 
Zeynelabidin Bey öğle
den so'nra &araya gide .. 

rek Türk Dili Tetkik 
cemiyeti mesaisine iıti • 
rak etmİ§tİr. Maarif ve• 
kili bugiin aa11t 11 de 
Univeraitede profesörle Maarif Vekili Zeynelôbidin Bey 
ri kabul edecektir. Oniveraite Tektörii nit bir değifikliğin yapılacağı §llyİala 
Cemil Bey hocaları, Vekil Beye tak· n doğru değildir. Eaaaen bir kadro 
cttn edecektir, Zeyneliı.bidin Bey dün tanzimi mevzuu bahia değildir. Her 
bndisle göriifen bir muharririmiu, dairede olduğu gibi bazı t..yinler ve 
muhtelif maarif if]eri hakkında ıım- nakiller yapılır. 
lan söylemittir: Liselerin ıalahı 

Muallimlerin vaziyeti Q,ia tedriaat müeueaeleri ıslaha 
- Orta tedriaat kadrolannda ge- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Macar ga#tecileri nhtımtla • , , 

Macar gazetecileri geldi 
Balkanlarda seyahate çıkan misafir

lerimiz Macaristanın 
maruf gazetelerinin muharrirleridir 
Şehrimizi ziyaret edeceğini yazdı

ğmuz Macar gazetecilerinden mürek
kep heyet dün sabah Bulgar bandıra 
h Burgaz vı.purile §ehrimize gelmiı
lerdir. Macar mealektaılarmuz vapur 
da matbuat umum üdürlüğü namına 
Nqel Halil Bey ile matbuat cemiyeti 
nanıına Türk gazetecilerinden mürek 
kep bir heyet tarafından kartılanmıt 
)ardır. Macar gazetecileri, Turizm ce 
miyetinin tertip ettiği seyahate itti • 
rak ederek Balkanlarda bir aeyahate 
çılımıtlardır. Buda.pefteden hareket • 

le Belgrat ve Sofyaya uğramışlar, Bul 
&'ariatanm bazı tehirlerini ziyaret et .. 
tikten aonra V amaya gibnitler ve o
rada birkaç gün kalarak tehrimize gel 
mitlerdir. Muhterem miaafirlerimiz 
Macar gazetecilerinden M. Bercz'in ri 
yaaeti altında. Pesli Hirlap gazeteai 
muharrirlerinden M. Sabo, ve Dr. Dio 
ıeghy, Macar Hirlap gazete&İa muhu 
rirlerinden M. Polony, Az Eat gazete
ai muharrirlerinden M. Dr. Gaaegi 
Cerami, Macar reani iatihbarat büro .. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

10 Ağustos cuma günü Eliiziz is tasyonunun Nalıa ve Maliye v~kjlle
ri tarafından yapılan açılma mera simini evvelce.Y~~~ş ~e talsılatını 
vermistik. Elciziz muhabirimizden dün bu merasımı gosterır yukarıda
ki reriml.eri aldık. Ruimler Vekil Beyleri Elciziz istasyonundan çıkcu
ken, ve vekil beyleri açtf nutuklan nt söylerken göstermektedis, 

' 
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TARiHi TEFRiKA: 115 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Diran Kelekyan Ef. Ahmet Riza 
ve Prens Sabahattin 

Beyler hakkında ne düşünüyordu? 
Saıt pa~ın mektubunda yazıl· mahsulü bir bata için bir adam 

dığı gib~ cemiyetle Ahmet Celalet- mahk~ edileın ·z. Fikrini taahihe 
tin pa~anın arası bfübütün açılmış... çalı,mak lazımdır. Ben onun usu
tı. Doktor Bahattin Şakir bey cemi- !ünde en ufak bir ihanetini görür
yetin itlerinden onu haberdar et- sem, hemen yelkenleri çeviririm. 
mekte devam eylemekle bera.ber, Fakat siz de takdir buyurursunuz 
aralarında artrk müfterek bir çalıt- ki 11rf zan ve füphe üzerine ted
ma yok g '.bi bir şeydi. Doktorun birlere müracaat etmek ancak Ab
Ahmet Celalettin pıqa ile münase- dülhamide ve onun etrafındakilere 
betini tamamile kesmemesi p~- yakışır.,, 
nın nakden yardıma devam etme- Tabii Diran Kelekyan efendi, 
ainden ileri gelmit olması muhte- ademi merkeziyet usulü diye Sa
meldir. Çünkü Şehzade Yusuf iz- bahattin bey tarafından ortaya atr
zettin efendi Bahattin Şakir beyle lan fikirde bir ihanet tasavvur ede
Diran Kelekyan efendinin maatlan mezdi, Şa.ı1kta altı vilayetin elden 
m göndermediğ:nden, ikisi de Ah- gitmesi ve yavaş yavaş bir Ermenis 
met Celalettin pa~ yardımına tan vücude gelme~i onun esasen 
muhtaç olacak kadar müzayeka i- arzu ettiği ve gizliden gizliye hu
çinde bulunuyorlardı. sul bulmasına çalıttığı bir mefku-

Diran kelekyan efendi daima re idi. Böyle olmasa idi, me,ruti
Mısırda çalışıyor ve paşanın yanın- yelten evvel o kadar dost olduğu 
dan ayrılmıyor ve bermutat uzun doktor Bahattin Şakir Bey, Diran 
mektuplarla doktor Bahattin Şa- Kelekyan efendinin umumi harpte 
kir beye telkinat yapmaktan geri kafasının ezilmesine sebep olur 
kalmıyordu. Diran Kelekyan efen- muydu? 
d i Selanikteki Osmanlı hürriyet ce- Diran Kelekyan efendi Yusuf 
miyetile Terakki ve ittihat cemiye- izzettin efendiden tahsisatını ala
tinin birletmesi hakkında Bahattin mayınca bir zaman sonra onun aley 
Şakir beye yazıyordu ki: h"ne de dönmüt ve İngiliz gazete-

"Şahsi malfunatım ve tecrübele- !erinde Şehzade Abdülmecit efen· 
rim oldukça elemli ise de sizin gibi dile Sabahattin Bey lehinde ma • 
bir karde~"min halisane ve saffetle kaleler neşretmeğe başlamıttı. Bu 
hatladığı bir teşebbüste elimden para meselelerine dair doktor Ba
gelen her muavenette bulunmak hattin Şakir beye yazdığı bir mek-
benim için mukaddes bir vazife- tubunda diyordu ki: 
dir. Muvaffakıyetinizi ansamimül- "Ben dört aydanberi Yusuf lz-
kalp temenni ederim. Acaba t~a- 2ettin efendiden para almadığım 
düfü zaruri olan bütün manilere gibi size de gönderilmemİf oldu-
galebe edecek miy'. z? Velev mu- ğunu mevsukan haber aldım. Bel-
vaffakıyet müyesser o)maşa bile, k i gelecek hafta para İrsali memul 
hu vesile ile büyük bir tecrübe el- olduğunu lstanbuldan yazıyorlar. 
de etmif oluraunuz. Bu para meselesi ki zatıaliniz ve 

Ben siyasette her kanaatin bilfiil benden'z için maişet meselesi de· 
tecrübe ile husulü taraftarıyım. An- mekti., fevkalade haizi ehemmiyet
cak kuvvetli kanaatlerdir ki ~ gö- tir. Vakıa fİmdi mecburiyet hasıl 
rebilen adamlar ya~ıatır. Po- oldukça Ahmet Celalettin pafaya 
litika tuhaf bir feydir. Hazan müracaat ediyorsak ta, bu hal is-
öyle ümit haricinde tahavvüller hu- t"kli.li nıaitete mini olmasile istikla 
sule gelir ki insan mesleğine bütün li faaliyete de hailtetkil ediyor· 
bütün yeni bir istikamet vermeğe Bilmem maitet ıneselesini temin 
mecbur olur. Onun için politika th- etmek lüzumunu edep ve ihtiram 
tilaflarına ..ıısi huaumet fekli ver- dairesinde Yusuf izzettin efendi. 
memenizi rica ederim. Her kim o- ye nasıl arzedebiliriz. Her ikim!
lursa olsun, zati münuebetleri ile- zin de rahat ve selameti için bu 
ride her türlü irtibab imkansız bı- mecelenin hallini takip etmek el
kacak 4ekle rnkmamalıdır. Bu ihti- zemdir. 
yat zaten hürriyetperverliğin de Ahmet Celi.lettin P&f& bize yar. 
mu!dezasındandır. Kimbilir ne drın ediyor ama, gene aklı erme. 
olur? lhtilah, efkar dairesinde den bir takım i•lere girifmeğe kal. 
döndükçe zati münaııebetlerin dai- kışryor. Benimle iki gündenberi 
ma muhafaza edilmesi herhalde müzakereler yapıyor. Maksadı size 
hayırlıdır.,, yeni bir layiha hazırlamaktır. Bu 

Diran Kelekyan efendi bu mek- yeni layihada bundan çok evvel 
toplarında doktor Bahattin Şakir s ize mahremane bildirdiğim layi-

ye karşı büyük 1-ir hüsnü niyet ve h nın ayni olacaktır. Çünkü pa~ 
hu.us göstermekle beraber, kendi- gnyr müslim komitelerle görüt
si ademi merkeziyet taraftarı idi ve mÜf, cümlesinden de benim maru
Sabahattin beyin icraatını ve fikir- zatım dairesinde cevap almıf. Şim
ler :ni Osmanlı develti için muvafık dilik siz onun mektubunu bekleyi-
görüyordu. Ahmet Riza beyin on niz. Benim bu itaratın gizlidir. Pa. 
be~ senelik faaliyetini sıfıra indiri- fanın beyan edeceği fikirlere göre 
yor ve diyordu ki: kendi mütalealarınızı doğrudan 

"Ahmet Riza hey, iyi saatte ol- doğruya yazarsınız.,, 
sun. Osmanlı ahranmn Avrupaca - Bitmedi -
,erefini sıfır derecesine kadar in
dirm "tti. Bugün tekmil Avrupada 
Riza beye bir hürriyetperver naza
ri le bakar iki ciddi muharrir, ciddi 
diplomat, elhasıl nüfuz sahibi in
san bulamazsınız. Eğer Osmanlı 
ahrarının davası Riza beyin timdi
ye kadar Fransızca Metveret vaar
tasile müdafaa ett i ği dava iıe, o 
dava - esas değil, tarzı müdafaa
sı itibarile - Avrupa nazarında 
çoktanberi kaybetmittir. En iyi 
dava bile fena bir avukat elinde 
kaybedilir. itte Osmanlı hürriyet
perverliği dva;ıs ı da R iza beyin e
line düttüğü için böyle oldu.,, 

Dira~ Kelekyan efendi Sabattin 
bey h ındaki fikrini de fU suret-
le İzah ediyordu: 

" Bu zat davamızı yeniden ihya 
etti, Avrupada Türklük namına 
büyük teveccühler kazanmağa mu
vaffak oldu. Ben kendisine kartı 
b · r muhabbet beslemem bundan 
ileri geliyor. Fakat, eğer bunun al
tında bir oyun olduğu - öyle zan
ile değil, bilfiil deliller gösterile
rek - İspat edilirse, it batka bir 
renk alır. Ben bu yoldaki oyunları 
sevmem. Sırf fÜphe üzerine gayret 
es~;bından bir zata kartı çıkmak, 
vicdanen caiz göremiyeceğim bir 
~ydir. Sabahattin beyin vaktile 
pederi tarafından Abdülhamide 
kartı açılmr' olan intikam siyaseti
ne de,·am ettiği zann:)e kendisine 
kaqı husumet gösteriliyor. Bizim 
asıl vazifemiz bu yanlış fikirleri 
tamir ve tashih etmektir. Böyle 
vaktile ekilm·t bir muzn- tohumun 

Altın· karşılık 

Japonya 24.044 kilo 
daha altın aldı 

TOKIO, lS.A.A. - Altın satın alın
ma,ına dair olan kanunun neıri tarihi 
olan 26 nisandan bugüne kadar, Japon 
hükı'.imeti, 64,411,000 yen kıymetinde 
24,044 kilo altın satın almııtı:r. Bu alb· 
nnı takriben yansı aponya devlet ban. 
kasının altın ihtiyatına i '.ave edilmiıtir. 
B .. ihtiyat, elyevm, 4S7,633 000 yen'e 
baliğ ohnaktadır. ' 

A erikada yeni gemiler 
VAŞIN~~ON, ıs (A.A.) - Bahri

ye ne7.aret:i, OD§a edilecek on biner 
tonluk 4 krrüva>ıÖrle, 14 diliroyer ve 
6 tane denizaltı gemisi i.çin , muhtelif 
İnş1ıat tezgiıb.l=ndan, fiat teklif ~ 
!erini ntemiıtir. 

Müthiş bir kasırga 
BELGRAD, ıS.A.A. - Dün öğleden 

sonra burada mülhit bir kasırga kop· 
m~ı' _ve milyonlarca hasara ıebebiyet ver
mıftir. 

ı2 kişi Tuna nehrinde boğulmuştur. 

Zeplin Amerikadan döndü 
FR1DR1HSHAFEN, ıs (A.A.) _ 

Kaptan Lehm:rrun · d~ indeki zepelin 
balonu, cenubı Ameırilcaclan dün gece 
~aya gelmiıtir. Balonda ı4 yolcu 
ile ı40 kilo ağu-lığmda ticari e9ya var
dı. 

Atinada komünist 
cemiyetleri 

. ATl~A, ıs (A.A.) - Komünist • 
lıkle alakadar 17 c.emiyet feahplun • 
mUftw". 
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\HA-Rlcl HABERLER\ 
Mareşal Hindenburgun 
vasiyetnamesi bulundu 

__ __.ı ............ . 

İhtiyar mareıal vasiyetnamesinde Almanya• 
nın istikbalinden endite ettiğini söylüyor 

M. Hitler reyiam 
İçin çalışıyor! 

Almanya tayyarele
rini takviye ediyor 
NEVYORK, 15 (AA.) - 1934 se

nesi ilk üç ayı %arlında Altnanya, A· 
merikadan 1,566,60(). ' dolar kıymetin 
de tayya,... malzemesi satın almı§tır. 
Bu meyanda sekiz; tayyare ile 177 mo 
tör ak:ıamı vardır. 

BERLIN, lS. A.A. - Reuter ajan
sının temanllyle itimada şayan bir kay
nal<tan haber aldığına göre, M. V on Pa
pen, müteveffa Mareıal Hindenburg'un 
siyasi vasiyetname•İnİ M.. Hitler'e tev
di etmek üzere, d'in tayyare ile Bav
yera)·• gitmi}tir. Reu!:er ajansının 4 a- ~---------------
ğustosb, arandığını ifıa eylediği bu ve- yapmaya batlamıtlardır. Führer'in bir 
sikanın mevcudiyeti, alman resmi meha- çok fotoğrafileri neşredilmiştir. Bu fo-
filince, inkar edilmekte idi. toıırafilerde F ührerin bir takını çocukla-

Bu vasiyetnamenin, muhteviyatının rm elerinden tutmakta olduğu görül-
ehemmiyetine binaen büyük bir tesir mektedir. Bu fotografılerin altında 
uyandırmatı muhtemeldir. "Gençlik muhibbi Mitler" ibareıi bulun-
Mareşal Hindenburg'un bu vesik da, m.~ktadır. 

Almanyarun, içinde çırpıntığı ! i_,.asi Nihayet gazeteler, bir taknn zevatın 
ve iktisadi vaziyete eıef ettiği ve mem- beyanatını neıretmektedirler. M . Fon 
l ~ ketinirı hariçle olan münasebatının Neurath, diyor ki : 
h .. - ·~h k betmed" - . d •• te-- n;zim harici siyasetimizin başlıca me· enuz :...... es ıgın en mu -~ 
sir bulunduğu .Öylenmektedir. sele•i, Almanya için hukuk müsavatını 

Müteveffanın, Almanyanın istikbalin· temin etmek, ademi müsavata ve Alman .. 
den izharı endiıe eylediğini rnüb?yyİn yanın ıilahsızlığına nihayet vermektir. 

d llu ıuretle hakiki ve devamlı bir sulhun kısım, şu suretle ve sual tarzında i'.a e temeli atılmıı olacaktır. F ührer, her za
olumn~ıtur ı 

" Almanyayi ve Alman j,_;ıperator!u.. man alenen ve resmen, b~zin::ı beynelmi-
ğunu kurtaracak olan kayalı~da~, dalga- le! müzakerelere ve itilaflara ancak mü-
lı denizlerin arasından, acaba ne valut savat dairesi dahilinde ittirak edebilece-
meydana çıkacaktır. ? " ğimizi söylemiıtir. Hepimiz ı!J Ağustos 

tarihinde onun arkasında, saflanmızı sı-
Reyiama hazırlık kışt •rmalı ve bu suretle ecnebôJere onun 

BERLIN, lS. A.A.- Hemen hemen iradeoi ve metalibatının bütün Alman 
bütün Almanyada dün akşam, halkı ö- milletinin irade ve metaHbatırun ayni 
nümüzdeki pazar günü yapılaca k reyiim.. olduğunu göstermeliyiz. 
da Bitlerin devlet reisi mevkiine çıkanl- Sarre ve reyiamı 
masını tevsi.ke davet etmek için bir çok LONDRA, lS.A.A.- Sarre komis-
hitabeler irat edilmittir. yonu reisi tarafından Milletler Cemiyeti-

Kiel'de Hitlerin selahiyet sahibi mü- ne verilmi, olan istida ve Alman r :,,~ 
messili M. Rudolf Hess, Hitlerin büyük- mınm yaklaşması lngiliz efkarı umumi< 
lüğünden bahsebnit ve kendiıini tebcil yesinc üçüncü Reich'jn dahiii ve harici 
etmiıtir. Hamburgta M. Joıeph Goeb- siyaseti h•kk•ndaki mütaliasıru serdet-
beis, takriben 300 bin kişi muvacehesin- mek f. •satını ve· mi: tir. · 
de b"r gün evvel Neukolln'da söylemit Bilhassa Daily Telegraph diyor ki : 
olduğu nutku tekrar etmiştir. Sabah Naziler, Sarre'ın Almanyaya avdeti i-
r,"Rz- teleri d l') nushalannı hemen hemen çin ekseriyetle rey verileceğine kani ol-
Hillerin ıahıiyetine tahsiı etmiı!erdir. mokla beraber prccajandalanna devam 

Bu gazeteler, Führer'in fotoğrafları.. etmek vo istatükonun muhafazasına ka-
nı neşretmeke ve bunların yaru başında ı·ar ,·erildigi takdirde mukabele bi!misil-
mumaileyhin ıiyasi ve in•aru meziyete- lerde bulunacaklarına dair tehditler sa· 
rini uzun uzadıya sayıp dökmektedirler. vurmak için bir çok par lar sarfetmiş-

Berliner Morgen Post, "Hindenburg- lerdir. Mamafih Almanyadaki ıon vaka-
un mirasını ancak Adolf Hitler muha- yi, S•rro'daki Alman taraftarı cereya-
faza edebilir" baılığı altında ceneral nı 7aif)abrut ve intihabatın neticesini 
Goering'in bir mü"ikatmı neırediyor. şüpheli bir hale sokmu, tur. 

Ceneral, bu mülakatında halkı, Füh- Bu hal, Alman hükumetinin zecri ted-
Terin' itimadına liyilc olduğunu ispat i.. birlerini teşdit edecektir. Eğer memle-
çin onun lehinde rey vermeğe davet ey.. kette aıayİ§İn muhafazası matlup iıe bü-
lemektedir. kiimet komisyonu, kontrolü altındaki 

BERLIN, ıS.A.A. - Bugünden itiba- kuv,·etlcri Cenevre itilafı mucibince ar· 
ren gazeteler, intihabat propağandası brmalıdır. 

frlanda karıtık! 

Telgraf ve telef on 
Telleri kesildi 
Polislerin öldürdüğü köy

lünün cenazesi 
tezahuratla kaldırılacak 

KORK, - İrlanda - ıs A.A. - Da· 
ily Telegraph muhabirinden: Evvelilİ 
gün, zabıtanın, köylü üzerine al"§ aç 
ma.sile neticelenen hadiselerden son -
ra, lrlanda hükı'.imeti aleyhine gittik· 
çe artan bir huswnet haber veriliyor. 
Zahiren ortada sükunet olmakla bera
ber, ati karanlıktır denebilir. 

Merakı mucip olan, tevkif edilen 
köylülerin akıbetidir. 

Diğer taraftan, öldürülen köylünün 
cenazesi, muazzam. tezahürata veai • 
le olacak ve bu cenazeye M. D' duffy 
ve Kosgrav da ittirak edecekler gi • 
bi görünüyor. 

Dail meclisinin serbeatçe içtima e
debilmesi için fevkalade tedabir alın. 
mqtır. HükUanet, son hadiaelere oe • 
bep olan arazi vergisinin tahsiline az. 
metmiştir. Maamafih, halihazırdaki 
tahsil usulünün pek pahalıya malol • 
duğu anlaşı!mıttır. Misal olarak, mas 
rafı 4 70 İngiliz lir asma baliğ olan bir 
muameleyi müteakıp hacz altına alı
nan ehli hayvanların ancak 33 lira
ya satıldığı zikrediliyor. Müttehit lr
landa fırka.siyle de Valerı• hükilmeti 
araamdaki münasebat fevkalade ger
gindir. 

Bütün lrlanda dahilindeki tele • 
fon ve telgraf telleri meçhul eller ta
rafından kesilmiıtir. Garbi lrlanda 
ha.valisi tecerrüt etm.it vaziyettedir, 

Amerikada gene karışık
lıklar oluyor 

HAMMOND - AMERiKA, ıs (A. 
A.) - Dünkü gün, grev münaıebetile 
bazı kanşıklıklara sahne olaıt lngiliz -
Amerikan sabun fabrikasının civarma 
~ilô.lılı bekçiler konmufhır. Şimdiki hal
de orada sükünet vardr. 

Sovyet hava filosu 
STRASBURG, ıs (A.A.) - Oç 

tayyareden mürekkep Sovyet hava fi 
losu Liyondan buraya gelmiştir. 

Milletler cemiyetinde 
İngiliz murahhasları 
ONDRA, ıs (A.A.) - 12 Eylul

de toplanacak olan milletler cemiyeti 
mec!Hinde lngiltere heyeti murahba
sasına bariciye nazın M. John Simon 
riyıuet edecektır. Kendisine M. Eden 
ve Skelton refakat edeceklerdir. 

Bir fabrikatör 
Kanadada hayduthır ta

rafından kaçırıldı 
LONDON - KANADA, ıs (A.A.) 

- Zengin bir bira fabrikatörii olan 
Con Labat, haydutlar tar.ıimılan kaçı• 
nlmııtır. 

Haydutlar, kenıfüinden, lS0,000 
dolar fidyei necat İ1'temeıktemrt.... Ka. 
nadnda boyle bir hadise ilK deia ola· 
ra.lı: kaydediliyor. 

Holla~dalılar 
Almanya ile ticari tediye 
hususunda anlaşamadılar 

LA HA YE, lS.A.A. - Almanya ile 
Hollanda araımdaki ticari t-ediyelerden 
çıkan bir çok müşkülleri halletmek üz. 
re geçen hafta Berlinde iki taraf heyeti 
murahhasaları arasında müzakereler ce
reyan etmiıtir. Fakat kısa bir zamanda 
mucibi memnuniyet bir sureti hal bu
lunması imkansız görüldüğünden Hol
landa hükiimeti dün aktam bir emirna
me neşrederek Almanya ile Hollanda a· 
rasmda ıs Ağuıtaıtan itibaren mecbu
ri dering tesis eylemittir. Almanya ile 
mecburi clering usulünü tatbik eden ilk 
devlet Hollandadır. -·--Japonyaya dair bir anket 

_PARIS, ıs (A.A.) - Figaro gaze 
tesı, Japonya hakkında bir ankete baJ 
lamı,ıır. Bunun mukaddem.esinde fÖY 
le diyor: 

"J aponya, m ü tekimi] mamulitıru 
şark ve ga'!' piyasa.larmda yajdıran 
n:ıuazz~ hır fa~rika haline gelmit • 
tir. En yükaek mıll iyet duygusunu en 
ke•kin t icaret fikriyle mezceden

1 
bu 

,.., k . ı. · çc=.Jı ş an, azan ar, yaratıcı, zeki ve 
"ükuti millet, dimağının bütün kabi
liyeti ile toprağın hazinelerini ;pet • 
meğe başlamııtır. 

-~>---

Sarre'da vaziyet 
Hükumet komiserliği polis

lerin takviyesini istiyor 
CENEVRE, ıS.A.A. - Daily Teleg

raph muhabirinin haber aldığına göre, 
Sarre hükümeı komiserliği, mezkur hav
za dahilinde, polis kuvvetleri takviye o
lunmadıkça., intizamı muhafaza ve kanun
ları tatbik mesuliyetini üzerine alamı
yacağıru ve gelecek ıene icra edilecek 
reyiim'ın hüınü cereyanını temin ede
miyeceğini akvam cemiyetine bildinniı
tir. 

Şimdiki halde 800.000 kişilik bir nu
f usa nezaret etmek üzere ancak ISO za
bıta memuru vardır. 

Avukatlar kanunu 
••••••• 1 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. in 
muharririmize beyanatı 

IZMIR, ıs (Müliy~t) - 'Adliye Vekili Sar.açoğlu Şükrü Bey gelıl!· 
'Adliye erkanı ve dostlan tarafından karfılandı. Vekil Bey otelde bf' 
müddet istirahat ettikten sonra satıl on üçte hususi otokarla Odetnlfı 
Gölcük yaylcuına ailesi nezdine gi imiştir. 

Şükrü Bey hareketinden evvel ~ beyanatta bulunmuştur: . , 
- Çok özlediğim memleketimi, lzmiri görmeğe geldim. Bir ay ıstı 

rahat edeceğim. lstanbulda Rıhtım şirketinin mübayaası işlerile meşgul· 
düm. Esmıatta mutabakat vardır. T eferrüat çıkarılıyor. iki ay sonra mıı 
kavelenin imzalanması muhtemeldir. Adliye kanunlarındaki tadilat ıısa 
le ve işlerin süratini temine matuftur. Layihalar Mecliae verilmiştir. 

Önümüzdeki seneye hakimler k anununa benzer bir de avukatlar k": 
nunu yetiştiı •meğe çal•şıyoruz. Komisyonlar hakimler kanununun tatbı• 
katile meşguldürler. Yılbaşında yet iştirileceklir. 

26 Ağustosta tekrar lzmire gelecek panayirin küşadında hazır brı
lunacağım. Sonra Gölcüğe giderek istirahat edeceğim. 

Milli müdafaa Vekili lzmirde 
IZMIR, ıs (Milliyet) - Milli Müdafaa vekili Zekiii B. S6keden lı

mire dönmüştür. 
SOKE, lS (A.A.) - Milli Müdafaa Vekili Sezai Bey bugün saııl 

ı 1,20 de şehrimize geldiler, istasyonda kaymakam, belediye reisi, jafl" 
darma ve alay kumandanlariyle hükumet erkanı, askerler, meklepli • 
ler, izciler ve binlerce halk tarafın dan karşılandı. 

•• 
U züm müstahsillerinin endişeleri 

IZMIR, ı5 (Milliyet) - Vekı'iletin emr:le Garbi Anadoluda mah• 
sullerimiz hakkında tetkik seyehat İne çıkan Türkofis müdürü, oda ıı
umumi katibi ve borsa komiserinden mürekkep heyet, Foça, Manisa, 
Kasaba, Alaşehir ve Salihli üzüm vaziyetini tetkik ettikten sonra bura 
ya dönmüştür . 

Heyet müstalu ~!erin başlıca endi1esi üzüm fiatlannın düşük ol· 
mcuı etrafında toplandığını tesb:t etmiştir. 

Rekolten.ün yapılan ilk tahminleı·den az olduğu, kalitenin çok iyİ 
olduğu kanaati hasıl olmuştur. He yet cumartesi günü incir mıntaka· 
sına gidecektir. 

Türk izcileri Marsilyagı gezdiler 
Alx - EN - PROVENCE, lS ( A. A.) - Burada bulunmakta olaıı 

Türk talebe şerefine, dün sabahleyin belediyede bir kabul resmi yapJ• 
mıştır. Talebe, şehrin sanat müesseselerini ve öğleden sonra Marsilya • 
ya giderek orada da ticaret odasının delı'iletile şehri gezmişlerdir. 

Cezairde Yahudi aleyhtarlığı 
PARIS, lS ( A.A.) - Daily Telegraph muhabirinin bildirdiğini 

göre, Yahudilerle müslümanlar arasında gittikçe artan husumetten do
layı yeniden karışıklıklar çıkması melhuz olduğundan, Cezair valisi • 
nin talebi üzerine, hükumet yakın da oraya 50 Otayyare gönderecektir· 

Ziraat Vekilinin teftiş seyahati 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Ziraat Vekili Muhlis Bey lstanbal • 

dan itibaren bir teft~ seyahatine çıkmıştır. Bu seyahat lstanbaldan b"1 
{ayarak Bursa, Karacabeye kadar devam edecektir,, 

Bu seyahatte Muhlis Bey zirai müesseseleri teftiı edecek ve Kara • 
cabeyden sonra tekrar lstanbula dönerek Karadenize hareket edecek" 
tir. Vekü Bey Hopadan başlıyarak Giresunda bitmek üzere telti,ıerİll' 
devam edeeck ve bu arada Artvin, Kars, Sankamıf, Erzurum, Erzincatı 
ve Şebinkarahisarı ziyaret ederek zirai müesseseleri teltif ve köylületlı 
temas edecektir. · 

Muhlis Beyin bu seyahati 2S gün devam edecektir. 

Buğday mübagaasına başlanıyor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Konya, Sivcu, Ankarada inşa edil• 

mekte olan silolann inşası bitmişi ir. 
Ziraat Vekı'iletinden mütehassıs bir heyet silolann kabulünü yat'" 

mak üzere Sivasa hareket etmişi ir. 
Heyet oradan Konyaya geçecektir. 

Silolarda ve mübayaa merkezlerinde eksper olarak istihdam edil• 
mek üzere Bursa, Adana, lzmir Ziraat mekteplerindeki eksperlik huri' 
larına devam eden 42 efendiden 31 i muvallak olmustur. Bu elendiler 
muhtelif mübayaa merkezlerile sü olara gönderilec;ktir. 

Buğday mübayaa:sına da bu yakınlarda b'lflanacaktır. 

Liman işleri hakkında nizamname 
ANKARA, lS (Telefonla) - Maliye Vekaleti lstanbul liman ifle

ri idareleri sureti icra ve mürakabesi hakkında bir nizamname hazırla
maktadır .. Nizamnameye göre Mecliai idare mülhak bütçe ile idare ola• 
caktır. idarelerin sermayeieri mütedavil ve sabit olmak üzere iki kıs • 
ma ayrılmaktadır. Mütedavil sermaye ile liman işlerini ıslah ve asri şeft 
le ifrağ için tetbirler alınacak ve limana gelen gemilere azami derece
de kolaylık gösterilecektir. idareler liman dahilinde tahmil ve tahliyeı 
dalgıçlık, tahlisiye işleri ile de uğr'lfacaktır. 

• 
l mtihan veren polislerin evrakı 

ANKARA, ı5 (Telefonla) - Vçüncü komiserlik imtihanına girefl 
1000 polisin evrakı imtihaniyesinin tetkikine emniyet ifleri ıunııt1' 
müdürülüğünce devam edilmektedir. 

Evrakın tetkiki Eylul sonlarına doğru ikmal edilecektir. 

l lk incir mahsulü l zmirde 
IZMIR, 15 (M "lliyet) - Aydın ve Nazilli havalisinden 3?60 ça

val ilk incir mahsulii bu akşam lzm ire geldi. incir ameleleri tarafıtı• 
dan karşılandı. Yarın borsaya arzedilecektir. 

AYDIN, 15 (Milliyet) - ilk incir treni muhtelif ista:ıyonlardafl 
33 vagon yükliyerek bugün lzmire gitmiftir. . 

Germençik, Karapınar müstahsilleri kumpanya nakliye ücretİfl 1 

indirmediğinden (800) çuval inciri kamvonlarla gönderdiler. Piyasa 6 
kuruştan açıldı. 

l ş Bankasının çiftçiye gardım i 
BAFRA, 15 ( A.A.) - Türkiye iş Bankası 1934 senesi tütün malı~IJ· 

lü için Bafra zürraına geçen sene olduğu gibi bu sene de mühim mık
darda yardımlara başlamıştır. Zürra bu yardımlardan fevkalade müste• 
lit olmakta ve tütünlerini daha yüksek bir şekilde işliyerek yetiştirmek 
tedir. Balranın 1934 mahsulü geçen sene rekoltesini tutacağı gibi nefa· 
set itibariyle de diğer senelerden çok yüksekti~. 

Hüseyin Ragıp B. şerefine ziya/el 
MOSKOVA, 15 ( A.A.) - M. Molotov, yeni bir vazifeye tayini~~ 

layisiyb Moskovadan infikôk eden Hüseyin Ragıp Bey şerefine bir ~1 

yalet vermiş, bunda M. Vorochilol . ile hükumet erkı'imndan bir çof!; 
Türk sefaretinin bütün erkı'inı ve h ·ariciye komiserliğine mensup 
çok zevat hazır bulımmuflardır. 



İş adamı 
o4 Dünyanın İflerine hakim olan 
ri,:;"l~ra_ yak~ndan bakar11ak içle
d k e anıversıte mezunu, ikhsat 
r 

0 toru, ya felsefe iilimi olana 
:::tıelmeyiz. Ekaerisi çalıp alma
d orta bir tahsil görmüf adamlar· 
~'· Hatta ba İf adamlan içinde 
,..; kıımı evvelden llÜliik ettiği da
lqJr rolr kolay mesleklerde muvaf
lluı ol~azlar da, hayat 'artları • 
QI delllfmeai üzerine atddıkları İs 
) ~;İnde umulmadık muvallakı : 
e er elde ederler. 
l~u İf .adamlarının gali meziyet
fO' nedır?. Vallahi bunlardan pek 
ref'~a tanınm. Hepsinde mü1te. 
1 arak bulunan yegiine vasıl 
ıey~~bijı kuvveti ve yılmamak has :!""· Vst tarafını muayyen bir 
ı... reve altına 11ıkıftırmak müm • 
""n de"ld 0 s· . gı ır. 
~ ıkıni tanırım, adeta aptal de • 
d.,t kadar bön bir adamdı. Bir 
'Ora e~e kalem efendisi olarak pis
teç llıbi gider gelirdi. Ayda eline 
. en 736 kuru1 sağ para ile ge • 

r:::::~Ye çalışır ve terli için iimir
lırd ın elini bırakıp eteğine sarı • 
rjq ı. r alisiz adam ( ! ) kadro ha
)Qlı 1!tıJdı ... Derken ulak tertip a
llıiidıflerine girdi. Ondan sonra bir 
ke det gözden kaybettim. Der. 
ue1," • ~undan yedi sekiz sene ev
ıtıoi· bır gün onu mükellef bir oto
~ ilde gördüm. Görüştük. Ban
lerı1Qrı' binlerle liradan, teşebbüs
lırı en bahsediyordu. Bir bakka • 
'-4 ktıŞar peynirinden bahsettiği 
~ ~r kolaylıkla. Ve o gün bu
·-iir zengin bir adam oldu ..• 
lırııNa.ıl edelim ele, biz de öyle ola
~··· Orasını bilmem cloğnau. Yal 
°'crr herhalde o adamları nümune 
ile ;:/: almak fena olmaz. lfin içi
lqJr qz ela talih karııprsa muval
lıı olur gidersiniz. Bu muvalla • 
ı·Yet ne dereceye kaclarclır. O bi
::;:ıez. Kimisi yalnız hayatını kur 
'!e r, kimisi de zengin olur. Hü • 
;,:_!ılmamakta, ıaanmamak ve u· 
~"11anıaktadır. 

~r de İnsanda kazanma ruhu ol 
s· lazımdır. o ne elemektir? •• f':; bir fıkra anlatayım •.• Frenk
leıj en nakil .• Papas elendi mahal
li e cloiafırken üç çocuğa rastge-
>or .•• Çocuklar oynuyorlar. Pa • 

:;:;.:uıhalle çocuklarını arasıra 
li ki, babalarının hediyelerine 
~ kesbetsin diye ••• Bu fikirle 
•-..-aklara yakla1ır ... 
llıi - Söyleyin bakayım. En çok ki 
1ıe:eversiniz. En iyi cevap verene 

kur.., vereceğim ••• 
ÇOcııklarclan birin: 

ı;; Ben en çok babamı 11everim. 
• Papaa ta: 
l;.,~üzel ••• Cevabını verir. 
..,..ele: 

.._ B k • • ıle, en en ço annemı sevenm. 
• Papcu ona ela: 

,.,;:; Güzel •• cevabını verir ve sa· 
tq,: kıvırcık saçlı üçüncüsüne so· 

'14 .._Sen söyle bakalım sarı kıvır-... 
• 11;; Papas eleindi. Ben en çok 

'eti 1 aayı severim •.• 
Ilı.._ Hah! Mükemmel! Be, kanı· 
"ıl lıak ettin. Al bakalım .• Senin 

'fi ne? " . e focuk cevap verir: 
.._Al . L • 
1 oız evı .•• 

'tt1": İfin en dikkat edilecek ta
ti~ ~dar. Kazanç ile hiuiyatı bi
~ l'ine kanştırmamak. Yapabili· 
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EH 1 R HABERLE · Rı 
BELEDiYEDE 

intihap hazırlığı 
Şehir donanacak, hatip
ler nutuklar söyleyecek 

20 Eylwde yapılacak olan beledi
ye intibabatına hazırlıklar devam et
mektedir. Fırka tefkilat reislerine gön 
derilen bir tamimde, bütün halkın İn· 
tihapla ali.kalanması için tertibat a
hnmaaı bildirilmittir. intihap esnasın 
da şehir donanacak, gündüz ve ge<.e 
tezahürat yapılacaktır. Muhtelif ma· 
hallere konacak kürsülerde halk hıı.· 
tipleri nutuklar irat edecekJerdir. İn
tihap faaliyeti 20 T "§rİnievvelde bit
m't olacaktır. 

Her tarafli hazırlık 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Ge

len ımYumata göre memleketin her ta
rafında belediye intihabı için hazırlık
lara devam edilmektedir. Hazırlıklar 
1 eylül 934 te ikmal edilın:iı olacaktır. 

Belediye inribaplanna 10 teıriniev
velde batlanac....k ve 20 teırinievvelde 
nihayet verilecektir. 

Hasekiye rontgen alınacak 
Daimi encümen azaları Haseki 

hastahanesine giderek hastahanenin 
ihtiyaçlarnu tetkik etmitlerdir. Profe 
11ör Akil Muhtar Bey azaya laznn ge· 
]en izahatı vermiftir. Has.tahaneye biı· 
de rontken a1ınn1a.sı takarrür etmif -
tir. Belediyenin yeni sene bütçesin -
den, hu ihtiyaçlar, imkan nisbetinde 
temin edilecektir. 

Erken kapanma saatleri 
Belediye daimi encümeni dün v.ıli 

ve be1ediye reisi Muhittin Beyin riya
aetinde toplanarak dükkii.nların ak • 
ıam erken kapatılmaları karan elra· 
fında göriipnüıtür. Dün yazdığımız 
esnaftan maada yeniden hiç bir esna• 
fa mü.aaade verilmemesi takarrür et• 
miıtir. Çünkü bu takdirde istisnai mu
ameleler çoğalmaktadO". Müracaat e• 
den birçok esnafın talepleri reddedil· 
miştir. Yeni kararlar dün akşamdan 
itibaren tatbik edilmeğe başlarunııtır. 

Gazi köprusıı projesi 
Gazi köprüsü projesi Üzerinde, 

Nafia Vekaleti, esasa taalluk etmif, 
bazı tadilat yapmııtır. Vekalet proje 
Üzerindeki tetkikatını ikmal edince, 
belediyeye gönderecektir. Köprünün 
münakasa., derhal ilan edilecektir. 

Çarşının tcımirindsn şimdili!< 
vazgeçildi 

Kapalıçarşının tamiri için Belediye 
Fen heyeti tetkikatını ikmal etmiştir. 
Yapılan keşfe göre tamirat için mü • 
him bir paraya ihtiyaç görülmekte • 
dir. Belediye, şimdilik bu parayı te • 
min edecek vaziyette değildir. Çarşı 
ecnafı ise tam.irat için aralarında para 
toplayamamaktadırlar. Esaun tamiri 
icap eden kısnnlarrn ii.ni bir tehlike 
doğuracak mahiyette olmadığı anla • 
ıılmıştD". Çarşının tamirinden timdi 
lik vazgeçilmiştir. 

GVMRVKLERDE 

Büyük bir halı 
Kaçakçılığı 
Mey da na çıkarıldı 

Dün bir çok kimseler 
sorguya çekildiler 

lıtanbul gümrük muhafaza b&Jmii· 
dürlüğü transit bahl:ar üzerinde cere· 
yMI eden büyük bir kaçakçdığı mey
dana çıkannıştır. 

Dün ihtiaaa mahkeme.ine intikal 
etmit olan bu me..,Je ile muhafaza te§· 
kilatı gümri.ı;.det' ba§müdürlüğünün de 
İştirakile on bq giindenberi OJe!gul ol
aıakt" ve meselenin vaktind•n evvel mey 
dana çıkmaması için tam bir ketumi· 
yet muhafaza edilmdrte idi. 

Kaçakçılık tu tekilde cereyan et
mittir: Gümrük muhafaza retkili.tı u
zwıca bir müddet !enberi Istanbula b&J· 
ka memleketlere ihraç edihndı: üzıe.-e 
gelip transit antreposunda bulunan ha· 
Wann muhte4if teı.::ıierle memlekete 
kB?k olarak çıkarıldığını hinediyor
du. 

Yalnız bu itin naul olduğu bütün 
tahkikata rağmen bir tür.Jü anlaşılamı· 
yordu . Fakat bütün luzile bu İ§ elra· 
fında tahkikat yapan giimriik muhafa. 
za teıkili.tı ""1ıayet İp iıçlarmı elde et· 
melde geç;kınenüştir. Muhafazanın a· 
raştrrmıtlan netkeoinıle bu ka~çıh
ğın transit halı antreposunda iyi mev
kii olan birkaç halı taciri tarafmdan ya
pılmakta olduğu Mlaşılmıştır. 

Bunun Üzerine mesele tamik edil· 
mit ve ı...Iıların nıu.rl tehre çıkarıldığı 
tesbit edilmiıtir. Hadiseye vaziyet .,. 
den ;htisaf. mahkemesi müddeiumu .. 
mili~i meseleyi istintak hakimliğine 
sevkctıcittir. Sekizinci ihtisas istin-
tak h" kimi bu meoele ije ali.kadar gÖr· 
düğii birçok kimseleri dün sorguya 
çekmittir. Tahkikata ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. 

Gümrükleri teftiş 
Gümrük tı..şmii<lürii Seyfi Bey dün 

Galata gümrüğüne giderEk bazı kuuu
lard:ı teftişte bulunmuştur. 

--·--
Bir İtalyan müsteşriki 

geldi 

MAHKEMELERDE 

Odesadan 
Getirilen eşya 

Gümrükten yeniden 
liste istenecek 

Odasından gelen Çiçerin vapurile 
getirdiği kaçak efyayi verdiği beyan
name haricinde memlekete sokmak 
ıuçile ıtJahkemeye verilen Odesa ba§ 
telıbenderi Rauf Hayri Reyle kavas 
Tevfik ve Mehmet Efendilerin muha 
kemelerine dün de sekizinci ihtisas 
mahkemesinde devam cdilmi2tır. 

Geçen cdaecle gümrükten gönde
rilen kaçak eıyaya ait bir tek liate, 
eıya ayrı ayn ellerde geldiğinden, 
muvafık göriilmemit, ayn ayn üç ~i .. 
te istenmesi kararile bırakılmı§tı. Diin 
kü celsede gelen listeler tetkik edil
di. Maznun vekili listelerin kafi olma 
dığmı söyledi. Riyaset makamı da lis 
teyi ki.fi görmediğinden muhal<eme 
giinnriikten tekrar liste istenmek Üze 
re tehir edildi. 

Bir mağaza soyguncusu 
Dün zabtıa Memduh iaminde bir 

hırsızı Adliyeye vermitıir. Bu hınız 
bir manifaturacı mağazasını soymak .. 
tan suçludur. Sultanahmet ikinci sulh 
hakimi Sali.hattin Bey Memduh hak 
kında tevkif karan vennişt:ir. 

Oç hırsızın muhakemesina 
başlandı 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde 
Hüseyin, l' aşar ve Feri köylü lhrahim 
isminde üç hırsızın muhakemesine ba§ 
larunıtşır. Bunlar ~laf ve Şehre • 
mini civarında Tireço, Naki, Yuvak.im, 
Halinı, Hacı Ali, Mu.ıafa, Ali, Mak • 
bule, Mustafa, Faik, Didar, Aliye, Hü 
aevin Avni, Saliha, Abdullah, İbra • 
him, Oaman, Hatice, Nazmiye, Sadi, 
Salabattin efendi ve hanunlann ev ve 
dükkii.nlannın demir pencerelerini kır 
mak, kilit, kepenk v.ı> kapıların: aç • 
mak, dıvar d~mck suretile hıraızltk 
yapmıflardır. F eriköylü lbrahim hır • 
Slzlıktan evvelce nuıhtelefi kereler 
mahküm olmuş ve hu mahkfuniyetle
rinin yekünu tam doksan seneyi bul .. 
muştur. Bunlar tO'",>lanmış, kanunda 
20 seneden (azla ce::a olmadığı i<;in 
hepıi 20 oeneye indirilm · § ve nihayet 
muhtelif §ekillerde tenzilattan, aften 
istifade ederek çıkmıttır. 

Mahkemede Haydar ve Y a§ar cü. 
rüırterini itiraf etınİflerdir. lbrahim in 
kar etıınektedir. Hüseyin, Kadriye is
minde bir metresi olduğunu söyfemij: 

- O gündüzden sokak sokak, ma· 
halle mahalle gezer, gideceğimiz evi 
tesbit eder, bize evin te§kilatını, girj. 
lecek yeri söyler, biz de Yaıarla gİ· 
der, soyarız, demitşir. Y qar da bunu 
hudik etmiıtir. Evleri soyulanlardan 
bir kısmı dinlenmi1. diğer bir kısmı • 
nm dinlenilmesi ve f&hİtlerin getiril • 
mesi için muhakeme ba§ka güne hıra 
k.:rru~tır. 

Edirne hapishanesi 
Bitirilince 

_.,..__ 

Buradan üç yüzden fa:ıla 
mahkum gönderilecek 
Adliye vekaleti İstanbul adliyesin

de vaki olacak oniinhalata kimsenin 
tayin edilmemesinıi emretmiştir. Bu emre 
ceza müeaseaelerinde vuku bulacak 
münhali.t ta dahildir. Elyevm lstanbul 
tevkifhanesinde ve umumi hapishane 
de 15 gardiyanlık ve tevkifhane ser. 
gardiyanlığı münhaldir. Adliyede de 
25 zabıt ktaipliği münha! vardO". 
Bunlara hiç kimse tayin edilmemek • 
tedir. 

Ser gardiyanlığa ve gardiyanlıkla· 
ra tayin yapılmaması Edirnede İD§a e 
djlen a.ııri hapishanenin kadroau ile 
alakadar bulunmaktadır. Henüz Edir 
ne hapi&banesinin kadr06u ikmal edil 
memiıtir. Kadrosu yapılıp bu hapis • 
hane açılınca lstanbul bapishanesin • 
den üç yüzden fazla mahkfun oraya 
nakledilecek, bu suretle hapishane 
mevcudu yan yarıya azalacağından 
memurin ve müstahdemin kadroaun • 
dan da tasarruf edilebilecektir. 

Edirne hapisphanesine nakledile • 
cek mahkümlar bir seneden fazla ha· 
pis ve ağır hapis cezalarına mahkUın 
edilmit olan mahkumlardır. Bunlara 
Edirne hapishanesinde meslek ve ka
biliyetlerine göre iı verilecek, bütün 
mahkumlara bilaistisna ayni §"kilde 
't'e yakalan numaralı mahkfun ve 
mahpus gömleği giydirilecek, içtimai 
mevkii ve iti ne olursa olsun hiç bir 
mahkiım İt•iz bırakılmıyacaktır. 

lbrahim Tali Bey 
Trakya umumi müfettişi İbrahim 

Tali Bey, tedavi ve istirahat için git
mi1 olduğu Bursadan şelırimize gel
miıtir. 

İbrahim Tali Bey, BUt"sadan gelir. 
ken Y alovaya uğJ'amıf ve Başvekil is
met Paşa ile Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya Bey; ziyaret etmiştir. İbrahim Tali 
Bey, bir hafta sonra Emmeye gide
cektir. 

Çek ve Macar seyyah
ları geldi 

POLiSTE 

Galatada bir 
Cinayet oldu 

Bir adam üç yerinden 
ağırca yaralandı 

Galatada dün ağır bir yaralanma 
hadisesi olmuıtur. Yenicami mahal • 
lesinde oturan Mahmut ile ayni yerde 
oturan demirci Anlat arasında bir kav 
ga çıkmıı ve Ardaş yanında bulunan 
bir bıçakla Mahmudu aoıl küreğin • 
den, kasığından, ve memesinin albn
dan olmak üzere üç yerinden tehlike 
li surette yaralaml§trr. Yaralı Mah • 
mut Beyoğlu hastahanesine kaldırıl • 
mış ve Ardaş ta zabıtaca yakalanmıı· 
tır. 

Moda da bir ceset bulundu 
Dün Moda aahllinde talırninen 

30 yaılarında bir erkek cesedi deniz 
den çıkartlmıtıır. Cesedin hüviyeti he 
nüz anla§ılamamıtbr. Tahkikat ya • 
pılınakta ise de cesedin bir ilO gün ev 
vel bir sandalın devrilmesile Moda a
çıklarında boğulan Marko Efendiye 
ait olduğu zannedilmektedir . . 

Esrar kaçakçısı 
Zabıta memurları yeniden bir e .. 

rar kaçakçısı yakalamıtlardır. Bu me 
yanda Ksnnpaaşda AJi oğlu Ahmet na 
mında birinin evinde arama yapmq -
)ar, muhtelif cesamette esrar paket • 
!eri buhnuılardır. 

Vapurdan denize 
Köprüniin Kadıköy iskelesinde va

pura atlamak ioteyen hamal Mehmet 
müvazene&ini kaybederek denize dü§ 
rniif ise de kurtanlmqtrr. 

Kavga 
Y emİ§te Cumhuriyet iskea.inde ha 

mal Hüseyin ile Bekir kavga etmiıler, 
neticede Bekir HiUeyinin başını yara 
ladığından yaakJanınrştD". 

iskele ile vapur arasında 
Göztepede oturan Recep Efendi 

Emirgii.n iskelesinde vapurdan çıkar
ken ayağı vapurla iıkele arasına sıkı
ıarak yaralannuı, tedavi için Beyoğlu 
hastahaneoine yatırılnnıtır. 

Dolandırıcı 
Zabıta yeni bir dobndmcıyı yaka 

laımıtrr. Bu dolanckncr .. Basri iaminde 
biridir, kendisine Danl§fefaka ınemu 
ru aüd vererek birçok kadınlan do • 
!andırmak istemiştir. Bu meyanda Sa
matyada Firdevs Hanımın evine gide
rek çocuğunu mektebe yazdırmak ba 
hanesile 52 kur'll§luk yol bedelini al
mıf, bili.hara da Davutpaf8ya gİbnİt 
ve orada da Selime Hanımdan para 
dolandırmakla iken cürmü meşhut ha 
linde yakalanmıfbr. 

ODADA 

Buzhane ücretleri 
Daha iki buzhanenin ka
patılması zaruri iÖrül~ü 

Ticaret odım idare medisi dün o
dada içtima ederek <lylardanberi oda
nın üunnde me§gul olduğu buzhane 
ücretleri meselesini müzakere etmiştir. 

Dünkü toplantıda buzhane ibtikan 
olup olınadığt hakkında odanın hazn·la· 
dığı rap-Ol' tetkik edilmiştir. 

Aldığımız maliımata nazaran, rapor· 
da buzhane meselesi halnncla mütalea 

- rütülmd<ten ziyade, mesele objektif 
~ kaydedilmiıtir. 

Rapora göre, lstanbulda mevcut 
altı buzhaneden faaliyette bulunan dört 
tanesi daimi ziyan halindedir. Ziyan
ları yüzde 40 raddesindedir. Fiatlar 
bizzat buzı->e sahİpleriuin de kabul et
tiği veçhile çek yüksek olduğundan 
buzhanelet'e gicen mal pek azdır. 

Kapalı bulundunılan iki buzhane de 
açık bulunmtlardan prim almaktadır. 
Daha iki buzhanenin kapatdma.ııı Ji. 
zım geldiğini buzhane sahipleri de ka
bul etmektedir• 

Yalnız bmıun için hükUIDetin mü
dahalem li.znn gehııddedir. Dört buz· 
hanenin kapabiması İşi için de yanm 
milyon liradan fazla bir paraya lüzum 
ıörührıekt-edir. 

EKONOMi 

Lastik - Deri ihtilafı 
Ayakkabıcılarla lastikçiler arauıı 

daki ihtilafı tetkik eden komiayon 
dün de bir içtima yapmış ve fabrika· 
!ardan gönderilen mütaleaları !etki • 
ke devam elmİ§tİr. 

Almanyada Türk mallarının 
bedelleri 

ViLAYETTE 

Buğday veıgisi 

İstanbul senede iki mil
yondan fazla verecek 
Buğdayı koruma kanunu mucihm

ce undan ahnmakta olan vergi, halka 
hiç y iik olmamakla beraber deriete iyi 
biT varidat getirmektedir. 

Hesap edildiğme göre, l..ıanbulda 
g'Ün<le 4 bin çuval .., sarf~ 
dır. Bu itibarıla yairuz 1-.ı.utda sene· 
vi iki milyon liradan fazla un vergisi 
alınacağı anlaşılmakta<!ır. 

V...-gi selndetle ve çoı. muntazam 
pWde tab&il ohnımaktadır. 

Antalya Valisi şehrimizde 
Antalya vaıliııi Nazif Bey dün ~

rimize gelmİ§tir. 

Kırklareli Valisi 
Mezun bulunan Kırkl•oo valisi 

Faik Bey, bu halta Kırldarelirıe döne· 
cektir. 

iskan kanununun tatbiki 
Yeni iskan kanununun tatbil<ıotı do

layı "le bu aabab kaymakamlar •ali 
muavini Ali Raa Beyin riyasetinde bir 
içtima yapacaklardır. 

Liman nasıl 
İdare edilecek? 

Liman, rıhtım, kömür 
bir ele veriliyor 

Aldığımız malümata nazaran lı • 
tanhul limanına verilmesi düşünülen 
yeni şeklin 1935 yılbatmdan itibaren 
tatbikı mukarrerdir. Gelecek seneden 
itibaren İstanbul limanının, Pirede ol 
duğu gibi idare edilmesi muhtemel • 
dir. Bu vaziyette yeni Uman idaresi 
liman, nbtnn ve kömür i§lerini hep 
birden idare edecektir. Yeni kömür le 
aisatınm da yapılması için en müna • 
sip yer olarak biri akıntılara maruz 
bulunmaması itibarile Kuruçeıme, di· 
ğeri de bugün Şark Deıniryollarının 
manevra hatlarının bulunduğu Sirke • 
ci görülmektedir. Dünyanın her ye • 
rinde demiryollan manevra hatlan 
ıehirlerden uzakta bulunduğundan 
Şark demiryotlannm da hatlarını 
ıehirden dıtan çıkarması mu•afrk gÖ 
rülmektedir. 

Zafer ve tayyare 
Bayramına hazır!ık 

Bu aene üç tayyare alan 
İstanbul bayramı emıalıiz 
tezahuratla kutlulayacak 

Tayyare cemiyeti idare heyeti diin 
Nakiye hanımın riyasetinde toplana· 
rak 30 Ağustos tayyare ve zafer bay. 
ramı programını tesbit etrniıtir. 30 A
ğuatoa günü fevkalade bir tekilde ya 
tanacak şehir donatılacak, geçit res
mi yapıl~cald:ır. Gece, muhtelif ......C.· 
Jerde müsamereler verilecektir. 

Tayyare cemiyeti müdür vdı:ili lı
maiıl Halda Bey lıir ınuı-ririmize de
mi§tir ki: 

- Bugünkü idare heyeti toplantı-
11nda biilıaua 30 ~o• zafer ve tay• 
yare bayranu münaaebetile l stanbulda 
yapılacak §8>lilderi teıbit ile meıgul 
olduk. 

Şentklerin ana badannı hazırladık. 
Ancak lstıımbulun muhtelif semtlerin
de!ki tezabürab muntazam olarak idare 
edebilmdı: içôn T ıoyyare Cernayeti teş· 
lııiılat.111 davete ...._ 'ftl"Clik. Bu karara 

öre ı atanbul viliı7«i clab.ilindd<İ bü
g • kil" tındaki ....... tün kaza, nahiye teı a ...-
daşlarla pazar günü Tayyare cemiyetin
de !tir toplantı yapacağız. 

Bu toplantıda tayyare bayramı f"ll• 
liklerinin geçen senekine nisbetJe daha 
mutantan ve daha cazip olması için ar• 
kadatfarm fikirlerinden is'tifııde edece
ğiz. Ve yapmak istedikleri ıiıler hak
kmda maliimat alacağız. Onlann -· 
haili olarak yapacaklan tenl*lere i-
laveten biz de tebrin en büyük °"" 
danılannd:ı ..., büyük toplMlb yerlerm· 
de aynca haDrhldar yapacağız. 

Bu senem Tayyare bayraımn:ın la
tanbulda cok mutantan bir §ekilde yap
mamlZlll 

0

en büyük sebebi şudur: 
latanbul bu sene tayyare filomuza 

üç tayyare lıeJiye etmektedir. Bu tay· 
yareler (Kadıköy) , (Beykoz) ve (Kar. 
tal) isıimlerini alacaktır. 

İstanbul balkmm bet' fınaüa Tay• 
yare Cemiyetine kU]I göıtermİf olchı· 
ğu büyük fedakarlıkla aatm aldı~ı bu 
tayyarelere 30 ağustosla büyÜk bir me· 
raıimle iıim konulecaktır. 

Bu m«asime bu sene ye_r>Yt;.ni, bir 
§ekil vereceğiz. latanbuldaki butün ev, 
dükkan, han ıopartrman laıpmlanndan 
itibaren bütÜn sakinlerinin isimlerine 
davetiye göndereceğiz. Kendilerini 30 
8ğuııtoota Y etiJköyde tayyare meyda
nında yapacağımız şenliğe davet ede-
ceğiz. 

Bu İstanbul halkınm gayet tabii 
hakkıdır. Çünkü sadakai fitirdan iti
baren kurban derilerine kadar gönlün
den koparek Tayyare Cemiyetine yar· 
don eden ve tayyaresini aabn alan bal
kın isim koyma merasiminde bulunma· 
ıarı ıaz.mc1ır. 

1 G ünü.~'Slt!1~s,;.,..ı 
iş üniversiteleri 

mes'elesi 
Dün bu sütunlarda memleket 

mizde yeni açılan labrilıaların b 
nevi iş üniversiteleri vazifesini g 
receğini ve işçiye ihtisa• temin 
cleceğini yazmıftık. Maarif mül 
tişi umumi/erinden Hilmi Beyele 
eli buna pek te yumuşak olmaya 
bir lisanla cevap veriyor ve bi 
azıcık haşin bir şekilde mua 
ediyor. Daima açıkça münaka,a 
sevdiğimiz için kendisinin mek 
tubunu bugün dördüncü sahimiz 
deki serbest sütunumuzda neşre 
diyor, ve cevaplarını bu sütuncl. 
veriyonız: 

Evvela Hilmi Beyelencliye, olı 
daklan yazıya biraz daha eli/ık 
e~'."elerini tavsiye edeceğiz. Çün 
ka bu yazıda biz fabrikaları 
yüksek ihtisas sahibi mühendis v 
ustabaşı yetiftirdiğini iddia etm 
dik. Ba fabrikaların ihtisas sahi 
işçi yet~tireceğini söyledik. Ma 
lıimclur ki iki cins ifçi vardır: Bi 
"ırgat" denilen ve her iste kul/ 
nılan amele, diğeri ihtis;,. sahit
yani /renklerin "qualilie" dedı 
le1i amele ... 

Biz yazımızda sırf bunrarda 
bahsettik. Ve hatta ustaba11ları 
birer doçent mevkiinde olacak/ 
nnı aöyledik. Bu bir tasvir id 
Gönül elbette memleket dahilind 
tam mana8ile iş üniver•itelerini 
açdmıısını rok ister. 

Netekim gazetemizin 13 Mayı 
1934 pazar günkü nüshasınd 
gençlik sahifesinde "gençler içi 
yeni mealekler,, •erlevhalı mahal 
de bu fikri müdafaa etrm, ve e 
cümle demiştik ki: 

... Yeniden fabrikalar açılmakta 
niden ihtisaslar vücut bulmakta 
Bunların işten anlar gençlere ihtiyaç 
n vardır. Yalnız bunda alaylı yetiş 
kafi değildir. 

. .. Bu da sanayideki ihtisaslara 
tekniği ve saireyi bu gibi yerlerde ç 
lışan gençlere öğretebilecek yeni m 
teplerin açılmasile olur. Bilhassa y 
ıti fabrikalann açıldığı merkezlerde 
gibi mesleki tedrisata ehemmiyet v 
meli ve her fabrikanın içinde şimdi! 
:ileride bir iş üniversitesi açılıncaya 
dar muntazam kurlar vcrm ge başl 
malıyız. Buralara hem hariçten istiy 
kimseler girebilir, hem de fabrika! 
nn içinde çalışanlar kendi şubeler' 
taallfık eden umumi ve hu~uc.i .... ~ 1 
matı w..: , ... 

JJıb..... .._._ 
ratle açmak için ıazhu b ......... .ı ~ar Je 
baş vurmalıyız. Sanayie chemmiy 
veren her memleket bu gibi mektep! 
lazım gelen alakayı derhal tevcih e 
mck mecburiyetindedir. Avrupa 
böyle üniversiteler, çok vardır. Mis 
olarak Belçikadalri " Uıtiversite 
Travail de Charloi,. yı, "Ecole Cc 
trale> ı, Fransadaki " Conservatoire d 
arts et des Metiers " yi zikredeb' 
riz. Buraları talebeye icap eden am 
li ve nazari maliımau verebilecek b 
tün tedris vasıtalarile mücehhezdir. 

Hariçten bakılınca hakiki bir fab 
ka manzarası arzederler. İçlerin 
kimya l.flboratuvarlan, elektrik, tel 
telefon cihazlan, diğer sanayie müte 
lik her nevi alat ve edevat vardtt. 

Gündüzleri fabrikalarda çalışan 
mele gece buraya devam edip naza 
mahimatmr tevsi ettiği gibi aynca h 
suretle kafasını ve elini işleten talebe! 
de vardır. 

Görülüyur ki bu noktai naza 
biz miilettişi umumi Hilmi Beye 
lendiden evvel mevzuu bahsetti 
ve bu yazdığımız noktalar kıı 
kunıya bir ecnebi gazetesinden te 
cüme edilmiş maliimat ta değildi 
Avrııpada bizzat bu mekteple 
görmüş, gezmiş, programlannı te 
kik etmişizdir. 

Biz de if üniversitelerinin en h 
raretli taraftarıyız. Fakat bu ün 
versileler "qualifie" amele yeti•· 
tirmez. Ustabaşı yetiştirir. Ji 
qualilie ameleler yani ilıtisas sah· 
bi işçiler dünkü yazımızda da sö 
lediğimiz gibi ancak fabrikalard 
yetifir. Ve böyleleri için de labri 
kalaı' bir nevi İf üniversitedir. Mü 
lettişi umumi beyin yazımızı tek . 
rar dikkadi okumasını tavsiye ed 
ıü. O .zaman göreceklerdir ki in· 
"Türk mukallittir,, de demirlik 
Böyle bir kelimeyi kullanmailıh 
Ve dünkü yazımızda kendilerini1 
ele kabul etitkleri gibi aynen n 
noktaya iıaret ettik: ' 

"Türk esas itibarile mütecessiı 
ve meraklıdır. Kendisine gösteıi 
len hakikatleri olduğu gibi kabu 
etmez. Herşeyin "neden ve niçin' 
İni arar. Zaten bütün medeniyet 
leri sevk ve idare eden kuvvet V• 

hız ela bu değil midir? 
Bu izahatımızın Hilmi Beye/en 

eliyi lıiıli derecede tatmin edecegi 
ni zannediyoruz. 

Mümtaz FAii! 

içindeki kızlar tarafmdan hallca tayya 
re timsalleri atılacak ve tayyanoin e 
henuniyet ve kıymeti izah emlecdotir. 

lıalyan mebu.larından ve müte~ar- Dün Burgaz vapurile 
rık M. Honorelli Barbaresau~dliü~nl..J'e~b~-:..-JL...J1..hriıın.iıı~20ı1LltlaJili1t.--.C•oko...ı..,...ı..~-L~.;......,~h~ı..~~J;.Jı.-.t-..ı..~.ı.:l.l;..._...ı....s.ÜIJ~..hİr...J&lr'...,,..ı.,..,.ı....ı..a..~elaoafıın<lla-J.....o.t. ..... ,..ı.~..,;,~..ı..~~~,,_-L-_~~ 

Yamadan 

Almanyaya ihraç edilmiı Türk 
maHarına mukabil bloke kalanı dö
vizler için ıimdiye kadar Alınan hü • 
kiımeti 931 ithalatımızı esa• tutarak 
ithalat tacirlerimize ithal ettikleri 
malın yüzde ellisini döviz olarak çı
kartmak müu.adeaini vermekte idi. 
Scılrıradan yüzde ona indirilen bu tah
ditten maada 5000 marktan yukansı 
için de Berlin döviz merkezinden mü 
aaade almak icap ediyordu. Türkofi • 
ain yaptığı teşebbiiaat Üzerine mikdar 
ne olursa olaun Türk ithalat mallan
nm bedelinin tamamen verilmesine 
Alman hük\ımetince muvafakat edil-

Tayyare bayramı iç;n yaptığımız 
hazırlddarc!an biri de tayyare timsali
dir. Birçok resmi geçitlere kamyoa i
çinde iıtirak ettirilen bu ti....W için 
bu sene yepyeni bir telril huaÜdık. 

Maamafih 30 ağustos Tayyare Baı 
ramı için bütün tefen-üab ile hazı.U. 
nacak program bu esaslar dairelind 
pazar günü, nahiye, kaza, ve v;laye 
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Ömer Bedrettin Bey 
Öz dilimizle °'1L. __ ._-ı:l J-Serbest sütunla~ 

Sanayileşme programının 
başında sınai 

tedriıata ihtiyaç var 
Maarif Vekaleti umumi müfet

tişlerinden A. Hilmi Beyden bir 
mektup aldık. Hilmi Bey bu mek
tubunda arkadaşımız Mümtaz fa. 
ik Beyin "Günün Gölgesi,, sütu • 
nundaki bir fıkrası münasebetile 

Ömer Bedrettin Bey, .şiirleri~~~- ı 
kında yazılan bir tenkide verdıgı 
cevapta (Varlık, 1 • Vll • 34 ), !"· 
merikalı bir şairin bir sözünü zilc
rediyor: "Benim yürüyen bir çi· 
çek, yahut kavsıkuzahtan a~n bir 
koyun ~ürüsiinü görmeğe hakkım 
vardır. Benim bu hakkımı inkar 
eden, yahut benim hayal sa~amı 
tahdit etmek isfyen sadece bır za· 
vallıdır.,, 

Kitabın, hiç tüphesiz en güzel
lerinden biri olan o parçaya devam 
edelim: 

"Göz yaşım sularına gözümden 
daha yakın, - Ey aşkımın doğ
duğu diyardan geçen Göksu ... -
Bir akşamdı, köpründen geçtik ha-• 
tırlar mısın, - Ey çamlık orman· 
lardan, dağlardan geçen Göksu! 
- Ey gönlümün yandığı diyardan 

G"k 1 geçen o •u .... ,, 

ikiz çocuk babaları .• 
Vaniköyü iske:esinde çalışan 

Hafız Efendinin geçen gün bir ka· 
nnda iki çocuğu oldu. Biri erkek, 
biri kız ... Hafız Efendinin bundan 
önceki çacuklan da ikizdir. Ad· 
ları biribirine uygun ikizler: Çetin 
ile Metin ... Dün vapura binerken 
Bordum: 

-· Yeni doğanlara 
dun Hal•z Elendi? 

ne ad koy- ayni mevzu üzerindeki fikirlerini 

- Erkeğe Yılmaz, kıza Solmaz .• 
-- Güzel adlar seçmişsin.·. Çok 

yaşasınlar •• 
-·Eksik olma! 
Hafız Efendinin iyi bir çocuk 

babası olduğunu bilmem söylemek 
ister mi? 

izah ediyor. Hilmi Beyin bu mek
tubunu aynen neşrediyoruz. Müm 
taz Faik Beyin cevabı da gene bu 
günkü nüshamızda ve kendi sütu
nundadır. 

Bugünkü 
ISTANBUL: 

program 
18tlO: Pli.k neıriyab 19,20: Ajana habereri.. 

19,30: Türk musiki ne4riyatı: (Kemal Niyazi 
Azmi beyler •e Hayriye, Müzey1en hanımlar~ 
21: Selim Sırrı bey tarafından konferans. 21, 
30: Nurullah Şevket bey tarafından taıanni 
ve aüdyo orkeıtraıı. 

223 Kf,z. V ARŞOV A, 1345 m. 
20,15: Oda muııikisi. - Muht~lif. 21,12: 

P13k. 21,50: Haberler. 22: Muaaha.be. 2:?,12: 
SoJiıt konaeri. 23: Muaahabe. 23,15: Danı 
muaikiai. 24: musahabe. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,20: Rekl.imlar. 20,30: PJiık. 21: kralın 

orkrıtrası tarafından as1.eri konser. 23: Ha
berler. Dant pl3klarr. ,iJ,50: Kahvehane konse-
ri. 

ı15 Khz. MOSKOVA, ı114 m. 
18,30: Kızılorclu neıriyab. 19,30: MuıaLabe 

21: Senfonik 1'.onıer. 22: Almanca ne•ri1at. 
23,05: Franaı:r;ca netriyat. 24,05: lapanyolca. 

832 Khz. MOSKOV A (Stali) 361 m. 
22,30: Dana muıikiıi. 
823 Kh"' BUKREŞ, 361 m. 

Vals ve Tango ... 
. . T .. rk ge.,çliğl 

Istanbııl radyo şırkeb u .. ;..ı,.ı;...ıı , . 
ara.;mda bir Vals ve Tango "?u . e ele 
tertip etmiş ve bütün samı!~ ri-
bu müsabakanın hakemi olmalar rJ<ıı 1.,ı ca ehneıktc bulunmuştur. Müoııb· 
larını berveçhiati d.,,.cediyoruz:Tarıi° 

1 - Eserler yahuz Vals ve 
ncvilerinden olacal<tır. . tediJi 

2 - Heıkes bu iki neviden ıs 
kadar eser gönderebilir. va\11•' 

3 - Müsabaka yalnız Türk 
daş.lar arasınuadır. . ıül~ 

4 - Müs.:.b<:l<a 934 sen<0$1 ey. olaJI 
son gününe ı.:.. da:r şiT kete gc\ınlf 
eserler an.sında yapılacaktır. ,....,. fC 

5 - Gönderilecek notalar tag ;.tı' 
piyano paritshıi l.':ıtiva edecektıır· gÖfJ' 
ed....ıer hi;tün orkeslrasyonu da 
deı-ebilir!er. .,.,ıJ!I 

6 - Eserler, şimdiye kadar """""' 
neşrcdöhniı veya sair suretle 
arz edilmiş olımyacaktu. . ,,;ı-

7 - Zarfların üzerine ( Müsilıi ,4 
sa bakası için) kaydı iliı ve edil~ 
ittetimİ:z &dı eUne g~'!er~eı:ektır• jJıl' 

8 - Bestel<ar kendi 11mn11 ve ~Iİ 

'i 

~ 
,'. 

Amerikalı ~irin bir b~da~ 
hakkı vardır; çünkü sanatın vazı. 
fesi yalnız olanı tesbit etmek değil, 
mevcuttan başka alemler tasavvuru 
ihtiyacına,insanda öteden beri bulu 
nan bu ihtiyaca makes olmaktır. 
iman yalnız gören değil, gördük
lerini yeni bir surette tekrar bir
leştirmeğe de muktedir olan hay
vandır; çiçeklerin yürümesi kavıır 
kuzahtan koyun türüleri geçmesi 
onun için bazı anlarda elzem olan 
şeylerden biridir. içlerindeki ~ir· 
!iği büsbütün öldürmemiş olan her· 
kes· n hoşlandığı peri masalları hep 
bu ihtiyacın mahsulü <!eğil midir? 

Birinci mısram, bir evvelki mıs 
ra ile "symetrique,, olması, bir par· 
ça dikkat edilince, insanı rahatsız 
ediyor, çünkü fairin bir kere bul
duğu bir "procede,,yi, yeni bir gay
retten kaçar gibi tekrar ettiği hissi
ni veriyor. Fakat buna dikkatle 
bakınryalım ve mısraı, ihtiva ettiği 
fİrİyet hatırı için, severek kabul 
edelim, ikinci mısram "<liyardan" 
kelimesine, bu pek şairane kelime
ye de ses çıkarmıyalım, fakat son 
mısradaki "gönlümün yandığı,, 
sözlerine nasıl tahammül edeceğiz? 
Ömer Bedrettin bey kendini hiç 
kollamıyor. 

Gerçek (1) iki karnda ikişer çocuk 
babası olmak kolay değ.ldir. He
le bu baba, aylıkçı bir baba İse o
mu.zı."arı bükülmek gerek. Hafız E
fendide iu is tersine, omuzlar bü
külmek şöyl; dursun, başı büsbü. 
tün dikleşti. Soranlara: 

« (lş Darülfünunu) ba§lığı altın<la 
Mümtaz Faik imzasile bir yazı gördüm. 
Bu yazıda hülasaten hükiımetin sana· 
yile}me p)aru takdir edilmekte ve bil
giç iıçi yetiş1ıirınek ihtiyacı için de 
fabrikalan bir it ,üniversitesi fabrika 
miidÜrleırıini dd<an, miilıendisolerinıi ı>n>
fesör yapmakta ve işçilere maılııine ba· 
tında in l!anac:ağı makineyi bir riyazi.. 
ye muadele i halledes- ı:ibi telkil< ve 
ballettirmekteclir.» 

13 - 15 Gündüz neıriyatı. 19: Ha-.a raporu 
19,05: Karııık konıer. 20,15: Konferans. 20,45 
LeoncavalJonun eserlerinden bir perdelik ''pal 
yaço11 operasile Maıc•ıninin gene bir perderık 
°Cavallerla Rusticana,, operası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m . 

metgahnu gayet çazdı olarak_ ~ 
- ve bir resrnıini de beraber göncıe'-. 

tir. 

Hayır, şairin fantasia hakkını 
inkar edecek değ'lim. Fakat Ömer 
Bedretıin beyin, kendini müdafaa 
için, bu hakkı ileri sürmesini pek 
anlıyamadım. Vakıa manzumele
rinde sadece olanı tuvirle iktifa 
ediyor denemez; fakat daima alıfık 
olduğumuz hislerle, hayallerle ça
lışıyor. Hani mehtaptan, çiçekler
den, sevgiden h°'Ianan, sade bun· 
!ardan mütesekkil bir alem içinde 
yaşıyan bir iair telakkisi vardır, 
Ömer Bedrettin bey bu nevi piri 
temsil ediyor; yani ~iire uzun za· 
mandan beri maledilmif, anlaşıl
ması, tadılması kolay mevzular· 
dan dıfarı çıkmıyor, !İire ne yeni 
bir tel, ne de yeni bir bava katma
ğa çalıfıyor. 

Sevişmek ah! ne hoştur 
Sevişmek ah! ne hoştur 
Yıldızların altında; 
Benim gönlüm ttrhoştur 
Yıldızların altında! 
Bu farkı onundur. 

Ömer Bedrettin bey bittabi bu 
manzumede kalmadı; fakat "hata,. 
nın havasının yeni kitabında, Yay
la dumanı'nda da (1) bulmak kabil 
dir. Ben "bata,, diyorum; fakat o 
manzumeden hotlananlar yeni ki
tapta da o "meziyet,,i bulacakları 
için sevinebilirler. 

Yayla dumanı'nı adeta kendim· 
le mücadele ederek okudum; çün
kü onun içindeki' manzumeler ara· 
ııında alaka gösterilecek mısra
lar yok değil. Hatta hazan ümit ve· 
ren parçalar var: 

' Gönlümdek; hatıran myundan 
da a derin, - Söğütt'J sahilinde 
gölgemiz duruyor mu?- ... -Ak. 
fa111ın alev rengi yürüne vuruyor 
mu?- Söğütlü sahrlinde gölgemiz 
Juruyor mu?,, 

Bu parçada Bauclelaire'in " Le 
Balcon,, undak:ni andıran bir eda 
seziliyor; fakat Ömer Bedrettin 
.bey bunu muhafaza edemiyor. O 
parçanın bir mısramı mahsus kal
dırdım, çünkü füsunu bozuveriyor: 
"Sesine kanştı mı nağmesi busele
rin?,, Nağme kelimesini de, buse 
kelimesini de beğenmediğimi söy. 
liyecek değil'm, fakat ikisinin bir
letmetıi bana tatsız bir ıstırap veri
yor. 

(1) Muallim Ahmet Halit kitap. 
hanesi, 50 kuruş. 

Yukarıda bahsettiğim cevabın
da, birer anahtar sayabileceğimiz 
iki söz var. Ömer Bedrettin bey 
akıl ve muhakemeden istibfaflı bir 
eda ile bahsediyor; "tiirin akıl ve 
muhakemeye bir meydan okuma,, 
olduğunu kabul edelim, fe.kat tair 
buna da gene kendi kollryarak, dü
tünerek vasıl olur. Bize fikri fİİr· 
ler vermesini istemiyoruz, hislerin· 
den, hatıralanndan, istene muhay
yel alemlerden bahsetsin, fakat ke
limelerini "muhakeme,, etmesi • 
hedefine vasıl olabilmen için -
zaruridir. 

Bir anahtar aayılabileceğini söy
lediğim ikinci sözü <le tudur: "Hiç 
bir iddia ile çıkannadığrm Deniz 
sarhoşları ... ,, Hayır, Ömer Bedret
tin bey, iddiaarz kitap çıkarmağa 
kimsenin hakkı yoktur; bir tiir ki
tabı, saiıibinin sanatkarlık iddiası
m taşımak şartile meşru olabilir. 
Her kitabınızı karie teklif ederken: 
"Ben iyi bir sanatkarım, onun için 
bunu yazdım ve çıkardrm,, derneğe 
mecbursunuz; bunu söyleyince, bu 
iddiayı üzerinize alınca pek tabii 
olarak kendinin kollar, mevcut ti· 
ir aleminin hududu içinde kalmak
la ildifa etmeyip onu genitletme
ğe çal"ırsınız. "Tarzı selefe takad
düm ettim - B:r baska lisan te
kellü.'11 ettim,, sözünÜ her imzalı. 
yan adam muhakkak iyi bir ~ir 
olur mu? Şüphesiz bayır, gülünç 

. te olur, fakat iyi şairler, sanatkar
lar bir iddiayı imzalıyanlardan çı
kar. 

Ömer Bedrettin bey değersiz bir 
şair m;? Hayır, hatta diyebilirim 
ki akademik, yani esasen mevcutla 
iktifa eden genç şairlerimizin en 
değerlisi odur. Yayla dumanı, ev
velki siirlerine nisbeten bir ilerle
me gösteriyor ve her parçası oku
nabiliyor. Güzelleri de var; "Gök
su,, dan bahsettim, "Çoruh aktam· 
!ar,, da o kadar güzel : 

"Her akşam kayboluyor Çoruh 
uçurumlarda, - Kızıl bir damla 
güne~ suyuna damlamadan; - Su
lar bütün kanrengi akarken her pı
nardan, - Dağların bo~tuğu bu 
karanlık diyarda, - Çoruh uyur. 
suyuna bir ışık damlamadan.,, 

"Bir habra,, , "Deniz hasreti,, gİ· 
bi manzumeler kusursuz ve her-
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- Adanı sen de, Tanrı onların 
da geçineceğini gönderir .. diyor. 

Vaniköyünde birile konuşurken: 
- Geliri az olanlar için dört ço

cuğa baba olmak güç iş .. dedim. 
Gül~redi: 
- ôyle deme .. Hafız Elendi, 

Beylikten yardım görüyor. 
- Nasıl." 
- Çetin ile Metinin birer buçuk 

lira aylıkları var .• Yeni doğanlara. 
da bugün:erde bir o kadar aylık 
ba~lıyaroklar •• 

Neredeyse koçanlarını (2) eli
ne alır .. ! 

Bunu isitince kentli kendime : 
- Yas~ Hafız Efendi, dedim, 

Şimdiy~' kadar herkese babasın
dan ayltk kalırdı. Sen türeyj (3) 
değiştirdin. Çocuklarından aylık 
alıJ•or11un! Hafız Efendi gibi ikiz 
çocuk babalarının yurtta çoğalma
sını dileyelim! 

M. SALAHA TTİN 

(1) Gerçek - Vakıa karşılığı (2) Ko
çan - Cüzdan, (3) Türe - Nizam, u

sul. 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu mtunda if ve ifçi i3ti
yenlere tavasmt ediyor. lı ve İfçi 
utiyenler bir mektupla ı, büro • 
mu~ r.tiiraca.t etmelidirler. 

İş arayanlar 
Bir ziraat malcinisti gayet müsait şe

raitle İş aramaktadır, traktör, harman 
makinesi ve lokomobil kulhnır ve tamir 
yapar. Milliyet Necmi adresine müra
caat. 

Yazan Ekrem Reşit 
Beıteliyen Cemal 

Reşit 
lstanbul, Bebek · 

111111111 ve Şiş!i cibeti tram· 
vayları yolcular için temin edilmiştir. 

...... -... .......................................... ~s~ı3~ 
hangi bir müntehabat kitabını süs
lelllt!ğe layık. 

Nurullah ATA 
Hami,. - Bazı mısralarda, (çok 

değil, üç, nihayet dört tane), bir 
ekrı'klik var. Şüphesiz bunlar birer 
tertip hatasından geliyor. Ömer
Bedrettin bey bir "yanlı, • doğru,, 
cetveli koymalı idi. -N. A. -

Bütiin m:iliC>tin takdir ve tasvibine 
mazhar olmuı hükumetimıizion sa.nayi
le§lllle programını biltün mevcudiyeti. 
mizle hepimiz alkışlarız. Ancak Müm
taz Faik Beyin ~etine iştirak et
mekte mazunız. Her sınai lıaın!ketin 
başmda sınai tedrisat gelir. Bu teclri
aatın fabrikada ve makine "'*ında ya
pılması meselesine gelince bu 17, 18, 
19 uncu asıaılann zihniye!Mlir. Ha· mem
leketin sınai ve iktisadi tarihi tetkik 
edilir ise göriilür lci her yerde fabrı.ka· 
lann mühtaç olduğu teknil< işçiyi müm
kün olduğu kadar $İiratloe işe haz.-. 
laınak ~ geçen asırlanla .;~giyi fad>
r'.dcalas-da lcurdara tabi ru!ımu~dır. 
Fakat bu usul ne iyi bir işçi ~ edil· 
n~J....ne yıa.ramış ne de İfİn verimini 
ve kalitesini yiikseltmifl:ir. Bilahare 
bu usul tel'lreılilmit bunU11 yerini tek· 
nJc mektepler ahmtbr. 

Baıvekiımriz losmet Paşa Hazretier:i
nin son fabrikaların küıat ve temel aıt· 
ma merasimlerinde IÖ~edikleri nu
tuklarda deiaatJe lıör fabrika açmanın 
fazla bir marifet ohnadığmı fakat bu 
fabril<ayı kuvvetle işlelmdc ve iyi ve 
teknik 'wiJer elinde mütemadiyen işin 
kıymetini yükaelt:mek ıaz.m olduğunu 
pek isabetle İ~elt buyurmuıJardır. 

Eski aşırlırda fabrikalmıda aynca 
öğretme ırtölyeleri te.iı edilir, ve iwi· 
l<r bu devirde yalnız çırak namzedi o
~ Kabul edilirdi. Bi:lahara atölye 
tahsiini iıkmal etlim:e işçi olaraık faJıri. 
kaya g>rerJ.,,,di. Fakat bu usul ile i1· 
çi anca!!< ku!lanacağt maıl<inenin işleme
sini öğrer.inli ki bwıun görenekle ha· 
=lanmıı işçiden pek az fan<lı olduğu 
anlaşıldı. Ve bu <Uul teri<edild.i. 

Bu usulün teri<edilincaıinin diğer se• 
beplerine gelönee, fabrika bütün iıkti
..di ve teıknik hareketlerin mihveridir. 
F6briJ<atiir bi.r dekan değildir. Fabrika 
mülıendiııi de bir boca olamaz. Çiınkü 
fıııl.nkatör, fabrikaınm nıtibsa'ini çoğal
tacak, u.ğlamla!bmcak, güilCUeştirecek 
ve cihan p.iyasalann.da mfthnm süriı
münü temin edecd< mahreçler araya. 
czık bütün b.ir iktisadi bayatla alaka. 
dar olacaktır. lşçıi yetqtinncğe vakti 
yoktur. nu büsbütün ayn bir ~!ek 
ve ayrı "1tiiıastır. 

Mühendis ya fabrikanm hususi bir 
İşine göre o İ§İn en yiikM!k teknikçisi· 
dir. Ayni zamanda işletmeyi de üze.. 
rine alr. Y a.'ı<ıt Almanyada ve A.ne
rikada olduğu g:ı'bi i§Jetme ve ihtisas 
millıL'tldisJen ay .. ılı~. Bunlarm da öğ. 
re!me işlerifo uğrapnağa vakitleri mü
sait değildir. 

Bu itibarla fabc'.kalar bir memle
ketin smai ve &t>salli hayetnıda hiç 
blı- zaman İ§ üniversitesi vazı ve 
mevkiinde bt>lunamaız. Bi.-ıaenaleyh bü
yüaı: küçük her tüırlü teknik işler için 
ayr.oa İf ünivers>teleri açı!mağa ihti. 
yaç vaııd,... 

Bugün en basit bir misali ııılalım: 
Mesela lmıde kuvvetle teessüs eden 
mensucat sanayii bq ihtisas f'lbesİ 
vücuda gct:i.-ir. lpekçi!ôk, dokumacı
lık, boyaetlıl<, perdehçthl< ' hazır elbi
secilik. Bu tubderin her hangi birinde 
teknik işçi olabianek için iyi bir ilik 
ve hatta umumi ikmal tahoili aldık
tan sonra a~gari dört sömestr çalışmak 
Lizmıdır. Bır fabrika ise 2 sene işçisi· 
ni bir öğretnı., atölyesinde çalrJtınnak 

21: Mizahi ne1riyat. 21,45: Haberler. 21,50: 
Haberler. 22,10 Plak. 23,0S: Opua orkeıtra
au:un konseri. 24,30: Len B~ker caz takımı. 

638 Khı:. PRAG, 470 m. 
20,10: Çocuk netriyatı. 20,35: Aktüallte. 

20,50: Bründen naklen Balalayka orkestraıı. 
21,40: Musahabe. 22: Radyo orlc:estraıı. 23,15: 
Salon orkeıtraa. 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Alman ak4amı. 20,35: Akordeon mu•il<iıi. 

21! Dünya hab .. rleri. 21,20: Plak. 21.35: Mu
aahabr, 21,40: Pl&k. konıeri. 22: Tasannı. 22,30 
Senfonik pli.k konteri. 

Khz. ViYANA 507 m. 
20,55: Viyana musikisi (Ma.ndel kuarteti 

ve ırete Holmun ittirakine.) 21,50: ~uıa.ha~ 
22: Konıerein clevamı. 22,30: Aktüalite. 22•45• 
Çift keman kon•eri. 23,30: aHb.rl•r. 2J,50t 
ıece konıeri. 

Kbz. ROMA 421 m.: •.. 
21 4S Kantık konıer, 24 Dan• musıku1. 

•Kby. ŞiMALi ITALYAN GRUPU: 
21,45 Bir operayi nakil. 

Davet 
Türk Miirettiplu Cemiyeti Riyaae• 

tinden: .. .. t ı de 
17 Ağustos eu.- .ııun~ ~ 

idare heyetinin fevkalade içtm:m • ..,.... 
clr. Heyeti idaTe ~ mezkur -,. 

behemdıal mürettipler kahvee 
~eki odaya gelmeleri beyan olu· 
nur efendim. 

YENi NEŞRIY AT. 

Hafta 
Her saym daha 1!iizel çdaın <J:I~· 

ta) yı 19 uncu •yısmda ber . türtö 
ünüdin üstünde bir mükenmıeılı;-elte 

çıılımıştn'. . -"'-'·~ 
Bu nüshasında birçok şayanı .. .......-f 

.. derecat hikaye, roman ve güz.el <>-=af mü$1lbakaoı tie elli büyük, lrii
çilk, renkli resıİm vardır. 

ve fabril<anm çah?n>a ~ôyetini. ~~ 
maru.-.k üzere her şube içm ayn b .. og· 
retme atölyesi meydana geti~ fab· 
r...ka m<:Jguİiyet aalıasınm feWıRı,de ve 
çok zahmelii olur. . . 

Türk, Mümtaz Faik Bey<i'endini:n 
clecliii gibi mukallit değilıdir: Her §"" 

yön niçin, neden, nasıl ol~~ ant§• 
bnnak frtri istidadına maliktir. Kanık· 
ren•Lik bir blııliyeti vardır. F~ biz 
millctmımn bu htri kabiliyet:inı. daha 
~ seraôt attmda işleterek ih~ 
dahilinde bunları en mükemmel •! tek
niği ile teclm edecek mekteplere müh• 
tacız. ...a..: 

Her rnemleıketin yapbğı 11- 1Bna~ 
!eşme hareketinin iılk dewelerinde ~ 
dereceye kadar fabrika kursları ~vı~ 
edllcıbilirse de buıou derhal htt türiü 
teknik tedrisata mah .. u• mekteple,- ta
kip etmeai hem hal hem istil<bal için 
yegane gidilecek yoldur: . . ı 

Fabrika kursları ıerı ııanayı •!Çl• 
Ieriıni pek mlbanilci bir surette hazır· ı 
!ar. Ve işin batlıca mühtaç olduğu 

1 
giıbıi tekniği ııostetemez. Bir it tek
noılojisi ba:zan birkaç türlü tdı:nik ted
n.atm biN!en vemmesine mühtaçbr. 
Bineerndeyh fabrikayı bir İf üniverlÔ· 

teııô olı.rak kabul etmdc görendde iıçı 
yetiştinnd<tir. Bu:nu henüz baflangıç· 
ta ve fakat kuvvetli hamlelerie ileriye 
götüı-ecei< ismet J'&§a hükıimetiıne tav
llİye etrneği doğru bulmuyonmı. Umu
mi terbiye t<r.,kilM:ı kadar ı:eniı it 1 
.,., teknik terbiye te~atma mühtacrz. 

1 
Ve bunun da hazırlanmakta olduğunu 
biliyoruz. Ve takdir ediyoruz.» 

Yatsıdan sonra sokakta da, ma- raya girdi. Entarinin eteğini çıkın horultuları geliyordu. Hanım sar. 
hallede de el ayak çekildi. Sansa- etti. Bir parça bezini koparıp koy· hoş ol<luğu geceler böyle uyurdu. 
ro9 töyle dört yanı bir dinledi. Göz· nuna soktu. Çıkını köpeğe uzun Bey ağası da inlerdi. 
!eri kedi gözü gibi yanıyordu. Ust uzun koklattı. Sonra bir köfeyİ efe- Ortalığı silip süpürdü ve ekmek 
kata çıktı. Hanımın odası kilitli j. rek içine gömdü. Oradan geriye almak için dıtarıya çıktı. Dükkiin-
di. Ucunu biraz büktüğü sivri, u- döndü. Köpeği kapının arkasına cılar gene alaya aldılar. Bu sefer 

yazan: AKA GÜNDÜZ zun çiviyi kilide soktu, biraz kurca· yatırdı, kendisi ne sedirine uzan- birisine dedi ki: 
!ayınca kapı açıldı. Odaya girdi. dı. Bütün sinirleri botanımftı. U- - Ben çıkacağım o evden. 

Diye yavatça sesleniyor. Köpek Sanaarosun aklında kalan ikinci Titriyordu. Elindeki idare kandi- zunca vir isparmoz geçirdikten - Ne duruyorsun? 
hemen doğruluyor. Köpeğin par· cümle idi. "Ali denen o piçi nasıl lini yere bıraktı. Her köşeye huca- sonra baygın bir halde serile kal- - Hanımdan korkuyorum. Ben 
par yanan gözlerine biraz baktık· olsa savacağım.,, Demek kıvrık hı- ğa dikkatle baktı. Gözleri kapandı, dı. gideceğim der>.em belki beni dö-
tan sonra ferahlayıp tekrar uyu· yıkh avukat Raitt efendi gelince yumrukları sıkıldı. Olduğu yerde Sabah ezanı okunuyordu. ver-
yordu. Artık ölümü falan öğren- ebenin k•zı da edebsiz oldu, Sansa- kaskatı kesilmitti. Sağa gitti, sola Sokak kapısı yava~a açıldı. - Bir halt edemez. Döverse 
mi,ti. Aşağı yukarı öğrenmediği ros ta piç. döndü, arkaya baktı. Bir uyku ser· Hanım pıtır pıtır yukarı çıktı. Oda- mahkemeye davacı olursun. Bana 
kalmaını,tı. Karlara bıraktıkları Sansaros avurtlarını hıncından semi gibi hareket ediyordu. Niha- sına girdi. Sansarosun kılı bile oy. gel. Ben seni alırım. 
anasının sıcak odalı demiryolu va- ısıra ısıra kan oturttu. Kendi ken- yet küçük adımlarla yüklüğün önü- namıyordu. Yüklük açıldı. Hanım Yalandan biraz düşündükten 
puru ile gelmiyeceğine inanalı çok dine: ne geldi. Makineli bir adamı andı- yatağını seriyordu. Hava iyice ıtı· sonra: 
olmuttu. - Ben sana gösteririm hırsızın rıyordu. Yüklüğü açtı. Elleri sağa roıftr. Tavanı vurdu. Sansaros !es - Olur, gelirim. 

Askere giden genç Avukat Ratit karıaı ! diyip duruyordu. sola gidip geliyordu. Birdenbire çıkarmadı. Uyur gibi göründü. Dükkancı belki başkaın atik dav-
efendi tebdilihava ile iki ay için Bir aktam ezandan sonra de- durdu. Çivilere asılı kadife hırka- Bir daha vurdu. ranır da bu çalışkan çocuğu alır <li· 
gelmişti. Malmüdürünü kurtarsa di ki: !arın, yünlü, İpekli entarilerin ara- - Buyur! ye enditelenerek : 
kurtana Ra,:t efendi kurtarırmıf. - Bu gece ebeninki gelmiyecek. sından eski bir pazen entariyi bul- - Ben erken geldim, sen uyu- - Ama bugün gel. 
Onun için eve sık sık gelmeğe baş- Ben feneri yakıp Rat't efendigile du. Entariyi çabuk çabuk yokladı. yordun. Hala mı uyuyorsun? - Ak~ma gelirim. 
ladı. Nihayet bir gün Sansaros ku- gideceğim. Dava kağıtlarını okut- Eteklerine gelince durdu. Hamının - Uyuya kalmıfım hanım abla. İkindi üzeri koltuğunda bir çok 
!akları ile i~itti: mak icin. Kapının anahtarını al- bütün elmasları, be~i birlikleri bi- - Çay pİfirme. Ben biraz hasta- kağıtlarla Raşit efendi göründü. 

- Canım Raşidim! Ali denen dım. Sen bir yere gitme. Korkar- rer birer bu eteğe dikilm'şti. Çakı yım, yataktan kalkmryacağım. Ebe- Sansaros Haklı ile kapının önünde 
o piçi nasıl olsa savacağım. Benim san bu gecelik Haklıyı odana al. ile entarinin bu kısmını kemer gibi ninki gelirse erkend~n çıktı, efen- oynıyordu. Ratit efendi kaşlarını 
asıl düşündüğüm ebenin kızı. O bir Ama öteyi beriyi kirletmesin. kesti. Koynuna yerleştirdi. Yüklü- di için postaya mektup atacakmış çattı: 
gürültü çıkarmıı.sın diye korkuya- ·-Olur. Ben beklemeyim mi? ğü kapadı. Oda kapısını gene kilit- dersin. - Sokakta ne ifin var? , 
rum. Efendiy· vilayet hapishanesi- - Bekleme. Uyu sen. ledi. Afağıya. indi. Haklıyı aldı. - Ya yukarı çıkarsa? Sansaros suratmı burufturarak: 
ne götürdükleri iyi oldu. Onu gör- Süslendi. Feneri yaktı. Ratit e- Sokağa fırladı. Yan rokaklardan - Ben odayı içerden kilitlerim. - Sen ne karışıyorsun? 
mek mahanaaı ile beraber vilayete fendilere g·tti. Ratit fendinin ihti- kasabanın dıtma çıktı. Gitti gitti. - Olur. - Vay! 
gideriz. İstediğimiz p-;bi kalırız. Se- yar bi·ı anası vardı. Evin üst katı- Şosen'n solunda ötekiler gibi yı- Bir kaç dakika sonra yukarıdan - Sen benim efendim değilsin 

Müsabakanm şekli 
9 - Gelecek eserler evvela l~ 

bul lronse.-vatuvarı mualliml~...,ı 
mal Reşit ve La§inski Bey:let' ile tat" 
Cem:il Beyden miireldı:ep heyet f""' 
tından re1iıi& olı.marak müsabaka öJı' '-... 
lanna ve teknik er.ulara uygun 
lan müsabakaya kabul edilecektir, 

1 O - Kabuiüne lı:arıır verilen ,....
ıin notaları hem radyo hem •P"" .,er 
muıw olan Olimpiyat gazeteaile .,ıli , 
redilerek umumun intihabına ~ dl" 
lecd< ve muayyen bir gecede .• '°..:A 
orkestnııımz tarefmdan aziz ~~ 
""' dinletilecektıir. 

11 - K>ymetli samilerimiz e~ 
ınotaaım tetıkiık etmİf bul~_.., 
eoel'!eri ortre:.tnınuzdan da ll~_H 
sonra ilan edileoek bir müddet .,,,,..,, 
da reylerini yazı ıile fÖd<etimİze ~ 
recelder ve !{erek T angolarm -~ ~..J 
Valslerin birinci, ikimi ve üçiincÜ>"' •• 
bi=at kendikri mtK.ap etmiı ~ 
ıl,m,dır, 

Süıuıet düğünü , 
Hiliilialımer ve HimAyeietfal c~ 

yetleri Şehremini nahiye&İ ıubel"" tİİ' ıı 
rafından miqtereken tertip edileı> /1' k· 
net düğünü bu alqam ŞehreıniJ>İ" 
34 üncü ilk mektebin bahçesinde fi' ~ 
pıluaktır. ..ı. , 

Düğünde gençler tanıfmdan ...., Ilı 
telif oyun1ar, muzik, hokkabaz, oı'
oıyunu, Karagöz oyna-caktU'. 

ta 
t; 

Erenköyünde sünnet il 
ve güreş ıi 

#. ç~ Erenköyünde fakir ve yetim Ç ti" ~: 
ıl:aruı sünnet düğünleri nıenfaa ti"". ~ 
Himayeietfalin ErenkÖyÜ tubeai - ..iti b'

1
•, 

fmdan yarınki cuma günü ala~;;... 
pehlivan güreşleri yaptırıl~.J bı 
Memleketin tan.mınıt birçok pe.lıJJ'-
B:ı ba giİre§e if!>rak edecektir. ~ 

Heybelide d~niz bayraıJll ~ 
ve balo it 

Adalan Güzelleıtirme Cemiyeb; Ilı 
ra:fmc!an yannlııi cuma günü He,Ö;;; 11 
da plaj cıa deniz bay•'8Dll tertip .J ı, 
ıuiştir. Deniz '"" yiİ:z:n1't yarIJları. 1".'"w t 
lacaktır. Y arıflara sabahleyin "'°" ~· 
nacaktır. ..:.# d 

Bu ge<:e de Heybeli pla~ t 
sunda da bir aile balosu · -:;;..or ~ 
Bu baloya birçok zevat davet .,.,...~ · 
t:R-. ....., lı 

.illiy~j 
.. 

Aınn mndesi "MiLLiYET "~ 

ABONE ÜCRETLERi '., 
TUrldye için HariC~~ 

3 a7lrit ı , • • • .. • 

6 " ••• · •••• 
12 " ••• - ••• 

L. K. L. ' 
4- 8/ 
7 50 14 _,. 
ı4 - 28 :::/. 

adıft(S I ' 
Celc:n eTrak ıeri •erilmez.- M 41 

l'eç.en oüılıalar 10 kuru1tur.- C.Set.e&iflllı' 
matbaaya ait itler İç.İn mildiriyet.. .,I f" 
caat eJilir. Ga%etemİ& ilatılarıa m•'o 1 

tini kabul etmez. 

.,t! 
- - --~ ·ıe 

Raşit efendi bu terbiyesi~~ı· 
dayanamadı. Bir tokat yapıfl'~f 
Sansaros avaz avaz ağlamağa ıı'1' 
!adı ve Raşit efendiye bir kaç ;ı,1 
turlu küfür savurdu.Bu sefer d f' 
çok dayak yedi ve daha çok lıtf 1 

kırdı. Konu komtu pencereler~ııİ~ 
pılara çıktılar ve Ratit efendi 01· 
Ali çocuğu bir temiz ıılatmakl:B> 
Juğunu gördüler. 1 

-Yahu! Raşit efendi, etme 
nahtır! . rıİ~ 

- Elin yetiminden ne ıııte 
biraded Jil' 

- Dünyada merhamet kal 
mı~ ki! s-~ 

Her kafadan çıkan ses heJ?.,-0tıil' 
sarosun lehine çıkıyordu. Gıı tıi' 
yü işiten hanım hemen bafınÇot" 
~ey örtüp pencereden sarktı. t;et" 
ğu kurtarmışlardı. Kadın pen 
den· ö'' 

-· Siz karı~mayınız. BeniJJJtl~~~ 
mıma ne karışıyorsunuz? ~ eıtı~1 varolsun Raf İt efendi! fyj;r ıt 
de döğdün. Bugünletde ona 1 

ı~r olmuştu. 

Sansaros ağlıya ağlıya: -nıtl'' 
- Ben senin adamın de!.ııı· 

Ben sen·n evinde durmıyaca}eıJ 
- Ya! Öy!e mi? Defol. 

den defol! ı; / 

' 

' 

,1 

nin i,in dP orada. · na çıkmazdı. kılmıf bir tamir kulübesi vardı. O. rahatsız, sayrklamlı bir uykunun karıtacak. 
~_:_---=-~~~~~~-==::.::-==~:::::..:..::.:::~L...:.=:::::::..::!.:::==:....:::....:::=.;:;;:::;..J..-~~~~~~~~~~~~--
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Elbise biçimleri 
1935 in Kadın ''siluet,,i nedir? 

1 •••••• 1 

Omu~Daır yuıvarrDcaık k©ıD ... 
çaDaır gennş'ltüır 

Küçük Hanımlar, Hanımefendiler modaya 
uymak için evvela karın doyurun 

Bu senenin tekli ne olacak? Ka- ı Artık zayıf kadın, sıska kadın ~ık 
dınlar ne biçim elbise giyecekler? sayılmıyor. Bunun yerine etli but. 
Biçim dediğimiz zaman uzun ve- j lu kadınlar hakim oldu. Bir kadı
yahut kısa etek meselesini kudet- nm zarif u.yılması için muhakkak 
miyoruz. Çünkü Parisin ve Lon- 60 kiloyu doldurmuş olması l&.zını. 
dranın en lüks terzileri bu iti hal- dır denildi. 
!etmişlerdir. Hem kısa hem uzun Zayıf kadınlar başladılar pasta 
etek: ~odadır. . . yemeğe, unlu t eyler yemeğe ... 
Bıçım, k~dı?1n teklıru ~eydana I Bağırsaklarile bir olacak derece-

çıkaran şekıldır. Daha dogrusu a- de küçülen midelerini açtılar ge.. 
lafranga tabiri ile k!l,~~ın "~iluet,, nişletiler... ' 
idir. 1935 te kadının Sıluet,,ı ne o· Bu vaziyette tabii artık kübik 
lacak? . . elbiseler moda olama2d!. Kadmla-

Moda kadınlara şımdıye k~dar rın yediklerini göstermeleri lizım-
bin bir çeşit gölge verdi. Es~~.~n geliyordu. Onun için vücudun bü-
bel gayet dar omuzlar ve gogus- tün inhinalarmı meydana çıkaran 
ler genitti. Buna mıJtcabil metreler- elbiseler meydana çıkmağa ~la. 
ce kuınıqtan eteklikler yapılıyordu. d 

~oda bunlara bir makas vu~u; 
1

Bu i mani ık moda.sının tabii bir 

f 
• 

J. 

/ 1. 
'"; 

·ı 
• .. •• • 

... . 
• / ' 

• 
• . 

• • 
• • • 
• 

• 
' • 

' • 

• 

A~a yer yer duvarcı malası gıbı . f ~ 'd" 
k d l d .. k.. yapb V" ud netıcesı ı ı.. ,,,,,.------ -------.. 

a .ın an ort. OfC • uc e Şimdi kadın Siluet tipi omuzlan ' 
zavıyeler verdı. · lakt Gög"sü me·....:ıana . d . . genıt yuvar ır. ""' Yeni modeller 

s 

.> 
, 

• 

Aile doktoru dillor ki: 
Çünkü, kübik tekıller mo a ıdı. çıkmış, kalçaları geniJlemittir. Yel 

Kübizm iradın elbiselerinde de ken hasıl vücudun bütün inhinalarını 
disini göstenneğe başlamıftı. bütün iltivalarmı gfüıterecek tekit. 

l,te .U. birk~ ya:z; modeli falı. 

dim edi)'Oru:ıı. Yalrardaki Q§ağıdaki 
11e aoldaki kliıeJerde ya:z; elbiıelerin
de Emprime'ler çok modadır. Bu 

kumaılann bilhaua noktalı, ;yıtllm'· 
lak garnitürlü obna:aına itina etfj. 
liyor. Bu modanın MJnbaharda da 
hakim ola<:ağı temin edilmektedir. 

O oksijene j 
ıı:ı,? ~ksijene her eV'Cle bulun-
~U 1 lazıın gelen bir ilaçtır. Çün· 
~?v;leıninle çok iyi. bir anti
'İltl ~r. Yar~larm, çıbanlann, ke
~.~n yıkanmasında, remizle~ -
ı0111llıd~ kullanılır. Bütün milc
laaf~~ı ı~~le eden bir miizadl 

•ıındur. 

lal"t Bundan başka boğaz haıtahk
!İfa~a k~rşı hem tahaffuzu ve hem 
~G~ 1 tesırleri vardır. Meseli kü
ait ~anım boğaz oldu değil mi? 
ka ncan O oksijene'yi üç fincan 
bi Yııaınış suya ilave edin. Verin 
h:6ııargara yapsın, derhal boğazı 

fler. 
~11iundan başka vücuttaki kıza. 
~~ıltla.ra, inılifalara, eğzemeye t. ı1a çok .iyidir. 
~' _1r bardak suya bir çorba 
tııükgı O oksijene ilave ederseniz 
ltıjl "lllınel bir dit ili.er elde et
ltııı· olursunuz. Bunı.ınla ağzınızı 
ttle ı~l~Yin ve fırçalayın, hem diş 
~iıj~nız kuvvetlenir, hem dişleri • 
~eıe ıtl'attnda ka lan mikroplar 
~ d~fekte olur, temizlenir, hem 
lııte •ş.lerin ÜPr:ne bağlanan ke . 
t,1lı gı~g· de açılarak di,lerinize 

O bır beyazlık gelir. 
~ksijene'nin bundan başka 

daha birçok kuHaruldığı yerler 
var<lır. Size bir de O obijene ban
yosu tavsiye edıelinı: 

35 - 37 derecei hararette bir 
banyo dolusu suya bir litre O ok
sijene ilave edin. Hararetin tahtı
tesirinde oksijen milyonlarca kü
çük parçalara ayrılır ve vücudün 
mesamatından içeri girer. Biraz 
soııra vücuıt müthiş bir krrıklrk 
bis-reder. Çünkü oksijen şifakar 
tesirini yapmıştır. 

Ayrıca bu suretle yapılan ban
yo vücudü daha iyi temizler cilde 
bir taravet veııir ve bazı vücutlar· 
da ™ısıl olan sivilcelerin çıkması
na mi.ni olur. 

V elhassıl O oksijene devayıkü
dür. Her evde bulundurulması la
zım gelen bir ilaç.tır. 

Fakat bir mahzuru varsa ç* 
dayanmaz, bayatlarsa suyun için
den oksijen uçar kaybolur. 

Dunın size O oksijene'yi sak
lamanın u~ulünü de söyliyelinı : 

İçine bir miktar Eter ili.ve e
diniz. Ve yahut hlraz alkol koyu. 
nuz. Bu suretle oksijen'in uçma. 
sına mini olursunuz. 

Bundan başka O oksijene'yi 
ziyanın giremi-yecei;;i, serin b'İr 
yenle saklamak lazımdır. Eğer 

Kübizm serttir. Ç'ızgilidir. Bun- dedir. 
da biraz hatin bir ifade vardır. Herhalde yeniden bir zayıflık 

modası meydana çıkıncaya kadar 
Omm ic:in kadınlann elbiseleri de bu devam edecektir. 
böyle oldu. Göğüs kayboldu. Kalça- Onun için küçük hanımlar, ha-
lar daraldı, omuzlar birer zaviyei nımefendiler, bol bol httmur itleri 
kaime oldu... bakfayal'.!-l', börekler yemeğe ha. 

Bunda zayıflık modasının da bü. .k;;;m;;.k;;.i ,;;;m;;,;od;.;;;,;a~ya;;.,uy;;;;.as;;..m.ı.z •. ____________________________ _,ı------

yük tesirleri gcrülüyordu. Çünkü 1 ıF a ı <ciJ e 1 D m a 1 lOı m t 1 
bu moda kadınlarda et namına ne • 

varea hepsini silmit süpürmüt ve Elma~ıları muayene rursanız o zaman meseleyi anlı- j dığı bir şey d~ğil. Fakat onun ye. 
orta yerde yalnız bir kemik yığını yorsunuz. diği kaplarda nasıl yemek yeme • 

Aman efencJ:m aman, ah ıu ı·? ·bırakmıttı. Bir zaman geldi ki, ev- Fakat bunun için de bakkal te- 1 ·-

velce sanatoryomluk diye acıdı. ka11iki hanımın elmaslarını bir gör razıisi kullanılmaz ya. Kuyumcu Çoluk var, çocuk var. Ya onlaQ 
mel,. ı·d:nı"z. Her birisi ma...,llah t · · l" O ..ı b rde d h talık ? ğmıız kadınlar dünyanın en tık en • ~- erazm azım. nu ua er ye a as geçerse 

zarif kadını addedildi. Bittabi bun- nohut k:ı.dardır. Hele bir yüzüğü bulamazsınız. Bunun için s.ize bir işte dertsiz b~ bir dertl ~ 
var. Aman efendim aman... Pat- usul tavsiye edeyim: I lar vücutça zayıflıklarını elbisenin Bulatık ta lizol e yıkanmaz )'1' 

teklile de fazlalaştırmak istiynrlar- lamıf mısır gibi.... Doğrusu çok Beyaz bir ki.ğrdm üzerine bir Sonra pis pis kokar. Ka~ 
d O · · d -~ı,uJ 'b" · 1 Elb tt siyah nokta yayınız, sonra elınası ı. nun ıçın uvarcı .,..... u gı ı zengın şey er.. e e ya, onun k olmaz. Kaynıyacak teY var, kay • 
düz elbiseler moda oldu. olmıyacak ta benim mi olacak, Pertevsiz gibi kullanarak bu no • namıyacak u-w var. Bard·,._ ehi 

Fak · d' " • d .. '.+" b ha •. L '-- '-" taya bakın, eğer noktayı iki tane r-~ -· at tım ı ruzgar egıtmıy.ır. Paşa a sının bir l'Cl< ıuzı roı. l b" · kaynatamazsımz ya. Sı'ze bir -~ 
- - - --

güneşli ve sıcak bir yere bırakır
sanız suyun içindEıki. oksıijen'i yel 
üfürür su götürür. 

Elinizde O oksijene yerine yal
nız au kalır. Hadi bugünlük bu ika. 
dar nasihat kafi. Bir daha .sefere 
başka şeylerden de bahsederim. 

Aile doktoru 

ve yahut şekli bozu muş ır vazı.. r-;1ı 
Ondan miras yedi. Sonra Mısır • yette görüyorsanrz felaket! De- aöyliyeyim mi? Bulatıklan kayma 
dailci amcası öldü. Dünyalar .kıa " mek elmas yalancı imiş, cam- suya atmak ta hiçbir fayda ver • 
dar para bıraktı. mış... mez. llla ki beraber kaynamalı-

Hoş, oğlu haylaz çıktı har Ah insan karşikıi hanımın mü- Onun için kaynatahildiklerinizi 
vurup harman savurdu amma ol- ce?herlerim bir eline geçirse de meseli. çatalı, k~ığı kaynatın, 
sun! Yemekle bitir'Jir para değil böyle siyah nokta ınulü ile bir tet- kaynamıya dayanamıyacaklan de. 
ki bu! kik etse. O zaman sakalı ak mı sıcak suda yıkayın. Ve çıkarır çı -

Fakat pek te güven olmaz. kara mı insan anlar., 

İşte • 
sıze güzel bir tenis elh;ses· 

Bugünlerde elmaslann da hilel.isi 
çıktı. Avrupalılar öyle yalancı el
maslar yapıyorlar ki hiç sahiciler· 
den farkedilmiyor. 

Bulaşık yı\c:amak 
Olur a, tanrmadığınız bir adam 

size misafir geldi. Siz tanımıyor
sunuz ama beyefendi gayet iyi ta
nıyor ve hatta zavallıya da çok a
cıyor. Çünkü etraftan sızan haber
lere bakılırsa hastalıklı imİf ..• 
Vapuru kaçırdı size yemeğe kaldL 

karmaz derhal ~ıkı sıkı iyice kı.
rulayın. 

Kurulamak mikroplan temizle
mek için çok iyidir. En güzel usUI 
budur. Onun için bazı kimselec 
lokantalarda bardakların kenar • 
larmı evvela iyice bir silerler ~ 
biç te fena yapmazlar. Sıcak su " 
yun alamadığı mikroplill'ı havlu 
alır. Süpürür.. _ 

-
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Meeeli. iki yüzük yapıyorlar. 

İkisi de platinden, birisinin üstü.
ne sahici, atelcWıiıı üstüne yaılan
cı elması koyuyorlar. Farkedebi
lene aşkolsun, yalnız tera7.İye vu- Öp babanın elini. . Yemeğe kal 

:· 
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. işte size güzel bir tenis elbisesi modeli ve patronu 
L'~r~yoruz. Bu elbise 2,50 metre uzunluğunda beyaz fa. 
nıla_dan .veyahu_~ ketenden pekôlô. çıkar. Bunun için ev
ı;ela resımde gosterd'iğimiz ebatta kô.ğıı1lar üzerinde bir 
prova yapın. B'!kın size iyi geliyor mu? Tabii biraz şiş· 
man veyahut biraz zayıf olanlar hesaplarını ona göre 
!utmalıdır. Ondan sonra bu kô.ğıtları kumaşınızın üstü

\ ne yayın ve makan elinize alın: 
- Hadi güle güle! ..• 

, Artık parçaları biribirine teyelleyip sonra makine-
- • ' ı - 'Urmak kalır. Bu küçük elbise için de terziye gidecek 
-. · · -· -- · ··--· 6 'i!· -· · · - · · · · - · · · • - - -'»\ 'iiüsiniz ya. Şöyle beş altı saat çalışsanız bu işi pekôlci 

-aşarabilirsiniz! 1 

? 

1935 senesi biçimlerı 
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Bir Fransız gazetecisi 

geliyor 
Petit Pari&ien ve Exelsior gazete

leri sahibi Mm. Dupuy cuına günü 
tenezzüh için şehrimize gelecektir. 
Mm. Dupuy Fransanın aabık Maliye 
nazırlarından M. Dupuy'nun zevceai
dir. 

Türkiye - Yugoslavya 
ticareti 

BELGRAD, ı5. A.A. - Hariciye na· 
:ım, Ankaracla Türkiye ile Y ugoılavya 
•raunda aktedilmit olan ticaret itilif· 
nameıinin ta.ati.ki talebini mute.zanunm 
kanunu, Mebuııan mecliıine tevdi etınİ§· 
tir. 

\. 
Türkiye - Amerika 

tiacreti 
'ANKARA, ı5 (T.Wonla) - Şi

mali Amerilm eşyaamm yapılrmı ve ya
prlacak ticaret itöliflarile seri>eatçe ve
,... tealııi:t ed>len kontenjanlar ve husu
•İ takaii eaası dahilinde memld<etünize 
oıokuhriaamıı gümrük! ... vdcaleti twnim 
ıeımi,tir. 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığının tamimi 

ANKARA, ı5 (Telefonla) - Güm
riik muhafaza umum kumanclanlığma 
Lir tamim gôndererek gümrük aalonla
nncla vazife alan muhafaza msnurlan
.,., giiımrük muayene memurları tara • 
hndan muayene edi.len ve "f}'Blar ara
•mda re6me tabi e§yıılar bulunduğu 
halde ~ tabi mtulmamasma dair 
muamele yapıldığını görürlene bu "!
yayı gümrük haricine çıkartmıyarak 
gümrük imirine ve müfettiP,,e malu
mat vermekle beraber derhal zabit va
rakası tutmalannı bildirmi,tir. 

1 Küçük haberler ı ._ ___ _ 
• Ankara merl<ez memurlanndan 

TahHıı Bey münhal bulunan ....myet 
müdürlüğü ikiDCi tube üçüncü kmm 
meri<ez memurluğuna tayin edilmiı ve 
yeni vazifellİne baıJanuıtır. 

• Sağır ve di.lııizıler cemiyelİni:n ter
CİI> etmİ§ o1duğu Boğaziçi, adalar ge. 
Antiai bu akıam saat 7 de Şirketi Hay• 
l'İye idareııinin 68 amıanıılı vapunle 
!Yapılacaktır. 

* Himayeietlal Cemiyeti Cağaloğlu 
Hilifuıhmer cemiyeti ittisalindekı eski 
ıemniyet undığı binaımı aatm aı1mq. 
tır. Cemiyetin vilayet meri<e:ıi bu bina
da çalıpnaldadır. 

• H:im.yeietfal Cemiyeti umumi re
Hi ve Kırtdareli mebusu Fuat Bey teh-
rimize gel mittir, • 

Buğday mahsulü 
LONDRA, ıs (A.A.) - 25 Ağus. 

Joa ı933 de buğday istihsal eden 22 
memleket eraamd& akdolunan bir iti 
laf mucibince dün toplanan buğday 

Jatitare koullteai kuraklık yüzünden 
ıbidis cJ.an. :reni V82İyeti tetkik eyle
mip. Diğer mmııleketlerin aksine 
olarak buğday mahsulü bu aene fevka 
!ide çok olan Arjantin hisae&ine iaa • 
bet ecı- ihracat mikdarınm çoğaltıl • 
.,,.unı i&temektedir. Bu söylendiğine 
l'ÖN, bu aeneki kuraklığa rağmen mev 
cut dünya buğday ıtoku ı922. 1925 
devrelli ~·sptjıinden ıene iki mi.e.Ji faz 
ladır. 

'J'ari mektuplan 

Hala su verilmeyen evler 
Geçenlerde bir nüshamızda karile

f'imizdm aJ.drğmııız mektup üzerine Ar
ıurvutköyü Adalı Mlkakta on bir evin 
terlıcos suyu olmaıhğuıdan doıayı ..,. 
euzluktan pi<ayet ettiklerini ya:unJ§• 

tık. 
V ıılıi olan bu çok haldı 1'J<iyetin 

p..mye laular merciıinin nazarı dild<a
tmi cell>etıuediğini karilerirnizi.n mÜ· 
•acaatınclmı anladık. S.caklano bütıiin 
pddetile devam ettiği bu mevsimde 
•uauzluiun ne dandı: olduğunu bil
mİyen yoılı.tur. 

Ali.kadar ma.kamm buna acil ......, 
buılacağmı ümit ederiz. 

C2!!2 

!Sanayi hayatımızın 
Belkemiği 

(Başı 1 inci sahifede) 
baı olarak kömür müştekahnı sarf et
meği artırmak ile memleket yalnız sana
yide değil, her sahada mütemadiyen in
kiıef ebnİ! bulunacaktır. Elde bulunan 
sanayi proğramı demir mevzuunu ele 
aldığı gibi, faal bir ıurette kömür mev
zuunu ele almıttır. 

Ve bir iki sene zarhnda demir 
ve kömürde, sanayi noktai naza
rından, vücude getireceğimiz eser
ler memlekette sanayi hayatının 
belkemiğini vücıide getimıif ola
caktır. Kömür meselaini bütün 
memı.~ket ifin büyük bir dava te· 
lcikki ediyoruz. 

Memlekette kömür aariiyı;bnın art
ması, memleketin medeniyette yükselme
ıi için elle tutulur en kıyınetli bir de
lildir. Kömür havzaaının meseleleri çok· 
tur. Bu meselelere ceaaretle ve kuvvetle 
girmek memleketin inkitafı için geri hı
rakılmaaı caiz olmayan bir lüzumdur. 
Biz bu karan kati bir azın ile vermit bu
lunuyoruz. 

Netc"celer 
Şimdiye kadar aldığomz neticeler ce

saret verici ve te,vik edici mahiyettedir, 
Cumhuriyet kömür havzasım iıtihaali~ 
hn geçirilen nukdar olarak 600.000 ton 
ile ele almışbk. Aldığım maliimata gö
re bu aene 2.000.000 u geçen bir ton 
miktarını yet'Clen çWarmq olacağız ve 
bunun tamam bjr buçuk milyona yakt
nrnı geçirilen kısma nakletmi' huluna
ca~ız. 

Dün ve bugÜn temel attığımız ve
ya açtığunız müesseaeler yüz binden 
fazla toin aarfetmek için kömür hav
zaama yeniden m\qteri olmuştur. B. 
M. Meclwnin kanunlarının ve prog
ramlarının tahakkuk ettinnek ve mil 
lelin umumi inkişafına bütün kuvvet
lerile çalışmak i • ·., milli bankaların 
gö.terdikleri gay1 "t sizin huzurunuz
da ve ı.izinb beraber bütün memle -
ketin takdir etmeği vazife aayarım. 
Her hadise bize memld<ette sa
nayi programınm berkesin sev
diği ve takip ettiği umumi ve mi:ti 
ülkü olduğunu göstermektedir. Hiç bir 
program bu kadar ımıumi ali.ka ve 
heyecan!& kabul edilmemittir. Bu hal 
programın tahal<kuk ettirilmesi. için 
en kuvvetli unsurdur. lki seneden.beri 
yeni aanayi için tasavvur ettiğimiz za 
mania ..at gibi qlem'1tir. 

ı. Bankası Sümer Bank ve bütün 
bu harekeıteri kudretli ve uğurlu 
eliyle idare eden lktM&t Vekili 
Celô.1 Bey progı annn ta1bilı:i içi !Vze 
hangi müddetlerdeın bahsett:ileft., p -
.mm zamaıvnda tahakkuk et1irmişt.r. 

Şimdi temelini attığımız fabribyı 
bir sene sonra açnııı olacağımızı ken • 
diJeri bize bildiriyarlar. Billıaasa yeni 
tesisatta zaman cetvelini tahakkuk 
ettirebilmek büyük bir kuvvettir. 

Meselelerin iyi tetkik edildiğine, ted· 
birlerin gayet iyi hazırlandığına ka • 
naat verici lıü- delildir. Bİ2lUn memle
lcette geri "" u::z-ak zamanlarda zaman 
mikyaunı iyi tayin \'<: tahakkuk ettire
bilmek cumhuriyetin hu-susiyetlenin • 
dendir. 

F abri!<amn miie&!H.leri bugün teme
lioi atb ğnmz müeasesenin ancak bir 
ba}langıç olduğunu bildiriyorlar. Daha 
bunun temelini atan.en müteakiben 
vücuda getirecekleri eaeder içiın kendi
lerinden söz ve zaman almağa çalı§ • 
twn. Hepimiz ayni sevinç ve heyecan 
ve bir de ~ zamanlan cüratle 
kapamak için hay>riı bir sabırsızlık için
deyiz. 

BUy;ik Türk umleti durmadan yüce 
OOdeilere doğru ilerliyor. Büyüık Tiirlı: 
milletiniın her ......, alacağı mesafeler 
kobyca tahmin ediJmıfyecdı: kadar ge
ni, olacaktır. Büyük Tiirk milleti yük. 
aeık kabiliyetinin insanlığın ve mede
niyetin haynna ve hizmetine olarak en 
ğeniş m:kyuta aarfetmek gayretinde • 
dir. 

lunet Pa,a Hazretler.inin nutkuna 
fırka reisi tarafından söylenen bir nu 
tukla mukabele edilmi§tir. Meruimi 
müteakıp Türkiye ı, Bankasında aek 
aen kiş.ilik bir ziyafet verilmittir. Öğ
leden oonra Kilimlide iş Bankası kö
mür mmtakasmda yeni kömür yıka • 
ma fabrikası merasim.le açıldı. Kölim
liden Zonguldağa dönüldü. ~kun te 
zahürat arasında Gülcemal Ayancığa 

4648 

Dil kurultayı 
(Başı 1 inci sahifede) 

muştur. Tek cilt ve faaikül satılmaz. 
Satıı merkezi, Türk Kit.pçılık Limitet 
Şirketidir. Bugünden itibaren müracaat 
edenler birinci cildi alabilecekler ve ikin· 
ci cilt i,in de kendilerine makbuz veri
leceki.ir. Dergi kendilerine ayrıca gön .. 
deriimekte olan zatlere indeks faıikül
lcri de gönderilmektedir. 
Kurultaya İ§tırak edeceklerin iaimleri 

18 Ağuatoa ı934 cumartesi günü 
aaat ı 4 tc Dolmabahçe aarayında top
lanacak ikinci Türk Dili kurultayına 
aza olarak iştirak etmek üzere müra
caat edenlerin beşinci lis.te&i ıudur: 

Necmettin Sadık, Hıfzı Oğuz, Ser
ver Rifat, K&niye Abidin, Semih, Va
la Nurettin, Senih Muammer, İhsan, 
Haydar, H. Mahir, Ahmet İhsan, Hik
met Feridun, Namık Edip, Neşet Ha 
lil, Nuaret Kemal, Haaan Rasim, Enia 
Tahsin, Ahmet Şiikrii, lak ender F ah
ret tin, Etem izzet, Ali Rıza, Dr. Re • 
cep Ferdi, Galip N~t, Aziz Nihat, 
Feridun, Talat Mümtaz, Baytar Ah· 
met Cevdet, izzet, Hii.snii, Namık Ne
cip, Mehmet Riza, Eaat, Halil Kadri, 
Hüseyin Avni, Suat Salih, Ahmet Zu
huri, Na,it, Hilmi Hanım ve beyler. 

2 - Kurultaya daimi dinleyici o • 
!arak i,ıirak etmek üzere müracaat e 
denlerin be~inci liate.~i .sudur: 

Tevfik, Sabahat, Seniha Nafiz, Ba
bPınza'°'"" Sül'""'· Na..-=~·• J•· .. ~... 1''- .. 
bide, Akdeı Nimet, Akil Muhtar, A
kil, Keyyioe , Bedia, Tevfik, Mediha 
Faik, Sevban, Ömer Nazmi, SAbiha, 
Salih, Vildan, Oaman Recai, Mehmet 
lhMn, Ceınalettin Server, B'.irhanettin 
Celal Bedii, Sami, Abm.et Hamdi, Is. 
mail Hakkı, Mehmet Ali. Muslihittin, 
Manaur, Şefik, Fevzi, Hakkı Nazım, 
Hüııamettin, Kıymet, Nurettin, Tevfik, 
Tevfik. Tevfik, Ömer Lut fi, Ziya, Ru 
hi, Adil, Süleyman Edip, Süleyman 
Ahm<>t, Süleyman Sevket, ls:mail Şev
ki, Şevki, Nazif, İzzet, Muharrem, 
Matmazel Melin p;yosyan, Tohdaryan 
Karabet Bey ve Hanımlar. 

3 - Bu hetinci liste ile evvelki lis
telerde adlan yazılı zatlar her gün 
aaat ıo dan 12 ye ve 14 ten 17 ve 
ı...dar Dolmabahçe Mifü Sarayfar mü
dürlüğü d.üresinde açılan davetiye da 
ğıtma merkezine müracaatla kartla • 
rmı alabilirler. 

4 - Altıncı ve IOl1 liste yann neş
redilecektir. 

;(urultay 11Uzakeratını 
dinlemek için 

halkevimlen: 
18 Ağustosta Dolmahabçe ..,..ayın. 

da açılacak ikinci döl kurultaymı de
vamı müddetince ta.kip etmek İs>tiyen 
yurttaşlara bir kolayld< olmak fuıere 
E -rimiziırı Cağaloğtu merkez ve Tepe
ba,ındaki Beyoğlu lama salonlanmız. 
da radyo terlibah alınmıştır. Arzu e
denler lruruitayı her gün bu iri ...ıon
lanmrada takip ecld>ilirler. 

Nurullah Esat Bey Moı-
kovaya gidiyor 

Yeni yapılacak fabrikalar hakkın 
da Rus Sovyet hükı'.iıınetile temas et -
ınek üzere Sümer Bank miidürü Nu • 
rullah Eaat, Meclisi idare reisi Safa 
Beylerle üç mühendisten mürekkep 
bir heyet bu alqamki ekapreıle ve 
Berlin yolile Moskovaya gidecektir. 
Heyetin seyahati bir ay ıürecektir. 

Mekteplerde yangına 
karşı tedbirler 

Maarif vekaleti, mekteplere bir ta· 
mim gÖndererek, yangın telılikelenne 
kartı almması icap eden tedbirlerin &Ü• 
ratle ikınaılini bildinniştir. 

Mekteplerde hadenıeler ateş yakıp 
yemek pişirenıiyeoeklerdir. Bu hmusa 
da.kat edilmesi ioçWı metkep idare he
yetleri memur edilm:iştir. 

hareket elti. Y arm sabah Ayancıkta· 
yız. 

Yolda ve Zonguldakta 
ZONGULDAK ı5 (Muhabirimiz

den) - Karadeniz kağıt kadar düz
dü: Sular aanki gemin.in bordralarmı 
okşuyordu; hamleci Türkün iktiaat 
.aa.vaşında aank.i ona sevgilerini aun -
mak İf.tiyordu. Sabah erkenden Koz• 
ludan yükaelen sevinç sesleri, geıni • 
nin bir marti hafifliğüle süzüldüğü ele· 
nizin engin ufuklarında derin akiıln 
bıraktı. 

Tam dokuzda demirlediğiınız Zon· 
guldak önü görülecek manzaraydi her ta• 
raf ıüslenmit büyüklerini kucaklamağa 
hazırlanmııtı. Türk elinin can damarla· 
rından olan bu memleketteki faaliyet i
lerleyiı yolundaki çalışmaıun en canlı 
bir nümunesi suni antrasit yapacak o .. 
lan fabrikanın temelleri bugün atıldı. 
Başvekil Paıa Hz. nin irat buyurdukla
n nutuk, ikti•t uvaşıncla verilmiı ye· 
ni bir direktiftir. 

Dürrü NECiP 
Bafrada 

BAFRA, ıs (A.A.) - lsmet Pa.
ta Hazretleri ve lktıaat Vekili Mah • 
mut Celal Beyefendi maiyetlerindeki 
elli kişilik heyetle birlikte Zonguldak 
tan Gülcemal vapur'1e cuma gÜnÜ 
Kunduz ormanlan Türk limited ıirke 
tinin kereste fabrikasının ihraç lima
nı olan Kwncağız iskelesini tetrif bu 
yuracaklardır, P~ Hazretleri Bafra 
yı ve bu meyanda kereste fabrikaımı 
ziyaretle tetkikatta bulunacaklardır. 
Bafra halkı ıevgili Baıvekilimizi çok 
büyük bir oevinçle beklemektedir. 
Nafıa Vekili Ali ve Maliye vekili Fu
at Beyler dahi ayni günde Bafrada 
Batvekil Pata Hazretlerine mülaki o
lacaklardır. 

Ayancıkta 
SiNOP, 15 (A.A.) - Batvekil is

met P&§& Hazretleri lktıaat Vekili 
Malımut Celal Bey Zonguldakta ku • 
rulacak aömikok fabrikaaının temel 
etma merasiminden ronra Zingal şir • 
keti teaaatıru tetkik makaadiyle Ayan 
cığı letrif edeceklerdir. Pa,a Hazret
lerini karşılamak üzere Vali Bey mai
yeti erk&niyle beraber bugün Ayancı· 
ğa gibni9lerdir. 

Temmuz ayına 
Ait tahsEat 

(Başı 1 inci sahifede) 
Diğer kazanç 
erbabı 
Hizmet erbabı 
Veraset ve inti-
kal v. 
Gümrük ve ar
ziye r. 
Gümrüklerde alı
lınan m .pulu 
1 thalat mua-
mel v. 
Sınai müesseseler 
muamele v. 
Diğer muamele 
Şeker ve ılikoz 
!ıtiblak v. 
Elektrik ve hava. 
gazı la. v. 

2.558.268 

55.290 

s.ı07.831 

o 

1.263.154 

596.010 
v. 

653.61.S Hampetrol ls. v. 
Diger maddeler ls. v. 
Kaıa ve deniz 

1.622.717 
887.310 

Sl.011 

3.753.636 

ı3.589 

1.203.66ı 

829.997 
29.415 

879.31ı 

ıll.406 
317.Sıs 
477.941 

av resmi 29.302 32.676 
Nakliyat c. 98.974 88.701 
Damga r. ı,120,48 ı,ı32,019 
Tapu h. ı 99,587 ı 85,353 
M&hkaneler h. 154,384 140309 
P ... a:paıt ve .U.-e 95,512 ı30,488 
Noterler O 81,466 
Mülga v..,g:ile.- S,065 13,039 
lnhiaarlar 5,000,000 6,317,630 
Tütün ve müskirat O 590,000 
müdafaa p. 
Devlet onnaolan 297,868 
Emlak sat?f bedeli 140,650 
Fenerler haaıılatı 107,56ı 
Askeruk mukellefiye· 11,400 
ti 

334,144 
117,191 
162,656 
161,733 

Tayyare !'esmİ 
Para cezası 

o 333,827 

Zam cezalııırı 
Müteferr.k hasılaıt 
J ktisadi lıWn-an 
Müvazene vergisi 
Sair .,..,..;c1at 

26,4Sı 
17S, 790 ı28,009 
219,2ı 7 ı92, 725 
925,478 ı,394,497 

1,494,976 1,626,913 
1,632,754 ı,502,649 

Yekun 25,706,231 29,213,548 
Buğday kanıma kar- o ı,068,840 
ıılığı vergisi 

Üniversitede 
(Başı 1 inci sahifede) 

mühtaçtır. Bu hwıuata tetkik.at yapıh 
yor. Bir program çizilmiftir. Faakt Ö· 
nümüzdeki eylulde fevkalade bir de
ğişiklik yoktur. Hangi aahaluda nasıl 
ıalahat yapılacağını, &İze aözle aöy)i .. 
yemem. Tedricen, icraatla, ıslahatı 
görürsünüz. Y alruz bu mene orta ted
riaat metkeplerinde haftalık ders a • 
dedi 32 den 28 e indir.il~tir. Ders • 
ler taıın bir aaat devam edecektir. 

Üniversite İ§leri 
Bu aeneki ders başlangıcında Üni

versitenin bazı fakültelerine birer .,. 
ruf ilave edileceli doğru değildir. Bu 
aene için böyle bir kararımız yoktur. 
Her fa.külte §Ündi olduğu tekilde ted 
risata devam edecektir. 

1 
Doçentlerin maap 

DoÇentlerin ma~larmın artbnl • 
maaı meseleli varit değildir. Doçent • 
let\ devlet memurudu.-lar. Devlet me
murlannın ise maaşlan, vGyetleri 
kanunlarla mukayyettir. Kanun ha• 
ricincle bir İ§ yapılamaz. 

Ecnebi profesörler 
Ecnebi profesörlerin hariçte İ§ ya

pıp yapmamaları meaeleaine gelince: 
Kendileri ile evvelce mukavele yapıl· 
mııtır. Bu muk&vleler alıkBmı tatbik 
edilir. Mukavelede hariçte İ§ görmele 
ri için miisa.ade edilmiş ise, muayyen 
ııekilde dı§&rlda da metgul ojıırlar. 
Müaaade edilmemiş ioe bütün zaman· 
!arını mekteplere bağlamağa mec • 
burdurlar.,, 

Yeni -profesör geldi 
Tıp r .... külteai için yeni mukavele 

yapılan dahiliye profesörü M. Fnmck 
dün şehrimize gelınİftir. M. Frank 
Bea-lin Üniveraitesi profeaörlerinden -
dir. Kendi&i Teırinievvelde tedrisata 
eba.flıyacaktır. 

Elktromekanik talebesi 

Fen fakültesi elcktromekanik şu
beai taleebainin yaz tatilinde muhte • 
lif f ahrika ve a.tölyelerde staj görme
deri takarrür etmiştir. Talebeler dera 
başlangıcında Üniversiteye dönecek • 
!erdir. 

Macar gazetecileri 
Dün geldiler 

(Başı 1 inci sahifede)' 

ınuıdan Dr. Tar ve M. Sabo, Macar Hir 
lap gazeteainden M. Frisa Uaag Torbat 
gazetesinden M. Ormos, Hetfai Naplo 
gazetesinden M. Nepoero, Elek gaze· 
tesinden M. Y emnicz, Tükür gazete • 
ainden M. Komor, Litteratura gazele· 
ainden M. Romary, Nuyugat gazete • 
sinden M. Teınyo ve refikalarmdan 
ınürekkeptir. 

Muhtereın miaafirlerimizin şehri • 
mizde kalacakları günler için mat • 
buat cemiyeti tarafından bir proeram 
IıazırlanDUJtı. Bu program mucibin • 
ce Macar me.olektaşlarmıız, Türk ga • 
zetecileri ile beraber dün öğleden oon 
ra a.aarı atika ve askeri müzelerini, 
Ayaııofya, Sultanahımet, Süleymaniye 
camilerini gezmiıler ve çarııda bir ge 
zinti yaptıktan oonra ak§&Dl üzeri Be 
yaz.rt kahvehanelerinde bir müddet din· 
lenerek lı.ir kahve içmi,Ierdir. Miaafir 
lerimjz, geceyi vapurda geçirecekler
dir. 

Bugün için Y alovaya bir gezinti ter 
tip edilmi,tir. Sabah aaat 8,20 Yalova 
ya gidilerek Yalova plaj lan, hamam• 
lar, Gazi kiitkü ile Gazi çiftliği ziya
ret edilecek ve Akay idaresi tarafın
dan Büyük otelde ıereflerine bir öğ
le yeıneği verilecek, anam latanbula 
dönülcektir. 

Yarın Boğazda bir gezinti yapıldık 
tan sonra Florya plajlarına gidilecek 
ve öğle üzeri Solaryom Pala..tıı !""el· 
lerine Matbuat ceIDİyeti tarafından 
bir öğle yemeği veriılecetkir. 

Avusturyaı1ın 
Istikla i 

(Başı 1 inci sahifede) 
Suvich İle göriişmiıttür. 

Prens, ya.nn ha.-..ket edecektir. 
Mumaileybın Kiccone'e gideceğinden 
bahsediımiı ve mumaideyhin ora}'ll tek· 
rar gibnek istemesi ikinci defa olarak 
Duçe ile görüşmek arzusunda bufondu
ğuna ba:nlolwımuş idi. 

Pren.siın bir i.kı gün V enedikte kal
mak ve sonra Viyanaya gitmek arzu· 
sunda bulunduğu da söylmırmt idi. 
Bütün nazırların ve bizza.t Duçenin iı· 
tirak edeceği büyük manevı-af..,., ı9 a
ğustosta bıqiıyaoak ve 24 ağustosta 
hilema ereceğ>n.ılen prensin ziyareti bu 
manevraların tam faaliyet halinde ol
duğu bir mmııma teaadiif edecektir. 

Avusturya ba,vekilinin Duçe ile ya
pacağl mülakat, ltalyan hükumeti i-
9İD malümat istihsali noktasından 
büyük bir kıymeti haiz olacaktır. Fil
hakika Avusturya hükümetinin 25 tem
muıı: vel<ayiinde Almanların mesuliye • 
tine dair bar dosya hazniamakta ol
duğcı sö~tedir. Avusturya bat· 
vdcili M. Mussolinıiniıı hali hazJTdan 
Sdlıusching lrobinesmm tcınAl etmekte 
olduğu Avusturya iıtıkliJ.ine müzahe
rete kaıt'i 6UT'ette azrnelmİ§ olduğunu 
gösterecektir. 

Bu müzaheret.in ame!i fddi ne o
lacağı ma!Uın değilae de Mon1IO!ini • 
Schuschingg mülakatı her halde çok 
kryrnet1i olacaktır. 

Starhemberg'in ziyafeti 
ROMA, 15 (A.A.) - Prens Star

hemberg, dün gece hariciye müsteşan 
Suviç ile ltalya hariciye nezareti erl<a
m t""efine bir ziyafet vermi,tir. 

ROMA, 15 (A.A.) - Prens Ştar
hembe.-g, hava yolu ile V eınedôğe hare
ket etmiştir. Riçiyone'da tevakkuf edip 
etmiyeceği meçhuldür. 

Tel sizi ba.anlar 
VIY ANA, 15 (A.A.) - 25 tem

muzda Ravag telsiz iatasyonunu ı...-.. 
lardan on beı k~inm muhakemellİ ha§· 
lamr§tır. 

MahkUm ediJen naziler 
VİYANA, ıs (A.A.) - Gnız ve 

Unz divanı harpleri üç naziyi ıs, 9, 
ve 5 seoe hapse mahkiım etmiştir. 

Avusturya ordusunu takviye 
edecek 

LONDRA, IS (A.A.) - Londra 
oiyasi maha61inde musittane deveran 
eden bir §a}'Öeya göre M. DoHfu.ssun 
ölümü ~e neticelemniş olan mui İayam 
clolayıısıi.le Avusturya hükiimeıinin bü
yük devletılere müracaatla Avusturya 
orıdusunwı kuvvetini va'Si mikyasta art
trnnak mezuniyetini talep edeceği ı:an· 
nolunmııktadıır. 

Ayni şayiaya göre, İngiliz, Fransız 
ve İtalyan kabineleri böyle bir tald>e 
k.aı-şı bir giina itirazda bulunmıyacak
lardır. Hatırlarda olduğu veçhifo Tria
DDID muahedesini İmza etmiı olan dev
letler geçen illd>aharda M. Dollfuaaa 
böyle bir müsaadede hulunmutlar idi. 

.llll! ..... 1111111111 ........ 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Ga!atasarayda Kanzuk eczahanesi 
kar§ıaında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

4637 .... 

nbul kunmnd:ı:ılığı sa· 
·ı· Jarı rt"a komiıwonu ı an ~ 

K is· 1. Fırka Satına?ma oırı 
yonundan: t 
Kumandanlığa bağlı kıt~~ 

ile Gümüşsuyu hastahaneıiııJll 
ihtiyacı için 20,000 kilo Çor~ 
lık ve Pilavlık pirinç açık ırıl. 
nakasa ile satın alınacaktı~: il 
halesi 19-8-934 Pazar ~ 
saat 15,30 ila 16 dadır. TalıP'. 
lerin nümune ve şartname~ 
görmek Üzere her gün ve ırı.~· 
nakasaya iştirak icin de o giJJ> 
ve vaktinde temin~tlariyle ~ 
dıklıda I. Fırka Satınalma 0 

misyonuna müracaatları. 
1 (55) (4695) sıo 

* * 
1. Fırka Satınalma Koırıi•· 

yonundan: 
Gümüşsuyu hastanesinİJI 

kalöriferde yakılmak üıer~ 
186 Ton Lavemarin köınürll 
aç1k münakasa ile satın alııI11" 
caktır. ihalesi 20-8-934 paıııf 
tf'l'i günü saat 15 ila 15,30 d~; 
dır. Taliplerin şartnameYİ go 
mek üzere her gün "e 
münakasaya iştirak için de .0 • 

gün ve vaktinde teminatl3rıY 
Je Fındıklıda 1. Fırka Satııı· 
alma komisyonuna mürac3ııt 1 
lan. (56) (4692 

sızı 
"' • 4 

İstanbul Kumandanlığı 
ihtiyacı icin 6 kalem evra!C 
matbua t~b ve teclit ettirile· 1 
cektir. İştirak edeceklerin şa' 
nameyi ve nümunelerini gör· 
mek üzere her gün ve ihf<leY'e 
iştirak edeceklerin 19-8-!>34 
pazar günü saat 15 te Fındıl« 
lıda lstanbul Kumandanlığı·, 
na müracaatları. (58) ( 48Z6ı 

FEYZIYE MEZUNLARI 
ve Muhasipleri Cemiyetindeıı: 

5 Ağustos 934 le akdedilen Konırred• 
ekseriyet hasd olamadığından, kal'İ jç• 

tİmaın ı9 Ağu ... tos 934 pazar günü ..-' 
ıo,30 da, Niıantatında F eyziye Lise•iP" 

de akdedileceği il:in ve muhterem ,..,,. 

larm teşrifleri rica olunur. 

Ruzname ı.- Heyeti lda..., raporu •ı' 

2 - 2 nci maddenin t•~' 

ZAYI - ı781 sicil nwneroıu araııacılı~ 
ehliyetnamemi zayi ettim. Y eni&ini •••· 
cağımdan hükmü yoktur. , 

(ı912) Kadri oğlu S,.,.,_. 

Güzel San' atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

• ~kademimizin muhtelii Şubelerinden mezun oluptll 
şımdiye kadar diplomalarmı almamış olanların 350 kuruş <le 

dört adet vesika fotoğraflariy le birlikte bizzat veya tahrire" 
akademiye müracaat etmeleri ilan olunur. (4759) 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan~ 

~ J\.şağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ki'• 
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakas3$1 

malzemenin karşılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talif" 
ler şeraiti anlamak üzere iste dikleri zaman münakasaya gıt' 
mek için de gösterilen gün ve saatte maliyeye teslim edil• 
miş ilk teminat makbuzu veya banka kefaletnamesiyle bit" 
likte komisyonumuza müracaatları. ( 47 44) 
Çift Alınacak eşyanın ismi Münakasa tarihi günü sa3ti 

34435 Yün Çorap 5 Eylül 934 Çarşamba JO 
28827 Tire Çorap 5 Eylül 934 Çarşamba t 5 

~~~~~~~~~---_.,/ 

Gümrük IVıuhafaza Umum 
Kumandanlığı Istan bul 

Satınalma Komisyonundan1 
1 - Gümrük Muhafaza kıt'atı zabitan binekleri içi~ 

teferrüatiyle beraber ( 48) ad et eğer takımı açık eksiltıııeY 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 -8-934 pdzartesi günü saat on dörtte' 
dir. . 

"3 - Tasdikli şartnamesi her gi.tn Komisyondan alıııılbı" 
lir. Ve nümunesi de görülebilir. . 1 

4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (270) Jıf. 
hk vezne makbuzu veya Banka mektuplariyle beJJi zaP111ıı 

da komisyona gelmeleri. (4471) · ~ 

İstanbul Sıhhi Müenseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğ~ndeıJ: ı1' 

Akliye ve asabiye hastan esi için lüzumu olan 226 kı>IA' 
ilaç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve~~ 6ıı.' 
ğustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretıY e 
tm alınacaktır. isteklilerin müracaatları. (4522) 



Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir:nci tertip Tasfiye ves'.kalarının şimdiye kadar 

inal bedeline mahsup edilmiy en kısmı Ziraat Bankalarınca 
nakten ödenecektir. 
l" . 2 - ikinci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil emva
tnın satışı mukabilinde kabul üne başlanmıştır. (4771) 

Edirne Belediye Riyasetindenı 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme alınmak üzere 

~O gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çL.~a 
tı_ rnıştır. Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi buçu ~
gu nisbetinde teminatı ve tekli fatını havi pullu varakayı bir 
zarf derfuıuna koyup üzerine ' ' Su malzemesi" ibaresini ya
~arak Yevmi ihaleden evvel Belediye Encümenine vermelidir-

~ er ... N~uneleri Edime Beled İye Hey' eti Fenniye Dairesin
e gorebilirler. 
d ihale 3-9-934 tarihine 

B' adır. (4728) 
müsadif pazartesi günü saat 16 

ıleyzik Boru kutu Adet 
" 50 M.M. 100 10 M. M. 60 M.M. 
.. 60 " " 75 .. .. .. " 

,, ,, 
" 80 ,, .. 75 .. " .. .. '' ,, 
.. 100 .. .. 50 .. .. .. .. ,, '' 
.. l?.5 " .. 50 .. .. .. .. '' ,, 
.. 150 .. .. 50 .. ,, .. " '' ,, 
.. 175 .. " 50 ,, ,, .. .. ,, ,, 
" 250 .. .. 25 ,, ,, .. .. '' '' 

3 
" Ueyı: JOO ,. ,, 25 ,. ,. ,. 

18 piriz musluğu iyi cins bur onz 500 
,, ,, '' 

Buş akle 12 kilo sikletind e dökme demirden ve üzerinde 
ı:~dirne B. S. markası olacak ve · sıcak katranla boyanacaktır. 
"'-'O adet 

Buş akle borusu 80 M. M. kutrunda ve 500 metre tulinde 
lOo adet galvanizli demir boru 3/ 8 kutrunda 2500 metro 

istihlak musluğu san piri nçten 500 adet. -
Su ile dolu tazyık altındaki boruları delmek için hususi 

ltıakkap b1r adet Puntamason şirketi nümunesine göre 
3/ 8 kutrunda delikli kurşun rondel 500 adet. 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 2500 kilo yoğurt 
~l-8.934 salı günü saat 14 t e pazarlıkla ihale edilecektir. 

8leklilerin müracaatları. ( 4 819) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
fiudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstanbul ve Canakkale Merkezleriyle Urla ve Tuzla tahaf 
fuzhanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden kö · 
ltıürü şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile münakasaya ko 
tıulmuştur. Münakasa 1-9-934 tarihine müsadif Cumartesi gü 
tıü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında Is -
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyon 
da Yapılacağından isteyenlerin Hudut ve Sahiller Sıhhat U
~uın Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne veya mez -
l\Ut Baştabipliğine müracaatları. ( 4571) 

5040 

Muallim aı·anıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta 

ltıel,tep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
ler aranmaktadır. (Riyaziye) (Fen bilgisi ,Tabiiye, Biyo
loji), (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, 
:çtiınaiyi\t, Felsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi ders
erinde İngilizce bilenler tercih edile•:ektir.) 

Lazımgelen vasıfları haiz mualliınlere menşe, kidem ve 
e~Jiyetlerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikala 
kde.beraber Ankara'da Türk Maarif Ceıniyeti Umumi Mer-
e;cıne müracaatları. ( 4717) 5123 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan; 
l 1 - Resmi gibi iki Motör teknesi inşası pazarlık sureti 
e eksiltmeye konulmuştur. 
b 2- Eksiltme 22-8-1934 çarşamba günü saat 14 de latan 
\ti Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komis

~'()llda yapılacaktır. 
3- Tasdikli şartname ve projeleri Komisyondadır. 

k 4 - isteklilerin Mühendis olduklarına veya Mühendis 
ıtllanacaklarma dair vesika ile birlikte muvakkat teminat 

ı;an (_1445) liralık v~zne ma kb~:;:.u v~ya Banka mektuplari-
. hellı zamanda Komısyona ge~melerı. ( 4642) 5150 -

fsf an bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
d Fatihte Kasap Üveys mahallesinin aynalı çeşme soıcagın 
.a 10 No. lu bahceli Ev Bedeli defaten ve peşin verilmek şar

::Yle 1229 lira ~uh:ımmen bedel üzerinde~.a~~k arttırın~. sa-
95Ia_caktır. Isteklilerın 5-9-934 çarşamba gunu saat on dortte 

hrahk teminat akçeleriyle müracaatları. (M) ( 4756) 

Gedikpaşada lstanbul Jand rma 
Satınalma Komisyonundan: 

(" ~ozattaki Jandarma alayının senelik ia.şe i~tiyac~ için. 
uçyuz altmıs bin) kilo ekmek ve (altmış hın) kilo sıgır eh k: (altı yüz bin) kilo saman ve (beş!üz bin) kilo. a.r~a~ın 

c'·Pah zarf münakasası 934 senesi agustosunun yırmt uç~
u Perşembe günü saat 14 de Hozattaki Jandarma Alay Daı

~es.indc müteşekkil Satınabna Komisyonunda yapılacağından 
alıplerin mezkur günün muayyen saatine kadar ilk teminat 
~e teklifnameleri1e Hozattaki mezkur Komisyona müracaat-
llrt. (4138) ~4695;, 

MiLLiYET PERŞEMBE 16 AGUSTOS 1934 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESI iLANLARI 1 
Devlet Demiryollarında 

yeni tenzilat 
Kuru Sebze Nakliyatı 

15 Ağustos 1934 tarihinden itibaren kuru sebze nakli
yat ücretlerinde, aşağıda yazıl ı tadilat yapılmıştır. 

1-Kuru fasulye, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bak 
la, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan "arpacık hariç", 

kuru sarmısak, kuru bamya, patates nakliyatı, tam vagon ha
muleli olmak şartile, F baremindeki ucuz ücretlere tabi tutu
lacaktır. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretlri de umu 
mi seyrihafif 9 ncu tarifenin 1 nci sınıfından 3 üncü sınıfına 
nakil ve tenzil edilmiştir. 

Sebze ve l\'!~yva Nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva nl\kliyatmı teshil için 15 Ağustos 

tarihinden itibaren mer'i olmak üzere tenzilatlı yeni bir sey
riseri tarife ihdas edilmiştir. 

2 - Bu tarifeye göre, bir vağon hamulesi asagri beş 
ton olmak veya bu siklet ÜzerinJen ücret verilmek şartile ton 
v~ kilometre başına yalnız 2 l.ı:uruş Ucret alınacaktır . 

3 - Muhtelif nevilerJe yaş meyva ve sebzelerden 
bir va~on hamulesi kabul edi !ecektir . Hamulenin kismen 
ambalajlı ve kısmen dökme olması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevkiya tı yapan mal sahipleri, vagon
larda 111 ncü mevki biletini hamil b'r muhafız bulundurmak 
hakkını haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvaları n perakende nakliyatından da 
ton başına 2,75 kuruş ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 
1 - Taz,. balık ve deniz mahsu'atı nakliyatında ton ve 

kilometro başına 1,80 kuruş ücret alınacaktır. 
2 - Bu nakliyata ait boş kaplar mahreçler:ne parasız 

iade edilecektir. 
•• 

Kuru Uzüm Nakliyatı 
15 Ağustos 1934 tarihin den itibaren mer'i olmak Üzere 

bilumum Devlet Demiryolları !!ebekesi üzerinde icra edile
cek kuru üzüm nakliy.atma, tam vagon hamulesi kaydına tabi 
olmaksızın, aşağıda yazılı muaddel tenzili tarife tatbik edile
cektir ! 

1 - !3ebekenin her hangi iki istasyonu arasında ton ve 
kilome1ro başına 4 kuruş. 

2-Alaşehirden lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 50[) kuruş. 

3 - Salihli'den lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 400 kuruş. 

4 - Kasaba' dan lzmir'e nak'edil.xek kuru üzümlerden 
maktuan ~on basma 200 kuruş. 

5 - Manisa'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 1-'?0 kurun. 

6 - Akhisar' dan lzmir' ~ nakled;lccek kuru üzümler
den maktuan ton başına 350 kıtruş. 

7 - Kırkağaç'tan lzmiı·'e nakledilecek kuru üzümler· 
tlen maktuan ton ba~ına 425 kuruş. 

8 - Soma'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 450 kuru !!· 

fhtar: 

Bu istasyonlar arasında bulunan d;ğer İstasyonlardan 
lzmir'e yapılacak nakliyattan, yukarda isimleri yazı~ı ilk u
zak İstasyona ait ücretler .,!;:nacaktır. 

Kuru İncir Nakliyatı 
15 Ağustos 193 tarihinden itibaren mer'i olmak üzere 

umum Devlet Demiryolları şebekesi üzerinden yapılacak ku 
ru !ncir nakliyatından : 

1 - En <>z on tonluk tarıı hamu'e teşkil eden nakliyattan 
ton ve k'lometro b<Jşına 2 hır U'.!· 

il - Perakende nakliyattan 4 kuruş Ücret alınacaktır. 

Kumdarı Nakliyatı 
İzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında 
1 - Eylül 1934 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve 

temdidi hattı üzerinde kumd rı nakliyat Ücretleri ton ve kilo 
metro başına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Palamut ve Çamkabuğu Nakliyatı 
İzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 

Mersin limanlarına mürettep o'mak ve asgari 10 ton vagon 
hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek sartile Pala
mut ve Camkabuğu için 15 Ağustos tarihinden itibaren mer'i 
o mak üzere yeni bir tarife tanzim edilm:ştir. Bu tarifeye 
göre ton ve k"lometro başına: 

1 100 kilometroya kadar mesafeye 3,50 kuruş 
101 - 150 ,, ,, 350 kuruşa ilaveten 2,00 ,, 
151 - 300 ,, ,, 450 kuruşıı Haveten 1,00 ,, 
301 k:lometrodan fazla bütün mesafe için 2,00 ,, 

alınacaktır. 

Halı, Zeytinyağı, Yumurta ve Susam nakliyatı 
fzmir ·Kasaba ve temdidi hatlarında 
lzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında ton ve kilometro 

başına 10,637 kuruş ücrete tabi halı ve 7 ,906 kuruş ücrete 
tabi Zeyfnyağı, Susam ve Yumurta nakliyatına 10 Ağustos 
1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarmda mer'i u
mumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kuruş tatbik e
dilecektir. 

Tatbikat şartları hakkında malumat almak için 10 A
ğustos 1934 tarihinden itibaren istasyonlara müracaat edil-
mesi rica olunur. ( 451 7) 4939 

Tuğla, Kiremit ,toprak ve;aire nakliyatına mahsus tarife 
ye Boya Toprağı ve F eldispot · " Terkibinde ciiz'i miktarda 

OSMANLI BANKASI 
30 Nisl\n 1934 tarihindeki mali vaziyet 

Aktif 

Hisse ıenetlennin teıviyesi talep edil memiı olan kısnu 
Kasadıı ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanılar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobil7a 
Müteferrik 

.t"asıf 

Sennaye 

• 

Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat ak çeıi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve v edeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve beaabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık ol duğu taıdik olunur 
Müdür 

E. HODLER 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -
3.241.248 9 9 

611.178 2 6 
4.550.717 13 10 
4.019.046 17 8 
4.595.524 3 6 
1.972.725 - 11 

733.343 4 11 
642.020 18 11 
148.071 11 3 

25.513.876 3 3 

1 sterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

352.420 19 11 
274.530 11 4 

10.874.178 12 3 
1.735.996 13 4 

733.343 4 11 
293.406 1 6 

25.513.876 3 3 

Türkiye Umum Müdür Muavini Türkiye Um11111 Müdürii 
PH.GARELLl A.H.REID 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınolma 
Komisyonu Rei•liğinden: 

.. 

Haydarpaşa Ni.i.mune has tanesi ile Tıp talebe yurdu için 
lüzumu olan muhtelif eb'at ve desende nümuneleri gibi yer
li bezleri ile renkli şilte yüzün ün ve Akliye hastanesi için lü
zumu olan 1500 çift erkek ve 500 çift kadın ayakkabısının nü 
muneleri veçhile ve 21 Ağust os 934 salı günü saat 14 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. iste k~ilerin müracaatları. ( 4799) 

Gebze İnhisarlar Müdürlüğünden: 
Gebze inhisarlar Müdü rlüğü anba:-mda iki seneyi mü

tecaviz zamandanberi satılmayıp kalan 931 senesi mahsulün 
den (16) zürraa ait (47) kırk yedi denkte (1056) Bin elli al 
tı kilo emanet malı tütünler 1701 numaralı 
tütün inhisar kanununun maddei mahsusası mu
cibince tarihi ilandan itibaren 15 gün müddetle müzaye
dei aleniyeye çıkarılmıştır. Taliplerin mezkUr tütünleri 
ve müzayede şartnamesini görmek ve pey sürmek üzere te
minatları ile ~daremize mürac atları. (4804) 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 
nin mefruşatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksilt· 
mesi Eylülün birinci cumartesi günü saat on beşte Jandarma 
Umum Kumandanlığında yapılacaktır. Taliplerin plan ve re 
simleri almak üere Jandarma Umum Kumandanlık Levazım 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 4632) 5055 

kıymetsiz maden bulunan kireç taşları" da ithal edilmiş ve ta
rifenin kısa mesafelere ait şar tları ile kiremit nakliyatına ait 
şartları değiştirilmiştir. 

Muaddel tarife 10-8-934 tarihinden itibaren tatbik edile
cektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(4518) 4940 

Halk Ticaret Biletleri 
1-Milli İstihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetleri

ni kolaylaştırmak ve çoğaltın ak ve halkımıza memleketi ta
nıtmak gayelerini güden Devi et Oemiryolları idaresi "Halk 
ticaret biletleri" namı altında 20 Ağustos 934 tar:hinden i
tibaren maktu ücretli ve fevka iade tenzilatlı yeni bir tarife tat 
bik edecektir. 

2 - Hal kticaret biletleri on beş günlük, bir ay1ık ve 

iki a~lık o1mak Üzre üç seri. üzerinden tertip edilıniı;fr. 
UCRETLER: 

Bir:nci 
mevki 

ikinci 
mevki 

On beş günlük bi'et!er 35 25 
Bir aylık b;Jetler 60 40 
iki aylık biletler 70 50 

Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir. 

Üçüncü 
mevki 

17,5 lira 
30,- .. 
35,- .. 

3 - Halk ticaret biletleri hamilleri biletin mer'i bulundu-
ğu müddetce De;let Demiryo lları üzerinde hiç bir munzam 
ücret verm~ksizin diled'kleri istikamette diledikleri ka
dar seyahat etmek diledikleri istasiyonlarda inmek binmek ve 
durmak hakkını haizdir. · 

4 - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk 
esnasında bil;tl;rini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek 
mecburiyetine tabi değildir. 

5 - Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıklan 
hakkınd~ki ahkam ve müs;;d ~lerden istifade edeceklerdir. 
Buna ilaveten ayrıca aynı cins ten 25 kilo veya muhteilf cins· 
lerden elli kiloya kadar eşya nümunelerini veya nümune kol
leksiyonlarmı aynı trende par asız naklettirebileceklerdir. 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıfta seyahat 
etmek İslerle;;; ücret f~kını umumi tarifeye göre tesviye e-

. deceklerdir. (4519) 4941 

Kavseri hattında Km. 389 da kısmen toplanacak ve kıs· 
men da ocaktan çıkarılacak 10000 M3 balastın kapalı zarf· 
la münakasası 5-9-934 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da 
idare binasında yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Kayseri ve Haydarpa$a veznelerinde 
onar liraya satılan şartnamelerde vardır. (4774) 
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ı, Leyli ve Nehari-- ---'\ 

EN SON ÇIKAN 

SAHiBiNIN SESi 
TüRKCE PLAKLARI 

MÜNİR NURETTİN BEY 
FE. 78 Müstezat Hasretle ba §ep 

Elveda Deli Göynüm. 

MÜZEYYEN HANIM 
Hüaeyni Şarkı, Hıcranla 

AX 1781 banp oldu Ben yıllarca 
yanmıımı. 

Mahmur4; Handan Hannn 
Kürdili Hicazkar Şarkı. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakı~ Han !atanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000} Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir, 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuştur, İdare meclisi ve miidiirleı 
l:eyeti ve memurlan kiimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir, Tlirkiyenin bel' tarafında (200) il geçea acent'!lanmıı hepsi Türktür, T~r· 
ki}enln en miihim miie••eselerinln vebankalannın aıgortalarıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıli:ortalar;n ı en lyf ~c ra tle l apar. Hasar vukuunda zararları ailr' at ve kolaylıkla öder. 

Tel&raf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 

AX t 7~ SeYDJekte. Sevilmekte Kö
ye lllqamlar indi. 

Süheyla Bedriye Hannn 
AX 1783 ismin nedir. 

- İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 
1 L) en İZ Y 0} 1 ar I Bursadaki kıt' at ihtiyacı kasalar 2 Eylül 934 pazar gü-

Dueto. 
l Ş LE T M .. E s .. ı _ için kapalı zarfla alınacak o- nü saat 14 den 17 ye kadaJ", 

Acmteleri ı Karaköy Koprubqı ·• ka h f " d t 

Mahmure Handan Hanun 
Filika Dueto 

Tel. 42362 _ Sirkeci Miihürdarzade lan 375000 kilo kuru otun mu- pa zar aynı gun e saa 
Han. Tel 22740 nakasası 19-8-934 pazar gü- tam on beştedir. Şartnamesi-.. --• •--•il nü saat 15 de Fırka Satmal- ni görmek ve almak için Kırık 

SEYY AN HANIM 
AX 1785 Necla Te Çaldın 

Emel Te mavi çiçek tangolar 

Trabzon sür'at 1 ma Ko. da icra kı~acaktır. 1 k~lede :<\•keri San'at ~ekte
' Taliplerin şartnameyı oku°!ak bındeki Satmalma Komısyo-

yo) u üzere her gün münakasaya ış- nuna müracaatlan. (37) SEViNÇ HANIM 
AX 1786 ADı Gelin CüMHURlYET vapuru 16 tirak içinde vaktmdan evvel (4352) 4778 

EMBE 20 d teminat ve teklifnamelerile • • • Diyaı ıbd<it türküsli Memoş 

MOŞERREF HANIM 
Ağw:tos PERŞ e (7) Tekirdağ lat'atı için 300,000 
Galata rıhtımından kalkacak.Gi Ko. da bulunmalar(;;09) 4689 kilo Elaneklik Un 25-8-934 

Glin batb ırece oldu 
AX 1787 Hii:ızıom ırüzel. KokJaeam, 

aaçlarmı. 

ditt.e İnebolu, Samsun, Ordu, 15 d k 
Gireaon., Trabzon, Rize, Hopa- • • • cumartesi günü saat e a- j 
ya. Dönütt.e bunlara ilaveten Bergama garnizon kıl 'a- palı zarfla alınacaktır. Şartna-

Mahmut Celalettin Bey 
Upık ne...a ırazel, Benze. 

Pazar, Of, Pufo.thane'ye uğra- sının bir senelik ihtiyacı olan meyi görmek isteyenlerin her 
yacaktır. (4787) 5163 5200 kilo toz şeker ve 345 ton gÜn ve münakasaya iştirake-

AX 1784 me&İn lıimseye. 
Sen beni bir buseye, 

M • •• ' t ) saman 508 ton ot 18-8-934 deceklerin belli saatten evvel 
ClSID sur a yo UI '· Cumartesi günü şeker saat 10 leklif mektuplarını Tekirda-

ANAFARTA Tapuru 17 A- da saman 11deot16 da ka- ğmda Fırka Satmalına komis-
ğus.toı CUMA 11 de Sirkeci pah zarfla alma~r · Şa~: yon Riyasetine vermeleri. 
rdıhmmdan kalkacak. Gidi,te namesini göreceklenn her gun (4346) 4779 
İzmir, Antalya, Mersin'e. Dö- münakasaya İ§t:İrak edecekte- • • • 
n~te bunlara ilaveten Alanya, nn' belli saatten evvel Berga- Konyadaki kıt' at ve mües-Küllük, Çanakkale'ye uğraya- 000 kil A 
caktır. (4788) 5164 ma Askeri Satınalına Komis- sesat icin 990, o rpa 

yonuna teklif mektuplarını 25-8-934 cumartesi günü saat 
Bartın yolu vermeleri. (8) (4110) 4690 10 da kapalı zarfla alınacaktır. 

• • • Taliplerin şartnamesini gör 
latanbul ikinci icra memwiufundanı 

M.hcuz w para)'Jl çevrilmnıi mulaır

- bir adet buharlı Gliııdir makinesi ve 

bMlriil 20-8-934 tarihine müsadif pazar 

-* ciinii -ı dörtten iti1-en Ye
pidirelc kani.ola laırııaında Hoca hanı 

clebilinde birinci açık artmna auretile 

eatılacağmdan tlıllip)erin mahalinde me

-..na miinıcaatlan ilan olunur. 

• (1915) 

Ulkiidar icra memurluğundan : 

BURSA vapuru 16 Ağustos 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıfıbmından kalkacaktır. (4789) 

5165 

Dikkat 
Vapur batlannda İzdihama 

mahal kalmamak üzere biletle -
rin hareket günlerinden evvel 
Kara.köy ve Sirkeci acentala
rmıızdan tedarik edilmesi muh -
terem yolcuların ınenfataleri ica 
bmdandır. (4688) 

5120 

Yozgat Piyade kıt'ası İçin mek için her gün Tophanede 
65 000 kilo Sığır eti, 55,000 Levazon Amirliği Satmalama 
kil~ Od1Dl kapalı zarf usuliyle komisyonuna, münakaaasma 
25-8-934 C't11Dartesi giinü saat iştirak için de mezkUr gün ve 
15 te alınacaktır. 600 kilo saatten evvel Konyada Satın 
Zeytin yağı, 4900 kilo Toz Şe- alma komisyonuna teklif mek 
ker 5000 kilo gaz · yağı 800 tuplarmı vermeleri. ( 4349) 
kilo' Tuz 5000 kilo Sabun aleni 4780 
münakasa suretiyle 25-8-934 r • • • 
cumartesi günü saat 9 da alı- Ordu ihtiyacı İçin (177) 

Bir bcqt.n dola,.. mahcuz n aatıl

- karar ...erilen bir adet çini soba 

nacaktır. Şartnamesini gö- kalem eczayı tıbbiye kapalı 
ceklerin her gÜn ve münakasa- z:ırf usulile satın alınacaktır. 
ya iştirak edeceklerin belli ihalesi 5-9-934 çarşamba gü. 

-Go••z ffekimı• .... 11aatte leminatlariyle Yozğat nü saat 14 de icra edilecektir. 
,....._ Satmalma komisyonuna mü- Talipler evsaf ve şartnamesini - bcıru ve bir clivar saabnm 19-8-34 

,_..- a'inü - 14 Te 15 te Ookiidar Bit 
puarmda aablacağmdan talip olaıılarm 

Dr. Süleyman Şükrü racaatları. (4274) (24) görmek üzere her gün öğleden 
Birinci sınıf mütehassıs 4736 sonra ve münakasaya İştiralc 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 • • • edeceklerin o gün ve saatin-'WliJwle lumr l:tulununan memunaza 
I' - cHt etmeleri ilan olunur. (1916) ' -------~ 4638 - Konyadaki kıt'at ve mües- den evvel teklif ve teıninatlari-

sesat için 24,000 kilo Sade ya- le birlikte Ankarada M.M. V. 
ğı 22-8-934 çarşamba günü Satmalma Komisyonuna mü-Afyonkarahisar Belediyesinden: 

Yeni yapılmakta olan Kı zıl burun mevkiindeki mezar
lık dahilindeki şosalar etraf dı varları 5-8-934 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

Bedeli keşfi 5361lira40 kuruştur. Şerait ve keşifnamesi
ni öğrenmek isteyenler her gün Daireyi Belediyeye müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

lbalei Kat'iyesi 26-8-934 tarihin müsadif pazar günü 
saat beşte Encümeni Bele diyece İcra edilecektir. Talip o
lanlai yevmi saati mezki'irda teminat ve teahhüt mektupla
rile hazır bulunmaları ilan olu nur. ( 4818) 

iç Ticaret Umum Müdürlüiünden: 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıröre t'escİl edilmiı olan ecnebi 

tirketlerinden (Metro Goldvin Mayer • Metro Goldvyin Mayer) firketi bu kere 

miracaatla Şirketin Türlöye nmumi veki iliğine firket nmınna yapacağı itlerden do· 

iacak davalarda bütün mahkemelerde da va eden, edilen ve üçüncü plııs sıfatlarile 

1ıazır bufunı..ı. üzre (Miıter Ceymis Stil Ferguson • James Steel Ferguaon) u ta

:Jin ettiiiai bildôrmit ve lizımırelen evrakı vermiıtir. 
Keyfiyet kanuni hükümlere ayıun görülmÜf olmakla ilan olunur. (1921) 

~ ~~~~~~~~~ 

Bandırma Malmüdürlüğündenı 
/'" Muamele vergisinden bo!çlu .Bandınn";'11'1 ~ığır yolun: 
CJa kain Remzi Beyin mülkiyetme aıt (20) hm lira laymetı 

hamıneneli Türk Un Fabrikasının binasile içindeki mev
Dl~ bir adet 85 beygir kuvvetinde lsveç markalı Mazot mo 
:u ve bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen Tankey mar 
k:.lı motor 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals 
;ı- ası 8 ~edek V alı topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj 
~rn bı:.ı bir kuyu su tulumbası, 2 irmik İsejörü, 4 buğday an 
b umb. va' Is ki cem'an (29) parça alat ve edevatla birlikte 
arı, ır A vf"k 21 .. ..dd ti 
ah ·ı· al kanunu ahkamına te ı an gun mu e e a-

t sı ı emv 9 Aw 1934 ih' .. 
1 • ·· ayedeye çıkarılarak 2 gustos tar ıne mu-
enı muz 15 b' . . 'h l . . lal sadif çarşamba günü saat te !rın~ı ı a e~.ı ıcra. ına~a 
w dan taliplerin Bandırma Malıyesınde muteşekkil Komıs
~nu mahsusuna mür_acaatları ilan olunur. _(4604) 5015 

saat 10 da kapalı zarfla alma- racaatları. (69) (4595) 
caktır. Taliplerin şartnamesi- 4992 
ni görmek için her gün T opha • • • 
nede Levazım Amirliği Satın- Çorludaki kıtaat İçin 4.000 
alına komisyonuna, münaka- kilo Pirinç pazarlıkla satın alı-
sasma iştirak için de mezkôr nacaktır. Pazarlık günü 19 
gün ve saatten evvel Konya- Ağustos 934 pazar günü saat 
da Satmalma komisyonuna 17 dedir. Evsaf ve şeraitini 
teklif mektuplarını vermeleri. görmek İsteyenler her gün pa-

( 4344) 4773 zarlığa gireceklerin belli gün 
• • • ve saatte teıninatlarile birlik-

T ekirdağ lat'atı için 60,000 te Çorludaki Askeri Komisyo
kilo ve Malkaradaki lat'at i- nuna müracaatları. (96) 
çin 45,000 kilo bulgur ( 4805) 
21-8-934 sah günü saat 15 de • • • 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart- Çorlu kıt'atı için pazarlığa 
namesini görmek için her gün konulan 12,000 kilo patatese 
ve münakasaslr'a gireceklerin verilen fiat komisyonumuzca 
Tekirdağmda r-:rka Satmal- gali görüldüğünden tekrar 
ma komisyonur o. belli saatin- pazarlığı 19-8-934 pazar gü
den evel teklif '"llektuplarını nü saat 16 da yapılacaktır. 
vermeleri. ( 43f.O) 4774 Şartnamesini görmek isteyen• 

• "' • lerin her gün ve pazarlığa iş-
Kırıkkale Askeri San'at tirak edeceklerin teminatlariy

mektepleri için 5000 kilo Ma- le birlikte belli gün ve saatte 
karna, 500 kilo Şehriye, Çorluda satmalma komisyo-
11,000 kilo Pirinç, 6000 kilo nuna müracaatları. (4783) 
kuru fasulye, 1200 kilo No- • • • 
hut, 2500 kilo Sabun, 3600 Çorlu kıt'atı için pazarlığa 
kilo Şeker, 2000 kilo Zeytin, konulan 6000 kilo koyun etine 
2400 kilo Beyaz peynir, 400 istekli çılanadığından tekrar 
kilo Recel, 500 kilo kuru E- pazarlığa konmuştur. Pazarlık 
rik, 500 kilo kuru Kayısı, 500 giinü 19 Ağustos 934 pazar 
kilo kuru üzüm, 60 kilolar- günü saat 16 buçuktadır. Şart 
mızı biber, 70 kilo çay on beş namesini görmek isteyenlerin 
kalem bir şartnamede kapalı her gün ve pazarlığa iştirak e
zarfla, 105 ton kok, 1600 ki- deceklerin teminatlariyle bir
lo sade yağı ayrı ayrı şartna- likte belli gün ve saatten ev
melerle aleni münakasa ile sa- vel Çorluda komisyonumuza 
hn alınacaktır. Aleni müna müracaatları. (4784) 

ı Resmi Liselere muadelet hakkını hıiı:. 

KIZ F eyziati L~se~eri ERX iK 
Amavutköy, tramvay caddes<nde • Çıftesarayl arda , 

Kız va erkekler için ayrı teşki latı malik, Ana sınıfı ile il!:, 
Ortr ve Lise kısımlarını havidir. 

Terbiye usulleri ve tedri1atındaki muvaffakiyetile tanınmıfbr, 
Kayı t için hergün mektebe, veya lstanbul'da Yenipostane arkasında . Basıret 

Hanında 13-14 numaralı Özyol idarehanesine müracaat edilebılır. 
isteyenlere mektep tarlfnamesl gönderilir. 

Mektebin telefonu: 36,210- Özyolun telefonu 24115 [171 IJ 
495

9 

lıtanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi için Ankara İnşaat usta mekte~in~ 
talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir ıstı· 
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ~e 
on yediden büyük olınayacakt ır ·" ı 

B - ilk Mektep tahadet namesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört Tane kartonsu z vesika fotoğrafı, 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü aıcşa· 

mına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pılacaktır. (4524) 4944_... 

İstanbul Amerikan Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan kız Koleji, Amavutköy 
Tel· 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec, BelM!k 

Tel. 36.:3 
Mektep Ingilizceyi en iyi öğretlen bir müeueıedir. Almanca veya Fran· 

sızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayab yqablır. Milli terbiye ve kültüre aonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYA YA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve ]lrtisat, ihtiaas dersleri 

verilir. 

Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri terbiye
lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve oporlan ile gençleri 
bec'enen ükaeltir. 

y Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia 
MUHENDIS KISMI . mühendisi yetittirir. 

Roıbert Kolec' de kayıt günleri : 
1 Ağust'oaa kadar Cuma ırünleri 9 - 12 ye kadar. 
l Ağustostan itibaren Cwna ve Salı giinleri 9 • 12 ye kadar. 

'.Amerikan kız koleoinde kayıt günleri : · 
15 Ağustoıdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar 

Fazla mali'imat için mektupla da müracaat edilebilir. (631) 

4650 

Istanhul Ziraat Mekte-
bine girme şartları 

fstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Türkiye Cümhuriyet T eb'asmdan olmak. 
2 - Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı faz· 

la olduğu takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye co.ğraf· 
yası ve tarihten 22 Eylül tarihinde saat onda İstanbul Zıraat 
Müdüriyetinde yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. 

3 _ Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. Bunu bulundukları 
mahallin idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 

4 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
5 - Vücutları Ziraat işlerinde çalıflJlağa dayanıklı oldu· 

ğuna dair resmi doktor raporu almak. 
6 - Aşı Şahadetnamesi getirmek. 
7 - Belediye veya Polis Merkezinden iyi ahlaklı oldu· 

ğuna dair mazbat~ ,getirmek. 
8 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter 

kettikleri veya mektepten mezun olduktan sonra Hükfunet 
lüzum gösterdiği halde beş sene mecburi hizmeti kabul eyle· 
medikleri takdirde, Mektebin kendilerine yapmış olduğu 
masrafları ödeyeceğine dair, Mektebin vereceği nümuneye 
göre Noterlikten tasdikli teah.Jıüt senedi vereceklerdir. 
T eahhüt senedi vermeden Mektebe devama müsaade olun· 
maz. . 

9 - Mektebe gİrmel< İsteyenler Halkalıda lstanbul Zı· 
raat Mektebi Müdürlüğüne yazacakları İstidalarma ilişik ola· 
rak : 1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Ortamektep şahadetnaJJI~ 
si, 3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olduğuna dair idare heye.tı 
mazbatası, 4 - Sıhhat Raporu, 5 - Aşı şahadetnamesı, 
6 - Polis veya Belediyeden alınmış hüsnühal kağıdı, 7 - . 
Uç adet vesika fotoğrafını göndermelidirler. 

10 - lstanbul'da bulunanlar istida ve vesikalarını ver· 
mek ve yazılınak için Halkalı da Mektep Müdürlüğüne ve: 
ya lstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebı· 
lirler. • . ıs 

11 - Müracatlar gerek lstanbul ve gerek Taşra ıçın .. 
eylül tarihine kadar yapılmış olmalıdır. Noksan evraklı mu· 
racaatlar kabul olunmaz. ( 461 I) 5011 

lıtanbul Mmtaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi iç İn mektebimize alınacak ~ale• 
benin kaydına başlanmıştır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte 
bir istida müracaat edilecekti r. .. ü1' 

A - Nufus tezkeresi" Talebeni nyaşı on üçten küç 
ve on yediden büyük olınayac aktır. " 

B - ilk mekte şahadetn amesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. . w . 
D - Dört tane kartonsu z v~~ıka ~otografı. .. .. ak· 
E - Müracaat ve kayıt muddetı 18-8-934 ~nu ya 

şamına kadardır. Müsabaka 1 mtihanı 20-8-934 tarıhın~94s pılacaktır. (4525) ._ 

Umumi Neşriyatı ve l'azı iş leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


