
uütün Ortamektep ve Liseler 
de kayıt muamelesine başlan
dı. Müracaat eden kız talebe 
erkeklerden bir misli fazla ..• 

...._ 

FIATJ S KURUŞTUR. 

Cuınhurreisi 
Adolf Hitler 
,/'-v~eJJcj ırün Almanya' da yapılan iri· 
C ll>liracaat beklenilen neticeyi verdi: 
~llJTeisliği ile Baıvekilliğin Hitler'in 
tiııi •....ı~ birlcımeıri Alman rey sahiple· 
tdil~ ~ dokun dueriyetile tasvip 
llıilıı ·._Bınaenaleyıb Hindeaburg'un ölü· 
liitj e ""dar fırka lôderi ve Bafvekil olan 
~~. &eçen pazar gününden itibaren 
~ c.~UITeİIİ, hem Baıvekil, hem de 

. •deridir • 
..::ıer'in bu yeni vaziyetiıııde hukuku -,,.,:.e ~ devlet teıkilatı bıııknmndan 
leı- h b"' hi.l yoktur. Cumlıuneiu Hit
C~ ııln.k noktai nazarından Amerika 
A~:"'°eiderine benzedi. Malu.ndur ki 
ı..J~ ~ Cumlıurrei&leri ayni zamanda 
~ ve fırka lideridirler. Filhakika 
"\ 

1 
a kanunu eaıulsi, kuvvetlerin M:

~ ıı:~ ve kaza arasında tevzini esası
~tlt• Yanıyor. Ancak Cumburreisi Roose
.-_ A~v~en ıeniı sali.hiyetlerden aon
ııı-..;,';!":"İlfa":la bu kuvvetlerin tevzini 
lı11tr 'P,1 ıni.nasmı kaybetti. Filen Cum· 
lor keı .. Rooıevelıt'in, Cumhurreisi Hit
~<>d":" ıeniı salahiyet sahibi olduğu 
~ edilebilir. 

tilı ~elki aünkü araya müracaat ile tal• 

oiıt . "." vaziyet, Ahnanya'da Weimar 
.ı.,.,.j"'innı yıkılııından beri alıp yürüyen 
-.,11 ~- teliJ<ki•ine daha uygundur. Esa
toıır •ller inkılabı muvaffak olduktan 
illet a ~umhurrcisliği ile fıriı:a ve hükU. 
~"'ı:liğinin birleıtirilmesine teşebbüı 
llıett ~i, kanunu esasiye olan hür • 
'-Yır~ '?Yade yaflı Cumlıurreiaine olan 
... 

111
' >eli, Fatist aistemi yalnız bir lide· 

b,_-:"111lak itaati emreden bir devlet me
~sıdır. Bu meıkaııİ2ma içinde ne 
lı;,: :!_~da olursa olsun, liderden başka 
~.._yer yoıktur. lıalya'da krallığın 
il.,,.; 1'. tarihi bir takım sebeplerden 
&İyaı, i~yor. ~u~lini 192~ aeı:ıe.ind.e 
l'iicı". ~önıleklı!erı ile Roma uzenne yu
~fu .~aman, Kral Faşist lide.-ine iyi 
~di gostermiş ve kendisine lıüklimeti 
~ elın.Jtle kan akmasına m8ni olmuı. 
le; ~ liükürndannııı iaabetli kararıdır 
~ oy hanedanmın tahtı muhafazası· 

Yardnn etmip 
~ ~tler A~yida Fafist fikirlenle 
il~, !bama geçtikten ...,nra Cumburreisli
~ . fvdrillik ve fırka reisliği ile bir
~ sı bir emrivaki halini a.lmııtı. Hin
iı;.. burg çolc yatlı olduğundan son sene 
clıı. de devlet .i~~İne pek_ a:z kanııyor-
1> Cıım1ıUTre1.,nın -. müdahaleıi Yon 
Ilı 'll>en hadisesi dolayısile vukubulmuı· 
Ilı' li.a:Wlardadır ki o zaman Baıvdcil 
,~bulunan Yon Papen geçen hazi
l>ıtıı Ot1alanı:ıa. doğru Marburg OarüJfü • 
.. ~~da Millı So.yaliıt fırkasının mü
o;;~j"~~hğını tenı.iıt eden bir nunık 
ıid/'".1t.ti; PT'Opaganda Nazırı Göbek'in 
lıtiı~ itirazlarına hedef olan bu nutuk 
llıey:ıa..;Yıtlıtt Fırkası içinde bir buhran 
I>~,. ııelirmifl:İ. Bir tarııitan Yon 
~ .ııı ihanetinden bahsedilirken an
'~ı C~ainin Neudec:k'ten 

1

Ba1· 
"ip "1uavırumn nutkunu tamamile tas
~ eden bir telarah meydana atıldı. Bu 
s;i; n, ancak 30 haziran tarihindeki 
llııdu vV daha büyük buhran içinde unu
te t~ on Papen tarafından irat edilip 
?~ UTreöainin müdahalesine ıebep 
il. ao";:tk~n mey~ana getirdiği buhran 
~ 112ıran hadiseleri arasmda müna· 
lı_. .~dı. Almanya'da iken arada 
'~"<>bet olup olmadığmı sorduğu
' F;ıh'"'?'laı:dan ıu cevabı alnuıtık: 
~ akika ilk zamanlar arada bir mü
"~~ i ·~ 0~u~u zannedilmişti. Hatta bu· 
~Jııı.;ç. ndıı- ki nutkun ıazetelerle neıre
..,.. rı;'·' Dıenedildi. Fakat §İmdi arada hiç 
' ""-ebet olmadığı tahakkuk etmiı-
l{~ • 

~de kat ne merkezde olursa olsun, her 
~I tu nıuhakkaktıır ki bundmı böyle 
iı,.'.!~ Ve fı""-- k ' ' =-~- "'--'L:;°~ laA me •mzmaıı ıçlıUUÇ .-uu.r 
lı;,: ~ llıitnasını tazammun edecek hiç 
~1 et hissedihniyecektir, Harice 
lı""Y °jı>be birliğinin muhafazası daha 
!111;,;t F a"'*tır. Fakat acaba Milli Sos • 
""'>ıa ib'':i<aıı hakikaten müttehit midir? 
~ f1tı, tınıaJ verilemez. Esaıen bir çok 
llıiytti :ıJı devletlerde olduğu aihi, haki· 
~Ullll tehdit eden tehlike, hariçte te
l:'!. :qb~cek her hangi bir mulıalefet· 
-~. '""'e fıri<a .İçİnclt!Ki tesaniitsüzlük-,b... 3{) ha~:. h•di ) • bu ·· 
~~ıiiiin b-:-an. a • ıe e~. teı~ut-
d._ ~lld.-; arız bır alametidır. Gerçı fır. 
R"1>t İle . aynlıılı: anının indirilen bir 
;rY'1iıt ~a ed~t~· F~t Milli S . .....,., hemız iktıısadi hedelleri
~Ya . e? bir tekilde çİzmemİ§tir, AJ. 
~ l_ıir tıbı sanayi hayatınm en müteki
L''lll<>ı.e~e~eıine varmıı olan bir 
...._ ;1 ı... are eden fırka yalmz iıaiz· 
~ l>~llcağım ıibi miiphem bir iktı
"' lloıı ed &ının tatbikinde uzun zaman 
)' 1 -h-ılı .eınez. Fırlca arasmdala sağ ve 
r-'. o.,ı...ı; &ı devam ediyor. Yüksek &ana· 

ı;""'h11,;";t ,t..nı~I eden Yon Papen'in, 
tı:Yli ~~· Hındenburg'un ölümü ile 
)ı~ ••iti b lllnıt. olduğu doğrudur. Fa • 
tl .. ı-~llıı, aı!~l muavininin ıaJııan za .. 
~ •-ti l'.ıiuı Sosyalnt Fırkaaı arasın
~ l);ğ.:rrn :ı:a}'Iflaması demek değil
~ •ıı .., taraftan 30 haziran hadisele
~ il,,, oı:a ~ efkarım temsil ettiği 
'ii~ o(ahiJeceı. Cöring'in Hitler'e bile ra· 
İl• •ııiy0r. "-,,, derecede kuvvetlendiği 
~ k<>nıiin;:1arı t!""ıil eden Göring 
1.; h!at'Yan c·derecesıne varan sol fikir
i,~ ~t tekı;nc1:belı arasındaki ihtilaf eı
~" lıd" Ve h .. d_evam ediyor. Cumhurre-
~.'.'_Yi telif ~urneb.eı reiıi J:litler, bu iki 
'~•>arıy • ılec:ek mı? 

'<>l'duku da bu ıuali bazı Almanlar • 
'otı l'.ti)(j So":'z 1~anıan şu cevabı aldık: ı.,; 0 -ına, }:I ya ıs.t. Fn-ka11 arasında s~ 
~l ola~ sö""' hfeyıll liderin ağzından çı-

1' ı haJıik z a eder, 
~~t filiy:t:-U' n~ari olarak doğrudur. 
~~ ,ku bir a ne ~receye kadar doğru 

i~n de li':;f•e,ı.ecıır. Dün olduğu gibi, 
er ın karıılaştığı en ehem-
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Naim Kazım Bey tahtada izahat veriyor ve kürsüde tezini müda.laa ediyor. Yuıml Ziya B. kürsüde 

Kurultayda dün de tez sahipleri 
özdilimizin tahlillerini yaptılar 

Büyük Gazinin dil savaşının ön safında bulunması bu 
işin de yakında bir zaferle neticeleneceğine delildir 

Hatipler arapçada, es. 
ki yunan ve Iatin dil· 

lerinde 
türkçe kelimeler bu· 
lunduğunu isbat ettileı 

ikinci dil kurultayının üçüncü toplan· 
maı;ı, dün ıaat 14 le Dolmabahçe cara• 
yında yapıldı. Kurultay faaliyeti dünden 
itibaren daha hummalı bir devre>"' gir• 
miş bulunmaktadır. Kurultayda ıeçilen 
idari komisyonlar dün sabah toplanmıı· 
!ar, mesailer.ine başlanuşlardır. ilmi ko
misyonlar da bu sabah toplanacaklardır. 
Komisyonlar, iılerini kurultay sonuna 
kadar ilana! ettikleri takdirde, neticele
rini, kurultayın aon toplantısında arze • 
deceklerdir. 

Reiaicumhur Hazretleri refakatlerinde Başvekil lnnet Paşa ve Dalıili • 
ye Vekili Şükrü Kaya Beylerle birlikte kurultaydaki tezleri dinliyorlar, Kurukaym dünkü toplamnasaıa da, 

Gazi Hazretleri yükıeık huzurlarile terel 
vennek lütfünde bulunmuşlardır. Rei•İ· M. Re0ai Kazım P&fll Hazretleri inal .,. lu Ahmet Beyin tezini okurken, mevzu 
cumhur Hattetlerinin refakatl«inde Bat· diyorlardı. ile hiç alakası olmıyan bir takım münase-
vekil ismet Pata ve Dahiliye Vekili Şük- Saat 14.30 da ceke açı1mııtr. Kazım betıiz ıeyler aöylediğıi, bunun üzerine 
rü Kaya Bey bulunuyordu. Paıa: Reisicumhur Hazretlerinin salonu ter • 

Dünkü toplantrya fırka ve hükilmet _ Kurultay açılmştu, dedi. kettilderi Reis Kazım P~ Hazretleri· 
eri<Wıı, meb'uslar vesair birçok zevat İ:J· Bundan sonra geçen içtinmın :zaptı .,.. nİn de hdin sözüne nihayet verdiği 
tiril; etmitlerdi. Riyaset mevkiini B. M. kundu, Zabıtta, üçüncü cel~de, Cafenığ- (Devamı 2 inci sahifede) . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...... . ... , ,,,,,,,~,.,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,. 

Maarif işlerimiz JŞ Bankasının 

Vekil B. in muallimler iÇin Bayramı 
h •• d • v • b • eh • Bankanın on yıllık hayatı ve 

oş gorme ıgı ırzı nıyet =::y::ti~::~;hl:n~:'t:~: 
hitn bir llllihasıdır. 

Kadro meseleleri - yeni mektepler. 
muallim ihtiyacı -programlar 

'Maarif Vekili Abidin Bey 

Maarif vekili Zeynel Abidin B. düıı 
aahah Haydarpqada eski Tıp fakülte 
ainde açılacak yeni lise binasını ge~ • 
mİf, tetkikatta bulunmU§tur. Bina ta. 
mir edilmektedir. Abidin Bey aahah • 
tarı, ıehrimizdeki Maarif müeaaeaele 
rini birer birer gezmektedir. Ve
kil Bey kurultay içtimalarm • 
dan bilistifade tehrimizde bulunduğu 

için, bütün İstanbul Maarif müesse .... 
leriDi gezecektir. Kunıltaym hitamın. 
dan sonra daha birkaç gün kalacak, 
tetkikatını devam ettirecektir. 

Maarif vekili Zeynel Abidin Bey 
dün kendi&ile göriifen bir muharriri • 
mize muhtelif Maarif illeri hakkın • 
da §UD]arı aöylemittir: 

Kadro 
- Her oen tuhaf bir zihniyet kartı 

lhnda kalınıyor. Yaz tatilinde mezun 
olan muallimler büyük tehirlere top• 
lanıyorlar. Giiya asıl vazifelerinden 
tecerrüt etmiıler aibi, yeni kadro, ye
ni te§okili.t bekliyorlar. Bu vaziyeti ka 
tİyen muvafık bulmam. Bu zihniyet 
doğru değildir. Herkea yerli yerinde 
kalacaktır. 

Birçok muallimler tatilde lstanbu
la toplanıyorlar. Bunlar mezun mu • 
allimlerdir. Yani vazifesinden tatil 
münaaebetile ayrdmq memurlardır. 
Terfileri vazifeleri mahallinde yapı· 
lır. Kadro gibi heyecan verid meaele
ler mevzuu bahis değildir. Bir mual· 
liınin bir yerden bir batJ<a yere nakli 
için muhik sebepler olmak !azım dır, 
Olur olmaz sebeplerle nakil yapmı • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

"Otomobille Aurupada 9000 kilometre,, ünuanlı seyahat • t'b 1 ·· " .. .. b .. 4 .. .. h'f ,, d' R . . ın ı a armın uçuncu• 
su ugun uncu sa ı eae ır. esnumız bu yazıda bahsedı'len y l il . .. . ugos av ya a-

nnın bır parçasını gosterıyor ••• 

miyetli nıcsele, Milli Sosyalist Frrkasının 
zümreleri arasındaki nıuvazeneyi muha· 
f~ ebnektir. Devlet reisliğinin baıve
kalete ve fırka !i.derliğine ilavesi bu 

ehemmiyetli vazifenin yapılmaımı ko
laylaştıracak ise, yeni vaziyet Milli Sos
yaliıt Fırkası için bir kazanç olacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

Iı Bankaaı, Ağustosun yirmi altm• 
cı aünü bayram yapıyor. Bu milli mü 
euesemiz, bu tarihte doğumunun o • 
nuncu yılım bitiriyor, lı Bankasının on 
yıllık hayatı ve faaliyeti; Türkiyenin 
iktısa.di, mali ve ticari tarihinın mü • 
him bir safhasıdır. Yatadığı on oene 

• içoin, ümit ve ta&avvurdan pek fazla 
bir inki§af ıöateren banka için ümit· 
lerimiz ve tasa.vvurlarmuz yalnız ma• 
zisine ait değil, daha ziyade istikba • 
linedir. İt Bankaaı; dünya buhranı • 
nın doğurduğu aayıuz müıkfilata kar 
tı koyacak, ayni zamanda piyaaanm 
kredi ihtiyaçlanna yetişecek, memle • 
ketin imar ve ~smda vazife alacak, 
devletin aanayı programına genİ§ mik 
yaata İ§tirak edecek maddi ve mi.ne
vi vasıta ve kaynaklara maliktir. 

Birkaç gün evvel Batvekil İsmet 
Paıa Hazretleri Iı Bankuı hakkında 
pek takdirkar sözler aarfetmit, bu mil 
li miie .. eıenin Çal'§mumdaki dikkat, 
intizam ve ciddiyeti takdir buyurmU§ 
tu. 

(Devamı 6 mcx sahifede) 

Yunanistan da 
Tevkifat yapıldı 
Plastirasın idaresinde bir 

diktatörlük kurmağa 
çalışanlar yakalandılar 

ATINA, 20 A.A. - Şimdiki ka. 
bineyi devirip, jeneral Plastirasın 
ııiya.setillile bir 
diktatör idaresi ..-~----'1 
tesis etmek ma.k
sadile çalı,tıkla . 
rından bazı tah
aiyetler tevkif e • 
dilmişlerdir. 

ATINA 20 (Mi! 
liyet) - Dün ge 
ce 3 yüzbatı tev
kif edildiler. Ke - ),,;;;;;;::=.::..--"""' 
za :1;abıta memur-
ları tarafından Jenerol Plii11tira11 , 
Pangalosa men • 
sup yüzbaşı Zervanın hanesi de 
muhasaraya alınmıştır. Bu sabah 
Atina muhafız kıta.sına ihtiyatlı 
bulunması için emir. verilmi,nr. Bu 
gün yeni tevkifat yapılmıttır •• 

fngiliz nazırlarından M. Bald
win'in bir turi t olarak Fransa 
Almanya hududunda tetkikat 
yaptığı bildirilmektedir. 

Tel• { Müdür: 24318, Yazı itleı-i müdürü: 24319. 
• İdare •e Matbaa : 24310. 

M. Hitlerin aldığı netice 

38.124~030 kişi evet 4 mil
yon kişi hayır dedi 

Hindenburgun vasiyeti değiştirilmiş mi 
Paris • Soir gazetesi "hakiki metinde Mareşalin 

Hanedandan birinin Reisicumhurlu· 
ğa getirilmesini tavsiye etiiği yazılıdır,, diyor 

BERLIN,20.A.A. - intihap bürosu 
müdiriyetinden bildirihnittir : 
Kaydedilen müntahip mıktari 45.204.667 
clir. Bunlardan 3.156.807 ıinin ıeyahal 
kartları vardır. 

Rey vereıder : 43.267.821. 
"Evet,, cliyenler : 38.124.030 münı.

hiplerin yüzde 89,9 u. ' 
"Hayır,. diyenler : 4.272.248 münta• 

biplerin yüzde 10,1 i. 
Boş rey puslaları: 868.543. 

Fener olaylan 
BERLIN, 20. A.A. - Havas aıansı 

muhabirinden • 
Dün alqanı Vilhelmstrasse'de büyük 

bir faaliyet hüküm ıünnekte idi. Hücum 
kıtaları bir fener alayı tertip elmifler 
ve baıvekalet önünde milli sosyalist 
ınarıı ve askeri marılar ıöyliyerek geçit 
reımi yapmıılardır. 

Birçok defa İl odasının balkonuna çı• 
kan M. Hitler, müthl~ alkıtlarla ve tarif 
edilmez cotkunluklarla karıılanmıtlır. 

Kalabalık arasında birçok gençler gÖ• 
ze çarpıyordu. 

BERLIN, 20.A.A. - Havas ajansı 
muhabirinden • 

M. Goebbelı ,bundan bir hafta evvel 1 
~İyordu ki: 

" - 12 teırinisani 1933 dekine nis· 
betle bir tek rey kaybedecek olursak, ya
bancılar derin bir memnuniyet nefesi a· 
lacaklardır." 

Halbuki 12 teırinisani 1933 de "ha· 
yır'' diye cevap veren yalnız 2.000.000 
kiti varken, bugün 4.000.000 dan fazla 
"hayır" diyen olmuıtur. 

Binaenaleyh bu, M. Goebbelı için 
bir muvaffakiyetııizliktir_ Fakat, ayni 
zamanda Almanların yüzde 90 ının mu
vafakatini kazanımı olan M. Hitler için 
büyük bir muvaffakiyet olmaktan da ıe
ri kalmamaktadır. 

Şuraıını da kaydetmek lazımdır ki, 

Kronprinz Vilhelm 
büyük nufuslu olan şehirlerde rejime 
muhalefet etmek hakiki bir cesarete de
lalet eder. Bazı katolik mıntakalarla 
büyük İ§Çİ §ehirlerinde muhalefet bazen 
;yüzde 25 i geçınİ§tİr. 

Bu rakam, rejim için çok büyüktür. 
Milli ıoıyalist rejimi, en yükıek devrini 
geçirmiıtir. Fakat M. Hitler nufuzunu 
kaybetmiş değildir. Bununla beraber, M. 
Hitler kuvvetini almış olduğu efkarı u
mumiyeırin en küçük ıebatıızlığma kar
tı bile hasıastır ve iıter istemez, bu 
reyiamdan, M, Goebbelı'in, bundan 8 
sün evvel ıöylediği sözlerden çıkan he
sapları aıan neticeler çıkarmağa mecbur 
olacaktır. M. Goebbela, sekiz ırün evvel 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
·······~··························~~·········· ... ·•· ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Yeni Türkiye cumhuriyeti 

Echo de Paris gazetesinde Türkiye 
hakkında çıkan mühim mekaleler 

"Ordu kuvvetlidir ve disiplinlidir, çoktur ve 
gayet iyi bir ıekilde mücehhezdir,, 

Echo de Paris gazetesi erkanından M. 
Raymond Cartier "Bugünkü Türkiye,, 
tet"!evhası altında bir seri başmekale neş· 
retmektedi.r. Muharrir bu mekalelerinde 
Tüririyede yaptığı seyahat esnasında el· 
de ettiği intibaları ve muhtelif ricali 
devletimizle yaptığı mülakatlan anlat
maktadır. 

M. Cartier Türkiyede Büyük Gazi'nin 
deha11 ve rehberliği sayesinde başarılan 
büyük itlerin hayranı ve takdirkirıdır. 
Her mekalesinde bunu tekrar tekrar iıa· 
ret etmekte, Türkiye Cümhuriyeti hak
loncla çok takdrrkar bir lisan kullanmak
tadır. 

Fransız muhan-iri bir mekalesinde 
Halk Fırl<ası Umumi Katibi Recep 
Beyle yaptığı bir mülakattan bahseder • 
ken kendisine T ürkiyede bir miM tet
kilatı olup olmadığını sorduğunu ve ıu 
cevabı aldığmı yazıyor: 

- Hayır efendim, üniformamız, miliı 
teşkilatımız, mızıka ile ıeçit resimlerimiz 
yoktur. Yalnız ocaklaımmz vardır. Bu o
caklarda Halk Fırkası azalan toplanır. 
lar mahalli veyahut umumi meseleleri 
tetkik ederler. Muntazam polis te§lcilatı· 
mız vanlır. Rejimin, inkılabın ve vata • 
mn müdafaasına kafidir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Odesa başkonsolosu bir 
seneye mahkum oldu 

Rauf Hayri B. in doğrudan doğruya ka
çakçılık işinde alakası olduğu anlaşıldı 

Diğer •uçlular da altışar ay hapse ve para 
cezasına mahkum edildiler 

Kıymetli eşya kaçakçılığı yaptığı 
iddia&ile hakkmda takibat yapılan o. 
deaa b8§ konsolosu Rauf Hayri Bey
le, kavas Tevfik ve muhacir Mehmet 
Efendilerin muhakemeleri dün aeki • 
zinci ihtisas mahkemesinde neticelen 
miJtir. Gümrükteki ihtiaa• mahkeme • 
sinin önündeki ealon daha erkenden 
hınca.hınç dolmuştu. Saa~ 1~ te kapı. 
lar açıldı. Jandarmalar mtızamı te • 
min için tertibat alıyorlardı. Rauf 
Hayri Bey ve diğer suçlular ;yerlerini 
aldılar. ihtisas hakimi: 

- •·- Karar okunacaktır, eefndim.,, 
dedi. 

Zabıt katibi karan okumağa bat· 
!adı. Bunda muhakeme safahatı 
bütün tafıilatile gösterilmi§, hadise 
teferrüatile İzah edilmitti. Rauf Hay
ri Beyin gelitinde bizzat çıkardığı so 
kiz parça bavuldan maada, ambarda 
bulunan bir sandıkla diğer iki parça 
eşya arasmda saklı çıkan palto içerisin· 
de fare derisi manto bulunmaaı, ayrı· 
ca 28 parça fare derisi kürk ve saire 
kıymetli "§yanın ıörülmesi auçun iş· 
lenmesini teyit eder mahiyette addedi· 
liyordu, Diğer taraftan, bazı ifadele· 
rin aykırılığı ve bir kumının da yek· 

Rauf Hayri Bey muhakeme esnasında 

diğerini teyit elmeıi gibi birçok de • 
liiil sübut mertebesinde görülmüştür. 
Rauf Hayri Beyin doğrudıın doğruya 
k:"_çakçılık itinde alakadar olduğu, 
dıger suçluların da iştirak vaziyetin· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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HARiCi HABERLER Kurultayda dün de tez sahipleri 
özdilimizin tahl"llerini yaptılar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Başı 1 inci sahifede) 
~ikrediliyordu. 

Zaptın okunması bittikten sonra, Reis 
Paşa dedi ki: . 

- Dünkü zabıt bülaııası haldonda bıT 
mütalea var mı efendim? .. Yok ••• Ay
nen kabul edilrnittir. Zabıt hulasası so
nunda CafeToğlu Ahmet Beyin tezinin 
dil işile alakadar olmadığından dolayı o
kunmasın,\ nihayet verildiği yazılıyor.Bi
naenaleyh artık o tezin devamı mevzuu• 
bahsolamaz. Bundan aon ... Naim Hiz.n 
Bey tezine ba;lıyacaktrr. 

Naim Hazım Bey riyaset kiirsü•ii ö
nüne gelCTek, tezini olnmıağa baJladı. 
Naiın Hazım Bey "Türk dilinin Si.mi dil
lerle mukayesesi,, isim1i tu.ine: 

- En büyüğ-ümüz, çak değerli arka
daşlarnn, diye başladı. 

Naim Hazım Bey timdiye kadar Türlıt 
dilinin tanmmadığını, Büyük Ga.zi'nin 
rehberliği ile ve irıatlarile Dil Cemiyeti· 
nin kurulduğunu, l:iüyük Gazinin bir gÜ· 
neı gibi, Türk dilini de aydınlattığını 
söyledi. Naim HB.znn Bey ilmi bir ıekit
cle tezini müdafaaya dev.,. etti. 

ikinci cel,e 
On dakika istirahatten sonu saa 15.10 

da ikinci celse açıldı. Reis Paşa: 
- Başlıyoruz efendim, dedi. 
Naim Hazmı Bey tezini olcumağa de

vam etti. Hatip bir- çok arapça kelim&
lerin türkçeden alındığını, Araplan:n Su· 
mcr dilinden de kelime aldıklannı, bu 
noktayı bizzat Arap müelliflerinin de iti
raf ettiklerini ıoöyledi. Bundan sonra si
yah tahta üzerinde izahat verdi. Sözleri
ne nihayet verirken: 

- Arapçanın Türk kökünden geldiği
ni, bizim :\ilden yaratıldığını bilmek çok 
güzel bir teydir. Övünsek yeridir. Biz 
diinynya medeniyet vermipiz, biz dünya
ya dil vermişiz, dedi. 

Naim Hazım Bey çok ıKldeUi alkıt
lar arasında sözünü bitiTdi. On dlliri.ka is
tirahat için celse tatil edildi. 

Üçüncü celse 
Saat 17, 1 O da üçüncü cehe açıldı. Re

is Pata: 
- Ba,lıyoruz Efendim. (Yusuf Ziya 

Beye hitap ederek) Buyurunuz Yusuf 
Ziya Beyefendi, dedi. 

Yusuf Ziya Bey "Ural - Altay füanla
rı hakkında görüt ve duyuılar., isimli te· 
zini güzel bir ıekilde anlallmağa baıladı. 
Bir çok Avrupa liaanlannda türkçe keli
meleT bulunduğunu, Hint • Avrupa dil
lerinin Altay dillerinin tesiri altmda kal
dığını söyledi. 

Yusuf Ziya Bey, eski Yunan ve Latin 
dillerinde dahi bir çok türkçe kelime! ... 
buluoduğ:ınu ilave etti. Bu kelimelerin 
kaynaklarını, koklerini tetkik ederek bir 
çek canlı misaller getirdi. 

Yusuf Ziya Bey sözlerini bitirirken iki 
seneden beri dil faaliyetinin çok inkişaf 
bulduğunu, &'CDÇ ve yeni liaaniyalçılarm 
daha faydalı semerelCT alacaklarını Bü
ylik Cazi'nin dil işinde en ön safta olma
""'"• bu itin de yakında parlak bir za • 
ferle neticeleneceğinin delili buhmduğu
nu ilave etti. 

Yusuf Ziya Bey tiddetli alkıtl..-la sözü 
nü bitirdi. Saat 18,15 te, bugün t5rar 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet veril
di. 
Türk Dili tetkik cemiyetine davet 

T. D. T. C. Umumi .Katipliğinden: 
ikinci Türk Dili Kurultay dil karşılaı· 

tırmalan, 11tıl.ılılar, filoloji, Gramer Ko-
misyonları bugiin (salı) ..,..t on buçuk
ta Tiırk Dili Tetkik Cemiyetinde topla
nacaktrr. Bu komisyonlanı aynlmıı olan 
Fuat Paşa ve Saim Ali, Kemaıl Cenap, 
Dr. Süheyl, Dr. Mahmut Sadi, Ihsan, 
Refet, Abm~t Cevat, Besim A<talay, Fuat 
Raif, Hıf~ı Tevfik, lbrahim Necmi, M. 
Baha, M. Behçet, Profesör Gize, Hamit 
Züb yi,·, Martayan, Profesör Metani· 
nof, ı 'aim Hazım, Yusuf Ziya, Ali Ca. 
rup, Hasan Ali, Ragıp Hulusi Pr.Samo;. 
loviç, Profeıör Zayençkofeski ve "Ab. 
düıkudir Süleyman Beylerin bu ııaatte 
Dolmabahçe sarayında Türk Dili Tetkik 
Cemiyetine eelmeleri rica olunur. 

Dil Kurultayı ve Aydınlılar 
AYDIN, 20 (A. A.) - Dün Dolma • 

bahçe ..,..ayında toplanan ikinci dil kurul
tayı müukerelcri burada l'adyolar vası
ta ile halk taralmdan ;Jiı,k:r. ile takip c
dilmişt;... Belediye, C. H. Fırkası ve 
Hal!..:evi reiılerile diğer birçok müeıse .. 
aeler taralınclan Kurultay Rei•litine teb
r:k telgraflan çekilmittir. 

lzmir-de açılacak olan beynelmilel 9 
eylül panayırına Aydın Ticaret Odası 
Vilayet sanayi ve mahsulabnın zengin 
bir kolek>iyonu ile ittirak edecektir. 

• • • 
ISTANBUL, 20 (A .A.) - ikinci Türk 
Dili Kurultayı, üçüncü toplantısını bu
gÜn Dolm..bahçe sarayında yaptı. içtima 
dan evvel saat on buçukta kurultaym j. 
dari encümenleri Dil Cemiyeti Meıke • 
zinde toplanmışlardı. Dil Cemiyeti Umu
mi Katibi lbrahim Necmi Bey, her encü
meni ayrı ayn açarak meaai tekli bak • 
kında izahat verdi. 

Öğleden sonra on dörtte kurul!Jıyın 
umumi top!antııt ~:lu, Reisicumhur Ha.z
retleri de, rclakatlerine Batvddl l11T1Ct 
Paıa Hazretleri ve Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya Beyefendi olduğu halde müza
keratı takip buyuruyorlardı. 

KB.:zım P&§a Hazretleri celseyi açtık • 
tan. sonra lsmail Müttak Bey ikinci cel
..:n n zabıtalarını okt>du. Ve umumiyetle 
tasvip edildi. • 

Naim Hazım Beyin tezi 
Söz Dil Cemiyeti Umumi Merkez He

yeti azasından Naim Haz.n Beyindi.Şid
detle alkıılanan bu tez hıu:ırun üzerinde 
büyük bir tesir bıraktı. 

Nalın Hazım Bey tezinin batında 
diyor ki: Bununla beraber bu dil bO
lüğünün tarihini ve mahiyetini atacak 
olan fU üç düğ-üm timdiyc kadar bir 
tiırlü çözülmemittir. 

1 - Sa.mi kavrnlerinin birleJik ana 
yurdu neresi idi. 

2 - Sami dillere kaynak olan ana 
dit na~ıl bir dil idi? 

3 - Y a~ayan aami dillerden han
giıi ana dile daha yakındır? 

Bu düğümleri çözmek için ortaya 
atılan dü~ünceler ve görüşl~r o kadar 
çok ve biri.birine aykındır ki bunları 
ilmi bir belirtiden ziyade düz bir o • 
ranlama sayınak daha doğru olur sa
nırım.,. 

Naim Hazım Bey bundan sonra 
Türk kök ve kelimelerinin Arap dili
ne geçerken tasrifileşmekte aldığı şe 
killeri saymakta ve Türk dili ile sa
mi dilleri biribiTine zıt karakterleri
ni belirterek bu diller ilk teşekkülün
de taarifleşmiş bir türkçe olmayıp &on 
radan türkçeleşmiş tasrifi bir dil ol
duğu dava11nı tanıklamaya çalışmak 
tadır. Naim Hazım Bey bu cihetler 
hakkındaki izahatını müteakıp tezinin 
biT yerinde diyor ki: 

11 Araplar, kök ve kelimelerimizi 
dosdoğru aldıktan gibi birçok kere 
de alt üst ederek d '1erine sokınuılar, 
türlü türlü kabilelerin baika başka 
konuşmaları yüzünden bir kök veya 
kelimeden ayni manada sayısız keli • 
meler türebnişlerdir.,, 
yine tez.in.in bir yerinde " Arap dilinin 
bozma bir dil olduğunu gösteren en bü
yük tanıklardan biride gerek kök, ge
rek kelimelerdeki metatez yani • kalp · 
deni.len tersine dönme halidir.'' 

Diyen Naim Haznn Bey hu cihet1eri 
misallerle teyit etmektedir. 

Naim Hazım Bey tezini şu sözlerle 
bitirı.ıektedir. 

" Dünya dillerine kaynak olduğu hal
de aıwlarca benim•enmiyerek,. yüz üı
tu bırakılan köklü, zengin dilimizi ne za· 
man dJnyanın en yüksek dili haline gt; 
tireb:lirsek aııl o zaman öğüıımekte hak
lı olacağız, büyük başımız bize ön ol
dukça bu günü de pek yakında görcce
ğinıize derio imanımız varda." 

Yusuf Ziya Beyin tezi 
1 

On dakika iıtirhatten sonra yeniden 1 

salona girildi .Eskişehir meb'usu Yusuf i 
Ziya Bey oral-altay dillerile türkçenin 
mitnasebctlerni araştıran tezile büyük 
bir alaka uyandırdı. 

Y u•uf Ziya Bey oral • altay dillerinin ' 
Türkçe ile münasebetinden bahsetti. Dil· 
ciler unarında bu münasebet ve kara- 1 
betin Hasları olmak üzere telakki edilen 
bir çok tüı:atlarda i§:tirak sıralarda ahenlı: ı 
nahiv usullerinde mutabakat ve aaireyi 
bitirdikten sonra bunların lüsrat hazine-

1 ıinöc bulunan kelimelerin bir kısmı Türk 
çeye hiç be-nzemez gibi göründüğünü ve 
bl'.nU tamik etmek gerek olduğunu söy. 
ledi. Acaba bu kelimeler esasen türkçe 
olup ta sonradan türkçede unutulmuı 
kelimeler midir? Bildiğimiz Türk lehçe· j 
lerinde bun!.arın kökleri mevcut mudur? 
Yoksa bu kavimlerin kendi mallan mı
dır? Bu muammayı halletmek için dilin • 
mebd İne doğru gitmek fonetik değişme .. 
leı·ini iyice tetkik etmek lazım olduğu. 
nu ve gelecek lisancılarımızın bu tetki- j 
katı yapmağa mecbur bulunduklannı j 
•Öyledi. 

Buna rağmen oral ve altay dillerinden 
Hint ve Avrupa ve semitik dillere geçen 
b<r çok kelimeler bu dillerin şeklini al· 
mış Türkçe kelimeler olduğnnu söyle
yerek bir çok mİ•aller irat etti. Ve ke
limelerin aslının Türkçe olduğunu gös· 
terdi ve bir kelimenin fonetik t~beddül- ı 
lt-r neticeıi olarak muhtelif lisan grup .. 
lanna ne fayanı hayre~ tarzda intik!! et
miş olduğunu izah ederek lisaniyatçılı
ğnı ba!lıca hassası fonetik değ-İtmelere 
vukuftur. Bu vukufu haiz olmaksızın li
saniyatçı olmak gayrı mümkündür de
di. V c nihayet bütün meseleyi hülasa 
ederek yetişecek lisancıların fÜphesiz 
buna çalışacaklarını ve Ulu Gazinin 
büyük dahasının nuriyle parlayan bu yol 
Üzerinde yürüyenler behemahal ülküle 
rine ,·a~tl olacaklar ve m:Uetimizin tan 
ve terfle dolu mazisi gibi lisanımızm da 
medeniyetler ifade eden ve cil1an lisan
larına analık vazifesi ı:ören bir lisan ol
duğu büyük hakikatını i•pat edecekler
dir. 

Hakikat yürüyor ve yürüyecektir de
di. 

Kurultay yarın da devam edecektir. 

Karadenizde 
Müthiş bir fırtına var va
purlar hareket edemiyor 

SiNOP, 20 (A.A.) - Bir giin ev
vel başlıyan fırtına bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. Karadenizde vapur 
lar yollarına devam cdemiyerek !ima 
nmuza iltica ediyorlar. Rüzgarm şid 
delinden Sinopta ağaçlar devrilmiı ve 
ceviz cesametinde dolu düşİ:nüttür. Mü 
teakıben yağan yağmurlardan dere • 
ler tapı-ak civar köyleTin yazlık mah· 

aulatıru kısmen hasara uğratmııtrr. 

Zilede sel felaketi 

ZiLE, 20 (A.A.) - Sel felaket· 
zedelerioi ve haaaratını görmek üzere 
vali Mu•tafa Recai Bey dün buraya 
gclıniı ve yerinde tetkikatta bulun • 
duktan sonra belediyede kaymakam 
bey ve lctekkuller menaubini ile bir 
toplııntı yapmıı ve felaketzedelere 
yardım çareleri Üzerinde konuşulmuı 
tur. Kaymakam beyin riyaseti alım
da bir yardım komisyonu teşkil olu • 
narak hemen faaliyete gcçilmiıtir. Fe 
laketzedelere verilmek Üzere vilayet 
ve belediye bütçesinden komisyon em 
rine para verilerk tevzi olunaacktıer. 
Halk cemiyete müracaat ederek fe -
l&ketzede vatatndatlara yardımlarda 
bulunmaktadır. Dört yüz fel&ketze • 
de aileye belediyece 3 gündür bakıl • 
maktadır. Elli senedir şehrimizde böy 
le bir afet görülmemiıtir. 

TRABZON, 20 (A. A.) - Aylardan 
beri devanı eden §İddetli kuraklıktan tü
tün mahauliıtı yanmış, mahvolmak dCTe
cesine gelmişti. Dün akıamdana;baha 
kadar yağan tiddetli ıağnak yağmuru 
bir kuım mahsulata ve bilhassa sebzelere 
çok yaramış. zürraın yüzünü güldürmlıı
tür. Dün akşamki fırtınadan Cumhuriyet 
vapuru limanda barınamamıı Polathane· 
ye yol~ v~ '!°•tunu vcrmiı, buı:ün Ho
paya gıtmıttır. 

16 kilometre irtifada! 

Belçikalı alimler on üç 
saat havada kaldılar 

•••••••• 
HELCRAT, 20.A.A. - Profesör Co- 1 

syn; gazetecilere ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

" Hava ve rüzı-ir daiına lehimize ha
reket ebniıtir. Bundan dolayı uçuşumuz 
gayet eyi terait altında geçmiıtir. hare
ketimizden onüç saat sonra yere inebil
dik. Fenni netayicin tamamen belli ol
ması için bir kaç haftalık mesai Jazrm
clır. Balon ve ıepet Mouraka-Sobotaya 
kadar hükümetin verdiği kamyonlarla 
naklcd:leccktiı·. Yugoslavya halk ve hü
kümetine, gösterdikleri alaka ve kolay
lıklardan dolayi minnettanm. Balon, Bel· 
çikaya naklolunacaktır. lnnken nerede 
olduğumuzu bilnıiyordu.,Ben daha ziya· 
de Çekoslovakya üzerinde bulunduğu· 
muzu 7annediyordum. Uçuıun veı-di.ği 
nctayiçten çok memnunum. Bu uçuş eı
nasında bir çok anasır ile kozmİque ı'· :ı· 
ları hakkında etütler yaptık. Aletlr- .n 
kaydettiklerine göre 16.000 me'.Teye ka
dar yükseldik." 

l.lelcikalı alimler yarın Zağrep ıehri
nc h,,;eket edeceklerdir. 

LIYUBLIY ANA, 20.A.A. - Profe
sör Cosynı ile arkadaıı Van Dn Elsi, 
geceyi Pietrovıki mektep müdürünün 
nezdinde geçirdikten sonra demiflerdir 
ki : 

" 16 bin metreye kadar yükseldik. U
tuıumuz pek güzel Ye karaya inmek 
de, ha!kın hüsnüniyeti ve memurların 
müzahareti sayesinde, mükemmel olmuı· 
tur. Dün sabah saat 6, 15 de Havenne'
den kalktıktan sonra suratle 10 bin 14 
bin Metre ara11nda yükseldik rüzgir 
derhal bizi şarka doğru itti. Dün saat 
16,40 da Graç üzerinde bulunuyorduk. 

iki alim sabah!eyin sepette bulunan 
makina ve aletleri sökmekle mefgul ol
muılırıhr. Bunlar eyi bir haldedir. Se
pet ilk imkanda Belçikaya •evkedilecek
tir. 

Fransız Reisicumhurunun bu esnada Alsas
Loren 'de bulunması acaba sırf bit· tesadüf mü 

Londradan gelen haberlere na
zaran lngiliz r.a:ı:rrlarından M. Bald 
win Fransa • Almanya hududunda 
seyahat etmektedir. M. Baldwir 
sırf bir turi..t olarak bu mıntahaya 
gitmiıtir. Fakat nazırın bundan 
bir müddet evvel lngili:z; hava filo
sunun tak~iyesinden bah•ederk~n 
lngilterenin hududu Douvres de • 
ğil Rhin sah:lleridir dediğini ha • 
tırlayanlar bu seyahatin daha de
rin bir mcinası olduğunu •Öylemek .. 
tedirler. 

Filhakika M. Baldwin, Fransa 
i>tihkamlarrnı içine girip tetkik et
memiıtir. Fakat Belçikada billuu.sa 
Namm taraflannda Fransızlann iı 
tirakile yaprlan tahkimatın çok ya 
kınında bulunmaktadır. 

Diiier taraftan Fransa Rei•icum 
hurunun bu esnada Al.saa • Lore n 
civarında seyahat etmesi.nin acab.a 

Amerikada 
Şiddetli fırtınalar oldu altı 

kişi öldü 
NEVYORK, 20.A.A. - Middle Vest· 

te çıkan fırtına, tolu ve toz bulutlan 
yüzünden ve şimıelderden, 6 kişi kadar 
ölmü , birçok kimseler yaralanm:ılardır. 
Evlerin d~mları uçmuş, ağaçlar köklerin
den t-Okülmüi birçok evler yıkılmııtır. 

Nebraska çifçi]eri, en iyi eraziJerini 
tc<hlikeye koyan toz bulutlarından fazla 
endi!e duymaktadırlar. 

İngiliz - Japon münaseba· 
tının düzelmesine doğru 

LONDRA, 20 (A.A.) - Havas bil 
di.-iyor: Bazı muhafazakar mahafil • 
de lngiliz • Japon nıukareneti için mü 
tezayit temayül göziikmektediT.. Bu 
hisse büyük bir nisbet dahilinde saik 
olan şey, Sovyet aiyasetinin gösterdi
ği istihaleye rağmen müfrit sağ ce -
nah hızbında Sovyet tehlikesinin ha
la ya§amakta olmasıdır. Bunun en ba 
riz delili "Morning Post,, gazetea.inin 
Sovyet Rusyanın Milletler Cemiyetine 
girmesine açıkça muhalefet etmesi ve 
Rus zimamdarlannm Milletler Cemi
yetine girmekle büyük devletleri Sov 
yeti er lehine olarak Japonya ile mü
barezeye ıevketmek istedikelrini yaz 
masıdır. Maamafih Japon. lngiliz mu 
kareneti lehindeki temayülün batlıca 
sebebi iki memleket arasında daha 
sıkı bir anlaşmanın temin edeceğ-i fay 
daların günden gÜne daha sarahatle 
idrak edilmc•idir. 

Daily Telegraph ı:azetesi ili.ve nÜs· 
hasında diyor ki: 

' 'Bundan on sene evvel İngiliz • J .... 
pon ittifakının kalkması Asyada ka -
rışıklıklara başlangıç olmuıtur. Japon 
yayı ve onu idare edenlerin d~üncc
aini daha iyi anlamakta ancak men • 
faatimiz olabilir.,, 

Haydutlar --Kaçırdıkları bir fabrikatör· 
den 50.000 dolar istiyorlar 

LONDON • ONTARIO, 20 (A. A.). 
Zengin bira fabrikatÖTÜ Labatt'm kaçın(. 
ması, lngiliz matbuatını fevkalde alaka
dar etmittir. Çünkü, Kanada'da, bu çeşit 
bir kaçınna vakası ilk defa olmaktadır. 

Öğrenildiğine göre Labatt'ı ka<ıl"Bn • 
lar, 50.0QO dolarldc fidye istiyorlardı. La
batt ailesi efradı ise, bir santim bile ver
ınediklerini söylemektedirler. 

Bununla beraber polis, Chard isminde 
fabrikatörün biraderi ile telef-on muha
beresi yaparak bin dolaırla muayyen bir 
yere gelme•ini iıtiyen birisini tevkif et
miıtir. 

.ırl bir tesadüf eseri mi, yaksa bu 
ifle alakadar mı olduğunu aoranlar 
vardır. 

M. Lebrun'ün bu seyahati.ne dair 
aldıiiımu; telgrallarrı aşağı derce 
diyoruz: 

AUDUN-LE.ROMAN 19 A.A. -
M. Lebrun bu aabah Channes yaki 
nindeki Haut • du • Mont'a giderek 
Harbiye nazırı ile birlikte l\H4 A· 
ğ-uıtos • eylülü zarfındaki Lorraine 
muharebelerinin batrras.ı için rek
zedilen Abidenin küşadını yapmı~ . 
tır. Bu muharebeler, işgali durdur 
mak suretiyle, Marne muzafferiyc
tine imki.n vermiştir. 

CHARMES, 20 (A.A.) - Reisi
cumhur M. Lebrun huzurunda irat 
ettiği bir nutukta Harbiye nazırı 
Mare,al Petain, l..orraine muhare· 
beainde ölenlerin hlıtıralarıru teb ... 
çil eylemit~ir. 

lrlanda da 
Son zamanlarda iktisadi 

vaziyet fena bozuldu 
DUBLIN, 20.A.A. - Daily Teleg· 

raph muhabirinden : Son i•tatistikler, 
serbest lrlanda hükıime!.inde ikisadi 
vaziyetin büyük mikyasta bozulduğunu 
gösterm ktedir. 

Hayat şartlan, fazla mıktıırda yük
selmiş, işs•zlerin sayısı gittikçe artmak
ta bulunmuştur. lrlanda hiikümeti, iısiz
ltre yardım edebilmek için verı:ileri ço
ğall'llak mecburiyetinde kalmıştrr. 

Geçen sene zarf111da ihracat 30.000,000 
dan 19,000,000 a düşmüş, bankalardaki 
mevduat, 10.000.000 lngiliz lirur azal
mıştır. 

Kontlukların konseyleri, if!As tehli
kesine marul:dur. Bütün bu nazik vaziyet 
ara•ında, crev yüzünden Dublin hava
diuiL kalmıttır. Şehirde birçok ıayia. 
(ar dolaşmaktada. ltalyan'nın Alınan
yaya harp ili.n ettiği .,.. M. Hitler'in 
katledildiğ-i ıayialan bu cümledendir. 

Avusturya da 
iki idam cezası küreğe 

tahvil edildi 
ViYANA, 20.A.A.- Reisicumhur M. 

Miklas, Bayeraclan Avusturyaya mühim 
mıktarda mevaddı infiliıkiye geçirdikleri 
için dün 1 nsbruck divanıharbi tarafın· 
don idama mahkÜm edilen iki nazinin 
cezasını müebbet kürek ceuıına değ· • 
tirm!şıir. Ayni davaya dahil diğer 18 na· 
zi sivil mahkemeye ı~vkcdilmiştir. 

ViYANA, 20.A.A. - Hükumet M. 
Dollfuss'uı. katli hadisesinde methaldar 
olan Avusturyanm e&ki Roma sefiri M. 
Rintelen'in köşkünün ve bankadaki pa· 
raıının müsaderesini emretmiıtir ~ Bun
dan başka milli sosyalist rüeııadan ikisi
ne 500 bin franklık para cezası venniı· 
tir. 

VENEDIK, 20.A.A. - Prens Stah· 
renberg, tayyare ile Viyanaya 
etrniitiT. ---

hareket 

İngiltere ve Yui'oılavy 
BLED, 20 (A. A.) - Kral Alexandre 

bu sabah buradaki sarayına gelrniıtir. In
giltere Prensi Georges ile Yunan Pren

si Nlkolaa da burada bulunmaktadır. 
Hariciye Nazm M. Yevtiç yann bu

r ya gelecektir. 

lnönü vapurunda yangın çıktı 
Dün gece saat 22 ye doğru Sirkeci nhtımı önünde demirli bulunarı 

ln5nü vapurunun yan tarafındaki bölme kamaradan yangın çıkrntf.tır. 
itfaiye derhal yetiştiğinden ateşin genişlemesine meydan verilmemtŞ • 
tir. Bölme kamara yandıktan sonra ateş söndürülmüştür. 

• 
Şarkta iskan mıntakaları 

'ANKARA, 20 (Telefonla) - iskan umum müdürü Ali Galip Beı 
yeni ukan kanununa göre ukan mıntakalarırn tesbit için yakında Sark 
vilayetlerine giderek tetkikatta b!J/unacaktır. 

Sanayi tetkik heyeti reisliği . 
'AN KARA, 20 (Telefonla) - Sümer Bank umum müdür muat1ı~· 

terinden llhami Nafiz Bey lktıaat vekôleti sanayi tetkik heyeti reiJigı· 
ne tayin edümiştir. 

Yeni kontenjan kararnamesi 
'ANKARA, 20 (Telefonla) - Kontenjan kararnamesi ve listeler 

yarın Resmi gazetede neşredilecek ti:. 

Sporcularımız Rusyada 
4üncü maçı yaptılar 

• • •••• • • » 

Hakemin haksızlıkları yüzünden maç 
asabi bir hava içinde cereyan etti 
KIYEF, 20.A.A. -Anadolu Ajan· 

ıı spor muhabiri bildiriyor : 
Bugün futbol taknrumız Ruıyada dör· 

düncü müsabakasını Ukranya takımına 
karıı oynadı. Havanın bozuk ve la.palı 
olmasına rağmen şehrin güzel stadı yj .. 

n. çok büyük bir kalabalıkla dolmuştu. 
Takıırumız son şeklini muhafaza ederek 
;abaya çıktığı vakit ahali tarafınd~n şid
d,tle alkışlandı. Ukranya taknnı gii..el 
bir buket hediye ede'ck Türk sporcu.ta
rını selamladı. Bizimkilt"r mukabele et· 
1 ileı·. Ve oyun Ukranyalı bir hak .min i
daresi altında başladı. 

Ilk 15 dakika büyük bir durı;-unluk na
zarı dikkati cclb-,diyordu. Oyun yavaş 
yavaş seri ve ıiddetli bir şekil alıyordu. 
Bu esnada Ukranya sol açığı ayağında 
bulunan topu b:zim beklerden daha ile· 
ri ve tamamen ofsayt bir halde olan sağ 
açıklarına önderdi. Ofsayt o derece ba
riz idi ki oyuncular yerlerinden hare· 
kale bile lüzum görmediler fakat hakem 
buna ehemmiyet vermedi, düdük çalma
dı ve ıağaçığm. ayağında ilerileyen top 
kaleye gire<ck e;ol oldu. 

f Bu hadise oyuncularımız arasında kü-
çük bir heyecan tevlit etmiıtir. Mamafih 
yine oyuna ayni şevk ile başladılar. Fa
kat 7 inci dakikada ikinci bir hadise ol· 
du. Uknnya muavin hattından gelen to· 
pu Ukranyalı muhacim evvela elile dur· 
durdu ve ondan sonra bir §Utla kaleye 
saktu. Takımımızın itirazahna hakem 
kulak asmadığından takım kaı>taru F:k
ret oyunu durdurarak o bentbol'u ileri 
sürdü ve bunu müteakip yapılan gole i
tiraz etti yine Ukranyalı olan yan hake
mi bu hentbolu tasdik etti isede hakem 
knranndan vazgeçmedi. 

Bizim takrm oynamamakta ısrar 
ediyordu. Nihayet Kemal Halinı Be
yin muslihane müdahalesile oyun tek 
rar başladı. Fakat bu iki hadise oyun 
cuların sinirlerini adeta törpülemiş .. 
ti. Maç asabi bir hava içinde devam 
ediyor, hakem ise dostlarımızın oyun 
kavaidine muhalif hareketine ses çı
karmıyordu. Buna rağ-men Türk fut • 
bolcüleri canlı ve azimli bir oyun oy
nadılar. Son yirmi dakika zarfında 
iki gol çıkararak müsavatı temin et
tiler, birinci devre artık bitmişti. 

Fakat ha.kem bir türlü düdük çal
mıyarak bu devreyi 50 dakika ola -
rak O'ynattı. Ve Ukranyalıların 50 inci 
dakikada yaptıkları üçüncü gol ile 
d.wreye nihayet verdi. 
Takımlar istirahat odalanna çekil • 

dikleri vakit bizimkilerin son derece 
aı:o-~i oldukları görülüyordu. Heyet 
reısı ve Ukranya İcra komitesi reisi 
odaya geldiler, takım hakem değişti
rilmedikçe oyuna devam etmemek 
~üt'.'leasında olduğn için nihayet ye
nı hır hakem bulunarak ikinci devre
ye başlandı. Manmafih bu yeni ha • 
kem ~e ~uthol ~av~dine aşina ve o • 
yun uzennde mueuır değildi. Bu halı 

Çankırı • Ankara ara· 
ıında otoray 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankırı • 
Ankara araundaki otoray ıreferlcrinc baı 
bndı. ilk otoray yolda bir ;neği parçala
dı. Fi:.t tarifesinde değişiklik yok.tur. 
Otoray bu mesafeyi üç buçuk saatte al
maktadır. 

Bısikletle tetkik seyahati 
AYDIN, 20 (A. A.) - Bi•ikletle tet

.. ik ıeyah•tine çıkan Gazi Terbiye Ens
titüsü tal.>besinden 6 genç, muallim 
Hüsnji Beyin refakatindı> l:zmir'den ıeh
rimiLe gelmiştir. Gençler, Halkevi tara
fından miaafir edilmişlerdir. 

İtalya k1ralının ıeyahati 
BOLOGNE, 20 (A. A.) - Kral ile 

M. Mussolini, umumi karargahm meTke
zi olan Scarperia'ya muvasalat etmişler
dir. 

--o-

Dağlara düıea tayyareciler 
LONDRA, 20 (A. A.) - Dün ltalya' 

dan Dublin'e gitmek üzere hareket eden 
tayyareci Pond ve Sabelli, New Port • 
Pembrokeshire cİvM'mda Gaile dailarına 
düımüşlerdir. 

Tayyareciler hafifçe yaralaruruılarda. 
Makineleri fazla hasara uiramıttrr, 

kinci devrenin de pek sinirli bil' hal: 
de devam etmesine aebehiyet verd•· 
Niyazi ve Muzaffer yaralanarak sa • 
haı!an çekildiler, yerlerine Necdet ".,e 
Rasih geçti ve oyunun sonlanna dog· 
ru Rasih çok güzel bir eşape ile haf 
lan ve bekleri atlattıktan sonra üçÜ1' 
cü gofümüzü lq.ydetti. Şimdi 3 • 3 bı>" 
raber olmuştuk. Hava tamamile ka • 
Tarmıştı. Bir taraftan da yağ-mur ya 3 
ğıyordu. Nihayet maçın bitme•ine . 
dakika kala kalemiz önündeki bıt 
kargatalıktan utifade ederek UkTaJI" 
yalılar dördüncü galibiyet sayılarırı• 
da kaydetmiş oldular. 

Bu suretle 4 üncü maç ta 3 • 4 a • 
elyhimize neticelendi. Oyunda Rasib. 
Nuri, Fikret, Eaat, Hasan temayüz eJ. 
tiler. 

Bu gece takımımız hükümet ta • 
rafından verilen ziyafete davetlidir· 
Yarın akşam saat 18 de ve ayni stad• 
yomda gÜreı müaaabkalan yapıla.calı 
tır. 22 Ağustosta Ode.saya hareket 
ediyoruz. Oradaki müaabakalarınU~ 
yaptıktan sonra vapurun hareketi~ 
göre 28 veya 30 Ağustosta ltsanbula 
hareket edeceğiz. 

~ . . 
KIEF, 20 (A. A.) - Hususi cpor ı"'1" 

haıbirirniz bildiriyor: 
iki gündür Kief'teyiz. H ... tarafta ol

duğu gibi burada ela büyük dostluk te .. ' 
hürleTile karttl&§rnaktayız. 

Türk &porculan teTefine Volcs ~ 
dan bir çay, Hariciye Komiserliği ıar.Jt' 
dan da bir aki"'D ziyafeti verildi. . 

Dün DinyepeT nehri üzerindeki au 'il' 
tuyonunda deniz müsabakaları yapıldı
Hava b. !utlu ve rüzgarlı ohnalda ~ 
ber büyük bir kalabalık vardı. Neticel" 
ıımlardır: 

100 metrede Halil 7 dakika 9 s~ 
ile birin"': 

200 mette ~ağalamada Alp ~ 
200 metre sen....tte Halil birinci. 
Bayrak yarışını, Türkiye Trılı:onnıU "1" 

rarak kazandık. 
Atlamada Suat birinci geldi. 
Su topunda 2 • 3 kazandık. 
200 metre kurbağ-alamada Leyli ff"' 

nrnı ikinci. 
500 metrede Cavidan H. ikinci. , 
Deniz taknnımız bugüne kadar üç ~ 

•ahaka yapmış. Birini kazanımı, ikiaİI" 
kaybetmiştir. 

Milli atletlere tebligat 
Türk atletizm federasyonundan : 
Beıinci Balkan oyununa iıtirak içİO 

( Zagreb) e gitmek üzere seçilmit oı..o 
aşnğ1da isimleri yazılı onycdi atl•ıiı'. 
eıofman ve müsabaka takıınlannı )'diJJi 
ıpor mağazasından bizzat alarak Ağof'" 
tosun 22 nci Ç&rJamba günü akşam ;;ıt~ 
saat sekizde Sirkeci iıta•yonu beki...,, 
salonunda eşyalarile birlikte baza "'1" 
lunmalan tebliğ olunur. 

Palandökene k r yağdı 
ERZURUM, 20 (A. A.) - Dün b~' 
d "-' d . I•' ra a "" saat evam eden kuvvetli bO' 

tına eaniştiT. Palandökene kar diil"'iil 
ve hava birden bire aoğu:nuı_tur. 

Konsolosu tahkir eden 
beyaz Rus 

. "' HARBiN, 20 (A. A.) - G~enler ~ 
Harbin ~ovyet Ceneral Konaolosu .. ;. 
Slavntski'yi tahkir eden Mançuri palı••, 

de mü"'ahdem Kosta Marof ;.nindelı' 
Beyaz Rusun hizmetine nihayet v.,.il ' 
nıiştir. 

Prağ da grev 
PRAG, 20 (A. A.) - Bin men•".,-ı 

amelesi, iicreUerin indirjlmestne ~ 
grev ilan etmişlerdir. 

Bir vapur battı 
PATNA- Hindistan -20, (A._A;; 

Darihara yakınmda, perşembe gün" , 
U• '"k " ,,.,~f 
KUÇU vapur batmıştır. 8 kiti boı:u ,.rl•· 
tur. Vapurda 40 kişi ve 95 manda v ı.J' 

llk verilen haberde, 170 kitinin bo 
duğ-u, ynn.lı~ olarak bildirilmittir. 
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1•tanbuıun dört derdi 
lkclamcı Ahmet Cevdet Bey am 

:;:ı.z öted enberi 1 stanbulun şehir 
'rile alakadardır. 31 Mart va
C ~elan sonra ittihat ve Terakki 
;:•Yeti lstanbulda bağdaş ku • 
riı ~~? tebdili hava için alelacele 
ıijJ~~ l~viçrede nasıl inek yetişti.
lıiıaı~ı~ı: ne sistemde salatalık e· 
' 

11ftnı güzel başmakalelerle lk
~ıla neşrettiği gibi lstanbulun, 
)q 

1rreye naaıl benzetileceğini de 
frı,ıl.<ırclı. O makalelerden çok isti -
İtıiie eclildi. Gazetelerden edilen 
li/ acleler ikiye ayrılır• Maddi is
lt~eler gazete sahibine aittir. 
(evj İstifadeler okuyuculara.. 

~, ~te h.ılka düşen istifadeler ma
llı~ olciuğu için o makalelerden 
ı,1 ıli bir kar temin edilemedi ve 
fil qtul Bizans devrinin iniş çıkı
ıtı~ Cl'rıpnıf kübik ve densiz bir 
&;, ~rnizm divaneliği içinde geniş 
~ ~llıema stüdyosıuıun dekor da· 
tt'f'ıe döndü, dönüyor ve döne • 
a · Uııatmıyalım: Ahmet Cevdet 
~ eıkidenberi lstanbul muhip -
t<ıı dendir. Ben de öyleyimdir 
tiq· 4nıma benimki tabii bir sev-
'' Çünkü ben fehir uşağıyım. 
~ n doğduğu yeri sevmesi 
ize •evgisinin btJflnda gelir. Ne 
C, Rerende bir gazeteci Ahmet 
~Velet Beyle gÖrüfmüş, lstanbu • 
~i:'YYah celbi için ne yapmalı 
>İıı e •ormuş. E bu .ual Cevdet Be
~ <frayıp la bulamadığı bir mev
~o ~r. Zavallı ikdam kendiaile 
6;1

1 
"mil% Ali Naci Bey arasında 

"lop gibi atılıp tutulurken pal -
"~,Cls~dı, şimdi üstadın şehre ve 
ııı:;."ıliğe dair bq siitanluk ya -
~e el nı okunluk. (Bugünlerde ben 
~ e bir uykusuzluk var ki sor -
hı~· Bir kuvvetli uyku ilacı arı
~ ). Ese# ki buna fimdilik im-
6;, Yok. işte bu boşluğu yüzde 
~derecesinde olsun doldurmak 
~ 'e Cevdet Beyin mülakatını bi 
~~rılatan makaleyi okudum. Ik
)~ ~hibi, lstanbulda eğlenecek 
~~ 0'!,"adığından ve gelen seyya· 
~t lforeceği bir vakit geçirme va
~i:: bulunmadığından şikayet e
ıı... .'· Vatadın ba,lıca şikayetleri 
"'"'1~rdır • 

~; -- Haydi bir plaja gideyim 
~ıı;um· Hepsi dünyarun birer u-

il, 

~ ~~1 -- Istanbulda hayat pahalıdır. 
~ ~ &eıntler arasındaki fiyat far-

3 )anı bayrettiıı. 
-- latanbulun suyu azdır. 

)!:-- lstanbulmı otları ineklere 
:"'llaz, Onun için süt fenadır. 

~~hmet Cevdet Beye göre Öu 

1 clerde çaresaz olmak için: 
>Ql>ııı-... Her sokak ba(lt."la bir pliij 
~Q ~ <rlı. laviçrede dağ baışlann • 
~q,c/SOO metre irtilalarda plajlar 

•r! 

~-... lstanbulda hayatı ucuzlat
lııııı/' Bunun için esna# elindeki 
~ <ıl Clrı ucuz; sahncaya kadar hal-
o ~Q 1f verişten menetmeli. Bakın 

.? "lCırı nasıl akıllanır/ar. 
lııQ4 '"-:-- .Iatanbulımn suyunu arttır
)ı, 4 1rın her yüz metrede bir ku-

f Q:zrnalı. 
lııeı-:- latanbul mtlerini düzelt • ' .. ıç· 
fiıı; /n evvelemirde onlann cin. 
1o~ıı~t°lı etmeli. Avrupadan ol 
0ııQr arı getirmeli ve ineklere bu 

ş.,1 Yedirmeli. 
~ıı.;11 Y;:ıımı yazarken kafir !-ir ka
tır,,Q \ brırnumdan kalkıp kula
~11 leJ,.onuyor. Kulağımdan kal • 

•ar burnuma •.. 
!-........ FELEK 
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1 a. .. it 

" asından alman cetveldir) 

4. 20 Ağustos 934 
ı,~~lıl(~ Ş. A iti F I YA T L A R 1 
~q'"• d~~~R l TAHViLAT 
"it\j,~h"i ::~ Rıhtım 17,75 
" it 28,30 Mümeııil 48,40 
• ııı 27.20 • il 47,40 

1 27,20 " 111 49 

,ı ~••k., ,, F:. S H A M 
.. lt t ,,. 9 l" &! 11 'niltı, h'I• ,2S 1 ReJİ kuponımı: z.so 

•. ~"~i tie••iae 9t2$ Telefon JO.SO 
't)"l )" Cij h ~ 98 T erko• 18,50 
·-~ a .. " .... ~ u. Çimento 12,10 

~'lıı.q .,._, 1 55 Jttih•t dey. 14,00 
''"·.ıı~lıt Jiiı 35 Şark dey, 1.-

)rj)'tı •e ~7,to f 11Blya ı ,55 
t_. Ç E; S.:c; t •$•k ,.,..,,,. 3,20 

~ '"• /( F I Y A T L A R J 
t.~"iı .. 
l.ı'ı~··k 
~ .... 
~t~"""e 
~.~ 

~'··ı ,,;:""d•rrı 

632,251 p, •• 
80 ~~.06 Relır•t 

.-.ı . l2 MoıluTa 
9.27,25 B ı· 
2 

er ın 

83
.43.,60 V•rıo•a a:::: f Bodapetı• 

l,l?,35 f ~.•drit 
$4 • Bukreı 

/V {J ,77 f Viyana 

]( U T (Satıı) 
K\lJ'1ıı1ı-t ---.. 

16() 

111 
106 
22 

633 
214 

23 
ı ıs 
24 
a:ı 

20 l.lıvü;re 
ı P'!ıeta. 
1 Mark 
t Zdoti 

20 Le,. 
20 Dın.ar 

1 '· erno,,İç 
.A. ltın 

T M•cidiye 
ı. .... kn'>t 

19,14,37 
34,83,-40 

10,91) 
2,02.29 
4,20,50 
J .S tt2S 
5,81,67 

79.46,25 
4,26,50 

808 
18 
49 

~0,50 
19 
53 

- .-
9.L!i 

J.3 J 2 
:ıt.1 • 

MlLLIY~T SALI 21 AGUSTOS 1934 

• • 

EH 1 R H,ABERLERI 1 

BELEDiYEDE 

Yük arabası ve 
Kamyonlai için yol 
Kaymakamlıklar geçilecek 
yolları tesbit edtce1der 

Gürültü ile mücadele tali.matna • 
mesine göre kamyonlarla, yük aral:.a
lannm muayyen yollardan seyriiseler 
etmeleri icap etmektedir. lııtanbul be 
lediyesi dün kaymakamlara bir emir 
göndermit ve mıntakalan dahilinde • 
ki kamyon ve yük araba yollarmm tea 
bitini bildirmiştir. Bu emre göre her 
kaymakamlrk kendi idaresi dahilin -
deki araba ve kamyon yollarmın ha • 
ritasını hazrrlayarak belediyeye gön· 
derecek, belediye de bunlan teabit e
derek alakadarlara tebliğ edecektir. 

Yük arahalan ile kamyonlar bu 
tebligattan sonra kendilerine gösteri
len yollardan batka yerden geçemi • 
yecelderclir. 

Hızlı giden otobüsler 
Maılakta otobüslerin fazla sürat • 

le gittikleri belediyeye tiki.yet edil • 
diğinden belediye Maslak yoluna mo
togj)detli zabtıa memurlan gönder -
mittir. Memurlar otobüslerin süratle
rini tetkik ve fazla süratle giden §O -

förleri tesbit edeceklerdir. 

Kapanma saatleri 
Diildcaruarm kapanmamıa ait ta • 

limatnamenin bütün maddeleri iki 
gündenberi tatbik edilmektedir. Muh 
telif ıikayetlerin arkası keslmittir. 

Eostıncı tramvayı , 
Üsküdar • Fenerbahçe • Bostancı 

tramvay yolunun Haydarpaşa.dan iti
baren Kızıltoprağa ve diğer taraftan 
da. Erenköyüııe kadar olan kıumları 
ikmal edilmittir. Üsküdar Tramvay 
şirketi Haydarpaıadan Kwi>ağalıya 
kadar olan tramvay yolunun i§leyebi
lecek bir hale gelmesi için elektrik 
direklerini dilmıeğe batlaJDJfbr. Şir • 
ket 30 Ağustos Zafer bayramında bat 
tın bu kısmınm açılmaaına çalışmak • 
tadır. 

Seyyar simitçiler 
Birçok si.mitçilerin deyneklere ta

karak açıkta dizi halinde si.mit sattık 
tarı görülmiiftür. Belediye kanununa 
muhalif olan bu vaziyetin menedil • 
mesi alakadarlara bildirilmiştir. 

Yeni ev ve apartıman yap
tırmak isteyen 'er 

İstanbul tehrinin henüz pli.nı ya
pılma.mıı olduğundan hemen her gün 
belediye yeni bir nıhaat ka~ısında 
kalmaktadır. Birçok kimseler latan • 
bulan muhtelif taraflarında ev yap -
mak için belediyeye müracaat etmek· 
te ve izin İstemektedirler. Fakat bu 
müracaallann çoğu dar sokaklarda ve 
tehir planına muvafık olmayacak yer 
!erdedir.. Plan ikmal edilmediği için 
belediye bu müracaatçılara da müsa
ade vennck mecburiyetinde olduğun
dan belediye yeni bir formül bulmuş· 
tur. Buna göre dar sokaklarda ev yap 
tınnak isteyenler muhakkak suretle 
evlerinin önünde; o ıokak geni~liğin
de boş bir yer bırakarak burasrnı tim 
dilik bahçe halinde kullanacaldardır. 
Bu tartı kabul etmeyenlere müaaade 
verilmiyeccktir. Büyük caddelerde 
ev, apartonan yaptıracak olanlar da 
her iki taraftaki evlerin ve apartanan 
I~ irtifaı. niabetinde bina yaptıra -
bıleceklerdır. Bu karar bütün kayma 
kamlıklara bildirilmiştir. 

-·- ---
EKONOMi 

Selanik sergisi 
Dün odada nasıl iştirak 
edebileceğimiz görüıüldü 

Ticaret Odası idare heyeti dün top 
lanmış ve bazı mühim meeeleler et • 
r~fm'!_a g_öriişülmüştür. idare heyeti· 
nın dünku toplantraında Selanik sergi 
aine iş tirak vaziyetimiz konu§ulmuş _ 
tur. Oda, •ergiye ittirak edecek ta • 
cirlerimize kolaylık gösterilmesine ka 
rar vermittir. Bu işle meuul olacak 
bir komisyon bugün mesaiye başlaya· 
caktır. 

Selanik sergisi İştirak komisyonu
na oda namına delege olarak Kara 
Mu&tafa zade Ahmet ve Hakkı Ne • 
zihi Beyler seçilmiflerdir. 

Yani mezat mahalleri 
Türk ofu tehrimiz Ticaret ve Sa

~ayi odıurna bir tezkere göndernı.İ§· 
br. Bu tezkere de, yün, av derisi ve 
tiftik satışlarına mahaus obnak üzere 
mezat mahalleri ve salonlann teaisi 
etrahn~a tetkikat yapılması isteniJ • 
m~ktedı~.. Mezat mahallerinin tesi,i, 
musta~J.in oldufu kadar, alıcının da 
menfaatine uygun görülmeidedir. 

Oda bu hURısta tetkikata baıl:ı. -
IDI§tır. 

Şehrimizdeki almanların 
Hitlere verdiği reyler 
Şehrimizdeki Alman tebaasının Hitlere 

~erdikleri reyler, dün sabah Atto §İlebi 
ıle Almanyaya göiürülmüttür. 

-o-

İn2iliz ve alman sey
yahlllrı geJiyor 

Bugün Oceana avpuru ile ]imanımıza 
500 k~dar lnıiliz seyya!n ı-elecelrtir. Ya. 
rti~ ela 300 kadar Alman seyyahı gelecek-

r. 

Romanya müslümanlarından kırlı ki,ilik bir heyet teneziüh için ,eli 
rimize gelmişlerdir. Seyyah kafilesi Silistre meba.a Dr. Süleyman Ham 
di Beyin reisliği altında bulunmaktadır. Romanyalı misafirler dün sa • 
bah saat 11 de Taksim abidesine bir çelenk bırakmışlardır. 

MAARiFTE 

Liselerde 
Kayıt başladı 

Müracaat eden kız tale
be erkeklerden fazla 
Dünden itibaren bütün lise ve orta 

mekteplerin bütün amıflarma talebe 
kaydına ba§laımuştır. Bu aene ilk mek 
teplerden mezun olan talebelerin mik 
darı pek çok olduğundan orta mek -
teplerin ilk 11nıfma. tehacüm de fazla 
dır. Bilhaaaa lstanbul tarafındaki mek 
teplpere dün tahminden fazla talebe 
müracaat etmittir. Beyoğlu tarafında 
ise Gazio<ımanpata ile Kabataş lise • 
sindt>n maada mektep olmadığı İçin 
bu iki mektebe müracaat eden talebe 
nin mikdarı pepk fazla idi. Maama • 
fih bu sene J tanbulda bulunan erkek 
liselerdeki ilk ve ikinci devre leyli 
talebeleri kimıilen Haydarpa§a lisesi
ne nakledileceklerdir. Yeniden açıla. 
cak olan bu lisede nehari talebe kay • 
dına başlanmrı olduğundan lise ve or
ta mekteplere müracaat eden talebe
nin hepsi birden mektebe kabul edi
lecektir. Haydarpll§a lisesine girecek 
talebenin kayıtlan Kadıköy !Uesinde 
yapılmaktadır. Diğer . liselerle orta 
mekteplere alınacak nehari talebenin 
kayıtlan ;se mekteplerde yapılmak • 
ıadır. 

Kız liseleri ile orta mekteplerine 
almacak talebelerin kayrt muamelesi 
mekteplerde yapılmaktadır. Dün yap 
tığımız tahkikata göre kız liselerine 
ve orta mekteplerine kayıt için mü -
racaat eden mektep mezunları erkek
lere nisbetle bir misli fazladır. 

Darülfünundan mezun olan
ların dip'omaları 

Darülfünunun son senelerinde me 
zun olanlara diploma verilmemişti. 
İstanbul Üniversitesi Darülfünun za • 
manındaki evrakı tetkik ederek me • 
zun olanlan tesbit etınİf ve Maarif ve 
kaletinden müsaade alarak mezunla • 
rm diplomalannı hazırlamı§tır. Diplo 
malar Maarif Vekaletince tasdik edil 
miş., tevzi edilmek üzere Univeraite 
rektörlüğüne gönderilm.iş.tir. Rektör • 
lük bugünden itibaren Darülfünun • 
dan mezun ola nlara ait diplomalan 
tevzi edecektir. Diplomalannı alan • 
lar (sadakat yemini} de edecekler -
dir. 

Terfi listesi te~ lig edildi 
Orta metkeplerle liselerde bulu • 

na.n muallimlerden terfi edenle,·in lis • 
t<;si ~Ü? mekt~.P idarelerine te!>liğ e • 
dılmıttır. Terfı eden muallimlerin ma 
atlan yeni den senesi ba§sndan iti 
ha.ren verilecektir. 

Harun Reşit Bey 
. Maarif Veki.leti. umum müfetti:ı

lennden Harun Reşıt Bey dün lstan· 
bula gelmiıtir. 

ikmal imti~anları 
. Lis.ele~le orta mekteplerde mezn

ruyet ımtıhanına girip ikmale kalan 
!~lebenin imtihanlarına ay bll§mdan 
ıtıbaren batlanacaimı yazmıştık. Is • 
tanbalda bulunan bütün liaelerle or
ta mektep müdürleri yarın Galatasa
ray lisesinde bir toplantı yapat"ak İk· 
mal imtihanları hakkında müzakere
de bulunacaklardır. Bu toplantıda b ·ı 
hassa vekalet tarafından tesbi 1 edi 
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len tahriri imtihanlardan geriye ka • 
lanl~n .~~. ~~n ve ne su.retle yapr
lacagı goruşulecektir. Burulan bafk 
ikmal imtihanlarını yapacak kom. : 1 .. n ron. ara mumeyyizler seçilecektir. Bu 
untıhanlarda ders muallanleri d b 
lunacağı için kotnisyonlarda bu :oku: 
taya çok ehemmiyet verilecektir. 

Otomobilli seyyahlar 
Şehrimize atomobme dört ftalyan sey

yahı gelmiştir. Milanodan hareket ederek 
Belgr&t • Sofya • Edime yolu ile 1 &tan· 
bu]a gelen ıeyyahJar per.şembe günü Trj. 
yeste'ye gideceklerdir. 
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Belçika sefirinin ziyareti 
Belçika Sefiri M. Raymond c1ün To • 

katlryan otelmcle Hariciye Vekili Tevfik 
~üstü Bey; 2iyaret etrr.i~tir. 

POLiSTE 

Bir baba 
Ve kızı boğuldu 
Adamcağız denize düşen 
kızını kurtarmak isteyordu 

Dün Haliçte çok acıklı bir hadise 
olmuı, bir baba denize düşen beı ya
tındaki kızını kurtarmak isterken her 
ikisi de boğulup gitmi§tir. Bu acıklı 
hadise §Öyle olma§tur: Kocaeli vapu· 
ru Kasımpaşa önlerinde tamir edil -
mektedir. Va.putun ba.J dümencisi 
Mehmet Efendi, ailesi ve kızı beı ya
tında Halide ile birlikte vapurun gü
vertesinde oturuyorlarmı:ı- Kızcağız 
güvertede oynarken birdenbire ayafı 
kaymıı ve denize dÜ§m.ÜŞIÜr. Kızınm 
denize dü,tüğünü gören babası Meh
met Efendi, •uda batıp çıkmakta o • 
lan kızını kurtannak için hemen de
nize atlamqtır. Fakat burası batak -
lık olduğundan baba ve kız çamura 
saplanmrt. her ikiııi de boğulup git • 
miıtir. Hadiseyi görenler kendilerini 
ağlamaktan tutamamıtlardır. 

Sarhoş 
Seyfi Efendi isminde birisi, dün 

gece Çembmitaşta nira attığından 
ya.kalanmıı ve üzerinde de bir taban
ca bulunmu§tur. 

Çırpış mı 
Dün saabh aaat 10 da Ankara 

caddesini çıkan Sadığın idaresindeki 
ve gaz yüklü arabaya, toför lstilya • 
nosun kullandığı 3832 numaralı oto • 
büs çarpmı§tır. Sarsıntıdan arabanın 
içinde bulunan 13 yatındaki Mehmet 
Ali yere düpnüf, ayağından yaralan
mıştır. 

Firdevsi'nin 
Bininci yılı 

• 

Edebiyat fakülte profesör
leri Tahrana davet edildi 

lran'ın büyük şairi Firdevsi'nin binin
ci yıldönümü hir ay sonra T alır an' da bü
yük merasimle kutlulanacaktır. lran 
hükümeti bu işle uğra§llDak üzere bir 
komis.yoın seçmiştir. Komiıyon iki 
aydan fazla zamandanberi çalııarak 
merasim programrnı hazrrlamıttır. 
Yapılan programa gö,,., büyük ıairin · 
dünyanın dört kö~inde , buluna~ 
hayranları merasime i§tirak edebile
ceklerdir. lran hükıimeti bu makaat
la Tahrana seyahat edecek olanlara 
pek çok kolaylık gösterecektir. 

Komisyon bundan maada bütün mem· 
leketlerde bulunan üniversitelerin Ede 
biyat Fakültesi Prnfesörlerile reialerini 
resn>en Tahrana davet ebniştir. 

Davetliler Iran Hükümetinin misafiri 
olacak, Br.<U ederlerse Firdevsi hakkın • 
daki fikir ve ka.-Jerini merasimde 
söyliy"bileceklerdir. 

ls.tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi de bu meraoime davet edilmiş oldu
ğundan Fakülte Pı"Ofesörleri toplanarak 
Fakülte Dekanı Köıırülü Zade Fuat B • 
yin Türle Üniversitesini tem·"'- le e · 1 d' ..,,,,e arar 
vernuı er w. 

Bu k.~r M,aarif Vekaletince de mu • 
vafık e:o~~§ ve Fuat Beye yol harçlığı 
da verılmıştır. 

Fuat Bey gelecek halta içinde Tahra
na gidecektir. 
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Seyrisefaini tasfiye 
Seyriıeia.in'e ait itlerin tasfiyesile 

me~gul bulunan ikinci .komisyon meaai
sine başlanuıtu· . 

Bu ikin~: komisyon tasfiye itini altı 
ay zarfında neticelendirecektir. 

Tahakkuk ede<:elı: borçlar ve alacak
lar doğrudan doğruya maliyeye İntikal 
edecektir. Bunlar, yedi sene zarfında ö
denecektir. --

İbrahim Tali Bey 
Trakya umumi müfettiıi lbrahim 

Tali l!ey, b•ı~ün tehrimizden Edirne. 
ve gidecektir. 

MAHKEMELERDE 

Hangi 
Tren ezdi? 
Vaka yerinde mankenle 

bir keşif yapılacak 
Geçen ayın 26 sında Y eniıkapı ile 

Kwnkapı aras;nda bir facia ohnu,, lı • 
mail imıinde bir kayıkçı çrrağı tren al
tında kalıruf, tam midesi hizuından iki 
parçaya bölünerek ölmüştü. Vakarun 
tahkikine o zaman vazıyet etrnif olan 
nöbetçi· müddeiumumisi Salim Bey yap
tığı tahkikatta lsmailin &aat 9 ile ıo.ıs 
arasında çiğnendiğini, bu müddet zar • 
fında ela kaza mahallinden biri Muam
mer, diieri Huan Demir Efendinin idaı·e 
sinde iki trenden ba§ka tren geçmediği
ni tesbit etmittir. Muamma- ve Hasan 
Demir Efenclilet" kazayı inkar ve yollan 
üzerinde adam gönnediklerini söylemelı:· 
te _,... etmi§lerdir. 

Yano ~ uat tam 2ı de hô.dıise 
maiballinde bir keıif yapılacaktır. Bu ke
ıif için Devlet Demiryollan idaresinden 
3 mühendiı celbedilmd<tedir. iki katar 
tertip eclilecStir. Bu katarlar opln o 
gece saat 21 ile 22.15 arasında geçen ka
tarlann ayni olaca!kbr. Ezilen a.dam ce
ıametin:de bir manken yapıtaca.k ve bu 
mankeni trenlerin gÖJÜp gönniyeceği, 
gördükleri noktada treni tevkife munf
fak olup olnuyacaklan, kaç metre conra 
trenin tevkifi kabil .,.acağı tesbit edile
cektir. 

Kutu barı cinayeti 
Beyoğlunda Kutu barında çalgıcı Sa

mi Efendiyi öldürmekten suçlu Adil E· 
fendinin muhalreuıesine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edileceloti. Fakat 
Adil Efendinin Tıbbıadlide mütalıede aJ. 
tında olıcluğu anlaşılmıı, muhakemesi ha· 
nun için ~ güne bırakılırutbr. 

Gizli fuhus 
' 

Zabıta fuhuf ile şiddetle mücadele et-
mel<tedir. Dün de müddeiınnumiliğe ona 
yakın t"andevucu kadın teslim edilmiıtit-. 
Bu kadınlar iıotintak hakimleri tarafmdan 
İsticnp edilmektedir. Randevucu kadın
lardan ba!}ka izinsiz ve gizli fuhu§ yapan 
kadınlar da takip edilmekte ve yakala • 
mp adliyeye teslim olanmaktadırlar. 

Tarı vapurundaki kaçak 
içkiler davası 

Dün gümrükte sekizinci ihtisas 
mahkemesinde Tarı vapurunda bulu
nan kaçak içkilerden doğan dayaya 
devam. edilmiştir. Dünkü celsede 
mahkeme, es.ki mahkümiyet karann
da ısrar ehnittir. 

~ümüş paralar 
Juri heyeti buırün 

toplanıyor 
Gümü§ paraların tekli müsabakasına 

iııtirak edenlerin eserlerinô tetkik ede • 
cek ve bunların en muvafık olanını ayı
racak olan jüri bugÜn darphanede içti
ma edecelctiT. Bu tetkikat yedi gün sü
recek, yedi gün sonra intiıhap e~ecek o
lan niimune Maliye V el<aletine gönderi
lecek, eğer bu nilmune Maliye V ekô.leti 
tarafından tasvip olunursa burada der • · 
hal kalıp yapılarak paralann darbrna 
başlanacaktır • 

Şekli Maliye V ekaletinr I \uıb·ı l ~_.; • 
len bronz on paralıldann oclarbına ela gü
müt paralarla beraber ba§lanması mLn•· 
temeldir. Maamafih ba Jıu..,s henüz te
karrür etmemiştir. 

Müsabakaya ecnebi sanatkarlara yap
brılan eserler verildiğine dair olan dedi
kodunun mahiyeti anlaşrlmıştır. Darpha· 
neye resmen böyle bit: ihbar yapılmamış, f 
darphane de remıen bu hususta tahkikat 
yapmamııtır. Bu dedikodu, dün de yazdı· 
ğımız aibi, tamamen gayrirea.mi bir şe -
kilde mevzuabahoolan böyle bir ihtimal
den tevellüt etmiştir. Esasen dünkü nÜı· 
hamızda darphanenin bu para müsabaka 
ıs işinde çok hassas davT'andığını yazm.11· 
tık. Darphane mevzuub&nsolan bu ihti
mali de nazandikkatten uzak tutmamıf 
ve böyle bir §eyin vaki olmamasını tem-in 

1 
İç.İn icap eden bütün tedbirleri almıştır. 
Mahaza böyle bir şey olmasına da İm· 
kan tasavvur ~tadır. ı 

GVMRVKLERDE 

Sahte beyanname 
Bundan bir müddet evvel Galata 

gÜmrüğünde bir yolsuzluk tabkika • 
tına batlanmııtı. 11 balye kumatm 
Japon malı olduğu halde Yunan ma
lı gibi gösterilerek memlekete ithal 
edilmek istenilmesinden doğan bu tah 
kikat neticelenmiştir. Kumaşlann 
top dibinde bulunan damgalannın 
kaybedildiği ve sahte beyanname tan 
zim edildiği anlaıılınııtır. Bu İfle ala· 
kası görülenler Adljyeye verilecek • 
lerdir. 

Gizli gemi işletenler 
Gümrük muhafaza teşkilatı sene

lerdenberi kaçak suretile Türk' sula • 
nnda seyriiae_fer eden 25 parça kadar 
şılcp ve motor sahibi hakkında taki· 
bat yapmıt ve hazırlanan evrak ihti· 
sas mahkemesine tevdi edilmiııt;r. 

Öğrendiğimize göre; bunların bir 
çok hileli muamelelerle timdiye ka • 
<lar gizli tutulduğu anlaşılmıştır. Zan. 
altında bulunan ve birkaç gemi işlet· 
tiği teobit edilen ecnebi tebaasından 
bir Zfttın muvazaa ile timdiye kadar 
elindeki gemileri kapotaj kam.nuna 
muhalif olarak ku!landığı da meyda· 
na çıkarıl!Tllştrr. Tahkikata devam e
dilmektedir. 
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Araplar ve yahudi!er 

M. Hitler'in açhğı çığır, Alrika
da da tesirini gösteriyor. Yalnız a· 
rada bir fark var: Siimi düşmanı 
olamıyan Araplar, Yahudi düşma
nı oluyorlar... Cezayirin Cons
tantine şehrinde çıkan son karışık
lıklar ve yapılan kitaller bunun 
bariz bir delilidir. 

Araplar ne istiyorlar? Niçin Ya
hudileri kesiyorlar? 

Bundan hayli bir müddet evvel, 
Fili.stin'de de böyle bir karışıklık 
çıkmış, epeyce muharebeler olmuş
tu. 

Fakat Cezayirdeki son hareket
lerle, Filistin vekayii arasında e
saslı bir #ark vardır. ikisinin ma. 
nası başka başkadır. 

Cezayirdeki İsyan daha ziyade 
Yahudilerin şahsında müstemleke
ci bir siyasete, "emperiyaliat,, bir 
harekete hücumdur. Bunu, bir çok 
Fransızlar dahi itiraf etmekten çe
kinmemiJlerdir. 

Sas'ı Fas eden General Lyautey 
burada Fraıısız hükümraniyetini 
tesis etmek ve yerlilere kabul ettir• 
mek için bir uwl koymuşta: 

Kuvvet göstermek! 
Bu kuvveti göstermek için de 

yerlilerin muhakkak anavatan va
tandaşlarından daha az hukuka 
malik olması lazımdı. işte bu, yer
lilerin ~anını sıkıyor ve bir çok iti
raz/an davet ediyordu. Arapların 
zaman zaman kalkınmalarının se
bebi de bu idi. 

1921 de böyle bir hareket oldu. 
Fakat derhal Generale Lyaatey'in 
uau~ü tatb;k edildi: kuvvet göste
rildi· Ve hareket süratle bastırıl
dı. Fakat unutmamalı ki 1921 drn 
zamanımıza kadar on üç sene geç
miştir. Bu zaman zarfında Arap
lann iddialan ve İstekleri daha 
şuurlanmış, daha lazlalaş'!'ıfhr. 

Araplar ne ütiyorlar? Bir defa 
buna bakalım: 

§ Yerli ehalinin meclislerde hiç 
olmazsa beste iki nisbetinde tem-
sili, · 

§ Teşrii intihabata iştirak, 
§ Müsavi memrıriyet:erde mü • 

savi maaş, 

§ Hizmeti askeriyede mmavat, 
§ Arap zürraının (yani F el/ah

ların) zirai krediye İftirak ettiril
mesi. 

Filhakika Araplar bütün bu 
haklardan mahrumdurlar. Bundan 
baışka medeni bir memlekette me
deni insanların istifade ettikleri 
bir çok haklar vardır ki bunlardan 
Arapların istifade etmesine imkan 
yoktur. 

Bugün bir Arap çiftçisi günde 
beş, altı franga çalıpnaktadır. 
Ziirraın ziraat için liizımgelen kre
diyi sermayesi 60.000.000 lranga 
baliğ o.'an "Zirai Kredi Sandığın
dan,, temin etmesine imkan yok
tur. 

Haıbuki diğer taraftan Yahudi
ler, Frgn:nz/arla müsavi muame
le görmektedirler. Ve Fellahlar 
meşru sahada bulamadıkları kre
diyi bittabi liizımgeldiği zaman 
mürabahacılar vasıtasile temin et
mektedirler. 

işte "Constantine,, deki Arapla
rın mürabahacılara karşı a.~ıklan 
vaziyetin sebebini burada arama • 
lıdır. 

Bu da bir defa daha müstemle
keci sİofaretin mahzurlarını göster
mistir. Filhakika simdiki halde Ce-. . 
zayfrdeki kıtal bastırılmıshr. Kıta
le kalkışan bir çok kims:ler yaka
lanmıştır. Fakat fenalığı vücuda 
g~tiren se~epler izale edilememiş
tır. Cezayırde sulhan ve $Ükünun 
tesisi içiırı evvelemirde bu liizımdır. 
Yoksa bu gibi vekayiin zaman za
"?!an pat~:ıması daima ihtimal da
nıiindedir. 

Mümtaz FAiK 

?6 tayyare 
Halkımız bu sene orduya 

26 tayyare hediye etti 
Bu •ene 30 Ağustos Tayyare bay

ra~ı yurdun her yerinde büyük me • 
rasımle kutlulanacaktır. Hu vilayet 
ve kazada programlar çiz:ibnclrteclir. 
Halkonız, bu sene kahraman ordu • 
muza 26 tayyare armağan etmittir . 
Bunlardan bir kısmının isim koruna • 
sı 30 Ağustosta yaprlacaktır. 30 Ağuı 
tosta adlan konacak tayyareler şan • 
!ardır : B~fra, Bulvadin, Çarşamba, 
Orbangazı, Kadıköy, l&tanbnl, i:.artal. 
Beykoz, Alpullu, Zonguldak, Bartin. 
Ereğli, Karadeniz, Akdağmadeni, A
yancık. 

Tevfik Rüştü Bey Ce
nevreye gidiyor 

Har~c!ye Ve.kili ı:evf~ Rüştü Bey, Sof. 
Y~ S~firı Şe".kı Beyın zıyaretini kabul et
,.,,~tır. Te".fi1< .Rüştü Bey, eylül ayı Mil
letler __ Cemıyctı toi'lantısına iştir~k et • 
m .. k uzere Cene\lre'ye gidecektir~ 
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Se.qahat intibaları : 3 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

İnsan hangi yolda en aşağı bir 
kilo toprak yutar? 

Otomobil ile Avrupaya seyahat j Türkiyeden bir kanf yer istemiyor. 
edecekleri alakadar eden bir mese- Fakat diğer ko~ularından istiyor. 
le de muhtel:f memleketlerde ben- O halde Türkiye neden diğer kom
zin fiatidir. Bunun için geçtiğimiz fuların hudutlarını kefalet albna 
her memleketteki benzin fiatlerini aldı? 
bildirmeği faydalı buldum. Hemen Halk tabakası arasında Musta
söyliyeyim ki benzin bizim gittiği- fa Kemal Türkiyesine kartı büyük 
miz hiç bir memlekette Türkiyede bir hürmet olduğunu her temastan 
olduğu kadar pahalı değildir. Bize anladık. Bulgarların milli terbiye
en yakın olan Yugoelavyadır ki o- leri eski Türkiyeden nefret nokta
rada da lstanbula nazaran litre ha- sında temerküz ediyor. Fakat bu, 
tına altmıt para daha ucuzdur- Cumhuriyet Türkiyesi hakkında 

MiLLiYET SALI 21 ACUSTOS 1934 

r Öz dilimizle ) 
Türkçe konuıalım 
Bizden olmayanlan aramızda 

türkçe konuşturmak ıçın epeyce 
alınteri dökmüş, soluk tüketmiş
tik. 

Ne yaptıksa boşa çıkh, ~yürü
temedik. Herkes gene bildiğini 
okuyor, bildiğini söylüyor. 

Başkalarının türkçe konuştukla
rını görmeği hep isteriz. 

Ancak onlardan önce biz türkçe 
konuşmalıyız. 

Giri,t.ten gelenler içinde, aradan. 
bunca yıllar geçmif iken gene ana 
dilleri rumcadan şaşmıyanlar var. 
Makedonyanın Bulgarca konu

şan yerlerinden gelenler, türkçe
yi bir türlü öğrenemediler. 

Arnavutlar bile .zoru görmedik
çe türkçe korıuşmuyor~ar. 

Serliçe, Gırebene, Türkleri Rum
cayı, Razlıl., Petriç, Menlik göç
men (muhacir) leri bulgarcayı u
nutmaJılar. 
Düşünmeli ki bunlar anayurda 

sığmalı 11 yıl oldu. 
11 Yıl içinde türkçeyi öğrenme

leri ge~eh clej"l miydi? 

program 
ISTANBUL' 
18 30: Pli.k neırİyab. 19: Meaat Cemir h. 

tarafından çocuUara maaal. 19.,.30: Türk mu
aiki neıriyab: (Stüdyo aa.z hcyf"ti ve Y ~tar 
B., Emel H. Meliha banrmlar.) 21,20: A,Jal\a 
Te borsa haberleri. 21,30: Stüayo orkeıtraar. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45: Budape4te konser orkntrası. 22: Ha· 

herler. 22,50: Siean musikisi. 23,15: Hava ra· 
poru. 23,20: Viyolonsel konseri. 24: Dana ma· 
aikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,20: Muhtelif tarlı.ılar. 21,50: Radyo piye• 

si. 22,30: Radyo orkestrası. (operetler.) 23: 
Haberler ••· 23,15: Orkestra refakatile popÜ• 
Jer ıa.rkılar. 23,45: Dans pl&klan. 

223 Klu. V ARŞOV A, 1345 m, 
20,15: Piyano musikisi. - Musahabe. 21,12: 

Plak (taeanni) - Mı:aahabe. 21,55: Viyana· 
dan naklen Polonya musikisi. 23,30: Konfe• 
ra.nı. 23,45: Dans plakları. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyah. 19.05: Kanıık 

lconıer. 20,30: Oni•eraite. 20,45: Pl.:i.k. 21: Kon 
feranı. 21,15: Senfonik konser. 22: Musahabe 
22,15: Senfonik koaserin devamı. 23: Haber
ler. 23,30: PJ&k. 

875 Kbz. LEIPZIG, 382 m. 
21: Haberler. 21,10: Saar. 21,35: Milli nq• 

riyat. 22: Senfonik ak.tam konıeri. 23,20: Ha· 
berler. 23,50: Beetho•enin eaerlereinden so
natlar. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: "CUARANY., isimli Conezin e•erle
rinden 4 perdelik opera temsili. Müteakıben 
son haberler. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21: Musahab.!. - Pl&k. 21,-45: Bir perdelik 

temsil. 22.30: Musahabe. - Senfonik konser. 
230 Khz, LOKSFMBURG. 1304 m, 
Lüksemburg aktamı. 20,40: L:.ikaemburl' 

musikisi. 21: Dünya haberleri. 21,20: Karrıık 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti llavidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 ·1641 <tll( 

os ANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 186 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin bathca §ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Herkesçe maliim olduğu üzere değildir. lnkılabımızın takdirkan
htanbulda benzin fiati beher litre- dırlar. Avdette Tırnova'da benzin 
si yirmi be~ kurutadır. Buna kartı almak için durmuftuk. Otomobilin 
Bulgar:standa litresi on bir leva, üstünde ISTANBUL plakasını gö
yani on dört kuru~a, Yugoılavyada ren halk bermutat etrafrmızı aldı. 
litresi, tehrine göre, yedi buçuktan Merak ve alaka ile İstanbul pla.ka
sekiz buçuk dinara, yani vasati lı otomobili seyredenler arasında 
yirmi üç buçuk kunJla, Italyada bir tane9İ yanımıza geldi. Kendini 
bir liret doksan sekiz santime, takdim etti: 
yani yirmi bir buçuk kurup, A- - Ben Cimnaz muallinılerin
vusturyada tehrine &öre, elli kro· den falanım dedi. Sonra yeni Tür
fen' den altmı' bet kroşen'e yani kiye hakkında cidden samımı ve 
on iki buçuk kuruştan on alb ku- çok hararetli bir nutuk söyledi. 
ruşa, Almanyada otuz bet fenik' Dikkat ettim: Türkiye kelimesinin 
ten otuz sekiz fenik'e, yani on yedi önüne daima "yeni,, veyahut "Mus
buçuk kuruştan on dokuz kurufa, tafa Kemal,, kelimesini koynıağa 
Macuistanda kırk sekiz filer'den itina ediyordu. Türle· Bulgar kar
elli bir filer'e yani on üç buçuk ku- dt!fliğinin Cumhuriyet ile ~ladığı 
ruştan on beş kurufa, Romanyada nı söyledi. Bu samimi sözler beni de 
da yedi ley' den dokuz ley'e yani harekete getirdi. Ben de Türk. Bul. 
sekiz on kuruta s.-ıtılıyor. gar münasebetleri hakkında bir-

Öğretmediğimiz için suç bi.zd e
dir d iyemeyiz. Hayır, böyle bir 
söz gülünç dü,er. 

orkrıh'a konseri. 21.J:;: Musahabe. 21,40: Kıtı· H 1 b k 1 1 • 
....,k konse"n devamı 22: Aske,; mu•ikô. 22,30: er tür Ü an a muame e erı yapar• 
Radyo orkeatraır. 23,30~ D ana plaklan. 

Öğrenmeğe istek:eri olsaydı şim
diye kadar öğrenilerdi. 

592 Khr. ViYANA, S07 m. 1 4581 
20,30: Haberler. 20,40: Radyo orkeıttası. ----------------------------

Başkalanna "türkçe konuş!,, 
derken kendi içimizd!!n bir tahım
lannın türkçeden ayrı dil konuş
tuklarını görmek acı geliyor. 

T ürkiyede Türk dili birliğinin ilk 

22,30: Musahabe. 23,05: lktisadi neıriyat. 23,30 
f-T.tberler. 23,50: Eıperantoca nf'triyat. 24: 
Viyolonsel konseri. 24,25: ~ce konseri~ 

ı1ı Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
11,15: Sabah konseri. ( operetl~r.J - Musa• 

habe. JS,30: Kız.tlordu için ne~riyat. 21: Edebi~ 
)'at. 22'"':° tcnf'bi dilJer:ende neıriyat. 

R32 Kh%. MOSKOV A 1 361 m. 
..,." n .. ..,11 YT>uo:iJo:iıı:i. 

önce bizim kendi içimizdekilerin --------------

Bulgar" stan yo!ile Avrupaya git- kaç kelime söyledim. Az kaldı Cim
meğe karar verirken, bu menıle- nam hocası ile bir Türkiye · Bulga
kette hükumet darbesile neticele- ristan ittifakı imzalayacaktık. 
nen hadiselerin bırakabilmesi muh- Herhalde çok dost olarak ayrıldık. 
temel olan karıpklıklardan kork- Bulgarların Türkiye haldondni 
muttum. Hatta bizden evvel Av- iyi hislerinden bahsederken, ayni ' 
rupaya giden bir kaç kafile bu en- hissin Bulgaristanda yafayan Türk. 
dişe dolayısile denizden Romanya !er hakkında da gösterilmesini te
yolunu tercih etmitlerdi. Bu endişe- menni etmek bir vicdan borcudur. 
nin h"ç varit olmadığını anlamak Ne yazık ki zavallı Türkler ve bil. 
için çok zaman geçmed:. Bulgaris- hassa Rusçuk ve Deliorman'daki 
tana gird'k; çrl·trk. Geçmiş hafta- millettatlarıınız çok fena muame
lar içinde bu memleketin fevkalii- lelere maruz kalmaktadırlar- Bu
de hadiselere sahne olduğuna dela- nun teferruabna girişecek değilim. 
let edecek tek bir emare yoktu. Fakat bana anlatılan bazı hadise. 
Her şey normal, her İf tabii cere- !er yürek srzlatıcıdır. 
yanında devam ediyordu. Sofyada bir gÜn kaldıktan sonra 

Bulgaristan Türkiyeye nazaran temmuzun altıncı günü sabahleyin 
harikuli.de ucuz bir memlekettir. hareket ettrk. Sofyıwlan hudut elli 
Sofyada en iyi otelde iki yataklı ve dört kilometre uzanluğuıııda bir 
çinde sıcak ve soğuk akar suyu o- yoldur. Bu yolun kırk bir kilomet
lan bir oda ancak üç lirayadır. Elli resi gümrük muamelesinin yapıldı. 
kuruşa en iyi lokantada yemek ye- ğı Dragoman istasyonuna kadar o
nilebilir. Sofyaya nazaran diğer lan mesafedir. Geri kalan on üç 
,ehirler ve hele köyler daha pek kilometresi de yolcuyu Yugoslav 
;ok ucuzdur. Bulgaristanda türkçe hududwıa götürüyor. Bulgaristan
ik nci bir lisandır. Sofyada herhan- dan çıkıt yolunun çok fena olduğu
gi mağaza veya lokantaya gidip nu geçen sene ayni yolu kateden 
türllçe konu bilirsiniz. Bulgarista- bir arlladattan öğrenmİftİm. Mem
na girerken de çıkarken de güm. nuniyetle gördük ki yolun fena ta
rüklerde memurlarla türkçe konu,- rafları yapılmı•. Doğru ve iyi bir 
tuk. Bulgarların Türlciyeye kartı tose yolcuyu Bulgar toprakların
sempatileri olmakla beraber, Bal- dan drşıan çıkarıyor. 
kan misakından dolayı bize karfı Dragomnn'dan on üc kilometre 
azıcrk muğberdirler. Temaıı ettiği- sonra Yugos;lavya hududuna var 
m"z Bulgarlardan öğrendik ki Bal- clığımızı karşıınıza çıkan iki Yu
kan misakı Bulgaristanda pek fe- goslav askerinin İşaretlerinden an
na bir telakkiye uğramıttır. Bul- ladık. Yüz metre kadar ileride de 
garlar Balkan misakını kendi a- yol bir yandan diğer yana kadar 
leyhlerine müteveccih bir kombi- Yugoslav milli renklerile boyan
nezon telakki ediyorlar. Bir Bul- mıf bir direk ile kapanm"1ı. Yanı
gar münevveri bize fU sözleri söy- mıza gelen iki asker pasaportları
ledi: mızı tetkik etti ve yolu kapayan 

- Balkan misakı Balkanlarda direğe kadar ilerlememize müsaa
istatükoyu muhafaza için g:İrifil- de edildi. Direğe varınca durduk. 
mit bir taahhüttür. Bulgaristan Burada pasaport ve gümrük mu-

türkçey: benimsemelerile koruna
bileceğ:ni unumamalıyız. 

Türkler! Sr.zi Türk saymamızı 
istiyorsanız türkçe konuşunuz! 

M. SALAHATTJN 

TEŞEK.K UR 
Maarif hayatına 45 sene hizmet ettik

en gonra lstanbul'da vefat eden sevgili 
ve de"erli pederin mütekait muallim Sa
dettin Bey için taziyede bulunan ar
kAdaşlara te!"'ldriirler ederim. 
Turba! ilk mektebi ba§tnualliıni Ali Riza. 

Müeasif bir irtihal 
Meriıum avukat Mehmet Ziya Beyin 

kerimesi ve avukat F ..-it Beyin hemşi • 
re.i Hatice Satia Hanını müpteli oldu
ğu rahatsızlıktan iEakatyap olamıyarak 
irtihal etmi§tir. Cenll7JCSi çar§llD'ba günü 
öiile namanndan ..,...... AyM<Jiya cami • 
inden kaldırılarak EyÜpte aile makberesi
ne defnolunacaktır. Çelenk gctirilınerrıe
ai rica olunur. 

amelesi yapıldı. Yugoslav gümrü- \ 
ğü başka memlekette görmediği

miz bir tedbir daha aldı. Otomobi
lin iki tarafına sicim ile mühürlü 
kurtun Mtı ve bu mühürlerin Yu
goslav hududundan çıkıncaya ka
dar asılı olarak kalmasını tenbih 
etti. Bundan sonra da d irek kalktı 
ve Y ugoslavyanın içine doğru iler
ledik Saat onda Pirot 'ehrine, öğ
leden yarım saat sonra da Nit'e 
vardık. Yugos!avyanın her tehrine 
girip çıktıkça jandarmalar ve po
lisler pasaportları muayene ediyor
lar- Bu, ancak bir iki dakikalık bir 
muamele olmakla beraber, yolcu
nun ikide bir jandarma tarafından 
durdurulması turist üzerinde hof 
bir tesir bırakmıyor. Ancak şunu 
söylemek lazımdır ki Yugoslav po

lis ve jandarmaları son derece na
zrk kimselerdir. Bu dost memleket
te daima nazik muameleye ma • 
ruz kaldık. 

Milliyet'in romanı: 58 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
karanlığına nasıl dayanacak? Yok
sa burada yinni otuz tabut vardı. 
Birine kendisi girer birine de Hak. 
lı, rahatça uyurlardı. Ya gece? ya 
gecenin hastahane ıargısı gibi in
sanı tirit fİrit, kat kat saran karan
lığı? 

ödağacaı kokusu sinmişti. Bu iki 
kokunun ne olduğunu bilmiyordu. 
ölülerıin kokusu olduğunu sandı. 
ölühırin kokusu! demek ölüler ta
butluğa doğru yaklatıyorlardı; 
çünkü kokuları geliyordu. Sırbnı 
bir fey dürttü. Tabutun sahihi o
lan ölü mü geldi? Geldi de: 

Köpeği canlılara karşı kuvvetli 
bir bekçi idi. Fakat tabutluğa ge
lecek görünmez ölülere ka"'ı? 

- Benim tabutumda ne isin 
var? defol benim yerimden. Git 
kendi evine! mi diyecekti. 

Van gölü i~letme ida
resi müdürlüğünden: 

Deniz ve kara motörlerini 
monte, tamir ve işletmeye 
mukt::.:lir 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 işlet
me Müdürlüğüne göndermele-
ri. (4901) 5275 

BONO 
MUBADIL, YURUTLUK 

lstanbul, Balıkpazar No. 6 Vaıil. (1999) 

Yugoslavyaya geçince yollar bi· 
raz daha iyile,iyor. Yol itaretleri 
daha muntazam oluyor. Dragoman' 
dan Nit'e kadar giden f<>Ml, azacık 
eskimit olmakla beraber, rahat ge
çilecek bir yoldur. Biz, lstanbul -
Londra yolunun bir parçası olan 
·bu yolda ancak Krusevoç tehrine 
kadar gittik. Orada ana yolu brra
karak Kralyevo yolunu aldık. Çün
kü Adriyatik sahiline geçerek ltal
yaya bu yoldan girmek kararında 
idik. Bu ana yoldan ayrılmanın 
hata olduğunu bilahare anladık. 
Bu defa da Europa T ouring kita
bının ipek ve Adriyatik sahili yol
ları hakkında verdiği malumata 
kurban olduk. 

Ana yoldan ayrıldıktan sonra 
toprak bir yol tuttuk. Saat üçü on 
beş dakika geçeden sonra Kralye
vo'ya vardığımız zaman, her •biri
miz birer lcilo toprak yutmuf bulu
nuyorıduk. 

'.A. Ş. 

butunda yatmıyor ki kovmak hak
kı olsun. Öbür iyi ölünün tabutun
da yatıyor. Tabutun üstündeki iki 
parlıyan ı,1k sağa ırola titremeğe 
bafladı. Çık buradan Sansaros ! 
der gibi. Ve yaklafıyordu. 

Köpek bu sefer atıldı. Sansaros 
yüzünü avuçlarının içine sakladı. 
Hafif, kısa bir boğuflll& oldu ve 
arkasından bir cıyaklama ses geldi. 
Parmaklarının arasından yüreği 
çarpa çarpa baktı. Ve bu, rahatça 
gecelemek için oraya gelen bir sa
hipsiz kedi idi. Köpek ona hırlamıt 
ve korkutup kaçınnıştı. Sansaros 
soluk soluğa uyuya kaldı. 

Herkes kıraathanenin önüne dol
muf, duvara büyük harflerle yapıf
bnlmıf ajans telgraflannı okuyor
du. 

'Pe lafı camiin pabucluğuna fırlattı. 
"Geriye çekildi. Köpek sinerek git
ti, pabucluktan bir tek kundura 
kapb. Kapması ile kaçması bir ol· 
du. ilerideki bir köfeyi sapını,tı. 
5ansaros ağır ağır ve gözlerinin i
çi güle güle yürüdü. Köşeyi saptığı 
zaman Haklı onu bekliyordu ve 
duvarın dibinde parça parça edil
mit bir kundura duruyordu. San
earoa köpeğini oktadı. Köpek San
sarosun elini yaladı. Ve yürüdüler. 
Akpma kadar haylaz mahalle ço
cuğu gibi ça~ıları, pazarları, so
kakları dolattı. Gece için kendine 
yatacak, barınacak bir yer arıyor
du. Bir yer bilmediği için döne do
lasa tek kundura aşırdığı camiin 
ö~üne geldi. Avluya girdi. Şadır
vandan bir su içti. Camiin etrafını 
dol~ırken kırık ve açık bir kapı 
gözüne ·ıi,ti. Buraııı bir tabutluk
tu. Sansaros ölüden falan korkmu
yordu. Onların çe,idini görmü~tü. 
Hele tabuttan h'ç korkusu yoktu. 
Fakat t"h••tluğa cökP.cek ge~enın 

Karar verdi, başka bir yer bula
mazsa buraya gelecek. Ne yapma
lı? Bata gelen çekilir. 

Ve tabiidir ki yapyabancı bir te· 
hirde b&fka münas:p bir yer bula
madı. Yatsı namazı bitti, imam 
müezzin gitti. Tabutluğa kimse 
bakmadı. iki dost birer tabutun i
çine yerleftiler. Bir aralrk Sansa· 
ros rahatsız oldu. Yattığı tabutun 
yanına devrilmi' bir tene,ir tahta
sına eli dokundu. Tene~ir nemli 

Birdenbire doğruldu. Onu hisse
den köpek le tabuttan başını çıka
rıp arkadatına baktı. Karanlıkta 
parlıyan dört göz biribirine cesa
ret verdi. Tekrar yattı, tekrar sır
tını dürten oldu. Artık korkmuyor
du. Haklı uyanıktı ve bekçilik edi
yordu. Eli ile omuzunu yoklarken 
anladı ki tabutun saMbi ölü ses çı
karmamı,, sırtına batan fey tabu
tun kolunu tabana bağlıyan vida
nın tahtada açtığı delikten fırlıyan 
bir parça kıymıktır. Bu sefer tam 
uyuyacağı zaman köpeğin ince in
ce hırlamasını işitti. Haklı iki ar
ka ayağı üstüne oturmuf bir tarafa 
doğru hırlıyordu. Cözlerini gezdir
di, karfı kö~deki tabutlardan bir 
tanesinin tepesinde iki sarı ışık pa
rıldıyordu. insanın gözbebeklerini 
yakan ve içini ürperten iki ışrk. it
te bu sefer gerçekten bir ölü gel· 
mi~ti. Peki ama ne çıkar? Onun ta-

Sansaros, yanıbatında ayrılmaz 
dostu Haklı, bu kalabalığa karıt· 
tılar. Haklı tundan bundan baston, 
tekme yememek için Sansarosun a
yaklarının dibinden ayrılmıyordu. 
Sansaros hiç bilmedi&; , ittimediği 
sözler ~itiyorıdu: ihtilal, sosyalist, 
Gerenski, sulh, zafer, Suriye, çöl... 

. . 

. idi . Bu yaf bu·, gibi bir ha~a olarak 
ht-r yanını kaple.dı. Hemen -;-lini • 
çekti, yüzünü öteye cevirdi. Tabut
lara İnce, fakat a~ır b=r günlük, 

Moskof ta ilrtilal çıkını,, Gerenski 
hafa geçmiş. Çan devirmişler. Suri
yeden Mısıra gtbnek için artık yol
lar açılınış. Millet has ekmek, tera
yağlı sütlü çörek yiyormuş. Arife
zade yetim çocukla'"a bir ça~ır 

Mobilya Mnuakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasının muhaJfl' 
men bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruşat ve tesise. 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 5 Eylül 934 çarşamba günü saat 15 de Ns 
fıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır· 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Od~· 
sı vesikası ve 3000 liralık teminat mektubu ile birlikte ınıl 
nakasa saatinden evvel Komisyon Riyasetine vermeleri icab 

der. d 
Talipler bu husustaki ~artnameleri (40) lira mukabilin

3
)e 

Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (463 
5t49 

Gümüıhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Ikisu. Şiran yolunun muhtelif mevkilerinde 12 parÇ 
keşifnamesi mucibince 8383 lira 55 kuruş bedeli keşifli k~~ 
rülerin inşaat ve tamiri 5-8-934 tarihinden itibaren 20 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştıt· 
ihalesi 26-8-934 pazar günü saat 16 da icra kılmac:ağmd 
kanununun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve sair 'I 
sikalann bir zarfa ve yüzde itibarile yapdacak teklifi açık " 
okunaklı adres ve irnzasile bir zarfa koyarak her ikisini ds' 
hi aynca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 cJ.e 
Gümüşhane Daimi Encümeni Riyasetine makf:suz mukab1' 

linde vermiş bulunacağından ve daha fazla malfunat a1ınıJı 
isteyenlerin Encümen Kalemine müracaatları ilan olunur. 

(4765) -· 4157 

lstaabul Mıntaka San'at Mekte 
bi Müdürlüğündenı 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanls· 
rma 1-9-934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite' 
cektir. ıt 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte haZ= 
bulunmaları lazımdır. lkınal imtih· nl n esnasında hasta ol• 
duklarmı Tabip raporile isbat edemiyenler; smıfta ipka bf' 
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanlar, 1-1 O- 934 tarihinde mektepte ııaııt 

bulunacaklardır. ( 4645) sos1 

s-epeıi çikolatlı pasta dağıbruf. 
Herkes aeviniyorıdu. Bir koçan 

kaynamış Mısırı Donanma Cemi
yeti menfaatine müzayedeye çı
karmışlardı. 

He kafadan bir ses, her keseden 
bir para çıkıyor. Benden on! BeD
den bet! Benden yirmi bet daha! 
Haraç! Hamiyet erbabı yok mu 
he ... y ! Yüz kırk yedi lira on dokuz! 
haraç! Haraç! veriyorum bir! ve
riyorum iki! veriyorum ü .... 

Sansan>a Karadeniz kıyıların
~ ayrılalı beri, kim ıbilir kaç yıl 
ohnuftu ki ınısır yeyemişti. Kayna
llllf mrsır koçanını satıyorlar san
dı. Koçanın dumanları henüz ince 
ince tütüyordu. Karnının acddığı
m da hissetmişti. Mezadı haykı
ran adama doğru, toför Mustafa 
efendinin kahve renkli, kağıt yir
mi bet kurufunu uzattı. 

- Ben bu kadar veriyorum! 
He~ea Sansarosa baktı ve bir 

alkq tubanı 'koptu. 
Y W;,,..••k! - af& ... ..,,.u . 

- Varol vatan evladı! 
- Donanmai hümayunumuzun 

itilayi f&11 ve ferefi, sattveti Osma
niyemizin bilme m nesi uğrunda 
varmı yoğunu ... 

Bir dizi laf nulıku. 
Sansaros korkmuttu. Para11nı 

alıdıkları halde ınısın ııatmıyacak-

)arını, vaz geçtiklerini &andı. ti~ 
huki o kocaman ınısrra öyle haJ ç 

çelciyordu ki.- canını İlıl'eraeler ~ 
recekti. 

Derken bir ıus puı ! 
Hiç kimse pey sürmedi. . e' 
Sansaıosun vatıan uğrundaki-~' 

dakarlığına kartı koçanın aJ1I" 

kalmasını iatiyorlarıdı. Nihayet ııı; 
zatçı bir daha haraçladıktan sa;,. 
haraç üüç ! dedi ve koçanı Sa ~f 
rosun eline tututturdu. Bir il 
gürültüsü daha çınladı. . il 

O sırada bir bacağı kesıl~e 
genç bir zabit koltuk deyneklet 
dayana dayana sokuldu. • 

- Haraç bitti mi? 
- Bitti dediler. ,o' 

Saıw.aros bir kenarda heniiı if 
ğumamış mısır koçanını keyifle, el' 
tahla kemiriyorıdu. Genç .,e 1 

bacaklı zabit: . pe4 
- O çocuj1un venliği yi~ pe~ 

kuruş kendisine iade edinız, ,e· 
size ona karşılık yüz kurut ~ 
ceğim, dedi. . 1ıel 

Çor.uğun kahve renkli yirnı1 to' 
kurutunu geri verdiler· ~aı:'~tı· 
pişman oldular, koçanı gen a 
!ar diye korktu. 

-Korkma dediler. 
- Bitmedi--



Moda casusluğu 
Casusluk sade siyasette yapılmaz 
Büyük' mağazaların elbisemodellerini çalan 

bir casus şcbeksi bulundu 
Dünyada casusluk ..de aiyasette Danimarkadaki büyük el.biee ma-

•llkerl.ikte olmaz,modada da olur. ğazal.ırmdan bir çoğunun mümes-
V alaa ıuılı:erlikte siya.sette memle- aili olduğunu söyliyen bir zat Viya. 
ketleri fetdıetmek van:lır.Fakat mo- nada.ki bir terzihaneye girerek en 
dada muhiti, kalpleri fethetmek M>n elbiseleri tetkik etmit ve son
lllevzuuhalıistir. ra hunları aynen Pariste gördüğü-

Bu i~rla ikisinin de anahtarı- nü ıöyliyerek dıtan çıkınıftır. Bir 
ı:u ele 'llteımek caauııluk sayılır .. Bu- kankiaç ~a~ta .oo~brad Vlaiyana ·b-'~el~eri 
nuıı için P...-in Viy..-nm en bü- s ans ı a rı !fi ı arıste 
Yük t "- · •-·t'"yen ----'-~nla- göriihneğe başlam~r. Bu yüzden 

erzuen - ı ~ b" y· - b""·-':.ı. ..... d od lb" l · ...ı..· ır ıyana magaza11 u,. ..... zarar-... , a en eon m a e ıse en te, .. ır l - ~~...- B .. · y· 
etıııezler. Yaptıkları elbiseleri em- ara udgrak~t". 1~1· unp u? uzhennı;. b~
llİYet etmedikleri kimselerden ~ Yaıı:a ı. e~ı er arıse . ~usı .ır 
kas .. _, M nk _, polıs hafıye&ı yolıyarak ıfı tahkık 

ına gostenne;uer. a eıuer etmitlerdir .. 
da'V'etliler önünden geçerken hiç bir Bu tahkikattan anlaııılm~tır ki 
~damm veya matmazelin elinde ortada Danimarkalı m~il falan 
t gıt ve k~e~ ol_mam~sı~ d .kkat yoktur. Dan;mal"kalı olduğunu söy
~erler. Çu~ bır ~lb".'enın hazan liyen adam halis muhlis bir Ame
lcJ·lllafı. mesela 20 Iıra_ ıse onun !.e- rikalıdır. Ve bir genç Fransız kızı 

.• 
1 80 lıradır. Buna ragmen bu bu- tarafından isletilen moda casuslu-

l'iik mağaza ve terzihanelerde ge- ğu merkezinin adamıdır. Bu kız ile _ı __ L ı}--·~ • •• 
c caru~. !~P =ıuua, o evın vu- vaktile Paris zabıtası tarafından ya 
~de ~etirdigı so~ moda elbesele- kalandığı ve mahkemeye verild iği 
ıın planlan (}·anı patronları) dl.f8- için Fransada faaliyetine devam 
ıı satılmaktadır. edemem·ş Berlinden, Viyanadan, 

Bundan bir müddet evvei, Paris- Münihten aon moda elbiııe model
t~ böyle büyük bir casusluk ketfe.. leri çalmağa ıbaılamıştır. 
~ılıni.,tir. Şimdi Viyana terzileri 
il cuuslardan dert yanıyorlar. Ba

~Jın Viyanada çmn Neoes Wiener 
<>uma! bu casmluklardan birini 

ôl.'lla tıyor: 

.(1:) 

• J 
c::J ---

r 

f 
'" 

, 1 
' 1 

,,. 
-. ' ... 

• ' •, 

" 

-'• 
;ı, 
" ' 

.a. 
., 

• 1 t 
-, • ... ~ 

1 

J 
1 

• 
;J 

\ 

MiLLiYET SALI 21 AGUSTOS 1934 

Kadın- E - oda 
Ciilzellik 

Aırtok blır soır <dlegüD bor 
maırDfet büır lhılt'.hıneır<dlüır 

Güzel olmak, hoşa gitmek isteyen 
hanımlara nasihatlar 

Güzelli ğin sırrı derler ... Güzel- j 
lik bir sır olmaktan çoktan, ama 
çoktan çıktı. Şimdi güzel ik bir sır 
eleği! bir ·hünerdir. Her güzel ol
maaım istiyen kadın güzel olabi
lir ... "Aman deme ... Nasıl?,, Ya 
istiyen güzel olur ama istemek, 
candan istemek lazımdır ... Nasıl 
mı dediniz? Nasıl olacak, bir gün 
ayınanm ka11ısma geçers"niz. San. 
iki kar,ımzda ya.hancı bir kadın 
varmıt gibi kendinize bakarsınız. 
Cidden hoşunuza grden yerlerini
zi bir tarafa, hiç hotunuza gitmi -
yen yerlerinizi de bir tarafa kayde 
dersiniz. Be~i siz kendi kenıdini
~in bitaraf hakemi olamazsınız . O
nun için güzellikten ıinlıyan ve 
bot komplimanlar yapmıyan do~t
larmıza da sizde güzel ve çirkin 
bulduklarını açıkça söylemelerini 
rica edenıiniz.Güzelliklerinizi,çir
kinliklerinizi öğrendıniz mi, artrk 
ife b~lıyaıbilirsmiz ... Güzeliklerini 
zi büsbütün meydana çıkaracak ve 
çirkinliklerinizi örtecek bir suret· 
te giyinıneğe ve boyanmağa çalı -
ııraıruz ... Güzel oldunuz gi~i. 

Mesela bir kadın... Fevkalade 
,özleri var. Kendi.si de gözlerinin 
fevkaladeliğini biliyor ve "- Na
sıl olaa gözlerinı güzel, boyasam 
da, boyamaaam da giizel. <?yle ise 
niçin boyamalı? .. Boyayı çıl"kinler 
d~nsün!,, 

içi bot pösteki torbasına döndü"• 
Şimdi o etleri sıkılattırmak, sert • 
le~irmek lazım ... Bunun için dört 
litre suyun içine 500 gr. gelatine 
koyun. On dakika kadar dureuu. 
Smıra atete koyup iyi~ ıaıtın.Ban
yonuzun suyuna karrttınn. Az za. 
manda 90k büyük faydamu gör-e
c:elı:siniz ..• 

Bir de, size bir dost nasihati ~ 
reyim: Hanrmefendi, küçük hanı
mefendi; titmanlamıya bakın ..• 
Size baskülün son yazısına kadar 
çıkın demiyorum. Fakat emin olun 
çöp g'bi zayıflık küp g~ tişıman.. 
hk kadar modaya muhaliftir ve o 
kadar da güzel değildir. Şimdi dol
gun bir vücut makbuldür. Elbiae
ler çok daha ziyade yakıtır. Bir ka
dının vücudu, kadın 'V'Ücudu olma
lıdır. Tahta gibi vücutlar hiç te 
hot görünmüyor. Şimdrki modaya 
uym&1k isterseniz, kalçalarınız kaç 
santimetre geliyorsa göğsünüz de 
aşağı yukarı bundan 30 santimet
re eksik olacak. 

1,te ,ık olmak, güzel olmak isti
yen hanımlar size nasi.hatleriınizi 
bitirmeden evvel bir 9ey daha söy. 
liyelim: Sakın sıkı aya.kabı giyme. 
yiniz. Canınızı yakar, canınız ya -
nınca neşeniz kaçar, renginiı uçar, 
yüzünüz eqir, güzelliğiniz gider ..• 
Ayağı sıkılan bir kadın çok defa 
çirkin bir kadındır. 

5 

Diyor. Bunun kadar yani"' bir 
düfiince olamaz. Eğer bu kadın 
gözlerini boyasa çok daba güzel 
çok daha göze çarpan gözlere ma
lik olur. Bir ~ ekseri hanımların 
ıkullandtkb..rı boyalar kendi renk -
lerine hiç te uymuyor. Boyalarını
zı alırken çok dikkat etıınelisiniz. 
Hazan da öyle boyananlar var ki ... 
Filhakika nazarıdikkati celbetıııe
ğe muvaffak oluyorlar. Oluyarlar 
ama, herices onlara "aman ne güzel 
kadın,, diye balanıyor "aman ne 
palikarya maskarası,, diyor. Hak
lan da yok mu ya? .. Mesela yüzle
ri-ne bir kınruzı sürüyoıiar. Sanki 
suratlarına kırmızı mürekep titesi 
dökülmüş sanırsınız. Yüze kırmızı
yı cilde içire içire sürmeli. O ~kil
de ki kırmızılığın yüzün neresinde 
hatladığı neresinde bittiği belli ol- ' 
masın. Eğer göz kapeklarınız fişçe 
yahut perdeli ise veya eğer rengi -
niz çok san İ:se kırmızı kat'iyyen 
sürmeyiniz. Sürerseniz de rengini
z· n uçukluğunu giderecek kadar 
çok az sürünz. Çok kınnızı sürer
seniz gözleriniz ağlamıt gibi tit ve 
kırmızı gi:irünür ... Bu da hiç güzel 
değildir, değil mi? 

------.,~--------,F-a--ld_e __ ID __ rn_a_D_Q_rn ___ t __________ rl.._._._ 
Tentenelerin temizliği 

Ah siz benim çeyizlerimi t;ör
meHydi,niz. Nelerim vardı nele -
rinı? Paranın bol zamanında nim 
mıftı hepsi... Ne ipekli entariler, 

• ıııe dantelalı, fistolu Ç&mafırlar ..• 
Neler de neler... Hele o Brü.cJel 
tenteneleri. Hele onlar... Daı1m 
Brüksele gitmişti de o getirmişti ..• 
isterseniz sizinle saıo.dık oda.sına 
kadar bir gidelim. Dolabı, sandrk, 
sepet ne varsa karışbralnn da bir 
gfü<iin ... Hepsi olduğu gibi yeııye-

Saçlarınıza gelince: Güzel aaç 
çok fırçalamakla elae edilir. Eliniz 
değdikçe saçlarınızı fırçalayın . . 
Bir de bafınızı yıkadrlctan eonra 
saçlarınızda sa.bun kalmamasına 
dBckat ed :n. Sarıtınlar yıkandık-
tan sonra başlarını kimyon suyu i
le, esmerlerle kızıl saçlılar da suya 
karıttırılmıt sirite ile ov~turmalı
dır. 

İnsanın ağzı, gözü, burnu, saçı 
ne kadar güzel olursa olsun, ne ka 
dar iyi boyanımt olursa olsun eğer 
rengi çok uçuk, sapsarı olursa ona 
güzel değil çiTkin denir... Şu hal
de güzel renk, güzellikte büyük bir 
amildir. Bunu elde etmek için de 
bol bol demiri havi maddeler yiyi
niz. Ekseri sebzelerde demir çok -

~ tur. Bilhassa havuç, falgam, ıspa· ı 
nak ve yulaf unu ile yumurtada 
;ok demir vardır. 

Ditlerin de güzellikte büyük te· I 
11irleri olduğunu inkar etmezsiniz. j 
Değil mi? .. Eğer iııkar ediyorsanız 

1 
b' r ditçiye gidip bütün diflerinizi ,. 
söktürün sonra aynanın karşısı- , 
na geçip kendinize bir bakın ... Gü-1 
zel olup olmadığınızı siz de anlar- ,· 
aınız. Onun için "benim yüzümün 
her yeri güzel, varsın ditlerim de 
güzel olmayıversin !,, demeyin.Diş
lerinize - isterse takıma dit ol -
nın - iyi bakın, temizleyin, arada 
b:r dişçiye gidip temizlettirin ... 

Yüzün cildi kadar vücudun cildi 
d . ı ehemmiyeti haizdir. Nerede ise 
balolar batlıyacak. Şimd ·den dik
kat etmelisiniz ki kqa terütaze bir 
cildiniz olsun ... En iyi usw banyo
dur. Her sabah banyo yapamazsa
nız bile hiç olmazsa haftada bir 1 

defa yapın. Banyo dutlardan çok 1 
dıı.ha faydalı, çok daha iyidir. Bir 
zamanlar zayıflrk moda idi ya, 
bütün harumlarımız zayıfladılar 
ve tab;i etleri de kaybettikleri kilo 
nisb~inde bollattı, sat'ktı, kollar 

ni duruyor ... K.ordelalar, iplikler .. 
Hepsi yeni .. . 

ŞAfiınız değil mi?.. Zamanla 
bunların hepsi solmuf sararmı,tır, 
bunlar nasıl oldu da böyle kaldı 
diye pazmağınız ağzmızda kaldı 
değil mi? Bakın size sırrımı söyli
yeyim: 

Bir litre kadar su kaynatın, bu -
nu bir avuç taze sa.l!Il&fık yaprak 
!arının üz,erine dökün, sonra bıra
kın biraz ılıkl&fsın ! işte bu ılık s<.ı 
yun içine kordelalar, tentene gi
bi soluk, sarannıt ne varsa atın, 
Altı saat kadar orada kalsın ... 
Hepsi yepyeni, taptaze olur. Eski 
parlaklığını ve beyazlığım alır ... 

Fakat dikkat: Bu mahlw ada -
mahllı bir zehiııdir. Omm için ç.:> 
cuklar ve hayvanlardan wıe.k bu
lundurun. Sonra bir tenteneyi te -
mizleyeceğim diye zavallı tekir -
den olursunuz. 

Parlak ayakkabılar 
Damat bey iki dirhem bir çekir 

dektir. Hele aya4tkaplarına pek 
meraklıdır. Ucunda biraz çamur 
veya toz olma•sına bile tahammül 
edemez. Her gün gider ayakkap. 
!arını boyatır... Bir boya ıbet ku
ruf. Ayda eder yüz elli kunıf. Eh 
kedi ne budu ne? Bir ayakkabı bo 
yası için bu kadar para verilir mi? 

Refikai mubteremeleri hanıme -
fendi de azıcık cimridir ha. .. Ken
disi on on beş kuruş verip bir ku
tu boya alacak ve ayakkapları bo. 
yayacak amma zevci muhteııeınleri 
buna razı değil. Çünkü 111.f çatlasa 
evde boyanan ayakkabı sokakta 
boyanan gibi parlamaz. Ayna gi-
bi olamaz... ~ 

Ya öyle mi efendim; durun si
ze bir akıl öğreteyim de bakın o 
lur mu olmaz mı o zaman göriıraü 
nüz. 

Bir kutu boya alın, bunun içi
ıne gayet az ınikdarda petrol ilave 
edin. Evinizde elektrik varsa, ma
kinenin gazdanhğında petrol bu
lunur. Ondan birkaç damla akıtı
verin, onunla ayakkapları boya -
yın. Ayna gibi değil hani, hanım 
teyzemin kıristalleri gibi parlak 
olur ..• 

~Parlak kola 
- K.az,ıki hanım a.caba perde

lerini yeni mi aldı? 
- Yok carum eMıi perdeler •.• 
- Peki amma neden böyle yep 

yeni duruyor ... 
- Dün gördüm. Kola kaynat -

mış, perdeleı'İ kolala.yordu ••. 
- Peki amma ben de bir hafta 

olmadı ki perdeleri kola yaptım. 
Onunkiler neden böyle duruyoı· da 
benimlciJer .oluk? ... 

- Ha baık, kartıki hanını bana · 
sırrını söyledi.... Aman kıudefım 
kola yapar.san bir daha öyle yap. 
Kaynamıt ~ın içine bir par -
çacık tuz at. Ondan sonra kolaya 
batın ve bira.z ıneınli iken ütüle ..• 
Bu suretle hazırlanmıt kolayı bil
hax• peçeteler, sofra örtüleri İçin 
de kullanmalıdır. Peçeteler, örtü
ler sanki bugün dilkkandan alın -
mıt gibi yepyeni olur. 

1 Kristal gibi cam 
Hanmı te}'Z'elDIİn kıristala pek 

m~ı vardır. Eline ne zaman faz 
I• para geçse hemen gider cam kı 
ııistal. ne buluna alır. Herkes hay 
ret iiçndedir. Nasıl olur da bu ka 
dar kristale pıu. verilir diye. Çün 
kü malı1m ya kristal çok pahalı bir 
feyd'İr. Öyle rastgele Mlam hunu 
alamaz. 

Peki hanım teyzem - bu kadar 
zengin mi ki her zaman kıristal a. 
lıyor? Hayır efendim hayııı. Ne ga 
-zp? Fakat hanım teyzem akıllı 
kadındır. Camlan kıristal. yapma. 
imi bilir. 

I,te bu da bir keşif. Madam Kü
ri ra.dyumu keşfetti ya. Hanım tey 
zem neden kristalin deposunu hı> 
lamasın? ...• 

Onun dalaveresi fUdur: Her za,. 

man kristale benzeyen kesme cam 
dan •eyler alır. Bunl&11 herhalde 
kristale nazaran on defa yirmi de
fa uruzdur. Sonra eve gelince bir . 
az &İrkenin içine bir mikdar tuz 
atar ve camını bununla uğar. Alim 
allah bu ameliyeden sonra camı 
kristalden farkedebilineniz a,k -
obun ! Onun kadar: parlak onun 
kadar zarif olur. ' 

Fakat sakın hanım teyzem duy 
maaın, sonra beni tefe koyar val -
\ahi ...• 

t 
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1 
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Maarif işlerimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 

yacağız. Fakat !imdiden kaı:a~ veril
mİ§ hiç bir !ey yoktur. Nakil ıateyen 
muallimlerin adedi pek çoktur. Hep
lıİ de büyük tehirlere gelmek istiyor
lar. Tabii bu imkanaızdır. 

HaydarpafQ lisesi 
Haydarpata li~ini gezdim. Çok 

iyi buldu:m. Bina ço.k müsaittir. Bura
ya 30 bin lira aarfederek tamir yapı
yoruz. Tamirat ders senesi batına ka
dar bitecektir. Bu liseye bir müdür ta 
yin ettik. Henüz idare ve tedm kad
rO&U yapılmadı. Ders batlarken tayin 
edeceğimiz idare mem.urlarma ve mu 
allimlere tebligat yapacağız. Evveli. 
idare kadrosunu yapacağız. Burada 
bir muallim mektebi, ve muallim nıek 
tehi için bir tatbikat ilk mektebi, bir 
liee ve bir orta mektep bulunacak -
tır. latanbul liaelerinin leyli talebe • 
leri buraya nakledilecektir. 

Ankara hr~ enstitüsü 
Ankaradaki kız enstitüsünün bir fU 

besine iki sınıf ilave edildi. Müddeti 
tahsil betten yediye çıkanldı. Bura• 
ya bu a&ne 30 leyli bannn talebe alı
nacaktır. Burada fapkacılık ve saire 
de gösterilecektir. Buradan mezun o
lacak banunlar fimdiye kadar ilk mek 
teplere muallim cıOuyorlardı. Tahsil 
müddeti arttmlan §ubeden mezun o -
bon bannnlar bundan sonra orta mek 
teplere muallim olabileceklerdir .. 

Muallim ihtiyacı 
o.-ta tedrioat müeaaeeleri için mu• 

ailim ibtiyacunız vardır. Liyakatlile
ri mesleğe alıyoruz. Galatasaray 
liseainde kunlar vardır. Bu kursları 
bitirenler de mealeğe alınacaktır. Ma 
arnafih eyh'.ilde orta tedrisat muallim 
Jiği ehliyeti imtihanı açılması için bir 
kararımız yoktur. Mev.:ut orta mek -
teplerden 17 tanesini ikmal orta mek 
tebi haline koyduk. Bu mekteplerde 
akademik tahsilden ziyade mahalli 
hususiyetler nazan dikkate alınarak, 
içtimai, iktısadi, amai bir takn:n ted • 
riaat yapılacaktır. Bu mekteplerin bu 
vaziyetine aebep orta tedrisat kadro
sunda muallim noksanlığıdır. Bu ik • 
mal mektepleri lstanbulda mevcut ol 
u>ayıp Anadolunun muhtelif vilayetle 
rindedir. Bu mekteplerin gayesi mu• 
bitin icabatına uygun hayat adamı ye 
t:Ştirmektir. Bu ikmal mekteplericin 
muallim kadrolan da henüz tesbit e
dilmeımiştir. 

ilk tedriaat l)<Jzİyeti 
ilk tedrisat meseleai hakkında fır

ka grupu karar verecektir. Ümit edi
yoırum ki sonbaharda meclis açılınca, 
fırka gnıpu da faaliyete geeçcek, bu 
ifi intaç edecektir. Maamafih ilk ted
risat muallimlerinin maaşlan halle • 
dilmiştir. Bütün birikmiş maatlar ve
rilmiştir. Bundan sonra da muntazam 
bir §ekilde verilecektir .• Hükı'.imet bu 
ıwi idarelere bu iş için S70 bin lira 
ve~tir, ilk tedmatın daha semere
ler venneai iç.in fırka grupunun ka
rarlan alaka ile bekleniyor. 

Orta tedrisat ulahatı 
Orta tedrisat müesseselerinin ıs

lahı için maarif erkinı, alikadarlar 
la tetkikat yapıyorlar. Fakat yakında 
tatbik edilecek bir vaziyet yoktur. 

Muhtelif maarif müfettişlerinin ıs
lab"ta dair muhtelif noktai nazar fark 
lan vardır. Ve bunlar tetkik oluna • 
caktır. ileride icap ederse Maarif şu. 
rası toplanır, ıslalrat işleri görütillür. 

. . OniverBİte işleri 
Unıvcrs,tede yüksek tedrisat umum 

müdürü Hamit Beyin riyasetinde 
bi~ komisyon letkil edilınitşir. Bu ko
rnLSyonda talim ve terbiye reisi lh • 
aan, rektör bey ve dekanlar vardır. 
Bu komiıyon Oniveraiteye ait inzibat 
t l.imatn&melerini, diğer talimatna • 
meleri vekaletin noktai nazan dahi
linde tetkik ediyorlar. Tetkikat bitin
e~ ka.t'i tekil alıp tatbika geçilecek • 
tır. 

Üniversite kadrosunda, ba,ka, her 
hangi bir değİfiklik yoktur. Yeni in
!ll edilecek enstitüierin keşiflerini Y"P 
!ırıyoruz. Yakında 800 bin liralık bir 
ın~'9 a la girişeceğiz . Oniven ite hah -
çesinde hayvanat, fizik labcwatuvar-
1 .. rı, ve raaathane inta edilecektir. Bun 
" . h"1ş1<a •ki Bekirağa bölüğü ye • 1 
rınd yapılmıt olan enaaç laboratuva-
rı bıı:ıasmın ~aziyeti tetkik ediliyor. 
Bu bına henuz teaellüm edilmemiıtir . ., 

Ücretli derşler • 
Aldığnnız maliimata göre Maadl 1 

vekaleti orta tedrisat hocalannın a • 
aıl dersleri olan haftada ı8 saat der•
t . n .~aıkn verdikleri 6 saat ders içın 
bır ucret for!'1ülü tesbit etmektedır. 
Ders ve ıahsı fark gözetilmeden, or • 
ta m".ktep. '!1~allimleri için ayrı, li•e 
onu:ıllun~en ı~ın ayrı iki §ekil ders üc
retı teabıt edılecektir. Bu ücretin mık 
dan, kadro, eaaslaştıktan sonra büt. . ~ . ' 
çenın vaZJyetıne göre taayyün ede • 
cektir. 

Muallimlerin haftada yirmi dört 
uıa t okutacaklan ders haricinde mü
zakere_ saatleri olduğuna dair haber
!•• dognı değildir. Dersler 60 daki
Kay.a çıkanlmıttır. Muallimler bu müd 
detın yarısında müzakere yapacak • 
!ardır. 

iş Bankasının 
Bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
. _O? yılmı ar~ada bırakan ve şiın • 

dı ıstıkbale denn bir emniyetle ba • 
k~n _l~ Bankası; 26 Ağ,a.toaıa, doğıım 
gununde parpl~ ~ir bayram yapıyor. 
Galaotasa~ay lıseaınde hazırlanmakta 
o~an sergı çok entereaandır. Bu ser
gide bankanın kurulduğu gÜnden iti
bar~n memleketin ticari iktısadi ve 
malı. saha.l~rmdaki bütün faaliyeti ıe 
baruz ettırılecek, temiz ve ciddi ça • 
l<FDalannın müabet, canlı eserleri or
taya konacaktır. 

.. --~ Dr. l\'uri Fehmi ---· 

Göz Hekimi 
C•ğaloğ!u Srreyya Bey apart 

•aat 2-6va ka-lar. Tel•fon 23212 
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MiLLiYET SALI 21 4.GUSTOS 1934 

M. Hitlerin 
Aldığı netice 

(Başı 1 inci sahifede) 
§U sözleri söylemiştA: 

" - Bir tek rey kaybedersek, yabancı
lar fUDlan ıöyliyeceklerdir : "Bir rey 
kaybettiler. Milli sosyalistlerin 
40.000.000 n:yi vardır. Binaenaleyh kııi< 
milyon sene bekliyelim. O zamana ka
dar milli sosyalizm kaybolacaktır." 

Reyiam ve lngüizler 
LONDRA, 20.A.A. - Daily Teleg

raph gazetesi, M. Hitler'in arayı umu
miyeye müracaat arefesinde söylediği 
nutku, tetkik ederek diyor ki : 

" - Eğer bu sözler, Hitler Almanya
ımın hakiki gayelerini ifade ediyorsa, 
bunları ancak tasvip edebiliriz. Alman· 
yaıun iktisadi hayatiyetinin iadesi, Av· 
rupanm kalkınması için mühim bir un
ıurdur. Fakat, ailiblanma masrafının art
ması ıuretiyle bu gayeye eritmek için 
aarfrdilen gayret, Almanya aanayiinin 
raha'.'lızlığmı ek•iltmek §Öyle dursun, 
bilakiı arttırdığını isbat etmi.,tir.'' 

Daily Telegrapb ile Daily Chronicle, 
M. Hitler lehine reylerin kaydedilecek 
niabettıe azald•ğına işaret ebnektedirler. 

Bütün 1 ngiliz gazeteleri, dünkü ara· 
yıumumiye neticesinin Almanyada Hit
ler'e en yüksek aalibiyeti verd:ğini yaz· 
makta müttefiktirler. Daily Mail, funu 
soruyor : 

" - M. Hitler, bu saıabiyeti, nasıl 
kullanacak?" 

Daily Herald, arayfomumiyede elde e
dilen rakamların hakikat ile hiçbir mü
nasebetleri olmadığını söylüyor. Ve Al
man milletinin hakiki düıünceainin meç
hul kaldığını ilave ediyor. 

Va.iyetname tahr:I cdilmif 
PARIS, 20. A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor • 
Paris-soir gazetesi ,orta Avrupa mu

habirinden aldığı aşağıdaki mali'.ima
tı kaydı ihtiyatla ne§retmektedir: 

Marefal Hindenburg'un va~İyeti etra
fında yaptığım derin ve etraflı tahkikat 
neticesinde bir çok rivayetlere muttali 
oldum. Bunlar arasında, menbamın e
hemmiyeti dolayİıi}"le en ziyade hakika
ta yakın ohrak bulduğum şudur : 

Mareşalin vasiyetnamesinin hRkiki met 
nini ar.cak Hitler, M. Goebbcls, M. Von 
Papen, Miralay Von Hindenburg, M. 
Aldenburg, M. Januachau, sabık kayser, 
aabrk veliaht Prens August-Vilhelm 
ve Riyase 1,icumhur katibi umum~ai M. 
Meisner bilmektedir. 

Bu vasiyetnamenin üçüncü kısmı ta
mamen mubarreflir. Bu iıe M. Meis
ner'in iş~rt, k;, mümai)cyhio M. 1-i ' ,.e 
ynplığı ilk fakat unutulmaz ruzmet 
Va1iyetname yaln;z tahrif edilmekle 
ka!mamış ayni zamanda da kısaltılmı§· 
tll'. Mareşal Hindenburg, vasiye:tname
siııin asıl metninde Alman milbtine sal
tanata dönmeği ve bunun için de Rei
aicuır.hurluğa eski hanedan azasından 
birir.in int•hap edi1mesini tavsiye etmek
le idi. Saltanata dönmek itine hizmet 
etmek üzere de M. Von Papen'i tavsi
ye ediyordu. 

Keyfiyet esasen bir kaç zamandanberi 
bazı milli sosyalist mahafili tarafından 
sezilmekte olduğu İçindir ki M. Yon Pa
pen haziran vakayiinde yok edilmek is
tenilmişti. M. V on Papen ölümden an· 
cak ceneral Yon Fritcb'in müdahalesi i
le kurtulmuştur. z;ra Mare§al v on 
Hindenburg, A!manyanm mukadderahn
da Bafvtkil muavinin göreceği rolü, 
Ceneral Yon Fritacb'e vaktiyle biraz aç· 
mır, idi ve müınaileyb te hadiseler es
nasında M. Yon Papen'den tarihi vasi
ye<.rıamenin eırannı fal etmiycceğine 
ciai:- M. Hitlero söz alınııtır. 

Diğer taraftan Hohenzollern haneda
nı efradı da bütün mallarmm müsadere 
edilmesinden korkarak susmuşlardı. Va
siyetnamenin neşrinden evvel en ufak 
bir İ~taatın hanedan ıiçin ne k~dar tehli
keli o~Rcağı Prens Auıı-ust-Vilhelm'e 
bildirilmi§tir. 

Hohenzollern'leri vaziyetten haber
dar etmek İii M. Meisncr'c havale olun· 
mu~tur. 

Doorn ıaioıu, (Kayserin bulunduğu 
ıa to) hdsiki ıtuiyctnamenin bir sure .. 
tini almıştır. Fakat imparat':>riçe Her
minc, vaziyetten telefonla haberdar e· 
dilmittir. 

. ~İrolay yon Hindenburg tahrif işine 
ı ıtırak etmiş ve babasının öldüğü gün 
Marep.Jin hakiki vasiyetnamesini M'. 
Hitlere tevdi ey)emi§otir. Bunun Üzerine 
kendisine bu hu•usta sukutu muhafaza 
etmesi emrolunmuıtur. 

F ranaız gazetelerinin telairleri 
PARIS, 20.A.A. - Alman reyiiımi 

neticelerini tahlil eden Fransız matbua
tı fU mütalaaada bulunmakta ittifak e
diyor : 

•· Büyük tehirlerde ve katolik merkez
l~rdc geni.' bir muhalefet tebarü.: etmiı
tır. M. Hıtler, kazandığı rey adedi ber 

Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti 

(Başr 1 inci aabifede) 
Recep Bey;., haldı olduğunu tahmin 

ediyonıın: Kemalizm, milis tqkilatına 
ihtiyaç hissettirmez. Poli.a ve ordu onu 
muhafazaya kafidir. 

Ordu rejimin sevgili evladıdır. Kuv • 
vetlidir. Disiplinlidir. Çoktur ve gayet 
iyi mücehhezdir. Lausanne suUıu Sevre• 
muahedesinin bir çoi< aokeri kayıtlarını 
•ilmiıtir. Umumi harpten mağlUp ~ 
dört millet arasında yalnız Türkiye, bı
lakayt istediği kadar ağır top, top ara • 
bası, tahtelbahir, ve tayyareye maiik ol
mak hakkına sahiptir. 

Ordu yeni Türkiyenin en büyük ifti. 
barıdır. Ackeri ziode ve kuvvetlidir.Hat
ta Oamanlı imparatorluğunun en karışık 
zanıanlannda, Plevnede, Edirnede, Ça
"'*kalede kıymetini ispat etmiştir. Bu 
zinde, şaşaalı ve gayet iyi bir şekilde 
mücehhez ordunun bir meziyeti daaıa var 
dır: Kemalisttir. Za!en bundan tabii bir 
fCY olamaz. Çünkü onu Mustafa Kemal 
vücuda getmniı ve ııonra zafere sevket
miJ-tir. 

Bundan SOJU'a M. Cartier Umumi harp 
ten sonra Tünoyenin nasıl muhtelif dev· 
!etler arasında p&l'Çalandığını ve nihayet 
nasıl bütün bir Tün.iye vücuda getiril
diğini anlahnaktadır. 

Ecbo de Paris mubarr:ri bir mekale
Ani Türkiye kadınlığına baaft!bni.ttir. Bu 
.-.Ueye §Öyle baılamaktadır: 

"Fransız feministlerine biraz hicap et
mek fınatıru verecea-mıi zannediyorum. 
Türk kadını henüz dün ilak edildiği hal
ele b!lgün bic çnk meolekler<le.kemali mu
vaffakıyetle çalı~al<tadw. Bir gün yük. 
sek bir meımva sordum: 

- Doıkı.,.-, avukat, muaUim kadmları
nız var nu? 

Bana: 
- Evet, diye cevap venli. Mühendiı 

ve hakim hanunlarmıız da v,..dır. 
h.U.ım kadınlar! Bir kaç ıene evvd, 

harem diyan olan bir yerde hakim kadın
lar! Erte;i günü çok sevimli, çok zeki Ad 
liye Vekili Saraçoğlu Şü~··~ .Beyden bu 
eteklikli biıkimlerden bınsıle mi'~'d<at 
yapmam husı.,unda miisaade istedim. 
Kadın biık;m;ıı. gözlük, pc.ruka, kola

lı yaka tasıyaböleceğini zannediyordum. 
Fıılcat ı:ıarİak gözlü, burnu hafifçe hava
ya lnlk:k, bir esmer genç kızla karşdaş
tnn. Bir kolej talebesi kadar mahçup gö
rünüyordu. Yirmi beş yaşlarmda ya var, 
ya yoktu. Kendisini biraz iıhtiyarlattımu 
beni affetsin. 

- Hakim misiniz matmazel? ihtimal 
bir çocuk matık<me&inde? 

Nefise Hanım yÜzÜlne baktı: 
- Türkiyede çocuklar için ma.lıke • 

memiz yoktur. Ankara cinayet mahıke • 
meı.inde hakimim.,, 

M. Carüer bundan sonra Tüsitiye ka
dmlığırun <Aimburiyetten evvelki vazi • 
yeti ile bugünkü vaziyeti araomda bir 
mukayese yapmakta, Türkiyede artık 
haremlerin, taaddüdü zevcatm kallobğı
ru ve kadınların tamamile erkd.lerle mü
savi olduğunu söyleuıektedir. 

Odesa başkons( -
losu mahkum oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
de bulundu.klan anla§ılmıştır. ı9ı8 
numaralı kaçakçılık kanununun 2S in 
ci maddesinin 2 inci fıkrasına tevfi -
kan Rauf Hayri Beyin bir sene hapse 
1"*ıulmasına 2371 lira para cezası ö
demesine, iırune hizmetJerinden mü -
ebbeclen mahrumiyetine, kavas Tev • 
fik Efendinin bir sene hapsine, fakat 
tahkikat meydana çıktıktan sonra 
itirafta bulunması esbabı mulıaffefe 
addedilerek cezasmm altı aya indiril
mesine, diğer suçlu muhacir Mehmet 
Efendinin altı ay hepse konulmasına 
karar verilmiştir. Bundan ba~ka, Meh 
met ve Tevfik Efendilerin, Rauf Hay 
ri Beye hükmedilen para cezasının 
yaı-mru mii{tereken tediyeleri, Rauf 
Hay~i B".Yin iki yÜzük ve sair eşya • 
nın ıt~alıı:ıe delaletinden dolayı ayrı
ca 6 lıra odemeai, 3800 kuruş masari
fi muhakemenin &uçlulardan tahsili 
de karar altına almmrflır. 

Dün mahkemede kararın okunına
" .. Y~run. sa~~ ıürdü. Rauf Hayri Bey, 
buyuk bil' ıukünetle dinledi. Hakim: 
"~ii;k~ kabili temyizdir.,, dedi, Tef. 
h.mı muteakıp her üç suçlu da tev • 
kif edilerek tevkifhaneye gönderildi
ler. 

Van Gölü Sefa;n fş
letme İdaresi Müdür
lüğünden: 

Toptancı, perakendeci 
Bazı maddelerin istihlak vergisine tabi 

tutulması hakkındaki kanunun muvak • 
kat maddesinin tatbiki hakkında Maliye 
V ekiileti maliye tetkiJabna yeni bir ta • 
mim daha yapmıştır. Bu t..nime göre ha
riçten doğrudan doğruya veya bilvasıta 
(vergi mevzu una dahil mallardan) top
tan alıp toptan •atan ticarethaneler top.. 
tancı olduğu gibi, toptan alıp toptan sat
mağı itiyat edenlerden perakende satan
lar dahi toptancı sayılmıştır. 

Sırf ye-rli falwiKala.- mamulabnı satan 
müeaseseler istihlak vergisine tabi de • 
ğildir. Ancak yerli fabrikalar mamulatı
nı satmakla beraber hariçten ithal edil • 
mi;ı ve ictilılik vergisine tibi mallan sa
tan miie•seseler ise istihlak vergisine ta .. 
bidir. 

Hava raporu 
Sıfır de.T'CCeİ hararete ve deniz seviye

sine indirilmiş barometre bu sabah saat 
7 de 762,S 14 te 760. Derece< hararet 
'?el,. 18, 14 te 26. Azami hararet 27,S, as· 
gari ıs. Rüzgar 10 a kadar gün doğu
sundan, bilahare bahdan esmiıtir. Aza
mi sürati aaniyede S metreye çıkmııtır. 

Sünnet düğünü 
Hililiabmer cemiyeti Erenköy nahiye

si tarafından peqembe günü aktanıı 
Erenköyünde caddebostanı Sayfiye bah
çesinde bir sünnet düğünü tertip edil
miştir. 

Tr-nı..~ .. , RPfediye bahçesinde 

ı;ı:n&ul !ıltdiıırıi 23-8-934 peryembe 

~~hirTÜJaf rosu günü akşaım saat 
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Büyük Operet 

Yazan Ekrem Reşit 

Besteleyen Cemal 

Reşit 

YENi N~ŞRIYAT 

Edebiyat 
Üniversite Edebiyat Fakültesi Ta· 

lebe Ceaıiyeti tarafından çıkart!mak· 
ta olan (Edebiyat) mecmu~srnın ikin
ci sayısı çrkrnıştır. Gayet kıymetli mün 
derecatla, çok zarif bir §Ckilde çık
makta olan bu ilim ve edebiyat mec
muasınrn bu nüshasında or.1inaryüs 
profesör Köprülü zade Fuat Beyin 
"Mübarek Şahın eserleri., isimli kıy
metli bir makalesi, profeaör Ragıp 
Hulusi Beyin (dilde ıuur ve istemin 
tesiri) Or. Prof. Spitzer'in ( Boccacio) 
hakkındaki bir konferansını, Kenan 
Fikret Beyin (Şarkta isken der efsa
neleri) isimli bir tezinin methali, Ad
nan Cahit Beyin (Eski ata sözleri) 
adlı bir etüdü. Süheyl Şemsettin, Or
dinaryüs Profueör Reichenbach'm, 
P,.of. Aı.des Nimet Beyin ve Tolu • 
nay ve M. Retat Beylerin tetkiki m&• 

ka·leleri vardır. Bu nefis mecmuayı 
karilerimize hararetle tav•iye ede • 
riz. 

Demiryolları mecmuası 
On senedenber:i tehrimizde Defre· 

dilmekte olan Demiryo.llar mecmuası 
V eki.Jetin tensibi Üzerine idare mer • 
kezini Ankaraya nakletmiıtir. Mec • 
muanın 113 • 114 numaralı sayılan 
ilk defa Ankarada basılarak netre • 
dilmiştir. Bu sayılarda gayet oolgun 
ve özlü miinderecat, temiz bir tabı 
muvaffakıyeti vardır. 

VA URCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
İNÖNÜ vapuru 24 Ağustos 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru lz . 
mir, Antalya, Mersine gidecek, 
Dönüşte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğrıya
caktır. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata nhtnnından kalkar doğ
ru lzmire gider. Bu vapur ber pazar 

giinü saat 16 da lzmirden kalkıp 
doğru lstanbula gelir. 

Çnı:_ .t~rsa ~laun partiyi kaybebnittir. 
u u reyıamın yeai.ne eberruıüyeti mü

mıüleyhin ecnebilere karıı memleket da
biiinde'ki otoriteıinin yükselmiş olduğu
nu eöslermek iıtiyordu." 

idaremizde 120 lira 
maktu ücretli Doktor
luk açıktır. Taliplerin 
Ernis Van Gölü Gemi 
fıletme f daresine mü
racaatları. 

.. •• ! .............. _. 

Mırtin gazetesi, M. Hitler'in bir evvel
ki reyiama niabeten yüzde beş raddeııfo. 
de bir muvaffakiyetsizliğe uğramasını 
bilhasaa Dollfuas'ün katline ,30 haziran 
t~nki! ~ketine1 iktisadi vaziyete Ye 
sıya11 ınfırada atfeylemektedir. 

. LOND~, 20.A.A. - "Milli soaya· 
lııtJer genlayorlar", c:Hitler geri!iyor» 
ba lı~la~ da gösterir k.i,lngiliz efkan u
mu'!"!?'~1~e !"evs Cbronicle gazetesinin 
dedıgı _gibi mılyonlarca Almanın M. Hit
ler lehınde rey vennes.inin ehemmiyeti 
yo~tur. ~ııl mesele 4 milyon Almanın 
R~ıchs Fuhrer'e reylerini vermemiş ol
masıdır. 

ita/yan gazeteleri ne diyorlar? 
ROMA, 20 (A. A.) - Bolog<ıe civa

~ında yapılmakta olan büyük manevralar 
ıle meşg~I bulunıtn ltalyan gazeteleri Al· 
man reyıamının neticesini kayıtla iktifa 
etmektedirler. 

. yalnız ~euagero gazetesi bu netice
"!~. 5!11f~en l':•Yl'etlere tekabül etme
digını bıldmnektedir. 

(4902) 5276 
lstanbul beşinci icra dairesinden : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka· 

rar verilen 7 parça ceviz ve Üzerleri ka

dife kaplı kanepe talmru 3 adet sigara 

maaaıı, ı adet üzeri mermerli ve aynalı 

büfe, 1 adet dıresüvar, 6 adet• üzerleri 
çiçekli aandalya, ı adet yemek masası ve 

ı adet tel ıomya fdıribalin 27 sine mij. 

&3dif pazarteai günü saat on üç buçukta 

çar§ıyı kebirde sandal becleıteninde açık 
a..tınna ile satılacağından almak isteyen

lerin yevm ve vakh mezkurde orada ha-

zır bulunmaları ilan olunur. (200S) 

-ZA YI ~ senesind;M~afa-Re;i°t 

Paşa nümune mektebirôn devrei allye i~ 
kinci aınıfından almış olduğum şahadet
namemi zayi ettim. Yenisini a]acağım- ı 

dan eıkiıinin hükmü yoktur. 
(1987) 

Hamdi 

Darusşafakı MUdUrluğunden: 
2500 kilo kadar Demir, Pik 

Potrel, Çinko, ve saire pazar- ' 

lıkla satılacak 200 Hamam 

havlusu alınacaktır. Havlu

nun nümunesi Nuruosmaniye
de Cemiyeti T edrisiye Merke· 

zindedir. Bunları satmak İs· 
te~·enler 27 Ağustos 934 pa

zartesi saat 1 O da, Demirleri 

almak isteyenler yine o gÜn 

saat 14 de Darüşşafakada bu

lunmalıdırlar. ( 4936) 

Dr. I H S A N S A M l 
lST AFlLOKOK AŞISI 

iıtafilokoklardan mütevellit (ergen-
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

arpacık) ve bütün cilt hastalıklanna 
karşı pek tesirli bir aııdır. Divan· 

--• yolu No. ıs9. (1564) ~illi 

İstanbul Milli Emlak Müdiiı lüğünden: . 
Cins ve mevkii Senelik Müddetı 

kirası 
Tophanede Necati Bey cadc!esinde 407 No.lu dükkan 60 2 sene 

" " " 415 " ,, 48 " 
" ,, " 417" "60 " 

" " " 421 " " 60 ı:. " 
" " " 425 " " 60 • " 
" " ,, 461 " " 60 " 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı dükkanlar hizaların· 
daki bedel ve müddetler üzer inden acık arttırma usulile kira· 

ya verilecektir. isteklilerin 29-8-934 -çarşamba gÜnÜ saat 14 

de pey akçelerile müracaatları • (M) ( 4203) 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Yenişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 

nin mefruşatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksilt

mesi Eylülün birinci cumartesi günü saat on beşte Jandarma 

Umum Kumandanlığında yapılacaktır. Taliplerin plan ve re 

simleri almak üere Jandarma Umum Kumandanlık Levazıın 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 4632) l 5055 

Eskişehir Hava Mektebi 
Kumandanlığından: 

Hava Mektebine kayt ve kabul için mukaddema verilen 

müddet birinci teşrin 934 son una kadar uzatılmıştır. 
Taliplerin evvelce ilan edilen şeraite göre tekemmül et· 

tirecekleri evrakı bu tarihe kadar Mektebe göndermeleri lüzu 

mu ilan C!lunur. (4840) 5217 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Lisesinde y J ılacak Kalorifer tadilatı 29-8· 

934 tarihine müsad·f Çarşam' ı rrünü saat 16 da ihale edilmek 

üzere kapalı zarf usulile mün l ;ısaya konulmuştur. Taliplerin 

p~an ve şartnameyi görmek i: • ·e lstanbul Erkek Lisesindeki 

Komisyon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 

ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyo

numuza müracaatları. (4580) 4988 

lstan bul Ticaret ve Sanayi 
Odası Rf yasetindenı 

lkinci Dil kurultavı mi.iz akerelerini dinlemek üzere Oda 

meclisi salonuna radyo korunu olduğundan erbabı ticaret ve 

Sanayi ile isteyenlerin gelıp dinliyebliecekleri ilan olunur. 

(4912) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Eylül Mezuniyet imtihanları mümeyyiz hey'etlerinin tes 

biti için lstanbulda mevcut Resmi, Hususi Lise ve Orta 

mektep Müdürlerinin Ağustosun 22 inci Çarşamba gunu 

sı.>at on birde Galatasaray Lisesinde bulunmaları. (4930) 

OTOMOTÖR TİCARET 
TURK ANONiM ŞlRKE

TlNDEN: 

Şirketimiz sermayesinin hissedarlar 
tarafından tesviye edilmiş olan yÜzde 
yetmit mikdarile iktifa edilmeaine ve bu 

suretle sermayei şirketin yüz kırk bin 
Türk lirasına tenkisine ve nama muhar

rer senetlerin hamiline muharrer &enet· 

!erle tebdiline dair hiasedarlar heyeti U• 

mumiycsin:in 26 Şubat ı934 tarihinde 
vermiş olduğu karar sicilli Ticaret Gaze

tesinin 2ı Mart 1934 tarih ve 2ı83 nu• 
maralı nüshaımda reımen ilin olwunuş 
idi. 

Ticaret kanununun 396 ncı maddesi 
mucibince esbabı matlubun alacaklarını 

kaydettirmek üzre ıs Eylül ı934 tarihi
ne kadar Şirketimizin Taksim'de Cum

huriyet caddesinde kain merkezi idare
aindc muhasebe memur]uğuna müracaat 

etmeleri ve tarihi mezkurdan sonra ser
mayenin tenkisi hakkında ittihaz edilen 

karann kesbi kat'iyyet ederek kanuni 
muamelesinin ikmal olunacağı aliıkadar

larca mallım olmak üzre üç defa ilana! ic· 
rasına Meclisi idaremizce karar veril
diği beyan ve keyfiyet ilan olunur.(ı988) 

latanbul icra hakimliğinden : 
latanbulda yeni cami caddesinde 86-88 

numarada Kundura tıicaretile miiftegil 
Karabet Karabetyan efendinin konkur
dato için mühlet verilmesi talebile vuku 
bulan müracaatı üzerine icra kılman tet
kikat neticesinde konkurdato talebinin 
nazan itibara alınmasına ve icra ve if!ils 
knnununun 286 ve 287 inci maddeleri 

mucibince borçluya iki ay mühlet veril
mesine ve latanbulda Basiret hanında 

avukat Aptülhak Kemal Beyin komser 
tayinine ve işbu mühletin iUını ile bera

ber icra ve iflas daireleri ve tapu ıicil 

memurluklanna ve Ticaret mahkemele

rine bildirilmesine karar verihnit oldu
ğu ilan oılunur. (2000) 

ZA YI - ı327 • 28 senesinde lstanbul 

mektebi Hukukundan ve Fener Rum 

Mektebi kebirinden almış olduğum ıeha· 

detnamelerimi zayi etti. Yenilerini Ç?ka

rııcağnndan eskilerin hükmü yoktur. 

Teofaniı veledi Yorgİ Mencos 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tınalma komisyonu ilanları 

İstanbul Kumandanlığı 
ihtiyacı için 22 büyük 15 kü· 
çille kazan ile 100 kapaklı bak· 

raç ve 270 karavana mubayaa 

edilecektir. İhalesi 25-8-934 

cumartesi günü saat 15,30 da· 

dır. Taliplerin şartnameyi ve 

nümuneleri görmek üzere her 

gün Fındıklı Satmalma Komis 

yonuna müracaatları ilan olu· 

nur.(62) (4958) 
• • • 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı i· 
çin on bin kilo nohut pazarlık· 
la alınacaktır. Pazarlığı 
22-8-934 çarşamba günü saat 

15,30 dadır. Taliplerin nümu· 

ne ve şartnameyi görmek Ü· 

zere her gün pazarlığa işti· 
rak edeceklerin o gÜn ve saa

tinde teminatlerile birlikte F • 
Satmalma Komisyonuna mü· 

racaatlan. (64) (4959) 

.. * • 
1. F. Kıta'ları ihtiyacı 1· 

çin Sekiz bin kilo mercimek 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 

22-8-934 çarşamba günü saat 

15 dedir • Taliplerin nümune 

ve şartnameyi görmek üzere 

her giin, pazarlığa girecekleriıı 
o gün ve saatinde teminatlari· 

le birlikte 1. F. Satmalma l{o 
misyonuna müracaatları. (65) 

(4960) 
~ 

l LAN 
Eakiıebirde vaki olup tahtı, islİc.'1 ve i· 

daremde bulunan "Eskişehir M:ırsilYa 
kiremidi ve makine tuğla fabrikasında" 
Danailof eferodi ile Petre Şurkof ef~ndİ· 
nin bir güna alakaları olmayıp fabrika 
namına yaptıkları ve yapacakları hiç• 
bir muamelenin mokbul ve muteber ola• 
mıyacAğı ilan olunur. 

Eskiiehir Marı;lya kiremidi ve maJ<İ• 
ne tuğla fabrikas· müsteciri . 
(2002) Ahmet Bürhanettıll 
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' Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1------------
:.:".M~ik-t-a-rı ___ C_i_n_si ___ K_ı-ta_s_ı_N_ev-i--l-h_a_le_t_a-rih-i -gu-.. -n-S_a_a_.t 1 o e PŞ İZ Y Q ı ! 8f J istiklal Lisesi Müdürlüğünden: • 
242.055 Ekmeklik Un Vize Kapalı 13 Eylül Salı 15 Acente! . L E~ .. E ~ .... ba 

193;888 Ekmeklik Un Pınar- ,, 13 ,, ,, 15 Tel. 4~ _:_Sirkeci ~üb:.ı:"ru~~ 
1 - İlk, Orta Ye Lise kısımlarına kız Ye erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanın ıtır. 
2 - Kayıt için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba a-ftnleri saat ondan on yediye kadar müracıet 

edilebilir. 
hisar --.. Han.. Tel 22740 ___ ., 

46,841 Sığır Eti Vize ,, 13 ,. ,, 15 3 - Bakalorya ikmal imtihanlanaa 1 Eyllllde, ınsıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde 
başlaaacaktır. 

4G.619 ,, ,, PmarhisC'.r ,, 13 ,, ,, 15 
724,013 Odun Vize ., 13 ,, ,, 15 
555.,809 Odun Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarihli yazılı erzak 
lS-8-934 gününden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
~ıkarılmıştır. Taliplerin evsaf şeraiti anlamak için her gün ve 
ı~aleye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektuplarile bir
lıkte Vize Askeri Satmalına Komisyonuna müracaatları. 

(112) (4946) 
• • • 

'\.ilosu Münakasa gÜnÜ Açık Kapalı Cinıi 
26,000 27-8-934 Pazartesi 
34,000 27 -8-934 Pazartesi 
'30,000 4-9-934 Salı 

Sa.13 Açık Bulgur 
Sa. 13 Açık Kuru fasulya 

~46,000 4-9-934 Salı 
~40,000 8-9-934 Cumartesi 
:9s,ooo 8-9-934 Cumartesi 
·:20,000 15-9-934 Cümartesi 

Sa.13 Açık Kok Kömürü 
Sa.15 Kapalı Arpa 
Sa.13 Kapalı Yulaf 
Sa.15 Kapalı Kuru Ot 
Sa.10,30 Kapalı Saman 

8,500 15-9-934 Cumartesi 
t ıo,ooo 15-9-934 Cumartesi 

Sa.13 Açık Pirinç 
Sa.15 Açık Kriple maden 

kömürü. 
Darıcada Müstahkem mevki Ağır Topçu alayı ile, Dağ 

'f opçu alaylarmm her ikisinin ihtiyaçları olan yukarda cins 
\re ıniktr ariyle münakasa günl~ri yazılı erzak Darıcada sa
tın alma komisyonunca alınacaktır. Taliplerin şartnameleri· 
ni görmek için her gün ve münakasalarma iştirak edecek
lerin mezkUr komisyona müracaatları. ( 4506} 

f907 
• • • 

. 2000 adet efrat f>inek eğe- 1 kilo arpa kapalı zarf usuliyİe 
rı ordu ihtiyacı için mübayaa ihalesi 3 Eylül 934 pazartesi 
~dilmek üzere kapalı zarf usu- günü saat on dörtedir. Şart
lıle münakasaya konulınuıtur. name sureti müsaddakasmı 
ihalesi 15 Eylül 934 cumarte· görmek üzere Istanbul Leva
ai günü saat 14 dedir. Evsa- zım Amirliği satın alına ko
fı ve şartnamesini görmek is- misyonuna müracatları ve iha 
teyenlerin her gün Istanbul Le le günü vakti muayyeninden 
\razıın Amirliği Satmalma Ko- evvel teminat ve teklif mektup
llıisyonuna ve Ankarada M. M. larını makbuz mukabilinde 
V.Satmalına Komisyonuna Ankara Levazım Amirliği Sa
rt_ıünakasaya iştirak edecek.le- tmalına .komisyonu riyasetine 
rın teklif mektuplarını mez- vermelen. (4618) 6IOS 

kUr Komisyona vermeleri. Vize İçin *11~2; kilo Pınar 
(110) (4943) 

••• Isparta kıtaatmm ikiyüz 
}'elmiş bin kilo Ununa talip 
ıuhur etmediğinden 27-8-934 
Pazartesi günü saat 11 de pa· 
z'!_rlıkJa alınacağından · mez
kUr saatte taliplerin Isparta 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. ( 111) (4944) 

••• 
29,000 kilo Sade yağı ka

f.~lı zarf usulile ihalesi 8 Ey-
1ul 934 cumartesi günü saat 

-1 dedir. Şartnamesini gör
tnek Üzere İstanbul Leva
z~ Amirliği Satınalma Ko
tn.isyonuna müracaatları ihale 
ınlnü de vakti muayyeninden 
e\>Vel teminat ve teklif mek
~Utılarmı makbuz mukabilin-. 
S e Ankara Levazım Amirliği 
-~bnalına Komisyonu Reisli
gıne vermeleri. (95) ( 4786) 

5162 
• • • 

Çorludaki krt'at için 55 ton 
bdun 22 - 8 · 934 Çarşam-

a aiinü saat 16 da pazarlıkla 
&atın alınacaktır. Taliplerin 
~~;tnamesini görmek için her b:n ve pazarlığa gireceklerin 

lli saatte Çorluda Satmal -
lna k . .. l 
~ omısyonuna muracaat a -
ı. (4918) 5266 

• • • 
14 

Gaziemirdeki kıtaat için 
5,000 kilo Un 29-8-934 car 

iatnba günü saat 10 da kan~'ı 
g arfla almacaktrr. Taliple~in 
~~;"tnamesini görmek iç:n her edn VP miinak:ısasma iştirak 
tekr~klerin belli saatten evvel 
\' ıf mektuplarını Bornu
tn ~da Askeri Satın Alma Ko-
ıs:vonuna yerme' eri. ( 4503) 

4937 
• • • 

lG 'f ekirdağ kıtaatı için 
ı:ıil·~O kilo Nohut, 16,000 kilo 
lık a~ 1.k ve 10,000 kilo çorba· 
sa ı:ıırınç 9-9-934 pazar günü 
&o.~t 15 de aleni münakasa ile 
§a ~n alınacaktır. Talip!erin g·: namesini görmek için her 

lln Ve mun" ak . . ~k ed ki asasına ıstıra 
ece • T -aJn.ı erın ekirdağ Satın-

ca tİ Komisyonuna mür -
a arı. (89) (4782) 

5160 .. ... .. 
Bir ınilyon seksen beş bin 

Hisar için 9222 kilo Gaz Ya-
ğı 2-9-934 pazar günü saat 
15 de ayrı ayrı aleni münaka
sa ile satm alınacaktır. Talip
lerin evsaf ve şeraitini öğren
mek Üzere her gün ve mfu_ıı.
kasasma girişeceklerin Vizede 
Satınalma Komisyonuna mü-
racaatları. (87) (4731) 

• * • 5124 

Tekirdağ krtah ıçın 
40,000, Malgara kıtaatı için 
25,000 kilo makarna 8-9-934 
cumartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasma 
İştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektupları ile 
Tekirdağ Satmalma Komisyo 
nuna müracaatları. (94) 
(4785) 5161 

* * * Top Koşum Hayvanatı i-
çin 300 adet hamut kapah 
zarfla satın alınacaktır. Mü
nakasası 1-9-934 cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komis
yonunca yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek İ· 
çin ve münakasaya girecekle
rin !:>elli saatinden evvel tek
lif mektuplarını mezkUr sa· 
hnalma komisyonuna verme-
leri. ( 4502) 4910 

••• 
İzmit ve Tuzladak kıt'at 

hayvanatı İçn 448,800 kilo 
kuru Ot 28-8-934 sah günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına
c:aktır. Şartnamesini görmek 
için her gün Izmitte ve Eski 
şehirde Satmalına komisyon
Ianna ve miinakasasma isti
ri-.k edecklerin Eskişehi;de 
Satınalına komisyonuna mü
racaatları. ( 4499) 4906 • • • 

Yozgat Piyade kıt' ası için 
65,000 kilo Sığır eti, 55 000 

• • 
kılo Odun kapalı zarf uı:uliyle 
25-8-934 c-..~martesi günü saat 
15 te alınacaktır. 600 kilo 
Zeytin yağı, 4900 kilo Toz Şe
ker, 5000 kilo ,g-az . yağı 800 
kilo Tuz 5000 kilo Sabun aleni 
miinakasa suretiyle 25-8-934 
cumartesi günü saat 9 da alı
nacaktır. Şartnamesini gö-

Trabzon yolu 4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname g6nderilir. 
Adre1: Ş•hıadebaşı, Polis me•ke:ı:i arkası. Tel. 22534 ---VAT AN vapuru 21 Ağustos 

SALI 20 de Galata rıhtrmın. 
dan kalkacak. Gidi,te Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gire.son, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Döniilte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktrr. (4896) 5243 

Kartal Malmüdürlüğünden: 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 22 A
ğustos ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtrmından kalkacaktır. 

(4953) 

ihtira ilanı 

Kariyeal 

Bostanoı 

" .. 
,, 
,, .. 

Kartal 
,, 

Mevkü 

KBçilkyalt Kuağuz ç. 
,, .. 
" 
" .. 

Çarp Üsküdar G. 
Mışell Ayazma 

Cinai Harita No. Matre M. Beher Metre Mecmu kıymeti 

Araa 32 

" 
33 

.. 34 

" 
21 

" 
22 .. 23 

" 00 
Tarla 00 

115 Hisaesi 

497 
497 
250 
433 
433 
433 

15 
1897 

murabbaı 
L. K. 
00 12 
00 12 
0() 12. 
00 12 
00 12 
00 12 
1 50 

Şaylan 

Tamamı 

100 00 Hi11eyo 
Muıip 

L. K. 
59 64 
59 64 
30 Ol 
51 96 
Si 96 
51 96 

112 50 

Miktar 10 00 

"A§ınmağa k&r§ı büyük bir meta
net ibraz etıneleri lizımgelen sargı • 
lar (tekerlek çemberleri) vesair par. 
çaların imali için usul,, hakkında ia • 
tihaal olunan 14-4-1930 tarih ve 903 
numaralı ihtira herah hu defa mevkii 
fiile konmak Üzere ahere devriferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla • 
rm Galatada, Çinili Rıhtmı hanında, 
Roıbert F erriye müracaa tlan ilan o • 

Maltepı Rapaa sokağı Ana 00 23 OD 40 9 20 
,, • Çilina-ir ,, ,, 00 50 00 50 25 00 

hınur. 5113 

Yukarıda cinai yazılı on kıt'a arsaaın peşin para ile temlik! 25/8/934 tarihinde mllaadif Cumartesi 
gnnn aaat on clörtte ihalesi icra kılınacağından taliplerin dipozito makbuzlarilı Kartal Malmüdllrlilğün
de mnteşekkll Sabf Komiıyonuna müracaat eylemelırl. (4575) 4985 

• • 
Istanbul Yedinci icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına (300) lira mukabilinde birinci dere

cede İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tama
mına (900) lira kıymet takdir• edilen lstanbulda Bakırköyün 
de Sakızağacı mahallesinde Taşhan caddesinde eski 21 ye
ni 27 numaralarla murakkam maa bahçe bir bap ahşap hane
nin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. 
Arttırmaya İştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammene
nin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akcesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçulya aittir. 
Arttırma şartnamesi 5-9-934 tarihine müsadif çarşamba gÜ· 
nü Dairede mahalli mahsusı~ na talik edilecektir. Birinci art 
tırması 25-9-934 tarihine mil sadif salı günü Dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci e.rttırmada bedel kıy
rr.eti muhammenenin yüzde 7 5 ni buldu~ takdirde üstte bı
rakılır. Aksi takdirde son arttıranın taa!ıhüdü baki kalmak
üzere arttırma on beş gÜn daha·temdit edilerek 10-10-934 
le. rihine müsadif çarşamba gÜ nü saat l 4 den 16 ya kadar 
Dairede yapılacak ikinci arttırma netices:~de en çok arttıra
nın üstünde bırakılacaktır. 2 004 nuriıar;:ılı icra ve iflas ka
nununun 126 mcı maddesine tev."kan hakları tapu sicillerile 
:ıabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarih inden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müspitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirle hakları Tapu s icillerile sabit olınıyanlar satış 
bc!delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malu
mat alınak isteyenlerin 934-2 903 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri krymet raporunu görüp 
anlayacakları ilan olunur. (4939) 

Liıeler Alım Satım 
komisyonundan: 

- Galatasaray Lisesinin Ortaköy şubesinde yapıtınlacak ta
miratı 29-8-934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da 
ihale edilınek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıı 
tur. Taliplerin keşif ve projeleri görmek Üzere l!tanbul Erkek 
lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin de ihale günü teminat. muvakkate makbuzlarile bir· 
likte komisyonumuza müracaatları. "4581,, 6861> 

<:eklerin her gün ve münakasa- den evel teklif mektuplarını 
ya iştirak edeceklerin belli vermeleri. (4350) 4774 
saatte leminatlariyle Y ozğat ı , • • • 
Satmalma komisyonuna mü- lzmir Müstahkem Mevki 
racaalları. (4274) (21) kıtaatmm21,750kilo Sade 

4736 Yağı ihtiyacı kapalı zarf usu
• • • 

Konyadaki krt'at ve mües
sesat için 24,000 kilo Sade ya· 
ğı 22-8-934 çarşamba günü 
saat 10 da kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin şartnamesi· 
ni görmek için her gün T opha 
nede Levazım Amirliği Satın
dma komisyonuna, münaka
sasına iştirak için de mezkur 
gün ve saatten evvel Konya
da Satmalına komisyonuna 
teklif mektuplarını vermeleri. 

• • • (4344) 4773 

Tekirdağ kıt' atı İçin 60,000 
kilo ve Malkaradaki kıt'at İ· 
çin 45,000 kilo bulgur 
21-8-934 salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart· 
namesini görmek İçin her gün 
ve münakasasına gireceklerin 
Tekirdağmda Fırka Satınal
ma komisyonuna belli saatin-

lile münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 5 Eylül 934 çar
şamba günü saat 16 da lzmir 
Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Ta!iplerin şartnamesini gör· 

mek için her gün ve münaka
saya gireceklerin bel i saatten 
evvel teklif mektuplarını Mez 
kur Kom:syon Reisliğine ver-
mdert. (83) (4732) 

5125 

Tekirdağ kıtaatı için 600 
ton Odun 5 Eylül 934 çar· 
şamba günü saat 15 de kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta· 
liplcrin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasına 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektul)larmı Tekir
dağmda Satmalma Komisyo
nuna verrrıeleri. (86) ( 4735) 

5126 

.. , 

.... Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylülün 17 ir.ci pazartesi günü açılır. Koleç kıommclan maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi ıuheleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüonÜ· 
hale pek İyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim 
tenzilat yapılnuthr ve ücretler dört taluitle ödenir. Kayıt günleri Ağua. 
tostan itibaren Cuma ve Salı günleri. Fazla malümat için her zaman mek-
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. (697) 

.......................................................... 
5651 - ----~--- - .......,... ..,_.._.. ---~~-

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

22 Ağustos Çarşamba 1592 No.dan 1629 numaraya kadar 
23 ., Perşembe 1630 ,. 1661 ,, ,. 

Karar numaraları yukarda yazılı Gayrimüb:ıdillerin yüz
de 25 hesabiyle bonolarını almak üzere hizalarında gösteri
len günlerde Komisyona müracaat etmeleri. ( 4962) 

1 DEVLET DEMtRYOl.LARl iDARESi iLANLARI 1 
Teşhir eC.ilmek üzere lzm ir Panayırına gönderilecek eş

yadan satılmıyanlarmm mah reçlerine meccanen iade edil
meyüp avdette de aynı şartlar la yüzde 70 tenzilatla nakledi
leceği tashihen ilan olunur. ( 4830) 5203 

Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasası 6-10-934 
Cumartesi günü saat 15 de Ankarada İdare binasında ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
on beşer liraya sahlan şartna n1elerde vardır. (4955) 

Istanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: 

' Emniyet Sandığına (21 O) lira mukabilinde birinci de-
recede İpotekli olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve temamına (1500) lira kıymet takdir 
edilen Kadıköy eski Osm anağa, yeni Rasim paşa ma. 
hallesinde eski Halitağa yeni Bakkal sokağında eski 18 mük
kerrer yeni 6 numaralarla mur akkam bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırma
YI\ iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin yüz
de 7 ,5 nispetinde pey akçesi v eya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olınaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi
fat, tenvİrİye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şart
nı>mesi 5-9-934 tarihine müsa dif çarşamba günü Dairede ma
halli mahsusuna talik edilecek tir. Birinci arttırması 25-9-934 
tarihine müsadif salı günü dairemizde saat 14 den 16 yaka
dar icra edilecek birinci arttır mada bedel kıymeti muhamme 
nenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttıranm teahh üdü bakı kalınak üzere arttır· 
ına on beş gün daha temdit edilerek 10-10-934 tarihine mü 
sadif Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar Oairede ya
pılacak ikinci arttırma netices inde en çok arttrranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olmryan 
İpotekli alacaklarla diğer alak ... daranın ve irtifak hakkı sahip 
lerinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müspitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aicsi 
takdirde hakları Tapu sicilleri le sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maliiınat al
mak isteyenlerin 934-2377 numaralı dosyada mevcut ev
rak ve mahallen haciz ve takdi ri kıymet raporunu ögrüp an· 
layacakları ilan olunur. (4941) 

I 13T ANBUL BELEDiYESi ILANLJ.RI 1 
Belediye Matbaası için lüzumu olan 19 kalem miicellit 

levazımı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan
lar şartname alınak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
t'lmeli, münakasaya girmek İç İn de 123 liralık teminat mak
buz veya mektubu ile teklif mPktuplarını 23-8-934 perşem
be ı?ÜnÜ saat on beşe kadar Daimi' Encümene vermelidirler. 

(4385) 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük f aide ve tesiri görülen 

Ben 10 sene daha 
ençle • . 

Siz de aynını yapabilirsiniz. 

,.~ Bir doktorun f'Z)'artl 
., hayret giaellik kefli 

Şimdi, aolmuf ve ihtiyarlamıt bir 1 
cildi beyazlatmak, tazelemek ve genç 
leftinnek kolaydır. Fen, nihayet cilt 
için h~at verici bir unaur ketfetmi§• 
tir. Be'§ ere ye uvmak sure tile nüfuz 
edildikte tenin buruıuklukları zail o
lur. Ve siyah benekleri silinir. Genç 
hayvanlardan istihsal edilen bu genç· 
ı..,tirici Te hayat verici unour yalnız 
y-.i Tokalon krenıinde mevcuttur. 
Cilt üzerindeki kuvvetlendirici ve be 
J'llzlabcı tesiri ile sıhhat ve gençlik 
verir. 8-"eyi ywnU§&lır ve en çirkin 

bir yüze cazip bir güzellik temin eder 
Tokalon kreminin pembe rengindeki· 
ni gece yatmazdan evvel tatbik edi
niz. Uykunuz e.muında cildinizi· bea 
ler ve ııençlettirir. Beyaz rengindeki
ni (yağsız) da sabahları kullanınız. 
Cildinizi beyazlatacak ve yÜZünüzü 
bütün gün ter ve taze tutacak ve pud 
ranın yapışmasına ve sabit kalmaaı • 
na müsait kılacak cilt ve teniniz ne 
kadar kaba olursa olaun aon derecede 
memnun kalacak neticeler elde ede
cek ve hayrette kalacakaınız. 

ŞARK DEMiR YOLLARI 
Tenezzüh Biletleri 

t7 ~iuatootan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde gösterilen me
ftkjf giıeleri cuma ve pazartesi günleri berveçhi ati mahaller için çok teıızil.İltlı 
-.eııezzüh biletleri satacaklardır : 

1) lotaııbuldan Edirne,ebir - yalnız ııidiı ı 1 nci mevki 494,75 kurut 
2 nci • 360,25 ,, 
3 ncü " 230,- ,~ 
1 nci mevki 408,50 kuruf 
2 nci n 296,50 ., 

%} latanbulclan Uzunköprü - plnrz cid İ§ ı .... 
3 ncü " 189,25 " 

- yalnız gidi! : 1 nci mevki 421,75 lı:urq 
2 nci ,, 306,25 ,, 
3 ncü ,. 195,75 " 

4) Edimqebirdeıı Istanlıula - yalnız ııid it : 1 nci mevki 494, 75 kurut 
2 nci ,, 360,25 ,, 
3 üncü ,, 230.- " 

6) Uzanlıröpıiiden lııtanlıula - yalnız gid it : 1 nci mevki 408,50 kuruı 
2 nci ,, 296,50 " 
3 ncü ,. 189,25 ,, 
1 nci mevki 421,75 kurut 
2 nci " 306,25 ,. 

6) Kmdareliclen Jstanbula - yalnız ııidi f ı 

1 
3 ncü ,. 195,75 ,. 

Bu biletler yalnrz 106 ,107, 322 ve 3 23 No. h trenlerde ve yalnız verildikleri 
sün için muteberdirler. Bunlann bagaj eşyaaı için meccaniyeti yoktur. 

Dört yaımdan yukarı çocukar büyükler gibi ayni ücreti tediye ederler. 

Liseler Alım Satım 
~ 

Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 

ııııekteplerle mülhak pansiyon! arın Yoğurt, Nohut, irmik, 
Şehriye, Kuru Fasulya, Mercimek, Bezelya, Kuru meyva, 
Gravyer peyniri, Şeker, Zeyti n , tanesi, Hayvan yemleri, Ye·
mek ve Ekmek artıkları ve Ça mlıca Kız Orta mektebinin 
Sebze Patates ve ekmeği ve E renköy lisesinin Sebze, ekmek 
ve odunu ve Kandilli lisesinin ekmek ve Patatesi ve Haydar
paşa lisesinin odun, Manğal kömüru, Kok ve maden kömür
leriyle Kabataş lisesine ait ekroeği. Bunlardan Sebze, Pa
tates, Ekmek, Yoğurt, Zeytin tanesi, Gravyer peyniri, kuru 
meyva; Şeker, odun, Mangal kömürü, Kok ve Maden kömür
leri 12 - 9 - 934 ve Nohut, irmik, Şehriye, Kuru Fasul
ya, Mercimek, Bezelye, Hayvan yemleri, Ekmek ve yemek 
artıkları 19.9.934 tarihlerine müsadif çarşamba günleri 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mevkii 
münakasa ve müzayedeye l<o nulmuştur. 

1 Şartnamesini görmek İst eyenlerin İstanbul Erkek lise
. sindeki komisyon kalemine ve münakasaya İştirak edecek
lerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte Komis-

• yonumuza müracaatları. ( 4 877) 
' 

Çay Belediyesinden: 
1 - Çay Nahiyesinin Nafıa Vekaleti celilesince musad

üak projesi mucibince 16662 lira bedeli keşifli Hidro E
lektrik tesisatının yapılması 16 Ağustos 934 tarihinden bi
litibar yirmi gün müddetle ye niden kapalı zarf usuliyle mev
kii münakasaya konulmuştur. 

2 - Gümrük ve muamele vergisi Belediyeye aittir. ' 
3 - Tediye Şeraiti : 
Bedeli ihalenin yüzde 30 u Banka teminatı mukabilinde 

mukavele imzasını müteakip derhal yüzde 3 Ou bilcümle mal 
ı:emenin çay nahiyesine vürud unda ve mütebaki yüzde ( 40) i 
tesisatın ikmali ile kabulü mu vakkatte verilecektir. 

4 - Proje ve evrakı müt eferriasını Çay Belediyesinden 
vevahut lstanbulda Taksimde istiklal Apartmanında Elek
tri.k mühendisi Hasan Hale t Beyden bedel mukabilinde a
labilirler. 

5 - Talip olanalr 4 Eyi 
nakasa ve ihale kanununun 
Çay nahiyesi Belediye Encüm 
olunur. ( 4931) 

ül 934 salı günü saat üçde mü
mevaddr mahsusasına tevfikan 
enine müracaat eylemeleri ilan 

• 

MiLLİ: l t:. l ' ~ALİ '..d .11.~U..J 1 v.:i 1J.> .. 

lzmir sergisini 
Ziyaret etmek isteyenlere mahsus 

F ev alide tenzilatlı 
Hususi tenezzüh seferi 

•• mal va .. 
26 Ağustosta lzmir'de açılacak olan beynehnilel 

sergiyi ziyaret etmek ve açılma merasiminde bulunmak 
isteyenlere kolayılık olmak üzere Gülcemal vapuru ile 
fevkalade tenzilatlı hususi bir tenezzüh seferi tertip 
olunmuştur. Vapur 25 Ağustos 934 cumartesi günü 
saat 11 de Galata rıhtımından hareket ve 29 Ağustos 
934 çarşamba günü lstanbul'a avdet ve muvasalat 
edecektir. 

Biletler gidig gelmedir. , Birinci mevki 
yemekli 26, ikinci mevki yemeksiz 16, 
Üçüncü mevki 9, güverte üç buçuk liradır. 

Vapur lzmir'<!e bulunduğu müddetçe yolculardan 
arzu edenler vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki 
Acentehanemizde satılır. Fazla tafsilat almak isteyen
ler Acenteye müracaat etmelidirler. Bu müstesna fll'
satı kaçrrmamalarolı muhterem halkımıza tavsiye ede
riz. (4956) -· Yarıklı Gillette 

traş bıçaklarını 
kullanınız. 

Daha az maı
rafla daha iyi ve 
daha çabuk tı
raş olursunu.ı:. 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemenin karşılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talip
ler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman münakasaya gir
mek için de gösterilen gün ve saatte maliyeye teslim edil
miş ilk teminat makbuzu veya banka kefaletnamesiyle bir
likte komisyonumuza müı-ac aatları. ( 4 7 44) 
Çift Alınacak eşyanın ismi Münakasa tarihi günü 

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

saati 
10 
15 
5176 

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

İstanbul ve Çanakkale Merkezleriyle Urla ve Tuzla tahaf 
fuzhıı.nelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden kö -
mürü şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Münakasa 1-9-934 tarihine müsadif Cumartesi gü 
nü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında Is -
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyon 
da yapılacağından isteyenlerin Hudut ve Sahiller Sıhhat U
mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne veya mez -
kiir Baştabipliğine müracaatları. (45-71) 

5040 

Gümüihane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Bayburt kazası merkezinde inşa edilmekte olan ilk mek
tep binasının 17892 lira 65 kuruş bedeli keşifli ikinci lasım 
insaatı 5-8-934 tarihinden iti haren 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 26-8-934 
pazar giinü saat 16 da icra lalına.~ağından taliplerin kanunun 
tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat vesair vesikalarını bir 
zarfa ve yfuıde itibarile yapılaca}; teklifi açık ve okunaklı im 
zasile bir zar~ a koyarak her i ki zarfı dahi ayrıca bir zarf İçe
risine koyup i.:zerini mühürlemek suretile saat 15 de Gü
müşhane Dair.:ıi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulum~ ::ağının ve daha fazla maliimat almak iste
yenlerin muayyen giinden evvel Enciimen kalemine müra-
caatları ilan olunur. (4766 ) 5158 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundanı 
1 - Gümrük Muhafaza lut'atı zabitan binekleri ıçın 

teferrüatiyle beraber ( 48) adet eğer takmu açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 -8-934 pcı.zartesi günü saat on dörtte
dir. 

3 - Tasdikli şartnamesi her giin Komisyondan alınabi
lir. Ve nümunesi de görülebilir. 

4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (270) lira 
lık vezne makbuzu veya Banka mektuplariyle belli zaman-

da komisyona gelmeleri. (4471) 4881 

Kullanın ız."° .,.. 
Her eczane;;:; 
de satılır. 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine yazılma 

ve alınma şartları · 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil, göz, kulaklarında arıza olma • 

mak, vücudünde noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık 
havalide yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşek -
külatı müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü hastane 
!erden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şahadetnamesi ver • 
mek. 

5 - Beeldiye veya Polis merkezlerinden iyi ahlaklı, cezıı 
görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6-Mektebe girmek isteyenler, Istanbulda Büyükderede 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istid'aya 
hüviyet cüzdanı, orta mektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı 
raporlarını, polis veya belediye mazbatasını ve üç adet vesika. 
fotoğrafını iliştirerek göndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eylul tarihine kadaı 
yapılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şa -
hadetnameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi sırasile tef 
rik olunur. Kabule layik talipler kadro miktarını geçerse bun· 
lardan evvela tahsiline fasıla vermemiş olanlar saniyen riyaz; 
ye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter 
kettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları va 
zifeye gitmedikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masraf -
lan ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre No 
terlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt sene -
di vermeden mektebe devama müsaade olunmaz. ( 4162) 

~------------------------------------------------------------~4~ 
Edirne Belediye Riyasetinden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme alınmak üzere 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıka 

rllmıştır. Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi buçu ·
ğu nisbetinde teminatı ve tekli fatını havi pullu varakayı bir 
zarf deriinuna koyup üzerine ' ' Su malzemesi" ibaresini ya
zarak yevmi ihaleden evvel Belediye Encümenine vermelidir• 
ler. Nümuneleri Edirne Belediye Hey' eti Fenniye Dairesin• 

de görebilirler. 
ihale 3.9.934 tarihine 

dadır. (4728) 
müsadif pazartesi günü saat 16 

Bileyzik Boru kutu Adet 
,, 50 M.M. 100 10 M. M. 60 M.M. 
.. 60 .. .. 75 .. .. .. .. ,, '' 
" 80 .. .. 75 " " .. " '' ,, 
.. 100 .. .. 50 ,, ,, " .. '' '' 
" 125 .. .. 50 .. " .. 
.. 150 .. .. 50 .. ,, .. " ,, '' • .. '' '' .. 175 .. .. 50 .. .. .. .. '' ,, 
.. 250 .. .. 25 ,, .. .. .. '' '' 
,, Uçyüz 300 ,, ,, 25 ,, ,, ,, .. '' '' 3/ 8 piriz musluğu iyi cıns bur onz 500 
Buş akle 12 kilo sikletind e dölone demirden ve üzerinde 

Edirne B. S. markası olacak ve sıcaf< katranla boyanacaktır. 
500adet 

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

istihlak musluğu sarı pirinçten 500 adet. 
Su ile dolu tazyık altındaki boruları delmek için hususi 

makkap bir adet Puntamason şirketi nümunesine göre 
3/ 8 kutrunda delikli kurşun rondel 500 adet. 

5175 

Yükıek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden~ 

1- Mektep Tali ve Yüksek olmak üzere beş senedir. 
Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektir. 

2- Mektebin yalnız Tali birinci smıfma talebe alınıt 
ve bunların da ortamektep mezunu ve on sekiz yaşından bii 

yük olmamaları meşruttur. 
3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi ve çar• 

şamba günleri müracaat edil melidir. 
4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacalı: 

Iarı istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını• 
mektep şahadetname veya tas dilmamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres vo 
tatbik imzalarını ve dört a det vesikalık fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar güniiı16 

kadardır. Taliplerin muayene i sıhhiye için yevmi mezkUtll 
müsadif pazar günü saat dok uzda bizzat mektepte buluJl 
maları lazımdır. (3858) 4668 -

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

~ Haydarpaşa Emrazı Sari ye hastanesinin 143 kalem ee~ 
zayı tıbbiyesi için yapılan münakasada teklif edilen fiat~pa• 
halı görüldüğünden münakasa bir hafta müddetle 25 .Agu.j: 
tos 934 cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere tehır edı. 
miştir. isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere merkez•~ 
miz Levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna m" 
racaatlan. ( 4856) 5208 , 

= 
Umumi Neşriyatı ve Yazı iş leri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


