
Urta Learısat muallimlerinden 
terfi edenlerin listesi Ali taı
tike iktiran etmiştir. Listeyi 
5 inci sahifemizde okuyunuz. 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'usu MAHMUT 

Geçen gün Stratosfer'e çıkan 
Belçikalı alimlerin balonu ka
raya inmiştir. Alimler seya
hatlarından memnundurlar. 
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Verim kabiliyeti 
Sürt Meb'usu: MAHMUT 

insanların olduğu gibi; itlerin, 
t~ebbüslerin, müesseselerin de 
llıuayYen bir verim kabiliyeti var
dır. it hayahnda en çok muvaffak 
olanlar, elde bulunan kaynaklar
dan, unsurlardan azami verimi al
llıasını bilenlerdir. 

Senelerdenberi münakata kabul 
etıniyen bir (hakikat), bir (beda
h~t) diye üzerinde durduğumuz 
hır çok telakkilerin, küçük b ir tec
~be ile çok yavan ve yalan oldu
~u sık sık görmekteyiz. Cumhu
l'lyet Türkiyesi; bugüne kadar mu
\'aff akıyetle yürüttüğü 9imendifer 
l>olitikasına ilk ba9ladığı seneler • 
de idi: yerli ve yabancı bir çok 
•danı)ardan dinlediğimiz itirazlar, 
~rıkitler arasında, belli batlı fU 
1<klia üzerinde duruluyordu: 

Dün iki tez daha o ondu 
- "iç Anadoluya, Şark Viliiyet

lerine doğru uzatılan demiryolları-
11111, memleket ikhsadiyatı bakı
rrı_ınclan hiç bir değeri yoktur. Tür
ki:venin ıimendiler politikası; yal-
111<: aakeri icaplara cevap veren, si
>'<ıset ve &evkulceyf mülôhazalanna 
d"Yanan kuru, verimsi.z bir ıey
ılir ! ,, Böyle bir ~ddianın tutar yeri 
~lınadığım uzun uzadıya anlatma
&a lüzum görmüyoruz. Kaldı ki, 
tllilli İstiklalin temel ta9ını teşkil 
eden milii müdafaa politikası ve 
tunu kuvvetlendiren her teşebbüs 
, artısında esasen saygı ile eğilme
&e nıecburuz. itin tatbikat ve fi)j. 
l'at sahasındaki hakikatine gelin • 
Ce: Küçük bir tecrübe ile anlatılı
t?r ki, demiryollarımızı verimli 

Kurultay dün üç celse yaptı, Saim 
ve Cevat B. ler tezlerini yaptıla~ 

Bu sabah ilim encümenleri toplanacak 

ır vaziyete sokmak, halkı tazyik 
h!en pahalı bir tarife ile değil, da-

lı Ucuz bir tarife ile kazanır bir 
ale getirmek mümkündür, 

Son zamanlarda, Nafıa Vekili 
Ali Bey bir tecrübede bulundu: 
l>h enıiryollarının tarifeleri üzerinde 
azı tenzilat yaptırdı. Memleket 

dahilinde ucuz halk seyahatleri 
tertip ettirdi. Bazı mahswlerimizi 
Uzadr.lara kadar sürebilmek için 
nakliye fiatlerini indirtti, hasılı 
·ı enıiryollar idaresini, az kazanç 
l e çok hareket ve çok İf yapmak 
r?luna sevketti. Bu tecrübeden, 
uır kaç ay içinde alman netice 
llıüabettir: Hem Devlet Demiryol -
ları ldaret~nin bu aylar zarfındaki f eliri, geçen aylara nisbetle arttı, 

ReUıiııcümhur Razretleri localarından tezleri dinliyorla> 
ikinci dil kunıltayına kar§ı, memle- biliye vekili Şüln-ü Kaya Bey olduğu 

ket dıtından ve içinden ırösterilen ala· halde localarında mevkilerini aldılar, 
ka gjttikçe artmaktadır. İkinci dil lru- Müzakere açılıyor 
rultayı münasebetile kurultay riyaseti-
ne gelen tebrik telgraflarının adedi Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
2500 ü t.ulmaktadır. Paıa Hazretleri divanı riyaııeti İşgal et· 

Dün, kurultayın ikinci günü, gene ti. Reis Pa§& zili çaldı ve: 
çok kalabalıktı. içtima salonunda hü- - Müzak ... e batlaınıttır, dedi. 
ki'irnet erkim, şehrimizde bulunan me- Bunun üzerine 2'eçen içtimam za. 
buslar, ecnebi alimler, Türk profesör- bıt hülMası okundu. Reis Paşa: 
!eri, askeri erkan ve ümera, Cumhuri- - Zabıt hakkında bir mütalea var 
yet Halk Fırkası erkanı, umumi katip mı efendim? ..• Yok ..• Aynen kabul edil· 
Recep Bey, umumi idare heyeti azalan miştir. 
ve ıair birçok zevat vardı. lbrahim Necmi Beyin beyanah 

Saat ikiye gelmeden, s&lon dolmuş- Eski zaıb•t kabul edildikten sonra, 
tu. Herkes sabırsızlıkla müzakeratın cemiyet umumi katibi lbrahim Necmi 
açrlmasmı bekliyordu. Nihayet büyük Bey ıöz alarak dedi ki: 
şef, salona dahil oldular. Huzurlarile - Arkadaşlanm, dünkü rapordaki 

enı de bu suretle artan it ve hare
~et sayesinde bazı mahsullerimizin 
'l)i fi,.tlerle satılmasına, mallarını 
&atanların gelecek ıene mesai5İnin 
"e \'ergi kabiliyetlerinin artmasına 
'ehep oldu. Tecrübesinden cesaret 
~~ Ünıit alan Nafıa Vekilimiz; ay
~ ınülahaza ile, ayni tecrübe ve 
eaaa dahilinde daha geoit bir ha· 
~ekete geçmek kararında bulundu

kurultaya ıeref verdiklerini gören bü • izahat arasında birkaç nokta noksan "".-!m "Ali, 'Ahmet Cevat, lbrahim 
tün salon halkı hep birden ayağa kalk- kalmı§br. Bunlann tamamlanmasını ve "'"' 
tı. Gazi Hazretleri, refakatlerinde Da- (Devamı 6 mcı sahifede) Necmi Beyler kürsüde ••• ..................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, 

Zafer ve Tayyare 
Bayramı 

ilınu söylüyor, 

t Geçen sene, lktuat Vekilinin h 
ı e~Jifi üzerine bazı ihracat madde- sene er 

Kutlulama merasimi bu 

erınıizin, bilhaasa harice satılacak vakitkinden parlak olacak 
~adenlerimizin nakliye ücretleri 30 Ağustos Tayyare bayramı prog 
>~~!Yarıya indirilmi9ti. Bir sene 1 ,·amı için diin lstanbul Tayyare Ce -
~ında alınan netice 9udur: Hem " '" __ _._., miyetinde Nakiye 
""'IOan maden miktarı bir misli Hanımın reösliğin-
'_l-tnıak suretile Demiryollar idare- 1 de bir toplantı ya 
tı "-'-' d k •ılmı§l:ır. Bu top -~ .. -..uiye ücretlerini in irme yü- antıda Tayyare ce 
lı.~~den zarar görmedi. Hem de es- 1 iyeli reis vekili 

11~•ıne niıbetle, iki kat fazla made- ı omail Hakkı Bey 
ıl.~· ~ariçte ıahnağa ve memlekete ve Tayyare ceıniye 
01rız kazandırınağa yol açıldı. ti t"§ekküllerine 

bağlı kaza ve nahi-
f,· hu mevzuu mütalea ederken, yeler reisleri bu -
le~vaaıta ve bilavasıta vergi mese- lurunuıtur. Tayya-

ıce:rj de akla geliyor. Her meınle - ;~ı:c7:':ı'e':'!: ;'e",. 
.:ı le olduğu gtbi, bizde de doğru- Jsmail Hakkı Bey J"kl ·· ·· üJm" •• 
"lln d h b ı er goru§ UJ· 
ı· oğruya azineye akan ir ge- tür. O gün saat 16 
;• dola,m yollardan gelen bir ver- da Ye§ilköyde, fatanbulun aatm ala. 
.,_'le.- hatta miktar itibarile daha rak orduya annağan ettiği 3 tayyare-
..., h J 1 "h d"J" H ) nin ad takma bayramı da yapılacak il... , ·_ı e o sa - tercı e ı ır. a - tır B unl J b 
~ili( ·• l 1 • I • un a ıtan ul §elui ordumuza 
~ oy e gerir mevzuu lf er ve 15 tayyare armağan etmit olmakta. 
tj . deler var ki, onların azami ve- dır. Ayni ırün Tayyare Cemiyeti na. 

IDi; ancak bilvasıta alınabilir. mına yardan rozetleri dağıtılacak ve 
~· \' alnız bu tecrübelerin neticele- kahve, gazino, bahçe, plaj ve nakil 
ı_•.tı.ke değil, herkesin bildiği bir ha- vaatıalanndan ufak birer yardnn te-
"<l at ak (Devamı 6 ıncı sahifede) Iar e uyarak; bütün gelir kayn • 
t ~. hazinenin gelirine esas 
,~kı~ eden bütün idare ve müesse
lıir ~ınıiz üzerinde ameli ve ticari 
)iz Bfa ile yeni tetkiklere gitıneli
İıla· ';' arafbrmalar, devletin her 
11\}ı ~esınde olduğu gibi, bilhassa 
ltJ. .. tsarlar Vekaletine bağlı olan 
l'a~ejseselerde daha ukı ve sık sık 
tij111

1 ~al.ı~ır: Nefis sigara ve tü
llıin ~rı.mızın hariçte sürümünü te
te •· - Çın neler yapmak lazımgele. 
ta.dl:'. davası hala sökülmemi" iktı-

l \re t" '"' TJ 
lııında ıc~r~. muvazen~miz bakı-
da d n, butün ehemm yetile orta

uruyor. ispirtolu · çkiler ve bil
( Devamı 6 ıncı sahifede) 

BUGÜN 
3 üncü aahilede 

:AÇARSIN! AÇAMAZSIN! 

FELEK 
.OKUYUCU BUHRANI 

Mümtaz FAİK 
4 üncü uıhilede 

' SEYAHAT iNTiBALARI 
A. ş. 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

Belediye intihabına hazır
lık faaliyetleri arttı 

Halka söz söyliyecek hatipler seçmek 
için bir toplantı yapılacak 

Mahallelerde intihap için mümessiller seçile
cek • Sandıkların yerleri tespit ediliyor 

~-

C. H. Fır~lttt Vilayet idare Heyeti 
Reisi Antalya ~busu Cemal B. 
Belediye Meclisi azalığı intihabı 

i9in hazırlıklara devam edilmektedir. 
1.tanbul belediyeainin muhtelif ida • 
re tubelerinde, rey aahiplerinin isim
leri hazırlannıl§ ve listeleri yapılma • 
ğa baılanmııtır. Belediye İntihap ka· 
nununa göre listelerin açılmasına ve 
alakadarların itirazlarını tetkike her 
m.mtakada intihap heyeti encümenle• 
ri meıgul olacaktır. lstanbul belediye 
reisliği tarafından dün bütün kayma
kamlara verilen emirde, mıntakalarm 
da intihap heyeti azalanrun aeçilme
a.i bildirilmittir. Bu emirle birlikte 
intihap heyetinin seçilmesine dair ay
rıca tamim de yapılmı§tır. Bu emir 
ve tamimlere göre bugünden itibaren 
İstanbul muhtelif belediye dairelerin 
de seçim ba,hyacaktır. Her mahalle 
halkı kaymakamlık tarafından tayin 
edilen bir ıründe ve muayyen saatte 
mmtakalanndaki karakollarda top -
!anarak mahalleleri namına iki mu • 

rahhas seçeceklerdir. Bu muarbhaala 
nn oeçim iti nihayet Ağustosun 25 in 
ci günü ak§llJ1lına kadar bİbnİ§ olacak
tır .. Murahhaslar Eyliil girmeden ev
vel belediye dairesinde toplanarak 
tekrar kendi aralarından, nüfusun 
vaziyeti ni&betinde 5 azadan itiba -
ren 1 O a kadar intihap heyeti en • 
cümeni azalarını seçeceklerdir. Bu he 
yet azaları eyliilün ilk gününden iti -
haren intihabın devam ettiği müddet 
zarfında intihabı ala.kadar eden bü -
tün İ§lerle uğra§acaklar ve intihap es 
nasında da reylerin verimine nezaret 
edeceklerdir. Belediy ereisliği timdi • 
ye kadar tesbit edilen kadın ve erkek 
nüfus mikdannın bildirilmesini dün 
kaymakamlara emretmiıtir. Gelecek 
cevaplara göre rey puslalan hazırla
nacak ve halkın kolayca reylerini kul 
lanabilmeai için intihap zaruretleri • 
nin yerleri tesbit edilecektir. 

C. H. F. lstanbul merkezi de inti
haptan evvel ve intihap esnıuında 
muhtelif neıir ve propaganda iflerin 
den istifade için §İmdiden hazırlığa 
baılamııtır. Önümüzdeki hafta için • 
de fırkanın İstanbul merkezinde bü • 
yiik bir toplantı yapılarak intihap gÜn 
leri esnasında muhtelif semtlerde nu 
tuklar irat edecek kadın ve erkek ha 
tipler seçilecektir. Bu hatipler fırka
nın hazırladığı mevzular üzerinde bil 
hassa belediyenin faydası, yaptığı i§
]cr ve intihap işinin ehemmiyetine da
ir söz aöyliyeeeklerdir. Kadınlar Bir
liği de gelecek hafta içinde bir toplan· 
tı yaparak, belediye İntihabı esnasın • 
da bilhassa kadınlara nutuk irat ede 
cek hanımları seçecektir. Bu hanım
lar gene fırkanın hazırladığı mevzu
lar i;zerinde kadınlan alakadar eden 
kısımlara temas edeceklerdir. 

13.163.208 Evet - 1.520.356 Hayır .. 

Dün bütün Almanlar ha
disesiz reylerini verdiler 
250.000 rey pusulası boş çıkmıştır. 
13.163.208 kişi lehte rey vermişlerdir 
Şehrimizdeki Almanlardan 458 i M.Hitlere rey verdiler. 
Reylerini sularımız hariciDde bir vapurda kullandılar 

BERUN, 19 A.A. -
Reyi&mm aaat 21,30 da 
lci vaziyeti §Udur: ,13 
milyon 168 bin 208 e -
vet, 1 milyon 520 bin 
356 hayır, 250,000 bof. 

BERLIN, 19 A.A. -
Reyi&m bütün Alman • 
yada bu sabah Mat 8 
de baılamıftır. Şimdiy~ 
kadar hiç bir hadise 
kaydedilmemiıtir. Bü -
tün tokaklar üzerinde 
gameli salip ;tareti bu
lunan kırmızı bayraklar 
la ve harpten evvelki 
imperatorluk alame
ti olan Siyah • be • 
yaz • kırmızı renkte bay 
raklarla sü.slenmiıtir. 
Kahve :renkli gömlekli 
Hitlerci milisler jnti • 
hap daireleri önünde 
mevki alml§lardır. 11-
11-1933 tarihindeki re• 
&mda olduğu gibi kah-

1 

M. Hitler nutuk söylerken 

velerde, pastahanelerde ve mektep • l lerin izdihamı ancak saat 11 ile 12 a• 
!erde de rey verilmektedir. Sabahle- ra.smda hava biraz açılınca hiaaedil • 
yiıı hava sisli olduğundan, müntehip- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

San' atkarlarımızı itham 
altına sokan garip ihbar 

Para müsabakası için açılan müsaba
kaya muvazaalı resimler mi verilmiş 

Darphane müdürlüğü tahkikat yapıyor 
Gümüı paralarm basdmaıı lıazrlılc- ıin v ... dikleri eserlerden birinin intihabı 

lanna ba§lanılnuftır. Paralann tekli i- İç:İıı bir jüri heyeti aeçilmiıtir. 
çin yapılan müsabaka müddeti bôtmi§, Jüri heyeti heylı:ellra§ Ihsan ve 
dün de bu müaabak&ya iıtirak edenle- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Nafıa Vekili Ali _·Bey bakır haıı:ı;asınd a: F,rat ü:ı;erinde Türk emeğinin ıJÜCU• 
de getirdiği a:ı;ametli bir görünü§' Köprü ııe servet - Vekil Bey haıı:ı;aya git. 

mek İçin motörle Gölcükten geçiyorlar - Vekil B. madende., 
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TARIHITEFRIKA:ll92cAJ~ ' HA İCİ HABERLE 

İttihat ve Terakki! •. ~ 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGIVESIKALARAGORE) Sarre ve Almanya . . 

Her hakkı.mahfuzdur. Yazan: A. C. • y enJ kontenjan kararna-
Yusuf / zzeddin Celaleddin Pş. hak- Almangaya gıden gençler hakkında • •• •• • A • • 

kında mübalagalı fikirler besliyor mühim bir kararname neşretti mesı salı gunu ılan edılıyor 
T eııakki ve ittihat cemiyeti için ge 
ne zalim hükümdarın ölümünü bek 
!emekten başka çare kalmamıştı. 

Diran Kelekyan efendi bu itlere 
dair olan uzun ve mufassal mektup
larının tehlikeli kısımlarını çok ka
rışık ve içinden çıkılması imkan
sız olduğunu zannettiği bir şive i
le yazıyordu. Bu tifrenin anahtatı 
da Doktor Bahattin Şakir beyin 
evrakı ara!lnda çıktığı için o 'ifre
leri de hallederek tefrikamıza ila
ve etmeğe muvaffak olabiliyoruz. 
Diran Kelekyan efendi daha bir
çok meraklı haberler yazıyor ve 
d yordu ki: 

"lstanbuldan aldığım haberlere 
nazaran Doktor Ömer Ata Pa,a
nın zevcesi nezaret altında imif. 
Ahmet Cela'ettin p~a bunu ken
disinin yaptırdığını, guya bu suret
le Sehzade Yusuf izzettin efendiye 
bi; hizmet göstermit olduğunu söy
ledi. Filhakika pata mahut Asafı 
Berline göndererek oradaki sefa
ret vasıtasile verdirdiği bir jurnal
da bu hanım hakkında bir takım 
sözler münderiç olduğunu ve bunu
da hanımın Şehzade Mecit efendi 
ile hükumeti seniye taraftarı oldu
ğu için yaptığını ha.şıka bir taraftan 
haber aldım. Bendeniz her kim a
leyhinde olursa olsun, bu jurnal u
sulünü kat'iyen sevmediğim cihet
le c'dden teessüf ettim· Çünkü bu
gibi teşebbüder dolayısile Yusuf 
izzettin efendinin şerefini lekeli
yor. Ahmet Celalettin pafa guya 
A vrupada Yusuf izzettin efendi
nin vekili olduğunu övünerek rast 
geldiği yerde söylüyor. Şimdi böy
le feyler it ti lince "bakınız Yusuf 
izzettin efendinin adamları neler 
yapıyorlar! .. diyorlar. Nitekim bu 
işin diğer bir kısmından mutazar
rır olan Halim paşa zadelerle Hi
div <..le işitmif!er. Şimdi pek fena 
söylüyorlarmış. Bendeniz bu adam
ların h · ç birisini sevmem. Ne ça
reki söylenen sözler haklı. Böyle 
hürriyetperverlik olmaz! Bu adeta 
Abdülhamit ahla:Cı ! Namuslu a
damlar böyle feyler yapmazlar! 

Bu gibi şeyler hep bizim zararı
mızadır. Bu kadar gayret, bu ka
dar fedakarlık beyhude gidiyor. 
Yarın Yusuf izzettin efendile karfı 
karşıya ge!irsek, ne cevap verece
ğiz? Yusuf izzettin Ahmet Cela
lettin paşa hakkında pek mübala
ğalı fikirler besliyor. Onda b · ç 
mevcut olmıyan bir takım fazilet
ler ve iktidarlar görüyor. Biz ise 
adi çömez makamında kalıyoruz. 
Ahmet Celıi.lettin pa•a bir 'ey ya
pabilen bir zat olsa idi, zararı yok
tu. Bendeniz teref ve mevki iddia
sında bulunmıyorum. Fakat paşa 
da yaphğı hatalardan b 'r adı:n bile 
geri gitmiyor.,, 

Anlaşılan Diran Keleii:yan efen
di Ahmet Celalettin paşanın yal
nız para vermekle kanaat ( !) ede
rek başka bir işe karıfmadığını is
tiyordu. Hem onun pararile yaşa
dığını itiraf ediyor, hem de her 
mektubunda pa9anın aleyhinde bu
lunuyordu. Eski mesleği Abdülha
midin serhafiyel:ği olan bu zattan 
daha fazla hürriyetperverlik bek
lenemiyeceğini dütünemiyordu. 

si (bilmem ismi Osman mı, Kemal 
mi, yoksa ba,ka bir tahıs mı) pa
faya bir mektup yazmış. Bu mektu
bunda size dai.- de bir takım söz
ler varmı,. Guy<. siz Pariste Yusuf 
lizzettia efendi hakkında şüphe 
hasıl edecek vaziyetlerde bulunu
yormuşsunuz. Bendeniz bunu size 
tabii gayet mahremane olarak ya
zıyorum. Ahmet Celalettin paşa 
hakkınızda biraz söylenmeğe baş
ladı. O arada lstanbulda bahriye 
yüzbaşılarından Osman veyahut 
Hıfzı beyden gelen bir mektupta 
paf&llm hiddetini artırdı. Çünkü 
bu mektupta Çamlıcadaki eczacı
nın nezdinde bir fotoğrafınızla bir 
mektubunuzun tutlduğu ve bunu 
üzerine eczacının sorguya çekildi
ği bild:riliyordu. Bunun üzerine 
Pa~a size bir telgrafname göndere
rek o eczacı ile muhabereyi kes
menizi istedi. 

Kuzum kardetim, Ahmet Cela
lettin paşanın mesleği hakkında 
artık size fazla izahat vermeğe 
lüzum yoktur· Fakat kendi!ini gü
cendirmekten de - hususile şu 11-

ralarda - fevkalade çek'nmek la
zımdır. Velev bizi gücendirecek 
•eyler yazsa bile, onu iyi idare e
diniz de şu fena zamanları geçire
lim.,, 

Diran Kelekyan efendinin verdi
~i fikirlere istinaden Ahmet Cela
lett 'n paşa tarafından Parise gön
derilen ıslahat layihası Paristeki 
Terakki ve ittihat cemiyeti tarafın
dan kabul olunmamıtlı. Ahmet Ce
lalettin pata reis' ik istiyordu. Bu 
reddedilmitti. Hıristiyan unsurlara 
bazı hakların verilmesinden bah's 
olan maddeler şayanı kabul görül
müftÜ. Fakat Diran Kelekyan efen
di bu kadarcık şeyle kanaat edil
mesini islim olmıyan unsurlara 
karşı bir haksızlık yapılm19 gibi 
telakki ediyor ve daha fazla imti
yazlar i!tİyerek diyordu ki: 

"Her ne kadar bu layiha Ahmet 
Riza beyin programından hayli 
farklı ve gayri müslim tebaaya da-

ha müsait ise de itilaf husulüne 
kafi değildir. İtilafın mümkün ol
mak için biraz daha vasi bir ade
mi merkeziyet lazımdır. Politika
ya fUmulü olmamak ve sırf mahal
li muhtariyet dairesinde kalmak 
üzere vilayetlerin imtiyazlarını bi
raz daha tevsi eylemeği, ezcümle 
memuriyetlerin tevcihi, vilayet büt
çesinin müzakeresi ve tayini husus
ları noktai nazarın'dan v'layetlere 
daha ciddi haklar verilmelidir. 
Diğer taraftan memleketin resmi 
lisanı türkçe olmak ve resmi muha -
bereler munh~ıran türkçe yapıl
makla beraber vilayet i9lerinde hü
kômetin ahaliye tebHgatında (ya
ni hükôrnet namına yazılan ilan
lar, resmi vilayet gazetelerinde ve 
emsalinde) sair mahalli liranlarda 
kullanılmalıdır. 

-Bitmedi-

Madam dollfus 
RICCIONE, 19 (A.A.) - Madam 

DoUfuu ile çoculdan Viyanaya hareket 
etm.iıler ve madam Mussolini tarahn
dan ıelamlanmıf{ardır. 

Sarre gönüllü it hizmeti ieşekkülleriyle Alman 
ya polisi arasında sıkı bir münasebet varmış 

SARREBRUCK, 19 (A.A.) - Ha
vas Ajansından: Sarre arazisi hü.ki'ı • 
met komisyonu, emniyet ve asayi~in 
muhafazası hakkındaki 25-5-19 ta • 
rihli kararnamenin lJüncü maddesi • 
ne istinat ederek hülasası aşağıda ya 
zıh notayı, mecburi olarak neşredil
mek Üzere Sarre'da intişar eden bü
tün gazetelere göndermiıtir: 

"Hüküınet komisyonu bugün halk 
mümea.aillerine bir kararname proje
ai tevdi etm.i,tir. Kararname, Alman 
cephesinde yapılan taharriyatla sa • 
bit clduğu veçhile bazı teşekküllerin 
gayri kanuni faaliyetinden doğabile· 
cek olan tehlikeleri bertaraf etmr]"e 
matuf ilk tetbirdir. Komisyon L nç 
Sarre'lılann Almanyada gönüllü it 
hizmetine iştirakleri aleyhinde hiç bir 
teııebb ".ste bulunmadığı gibi eğer bu 
hi:=ıei:, bu gençlere istikbal bulmak 
gayesinden batka bir gaye takip ebne 
seydi hiç bir muhalefette bulunacak 
ta değildi. Buna mukabil, yapılan ta
ha.rriyat sırasında elde edilen vesika· 
lar, genç kimselerin Almanyada gö • 
nüllü it hizmetine gönderilmeai SatTe 
arazisinin umumi emniyeti için doğru 

Türkiye _ Çin 

Muahedenin musaddak 
suretleri teati edildi 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Türk. 

Çin muahedesinin mU&addak ıuretle
ri Çinin La Haye sefiri ile Türkiyenin 
Bern maslahatgüzarı ara.sında Ce .. 
nevredeki Çin ııefaretinde teati edil • 
mj§tir. Çin m.urahha•ı bu münasebet
le hadiıenin ehemmiyetini kaydede • 
rek bu tarihten itibaren Nankin ve 
Ankarada aiyaai mü.ıneuillikler te .. 
sia edileceğini ve iki memleket ara • 
sında yakında bir konsolosluk muka
velesi imza edileceği ümidini izhar ey 
leıniştir. Türk murahhası ayni tarzda 
cevap vennittir. 

Japonyayı meşgul 
Eden şey •• 

LONDRA, 19 (A.A.) - Milletler 
C:..ıniyetindeki son Japon heyeti mu
rahhasasının reisi M. Matsuoka, Sun
day Expreı>a'de neşrettiği bir makale
de Japonyayi mefgul eden ıeyin Çin 
degil Sovyet Ruaya olduğunu bildire
rek diyor ki: 

Mançurinin temin ettiği mevaddı 
iptidaiye ile mahreçler japonyarun mev 
cudiyeti için elzemdir. lıtediğimiz şey 
Amerika ve Avrupadan uzak olan ve 
Garbin himaye ebneai imkanı olmıyan 
kendi mıntakamızın emniyetidir.,, 

Gizli hazine 
Bir adada kaybolan 

milyon İngiliz lirası 
2 

LONDRA, 19 (A.A.) - 600 ton. 
luk Oueenof Stocts yab,, 25 kitiden 
ibaret olan mürettebatiyle Cocos ada.· 
iioma hareket etmiştir. Yolcular, Bah . 
rimuhitin kaybolan bu adasında gizli 
ve 2 milyon lngHiz lirasına baliğ ol
duğu tahmin edilen bir hazineyi bir
kaç ay zarfında elde edeceklerini zan 
netmektedirler. 

Bir tayyare kazası 
ANGRES, 19 (A.A.) - Bir tay • 

y .... e, Lorient mevkimde düpn~ ve ra
sıdı ölmüıtür. 

dan doğruya gayeler takip etmekte ol 
duğunu göstermiıtir. Diğe rtaraftan 
bu teıekküllerin gönüllü itçi toplama
lar.1 Sarre nizamnamesine muhalif ve 
gayri kanunidir. Kararname projesi, 
ayni zam.an.da gönüllü İ! hizmeti ve 
diğer bazı teşekküller aza11run ken
dilerini polise kaydettirmelerini mec
buri tutmakta ve mecburi İf hizmeti 
için adam toplamağı cezalandırmak
tadır. Alman cephesi bürolarında ya
pılan araştırmalar sırasında elde edi 
len vesikalar, Sarre gönüllü it hizme
ti teşekkülleriyJ.e Sarre haricindeki 
polis te~clckülleri ve ezcümle Gehei
mestaata Polizei ve yahut Gestapo 
Alman gizli polisi arasında sıkı müna 
aebat mevcut olduğunu, gönüllü iş hiz 
metinin Sarre'da menedilmiş olan hü
cum kıla1an tefekkü11erinin yerine 
kaim olduğunu, gönüllü iş hizmetine 
alınan genç Sarrelılar için mevcut 
maddi ve manevi tehlikeleri isbat et• 
mekte ve bu hizmetin müdiriyeti ta· 
rafından Sarre için mücadele uğurun 
da takip edilen gayeyi aşiki.r olarak 
gi>stermekted;r. 

Cenubi Amerikada 
Bolivyalılar bir çok ölü 

ve yaralı verdiler 
ASSOMPTION, 19 (A.A.) - Pa

raguay Harbiye nezareti, tebliğ edi -
yor: Gran Chaco arazisinde Villozov 
ve lrindague mevkilerini zaptettik.. 
1 O zabit, 51 küçük zabit, ve 450 as
ker esir a.1dık. Bolivyalılar harp mey 
danında mühim mikdarda yaralı ve 
ölü terkettiler. 

Stratosfer seyyahati 

Belçikalı alimlerin 
Balonu yere indi 

Profesör Cosyns ıeyyaha
tinden çok memnun 

BELGRAT, 19 (A.A.) -Avala A
jansı bildiriyar: Macar - Yugoslav 
ve Avusturya - Yugoslav hududu ya
kinindeki Morska Sabota'dan bildiri! 
diğine göre Belçikalı profesör Cosyıu 
in balonu dün akf'Wl saat 9,30 da 
mezkür şehir civarındaki Zenavlje kö 
yünde bir m11ır tarlıurna inmiştir. 

Köylüler balonu görünce kO§aJ'Ak ba 
londakilere halat atmıt1ar ve balonu 
çek.,rek karaya indirmitlerdir. Ha • 
berdar edilen jandarmalar derhal ye 
titerek sepeti ve balonu naklebnişler• 
dir. Profesör Coıyruo ve Vander l:J$la 
geceyi kôy mektebi müdürünün evin
de geçirmişlerdir. Kendileri bitkin gö 
rünüyorlar. Sabahleyin sepet içinde -
ki makine ve aletleri iatemiıler ve 
Gonnji Petrovski'ye hareket etmiı • 
!erdir. Profesör Cosyıu, UÇU§tan pek 
memnun ve elde ediJen neticelerin 
muvaffakıyetli <>lduğunu bildirmittir. 

Türk· Okranya maçı 
MOSKOV A, 19 (A.A.) - Türk 

heyeti dün Odesadan Kiyefe gelmi§, 
Hariciye komi.erliği mümessilleriyle 
spor tetekkülleri ve matbuat mümes
silleri tarafından kal'fılanmıştır. Bu • 
gün ve yarın Türk ve Okranya takını 
!arı arasında güreş ve futbol müsaba 
kaları yapılacaktır. 

Iktısat Vekili Celal B. dün Ankara
daki komisyona riyaset etti 

ANKARA, 19 (Telefonla) - lktısat Vekili Mahmut Celal Bey ba 
sabah fehrimize gelmiş ve doğruca makamına giderek birikmiş işlerle 
meşgul olmuştur. Vekil Bey öğleden sonra daire erkanından müteşek • 
kil bir komisyona riyaset etmiştir. Geç vakte kadar devam eden Jıo.. 
misyon içtimaında yeni kontenjan kararnamesı1e merbut liıteler müzd 
here edilmiştir. Öğrendiğime göre bu kararnamede bazı yeni esaslar 
bulunacaktır. Yann sabah Mahmut Celiil Bey Maliye vekili Fuat Bey
le bu hususta temaslarda bulunacak ve yeni kararname ile listeler ak • 
şama kadar kat'i şeklini almış olacaktır. 

Kararname ve listelerin salı günü ilanı mukarrerdir • .lktısat Veki 
li çarşamba veya perşembe günü 1 stanbula dönecektir. 

ANKARA, 19 ( A. A.) - lktıs at Vekili Celal Bey Anadolu ekspre· 
sile bu sabah şehrimize gelmiş ve istasyonda vekiilet, Türkofis, Zir6-
at, iş, Sümerbank erkanı ve dostla rı tarafından karfılanmıştır. 

Defterdarlar arasında değişiklik 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Kocaeli defterdan Hüsnü Beyin Te

kirdağı defterdarlığına, yerine de Tekirdağı defterdarı Mustafa Nurİı 
Yusufeli malmüdürlüğüne Maliye vekaleti memurlanndan Lutfi, Şav • 
şat mal müdürlüğüne Divanı muhasebat memurlarından Osman Samim 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Türkiye -Avusturya ticaret itilafı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Avusturya ile 10 Ağusto.ıa imzala• 

nan ticaret ve Clearing itilaf name si ali tasdika arzedilmiştir. 

Damga resminden istisna .. 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Memur maa,lanndan kesilen para• 

ların alındığına dair icra daireleri nce verilen makbuzların damga res
minden istisna;ı ve iki icra dairesi arasında nakledilen paralara ait p06 
ta havalenamelerile makbuzların damga resmine tabi tutulmasını Ma • 
liye valilere tamim etmiştir. 

Madrit ticaret mümessilliği 
ANKARA, 19 (Telefonla) - lktısat Vekaleti hususi kalem müdii• 

rü Cahit Bey Madrit Ticaret mümessilliğine tayin edilmiştir. Cahit 8. 
ihraç merkezlerimizde bir tetkik seyahati yaptıktan sonra yakında 
Madride gidecektir. 

ita/yan manevraları başladı 
BLOGNE, 19 ( A. A.) - Büyük ltalyan manevraları geceyarısı 

başlamıştır. Birer heyet gönderen mem:eketler Fransa, Belçika, Çin, 
Almanya, Holanda, Peru, Lehistan , Romanya, lsviçre, Macar'stan ve 
Sovyet Ru;yadır. 

Hemen bütün memleketler manevralara atafemiliter veyahut hava 
ataşemiliterlerini hazır bulundurm o.ktadırlar. M. Mussolini de manev
ralarda hazır bulunmak üzere hare ket etmiştir. Umumi karargah Scar
peria del Mugello'da bulunmaktadır. 

Beynelmilel Buğday piyasası 
ve Türkiye 

ANKARA, 19 ( A. A.) - Son vaziyet üzerine beynelmile(buğday 
pazarlarında hararetli muameleler başlamış bulunması dolayısile Zira 
at Bankasına muhtelif memleketlerden buğday satışı hakkında külli
yetli miktarlar üzerinden müracaatlar vaki olmaktadır. Yakında ge
niş mikyasta satış:.ır yapılması bek lenmekteC:ir. 

l ne bol uda şiddetli bir f ırfına 
INEBOLU, 19 ( A. A.) - Bura da bu mevsimde hiç beklenmiyen 

oldukça şiddetli fırtına hüküm sürmektedir. Akşamdan başlıyan sü • 
rekli yağmur sabaha karşı yıldız ve karayel rüzgarına çevirmİf ve 
gittikçe yükselen dalgalar sahili tehdide başlamıştır. iskeleler arasın-, 
da nakliyat durdu. Sahilde dört yük ve yolcu kayığı parçalandı. iki 
boş sanda1ı alıp götürdü. Fırtına bütün şiddetile devam etmektedir. 
Şimdilik başka zayiat yoktur. 

ilk incir mahsulü çıkarıldı 
IZMIR, 19 ( A. A.) - Mev5im in ilk incir mahsulü bugün ltalyaıı 

bandıralı D:yana vapuru ile Triyes teye sevkedilmiflİr. 
Bu aralık Hüseyin beyle zevce

sinin tevkifi meselesi tevazzuh et
mişti. lstanbuldan gelen bir habere 
atfen Diran Kelekyan efendi bu iti 
Parise aşağıdaki surette bildiriyor
du: 

,----·----------------------------------------------------------------------) l EC EBi MATBUATIN A OKUDUK.LARIMIZ Müzelerde tetkikat yapa· 
caldar için 

"lstanbuldan aldığımız haberler 
bize bir takım müthiş fÜpheler ver
di. Binbaşı Gürcü Ahmet Bey, Hü
seyin Beyin zevcesini fena yola 
sevketmiş, yani sarayla münaseba
ta ı:irişmeğe te v·k eylemiş gibi 
zannolunuyor. Çünkü mumaileyha 
tevkif olunduktan sonra keyfiyet 
Fehim Pa~a tarafından saraya bil
dirilmiş. Biraz sonra raraydan bi
risi gelmiş, Fehim Paşaya bir takım 
gizli sözler söylem·,, bunun üzeri
ne hanım serbest bırakılmış.,, 

"Bu nasıl olur? Bu gibi vakalar
da bu derecelerde semahat emsa
li görülmemiş ahvaldendir. Görü
nüşe nazaran şu netice çıkıyor ki 
hanım zaten sarayla münasebata 
eirişmiş imif. Halbuki Fehim Paşa 
bunu bilmediif nden kadını takip 
ettirerek tevkif altına almı,. işi sa
rayn bildirdiği zaman saraydakiler 
işlerini bozduğundan do1ayı F e
h im pa1aya dehfetli kızmıtlar ve 
hanımın h men tabi yesini cmret
m :ş!er . ., 

Ahmet Celalettin pasanın Pa
riste bir takım casusları ' bulundu
sunu biliyorsunuz. Bunlardan biri-

Bulgaristanda tedavül-! 
de bulunan para 

Son üç •ene zarfında Bulgariatanda 
tedavülde bulunan para hakkında a
ıağıdakj. rakam.alr ne1redilmiıtir: 

Kagıt para Maden para Mecmuu 
Sene Mılyon Milyon Milyon 

Leva Leva Leva 

1931 3.191.2 392,9 3,584 
1932 2.213.3 782,9 3,496 
1933 2.677.8 878,0 3,556 

Gandiye açık mektup 
Mahatma Gandinin Lahore'ye mu

vasalatı lıadisesi:z geçmiıtir. H adisa
tın gençlik teşkilatı azalarından bir • 
kaç genç Gandiye açık bir mektup tJer 
mek ar:z.uaile yolda otomobilinin önü
"". /!eçerek kendisini durdurmuşlardır 
Bılahara Gandinin bir başka yoldan 
geçeceğini haber alan gençler oraya 
koşmuşlar ve içlerinden biri Gandi .. 
nin rakip olduğu otomobilin basama
ğına atılıyarak açık mektubu takdim 
etmiıtir. Mektupta Gandiye Lahore • 
Yİ ziyaretinden dolayı teıekkür olun
duktan sonra hürmetkar, fakat kuv • 
vetli bir ifade ile kendisinin Hindula
ra karıı olan tarz ve lıareketi tenkit 
edilmiıti. Mektupta Gandinin bazı ha 
reketlcrinin Mü8lüman lidErler;nin ce 
maatleri namına birço.~ talepte bulun 
mala~ına sebep olduğu •·e buJiünkü si 
yasetıne devam ederse Hinduları ya -

kuı bir zamanda esaret hayatına SÜ· 
rükleyeceği mukayyettir. 

"Bombay Chronicle,. 

Sovyet ittihadı dahili 
tarihi 

Son ü: sene :zarfında Sovyet lttiha 
dı dahili harp tarihini haurlamak için 
bıiyük bir faaliyet göstermi~tir. E•er 
on be~ ciltlik olacaktır. Dahili, harbe 
i§'irak etmiş olanlardan binlerce kiti 
1917 den 1921 e kadar olan hatıra
larını yazmaktadırlar. Bu hatıralar 
ncırolunmak için ayrıca tasnii edili
yor .. Eserin baımuharrirleri ara&ında 
Stalin, Molotov, Voro§ilov, Kirov, Ga
mariuk ııe Maksim Gorki de vardrr. 
En değerli Sovyet ricali ve müverrih
leri Sovyet arıivlerindeki tarihi mal
zemenin tesbitine çalışıyorlar. Ayni 
zamanda ecnebi siyasi ricalin hatıra
ları da tetkik olunuyor. Şimdiye ka • 
dar iki binden /az.la el yazısı toplan
mıştır, teıriniııvvel ihtilali ve ihtilalin 
ihzarına dair olan cilt matbaaya ve• 
rilmiştir. Bu cildin tarihini Maksim 
Gorki deruhte etmitşir. (Tass Ajansı) 

Amerikada inflation 
hareketi 

,!l~isicümhur .Mr. Roo•evelt'in gü
mu1u devletleıtırme karan üzerine 
doların kıymetinde yeni bir inllation 
gö.~ülmüştür. Amerikadaki bütün gü
muı $loku federal hükumet tarafın
dan beher "Ounce,, .i (1) 50,01 sent-

ten mübayaa edilecektir. Mübayaa 
i1inde takip edilecek uaul, altın ırtok
larının mübayaasında tatbik edilmiı 
olan uaulün aynidir. Bu yeni hareket 
şüphesizdir ki, inllation tevlit edecek
tir. Çünkü satın alınan gÜmüıe muka 
bil gümü~ bono/an çıkanlacaktır. Bu 
suretle elde edilen gümüşün yeniden 
basılacak kağıt paraya mukabil tutul 
ması da muhtemeldir. Bu munzam in
llation'un, Amerikanln ikt .... ıadi vazi
yeti üzerine yapacağı tesirin derecesi 
bu yeni paranın ne gibi iılerde kul
lanılacağına bağlıdır. Eğer halk bu 
para ile efya alırsa, eıya fiatları yük
selecektir. Bu parayı sahlıyacak olur
sa bugünkü vaziyette bittabi hiç bir 
değiıiklik olmıyacaktır. Gümü1 üzerin 
de bir muamele yapılmasını bek/iyen 
ispekülatörler nihayet ümitlerinin ha
kikat olduğunu görüyorlar. Bu ümit· 
lerden dolayı Londra piyasasında gü
müş fiatı yükselmektedir. Fakat Çin, 
gümüıü çok dü§ük fiatlarla satmak
tadır. Mr. Roosevelt tarafından tesbit 
olunan fiatlar, Yalnız Amerikanın yer 
li stokuna mah•us olduğuna göre gü
müşü ispekülaayoncuların elinden ki· 
min kurtaracağı belli değildir. Gümü• 
§Ün yüksek fiatı sayesinde Çinin sa
tın alma kuvveti artmıştır ve lngilte
reden aldığı mensucat ve aair eıya it
halatı da bu nisbette yükselmiştir .. 
Fakat buna mukabil Çinin ihraç ettiği 
emtea, fiat itibarile yükselmiı değil
dir. Çinin arzu ettiği fiat yüksekliği 
ithalatta olduğu nisbette ihracatta da 

şamil olan bir fekildir. Umumiyet iti
barile şunu söyliyebiliriz ki Reisicum
hur Mr. Roosevelt'in aon hareketi, 
Amerika haricindeki memleketlerde 
:zannedildiğinden daha az bir tesir ya 
pacaktır. Dünyada büyük gümüş stok 
ları vardır ve bu stok 1933 ya:zından 
itibaren muntazaman atrmaktadır. 
lngiltere Bankasının tanzim ettiği bir 
istatistiğe göre dünyanın gümüı sto
ku 1933 senesinde 754,000,000 ounce 
iken 1934 ha:z.iranındc: 815,000,000 
ounce çıkmııtır. (Daily Mail) 

( 1) "Ounce" bir librenin on altıda 
biri olan lngiliz ölçwüdür. 

Gümüş meselesinin 
beynelmilel 

bal ve tanzimi 
Roosevelt'in emrile Japonya ve Çin 

de uzun müddetten beri bir komisyon 
bulunuyordu ve bu komisyon gümüş 
meselesini tetkike memur edilmişti. 
Komi•yon Japonya maliyecileri ile de 
müzakereler yapmış ve Maliye Nazırı 
Fudsi bu müzakereler esnasında gü
müş meselesinin ancak beynelmilel ge 
niş bir f!<Sas üzerinde halledilebilece -
ğin:. ve gümÜfÜn de para meselesinin 
hal ve tanzimi çerçevesi içine alınma
aına Japonyanın itiraz etmiyeceğini 
bildirmiıtir. 

"Pu~r Lloyd" 12 Ağusto• 1934 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Ma· 
arif VekAleti müze, asarı atika, sara1 
lar ve harabeleri tetkik etmek üzetd 
ziyarette bulunmak iMeyen millet 
mektepleri ve Halkevleri men.aupla • 
rınm rehberleri idaresinde ve toplıJ 
bir halde oldukları takdirde duhuliY" 
ye tabi tutulmamalarını tamim etınir 
tir. 

Sovyet Rusya ve Japonya 
ihtilafı 

MOSKOVA, 19 (A. A.) - Tass A' 
jansı tarafından bugün neşredilen l>İf 
tebliğde ezcümle şöyle deniliyor: 

"Müzakerat esnasında Sovyet Ru•f' 
aza.mi hüsnüniyet &Östermiş ve ll~~ 

• b~· 
Şarkta aulhun muhafazası arzusu ile 
yük fedakarlıklara muvafakat etmiştir· 
Buna mükabil Japon - Mançuri tarafı '~ 
Sovyet teklifini de reddetmit ve h3tl
Mançuri Heyetini bir nümayi§ tarzılld~ 
Tokyo'dan ayrılmayı mümkün addcY~ 
miştir. Japon - Mançuri makamtı, t9!,. 
sonbaharında olduğu ıribi, şimendifer 1 
murlarırun toplu bir halde tevkiflerine • 
diğer tahrik tedbirlerine tevvenül eY1.-

. 1 d' B • .. k ]eri~ mış er ır. u vazıyctte muza ere 
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[FELEkitl E H i R H , A B' E R L E R i ~ -~·~-~~~.,: 
Açarsın!. Açamazsın Okuyucu buhran1 

Bilmem hiç rastgeldiniz mi? EdebiyaUa buhran var da, sanki 
Bir damga pulu nizamnamesi var- EKONOMi SIRKETLERDE okuyucular arasında yok mu? 
dır. Anlayabilene aşkolsun. Doğ • Bu buhran, daha doğru tabiri/e 
rudan doğruya en basit halka ka - Dokuma yeni bir bu kıtlık bilhassa harpten sonra 
dar hitap etmesi lôzımgelen bu nİ· le_vkalade tebarüz etti. Bir çok 
zamname o kadar kan,•k ve muğ- Sanayı"ı"nde canlılık Su şirketi kimseler, zamanlarını kitaba ve ya. 
laktır ki; en büyük iktıaat müesse- zıya hasredemez oldular. Daha ha-
•eleri bile pul teltişinde bir ceza- ııai şeylerden, daha zihinlerini yor-
)'a çarpılmamak için adedi pek Pamuk fiatleri de yüksel- Sucular bir kooperatif mayan, hislerini harekete getirmi-
m.ahdut olan pul mütehassısların· " b l d teşkil ediyorlar yen şeylerden hoşlanmağa ~ladı-
dan birini istihdam ederler. Etme· mege af a 1 lar. Onun için okuyucu k:tlesi, e-
Yenler sene sonunda mütehassısa Dünya dokuma aanayilnde aon za Susuzluk, dört bir bucağı su ile debiyatı doyuramaz oldu. Ve ede. 
vereceği paradan çok daha fazla manla~da bir canlılık göze çarpmakta- çevrili lstanbulu~ belli b8'lı dert· biyat, bir nevi lüks haline geldi. 

k · dır. Bunun sebebi, Japon rd<abetinin lerindern sayılır. Ötedenberi iyi ve B L" 
Ceza verdiğini görere pışman o • birçok bari .. memleketlerde kendioini k ) • d ~l(ÜnHÜ adcunın, uğra,maktan, di-
lur ve mütehassll kullanmaya ka· ' J içecek suyun ıt ıgın an, mevc:;ut dınmekten edebiyata h~•redecek 

k göstenneo.i ve netice itibarile apanya, memba sularından layikıyle istifa -
r0 verir. Belki ilk görünüfte o a· Fransa, Belçika, Çekoslovakya, Lehi& zamanı yoktur. Ancak bir kısım 
c/0 göze çarpmayan bu (pul mü· tan, Avuoturya ve Almanya pamuklu de edilemediğinden ve nihayet fi- İrat salıirleri, zenginler veyah<1.t 
tehassısı) /nıllanılması esasında ihracatının ehemmiyetli §"kilde müte yatların pahalılığından tikayet e- büyük şöhretler devamlı b"r şekil· 
l>ir hayli ga~ptir. Haydi büyük mü euir olmaaıdır. Bu arada, haın pa • dilir., Öğrendiğimize gfüe; sucu • de edebiyatla me,gul olabiliyorlar. 

l l d k l muk fiatları da ıayanı dikkat bir ıe- lar ve terbetçiler cemiyeti bütün Ed b. 
esseseler pu ceza arın an ya a a- kilde yu"koelmi•tir. Bu yük' seli•e ku • 1. 1 b" e ıyat hareketlerini takip ve ak.-

k · · b · · • • bunlara çare bulmak eme ıy e ır t • b • rıııı sıyırma ıçın u ışın raklık, aahaların temdidi, ve fena re· T f"k f"k h d ıc tıre .. ;yorlar. Bunun için halk 
doktorlarından birinin ilmine kolte havadisleri lebebiyet ver:ıniıtir. ev 1 ı ret mer umun mezarın a suculuk kooperatifi teşkiline ka • ara~ından edebiyata merak ısalan-
tığınıyorlar. Lakin siz, ben Maamafih fiyatlar devamlı ve tutum· rar vermiştir. lar çok nadir yetifzyor ve bunlar 
lh l halk ' N lu bir vaziyet göstermektedir. Şair Tevfik Fikretin mezarında dün vel<ı.let:ince ...tın alınması husu&U'Ddan Yeni ölçüler nizamnamesi mu· d ·· .. b" · 

e ası ne yapsın. e o"lum" un·· un" on d-'---·~·u --Uo"mmı" u" lrull l kt l a gunun ırınde ümitlerinele ve 
ak d Al' ha - SelAnı"k sergı"sı· """'"w•- ,~ babsetmi1<tir. ci-bince, halen anıma a o an h"l al d Yapac • a a a •ıgınır... 'el münas-'-·tile bı'r ihtifal yaprlını•br. Kızı Meliha '---- da bugu-n ı'çın' 1 ak u Y arın a ne kadar yanıldıkları-

\/ k k b - .. b t """ • rnHUll' damacana ve galon ar litrelik t - ·· k el e ço ere u sıgını1 mus e ne- Selilnikte dokuz ey!Ulde açılacak Merasime Tevfik Fikreti seven bir- yazdığı bir fiiri okumuştur. Bundan nı gorere ümeni kırıp ~ka sa-
tice vermez. Pul ı<esmi eskiden olan sergiye tacirlerimiz de davet e· çok kimseler iştirak ebni§ ve Eyüt> &onra da Senbenova edebiyat muallimi &İmalı haiz yenileri ile değittirile- halarda ça/ıfmağa bQflıyorlar . •• 
0" U · b -l 11 dilmiılenlir. Yakında Ticaret odasın· gençleri bulunmu•tur. Birinci olarak Behçet Bey .. ,_nutuk söylemi•..:-. ceği için kooperatifin tesisı de bu 

ayanu mwmyeye ag ı e meş- • .,,.. .~ Bugün böyle vazı"yetlere maru• har ittihat ve Terakki Nazın Ha- da bir toplantı yapılacak, iıtirak me- Florinalı Nazım Bey bir hitabe irat et- Daha birçok kimseler nutuklar cöy- arada çıkarılacaktır. Kooperatif, k l ~ 
lıı.-yan Elendi de oranın hukuk selesi görüşülecektir. miş ve Fikretin a§İyanesinin bir inan lemiı, Fil.<t"etin ruhu yadedilerd< bu en ba.fta su fiatlannı tevhit ede • a mı, kaç tane büyük edip, şair, 

~ LAstı'k Darı· meseles· müzen haline korınıaa için Maarif hazin merasime nihayet verilmiıtir. k d h"l h . tı . ı· muharrir göste.-ebi:iriz •. . "1Üf011İrİ iken yapılmıf bir pul ni- el • 1 ce ' a ı ve anç sa 'ınm ın ı . 
:tamnamesi var idi ki herkes ona Bugün Oda idare heyeti tOplana- zaına girmesini temin edecektir. V likıa eelebiyat adamı olmak 
fceza tuzağı) ismini verirlerdi. caktır. Bu içtimada lastik deri mese- MAHKEMELERDE GUMROK.LERDE Bu suretle muayene ve mürakabe bir nevi tabiatti;. Şair, yalnız şai; 
Put nizamnamesi bu mahiyetini leai hakkında tetkikat yapan komiı • Ş d 0 kk H J k k J tabiatile kolaylatmış olacaktır. olacağım diye "culture,. ünü yap. 
L yonun hazırladığı rapor gözden g-İ- ayanı ı at a ı aça çı ığı D"- t ft u) mı• • l d • '<aybetmiş olmasa gerek ki, alem rilecektir. -,- ıger ara an suc ar ve •er - ~ ınsan ar arasın an yetışmez. 
Ytlıyor ve pul işi ustaları araştırı- y B d T bk k betçiler. cemiyeti reisiSalahattin B. Nice •İyasiler, n"ce doktorlar bah· 
Yor. Bunun sebebi bu nizamname- Umurtacılar birliği İf 8Va a İ atı kendisile görüten bir muharriri. riyeliler ve hatta iktıaatçılar'var. 
lerin sarih olmaması ve umumi hü- Uzun zamandanberi ~kili takar- mize ,unları söylemi,tir: dır ki edebiyat sahasında muhalle-
kümlerin ,ümul ,.er,.eııesini tayin- rür eden (Yumurtacılar birliği) nin B• b k • t" • T hk"k d d• "- lstanbula susuzluk atfetınek dat vücuda getirmislerdir. Fakat 

,. ~ nizamaamesi vilayetçe tasdik edilmiş lf arsa tıcare IDJD 8 l at evam e ıvor, b 1 d ' b 
ele mükellefle hazine arasında İÇ• tir. Yumurta tacir ve ihracatçıları J doğru olmaz. Birçoklarının yolla- , un arın arasın a muayyen ir ya. 
tihat aynlığı ihtimallerinin çoklu. arasında tesanüdü temin edecek olan sonu zan albna alınanlar var rı bozulmuş olmakla beraber bu- şa geldikten ve mesleklerinde ede-
iudur... bu birlik yakında faaliyete geçecek. Dün birinci ceza mahkemesin- ithalat giimrüğü transit antreposun- gün mevcut memba suları ihtiya- biyattan daha büyük bir şöhrette-
Şimdi buna benzer dükkanla • tir. Ofis, birliğin faaliyeti ile yakın • de tayanı dikkat bir davaya baş- da yapılan halı kaçakçılığı tahkikatına cı kar~ıladıktan maada harice sev min ettikten sonra bu İfe elveda di. 

dan alakadar olmaktadır. K eh--'yetle devam edi'--'-t-,'· yenler ve k l · k::.""-.1 t 1 l'ın kapanma nizamnamesi rıhtı... lanmı~tır. Davada maznun adri -·J~ """"" ""'1r. kedilecek kadar boldu;._ Netekim, a emı _ ... ı a an ar 
ı.. ,. En yUksek O f' d f · T Oğrendiğimize göre bu kaçakçılık ktu qaftalardanberi belediye encüme- m r ın ereces nr Efendi isminde bir mevkuftur. Bu qi iki tekilde yapılnnıtır. Kıymetli bilhassa lskenderiyeye her zaman ço r. 
rıi bunu tayin ile meşguldür. Zaten bulmak için zat Alınanyada bir firma ile mu- halıların bir kısmı yıkanmak üzere güın. mühim mikdarda memba suyu sev Her zaman derler ki: "Edebiyat 
lıir nizamda fazla istisna, fazla kavele yapmış, 6 bin lirjl mukabi- rükten çıkanlmıı, fakat iade edildiği kıyatı yapılmaktadır. bir aşktır, karnı değil, kalbi doyu-
t I ·1 ~ b · k h d h k Uyuıturucu maddeler inhisarı ida- I d ba d · · B zaman yerlerine _,, kırmetaiz olaman F k ,ıı ıı at, ır ta ım ur a Ü üm • resi Anadoluda bütün afyon mmta • in e rsak gön el'mıttır. ar. konulmuştur. B~an başka bir de Yalnız damacana ve galonlar- rur.,, a at yirminci asır adamının 
er olursa o nizamın tatbikı güçle- kalanna eksperler gönderıniıti. Bu sakları burada teslim etmiş, 6 beyannameler üzerinde eksik göoteril- da satış fiatlarının değişikliğini İ· kalbi top sesinden, kurşun uğultu-

fİr. ilk önce dendi ki: eksperler, en iyi mahsul nümunelc;. bin lirasını da almıfbr. Fakat bar- me vaziyeti teshil edilmittir. cap ettiren başlıca amil motör ve sunelan, akla havsalaya sığmıyan 
- Gıda maeldeleri satan dük • ni seçerek ilk parti olarak 200 kao. saklar Almanyada açıldığı za. Bu işte evvelce yazdd<larımızdan baı· kayık meselesidir. Çünkü her au. facia sahnelerinden o kadar ffrt • 

/tq"nl d k d c1·- l • d"d afyon kelleoini Y-ilköy tohum ıslah • · d .. • ·· t "l kabir ki" dah altına al br l • k d b l k ar a uz a ıger en ye ı e -· man 1çın en muştenye gos erı en ,ı a zann ınmıı • yun sarfiyatını nazarı ı'tı'bara al • eşmış a a ar ozu mu,tur i ar-
ltıı ki enstitüsüne göndenni§lerdir. EnatitÜ· ba b" • Tahkikat bugünlerde bitirilecektir. k b 

panaca ar... de bu afyonlar tahill edilerek en yük- . mal değil, her t, ır lfe yaramaz, mak, membaından tehre kadar o- tı ununla meşgul olmayı dü~ün· 
Bitti. Artık bunun üzerinde İfle- aek dereceli morfin verenleri ayrıla- çürük, delik bağırsaklar çrlmııt • Vesikasız komisyoncular na göre motör ve kayıkla nakil mas müyor bile. Gülecek şeylerden, eğ-

~eye m_a_!ıdalelyoktu, derk.en İşe in- caktır. tır. Bunun üzerine Kadri Efendi Evvelili gün Galata gümrüğünde rafını da ilave etmek İcap eder. lenecek şeylerden zevka':ıyor •.. 
l8ar m.,., eri satanlar girdiler... ı hakkında kanuni takibata başla • müfetfüler tarafından ani su•ette hır' Bu da fiatlardaki kars-ızlıg"ı d~ 0'--·ucu b" l old - 'b" ku 

inhisar devlet mu"essesesı" oldugu-n b k l d T ~ • -q ~ .... ;y oy e ugu gı 1 0 
• d Ş an asının rulmıttır .• Hariç pazar ar a üıık teftiş yapılıruştıT. Bu teftiş neticeNıı- ğurmaktadır. lstanbulda halkın tucu da böyledir. Harp sonunda 

an iradına halel gelmesin müla- malının kıymetini' dütünne nokta de ellerinde vesika olmadığı halde ko - yüzde 25 i çeşme ve sarnıç suları- ikisinin artuında tam bir mutaba-
lıazasile kapanma nizamından le- 10 uncu yılı sından da takip edilen bu dava • miıyonculuk yaptddarı görülen altı ki- • Ge . k 1 d 5 k h l clak. l k ld A !İ haldı;tııda tahkikata baıl~nm~br. ru ıçer • ıa a an yüz e 7 i mem at iiaıl o muştur. 

arı yapı ı. rkwlan Tayya- nın devamı l.--ka güne bırakıl • B --· ba sularını ı"çer. Maamafı"h umuru • .....,. u i-'e alakadar memurların da ma- B "dd · - .J J b · at · · "t r.e pıyankosu bayilerı" de mu··saade tı •· b u 1 ıa sqae e e ıy ıçın varı 
mış r · lümatlarma müracaat edilmektedir. Talı- eytiyeye ait su sarfiyatı gün geç ,ı • "ld" H ·· [" l 

••tediler. o ela bir milli müessese- Bankanın hazırladıgvı sergı" lrikat devam ebnektedir. 'k akt d egı ır. er tür u yazı ar iıçin söy-
J• z· '' Hafta aleyhı"nde bir d"va tı çe artın a ır.,, .. mebitir. 
•ur. ıyan etmesin elendi. Biraz " "' 9· k'I k k k 
~aha fedakarlık yapılelı. öteden gayet mükemmel oluyor Belediye aleyhine bir yazı neş· ır 1 O iÇi umaş MAARiFTE Gazetelerdeki neşriyatı ele ala-
••kele ve istaayondaki satıcılar mü lı Bankası tarafından Galatasaray rettiğinden dolayı Hafta gazetesi Evvelisi gün lıalyadan gelen Bos- lım: Her gün beş kuru, verip bir 
l'Qcaat ettiler. Onların da açık kal lisesi salonlannda hazırlanan büyüle aleyhine bir dava ikame edilmiş, nea vapuTUnda Zehra hanım isminde bir u·· . . gazete alan kariler iç."nde yüzde 
111 k b l d"/d' B l k serginin inşaab epeyce ilerlemiştir. hu davaya mu"dde'.umwn"ılı'k de ı·~- ~adının Üzerinde bir kilo kaçak ipek- nıversıteye d L b • . h kk k B l k 
ası a u e 1 1• Öy ece apan- Bilhassa serginin antresi pek muh- ' li kınnaş bulunmuştur. Tahkikata de- ORı<an e~ımn mu a a a 1 e-

llıa yasağı çiçek bozuğuna döndü. teşem olmuştur. tirak etmi~tir- Hafta aleyhindeki vam edilm<ktedir. Alınacak talebe ıirde karta~larla leylekler arasın • 
$imdi kim açacak? Kim kapaya- davaya bu hafta batlanacaktır. Avusturva)ı dag" çılar dahi muharebeden haberi vardır. 
c k' x l kar Sergi !pekiş, Kömüriş, Yüniş, Ca- J B l 1.--l ki 

Q • vy e ıs,tı ki büyük "arşı- . Şek . .. . .• CelAl Efandı"y'ı Öl:d'•renler unu cana ""i' ata ·,,eder. Fakat l :r mış, enş, ÇlVllŞ1 ormanı§ gl ı.>İ bir.. d U v• d • J " 
Qrda bir (kapanma saatleri mü • çok pavyonlar;ı ayrılmışbr. Bu pav- ıyana aı;c ık k!übü azasından İlk r d ıı k geri yanda likrin kuvvetlenmesine 
tehassısı) bulunsa hayli mü.steri yont.rda ipek, lıömür, cam, şeker, rivi, Hemşiresinin kendi ailelerine 6 l!ençı Md. Kurht ~e.ifaclıneid..-'in riya- once ıse en pe j yİ,, veya hissin İncelmesine yardım e-
ı l · • ı· 't · .. t tt" - · · setı a tı.n a §e nrnıze gelmiıle..dır' • k ) 1 k oq acak. orman işlerinin geçirdıği tekamül saf- ge ın gı mesıne mumanaa e ıgı ı- çı an ar a ınaca den mevzulardan tamamile biga-

Bana soruyorlar.· halan gayet ..-yanı di:t!cat hey:Celler ve çin arkasından takip ederek, Ce • Kendileri htanbul ıiağcılık ldübü nedı"r. 
h l'f k'I' 1 k · ik' · eı'sı· Ekr B · Üniversiteye kaydedilecek lise me-mu le 1 ıe ı .ere ço ıy:i izah edilmek- lal Efendiyi öldürmekten suçlu Ha- ıncı r em eyın refakat.inde 

- Bakkal dükkanım var. Yedi- tedir. latanbulun ıayanı tema•a yerlerini ge- zunlan için şimdiden hazırlıklara baı· Bunların gözlerinde san~· yalnız 
el b"I" • • cı ve Hakkı isminde evvelce biri • J t en sonra aça ı ır mıyım? K' . . d . . zecekle.r ~e sonra_ Torosa gide-,ek 3,700 anmış ır. "akını görmeg-e yarayan b!r gö•lük 

A f <imiınş aıresıne girince insan ken- idama, diğeri 15 .seneye mahkum metre ırtıfaındakı Al d • ka akl Bu sene üniversitenin muhtelif fa. J ~ 
- çarsın. ditini bir kömür ocağına girmi• zannet- 1 'l · k d • k d B al ti" a aga çı c ar- lcülte!erine evvela (-kiyı') derecede ı>ardır. Onun için yazıcılar da bu-L ·ki b kt d' • o muş ı tı ar eşın na zan yapı • ~r. u sey _ıa n gayesi bu dağda ar- ~-

t - a n tıraş ıçağı da satıyn- me e ı~. lan muhakemelerine dün de ag- ır zıyata ve cografyaya ait tetk;kat yap- diploması buluna,,Jar kaydedilecek bu na göre hareket ederler. 
um Bu pavyon tıpkı bir kömür madeni- kt rakam kô.fi gelmediği takdirde iyi ve B .. b"tü'' f"k" · ·ı· • ceza mahkemesı'nde devam edı' l • ma ır. ugun u n ı ::r, ıuyaset, ı ım 

A 1 nin methali şe'.<linde yapılmışbr. Pavi- orta deTeceli mezunlar alınacaktır. l 
- çamazsın. yonlarda milli kömürciilugurn· ·· u"ze a.'t miş, fakat dig- er •ahitlerin dinlen- Heyete d_ ah .. il .. bulunan Viyana cog· cereyan arını adım adım takip e-

B b I y FakUlte1erde ikmale kalıınlar d b. T · b k · - er er er açıyor?. bütün malümat şck:t, yazı ve rakam- mesi kararile muhakeme batka rafya enstıt.ısu doçentlerinden M. en ır emps gazeteıı eş ıta İı· 
_ O başka. larla ıröst<'rilecektir. güne bırakılmıttır. Wol.ter Strygowskj _bu dağda yaptığı Üniversitenin muhtelif fakültelerin- zerinde ancak 90 bin catabildiği 

Ş -'- · d tetkikat hakkında bır eser vücuda a-eti- de ikmale kalanların listesi Fakülte halde, zabıta vuw.ıatını, eg-/enceli 
- iyi amma tuz, müskirat ta .,..e,., pavyonu a fevkatade ot· Yirmi dört saat bile durmamış recel<tir. dekan1ı1cıan tarafından haztrlanmak • yazıları en hurda t,..lerr"a.·ırıa ka • •Qtı;ııarum. muttur. Bu dai, ede §elctr fabrikaları- tadır. u 

nın en küçük teferrüatına ait bütü:ı faa- Per•embe günü ikmali müddet ı L" • k dar hika"ye ve nalı..'-:len L"r Pet"t • 
O I ı r · , d · Y ıman şıı· etı"nı"n ikmal irm:ihanları t.;in ayrıca pro- - "' - tara 1 açaraın. ıyelı a.tın an ış=k ver:ten renkli fotog· ederek hapishaneden çıkan Hayri 1 ' ı· • ' Parı"sı"en, b·.·r Jaurnnl, 1 · ı·r Parı's • 
F k l • b d rallarla lıa.ka gösterilecekti.... t f" gram yapı.mıı ve mııate ır nro.e•örle- -~ u 

- a at apçin ağı a var. Bu kısnnda üzeri toz tekerle kap- Efendi isminde biri cuma günü ge as ıyesİ re te~liğ edihni~tir. Bu tebligata gö • Soir gazetesi yalnız Fransa'da as-
- Ha! Açamazsın! lanmıı sütunla' vardır. ne zabıtaya hakaret etmiş, cu • . L_ iman Ş __ '.~keti heyeti umumiye- re, ikmal inYliha,.ıarı o,m J a , . .. ~ •«t· gari birer milyon satmcıkta.clır. 

T k b • b / • rt · ·· ·· ak 1 d " d · k lıyacak ve on beş a-ün içinde bitmit o-- ütün ve İ rıt fU e erı var.. it Bankası sergisinin her hususta ma esı gunu Y a anmış, ve un sının ver ıgı arar üzerine şirketin lacakbr. Ben şahsan kaniim ki ciddi meli· 
- Onları açarsın! mülcemmel olae>ığı anlaşılmaktadır. Adliyeye ve:ıilerek istintak haki - ·tasfiyesi işlerine başlanmıttır. --o--- zular üzerine yazdığım yazılcırın 

1 1 
mi huzuruna sevkedilmi~tir. J h' I ld T k •• t" )" t hk"k t k l k d F k - Filitoks ta satıyoruz. H U !( ~ A T •• n ı~ar. ar areai hukuk müta· a as suııs ıma ı a ı a ı o uyucu arı ço az ır. a at me -

- Açamazsın! = Bir başka güne kaldı vırı Hamıt, avukat Faruki lzmir Takas suiistimali tahkikatile meı- se/ô. sinema sayıfaaında veyahut 
- Çakmak ta satıyoruz. (lı Bankasından alınan cetveldir) Bundan birkaç ay evvel Kara. L~m~n Şir~eti. Umumi Müfettişi gul bulunan heyet rnesa:sini on a-üne kadın sayılalarında yazdığım yazı-
- O taralı a"arsın! 18 Ag"·ustos 93_. f,Jkrı, lzmır Lıman Şirketı· muha- kadar bitirecektir. ları okuyanlar, gazeteyi alanlar a-

,. 'W gümrük civarında bir hadise ol • S d d - Pipalanmız da var! sebecisi üleyınan Beylerden mü- Verilen malümata göre, eski takas Tasın a asgari yüz e doksandır. 
O I A K Ş A M F l YA T L A « J muş, çalgılı kahvelerde, birahane- t kkil t f' k komisyonu azafonnıu dinleni!ın.,si ta-

- nan açamazsın! iSTiKRAZLAR l TAHViLAT lerde ve mu··ması'lı' yerlerde hı'zmet ete as ıye omisyonu mesai- Bu vaziyet sade biz.·m için değil 
8 1 k d hT 94.so • b J t mamile bitirilmiş, bu arada birçok ze- b l d 

öylece bir açıp kapama muha- 1 ;~3r~•;,.:;'' 96.25 ::~tım . 17,75 eden ~..1ükerrem isminde bir ka • sıne 8' amıt ır. · vatın ifadelerine miiracaat edibniş.tir. bütün elünya için de öy e İr. Ve 
"eresidir gidiyor... Çünkü encÜ· u.;türk 2a.20 ume ... ı 48,60 dın Salim ismindeki dostu tara • Tasfiye komisyonu, ayni zaman- Tahkik heyeti, ticaret odası idare maalesef yirminci asrın umumi fikir 
:;ıerı karar vermiş. Bir dükkan : :: 1 ~~:O : 11 :

1 47
•'.: fından yüzü kesilmek suretile ya- da muvakkat idare heyeti vaz'.feai- heyetini de dinlemeğe karar venniıtir. ıseııiyeıi, bu asrın medeniyetile mü. 

0 kuza kadar açık kalabilir, eğer: ES HA M nılanmıttı. Mevkuf olan Salimın ni görmektedir. Şimdiki halde, bu. Taka• suiistimali üzerinde rapor- tenasip değildir ııe aralarındaki 
- Yalnız piyanko bileti satar • ı. Bank .• ., Nama 9,251 Re;; kupooauz 2,so davasına uzun zamandan beri ag- ır günkü k_ adro tasfiye itinin netice- !arın bazırlanmasma başlanılRUJ!ır. Ko- me!ale günden güne lazlal13fmak-

lq 1 k d miıyon idare h<:yetinin de malürnatına d ; .... HamHine 9,25 Telefon 10.so ceza mahkemesı'nde devam edı'lı" • enmesıne a ar ~eklini muhafaza ta ır. 
M • · 98 T k 8 T müracaat ettikten aonra i•ini tamamen " " uem• er 0 • 1 ,50 M k edecektir. • B" k · l d L• 

1 
.• - Yalnız kapalı şişe rakı ve tü- Türkôye Cümhu- ç;mento 12,10 yor. Ü errem de Salimin mah - bitirmiş olacak ve dağılacaktır. Hazır· ır ço ınsan ar Var ır R' tayya-
urı satarsa; r;,., Bankuı 55 1tıihat de,. 14,00 kiim edilmesi için ısrarla davacı Şirket· heyeti umumiyesi eylUlün !anacak raporlar gümrük ve inhisarlar reyi, otomobili, radyoyu, elektriği 

Tramvay ;<5 Şark dey. 1.- k 27 • d 'k" • b' 1 vekaletine tevdi edilecektir. b'ld"kl • Lald h"l" /"k' k - Yalnız gıda maddeleri satar- Anadolu Hôue 21,10 t aBlya ı,55 mev iini itga !ediyordu. Dün A • nn e 1 mcı ır top antı yapa- -------•------ ; 1 en n e a a ı ır ve zev 
•Q; ş;r.aHyr;y. ıs.2s l aŞrk m.ecza 3,20 ğır ceza mahkem6!-inde gene bu cak ve bu İçtimada idare Meclisi M ' b J itibarile Kurunu vüsta aclamından 

ÇEK F l YATLAR 1 d d d'I · · F k hesabatı devredecektı"r. eS Ut ir eV enme farksızdırlar ... - Yalnız benzin satarsa; avaya evam e ı mışt.r. a at 
r Böyle "yalnız" bunları satanla· dünkü muhakemede evvelki ısrar- Merasimi Beşeriyete en büyük hizmet, a • 
,Q Pek tesadüf edilmiyeceğine gÖ· farın hilafına Mükerrem davadan Mehmet Efendiler hakkında kaıar mumi fikir seviyu'le, yirminci asır 
e •anırım b .. ,.. bakk il k feragat ettiğini söylemiş ve Sali - bugün 8 inci ihtisas mahkemesin- ISTANBUL, 19 (A.A.) _ Reioi- medeniyeti arasında bir İntibak ııü-

aq l u un a ar, a • · b t b akıl • · d fh' d 1 h ti · · · cuda geh'rmek o.1a~aktır. 4. P ar, zerzevatçılar ve manavlar mm ser es ır masını ıstemı•- e le ım e i ecektir. cumhur azre ennın emıderile, Riya- • 

c/QParıır. c_ ünkü bakkal dükka-nın- tir. Bir altın k"çakçısı mahkılm oldu 5eti~umhur umumi katipliği, Hariciye Mümtaz FAiK 
Q Y c v~k.'lı dclctor Tevfik Rüştü Beyefen· 

11 ,.Potin bağı veya kundura cila- d'I aralama amme namına takip e Bundan bir müddet evvel bir ka- d•nın krzı Emel Hanımla Hariciye ve- ı 1 ,
1 

atar. O halde açamaz. Araştı • ı en cürümlerden olduğu için bit çakçılık hadisesi meydana çıkarılmış, kaleti memurlarından sefaret katibi 
ci~ca, '!1anavda, kasapta ve sebze- tabi Mükerremin davadan vazgeç Madam K:ıtina iaminde bir kadın lzmir Fatin Rüştü Beyin evlenmeleri müna-
c/' e bırer ilişik bulunabilir. Hay- mesile takibat durmamıştır. iddia vapurile Pireye giderken bilezik ha- se!letile ağustos ayının 30 uncu per-

i cezai Dı'y t · . - . b l d' makam akı ı "dd' line getirdiği 18 Fransız altınile y-'-a. şembe günü saat 22 de Dolmabahçe-''e b · · ec., .. ;Jmız kı ,· e e 1• 1 evr o.<uyup ı ıana - 1 .,. " k d · · anmıftı. de Cumhuriyet sarayında yaprlacak ka-
kQt u a. ar sert mi?. Hayır! Fa- mesını serdedeceğini söylemiş, mu Madam Katinarun muhakemesi dün bul resmini teşriflerini - adresleri bi-
"e .beledıye ce::aları belediye büt- hakeme ha,ka güne bırakılmıştır. k' · · 'h · line,.ediği için ayrı ayrı davetname oön-• •ırıd b · • R f H gümrüktt ı 8 ıncı ı tuas mahkeme • • 
<lo[ e ır ırat yekıinudur. Onu au ayri Bey hakkında k~rar sinde bitidlmiştir. dermek imkanı olmadığından - me-

ılıırmak lciz.ım. M:ıhkeme, kadının 6 ay hapsine ve b,s beyefendilerden ve refikaları ha-
Odeaa baş konsolosu Rauf Hay nr.,erend'!ecden rica eder. "Eıbiıc FELEK para cezası ödemeı.lne laırar vennit -

rİ Beyle kavas Tevfik ve muhacir · fraktır,. tır. 

Küc:jk h"'.berler 

• Fran~ız mt'.so.,Jarı gittiler - Şeh
rimizde bulunan Fransız masonların • 
dan bir grup dün Pireye gitrni~lerdir. 

* Maliye müsteşarı şehrimizde -
Maliye müs.teşarr Fa:k Bey mezunee 
şe~r!mi;ze ~e?miştir. 

* Camilerin tamiri - Evkaf idare
since Be} azıt, !:ı·c.tanahmet camilerile 
diğer üç camiin tamiTleri.ne J.aıl&nm1f" 
tır. 



Seyahat intibaları : 2 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Seyahatın başlangıcında en müşkil 
geçilen yollar hangileri? 

Otomobil ile Avrupaya gidecek \ nıir edi!~şt~ .ve saatte e~li kilo-
olanlar için iki yol vardır: metre g dıJebılır. Sabah Edırneden 

ı _Edirne, Filibe, Sofya, Bel- hareket ettücten ve Bulgar hududu-
grat ve Budapeşte yolu- nu saat ona doğru geçtikten sonra-

2 _ Edirne T ırnova, Ruscuk, saat ikide Filibeye vardık. Bu iyi 
Bükreş ve Budapette yolu. ~reden cesaret alarak ayni gün 

Türkiyeden giden yolcular ekse- 5?fyaya kadar gitme~e k~v ver
riya ikinci yolu tercih ederler. Hat- dık. Bunun hata oldugunu ogren· 
ta bazıları Romanya yollarının çok <lik, çünkü anladık ki Filibe • Sof. 
iyi olduğu hakkındaki propagan- ya yolu, Edirne • Filibe yolu kadar 
daya kanarak vapur ile Köstence· iyi ve muntazam değilmi'° Filibe
ye giderler ve oradan da Roman- den Tatarpazarcığa olan kırk kilo
yayı tarktan garba doğru katede- metrelik tamir edilmif bir '°seden 
rek Budapeşteye geçerler. geçtikten sonra ç.ok fena ve kan,ık 

Eğer Romanya dan geçmek için yollara geldik. Vaziyeti müşkülleş
hususi bir sebep yoksa, deniz yoli- tiren bir amil de fU idi ki yol, ls. 
le olsun Tırnova - Ruscuk yolile ol· viçrede neşredilen Europa Tou -
sun Romanyadan geçmek lüzum· ring ismindeki kita<bın gösterdiği 
su.zdur. Evvela deniz yolu müşkül- ve bizim de takip etmek istediği
dür. Otomobili vapura yükletmek, miz yoldan başka bir yol idi. Euro
Köstencede vapurdan indirmek pa Touring yolu Tatarpazarcık, 
hayli giiç bir iş olduğu gibi çok Vetren, lhtiman üzerinden çizmi•ti. 
masraflıdır. Romanya gümrükleri Halbuki Tatarpazarcrk, Gaıbrovica, 
bu nevi yolculuk için hazırlıklı de- Belovo ve Kusteniç Banyo üstiin
ğ iilerdir. Yolcu Köstencede simsar- den gitmek lazımdı. Europa Tou
ların , hamalların, giimrük memur· ring Fil be· Sofya yolunu 144 kilo
lannın elinde baziçe olur. Bu yolun metre olarak gösteıımişti. Halbuki 
ikinci bir mahzuru Köstence Bük- hakikatte 235 kilometre idi. Sıra
reş yolunun çok bozuk olmasıdır. sı gelmi~ken şunu da söyliyeyim 
Köstenceden Bükreşe gitmek, Is- ki bu kitabın yollar hakkında ver
tanbuldan Edimeye gitmek kadar diği yanlış ma1umat buna münha
müskül olduktan sonra bu yolun sır değildir. Seyahatimizde Europa 
ter~ihi için ortada bir sebep kalını· Tour' ng kitabının hatalarına çok 
yor. Eğer yolcu mutlaka rahat se- defa kurban olduk. 
yahat etmek istiyor ve Edirne • Is- Bir taraftan yolun ç.ok fena ve 
taııbul şosesinin zahmetine katlan- kanşık olması ve mütemadiyen 
mak istemediğinden deniz yolunu köylülerden sormak mecburiyetin
tercih ediyorsa, o halde vapurla de kalmamız, diğer taraftan da 
ltalyaya g·tmek daha doğru bir ha- Europa Touring kitabının tasrih et
reket olur. Romanya yolunun diğer t :ğinden yüz k ilometre kadar uzun 
bir mahzuru da 'udur ki Bükre~ olması dolayısile Sofyaya ancak 
ten Macar hududuna kadar yollar gece saat on buçukta vara.bildik. 
tamamile yapılmış değildir. Filha- Dört yüz kilometreden fazla mesa
kika bu yollar üzerinde çalıfılıyor. fe katederek bir günde Eilinıeden 
Fakat daha tamam olmaktan cok Sofyaya gelebilmi~ i•ek te hayli 
uzaktır. - yorulduk. Şunu da söyliyeyim ki 

Bulgaristana girince Romanya bir buçuk ay zarfında katettiğimiz 
ve Yugoslavya yollan Harmanlı' da dokuz bin lcilometrelik yolun tek 
ayrılır. Bu şehirden doğru şimale bir lastik patlaması da bu yol üze
doğru ayrılan çok fena bir yol eski rinde oldu. Dört yüz kilometre oto
Zağra, Stara-Zagora, Şıpka, Tırno- mll'bil İçin "uzun b"r yol değildir,, 
va ve Rusçuğa gider. Rusçuktan bir Fakat Edirne - Sofya yolunun bir 
sal ile Romanyanın Tuna üstün<leki gün içinde yapılmasını müşkülleş
.}imanı olan Giurgiu'ye geçilir. Son- t iren vaziyet şudur ki Bulgar bu
ra da altmıt kilometrelik kısmen dut gümrüğü, saat dokuzdan evvel 
iyice şose, kısmen de asfalt yoldan muamele yapmaz. Binaenaleyh ne 
sonra Bükreşe varılır. Bizim döner- kadar erken yo'a çıkarsanız çdn
ken takip ettiğimiz yol budur. Bu nız, Vira.ntekkeye varınca, saat 
yolun mahzurlan şudur ki Bulga- dokuzu beklemek mecburıiyetinde
rfotandan geçen yolların büyük kıs· siniz. Bizim içıin aksi bir tesadüf 
mı fenadır- Şipka geçidindeki yol te ~u idi ki o gün - 4 Temmuz 
yapılıyor. Fakat Harmanlıdan son· gümrük memuru ancak saat dokuz 
ra Sejmen denilen ka~abaya kadar buçukta geldi huna pan dolayısile 
geçilmez bir haldedir. Tımovanın teker!ek deği:,;tinnek için sarfedi
yakınındaki yollar da çok fenadır. len zaman da ilave ed lirse, Sofya
Diğer bir mahzur da Tunayı geç- ya gece saat on buçukta varmak 
mekteki müşkülattır. Çok iptidai bile b"r muvaffa!uyetti. Maamafih 
vesait ile geçildiği gibi, otomobil bu Edirne - sofya yolundan aldı
başına yirmi rra kadar Ücret alını- ğımız tecrübe şudur ki, bu yol ra
yor ve yo1cu n ihayetsiz müşküller hat olarak ancak iki merhalede ya-
ka,..ısın<'oll bırakılıyor. pı!abilir. 

Gelelim giderken bizim takip Edimeden dokuzda hareket et-
etlıiğimiz yola: Bulgar:stanın garp meli ve a!tfamı Filibede geçirdik. 
kısmındaki yol - ki Londra - Is- ten sonra Sofya yoluna ertesi gün 
tanbul yolunun Bulgaristan topra- çıkma'ı. Edirneden daha erken 
ğmdan geçen kısmıdır. - iki kı- hareket etmenin bir faydası ola
snndır. Türkiye hududundan Ta. maz. Çünkü dokuz belkide dokuz 
tar pazarcığa kadar olan kısım bucuğa kadar Bulgar hududunda 
çok iyi bir şosedir. Bu şose yeni ta. beklemek icap eder. Biz"m hudut 

Milliyet'in romanı: 57 

Sansaros ses!endi. Haklı kuyru
ğunu sallıyarak koşup geldi. Yor· 
gunluğunun ve sadakatinin karşılı
ğını göreceğini anlamıştı. Kemikle
ri yemeğe başladı. Şoför gülümse
yerek: 

- I,te bu çetrefil çıktı Süley. 
man çocuk! Ben yalnız sen varsın 
sanmı~tım. Bir de köpek meydana 
çrktı. Ne diye bunu ardına taktın? 

-· Çalınan danalı ineği bulmak 
için. 

- Köpek mi bulacak? 
- Marifetlidir bu köpek. Bi-

zim ineği iy · tanır. Şehir pazarına 
götüreceğim. ineğin kokusunu alır
sa bulur çıkarırı. , 

Ar:kara 1 ı asker şoför bir kahka· 
ha attı. 

- Hadi bnkalım ded iğin ol•un. 
Neyse. dua et ki yükümüz çok de
ğ ;!. Ama köpeğin çuva!ları kir
lf'tmesin. 

- B!r o,ey vapm:ız . A!,•11 dır o. 
ry· , .~ -ın,,,ı. ,Jar ·' ı,,n-"lc ·· Kö

oea.• a. . ..u:I ...... !-:i ı;uv .. ~ r -.. ... :n.ı sok-

Y ınan: AKA GÜNDÜZ 
tular. Sansaros ta ~förün yanına 
gı.çti kuruldu. 

Sansarosun görüşüne göre kam
yon yıldırım gibi uçuyordu. Arka
sından atlı çıkarsalar yetitemiye. 
cek. Aktama kadar kim 'bilir ne. 
relere varacaklar. 

- Sizin Ankara güzel mi? 
-Çok güzel. 
- Ben oraya gitsem iş bulur mu 

yum? 
- Anan bırakır mı ? 
- Bırakır ya. ı, bulurum ona pa· 

ra yollarım. 
- Aferin sana ama, Ankara bu

raya çok uzak. 
- ineği bulur3a::r :una götü-

rüri.im, oradan yola çıkarım sora so
ra Ankaraya giderim. 

Şoför anasını doyurmak icin ne
l!ır düşünen bu co::u iia acı ~cı gü
lümsedi ve çener ' len okşadı. 

Samarosun bi ·le · bire !!Özleri 
doldu ve1aicim ı,:'bi yaş boş:ndı. 

- Neye ağk ·orrun? 
Sanaaro~ ke. ik kesik söyledi: 

( Öz dilimizle 
Bulgarlara ne oluyor? 

Evet, sorarız, Bulgarlara ne olu
yor? Kopardıkları gürültüyü du· 
yanlar, bugün yarın bize saldıra
caklarını sanır. Homurdana homur· 
dana diş bilemeler, ağız dolusu 
söğmeler ..• Gazetelerinde "Edirne 
bizimdir!,, yaygaralar •• 

Gospodinler, Edirne neden sizin 
oluyor? Her karış toprağında bir
kaç Mehmetçiğin kemiği gömülü 
olan Edirne, dün de bizimdi. Bu· 
gün de bizimdir, yarın da bizim O· 

Lacak. Onu hiç kimse, bir daha eli· 
mizden alamaz. Sivas ne ise, An· 
kara ne ise Edirne de odur. 

Bakınız, bize, Filibeyi, fatarpa
zarcığını anıyor muyuz? Düşünse
niz, oraları 56 yrl önceye kadar bay 
rağımız altında idiler. Bi:z: oralarda 
birkaç yüz yıl elendi gibi yaşadık. 
Siz ise Edirneye kanlı bir gece bas. 
kıncı:ı g:bi girdiniz ve burada üç 
beş ay ancak konaklayabildiniz. 

Herkes öğrendi, siz de öğrenin: 
Türkün komşularile iyi geçinmek
ten başka dileği yoktur. Çıban başı 
koparmağa istekli olmadığımız, 
yaygaralarrnıza aldırış etmediği. 
mizden de belli .. Balkanlarda ba. 
nsıklığı ve dirlik düzenliği bozma 
,,;ak işinde bütün Avrupaya örnek 
olduk. Verdiğimiz söze bağlıyız. 

Siz ise durup durup . Trakyanın 
liilını ediyorsunuz. 

Trakya, bir kaya parçası •. Siz fae 
kuru bir yel .• Yel kayadan ne alır a 
benim gospodinciklerim? Sevgili 
kom'flllar, iyl biliniz ki biz, gürül
tüye pabuç bırakanlardan değiliz. 
Susuyorsak inanın ki söz sırası ge/. 
mediğindendir! 

M. SALAHA TTIN 

Van gö!ü itletme İda
resi müdürlüğünden: 

Deniz ve kıı.ra motörlerini 
monte, tamir ve işletmeye 
muktedir bir makine Mühendi
sine ihtiyaç vardır. 

Ayda 200 lkiyüz lira maktu 
ücretle kanuni harcirahı veri
lecektir. Bu evsafı haiz taliple
rin ihtisas vesikalarile beraber 
fotoğrafları yapışık istidaları
nı Ernis Van Gölü Gemi lşlet· 
me Müdürlüğüne göndermele
ri. (4901) 

•lıa:nbul 4 Üncü icra memu.rluğun
da:n: 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz bo
vil marka1ı biri biiyük iki 'Burulksel 
kasası 22-8-934 çarşamba günü saat 10 

dan 12 ye kadar Beyoğlunda IMildal 
caddesinde 312 No. lu kuyumcu mağa

zaomda açrk arttırıma suretile bilmü
zııyede peşin po.ra ile sablacaktrr. Da
ha ziyade tafsilat almak istiyenlerl·n 
yevmi mezkUrda mahallinde bulunacak 
ır.emuruna 934-3444 No. ile müracaat· 
lan ilan olunur. 1979) 

ı ıı ••• •• ....... . ........................................... ~. 

gümrükçülerimiz de çok erken ge
len yolculara kar;ı azıcık sabırsız 
ve hazan da nezaıketsizdirler. Edir
ne • Sofya yolu bizi çok yorduğu 
için hem dinlenmek, hem de hasa
ra uğrayan dış lastiği tamir ettir· 
mek için ertesi gün yola çıkmadık. 
5 Temmuzu Sofyada geçirdik. 

A. Ş. 

- Benim babam vardı, hep böy
le çenemi tutardı, hep böyle senin ! 
gibi konuşurdu. 

Ve başını köşeye yaslayıp uzun 
uzun ağladı. Yarım 11işe rakı, bir 
baş sovanla 'keyfini çatan asker şo
före de bir şeyler oldu. Çene ke
m kleri ağrımağa, kirpiklerinin dip 
leri yanmağa başladr. Çocuğa çak. i 
tınnadan yazma mendili ile gözle- ı 
rini sildi. 

- Hadi doğrul! ağlamakla iş bit 
mez. Erolan çalrşır, dünyaya mete
lik vermez. Sen daha çocuksun. 
Dur bakalnn. Hem sen türkü bilir 
misin? Bilirsen bir söyle. 

- Anam anam, garip anam! 
Garip kaldım, dayanamam! 
Bu yotlar, çok uzun yollar 
Anam anam ...... . 
- Aferin Süleyman! 
- Koyun gelir yala yata 
Tırnakları bata bata. 
Suya düştü ge::n Ayşem 
F ışkınları tuta twa. 
Yıkrk köprülerin yanlarından, 

viran köylerin önlerinden, kızgın 
çakıllı kıraç yarların aralarından 
kayıp gidiyorlardı. 

- Sen kamyona uğur geldin 
Sü'eyman! Bak üç dört saattir mo
töre bir 'ey olmadı. Yeni gibi çalı
şıyor. 

Ak~am üstü bir köye geldiler. 

Sıska yolcu 
Kampana çalındı. Tekerlekler ray 

\arın Üzerinde yuvarlandı. Tren Kum 
kapı istasyonunu g"\'İydr:. Etraf~a boa 
tanlan ıeyrediyonun. Guz~l bır yaz 
akşaını. Bakırköyüne y~ taıı~dım. 
Kendi kendime " fena deg.l" dıyo': • 
dum. Her akşam bu tren yolculugu 
pek bıktıracak gibi görünmüyor. Kar 
şımda sıska bir m a dam oturuyor. ~ 
kadar tuhaf giyin:miş o kadar garıp 
hareketleri var ki etraftaki manzara· 
yı bıraktım da bu .,ska, ihtiyar mada 
mı &eyre koyuldum. Anıın~ ~~ tuhaf 
bilseniz. Geniş şapkasının ustu_nde bıı· 
horoz tüyü. Mübalağa e~ıyorum. 
Fantezi değil. Bu tastamam bır baba
can horozun kuyruk tüyüdür. Yünlü 
bir atkı arkasında. Ağusto-sun bunal~ 
cı sıcağında bu ko)'l,l kahve . renklı 
yÜn atkının yalnız m~ara~ı .•nsa~ın 
içine fenalık vermek ıçın kafı .gc!ı : 
yor. lkide birde sıska madam sılkını· 
yor. Burnundan acaip sesler çıkarıyo,r. 
Velhurl her dakika bir ba~a man • 
azra. 

- Ala dedim. Eğlenceli. 
Saımatyaya geldik. Madaın koca • 

man bir torba kadar geniş olan siyah 
yünden örülmüş örgÜ ç~ntasından. b~r 
küçük şişe çıkardı: ve hır yudum .ıçtı. 
Biraz sonra bir yudum daha. Bıraz 
sonra bir yudum daha. Sıska madam, 
durmasıya bu şi}eden yudum yudum 
içiyor. 

- Allah Allah, hu da ne. 
Neyse l!akırköy istasyonuna gelin· 

ceye kadar hep böyle bu küçük şişe· 
den yudum yudum içti. 

- Zahir hasla. ded;m ... 
Bakırköyüne inerken b1ktım. Bi

zim sıska Madam da indi. Demek bi
z tm köylü. 

Ertesi giin gene altıyı imk beş tre
ninde karşılıqtık. Galiba bir yerde ça 
!ışıyor ve böyle birkaç gün hep altıyı 
kırk beş trenile beraber dönüyoruz. 
Sabahları kaç trenile ind iğini bilmi -
yorum. Ona hiç sabahlan rastlama • 
dan. Ve her tesadüfünıde karşmıda 
ob.ınıyor ve gene o silkinmeler, bur -
n undan acaip sesler ve gene o ma • 
hut şişe. Şi§eden yudum yudum içi -
yor. Bu §İte bana dehşetli bir merak 
vermeğe başlamıştı. Ne oluraa olsun 
bunu öğrenecektim. Kendisine sor • 
mak istedim. 

- Affedersiniz Madam. ile haşir • 
yarak şişenin m.uhteviyatmı Öğrenmek 
kchy. Kolay ~mma, mulam insana 
bunu sormak cesa.-etini •erecek gibi 
d,ğil. Gayet .uık bir suratı var. ln•a
ru adeta tersliyecek inı.:ş g'bi geliyor. 

Şişenin içinde yeşil renkli bir ma
yi vardır. Ne olabilir. ilaç, içki, esanıı. 
Ne bileyim. Bin türlü şey aklana ge
liyor. Meraki ecliyorwn. Meraktan çat 
layııcağım. Birisi deııe ki "efendi sa
n a ne?,, doğrusu ona verecek ceva
bım yok. Yok amma! Merak ta öyle 
bir şey<lir ki tatm.İ.n olunmaym.ca in .. 
.aa.n rahat edeınez. Hele beniun gibi 
münasebetsiz bir ııneraldı o]m,.a. Ev
velko gÜn gene Stska Madamla karşı 
karşıya köye dönüyoruz. Tren Saınat
ya iatasyon.una geLdiii zaman Ma • 
dam tişeyi pencerenin yanına koydu, 
ayağa kalktı. Öbür pencereye gide • 
rek İstasyonda birisine seslendi. 

- V art~, V arta.n.<ıl,§ !. lnçbesek? 
Vartan~ Hanım da cevap veroi. 

BB.'lladılar konu~ağa. Sıska Mada • 
mın arkıuını dönmesinden bilôstifade 
şi~eyi yakala.dun, tıpasını açtım. Kok 
!adım. Hiç bir fey kokmuyor. Kabil 
değ" ) merakımı defec\emiyeceğim ve ... 
Ve bir yudum e.lmadıkça merakım 
zail olmıyacak. Öyle ya içilemiy~-cck 
b ir nesne olsa bu srs-ka madam d a o
nu na&ı\ içer? Hem de yü~ü.tü hiç bu 
ru.,tunnakaızın yudum yudum, rahat 
rahat içiyor. 

Mad3m koyu bir ermenice ile konuş 
mal<ta berdevaım. Ş~eyi diktim ve mu 
fas&ı1 l bir yudum aldım. Bu öyle bir 
şey \.i lezzetinden de bir~y anla • 
mak kabil değil. Hafif tuzluca bir şey. 
Çatlayacağnn. Merakmı.ı hala tabnin 
etmiş değilim. Ee!. Ne olursa ~ı , 1ın 
Madama bunu sormağa karar verdim. 
Tren kalktı. Madam )'e.·ıne on. 
şi..,.i ni gene eline alarak yudwn yu
dum içıneğe devaın etti. 

Birdenbire doğruldt>ın. 
- Affedersiniz Ma.dam. Ben sinir-

Benzin alacaklardı. Burada köy 
muhtarının idaresine bırakılmış kü. 
çük bir benzin deposu vardı. Muh
tar odadan çıktı. 

- Hoş geldin Mustafa efendi. 
- Hoş bulduk satılmış ağa. 
- Benzin alır almaz gidecen 

mi ki? kal da Yemekten sonra gi
ders · n. Bu çocuk kim? 

Mustafa efendi Sansarosun hika· 
yesini kısaca anlattı. Küçük köyün 
muhtarı, çocuğun saflığına güldü. 
H ele iş bulmak için Ankaraya git
mek istediğine büsbütün güldü. 

- Burada kal! Bizim davarı 
~üdersin, Sana yılda altı kayma ve
ririm. Y em;k içmek çarık kepenek 
neyi de benden. 

- Danalı ineğ; ,bulamazsam ge-
lirim. Ama anamın haberi yok ki. 

- Ona mektup yollarız. 
Sansaros ses çıkarmadı. 
Akşam yemeğini orda yediler. 

Kamyon şehirde hiç durmadan çe
kip gidecekti. 

- Burada yatın Mustafa efendi. 
Sabah erden yola cıkarsınız Ma
dem ki şehirde durmıyacaksın. 

Sansaros rahat ve tok bir uyku 
uyudu. Daha alaca aydınlıkta kalk
tı. Haklının karnını doyl.lrdu. Rad
yatöre su doldurdu. Tekerleklerin 
la~ikler"ni yıkadı. Şoför ağasını 
beldedi. 

Bugünkü 
ISTANBUL, 
18,30: Fra.na.ızc::a dera. 19: Dr. Ali Şükrü B . 

ta.rahndan konferans . 19,30: Türk musiki neı
riyah . Ekrem, Ruşen, Cevdet, K emani Cev
det, Şere f, İbrahim beyler ve Vecihe, Belm~ 
hanımlar.) 21 ,20: Ajan s ve borsa haberlerı. 
21,30: Bedriye Rai& hanımın ittirakile caz ve 
ta n go orkes h-aH. 

545 Kh z. BUDAPEŞTE. 550 m. 
"'" ~ n: R ~rt vo tivalro&u : "Kral Stefan,, 22,10: 

Haberler. 22,40: Friedlin idaresinde opera or· 
keı;lraıoı. 23: Si gıın muaikiai. 

686 K hz. BELGRA T, 437 m . 
20,30 : Ra dyo orkeıtra sı. 21ı20: Rekl8m-

1ar. 21 ,30: P13.k ile Pucinini uMADAME 
BUTTERFL Y,, operası . J 

223 K h. VARŞOVA, 1345 m. 
21 ,12 : Hafif musiki. 21 ,50: Haberler, 21,12: ' 

P opüler orkestra konseri. 2 3: Umumi h R.rbin 
il8nr. 23115: H a fif mus ik i • e dana parçalan. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Cünclüz neıriyall. 19,0:l: Kar1,ılc kon

ser . 20: Konfe rans. 20,15: Konserin deTantı 
2 i : Konferans . 21,15: Oda musik isi. 21,45: Mu
sa ha be. 22,30: Keman şo lo . 23: Haber ler . 23, 
30: kahvehane konseri. 

785 Kbz. LEIPZIG, 382 m . 
19 20: Karışık neş.riya.t. 20,35: Musahabe. 20, 

SS: kültür prop<tgandaaı. 21: Serc:den nakil 
23.20: Haberler, spor. 

713 Kh» ROMA, 421 m. 
21 ,45: Campariden naklen konser . 22,45: 

Muıı.ahabe. 23: Dans musikisi. 24: Son ha
berler. 
ŞiMALi ITALYAN GRUP U, 
20,30: Karı ş.ık konse r . - Musnhvbe. -Pli.k 

21,:_?0: M u•ahabe .. 21 ,45: Ca m '>ar :d en ntı.kl en 
k o n "'<'"' .,., 1 Cli: Musahabe .. 23: O da m u s ik isi. 
24 Haberler. 

230 r. . •• OKSEMB!!RG , 1304 "'
lta lya n ;,k .. ~mı, ;10 -.5. O nera m us .k isi . 21: 

D ün ya h aber leri. 21 ,35: Opera pa rça ları . 21,50 
P iyrnn konser ' 2-ı ::t!l : Oana pliklarr. 

592 Khz. VI YA NA, 50 7m. 
20 3F: H aberler. 20,45: Aktp<ı.lite. 21 : Kua r

tf' t k on•erj. 22 : St . S tefan p,-
1

e<::f'Sİ, müteak ı ben 
S ig&n m us i. k ia i. (Buda:o~şteden n aki l.) 23,45: 
Org k o n seri. 24.~S : Pl~k. 

174 Khz. M O SKOVA, 1714 m . 
11 : Sa ba h ko,n.ser i. 16,i S: Mus ik il i çocuk 

netriyah. - Mu~ahabe. 21: Ak~~m konseri . 
( pl8.k .) 22: ~1uh telif d illerde neşr iyat. 

8'!2 Khz. (Sta li ) 361 m . 
22 ·... Da ns musiJr! i. 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğronca ve 
kızamık öksürük!eri için pek tesirli 
i !& ç~ll'. Her eczanede ve ecza depo~ 

larında bulunur. 822 <tlilölllm~ll!!!I 
4967 

ihtira i an ı 
"Ufak taneli m a 1delerin h,.eim ve 

kesafotlerini tayin edid alet,, haldanda 
ir~i'ısal olunom 16·5-1931 t2.ri!> ve 1161 

numa~alı ihtira berati bu d~fa mevkii ı 
f:de konmak üzere alıere d~vrüferağ ve-

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç. için 

L. K. L. K. 
3 aylıe:ı • • , •• , , 4- 8-
6 it ••••••• 7 50 14 -

~-!'' ..... . 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuru§tur.- Gazete ve 
matbaaya ait i ı; ler İçin müdiriyete müra· 
caat edilir. Gazetemiz ilinların mea'uliye· 
tini kabul etmez. . -

Voğum 
Ankara Amerika sefareti türkçe iş• 

!erini etüd eden ve yazı arkadaşlarnnız· 
dan Hilmi Malik Beyin bir erkek ço
cuğu dünyaya geldiğini haber aldılı. 
Enver İSUIİ verilen çocuğa uzun ömüı·· 
ler diler uğurlu olmasını temerrni ede
riz. 

YENi NEŞRIY AT 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 34 üncü niidıası bu· 

gün çı.kb. Çok kıymetli y8Z7fan öhtiva 
eden bu nü&hayı hararetle tavsiye ede
riz. 

Satılık kağıtlar 
70x100 ebadında kaplık şevyot 
70x100 ebadında maruken tak-

lidi kahverengi mücellit kağıdr. 
50x65 ebadında maruken tak

lidi pembe ve krem ve Yetil renkte 
mücellit kağıdı. ı · 

Yukarıda cins ve boyları göstıt 
rilen kağıtlar toptan ve perakend• 
satılıktır. Arzu edenlerin nüm.
lerini görmek ve fiatlannı öğren
mek üzere matbaamıza müracaJdo 
!arı. 5090 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T elelon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

ya icar edileceğind.,... taliı> olanların ı 

Galata-da, ÇiniU Rı!ıtnn hmıında Rchert 1 
Feıriye m üracaat etmeleri ilin olunur. ı 

(1983) 

İNÖNÜ vapuru 24 Ağustos 
CUMA günü saat 11 de Sirrlııeci 
rıhtımından kalkarak doğru b · 
mir, Antalya, Mersine gi<lecek, 
Dönü~e bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğrıya
caktır. 

Ta_rya~e piy,.ngo ı ,.üdürlüğ~indem 
Şartnamesi veçhile 135,00 O Türkçe, 15,000 Fransızca, Pi

yango planı 10,0üO A.fiş Tao ettirileceğinden taliplerin A
ğustosun 29 uncu Çarşnba günü saat 14 buçukta komisyona 
nıü;-acaatları. (4910) 

Aııka :a Jandarma 
Satı a 1 ma Komisyonundanı 

Nü "1Une ve evsafına uygun olmak şartile 2039 çift yeme
ni 5 - 9 - 934 ta· il. iu~ müsadif Çarşamba günü saat on dörtte 
kapalı za•~ ı.::.s•'Ii:e satın alınacaktır. isteklilerin nümune ve e-wı
safını görmek idn her gün ve pazarlığa karışmak için de ilk 1 

teminat m akbu;u ile mezkur gün ve saatte Ankara Müstakı1 ;. 
T abur karargah!n tla müteşekk il Komisyonumuza müracaat"' I' 
ları. ( 4767) l 

li bir adamnn. Gerçi böyle şeylere ka 
rış.mak ve burnun u :v.:·km~ le doğru de 
ğ:ldir. Açıkçası terbiyesizliktir amma 
bunu benim miinaseeıbtsizliğim.e ha .. 
ğışlayınız. Bu küçük §işeden içtiği • 
niz şey nedir?. dedinı. 

Kadın giilümsedi. Belki bu tebes· 
•ilin hayabnda ilk gülüşüydü. 

Bir şey değil Mösyö. lçmiyoruın. 

Mot:.;r iş•emeğe başlayınca, muh
tar 3atılmış ağa köşesine kurulan 
Sansarosla şakalaştı.: 

- Danalı ineği bulursan bura
dan geç sütünü sağalım- Bulamaz· 
san gene buraya gel, bizim daYa
rın sütünü sağarsın. 

Sansaros ciddi cevap verdi: 
-Olur. 
Söğüt ağaçlarının, yıkık kale du 

varlarının al'kasından şehir görün
dü. Şoför Mustafa efendi kenar 
mahallelerin önünde durdu: 

- Ey, geldik işte. Seni burada bı 
rakacağım. ineği bulamazsan bir 
denbire çekip gitmeğe kalkışma. 
Gördün ya biz kamyonla bir ·buçuk 
günde gelebilirken sen kaç günde 
yaya döners;n,Bir hesapla.Belki bu 
rada inek yerine bir iş bulursun. 

Asker şoför Sansarosun çenesi
ni okşadı. Sansaros bu sefer ağla
madı. Demindenberi büzüldüğü 
köşede kıpır kıpır edip duruyordu. 
içinde bir sevinç vardı. Şoför bu se
v inci, çocuğun şehre geli,ine veri
yordu. Halbuki Sansarosun sevin
ci başka idi. Köyde gecelerlerken 
kasığı ile apış arasına bağladığı 
elmas çıkınım çıkarıp sağ cebine 
koymuştu. Yola çd.:trkları vakit çı· 
kını gizlice çıkardı ve oturduğu 
minderin kötesindeki yumu,ak. 
mu,amba. aralığıa gizlice yerleştir-

Bu küçük şiııe b~ tükürük hcılıi •l 
kamdır. 

Az kaldı bayıla.caktmı.. 1 
Karil"1'İmin aflerini dilerim. Gerçi i 

sizleri tik.sindirdim.. Fakat bir de be- • 
nim vaziyetimi düşününüz. Siz sadece ı;. 
nu dinlemi§ vaziyettesiniz. Halbuki 
ben? ... 

SEM 

di. Kıpırdayışı ve sevinci bundandı. 
Şoför çıkını göremiyecekti. Şeb· 

ri geçecek, kim bilir nerelere vara· 
cak, minderi kaldırdığı gün çıkını 
!bulacaktı. Fakat sahibine vermek 
için Sanrarosu bulaıruyacaktı. San· 
saros ta babası giıbi çenesini okp· 
yan, ona kavunnanın yağlısını ve· 
ren adama da bir kartılık yapnııt 
olacaktı. 

Sansaros indi. Şoför Mustafa e
fendi şöyle birin düşündü, sonra 
koynundan kahve renkli bir kağıt 
yirmi beş kuru11luk uzaıttı. 

- Al! Y ahancı şehirde lazıJJl 
olur. 

Muavini gene sıtma nöbeti için· 
de ve çuvallar üstünde uzanmış ya• 
tıyordu. Kamyon yürüdü, çarfıda• 
ki menzilde deftıerini imzalattı ve 
bir kahve içtikten sonra gene dağ· 
!ara, ovalara daldı gitti. 

Şehrin kenarında köpeği ile yaJl' 
yana ve yapayalnız kalan Sansar05 

mahzunl~ştı. Kamyondan inıııe• 
si değil, ~förden ayrılması ona 
dokunmustu. Fakat ICöşeye koydıı· 
ğu çıkım düşününce kederi dağıl~'· 
Bir sokağa girip yürüdü. Bir canı•~ 
in önünden geçiyordu. Durdu içer•· 
ye baktı. Adamlar öğle namazı ~'.· 
lıyorlardı. Yerden leblebi kadar k;· 
çük bir taş aldı. Haklıya göster 1 

-Bitmedi-



~----,. ................................................... , 
Gü~~D y©l~o MÜTEFERRİK HABERLER 

•-.-ı iisa. baka.• -.-.ı.z 
Bir haftahk dahili ve harici vakayÜ takip ediniz 

en şayanı dikkat buldu.ğunuz hadise hakkında 
bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yük.ek mektep talebeleri iftitak 
edebilirler. Y azılann gazete yazuıyla azami 75 ve asgari 30 
•atır olması, lıiiğr.dın bir tarafına yazdmır bulunman lazımdır, 

Bu yazdar cuma günü akpmma kadar elimize geçecek 

-· tarzda postaya verilmelidir. 

~ ..................................... ~ 
Geçen haftaki müsaba"ltayı kazananlar 
I Geçen haftaki müsabakamızd a birinciliği "Vatanımızın her tara. 

1
1rıda işleyen fabrikalar bizi Avrupalılara avuç açmaktan kurlardı,, baş 

,:klı Yazı üe F ey:z;iye lisesi talebesinden 329 numaralı Naşit, ikinciliği 
d. 'I eni labrikalanmız" başlıklı yazı ile Galatasaraydan Muz.al/er Cev • 
id,' Beyler kaz.anmı~lan:lır. Kendilerinin hüviyet varakalarını hamilen 

Wlrehanemize müracaat ederek m üktilatlanm almalarını rica ederiz. 

Va.tanımızın her tarafında itleyen fabrikalar 
hizi Avrupalılara avuÇ açtırmaktan kurtardı 
it ~Uınhuriyet devrine kadar memle· 
eliın.iz kapita!Ut ve emperyalist kuv· 
~~ ... ~ bir Utismar iilkcoi idi. Koca 

!'>'it Yllrdunun arzettiği manzara tek· 
~ti ileri gitmit maliyesi en kuvvetli 
it lıaıe gelmiı milletlerin manwJat ve 

:i'-"nuabna İ<ar§t, bir "açık pazar,, 
ı~· ~Zgm iıtihalar karfıamda her tür· 
.;: .. lu1nayeden mahrum olan Türk 
lı ~tıı.hail kütlesinin naaihi; kendi cev· 
lı~nden, kendi üaaresinden hergün 
lı~r Parça daha vererek bu doymak 
d!~Yen ittihayı tatmin etmek ve ken· 
. ıaıııe de en iptidai bir hayat ve ma· 
",jt &eviye&ini ancak güçlükle temin 
e ebilınekten ibaretti. 

BELE.DIY EDE 

Şebi r dahilindeki 
Ahırlar 

Fatih Atpazarı başka bir \ 
yere kaldırılacak 

Belediye kanununa göre §ehir da. 
bilinde hiç bir ahtr bulunmıyacaktir. 
Ancak ~tanbulda Fatihte Atpazarı • 
run bulunduğu yerde birçok at ahır • 
)arı vardır. İstanbul belediyesi; Atpa 
zarmm vaziyetini tetkik ederek hu pa 
zarm ve civardaki ahırların bir müd
det daha §ehİr dahilinde kalma.aıru 
muvafık bulmu§tu. Son giinlerde At· 
pazarmm vazıiyeti nazarı dikkati cel 
bettiğinden, belediye Atpazarmı bat
ka bir yere kaldırmağı kararl.attırmıf 
tır. Atpazan için lstanbul fdıır ~udu
du haricinde Rami civarında bır Yel' 
ayrılacaktır. Buraya da fenni ahırlar 
yaptırılarak hem §ehrin temizliği te
min edilecek ve heım de pazara gelip 
giden köylülere kolaylık gösterilecek 
tir. Yerin temini ve ahırlarm hazır • 
lannıuı için oldukça uzun bir zaman 
iatediğinden belediye bu iıle uğra§lr· 
ken mevcut pazarın da büyümemesi 
ve yeni ahırların yapılmamaamı ala· 
kadarlara emretmittir. Bundan maa • 
da mevcut ahırlardan bO§ l<alanlarm 
da bir daha açılmamasını bildirmiıtir. 
Bu emir üzerine §im<liYe kadar bO§ 
kalan 19 ahırdan 9 u kapanmqtır. Di 
ğerleri de boş kaldıkça kapanacaktır. 
Ancak buradaki ahır aahipleri ve bir 
çok eana Atpazarı hakkında verilen 
kararlara itiraz etmitlerdir. Belediye 
bu itirazlar karpımda yeniden bir At 
pazan kurmak için faailyete geçmit 
iae de bütçede tahsisat olmadığından 
Vekalete müracaat etm.İ§ ve H yvan 
Boraa.amdan verilecek para ile ahır • 
ların hazırlanamsmı iatemi§tir. Veka. 
Jetten henüz cevap gelmemittir. 

Kapanma saatleri 
Dükkanların kaapnma aaatindeki 

tahditten kundura boyacılan ile spor 
eğlence mahallerinin hariç kalması be 
lediye taarfından kararla§llllŞ ve kay 
makıı:ınralra tmim edilm*tir. 

Çöp tenekeleri ..ı:~utnhuriyet devrine tekaddüm eden 
;""lere kadar devam edea bu hakir 
ıı: Zelil vaziyete bugÜn tiiy4erimiz ili'
d l'lneden bakamıyoruz. Hangi vatan· 
>.."'_bu zelil vaziyeti bugünkü bir 
~ nıüatemlekeainden farklı göre· 

"gümrük tarife,, kanununu koymak 
suretile attı. Cumhuriyet idaresi bu 
te,vik ve himaye tedbirile Türlciyede 
milli sanayiin temelini kunnuıtu. Fakat 
aanayii bir program dairesinde daha 
ziyade inkitaf ettirmek iÇU. 1933 te 
neşrettiği bet kanunla Sanayi ve Ma· 
adin bankası yerine 20 milyon lira 
ııennaye ile Sümer Bankı tesis etti, Bu 
sene de memnuniyetle öğreniyorzki 
bankanın sermayesi 62 milyon liraya 
çıkanlmıştır. Sanayi ve Maadin banka
., İ§e batla.dığı aeneden itibaren dur· 
madan çalı~J.§ ı933 çe kadar milli ıer 
maye:m.izin en esa-alı ttnsurlan olan 
devlet fabrikalarında büyük ıslahat 
yapını§, bunlan mOdern fabrikalar ha· 
line koymuı ve rasyonal bir §<'kilde Ça. 
lıı;tırarak mallarını halka tanıtmış, lstanbulun muhtelif taraflarında, 
memleketimm.n dahili piyasasında bilhassa mahalle aralarında çöp te • 

" Cllılllnıriyet, yalnız medeni haysiyet 
d" ferefine aahip vatanda§ yaratma· 

1• Cuınhuriyet ayni zamanda Türk 
Cetn.iyetinin her tabak- mensup 
~&§lan bir "iati...iar mevzuu,, oı. 
ııı.J.tan kurtararak onlara hem ıeref 

bu mallara mühim bir rağbet teminine nekelerinin k§aından kapı önüne kon 
muvaffak olmlqtur. Sümer Bank aer- duğu ve geceleyin kediler köpekler 
mayesi 62000,000 liraya çıkanlıbktan ve bez toplayanlar tarahndan karış· 
sonn devlet faı.ilralarmı daha iyi iı· tırıl<lığı görülmü~tür. Bu vaziyet çok 
le-k, hazılarıru tevsi ebnek aanayi çirkin olduğundan belediye bunun me 
erbabının muhtaç olduğu kredileri te- nedilmeaini alakadarlara emrelmittir. 
min eylemek. mali müeaaeaeıerıe müş- Bir sahte mUfettiı: yakalandı 
tereken yeni fahriJı:,alar açmak üzere T 

"" hem de saadet getirdi. 
daha genİ§ bir faailyet saha&mda çalı,. Nuri isminde bir adam Beyoğlunda 
nıağa ba§lam~. Bu ciimleden olarak bazı dillfkanlara giderek i<endisi.n.:n be-

ı.· CUIDhuriyetten evvel bir banka, C: ~ahrika, bir tirket İp Türke çok 
1 ':filen iktiaadi bir me§iale ve bu İ§
~atannnızda yalnız milliyet.iz i .. 
t Tcilaroı hakla olahileceii bir itti· 
ia~ı.ınenuu idL Bu üç branfla iktisdi 
l' 1 !alimize kavuıtuiumuz Cumhuri· 
aı:'\, devrinde inl<İl&fh .özle ifade et· 
~ ınift.kün değildir. lnaanlarm kud· 
ıeıije kabiliyetleri sözlerile değil eaer· 
ltı e ?lçülür. Cumhuriyet idareai pek 
..._ &a. hır zaman i.çinde iktisadi, zirai, 
;;ı ~Yi velha.aıl her hususta kıymetleri 
ı.; ç~lllliyecek derecelerde büyük inkı· 
._Par Yapmıf, Türk milletini refah ve 
t~ete kavufturacak her türlü icraatı 
~af den güne mütezayit bir hızla mu· 
% fe.luyetten muvaffakıyete ula~tlr· 
ıııJtır. Bizi Avrupaya avuç açmaktan, 
lindY'onlarc.. liranuzm memleket dahi· 
ı"'de." kahnaaını, bu aervetin dahilde 
leı,• Viil ederek Türle i~isi, Türk halkı 
c~ •ıı.e memleketin aervetini büyültmek 
~u.iyet hülı:ı'.imetinhı en büyük fil. 
ııı111 °1ınuttur. Bunu için memlekette 
l'ıır laka. bir milli sanayi kunnağa ka· 
leı ;erdi. Evvela ı925 aenesinde dev· 
)~ -ı,ı-ikalannı bir araya toplıyarak 
le, tea;. ettiği Sanayi ve Maadin ban· d..:i'"' idareai altına verdi. Bu ilk a• 
lca.ı 1• Sonra ı 927 de "teıviki sanayi,, 
d11• (j~ nevettL Bu ikinci ad~ ol· 

Rusyadan alman makinelerle Kayseri· lediye müfeltiıi olduğunu sö~lcyip tef. 
de yeni ve büyük bir pamukla meMU· ti,e kalkı mıt ve bazı düidran aahiple· 
cat fabrikası kurulduğu gibi, bu haf· nni erken kapamadıkları bahane.ile 
ta da ·Baladı.Öy bez fhikaaım tevsi ve tehdit e~i,tir. . .. 
tecdit eden Türkiyenin en uri en mü· . N~r.~n bu hareketioden !iiphele
teki..mil fabrikalarından b:.·;ni vuc. u.:ı nen dükkwı sahipleri zabııtaya mÜra· 
getinnittir. Bununla .da kalma;mıı gene caat ctmi;ler ve kendisi gene böyle 
bu hafta içinde Türkiyenin en büyük ı' tef<işlerle uğr&§ni<cn yırl<alanmışlır. 
kağıt fabrikaaını kurmak Sümer Ban- Bu adamın uydurma müfcttiflilde 
ka nasip olmuttur. Bir taraftan Sümer 1 dükl<an aahiplerini tL~drt edip para do
bank milli aanayimizin kuvvetlenme&İ· landırdığı anlaşılmıştır. Nuri evraki • 
ne çalııırken diğer taraftan milli ban· le beraber adliyeye teslim edilmiıtir . 

Ç\ıncü adımını 1929 aenesınde 

kalarmıızd:ın biri olan 11 Bankası da 
ayni hedefe vaı"DWlk için var kuvvetile 
çalıtıyor ve o da ayni hafta İçinde biri 
Pqabahçede }işe ve cam fabrikasının 
diğeri de Zonguldakta yanın kok fab· 
rikasının temel atma merasimini yapı~ 
yor. Cumhuriyet idare.inin ve Muhte· 
rem Başvekilimiz L.met pa~a hazretle· 
rinin feyizli nazarlan ve ciddi al.ika ve 
müzaheretleri aayesinde doğan milli 
aanayi Türkiyeyi gam sanayideki i· 
!eri hamlelerine kartı seyirci kalmak· 
tan kurtardı. 

Hültisa: Cümhuriyetin Banileri Tür 
ke yalnız milli haysiyet ve ıeref kazan· 
dırmakla kalmadılar, ayni zamanda 
memleketi sanayi memleoketleri derece· 
sine çıkarmak için bütün ır.evcudiyetle· 
rile çalıştılar ve çalışıyorlar. 

Yazan: F eyziye lisesi taleheainden 
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>.t· YENİ FABRİKALARIMIZ 
~ •ili iktiaadm>ı.Z ve sanayürıiz par· vermez bağlarile zincirlenen iktisadi· 
~iıi ~e Üınit dolu bir devrin müjdeleyi. yabmız ne kadar kayıtsız ve §Artaız 
~. ;" &evindiricisi olan ilk nurlannı bir iatikbale kaVUJuraa kavupun Tür-P a "'TJ>meğe batlach. kiye yalnız ham madde mem1eketi ola-
~eı. Yakm bir geçmiıte dost ve düt· rak kaldığı müddetçe ecnebi matalan 
;;~1dil?nımın . ~ddeten ve ~ için pazar yeri olmakt!'n kurtulamı· 
ılİl\e j~n en sefılıne, en tahammulsu· yordu. Heaapaız fedakarlıklardan son· 
~it· ayık görm.,kte elele nrdikleri ra elde edebildiğimiz siyaai ve iktisadi 
bii~dk terefli bir istikbal temin eden varlıklar ancak tekil ve nazariye ola· 
lli11 leflerimiz "Lauaanne., güneıi rak kalmağa mahkiimdur. 
'tiiı.k~dın!ığı lekesiz yollazda en ulu iktisat alimi Vagner'in "öz iktiaadı. 
::ı~;n ~~~t~d~:hlre~;~ahi!!:i~ na aahip olmıyan memleket müdafaa 
llı~lı"'"'nı varlık ve kurtulU§ yollan· va.sıtalanndan mahrumdur., sözü üze• 
~ "r aahaanıda ilerlebnektedir. rinde artık durmanın, münak&§A ebne· 

tııı.ı., ""'leketin hayatında, mukaddera- nin zamanı geçmİ§. milletlerin henli-
~l'İ~ Verimli bir uzuv olan büyük ğine h&kiın bir düstur olmuıtur. Kur· 
(diiıı.) ~ doğnı kalkmma aavaŞtncla duğumuz rejimin kökletmeai, derinleş· 
,ı .. ı,ı 11 (bugün)den dev a<lımlarile meai için fili aahada iktiaadi kurtulu· 
ti., (\' 11.ftınp, hedefinden f&flllaz hızı fumuza tamamen hB.kiJn olmamız e). 
leı;ıı. :;:n>_a ulattıracak feyizli hadise- zemdi. Bütün dünyayı kasıp kavuran 
<>ldııı. IUnler içinde mes'ut ıahidi ~i buhran zamanlannda, çok ge· 

hı.· n bır memlekette yoktan bir aanayi 
~la z.:.;' Ytı. lda her türlü imkan ve va· yar~tmanm ne kadar çetin iJ olduğunu 
'tler; u. larma rağmen en umulmaz teslım ebnemek mümkün değildir. 
~lllnh':cıze ~udretile hakikatleıtiren itte bütün bu mii41cü:lleri Türke haa 

e laha(ket hukı'.imeti ikinci on yıl için· azim ve fedakarlıklan göotererek ken
~li Pol't•uk ettinneği iktiaadi hatta eli emeğimiz, kendi ı>aramız ve tekni· 
~lldeıı. , 1 ı~a.aının en e!Aalı prenaiple· ğimizle büyük fabrika aan:ayi yolunda 
lı dığ1 aa ay 1,gı, !itiz bir alaka ile hazır· ilk büyük hamleyi atmıı bulunuyoruz. 
e"'-tılı b-ayı Planını çok dikkatli ve Bakırköyiinde Sümer Bımlcrn bez 

"lti....,ekt:ı~alıtma göatererek inki§Af Izmitte kağıt, Patabahçesinde ·it Ban'. 
1<:8 ır. ka.amm cam ve Zonguldaktaki sun'i 

'<ı Y&eı-ideki 
lı ""• P.tuı.t me~uc:at fabrikaaından sömi-Ccok antrao.it fabrikalan en ha. 
ı..~'1-...d eren. hukumet reisimizin yati ihtiyaçlanmızı giderecek, mü!',.. 
·~aaiını ~ temel atma ve açılma him bir bO§luğu dolduracak mahiyette 
1.~j .:;:: Yapılan dört y-i fabrika dirler. Memleketin her itinde olduğu 
'-1. ~ AZQDJzm belkeıniii olabile- gibi aanayile de candan alaka.dar o-

>..Q:ı ttedir. lan lamet P&Ja Hazretleri kömür meıe· 
&J>ca lcapitülaayonlann aman· leai üzerinde elle tutulur bir haaaaai-

VIY ANA SERGiSi 
2-9 eylülde dev"'11 edecek Avru· 

parun me;-kez pazarıdır. Tafsilat ve ten· 
zilatlı biletler için Galat&Ôazay ve Ka· 
raköydeJci Natta seyahat acental· klanna 
müracaat . (1976) 

yet göstermiştir. 
Bütün sanayinin anası olan bu ıube 

yi ilerletmeği "milli dava., addettiler. 
Geçen aene kömüı· havzalarında e&a&
lı tetkiklerde bulunan Bqvekil büyük 
aanayiin ayrılmaz uzvunun istihsali ve 
aarfiyatmm artrnaaı için ra.ayoncl ted
birleri almıı bulunuyor. Kömür ve 
müştemilatı medeniyette yükseli~n en 
canlı ve hassas bir miyarıdır. On yıl 
Önce 600,000 tdnu bulmayan istihaal 
miktarı bugün 1,5 milyon tona yaklaı· 
mıttır. 

Bunlan görürken istikbalinden nik· 
bin olmıyacak, milli bir gurur duya· 
mayacak bir vatandaf taaavvur etmek 
bile manasızdır. Ancak bir fabrikayı 
ya§atmak, belki bulunduğumuz terait 
içinde bile, kurmaktan daha zordur. 
Batvekil Hz. buna i§Aret buyurarak: 
"Bütün milletin yeni iktiaadi hayatını 
istikametlendirmek İçin ehemmiyet 
verdiği bu fabrikayı ancak bilenlerin, 
çalıf&nlarm, öğrenmek i•tİyenlerin, ve 
öğrenmek kabiliyetinde olanların bu· 
lunduğu yel'ler olacaktır. Bilgisi, ça· 
lıtmaaı az olanlar için millet fabrika 
yapmıyor ve yapmıyacaktır.,, teklinde 
ifade ebniılerdir. Bu kadar emek aar· 
fedilen eaerin y&§Ayabilmesi, yürüye
bilmeai için çalı§Anlann titiz bir dik· 
kat, verimli ve enerjik bir faaliyet, 
aaglam terbiye ııahihi ohnaaı lazmı
dır. Bütün bu meziyetlerin fazlasile 
ıahsmda toplıyan yükaek aeciyeli i~i· 
terimizin bulumna•ı ve yelİflllesi mu
vaffakıyet ümitlerini aağlaml&§tırmak· 
ta, kat'ileıtirmektedir. 

Ba~vekil Pa§A H. "Kırra elmas,, diya 
rındaki hitabelerinde feyizli teairlerini 
bir an bile eksiltmeyeceğimiz, büyük 
aanayiin kurulmaaı hamlesindeki mil. 
!etin coşan hissiyatım en veciz bir şe· 
kilde anlabnıtlardır: 

" ... Büyük Türk milleti dunnadan 
Ti!<'e ~e_deflere doğru ilerliyor, Türk 
mılletinm her ane alacağı meaafeler 
kolayca tahmin edilıniyecek kadar • 
genit olacaktır. Büyük Türk milleti 
yük~k .kabiliyetmi, iıuanlığın ve me· 
denıyetın hayrına ve hizmetine olarak 
en genit m:ikyaata sarfetmek gayreti 
vardır. 

Galataaaray: Muırafler Cevdet. 

Orta tedrisat muallimleri
nin terfi listesi çıktı 

Liste ali tasdika iktiran etmiştir. 
Ter fi eden muallimlerin isimleri 

ANKARA, ı9 (Telefonla) - Or· 
ta tedrisat muallimlerinden Kıdem 
müddetini tamamlıyarak terfi eden mu 
allimlerin listesi ali tasdika iktiran et 
miftir. Terfi eden mıuallimler tunlar • 
dır: 

10 liradan 80 liraya terli edenler 
latanbul erkek li..,..inden Hakla A· 

;rif, lstanbul kız liaeainden Mii4teba. 
Erenköy kız liseainden Mahir ve Sabit 
Beyler. 

55 liradan 10 liraya terfi edenler 
Kütahya lisesinden Şükrü, Kayaeri 

lisesinden Srtkı, Antalya liaesinden Yu 
.,f Ziya, Cumhuriyet orta ı:-1<tebin. 
den Hayrettin, latanhul erkek lisesin 
den Hasan Fehmi, Kahataı li.aesinden 
Nuri Ayintap liaeainden Hüsnü, Hey. 
belia'da orta inektebinden Tevfik, Ma· 
niaa O. m. den Cenap Refik Beyler. 

45 liradan 55 liraya terli edenler 
Silifke orta mektebinden Ahdul • 

la.lı, Maıı:iaa orta mektebinden Naim, 
Pertevniyal Jiseainden lama.il Suat, 
İstanbul kız lisesinden Süleynıan, Ge· 
lenbevi orta mektebinden Abdurrah. 
man, Konya lisesinden Zekai, ktan • 
bul kız orta metkebinden Arif Beyler. 

40 liradan 45 liraya terli edenler 
Kandilli kız Jiseşinden Hatice, Da

vutpa~a orta mektebinden Nazif, E • 
dirne lisesinden R.,...zi, Kayseri liae. 
ainden Mahmut Nedian, Trabzon er • 
koek orta mektebinden Rahmi, Mardin 
cı/ı-ta mektebinden Seyfullah, Buraa or 
ta mektebinden Hilmi, Vefa liaesin • 
den Oaman Habip, Çanakkale orta 
mektebinden Yusuf, Eli.ziz orta mek. 
tebinden Fuat, Samaun orta mektebin 
den Abdullah, Diyarıbekir orta mek. 
tebinden Zihni, Kadıköy liı.eainden 
Necati, lzm.ir orta mektebinden izzet 
Kırtehir orta mektebinden Nazif, 
Kara liaeainden Hakkı Şinasi, Trab • 
zon erkek orta mektebinden Hüsnü, 
Konya üsesinderı Hü!\:=~-rin ~evki, Nev
tehir orta mektebinden Ahdulkadir, 
Davutpaıa orta m~tf..L.ebin~en lbrahim 
Ethem, Adapazarı O. m. den Sırrı, 
NevJehir O. m. den Cemil, Cumhuri. 
yet O. m. den Liıtfi, Muğla O. m. den 
Tahain, Kayseri O.m. den Hüsnü, Ga,. 
lataaaraydan Sait, Oaküdar O. m. den 
Şekibe, Niğde o. m.den Hulı'.işj, Gazi 
Osmanpafa o.m.den Apti, İstanbul er 
kıek lisesinden Mehmet Halit, CClal, 
Ferdi, Hakkı Suha, Bahkesir Necati
bey orta mdrtıebinden Ruhi, Eskite • 
hir liaeaiiıden Cemil, Galata.aaray li· 
sesinden Ahmet Mazhar ve Mehmet 
Recai, Bey ve Hanımlar. 

35 liradan 40 liraya tn-li edenler 
lzmir Karata§ orta mektebinden 

Fuat, Buca O. m. den Faik , Burdur 
O. m. den lbrahim Hakkı, KO!is orta 
mektebinden Hasan K8.mil, Nevtehir 
o. m. den Mehmet Turgut, Adapazarı 
o. m. den Kemal, Kutamo,nu o. m.<lcn 
Cemal, Yalvaç o. m. den Süleyman, 
lzmir Karata§ <>.ln.den Senih, Güınüt· 
hane o. m. den Sait, Balıkesir erkek 
o.m.den Hicri, Elaziz o.m.den Bahri· 
ye, Tekirdağ o.m.den lbra.him Sadi 
E "" k k ,. . , mrne er e .. ıse.ınden Süleyman, 
Ankara kız o. m. den Hüseyin Avni 
Galatasaray liaesinden Kürkcüya,,; 
Vefa li.seainden Nimet, Bursa erk"k 
lisesinden Niyazi, Cumhuriyet o. m 
den Şükriye, lzmir kız muallim mek'. 
teb!nden Sabiha, Konya kız muallim 
"'!ektebin~en Nebile, ktanbul kız füe 
S1nden Mueyyet, Adana erkek lisesin • 
den Muhittin Adil, Koy erkek liaesin 
den Ihsan Bey ve hanımlar 

30 liradan :;5 liraya terfi edenler 
Galatasaray liııesinden Nuri, Erzu • 

rum erkek muallim mektebinden Ali 
Rıza, Kandilli kız liaesind.en Mar • 
ko, Merzif~ ~.m.den Necip, Burdur 
ol.m._den RU;!tu, Giresun o.m. den 
Nesıp, Kadıkoy O. M. ten ŞükUfe Nihal, 
orum O. ~ ten .!ahi, Niğde O. M. den 
Ahmet Raaun, Cümhuriyet O. M. den Ni 
lüfer, Aydın O. M. den Hulusi., Amasya 
O. M. den !>oğan, Ankara Kız O. M. de:a 
Ahter, Gazı Osmanpapo O. M. den Meh
met ~umanettin, Kırıehir O. M. 
den Arif Srtkı, Giresun O. M. ten Ziya, 
Adana O. M. de~ lbrahim Hal.tkı, Buna 
O. f't!.· den Necati, Cümhuiyet O. M. den 
Ki.niye, Çamlıca kız O. M. den Makbule, 
Çatalca O.M.den Salahattin, Edirne O.M. 
den S~a.t, Nev§ehir O. M. den Ali 
Tu~t, Nıtant&1ı Kız O.M.den Fatime, 
Odemış <?.· M.. den Recep, U..ye O. M. 
den Abdülbdır, Kayseri U.esinden 
Abdülıettar, Kand"dli kız lieeainden Bed· 
riye, latanbul kız ınualim meldebinden 
Sabahat, latanbul K. M. M. den Apti, 
Konya Eıiı:ek M. M. den Nejat, Sıvaa E. 
M. M. den Fikri, Adana Erkek liaeıinden 
Enver, Bursa ki. den Rifat, Erenköy K. 
L den Fatma, Eaki§ehir K. L. den Bekir 
Eakitehir K. L. den N arettin, Galatasa· ' 
ray Lisesinden Cevat, Antep L den Hay· 
dar, lstanbul Erkek L. den Agih, Kaba
taş L. den Samih Rifat, Kabatat L. den 
Mehmet Hadi, Kabatq L. den Mehmet 
K.ı t.i, Kandilli K. L. den Faika, Kandilli 
K. L. den Raife, Afyon L. den Cemal, Er 
zurum E. M. M. den Ziya, Edirne E. M. 
M. den Ahmet Hamdi, lıtanbul K. M. M 
den Ane, htanbul K. M. M. den Semiha, 
Izmir K. M. M. den Fatma, Konya E. 
M. M. den Ferit,. Ankara Kız lisesinden 
Nimet, Denizli K. L den Mehmet Oğuz, 
latanbul E. L. den Muvaffak, lzmir K L. 
den Tahsin, Konya L. den Mehmet Ziya, 
Konya L. den Abdülkadir. Hanon ve 
beyler. 

25 liradan 30 liraya terli 
edenler 

Krrıehir O. M. den Durmuş, Kandilli 

1 
K. L. den Şaziye, Eyip O. M. den Tah· 
sin, lstanbul K. L. den Nezihe, Diyarbe
kir L. den Arif Hikmet, Üsküdar O. M,. 
den Ahmet Tevfik, Ankara Muıiki M. 
M. den Maide, Adana E. L. den Hıfzı, 
Kadıköy L. den Mustafa Reıat, Samsun 
L. den Mehmet, Alqehir O. M. den Ri· 
fat, Trabzon E. M. M. den Cemil, Adana 
E. L. den Raaim, Burdur Zekai, Merzifon 
Ali Can, htanbul K. L. den Daime Sa· 
miha, lzmir K. L. den Müberra, Pertev· 
niyal L. den Fikret, Haaan, Kemal, AJdıi. 
aar O. M. den Şöhret, Ankara E. O. M. 
den Celalettin, Aydın O. M . den Musta· 
fa Turgut, Buna O. M. den KazD11, Bur· 
sa O. M. den Celal, Gazi Osmanpafa O. 
M. den Melô.hat, Karşıyaka O. M. den 
Emine, Marat O. M. den Emin, Mersin O 
M. den Güzide, Muğla O. M. den Ekmel, 
Nevşehir O. M. den Taki, Niğde O. M. 
den Behçet, Rize Ortamektebinden 
Sıtkı, Üsküdar Ortamektebinden 
Meliha, Ü.Küda.- O. M. ten Naciye, 
U5küdar O. M. ten Celalettin, Edıime 
erkek muallim meklebi.nden Nihal, An· 
kara Kız lisesinden Nahide, Ankara 
K. L. den Mediha, Ankara E. L. den 
Ali , Eskişelıi.r L. den Naşit, lstanbul 
K. L. .den Süreyya, Kandilli K. L. den 
Miinevver, Ka.tamonu L. den T:ılat, 
Kayseri K. L. den Seyfettin, Malatya 
L. den Fazıl, Malatya L. den Mahmut, 
Sıva• L. den Suphi, Sıvas L. den Mah. 
mut, Bursa orta mektebinden Mela • 
hat, Gelibolu O. M. den Celiı.1, Kayıe· 
ri O. M. den Meınıluha, Nevıehir O . 
M. den Şevket, Nevşehi.r O. M. den 
Cevdet , Rize O. M. den Arif , Sinop 
O. M. den Haıim, Sinop O. M. den Ö· 
mer Lutfi, Niıantatı kız O. M. den 
Semiha Hanım ve Beyler • 

22 liradan 25 liraya terli edenler 
Erzurum E. muallim mektebinden 

Hüaeyin, Zonguldak O. M. den A. Can 
B. H. lar. 

20 liradan 25 lLraya terfi edenler 
Bursa arta mekteb;nden Balıa, Ak· 

tehir O. M. den Muhtar, Niğde O. M. 
den Osman, Kırfeh.ir O. M. den Me • 
<liha, Davutpaıa O. M. den Ali Fuat, 
Burdur O. M. den Hıfzı, Gir- O. 
M. den Nebahat, Sinop, O. M. den 
Saime, Bu<:a O. M. den Nazıniye, 

A<lana O. M. den Avniye, Cumhuriyet 
O. M. den Menet İbrahim, ü§ak O. 
M. den Ali Ulvi, Uluköy O. M. den 
Rııbia, Merzifon O. M. den Sıdıka, 
1.ıanbul K. L. den Güzin, Buna E. L. 
den Hüenü, Kütahya L. den Reonziye. 
H. Beyi...-. 

17,5 liradan 20 liraya terfi edenler 
Konya K. muallim mektebinden 

Hayrettin , Konya K. muallim mekte
binden Seza, leta·nbul K. muallim mek· 
tebi.nden Fatma Aliye, Fatma KevseT, 
Duıriye, Ankara O. M. den Hamide, 
Trabzon erke!< orta md.-tebinden Süley· 

• man, Adapazarı E. O. mektebinden 
Neb hat, Bursa O. M. den Esat, la • 
parta O. M. den Tevfik, Silifke O. M. 
den Sadık, Kırı•hir O. M. den Ali 
Rrza, Aydın O. M. den Şefik, Kırklar· 
eli O. M. d<>n Sıdıka, Çankın O. M. 
den Zahide, Bilecik O. M. den Hüsa • 
mettin, Çankırı O. M. den Şükrü, Nev
şehir O. M. den laa , Silifke O. M. 
Saip, Elaziz O. M. den Rıza, Adana 
erkek muallim melrt<o'binden Safa, Ada
na kız mualıim M. den Fahriye, Kü • 
tahya lisesinden Asım, Malatya lisesin
den Abdüllmdir Boy ve Hanımlar. 

16 liradan 17,5 liraya terli 
ooen~er 

Galatasaray L. ilk kısmından Ha· 
san, Erenköy ka lisesinden Münev· 
v...- Şevket, l;un;r Erkek Muallim mek· 
td>inden Mustafa Turgut Bey ve Ha· 
nnnlar. 

Kitap sergisi açılmı
yacak mı 

Halkevi tarafından Galatasaray !i
sinde açılacak kitap -isi hazınık • 
lan henüz ilımal edilmemiftir. Buna 
da sebep Galatet1oray lisesinde a«gi İ· 
çin muvafık y• bulunamamasıdıır. 

Halkevi bu vaziyet İi2erİne da bat· 
im bir yer aramağa başlamıfbr. Şim
diye kadaır kitap sergisi için pavİyon
lannı alabileceK ve merkezi vaziyette 
olacak bir yer bWunamanııp.r. 

Diğer taraftan Anadokmu.n muhtelif 
tarafl:armdaki halkevleri kendi neı • 
rettikleri kitaplarla o mmt.ık• dabjlin. 
deki muhtelif kaza Ye viliıyet __... 
lerinde neFedilen bütün kit..,._. le • 
tanbuJ haJkevme gön<! Mılııtedirler. 

Bundan maada lstanbul.w.i bütün 
kitapçılarla, matbaac:.ı-, ~-11. "!s • 
mi mü .. seseler kitap ııergıame tıtirak 
• • müracaM el "ıler ""' kİtaplanru da 
~ hııll.-iae giindennifl.....ıir. 

Sersinin açrlması 19 ağustostan 25 
aiu•- tehir edihnitti. Fakat h.;,,iiz 
bir yer buhınmamaa.ından ve parriyon • 
~ .mfAsı~ ba§lamnaınıt olmaamdan 
ıergının 25 agustosta da açılamıyacağı 
anlaplmaktadır. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz sevi 

yesine indirilmi.2 barometre bu aabah: 
saat 7 de 759,5, saat 14 te 760. De • 
recei hararet aaat 7 de 18,5 aeat 14 
te 23, azami dereoei hararet 24,5 aa
gari derecei haarret ı4,5. Rüzgar 
poyrazdan eamittir. Azami aiirati U.· 

niyeıle 8 metl'eY<! çıkını~. 

POLiSTE 

Dün makasçılard 
Bir cinayet oldu 

ı İbrahim, arkadaşı Meh 
din karnını deşti 

Dün Makasçılarda iki ıui<ada§ 
smda kanlı bir vak'a olmuıtur. 
kasçrlarıb\ kunduracı lbralıim ile M 
met efondileT kava"a elmişlerdir. 

İbrahim ef., Mehmet Efendiyi k 
dura bıçağile karnından ağır sur 
yaralamı§br. Mefımet Ef. haatahan 
yatınlmıı, lbrahim ef. yakalamnı§ 

Çatalcada iki çocuk soyuld 
Çatalcanm Tarfa köyÜnde tütün 

bcısı Rahimağa, on .iki ve ~ y 
larında iki çocuğuna 20 !.in. vennİ§ 
tütiin aldınnak üzere Karacakö 
cöndenniftir. 

Yolda Hiaarbeyüği köyünden 
ef. çocuicları dövmüt ve pantlan da 
mı;tır. Arif ef. )'akalanmı1tır. 
Oduncu KAhya odun keserke 

öldü 
lıtiranca köyünden 65 yaşında 

duncu idris Kiıhya Baynım Ağa 
manmda ölü olarak bulunmuştur. Y 
lan araştırmada İdriıin odun ke•eırk 
kalp dıırmasmdan öldüğü anlaşı 
tır. 

Bul un an yasık silahlar 
O slcüdarda Salacakta bi.r okahv 

arama yaptmhmt. sandalcı Rizeli H 
san ve lııma;ı efendilerin üstünde b' 
süs.talı çakı bulunmuttur. 

Langada yapılan bir aramada 
Mihrarun üzerinde bir kama , N · 
üzerinde bir tabanca, Ayvazın ve lb 
sanın üzerlerinde de birer tabanca bu 
hmmuı ve haıldarmda kanuni tah · 
ta başlanmışbr. 

Danize girerken boğuldu 
Meram hıuta.hane Hlare 

iken geçende tekaüt edilen Naci 
denize girerken aele zincirine 
mıı ve boğulmuttur. 

ViLAYETTE 

21 yaşından aşağı olanlar 
nerelerde çalışamıyacaklar? 

Enmiyet müdürlüğü gazino, han 
emaali gibi yerler hakkında bi;t" 
mui<ezlerde bir bunİm g(indennİftİr. 
Bu tamamile mevcut han, hamam, g 
zino, bar, ıneyhane ve eınsali yeri 
yinni bir :r&1ından atağı erkek ve 
dın mmt:ahdem bulunduntlmaması 
dirilmektedir. 

Tamim üzerine her polis 
kendi mmtaokaları dahilinde mev 
bu ıribi miieaaesel.erin ı.ahiplerine 
lôgat yapmıfbr. 

ilk tatbikat olmak üzere bazı y 
!erde görülen yİnnıİ bir y&§mdan aı 
ğı nıiistahdemler itlerinden çııkarrlmıs 
lıırdır. 

Bu emre muhalif hMeket eden mü 
easese osahipleri birinci defa 15 
ikinci defa bir ay müddetle &a'la 
menedilecelclerdir. İtaatsizliği üç de 
fa teken-ür edenlerin biT daha bu sa 
natta çalışmasına müsaade edilmiye 
cektit-. 

Dağ tepesinde bir çant 
LE GRENOBLE, 19 (A.A.) 

V ercorı silsilesi tepelerinden 2 
metre irtifalı Grand Veymont dağı Ü 
tünde bir aeyyalı çantası bulunmuıt 

Çantanın fuıerinde afAi>claki cüm 
le yazılı bir kart ta vardD': 

"Si.ten yolumu kaybettim. 1 
Joune,, 

Bu hun.:ta ara§tınnalara devam o 
lumnliktadır. 

Bir Japon prenı ve pren 
ıeıi Amerikada 

VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Ja 
ya imperator hanedanından Prens 
Prenses Pelot dün Nevyork tariki · 
San Fraıuiscoya hareket etmi§lerd" 
Oradan 2 eylUlde Japonyaya gide 
celderdir. 

Hapisanede isyan 
PONT1AC • ILLINOOISE, ı9 ( 

A.) - Bura bapUhanesindeki 2,000 ge 
maıhkUm, isyan ederek hapishane 
bauını at.,.leınitltrdir. 

Ve prdiyanlanı hücum ile üçün 
~· Z:abıta kuvvetleri, ia 
yanın onune g"91J>lf, asiler, höael · 
konıılmafhH'. 

--~· 

Amerikada milli kalkınm 
idaresi 

W ASHINGTON, 19 (A.A.) 
Roosveft, jeneral Jobnsonclan 
kailunma müesoeseain.in ıaialıı için 
plan hazırlayıp burna meWQi ta · 
koymaamı iatemİftİr. Jeneral Job 
reisicumhurun arzusu DM l ince, mil 
li kalkınma müeıaeseaini iden.,... de 
vam edeceğini bildinnişıir. 

Bir Çin Jeneralı seyahatt 
LONDRA, 19 (A.A.) - Şanırbay 

önünde ı9 uncu Çin orcı.- kumanclaD
lığmda JaponlMa karJı temayüz et • 
miı olan jene...ı Tııaytinkay Avnıpa. 
da yapbğı uzun bir ııeyahatten sonra 
bugün Amerikaya ~et edecektir. 

Londradaki Çin koloniıi jeneral 
§~İne bir reaml kabı:! tertip etmİf
b :. 



Dün iki tez daha okundu 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

burada z,kretmeği lm borç bilirim. B~ra
da dııan t~tmuıdan bahsetmek >1-

tet"im. O.şan te§lcilatnnız ?"'Yanm~.a 
h~evleri vardır. Halkevlen 44 mu
meuille kurultaya iştirak ebniştir. Bu 
mümeaWlere hen> bot geleli "z der, 
hem de hizmetl.,rini tebarüz ettirmek 
i.te..im. Halkevleri bütün kültür iıle
rinde oıLduğu ııibi, dil i~ de çok 
ug.-a§mıtlardır. Bundan dolayı Cum. -
huri yet Halk F ırkaıma ve halkevlerıne 
elenen teteld<iW etmeği bir boı-ç bili -
nm. 

l şaret etmek istediğim bir nokta da, 
eemiyetin nefriyat İ§ödİr. Basılan .,.. 
serler meyarunda birinci kurultay zaph 
da vardır. Bu zahrt büyük bir cilt ha
limle tamam zabrttrr. Bundan başka 
Besim Atalay Bey arkadaşanızın "Ek
ler ve Kökler., isimli tez.İ vardır. Bu 
tezin hülasa• bw-ada ckunacaktrr. 
Aynca mufasoal bir ıdôlde basılacak
tır. 

Hariçten gelen telgraflar 
lbrahim Neçmİ Beyden sonra, Reis 

PllJ& Hazretleri dediler ki: 
- Gelen tebrik telgraflarını göı -

terir bir lMte hazırlanrmfbr. Bu lis
te azaya tevzi olunacakbr. (Bu liste 
matbu bir ıekilde dün azaya dağıtılmıı
br.) BugÜn, Knebi mernle'ketlerden ge
len bir telgraf okunacaktır. 

Bnnc!an sonra Berlinden Prusya a
kad<.-:-.Di reisli ı;inden gelen telgraf o -
ku .~ ı. Telgrafta ~İnci dil kurultayı 
h..-.. retle tebr:k ediliyordu. Telgraf al
luşlarla karşılandı. 

Reiı Paf8 tekrar: 
- Ahmet Cevat Bey, tezine devam 

edecektir, efendim, dedi. 
Ahmet Cevat Beyin tezi 

Ahmet Cevat Bey riyaset kürsüsü 
önüne gelerd< ilk içtimada başladığı u
zun tezine devam etti. Ahmet Cevat 
Bey: 

- Ulu başkan, reis Pata. barun*u-, 
beyler diye ..özüne ba§ladı. 

l'ürkçenin Hint - Avropa .dili ile 
mu:kaye•esi., isimli tezinde ayni keli
melerin manaları mut.telif §<'killeri Üze
cinde iuhat verdi. Bunlann etimolo -
jiıni tetkik etti. Kelimelere yeni ek
ler ilaveıile vücut bulan yem kelimeltt
den bahsetti. Türle dili tetkik cemiy.,.. 
tinin tezlerinin Tim< tarihi tetkik çe -

miyeti tezlcrile birl"ftiraerw daha müı
rn:r neticeler alma<:ağım kaydetti. 

Ahmet Cevat Bey tezini bitirirken 
dillerin menıeinin tDndiY" kadar zan
nedildiği gıl>i başi;a lisanlar değil, Al
tay 1"8nları olduğunu söyledi. ve 
birçok delillerle bunu isbat etti. 

Ahmet Cevat Beyin luymetli Ye 

uzun çalışma mahsulü olan tezi alkıı
larla karıdandı. 

R iı Pa~a Hazretleri: 
- Teneffüs içıin on dakika ara ya

pacağız. ikinci celsede Saim Afi Bey 
tezini okuyacaktrr, dedi. 

ikinci celse 
Saim Ali Beyin tezi 

On dakika i&tirahatıen 110nra, eaat 
dörde bet kal• ikinci eelse açıldı. Rei
•icumhut" Hazretleri de refakatlerinde 
gene Şükrü Kaya Bey olduğu halde 
içtimaı ıereflendirdiler. 

Reiı Paıa Hz.: 
- Ba~onrz, efendim. (Saim Ali 

Beye dönerek) buyurunuz Saim Ali 
Bey.~ 

Saim Ali Bey rİyaset kürsüsü önü
ne gelerek te:ı:ini '*1ımağa baıladı. Sa
im Ali Beyin tezi "Eski clil mefhu
mu ve politik terbiye., i;!i. 

Saim Ali Bey ırüzel bir anlatışla te
zini ol.-udu, izahat verdi. Saim Ali 
Beyin tezi merakla ve alaka ile clinlen
dİ. 

Saim Ali Bey ara ,,.... nükteltt söy
liyerek hazinmu tebeHüme sevi<et -
mel.ten geri kalmıyor, orijinal miaaJ.. 
!erle ihni tetkiklerini ıüılü bir şekilde 
veriyordu. Saim Ali Bey, tiddelıli ve 
devamlı aHnılar arat>nda künüden 
indi. Ve on dakika i.tirahat için cehe 
tatil edildi. 

Oçuncu celse 
lbrahim Necmi Beyin izahatı 

Oç\inçü celsede, cemiyet umumi ka
tibi lbrahim Necmi Beyin izahatı din
lendi. lbrahim Necmi Bey dedi ki: 

- Kuru tay talimatname.inin bir 
maddeJiııin yanlıt tefsir edildiğini bazı 
mkadaşlardan öğrendim. Talimatname
n'.11 bit- maddesinde tezlerin kurultayda 
okunacağı ve bu te-.derin ilini müna
kaşa ve tenkitlerinin komİl'yon.larda ya
ptfacağı yazılıdır. Fakat bu demek 
değildir ki, burada hiç kimse, her han
gi bir tez hakkında fikit- nıütaleaımı 
söyliyemez. 

Bu küı-sü, tnler hakkındaı.i bütün 
tenkit ve münak'"!al,..a açılı:tır. lı>t:iyen 
aza, fikirlerini bu kürsüden söyliyehi
lirler. Talimatnamenin o maddesiaı
den yanlıı bir mana çıkıyorsa affmnı 
dilerim. Bu yanlışlığr, o talimatname
yi yazarını aczine veriniz:, efendim. 

Bir n<>kta daha ıırzedeceğim. Ku
n.ltayda seçilen öd ri komisyonlar, ya
nn sabah saat (10,5) ta toplanacak
br. Aza ar.k.adat'-m tepilini rica e
denm. ilmi komioyonlar da öbirıı\in 
ayni saatte toplanacaktır. 

lhrahim Neani Beyin izahatından 
sonra kurultay, buııün gene saat 16 
da toplanthnak üzere tatil edildi. 

Kurultay için kartlar 
T. D. T. C. Unnnni Katipliğinden: 

Yalnız bir gün kunıltayda bulunmak 
Üz re müracaat edenlere ıan renkli 
kartlar verilecektir. 

Bu kutlar ellerinde hulunanlar 
!aırıthay salonuna girecekler ve girer
ken kartlar almac:alı:tır. 

Birglin için kart saat 12 ye kadar 
Ba§ atipliğe müracaıtt etmelidirler. Ye
ıil, beyaz ve pembe kartlar '.her gün
lüktür ve bun la da ilösi gibi .kurul-
tay salonuna girilir. K.ınmzı kartlar 
büyiik meıMim salonunda radyodan 
dinllyecel< olanlara mNısuıtur. 

V orr.isyc n lar 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

ı _ Nizaınn.ıuntt, U..~r ... ve tt.t..........~~ .e ı 

bütçe kcmİS)on).,.-. ~.ır:iin (pP.zarl.,,i) 

saat on buçukta toplanacakıtn-. 
2 - lhni komisyonlar ya\"Jll (•alı) 

saat OD buçu.kta ilık toplantılarını ya
pacaklardır. 

Komisyonlara seçilmiş olan .aygı 
değer azanm bu .. atte Tüd< Dili Tet
kik Cemiyeti meri<ezine gelmeleftni di
leriz. 

Ajansın tebliği 
lSTANBUL, 19 (A.A.) - İkinci 

Türk dili kunıllayı, ikinci içtimamı 
bugiin Dolınabahçe sarayında akdet
ti. Bu toplanı§B iJtirak eden kurultay 
aazlan, birinci günkü toplantıdaki 
kesafeti muhafaza ediyordu. Saat tanı 
on dörtte Reisicumhur Hz., refakatle 
rinde D&hfüye Vekili Şükrü Kaya Bf. 
olduğu halde kurultay aalonunu teş
rif ettiler. Bir dakikA aoııra Kazon 
P~a Ha=etleri bafganlıık makamına 
geçtiler ve içtimaı açWar. Y azganlık 
mewminde l.mail Miiftak ve Refik Ah 
met Beyler bulunuyorlardı. Mii§ta.k 
Bey birinci içtima gÜDÜnün zabıtıru o 
kudu. Ve umumiyetle t..-ip edildi. 

Ahmet Cevat Beyin tezi 
Bundan sonra kürsüye gelen dil c.. 

mi:reti umumi merkez azasrndan Ah 
met Cevat Bey, ilk lmmnu dün anlat 
bğı tezine devam etti. Sözlerinin so
nunda, Ahmet Cevat Bey kendi tezi
ni ıu şekilde hüliua etti: 

''Saygın yurtl~lanm. 
Bu etüdün verimlerini ka.rdeı ce

miyet Türk tarihi tetkik cemiyetinin 
verimlerile bağlanak meseleyi kökün 
den aydmlatmıı oluruz. Ulu b"şganı 
mızm sezgileri ile iki arkad~ cemiyet 
çalııarak meder.iyet ve dil menıeinin 
orta Aayada olduğunu ıimdiden ay -
dmlatmışlardrr. Oral - Altay ve Hint 
Avrupa oymağı adlanru alımda göa
teı-ilen bütün dillere (Altay dillen1 
a.dmı vermek zaınanr gehtriştir. Bura 
da Hint grupu, lran grupu, 1.la.v grıı 
pu, Grek grupu, Latin grupu, Kafkas 
grupu, Fin grupu ayrılymı~. Asya -
da her ne zaman yeni bir grupun dil 
v.,..ikaları keıfolunursa onu arhk Hint 
Cermen, Hint - Avrupa vasıflarını ha 
izdir diye Altay dillerine ayırmak ca 
iz olmayacaktır. 

Saygın yurttaşlarım. 
Bu etütte aöyled!klerimizin her 

ncıKta.smı müdafaaya oonılaoak sual 
lere, edilecek itirazlara cevap verme
ğe hazınz. 

Bu etütleri biz herkesten Ön kendi 
mizi bilimlik bir inanla kuvvetlendi
rerek yürüttük. Kendi inannruzı bat 
kalanna da aşılamağa çahıpııa.k bor
cwnuzdur. 

Saim Ali Beyin tezi 
Ahmet Cevat Beyden aonra ltl da 

kika istirahat verildi. Sıra doktor Sa 
İm Ali Beye gelmişti. Zanıan zaman 
alkıflarla kesilen ve umumi bir alaka 
ile dinlenen tezine 

''Eıki dil mefhumunun ehemmiye
ti" baha.ile giren Saim Ali Bey bu milli 
bilgHerde eaki dil mefhumunun haki 
ki mahiyeti nazarı dikkat.. alınmaz 
yalnız milletleri ülkü terbiyesinde pra 
tik kıymeti naazn itibara alınır. diye 
1'ek Michel BreaJ'in milli lengüaitik 
me&eleler hakkındaki (bunlar her 
n_ıent!ekette vatan meselesidir, ve tah 
eıyehn muhafazası itidir . ., dediğini ha 
tırlabyor. 

Eski dil mefhumunun hakiki mahiye. 
ti hakkında "bu bir bioloji meselesidir,, 
diyen Saim Ali Bey bu noktayı izahtan 
sonra ilivcı ediyor: 

"Mütekamil ve gayri mü :oekamiı diller 
hep ıinnen birdirler. Biribirinin temadi
sidirler.,, 

Saim Ali Bey, dLllerin eksikliği ve yeni
liği hakkında da §Öyle diyor: 

"Eskilik yenilik yoktur. Ancak ~ekil 
tebeddülleri vardır. Mesela japonca Ton 
luz dilidir. Bu iki dil en yakın arkraba
dırlar. Biri <;ok iııtidai diğeri çok mühim 
bir medeniyet dilidir. E.a!S!ik mürat olun
dukta Japon dLl ine yeni mi diyeceğ;ı? 
Bu, gayet aldatrcı bir mülahazadır. 

- Eski eli) mefhumu ve dil gru;lan-
bahunda tez salu"bi holant, Agglutinant 
Flexonnd gruplarını kısaca İzah ettikte~ 
sonra, "nttdeniyet ihtiyaca göre ileriler, 
dil daima ıan yÜ takip eder. On n'ı> 'ıü
yÜr, ona tabidir. intişarına vasrta olur. 
Fakat dil, sanayiin anası değiidir.,. diyor. 

Saim Ali Bey ana dil bahsinde de '·A
na dil bir nazariyedir. Ondan çılmu§tır. 
20 30 dil hep Flexonnel, ötede 70 - 80 
~ hep Agglutinant bu neden?., diyerek 
ızahını yapıyoı·. 

- Eski dil mefhumuna verilen diğer 
haualar - bahsinde "bugün eski dil mef 
bumu zevkli bir bilgi, bir fenni - curio
site - basit bir ilim merakı olmaktan çık
mış bulunuyor. Bu mevzıru bugÜn bir 
kaynak, yani orİ!fjne meselesine tahavvül 
etti. Ve hatta eski dil eski medeniyet ol
du, ve bugün ttki dil mevzuunun ruhi 
ve içti""'! ve ~aııoiik kuvveti §&kaya 
ııelmez bır şekil alnuştn-.,. diyerek kısa 
izahını yapmaktadır. 

. - Erki Turani aristokrasiler ve eski 
d!I mef~."!:'u -:- ~•İni~ de bir yerinde 
dıyor kı. Eıki Turlc_ anstokrasileri araı
tır.lı......, saltanatlan ıle umumi dilciliğin 
münasebetleri arasında nereye kadar göz 
atalıiliriz? Ve ıunn bir daha arzedeyim 
ki Avrupada adet böyledir, e<ki dil mef
humu eıki saltanat ve aristokrasi mefhu
mu tetk:kleri beraber yürür.,, 

Saim Ali Bey - üste çıkarmak-, alta 
koymak, -yana çdnnek - gibi prefiksasi
yon yani olduktan b~şka prefekser 'in han 
gi_ Türk ıözlerinden kopmuş olduğunu 
mı.:.llerle gösterdiklıen sonra mevzuuna 
nilrayet veriyor. 

Dr. S İm Ali Beyden sonra Dil Cemi
yeti U. Katibi 1. Neçmi B. kürsüye gele
rek talimatnamenin &:r maddesine bazı 
arkııdqlarea kurultayda hiç bir kri
tik yapılamryacağı mana11 verild'ğini duy 
duğJndan ha'ıisle !:öyle bir şey düşünül
memiş olduğunu, her hangi bôr tez'e ka
tı itiraz ve tenkit için kürıünün aç!k bu .. 
lun~uğunu, Ancak bu gibi tcnk'.dat
h bulunmalc isteyen ark,daşların 
hiç olma.zı-a tenkidin esa&ım yazı ile 
te-sbit ede:t:k rei&Ji&e vermesi lizun 
gekceğini bild't-di. Ve idar; kamisyon
larrn yarın saat on buçukta , ilmi ko-

San'atkarlarım,zı 

itham altına 
Sokan garip ihbar 

(Başı 1 inci sahifede) 
Hadi Beylerle ressam Nazmi Ziya ve 
Çallı lbrahim Beylerden ve tezy.inatçı 
Milat Beyden müteşekkildir. 

Jüni sal.ı günü darphanede toplana• 
cak, müsabakaya iştirak eden sanat· 
karlarm ve-.-diMeri eserleri te~kik ede
rek gümü, paralar için en muvafık o
larunı tesbi t edecek ve ayrracaktır. 

Jüriye verilen kalıplarda sanatkat·la
nn iaimlen ve hüviyetleri yokhw. Bun
lar zarflar içerisine konmuftur. Ve Ü
zerlerinde sahipleri bilahara anlafllmak 

Nıami Ziya Beyin kendi yaptığı 
bir kroki•i 

üztte nmıuz.lar vardır. Jiiri bıınlardan 
b'.risini intihap ettiıkten sonra eoeri ka
bul edilen 1i11118tıkirlann kim olduğu 
anlaşılacaktır. 

* * * 
Paralaraııızuı ~ için açılan mii-

saıbak.aya ecnmi ...... ~ kabul ediıl
memitlir. Fa.kat ortaya bir detEkodu 
çJmuıtıır: r~ netic".!i.nde yÜk
sck bir para alccaklarmı g~ren bazı a
ç:k gözler eçnebi sanatkarlara eaer 
yaptınnıılar ve darphaneye . ~şler, 
yani müsabakaya iftirak etımşl.,.dir. Bu 
dedikodu asasız değiklir. Darphaneye 
yapılan, fakat gayri resmi olan bir ih
bara iııtinırt etmektedir. 

Maama!ih bu müsabaka işi üzerin
de çok hassas davranan darphane ııay
ri resmi otmasma rağmen mehma~ 
ken bu ihbarın doğru olup olmadıgı ü
zerinde tahkikat ve tetkikat yapmaya 
başlamqhr. 

Eğer ilıbann doğruluğu ta.haicku.k e
derse bu kabil "serler - jüri heyeti ta
rafından intihap edilmiş olsa dahi -
kabul edilmiyecelotir. Bunda devoleti al
da.tmak ve hilekiırlık 3">i bir cürüm 
de mevzuu bal:ısolduğundan ...ıtipleri 
haldıında da kanuni .taiı;ilıat yapılacak-
br. 

S.....U.i.rlannu.zı ağır bir ittiıl>am al
tında bulunduran bu ihbarın tılhıWıf<uk 
etmemesi 1ayanı arzudur. 

Bu hususta nrittaleııısını sorduğumuz 
ressam Nazmi Ziya Bey demi tir iri: 

- Bu bir ah.liık meaelesidir ve vaki 
ise cidden ayıptır. Bence böyle bw e
ser güzel dahi olsa kabul edilmemeli
d!r.,, 

* * * 
On paralıklarm nümuneleri d..,,ıta-

ne idaresi tarafından yapbnltnrt ve 
Maliye veka.Jetine takdim edilmişti. 

Maliye vekaleti bu nümuneyi muva
fık buJmuı ve taıvip ebniıtir. Ancak 
evvelemirde gÜmü§ paraların ba•ılması 
karari"!'ruştır. Nümuneler kabul edili.
edilmez ve eylül ayı içinde giİmÜf pa
raların darbına bqlanacak, iki ay son• 
ra da l O paralıldarın banlmaama bat
lanauktır. 

Bu müddet zarhnda 1, 5 ve 10 ku
ruşluk nikel paralar için açılan müsa
baka müddeti de b>tıni.t olacağmdan 
bunların basıılmaııma başlanacaktır. -................... -------·----
miıyonlann da salı günü ayni salte top
lanacaldarım oöyliyerek azanın ~ • 
!erini rica etti. 

Tevfik Ruştu Heyin cevabı 
JSTANBUL, 19 (A.A.) - Hari -

ciye vekili Dr. Tevf.k Rüştü Bey Sov
yet hariciye lromiıser vekili M. Kresina. 
kynin dün kurultaym açılması mü -
nMebetile gönderdiği telgrafa ıu ce
vabı vermiıtir: 

Hariciye konıİler 
•insky Hz. 

vd<ili M. Kre-

MOSKOVA 

Göndermek lütfunda bulunduğu -
nuz tebrik telgrafı dolayııile zatıali
ler.ine hararetle teıekkiiratmu takdim 
ederim. Telgrafınızı dil kurultayı rİ· 
yasetine iblağ ettim. Reis umumi he
yete bildirdi. Büyük dost memleket
ten ırelen bu selim kurultay heyeti 
umumiy....mce müttefik alloılarla kar -
ı·landı.Kurultay beni heyeti umumiye 
namına zatıalinize derin minnettarlı -
ğını ve aam.imi do..Uuk hislerini arza 
memur etti. 

Tevfik RÜŞTÜ 

Cafer oğlu Ahmet B. in dil 
çalışmalarile alakası kesildi 

1STANBUL, 19 (A.A.) - Dünkü 
dil kurultayı toplantısında oöz alan 
Cafer o "lu Ahmet Bey Türi< - Rus 
dilleri •ındaki münasebetlere d_. 
olan tczıni okurJ<en sözlerine tezinin 
mev-.ıuu ve dil tetJUklerile al8kası ol -
mıyan yersiz ve gayri muvafık beya • 
nal kanıtırması üzerine miizalteıre!e -
ri takip buyuran Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri salonu terlı:ebniıJer ve ku -
rultay reiıi Xiznn P&§a Hazretleri 
de ha~in sözünü keserek dtvmndan 
menebnitlir. 

Alchğımız malümata göre, Cafer 
oğlu Ahmet Beyin üniversitedeılci do -
çentlik vazife.ine nihayet verilmit ve 
dil çahpnalarile ala.Jcuı kesilmittİi: 

s 1934 

Zafer ve l'ayyare 
Bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
min olunacaktır. 30 Ağustos Zafer 
ve Tayyare bayramında yapılacak 
,enlikler için lstanbul belediye reis 
muavini Hamit Beyin reisliği altmda
ki bir komisyon da dün toplanmıştır. 
Bu toplantrda bayrama ait program 
hazırlanmış ve resmi geçit ile fener 
alaylarr hakkında Ko1ordu kuman • 
danlığından malônıat is.tenmc&.İne ka 
rar v~ilmiştir. Komiayon; Zafer ve 
Tayyare bayramının geçen senelere 
nisbetle daha mükemmel olabilmesi 
için eoki programlarda birçok tadilat 
ynpmışbr. Bu tadilat ta bilbaNR Tay
yare Cemiyetinin bayram için hazır • 

l 
ladığr yenilikler vardır. 

; 
Verim kabiliyeti 

(Başr 1 inci sahifede) 

' ı haua ispirtonun fiati mevzuu üz,e
rinde esaslı bir ara~tırmaya giui
lirse daha iyi neticeler alınacağı 
hakkında.ki iddialar da devam edi
yor. 

Eskidenberi iddia ediliyor ki, 
devlet idares:ndeki ifler, ticari bir 
kafa ile yürütülemez. Devlet te,eb

' büs'.eri, formalitelere boğulmak yü. 
zünden muvaffakıyetsizliğe mah • 
kUnıdur. Böyle bir tela.ldcimn Y. 
masında yakın vakitlere kadar bir 
zarar tasavvur ebniyebilirdik. Fa
kat bugün vaziyet ve şerait tama
men değişmift'r. Gazi Türkiyesi; 
milli iktısat mevzuunda mutetlü 
devletçilik esasını kabul etmi' bu
lunuyor. Böyle bir sistem, Türk va
tanının bugünkü ihtiyaçlarına en 
uygun bir ~kildir. Devletin elinde 
ol:un, vatand~ların ve m;lli mües
seselerin malı bulunsun, memle
kette mevcut bütün i:ktısadi imkan 
ve kudretlerden istifade ederek 
milli kalkınma yolunda muvaffak 
olmak azmindeyiz. Bu •erait albn
da devleti; en büyük rktısadi ve 
ticari teşebbüslerin b~ında sık srk 
göreceğiz, demektir. Güzel misal 
ve nnıvaffakryetler sayesinde, eski
denberi devlefn idaresi aleyhinde 
yaşayan yan~ı, telakkileri herkesin 
kafasından &<ixüp atmak, bu iti
barla da zaruri bir fey oluyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

13.163.208 Evet 
1.520.3,56 Hayır ... 

(Başı 1 inci sahifede) 
meğe başlarunıştır. 

BERLlN, 19 (A.A.) - Milli S-,.... 
listlerin reyiim propaagndası son hi.d 
dini bulmuştur. Propaganda hem göz 
lere hem de kulağa hitap etmektedir. 
PN>pagandacılarm zekası trenlerde 
i&tasyonlarda bile kendisini göstermek 
tedir. Tren ve istasyonlara büyük o • 
partörler konulm~tur. Ve bu oparlör 
ler her defasında başka bir ifade ile 
balkı Hitlere rey venneğe davet et • 
mektedir. Lokomotiflerin Üzerine bü
yük beyaz harflerle Hitlere rey ve • 
rilmesi için ibareler yazıhnıı ve va • 
gonlann camlarına da feffat propa • 
ganda levhalan konmuttur. 

T nvyarelf!r propagcrrula 

BERUN, 19 (A.A.) - Spor tay • 
yareleri, müntehiplere aon bir hitap
ta bulunan tnuazzaın kırmızı şeritler 
aallryara.k, bütün Ahnan tehirleri üze 
rinde uçaoaklardır. 

Sandıklara gitmek zamani geldi 
BERLIN, 19 A.A. - Havas muha

biri hildiyor: 
Dün aktam reyiim propagandası 

büyük tezahüratla bitmittir. Dün ge
ce en küçük köylerde bile fener alay
ları yapıhnı9tır. Gece radyo ile mün
tehiplere aon hi.:abe irat olunmuf ve 
denmiıtir ki: 

"Sandıklara gibnek zamanı geldi. 
Kaderin Almanyaya gönderdiği reiıe 
"evet,, diyjniz. 
M. Hitlerin nutku ve Paris Gazeteleri 

PARIS, 19 (A. A.) - Havaı Ajansı 
tebli gediyor: 

M. Hitlerin nutku hakkında matbuat
ta kısaca mütalealar yürütülmektedir. Zi 
ra bu nu.tul<ta o kadar yeni bir feY hu
hmmamaktadır. Pelit Parısien gazetesi 
diyor lıi: "Nutkun asd mühim kıımı Al
manyanın hukuk müsavatını yani silah· 
lanmayı istemeğe devam edeceği hakkın 
daki cümleler ve diğer taraftan hiçbir 
ha"P sergüzeşti arzıu. ebnediğini bildi 
ren parçalardır. M. Hrtler, ilk defa o .a
rak harp meselesi lıaldcnda bu kadar sa
rih b'r ıurette beyanatta bulunmam:ştır.,. 

HAMBURG, 19 (A. A.) - M. Hi'.ler, 
M. Göbbels dün akşam tayyare ile Ham
burgu terketmişlerdir. 

Jngil."z gazetelerinin düşünceleri 
LONDRA, _19 (A. A.) - ln!l'iliz ga

zeteleri, M. Hıtlmn, kendi ittihaz ettiği 
mukarrerah haklcında müntehiplerin her 
hald~ hemen hemen ittifak'.a verecekleri 
tasvip reyini naııl tefs-.lr ve bunu ne ıu~ 
retle iıtıi-1 edeceğini düşünüyorlar. Mat 
buat bunun bü.ün Avrupayı alakadar e
den bir sual olduğu kanaat.indedir. 
ş,,hrimb;Je oturan Almanlann rey • 

leri 
Dün lstanbulda oturan Almanlar 

da, Almanyada yapılan umu.mi intiha -
ba iştirak etrmş'.erdir. 

lntiiıap §U §ekilde olmuştur: 
Tih-kiye cumhuriyeti kanunlarına 

göre Türkiye hudutları içinde hiç bir 
siyMİ PTOpaganda yapılamaz. Bu va
ziyet üzerinde l•tanbuldaki Abnan ko • 
lorüıi Şirketi Hayriyenin 54 numa -
ra·Jı vapurunu kiralayarak Boğazdan 
dıtan ve Türk sulan haricine ç:lmuş
Lw ve orada bulunan Alman bandıralı 
Doyçe Levant Linenin (A TIO) vapu-

Yeşil İsparta gittikçe bir 
sanayi merkezi oluyor 

Halıcıların nef asetlerinin bozu!maması 
\temin edilmiştir. Sıra gül yağlarına geldi 

lspartadaki 

ISPARTA, (Milliyet) - lspar • 
tanın cihanşümul halıları 922 den 
930 senesine kadar çok iştekli alıcı 
bulmuş, her sene memlekete 2,5 
milyon lira bir geJ;r temin ebnittir. 
Devam eden dünya buhranı 930 
dan itibaren halıcılığa da müessir 
olmu,, bu geliri yan,!11 milyon lira
ya kadar indirmiştir. Dörtte üçü A
merikııda, biri dahil ile Avrupada 
satılan halılara mü,teri bulunma -
ması kiiçük sermayedarları çok 
sarsmıştır. Kalitelerin noksan ve 
halıların hileli dokunması uyanık 

l•partada bir giilyağı imalathanesi 

olan Ticaret Odasının gozünden 
k"çmamış, halıcıları toplıyarak bir 
nizamname ile bir Halıcılar Birliği 
meydana getirmiş ve hususi imal e
dilen bir tarafı "l:sparta Ticaret ve 
Sanayi Odası,, ötesi "22 - 28,, so -
vuk damga ile muvafık olan halı
ları damgalamak suretile hilenin 
önüne geçmif, halıcılığı ihya etmit 
ve ıürümü temine başlamıştır. Şim 
di bütün halılar teşkil edilen bir 
eksper heyeti tarafından muayene 
edilerek nizamnameye muvafık ise 
damgalanmakta, değilse Isparta ha 
lıaı addedilmemektedir. 

Bu güller diyarının nefis gülyağ
ları da bir zamanlar altın kıymeti
ni geçerken bugün çok düflllüttür. 
Ticaret Odası bunun önüne geç -
mek için teşebbüsatta bulunmuş, 
fenni şeraitle hilesiz gülyağı istih
sali için yaptığı tesebbüsler seme
resiz kalmamıştır . .,. Bet •enelik 
programın birinci kısmına milli 
bankalar tarafından bir fabrika a
çılmasını temin ebniştir. Bu fabri
ka "Gülyağı ve esans., fa,brikuı o
lacaktır. Çok çalışkan ve müteşeb
bis lapartalıların y~il tehri iyi bir 
sanayi memleketi olacaktır. 

Yeşil bparta binbir kokulu bir 
1111 ........................................................ .. 

runa nakletmişlerdir. 
Bu vçurda lfltanbuldaki Ahnanlar

dan kadın ve erkek 490 kili bulunmuş -
tur. Alman sefiri M. Rozenberg ile 
sefaret ve konsolo<:1ane eır.kiru da rey
lerin verilmesine nezaret etmiılerdir. 

Rey puslaları kapalı ve mühürlü bir 
kutuya konmuştur. l..ıanbulda.ki Al -
rnanlarm reyleri de Alman ka=nla -
r.na göre taınif edilecek ve netice ıe
faı·et tarafından Almanyadaki heyeti 
teftişiye reisliğine bildiriJ.eçe.kt"' ·. . 

Geç vakit reyler taon~ ~~ılmiştır. 
Tasnif neticesinde (458) kıımm Hrtle
re (25) kişinin Hitler aleyhimle ve 7 
kitinin müırtenkif kaldığı .. anlaşı~ş~r. 

Verilen malümata gore tehnmız -
de Alman musevileri intihaba iıtirak 
ebnemek için sayfiyelere çekİlmİ§ler -
dir. 

iplik fabrikası 

çiçek bahçesi olduğundan esansla· 
rmın bütün piyasalara hakim ola • 
cağına hiç füphe edilmesin. 

Zirai mahsullerin bıqmda Ege 
mıntakasınm lslamköy namile ,öh· 
ret alan afyonları vardır. 931 sene< 
.sine kaaar senevi bir milyon lira 
geliri olan kilosu 30 liraya kadar sa 
blan bu mahsul dti?mesine rağıneıı 
gene kıymetli bir varidat membaı
dır. Bu sene kıt 'iddetli olduğun · 
dan maalesef yüzde 5 nisbetinde 
bir hasılat elde edilmistir. Bundan 
bafka böğıülce, fasulya, buğday, 
meyve, üzüm de yeti,tiriliyor. Bil· 
hassa son zamanlar üzüm ve meY
vacıJrk çok inkifaf etınif, iri ve gü
zel kestanelerin çoğalblmu ıiçitı 
faaliyete geçihnittir. 

Burada uf ak sanat eroabı da ilet 
!emektedir. Yapılan kunduralar Arı 
talya, Denizli, lzmir havalisine ka
dar gitmekte ve istekli alıcı bu imal< 
tadır. 

Şehirdeki 100 beygirlik iplik fab 
rikası da çok kıymetlidir. Bu fahri· 
ka iplik imalinden baııka memle • 
keti tenvir etmekte ve· yeni açtığı 
bir şube ile mamw haldan aa yıka
maktadır. Fabrikanın Müdürü H. 
Hüseyin Beyin gayretlerile yakın
da bir de men..-ucat ~ubesi açdarak 
fazla !'"den kuvvetten istifade edi· 
lecektir. Halıcılığın sarsılması üze· 
rine dokumacılık ilerlemif, bilhas
sa Atabey nahiyesinde tezgah ade
di 200 ü bulmuttur. 

Su ile müteharrik 15 beygirlik 
Debağat fabrikası da daima ileri 
gitmektedir. lki un fabrikası da 
birçok esaslı tadilatla iyi bir hale 
getirilmiştir. Son zamanda Hüsnü 
Bey tarafından açılan müskirat 
fabrikası halis üzümden mamul ye· 
til Isparta ve Gül rakılarile iyi ta· 
nınmı• ve civar vilayetlerin de rai 
betini kazamnıştır. 

Keçiburlu kükürt madenleri de 
ecnebi firketlerden kurtarılarak 
milli sermaye ile faaliyete geçiril· 
mit ve bu suretle bağların kükürt 
ihtiyacı temin edilmittir. 

Ispartalılarda bu mnat ve ticaret 
atkı yıqadıkça burası yakında bir 
sanayi memleketi olacakbr. 
-------··-------

400 eve su doldu 
TOKAT, 18 - Cuma günü ZiJeye 

yağan §icldeill yağmurl8'"dan Dere bo
ğazından ıeller gelmiş ve 400 eve '" 
dolmuştur. Bunlardan iki yüzü o turu• 
lamıyacak haldedir. 

Bunden başka iki kahveyi aeller ta~ 
mamen ıüriilclemiıtir. 60 yap.nnda bit 
kadmla 6 ve 8 yaJlannda iki çocuk bo
ğulmuftur. 

Çooulclann cesedi bulunmurtur. Va· 
li, Zileye gİtmifl:İ:r. 

ZiLE, 19 - Seller birç'* hann"" 
ve bootanlan •ilip •Üpünnüıtiir. Şelt• 
ri:n su yollan bozulduğu gibi bir lcı• 
11m telgraf hatları da harap olmut• 
tur. 

Yeni rne:d>alıa yJlolmı,, üç ev<le b.!"' 
cami ve bir köprüyü sular hamilen go
ıtürmüştür. 

Çorumda sıcakl2r müthiş 
ÇORUM, (Milliyet) - Bu, yıl 

memleketin her köşesinde olduğıl 
gibi, şehrimizde de sıcaH::r ınüt· 
hiştir. 

Deniz seviyesinden 800 metre yü1' 
seklikte ve yayla iki mi olan ÇO" 
rumda hararetin derecesi güne~te 
42, gölgede 38 e kadar çıkmıttır. 

Şimd;ye kadar bu derece 11calc· 
lık Çorumda görülmü~ ve kayde• 
dilmit değildir. 
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nhi arlar U. Müdürlüğinclen: 
300 adet imza kurutma defteri 

1000 ~· Mukavva kaplı .küçük el defteri 
7 50 Şışe Yazı makine yağ ı 
800 kutu büyük ve küçük boy karbon kağıdı 
500 ,, kırmızı mühür m umu 

3000 kilo 70Xl00 eb'atlı ikinci hamur kağıdı. 
8 . Yukarı~~ miktar ve envai yazılı malzemenin pazarlığı 22-
ki 134 tarıhıne müsadif Çarşamba günü saat 14 de Cibalide
l l lnn, Satım Komisyonund a icra kılınacağından talip 0 • 

ıanl ar .ş~rtname ve nümuneler i görmek üzere her gÜn ve pa • lik ık ıçın de tayin olunan saa tte % 7 ,5 teminat parasiyle bir-
~ nıüracatları. (4579) 

l EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI J 
Taksitle Satılık Arsa 

~sas No. Mevkii ve Nevi 
04 Büyükadada Nizam da 154 ada 5 par

108 

Teminat 
300.-

185.-
sel No. lı 12140 m. m. çamlık. 
Büyükadada Nizam da 155 ada 18 par· 
sel No. lı 1840 m. m. çamlık "Sefe .. oğ
lu köşklerinin yanın dadır.,, 

ı Yukarda yazılı emlak bede ileri sekiz taksitle ödenmek ü • 

3 eEe a~ık arttırma ile s~tı~~~k tır. Taliplerin iha~eye ~üsadif 
I Ylul 1934 Pazartesı gunu saat onda Şubemıze müracaat-
<ltı. (4903) 

. Af:yonkarahisar Belediyesinden: 
hk Ye~~ yap~lmakta olan Kızıl burun mevkiind~I? mezar
bar dah~lin~e~ şos~ar etraf dı varları 5-8-934 .tarihınden iti
k en Yırmı gun muddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
0nnıuştur. 

tıi .. ~Bedeli keşfi 5361 lira 40 kuruştur. Şerait ve keşifnamesi-

d
ogrenmek isteyenler her gün Daireyi Belediyeye müracaat 

e erek öğrenebilirler. 

8 
lhalei Kat'iyesi 26-8-934 tarihin müsadif pazar gunu 

I aat on beşte Encümeni Bele diyece icra edilecektir. Talip o
rij1lar yevmi saati mezkôrda teminat ve teahhüt mektupla-
......:_ hazır bulunmaları ilan olu nur. (4818) 5185 

latanbul Üniversite Mübayaat 
Komisyonundanı 

r' ~--:-- Universite Merkez Binası ve Fen ve debiyat fakültele
:;•n ışgal etmiş olduğu Zeynep Hanım binası harici sıva ta. 
l r Ve boyaları ile Tıp Fakültesi Gureba Hastahanesinde yapı
~cak ~lan deri ve frengi seririyatı inşatalan olbaptaki şartna-

t 
elerıne tevfikan kapalı zarf u suliyle münakasaya konulmuş -

\J.r. l 

. 2 - Üniversite Kütüphane sinin ve okuma salonunun kalö
rıfer işi ve Tıp Fakültesi kütüphanesi möble işleri şartnamesi 
lllucibince ayn ayrı olarak aleni münakasaya konulmuştur. 
I Yukarıda yazılı işlerden kapalı zarf usuliyle yapılacak o • 
an.münakasa 3-9-934 Pazartesi günü saat 10 da aleni münaka 
ı:ı. ıse 5-9-934 Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 

Taliplerin her gün Mübayaat komisyonuna müracaatla 
jartnamelerini tetkik edebilirler, ve ihale günleri de verecek • 
~~ fiatın yüzde 7 ,5 teminatla riyle komisyonda hazır bulun • 
-...!.:,arı ilan olunur. (4687) 5099 

lstanbul İthalat 
. ı\ Gümrüğü Müdürlüğünden: 

<let Kap M. No. K. Gr. Cinsi Eşya 
o y w . 

O 741 867 50 000 Mukavva çocuk oyuncağı 
l> Yukarda yazılı bir kalem mal arttırma ile 20 • 8 . 934 T. 
.~artesi giinü saat 14 de Sa lılacağmdan isteklilerin o 1 
~ lstanbul ithalat Gümrüğünde 6 No. Satış Anbarmda ha -
~ulunmalan ilan olunur. (4292) 

l>eniz Levazım Satınalma 
67 

Komisyonundan: 
72 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasası 

Goo 11 Eylül 934 Salı günü saat 14 te. 
O metro iş başılık kirpas kapalı zarfla münakasası 

11 Eylül 934 Salı giinü saat 15 te. 
rı beniz kuvvetleri için lüzu mu olan yukarda cins ve mikta
ô.lfaıılı iki kalem malzeme hiz alannda gösterilen gün ve sa -
tı er<le kapalı :ı:arfla münakas ~ya konmuştur. Taliplerin şart
c~~es.ini görmek isteyenlerin her gün ve münakasasına gire· 
ti\" erın de o giin ve saatlerde Kasımpaşada kain Komisyona 
~caatları. (4860) 

Ankarada: Jandarma 
S tın ima Komisyonundan: 

hak~lümune ve evsafına uygun olmak şartile (2086) metro 
9
34

1 elbiselik bez pazarlıkla !!a tın alınacak ve pazarlığı 18. 9. 
~a saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. isteklilerin 
İst~t~aıne ve nümunesini görm ek Üzere her gün ve pazarlığa 
J~ ırak İçin de pazarlık gün ve saatinde Ankarada Müstakil 
U.tldarnıa Taburu karargahın dairi Komisyonumuza müraca-

arı. (4838) 

Ankar da: Jandarma 
Satı a m l{omi yonundan: 

l\ Eylülün on sekizinci salı günü saat onda mevcut nümu • 
~\re e\rsafına uyeun olmak şa rtile kapalı zarf usulile (22343) 
~eet.ro Yataklık kılıf bezi satın ı;;.lınacaktır. isteklilerin nümu -
:Ya :yk görmek ve ev afıru anlam ak üzere her gün ve münakasa
dar arışmak üzere münakasa gün ve saatind Ankarada Jan
Caa~a Müstakil ta!>ur karargahında Komisyonumuza müra • 

arı. (4837) 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Eskişehir Hava kuvvetleri ı 
parkında mevcut 42 ton Mar· 
silya yağın 22-8-934 ç!lrşam
ba günü saat 15 de kapalı 
müzayedesi yapılacaktır. Nü
ınuneyi t:"Örmek ve evsafı hak 
kında malumat almak üzere 
Eskişehirde Askeri Satmalma 
Ankarada Vekalet lstanbulda 
Satınalma komisyonuna mü
racaat ederek talipler :n belli 
gün ve saatinden evvel tek
lif mektuplarını mezkiir ko
misyonlara vermeleri. (19) 

(4242) (4734) 
• • • 

Kıt'at ihtiyacı için 33,00D 
kilo Sade yağı kapalı zarf u
suliyle münakasaya çıkarılınrn 
hr. ihale 29-8-934 çarşam
ba günü saat onaltıdadır. Şa.-t 
nameyi görmek ve almak is
teyenlerin Lüleburgazda Sa
tmalma komisyonuna müra-
1..aatları. (4348) 

4877 

caatları. (82) (4704) 
5106 

• • • 
lzmit ve Tuzladak kıt'at 

hayvanatı İçn 448,800 kilo 
kuru Ot 28-8-934 salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
için her gün lzmitte ve Eski 
ı.ehirde Satmalma komisyon
larına ve münakasasına isti· 
rak edecklerin Eskişehi;de 
Satmalma komisyonuna mü
ı·acaatları. ( 4499) 

(4906) 4912 • • • 
Balıkesir Merkez kıtaatı i • 

çin dörtyiiz bin kilo un ile dört 
yüz bin kilo arpa kapalı zarf • 
la 5 Eylul 934 Çarşamba gii
nü saat onda ihalesi icra edile
cektir. Taliolerin mezkUr gÜn 
ve saatte Balıkesir Askeri sa· 
tın alma komisyonuna müra • 
caatları. _ (81) ( 4705) 

5107 

••• 
Kıtaat ihtiyacı için 33,000 lzmir Müstahkem Mevki 

kilo Sade yağı kapalı zarf u- tarafından gösterilecek mınta 
sulile münakasaya çıkarılmış kada 35,000 lira bedeli keşifli 
tır. ihale 29 Ağustos 934 çar- 36 : 40 kilometre tulünde tele
şamba günü saat 16 dadır. fon hattı inşası ka:palı zarf usu 
Şartnameyi görmek ve almak lile münakasaya konulmuştur. 
İsteyenlerin Lüleburgazda Sa. ihalesi 3 Eylul 934 Pazartesi 
tınalma Komisyonuna mü- giinü saat 10,5 da lzmir Müs
racatlan. (39) (4378) tahkem mevki satınalma ko. 

4884 misyonunda yaoılacaktır. Ta. 
• • • · !iplerin mezkôr komisyona 

Bursadaki Kıtaat için kapa- müracaatları. (80) ( 4706) 
lı zarfla alınacak olan 5108 

1 ,400,000 kilo Odunun müna Ordu ihti~a:ı i~in "500,, ile 
kasası 1Eylül934 cumartesi "1500,, baş dağ Top koşumu 
günü saat on beşte Fırka Sa- katır kapalı zarf usulile satın 
hnalma Komisyonunda le- alınacaktır. ihalesi 24 · 10-934 
ra kılınacaktır. Taliplerin şart Çarşamba günü saat 14 de ic
narneyi görmek üzere her gün ra edilecektir. Talipler evsaf 
ve münakasaya iştirak için . ve şartnamesini görmek üzere 
de vaktinden evvel Teminat her gün öğleden sonra ve mü
ve teklifnamelerile Komis- nakasaya İştirak edeceklerin 0 
yona müracatları. ( 41) gÜn ve saatinden evvel temi • 
(4379) 488 • ,. ,. 5 nat ve teklif mektuplarile bir-

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
2300 çift kundura kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
Şartname ve nümunesini gör
mek isteyenlerin her gün öğ. 
leden sonra ve münakasasına 
iştirak edeceklerin 1-9-934 
cumartesi günü saat 10,5 da 
teminatlarile birlikte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonu
na müracatları. (4481) 

4886 
• • • 

Lüleburgaz Satmalma ko
misyonunca 22,400 kilo Sa
bun ka!Jalı zarf ile münakasR· 
ya çıkarılmıştır. ihalesi 29 A· 
ğustos 934 çarşamba günü 
saat 16,30 dadır. Şartname
yi görmek ve almak İsteyenle
rin komisyona müracaatları. 
ilan olunur. (4500) 

4908 

• • • 
Lüleburgazdaki kıt'at ihti-

yacı için 100,000 kilo Sığır 
eti ka!>alı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. ihale 
29-8-934 carşamba günü saat 
15 dedir. Sartnameyi görmek 
ve almak isteyenlerin Lülebur 
gazda Satın alma komisyonu· 
na müracaatları ilan olunur. 
(4501) 4909 . .. . 

Çorludaki Askeri Hastane· 
nin ihtiyacı olan 18,000 kilo 
Süt açık münakasaya konul. 
n1uşhır. Münakasa günü 28 
Ağu:•tos 934 ga!ı giinü saat 
15 teı.Er. Talinlerin evsaf ve 
~eraiti görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
belli v,ün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki konıis 
yona rnüracaatları. ( 4504) 

4911 

lzmir Müstahkem Mevki ta 
rafından gösterilecek mıntaka 
da 19000 lira bedeli keşifli 18: 
20 kilometre tulünde telefon 
hattı in~.ası kapalı zarf usulile 
m~nasakaya konulmuştur. Iha 
le.~ı 3 Eyl!I 934 Pazartesi gÜ. 
nu saat 1 1 de İzmir Müstah -
kem M.,vki Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. Taliple 
rin mezkiir Komisyona müra • 

likte M. M. V. Satmalma Ko. 
misyonuna müracaatları. 

(103) (4885) 

• • • Ordu ihtiyacı için (650) ile 
(750) ba~ sahra top koşu~nu 
beygir ka,>ah zarf usulile satın 
~ 'ınacaktır. ihalesi 22. 10-934 
Pazartesi günü saat 14 de icra 
edilecektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek uzere 
her g:ln öğleden sonra ve mii· 
m"kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte 
M .M. V. Satma~a Komisyo
nuna müracaatları: 

(104) (4886) 
* * * 

Kırklarelinde bulunan kıt'. 
at için ikiyiiz bin kilo Un ka· 
palı zarf usuliyle münakasaya 
çıkarılmıştır. ihale 12 - 9 - 934 
Çarşamba günü saat 15 dedir. 
isteklilerin muayyen vakitte 
şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin her giin Lülebur
gazda satınalma komisyonuna 
müracaatları. ( 4781) 

.. * * 
Mahalli Kilo Kuru Ot 

Babaeski İçin 315,000 
Kırklareli ., 198,000 
Kırklareli ., 180,000 
Hayrebolu ,, 515,009 
Yene ., 279,000 
Yukarda yazılı Beş kalem 

kuru ot kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmıştır. Her 
bir kalem ayrı ayn şartname
dir. ihale 12 Eylül 934 Çar. 
şa,nba gÜnÜ saat 16 da dır.Şart 
namelerini görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgazda ko
rrıisyona müracatları. 

(91) (4780) 

* * * Çorludaki kıt'at için 55 ton 
Kuru Ot 22 - 8 . 934 Çarşan
ba günü saat 16 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
~ün ve pazarlığa gireceklerin 
belli ı;aatte Çorluda Satına! -
ma komisyonuna müracaatla • 
rr. (4918) 

* • • 
Vize Kıt' ah için 45291 kilo 

kuru ot, 4434 l kilo saman 

tstanbUI Am~rikan Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan kız Koleji, Arnavutköy 
Tel· 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec, Bebek 

Tel. 36.3 
Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran· 

nzca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayab yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre sonderı;:ce ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ihtisas denleTi 

,erilir. 

Kütüph:ıneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarma, fikri terbiye
lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlan ile gençleri 
~nen yükaeltir. 

MUHENDIS KISMI ~eli v~ .n~ ~.ektrik, makine ve nafia 
mühend111 yetıftirir. 

Robert Kolec'de kayıt günleri : 
1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 • 12 ye kadar. 
1 Ağustos.tan itibaren Cuma ve Sah günleri 9 • 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : • 
IS Ağustosdan itibaren Cuma ve S&lı günleri 9 • 12 ye kadar 

Fazla maliımat için mektupla da müracaat edilebilir. 

Holantsa 
eank-OnlpN.V. 

Sa,..., Bahneeflt fteıemen91 

Bank-

l•tanbul Subesl 

Galata Karaköy P111ıas 

M .. vdancık Alalemcl Han 

,..., türlü flanka muamele• 

ıerL_ Kasala• ıcan 

UMUMJ MDDOALOK ı AMSTERDAM 
Şubeleri : Amst:.ıtrdam. fluen .. a Atres, 

lst:anbul, Rlo de .Jan•ıro, Sant:os, Sao Pauıo. 

• • J 

66000 ~~lo Koyun ve Sığır Eti 
Marmar Ussübahri Kumandanlığı 

Satın~lma Hey'ti Reisliğinden 
Deniz Efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 

yazılı Koyun de Sığır Eti k lpalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiş ve 25 Ağustos 931 cumartesi saat 14 de ihalesi 
icra krlınacağından taliplerin şartnamelc>rin almak üzere Is
tal'lbul'da Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma ve Izmit
te Kumandanlık Satınalma Kor..,[syonlarma müracaatları. 

(4400) 4843 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi için 160 ton yerli 
n- aden kömürile 60 ton yerli kok kömürü ayrı ayrı olarak 4 
Eylül 934 salı giinü saat 14 de ve 1500 kilo Pamuk ile 
2000 metro yerli Amerikan bezi ve 500 metro yerli patiska 
gene aynı günde ve saat 15 te Galata' da Kara Mustafa Pa 
şa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muba
yaa komisyonda açık münakasa 11Uretile ih&leleri yapılaca
ğından isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere mezkur 
merkez levaznn memurluğu ile hastane idare memurluğuna 
müracatları. (4775) 5159 

DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl lLA.NLA.Rl 1 
Tuğla, Kiremit ,toprak ve1aire nakliyatına mahsus tarife 

ye Boya Toprağı ve F eldispot " Terkibinde cüz'i miktarda 
Kavseri hattında Km. 389 da kısmen toplanacak ve kıs· 

men da ocaktan çıkarılacak 10000 M3 balastm kapalı zarf
la münakasası 5-9-934 çarşamba giinü saat 15 te Ankara' da 
idare binasında yapılacaktır. 

Tafsilat An!cara, Kayseri ve Haydarpaşa veznelerinde 
onar liraya satılan şartnamelerde vardır. (4774) 5179 

~·--....;;;E;;.;V.;;,K;.;.A,;;;F....;;M.;.;.U.;.;;.D;.;1 R..;;;1-.Y,.;;;E;.;T.;,1 ,_;,;1 L;;;.AN,;;.;.;L;.;A.,.;;;R;.;;;I-.. __ , 
Haseki vakfından Haseki Cami'inde V aiziye. 
Ayşe hanını vakfından Ya kubağa Cami'inde Vaiziye. 
Haseki Mustafa ağa vakfından Yeni Cami'i Şerifte Del& 

ilhanlık. 
Baladaki iki cihet için 11- 9 - 934 Salı günü müsabaka im

tihanı yapılacağından talip ol anların nufus tezkeresi ve As • 
keri vesikalariyle Vazife ve tevcih kalemine müracaatları. 

(4905) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Teminat lira 

llk mektepler için 200 -yem ek masası 400 bank 255 
,, ,, ,, 1000 adet sıra 562,5 

ilk mektepler için lüzumu .olan yukarda cins ve miktarla
rı yazılı eşyanın imali kapalı zarfla ayr ıayrı münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar şart name alınak üzere Levazım Mü
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için dehi· 
zalarında yazılı teminat makb uz veya mektup ile teklif mek
tuplarını 23 - 8 - 934 perşembe giinü saat on beşe kadar dai-
mi encümene vermelidirler. ( 4358) 

96156 kilo arpa 10. 9. 934 
Pazartesi günü saat 15 de ale· 
ni münakasa ile satın alınacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün münaka
sasına iştirak edeceklerin Vi . 
zede Satmalma komisyonuna 
müracaatları. ( 4917) 

* • * 
Vizedeki kıt'at iht.:,Yacı için 

5096 kilo ve Pınarhisardaki • 
kıt'at ihtiyacı için 4091 kilo 
sabun aleni münakasaya kon • 
muştur. Taliplerin evsaf şera• 
iti öğrenmek için her gün ve 
ihaleye iştirak için de 8 Eylül 
934 Cumartesi günü saat 15 
de Vizede Piyade Askeri Satı
nalma komisyonuna müraca -
atları. (4919) 



.__,Ucuz almak daima karlı 
1 1 Aıker• fabrikalar ilanlan 1 

Bakırköy Barut Fabrikala
rı müstacel ihtiyacı için aşağı
da yazılı 6 kalem malzeme ay 
rı ayrı açık eksiltme usulile a
lınacağından vermek İsteyen
lerin 3-9-934 pazartesi gü
nü saat 10 da Fabrikada Sa
tmalma Komisyonuna müra-

değildir 

caatları. (563) (4613) 
Kilo 
26,500 Oleom (114 lük) 
45,000 Şili Küherçilesi 

950 Santiralit 
3,600 Südkostik 
6,000 Mükelles Soda 

15,000 ila 20,000 Tasfiye e
dilmiş pamuk 

5018 

Van Gölü Sefain iş
letme İdaresi Müdür
lüğünden: 

İdaremizde 120 lira 
maktu ücretli Doktor
luk açıktır. Taliplerin 
Ernis Van Gölü Gemi 
İti etme f daresine mü-
racaa ti arı. ( 4902) 

ZA YI - Lağımcı Mevlut Efendi
nin diild<iinmıızın lağımım açmak ii7A>
re çıkamıış olduğu tezkere zayi oldu
i<mu İ!lan eyleriz. Giritli Aınn ye Ta
lip. MeyvahO§ Harici Yağ Uekelesi. 59 

Onu senelerden beri tanır, a!lrılarda ve soOul 
algınlı!lındakl çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB markaStnın tekeffül efliijl ASPiRiN, sizi bun~ 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

ısrarla 

ÇiFTLiK PARKINDA 
Beatekir tanburl SALAHA TTİN Bey geceıi 

E11 maruf musiki 1&n'atklrlanmn llitfea qtiriklerile 

-- ,------ 21 Ağııltos Salı gllııft ak,amı -----•• 
l) en İZ y Ü ı l 8f 1 ---~ Karaciğer • Mide - Bar1ak • Taı • Kum hHtalıklarına ~---

kumaşlarındadır 
1 Ş LE TM ES l İÇMELERi 

Acenteleri ı Kara.köy Köprijlıaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanade V E O T E L İ 

Iİllll-• Han. Teı 22740 içme ve tren fiatlarındı mUhim tenzilat yapılmıştır. 

Sümerbank Yerli Mallar Pazarla 1 
iz mir sür' at Hcrgün Köprüden 15,30 • 7,35 - 8,05 - 9,'0 - il - 11,15. 15,!0. lb,45 te 

• Haydarpaşayı giden npurların tren i< •Lıııclcre giderler. 1960 ---

ISKENDERİYE YOLl 5088 

ANA 
EGE vapuru 21 Ağustos SALI A k y .. k k z· 
11 de Galata rıhtımından kal- n ara Ü se Jr aa t 
kacak doğru İzmir, Pire, isken- ı . 

Sigorta Şirketi 
4 Oncil Vakı! Han fstanbu! 

Türk 
~~:i~~;4~idecek ve dön5~~ki Enstitüsü rektörlüğünden: 

Bartın yolu 1-Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
BURSA vapuru 20 Ağustos ve Orman fakültelerine meccani leyli ve Ücretli leyli ve nihari 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı· 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. nhtıınından kalkacak mutat iı- da yazılıdır: 
kelelere uğrayarak Cide'ye ka· a - Türk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
dar gidip dönecekt:r. (4895) mesine göre kabul edilir). Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirlı.iye fı Bankası tarafından teıkil olunmuştur. İdar3 meclbl ve müdürler 
he~eti ~e ~emurlan kimilen Ti!rklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ttdir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarınııı hep•I Türktih, Tiir· 
kiyenln en miihim mlleasellielerinln vebankala:rınııı &igortalarını icra etmektedir. 

5242 b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak __ T ___ b_______ c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 
ra zon yolu rı olmamak. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
VAT AN vapuru 21 Ağustos 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gir~on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (4896) 5243 

ıi2ortalarım en iyi ıeraitle )&par. Haaar vukuund:ı zararları ailr'at ve kolaylıklı ödar. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbu'l §Ubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat T el.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
Uıküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli . fel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
'Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa, Düzce, Eski1e
hir, Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Paşa 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Vsküdar, 

Yenişehir. 

Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet 
ahr. lkraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticarive 

satışına delalet eder. 
(lTlMADl MlLLl) Kendi sigortasıdır. 4647 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki Kıt'atı ihtiyacı için 600 kilo 
irmik 50 kilo çam fıstığı 24 kilo kuş üzümü pazarlıkla 
25-8-934 cumartesi günü saat 14 de ıatm alınacaktır. Ta
liplerin muayyen gün ve saatinde teminat makbuzlariyle bir-
1ilcte Hadıınköyünde Askeri Satınalma komisyonuna müra 
"c<tatları. ( 4863) s221 

Maliye Vekaletinden: · 
1 - Birinci tertip Tasfiye vesikalarının şimdiye kadar 

mal bedeline mahsup edilmiy en kısmı Ziraat Bankalarınca 
nakten ödenecektir. 

2 - ikinci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil emva
linin &atışı mukabilinde kabul üne başlanmıştır. (4771) 

5178 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Burııa'daki Lisesinin orta 

mektep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
le~. aran'?~ktaclı~. (Riyaziye) (Fen bilgisi ,Tabiiye, Biyo
loJ~), ~Fızık, Kımya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi 
lçt.ımaıyat, .1'.' elsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi de;1 • 

lerınde lngılizce bilenler tercih edilecektir.) 
. Laz1?1gelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kidem ve 

e~lıyetlenle münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikala 
rıle beraber Ankara' da Türk Maarif Cemiyeti U • M 
k . .. mumı er· 
ezıne muracaatları ( 4717) . fil~ 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 - Haydarpaşada eski Tıp Fakültesi binasında bu ders 

senesi bidayetinde bir muallim mektebi ve ona bağlı bir 
tatbikat mekteb', bir Orta mektep ve bir lise açılacaktır. 

Kadıköy L' ;esinin lkinci devresi kilmilen bu yeni mek 
tebe naklolunac ·,,Kabataş ve İstanbul Liseleri Birinci ve i
kinci devre leyi eri yine bu mektepte toplanacaktır. 

2 - Bu de t laıun için namzet kayıt ve kabulüne A
ğustosun yirminci günü Kadıköy Erkek lisesinde başlanacak 
tır. 

Şimdilik yalnız namzet kaydedilecektir. Kat'i Kaydü
kabul, namzet sırasına ve kıs ımlarm kadrolarına göre bila
hara ilan edilecek zamanda yapılacaktır. 

3 - Leyli ve nehari şerait içi ntafsilat Kadıköy Erkek 
Lisesinde öğrenilir. • 

4 - Kayıt İçin müracaat cumartesi, pazartesi çarşam 
ha günleri saat 9 dan 12 ye, ve 13,30 dan 17 ye kadardır. 

(4875) ' 5239 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye ve asabiye hastan esi için liizumu olan 226 kalem 
ilaç ve aıhhi malzeme olbaptaki şartnames: veçhile ve 28 A
ğustos 934 Salı günü saat 14 te alen! münakasa suretiyle sa-
tın alınacaktır. lıteklilerin müracaatları. ( 4522) 

d - Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ • 
lamhkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba• 
tası getirmek. 

2 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük· 
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. 

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

4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakan!ardan veya cezaen çıkarı• 
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten muıaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

6 - ~-aktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında 
kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle· 
rine göre tefrik edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe• 
ler, Tabii İlimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü ıömeıtrlerinde me~ 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

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

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek il• 
zere 275 liradır. 

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

(3704) 4660 

Nafıa .Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 

ıncı kilometreleri arası ikinci kısmı inşaatı kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 3 Eylül 934 tarihine ınüsadif pazartesi gii• 
nü saat 15 de Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında ya• 
pılacaktır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari ıc:eneye mahsus Ticaret 
Odası vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatla• 
rile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır· 

Talipler bu husustaki şartnamderi (50) lira mukabilin• 
de Ankara'da Nafıa Vekaleti l\1alzeme Müdürlüğünden te• 
darik edebilirler. (4634) sııv 

Umumi Neşriyatı ve Yazı iş leri Müdürü ETEM iZZET 


