
Devlet Demiryollarının • 
yenı 

ihdas ettiği yarı yarıya ucuz 
ticaret ve tenezzüh biletlerin
den istifade ediniz. 

FlATI 5 KURUŞTUR. 

Almanya'nın 
içinden görünüşü 
ta Alınanyadan döneli §u suale muha· 

p oluyorum: 
~·-- Alınanyada Hitler'in idareai de
_., edecek nli? 

ll!ıdMııhterem okuyucularunın bir ka
•u.ı an aldığon mektuplarda da ayni 
~Y .tekrar ediliyor. Evvela ıunu söy
..;Y•rn ki Avrupanın bugünkü siyasi 
~rıulığı içiıade her hanııi bir mem
~lteki idare ai&'cminin ömrü hak
lııftı • IÖz söylemek kehanete mütevak
~ .~· ~ir idarenin iyiliği ve fenalığı 
"a Ol'nrurıün uzunluğu arasındaki mü
til~~t zannedildiği kadar yakın de
ta hr, Çok iyi idareler vardır ki, baı
ı;1 ıılunanların tedbirsizliği veya ih-
1 •tsı~ğı yüzünden devrilmittir• Çok 
~ıstemlerde idare batında bulu
~ ~n teyakkuzu clolayıoile devam 
~lır. Asayiıin muhafazası için kul'°" n ıilih ve diğer vasıtaların bu de
~ .te~emmül ettiği bir zamanda her 
re/' _bır zümre bir defa idareyi eline 
di.,"dı mi, onu yıkmak kolay değil-

iiııı·8!naenaleyh Almanyada Hitler re
<la ıb!n devam edip etmiyeceği hakkın
~.. ıç hir kıymeti olmıyacak cevap 
fıaı, ll>ekten ise, temas ettiğim halk ta
ıliiı.~"!"':' bu idare hakkında ne düıün-

•rını kaydetmeği faydalı buldum. 
ltııı:lnıan halkının Hitler rejimi hak
İSin a ne düıündüğünü anlatabilmek 
)eti Mılli Sosyalist fırkasının nasıl kuv· 
ilıı;J11diğini ve ne gibi amiller altında 
>.ıiu_ara ııeçtiğini hatırlamak lazımdır. li,.,: r-syalist fırka11nı iktidara ııe· 
~n Uvvet, bu fırka programının Al· 
V., Y~da yayılıp revaç bulmaaı değildi. 
~ ~·I~ea ıulhunun ıartlarını tatbik el· 
~li ıç~n. yapılan teıehbüılerin aksül
lı; tar· ı~ı. Almanyanın harpten sonra-

1 ilıı üç safhaya aynlabilir: 
!°'!ııı- Sulhun imzuından Fransa ta-
~~an Rur mıntakaaının itıaline 
~ - R · ı· · b. ' • )~i' ur ıtga ımn ır netıce vennı-. 

•in, k anlatıldrktan oonra 1930 ıene• 
3 adar. 

••ııııı - 1930 ıeneıinde Hitler fırka
d.,_8 kuvyet bulduğu ve nihayet il<ti-

&·l~çtıği zamandan bugüne kadar. 
•~tı ırınci devrede Versailles ıulhu
~'an §artlarını tatbik etmek için baıta 
l<ıı, ı.'a ol"?ak üzere ııalip devletler si
~ trvvetine ınüracaat etmiflerdi: Ni .. 
it,.~~ Rur .havzaaı itral edildi. Rur 
devı asın~n ıJgaJi Almanyanm Garp 
"İiııı etler>le olan münaaebetinde bir dö• 
lııııı. nokta~ı~ır. Bir taraftan Almanya 
t.ı., ::e~e!ının . lunlınası, diğer taraf. 
tıııy _dikine gıtmekten bir netice çrk
'<lil ~ının Fransa larafından takdir 
)"-1~.eıı ~ vrupa tarihinde Lokarno ıi.1 
ltiı •d denılen devrin baılangıcım teı-•r. 
-)._7~~rn':' devrinde her iki taraf ta 
)a C ır llyaset takip ediyor. Alman· 
•d;:y

0 
arp hududunu nihai olarak kabul 

~:Yıı;İ '.>1ılletler Cemiyetine giriyor. 
İıledi~ılel münasebetlerde bir detant 

.\ 'Yor. , 
~p ~:k Almanya _bu uysal siyaseti 
Nla erken Veraaılles suUıunun ağrr 
lijli.f ~lldan kurtulmağı ümit ediyordu. 
Ilı,, h tvletleri Almanyanın bu bağla
~llıq~ ifletmek istemediler. Tedricen 
~· ~u/" §Öyle bir his altında kaldılar 
"'lef, 1111.e~. yol kendilerini istedikleri 
'' ter roturmüyor. lıte Hitleri iktida-

ş;,;;-e;" h~ su~utu hayaldir. 
~aııı dı Hıtler'ın zaf veya kuvvetini 
~·ı..~\için iı batına ııeçtikleri ııün
~·"'<lft . ~ hedefe doğru yaklaıtıkları 
~•la/'. ~içmek kafidir. Birçok Al-

ı; ı,; •tiraf etmiılerdir ki, 1933 ae
~ :Yakı§•ndanberi Almanya hedefe doğ.... ~.1- ~ın~,! belki de uzakla§llllıtır. 
.ıq:•~a lı arıcı sıyaaet bakımında AJ. 
) • l't .,. zamankinden ziyade yalnız. 
) eı hiik~sa ~anyamn rakibidir. Sov
~'tt b llnıeı; aleyhinde takip edilen ıi-
1.,ı.tı; ~-devleti Franaaya yaklqtır
)"1> ·,t ıtler bir aralık ltalya siyaseti 
... ~lıi ~e~ iıtedi. Halbuki Avustur. 

llıqıı;y adiıelerden ıonra İtalya ilo 
~ >\f~llln ara11 açılmııtır. 
lı.'.~t ta{;anın Sovyet Rusyaya kartı 
~ ıo d P ebneıinin sebebini Ber. 
~""-d..:, unı. Kanaat verici bir cevap 
~ ı tara( Bunun Milli Sosyalist fır. 
~lıoııı0 !ndan izahı, Sovyet Ruıyada-

ibar:••~ rejiminin aykırı olmasın
~ h;;Ylettı~: }talya. ve Franaanın ne

ll~iıı duıunmedıkleri ve Sovyet 
~=• kıymet verdikleri ıoruldu

~ "'-~~ ct;v~p alınamıyor. 
eı b~Yiit. P.tııı~ Sosyalist rejimi için da-

1•di._ tı:Jı~ke iktisadi ve mali vazi
~j•i ı._ t.ıiııı Sosyalist fırka11 1933 
t<>i( eı ı,8 tında iktidara geldiği zaman 
~~ .,ıu-~l<aaında külliyetli bir altın 
~ lılıı ı.d R!"<amları hatırlamıyoruz; 
tl.ın:e •ru ki kağıt paranın yüz. 

ttıı. kar1ıı ~IU'şıhk altın vardı. Bugün 
ı ç, i1ıt,j11. yüzde üçü bulmuyor. 

't daı,a erın ıniktan azalmııtır. Fa-
(1-tııı, ~"Jelki hükumetlerden kalan 
ııı..,, il 0 Yapmak gibi itlerde kul

'ıı, •ı ııo.':;, 11manya~~ i_ısizle~in a
~ ) lıı~ıj la a olmak ıçın tıcaretın ge

i •di ay
1 
:tıındır. Halbuki bu ıenenin 

>\~lıııan/"rfındaki ticaret müvaze. 
ıı, llıa11 1 llnın .. a!eyhinedir. 
~ l>ara ı, j11 •Yıı ıçin en büyük buh
• ~.alına~ ıınmadığı için ham madde 

\~t ıllıaı,ik •rnaaı Yüzünden gelecek
lı,~ hl>ıp a ;1'!'•nya eskisi kadar ih-

1> •tokları ovız . al~mıyor. Mevcut 
a'a h 1 •arfedılmıştir K d" ·ı 
S~t \1 anı82 O · re ı ı e 

.'ıı., lığ! ~anı, • • halde buhran ge
. f ,.C-Jitn • • ~n n:ı ~ıl karıı1"nacaktır? 
•lli 8 Yda11 ı ıın A1""1r.ya için büyük 
" V.t tıı olmu.. k. Alm ·'• tı· •"det h ': ".' ı an yada 
tt- latl'la .. ck'ıar~etinı lamamlamııtır. 
i~"afC.,kı n ~ıle elde edemediği 

t.;t\erj· Y;t1!"· Sonra Alman mil ... 
f~a..aı · ıtır. Bunun için 
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I zmir beynelmilel sergisi 
---~~~~~~;:;..~~~~~~~~~~....:::::..~~ 

Başvekil Hz. bugün İzmir 
sergisini açmağa gidiyor 
Sanayicilerden ve tüccarlardan mürekkep 

bir hey'et te mera- · 
simde bulunmak üzre ayni vapurla gidiyor 

-- ---

tüzel lzmirden bir manzara Karşıyaka 

Beynelmilel lzmir sergisi yarın 
sabah açılacak, kütat resmi bizzat 
Batvekil ismet Pata Hazretleri ta
rafından yapılacaktır. 

Bu seneki lzmir sergisi, ilk defa 
olarak açılması bakımından oldu. 
ğu kadar mükemmeliyet noktasın

(Devamı 6 mcı sahifede) 

• 
lkhsatNafıa ve Maliye Ve-
killeri Ankaradan geldiler 

Yukarda Nafıa ııe lktısat Vekilleri 
Haydarpaıa garında, aıağıda Ali Bey 

kendiıini karıılayanlar arasında 

Maliye Vekili Fuat, Nafıa Vekili 
Ali, Iktısat Vekili Celal Beyler dün 
sabahki trenle Ankaradan tehrimi
ze gelmi,lerdir. Vekil Beyler istas
yonda Gaziantep meb'usu Kılıç A
li Beyle Maliye, Nafıa ve lktısat 
Vekaletlerinin tehrimiz tetkilatı
na mensup müdürler ve it Banka
aı müdür ve erkanı tarafından kal"
tılanmıtlardır. 

Fuat, Ali ve Celal Beyler hususi 
bir motör ile doğruca Dolınabah
çe sarayına giderek Gazi Hazretleri 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• Avrupada otomobille 9000 kilometre· 
Avusturyanın eski üssübahrilerinde n biri olan Kotor kasabasının bulun
duğu Kotor körfezinin Karadağ yo lı'arından görünüşü. 

(Yazısı 6 ıncı sayfamızda ilk sütunlardadır. 

Yunanistanda 

Mevkuf zabitler 
Tahliye edildiler 

ATINA, 24 (Milliyet) Hüku-
meti devirmek teıebbüsü ile maznun 
bulunanların istin -
taklarına devam e· 
dilmektedir. Müs · 
tantiğin karan Ü 
zerine yüzba§ı Kos· 
tantopulosla bera 
her maznun bu • 
lunan diğer zabit · 
ler ve yüzbaıı Bro· 
midis tahliye edil 
mitlerdir. Bugün 
mütekait mirala3 
Viyamsis müstan · .__...;.....ı..,...., .... 
tik huzuruna çıka· 
rıla"Caktır. 

M. Çaldarisin M. Ça!daris 
tahtı tedavide bu • 
lunduğu Reinhalt kaplıçalarına gi • 
den bir Yunan gazetecisinin verdiği 
malumata göre, Yunan baıvekili tak
libi hükumet teıebbüsünü haber alır· 
almaz tayyare ile Yunanistana avdet 
etmek istemiı, fakat telefonla M. 
Kondilisten aldığı malıimat Üzerine 
hareketini gelecek haftaya tehir et· 
miştir. 

Roma itilafı 
Çekoslovakya ve Alman
yanın da iltihakı isteniyor 
PEŞTE: 24, A.A. - Yarı resmi 

Peşter Lolyt • Pester Llovd - gaze· 
tesi Çekoslovak
yanın i:la Roma 
itilaflarına gir
mesi ve Çekoslo
vakyanın Maca
ristan ve Avus
turya ile mukare
neti imkanlarını 
tetkik ederek 
mezkiir itilafla
rın Küçük itilaf 
aleyhine müte-
veccih olmadığı- M. Beneı 
nı ve hüsnü ni-
yet sahibi her memleketin iltihak 
edebileceğini ehemmiyetle kaydet
tikten sonra diğer bir sureti hallin 
de Almanyanın iltihakı olduğunu 
ve Macanistanın herhalde mevsim
siz taahhütlere giritmemesi lazım· 
gt.ldigini yazmaktadır. 

Uzak Şarkta 
Karışık vaziyet 
Rusya Japonya hükume-

tine bir nota verdi 
MOSKOV A, 24.A.A. - Sovyet Rus· 

yanın Tokyo sefiri 22 ağustosta Japon 
hükumetine bir protesto notası vermİ§• 
tir. Bu noktada, gerek Çin ıark denıir• 
yollarında müstahdem Sovyet memur• 
)arının tevkifi ııerek bu demiryollarına 
kartı ıakiler tarafından yapılan bü • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Meb'uslarımızı davet 
ı, Bankaıının kurulufUnun o

nuncu yıldönümü münaıebetile 
Galataıaray lisesinde pazar günü 
saat beşte açılacak sergiye lstan
bulda bulunan mebuslarımızın hu
zurlarile şeref vermeleri rica olu
nur. Adresleri maliim olmadığın
dan hepıine ayn ayrı davetiye 
gönderilememiştir. 

• ' BUGON 
3 üncü ıahilede 

lHTIKAN LASTl(;I 
FELEK 

CAZl!.TECILERIN iSTEDiKLERi 
VE GAZETECiLERiN ROLO 

Mümtaz FAİK 
EDEBi MUSAHABELERE DAiR 

Burhan C/ı:HlT 

4 üncü aahilede 
FlKIRLER ve iNSANLAR 

Nurullah AT /11 
OZ DiLiMiZLE 

M. SALAHATTIN 
S inci sayfada 

SiNEMA 
6 ıncı sayfada 

r SEYAHAT iNTiBALARI 

A. ş. 1 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ~············ ...... ······•···•• 
Almanlar Hitlcr'in ismini minnet ve !erinde lidere en yakm olanların da Bu izahattan Almanyada Hitler re• 
ıükranla anıyorlar. Prestiji hala yük- muhakemesiz idamı efkarı umumiye ü- jiminin tehlikede olduğu manası çıka. 
sektir. Fakat bunu muhafaza edebil- zerinde çok gayri müsait bir tesir in· nlmamalıdır. Bu rejim belki yarın 
mek için iktisadi darlığa çare bulmak rakmııtır. ldamlan haklı göstermek i- devrilir, belki de senelerce ve hatta e• 
ve harici siyasette de muvaffakıyet gö.. çin idam cdileruerden. bazılarmm hu- hediyen devam eder. Fakat §U muhak-
termek lazımdır. Diğer taraftan 30 Ha- ausi hayatları hakkındaki neıriyat ta kaktır ki bir sene yedi ay içinde bayii 
ziran hadiselerinin Milli Sosyalist li- bu fena tesirleri arttırmağa yardım et- yıpranını§tır. 
derlerini hayli sarstığı ıüphesizdir. iç· miıtir. Ahmet ŞOKRO 

Cenevrede toplanan Yahudi 
kongresinde Alman malları
na karşı boykotaj yapılma
sına karar verilmiştir. 

Tel: { 

• 

Müdür: 2'1318, Yazı itleri müd ürü: 2-1319, 
ida re "Ye Matbaa : 24310. 

lktisadıyafımızda mühim bir varlık 

iş bankasının onuncu yılı 
yarın kutlulanıyor 

Banka on senede memleket iktisadiyatında, 
ticaretine ve maliyeıine ne hizmetler yaptı? 

lf Bankasının Galatasarayda açacağı serginin bitirilmesine hararetle 
çalı,ılıyor. 

Yarın it Bankasının 10 ncu yıl 
dönümü merasimle kutlulanacak ve 
bu münasebetle Galatasaray Jisesin 

de hazırlanan serginin kütat resmi 
yapılacaktır. Bunun için bir de 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Edirnekapıda yangın 
Ahıap evlerle bir birine girift bulunan koca 

bir mahalle büyük bir tehlike atlattı 

Dünkü yangından iki muhtelif 
inhba 

Dün öğle üzeri Edirnekapıda 
bir yangın çıkmış, ahfap evlerle 
biribirine geçmit bulunan koca bir 
mahalle büyük tehlike atlatmıttır, 

Atef, Kahriyede Atik Ali Pata • 
mahallesinin çakır ağa caddesinde 
Madam Atrasın oturduğu evin üst 

1 
katından çıkmıftır. Ahşap bulunan • 
bu evde Madam Atrıu kira ile o
tuıımaktadır. Yangın, üst katın cari 
deye bakan pencereleri arasındaki 
tahta bölmelerinden ve ansızın çı· 
karak süratle bağdadileri tututtur• 
muftur. Derhal yetiten itfaiye atet' 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü spor faaliyeti 
Son güreı müsabakaları, At yarııları, 

Tarabyadaki Tenis turnuvası 

Müla11fm ııe 

lSTANBUL, 24 (A.A.) - Dün, 
Taksim stadyomunda IOn güreş 
müsabakaları yapılmııtır. Neticeler ıun· 
!ardır. 

Birinci güreş: - Türk Mülayim, Bel
çikalı Dolamot ile ııüretti. Mülayim da-

Belçika saııııııuonu 

ha ilk dakikadan itibaren bastırdığı Bel
çikalıya her noktadan faik güreşiyordu. 
Güreş sert bir cereyana doğru giderek ilk 
devresini bitirdi. Bu devrede Mülayim 
daima faikti. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 123 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 
Yazan: A. C. 

Abdülhamide karşı atılacak bomba 
suikastine hazırlık .. 

Böy!e kendiniz Mısıra gelmeksi· 
zin paaaport çıkanldığını kimseye 
söylememenizi rica ederim. Çünkü 
hıikumet buna karşı da mü~küla.t çı 
karır. Biz şimdi bu usulden fevka
lade istifade ediyoruz. Bu istifade
mizin kesilmesi işimizi fevkalade 
bozar. 
Pasanın taallukatından Rakime 

Hanı~ı bilirsiniz. Maiyetile birlik
te b~ kere F ransaya hareket etti. 
Pasa da on be' gün sonra hareket 
ed~cektir. Bu seyahati size mahre· 
mane bildiriyorum. Çünkü Rakime 
Hanım belki Parise muvaaalatini 
kimseye bildirmez. O halde tarafı
nızdan onu aramak filan münase
betsiz olur. Bun ~ar bir dereceye ka· 
dar Avrupada da mahremiyeti ia -
liımiyeyi muhafaza ederleıı. Her 
halde fUnu bildirmek isterim ki ben 
deniz bu kadına adeta. bir te!fta.n 
nazarile bakarım. Binaenaleyh mü 
nasebatımız, muhaberatnnız ve em 
sali hakkında fevkalaue ihtiyat la
zımdır. Yalnız kendisine kartı ihti
ram ve nezaket gösterilmekle iktifa. 
edilmelidir. 

Benim seyahatime gelince; Pa,a. 
Hazretleri yol masrafını vadetti. 
Onun için aile ile gelmek niyetin -
deyiz. Fakat dünyanın hangi tara
fında dört kişilik bir aile beş yüz 
franklık bir bütçe ile Yatıyabilir? 
Her ne hesap edilse, dört ayda iki 
bin frank açık hasıl oluyor. Fakat 
herçebadabat diyip gelmek emelin
Jeyim. Elbette Allah bir şey yapar. 

Siyasi işlerimiz öyle bir hal aldı 
ki artık görü~meğe kat'iyyen lüzum 
var. Ah eğer bizim mütedahil ma
ıular gönderilse idi, ne kadar İyi O· 

l.-rdu ! Fakat bizi düşünen var mı? 
Ancak biz başkalarına kar'ı vazi. 
[ elerle, ahitlerle filan bağlı bulunu 
yoruz ! ! 

Benim Avrupaya gitmemi me • 
netmek için bir çok taraflardan, hu 
usile lstanbulun gayriresmi Paris 

Sefirleri olan tulumbacı Patala.r ta
rafından entrikalar çevrildiğini i
~itiyorum. Asaf çapkını da buna ça 
lışıyonnuş. Binaenaleyh seyahat ta
savvurumun gayet gizli tutulmasını 
rica ederim.,, 

Diran Kelekyan Efendi Dr. Ba
hattin Şakir Beyin Abdülhamide 
kartı yapılacak bomba suikaati için 
lazım olan parayı tedarik edebile
ceğini ümit ettiği için o itle mef • 
gul olmakta devam ediyordu. Te. 
rakki ve ittihat Cemiyeti faaliyete 
karar vermit olduğundan Di. nn Ke 
lekyan Efendi bu auikast meselesi
nin de o faaliyet programına dahil 
olduğunu tahmin ve paraaının da 
hazır bulunduğunu zannediyordu. 
Onun bu faaliyet meselesindeki son 
tetkikatının neticesini Dr. Bahattin 
Şakir Beye yazdığı ve üzerine "ga
yet mahremane ve nefsinize mah-
u . tur,, kaydını ilave ettiği mektu

bunda şu suretle bildiriyordu: 
"Sigara kutusu hacminde bir ku

tuyu veyahut bunlardan bir kaç a
dedini Yıldıza veya Hamidiye ca· 
miinin münasip yerlerine vazede -
cek bir adam tedarik edeceksiniz. 
Bu zat bittabi müılüman olmalıdır. 
Yapacağı hizmet, eğer kendisi za. 
t~n tanılmış ve emniyeti celbetmit 
bır adam ise, tehlikeden tama.mile 
iridir. Çünkü infilak kendisi avdet 
ettikten çok zaman sonra ve - ev
velce arzettiğim üzere - telsiz tel
graf usulü ile verilecektir •. 

bugüne kadar gelebildiği hal, mah· 
za fenni tetkikat için hazan kendi 
fedakii.rlıkJarımızla yapılan teyler, 
hazan da başk arının himmetin -
den İstifade sayesinde mümkün o
labilmiştir. Meydanda para olmaz
sa, işi bundan daha ziyade ileriye 
götürmek mümkün değildir.,, 

Evvelce de yazınıt olduğumuz 
veçhile böyle yüz bin frangı göze 
alarak sarfedecek bir babayiğit 
mevcut olmadığından o suikastin 
yapılması mümkün olamıyacağı a
tikardı. Ahmet Celalettin Pa,a da 
aıtık o kadar parayı veremiyecek 
bir hale gelmişti. Esasen kendisi
ne böyle bir feyin açılmıyacağına 
füphe yoktu. Çünkü her teşebbüs 
ondan gizli olarak yapılıyordu. Di
ran Kelekyan Efendi, yavat yavaf 
iflas etmek üzere olan Ahmet Cela
lettin Paşanın halini Dr. Bahattin 
Şakir Beye fU suretle anlatıyordu: 

"Patanın ahvalini hiç sormayı -
nız. Bir taraftan kumar, bir taraf
tan borsa oyunu, üçüncü taıraftan 
da israf öyle bir hal husule getirdi 
ki bundan sonra. ıslahı behemehal 
bir mucizeye mütevakkıfbr. Ge -
çenlerde yeni bir İstikraz akdettiği 
halde o da tükenmiş gibidir. Pari
se gelebilmesi pamuk fiatına bağlı
dır. Şimdi borçları hemen seksen 
bin lirayı buldu. Eğer çiftliği satar
sa eline ancak seksen bin lira ge
çecek ki onun gibi bir zat için bu 
da pek ehemmiyetsiz bir ~eydir. 
Vakıa bundan evvel bahsettiğim 

altın madeni iti ciddi olup onda 
büyük ümitler varsa da, henüz bir 
çok ameliyata, mühendisler gön _ 
dermeğe, sermayedar bulmağa, el
hasıl on, onbet bin lira masrafla 
bir buçuk sene sabretmeğe lüzum 
vardır. 

Size para gönderilmesi için bir 
iki defa söyledim. Vadetti ise de 
timdiye kadar asarı fi.liyesini göre
medim. itleri istediği gibi gitmedi
ğinden ekserya konuşulamıyor. O
nun için ya doğrudan doğruya yaz 
maruzı, yahut geçen defaki gibi 
telgrafla. istemenizi düşünüyorum. 
Eğer bu mektubun muvasalahna ka 
dar parayı alabilirsem telgrafla bil
diririm. 

lııtanbulda Hüseyin Bey ile refi. 
kası hakkında fena haberler dola • 
••P duruyor. Bunların ahvali, yazdı 
ğmız gibi gittikçe ııüpheyi davet e
diyor'. Bir zaman Ahınet Celalettin 
Patanın dairesinde vekilharçlık et
miş olan bir Yusuf vardı. O da bil
haua bizlere ait işlerle ittigal et
mek üzere casus yazılmıf. Elhasıl 
bu cihetlerle de halimiz tamamile 
gayrimüsaittir. 

Yusuf izzettin Efendi sayfiyesi
ne taşınmıt, pek rahatmış. Kendi 
rahatına diyecek yok ama acaba 
başkalarını da düşünüyor mu? Dü
fÜnüyorsa niçin bir meveddet eseri 
göstermiyor? Düşünmüyorsa, timdi 
bize karşı olan fU muamele tuhaf 
tuhaf mülahazalara meydan açmaz 
mı? Her ne hal ise bunlar ne sizi 

' ne de beni ümitsizliğe dütürecek 
ahvaldendir. Fakat o gibi ahvali 
bittabi muhakemeden kendimi a -
lamam.,, 

Ahmet Celalettin Paşa ve Diran 
Kelekyan Efendi 906 senesi tem
muz ve ağuatosunda Pariste bulun 
mutlardı. Diran Kelekyan Efendi
nin orada Dr. Bahattin Şakir Bey
le neler konuttuğu malum değildir. 

-Bitmedi-
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HARİCi HABERLER 
Alman yada 

Bazı komünistler 
Tevkif edildi 
Hitlere rey vermiyenlerin 

tevkif edildiği yalandır 
BERLIN, 24. A.A. - Son reyiiimda 

M. Hitler aleyhinde rey vermif olanla
ra kar§• tiddetli talcibat baıladığma ve 
aleyhte rey vermiş olmakla maznun 150 
katolik ve yahudinin tevkif edildiğine 
dair ecnehi matbuatta çıkan haberler 
Alman iıtinlıarat bürosu tarafından ka
ti olarak tekzip edilmektedir. Uzun za
mandanberi devam etmekte olan dev
letin emniyetine kaJ'1ı sui.kast da.vasiy
le alakadar olmak üzere son günlerde 
komünhtler a.\lSmda münferit tevfikat 
yapılmı§tır. 

Tayyare taarru.zuna karşı 
BERLIN, 24.A.A. - Otorite pren•i

binin tatbiki ve biitün Alınan hüklımet. 
leri kanunlannın tevhidi üzerine AI .. 
man ticaret ve sanayi odalan buntlan 
böyle Alman iktisat nezaretini :-ı mu
rakabesin tabi olacaklardır. 

BERLlN, 23.A.A. - Havas bilri
riyo• : Alman hüklımetİ, büyük mer
kezle .. ·i hava taarruzuna kartı himaye 
edebilmek maksadiyle büyük tehirlerde 
nufuı keıafetinin çoğalmasma mani oJ .. 
mağa çalışmaktadır. Buna binaen ala
kadarlara verilen bir emirde yeni ika
metgah inıaatında bu hususun da naza
zı dikkata alınması tavsiye edilmiıtir. 

Amerikada 
Milli kalkınma idaresi 
hakkında münakaşalar 
VAŞiNGTON, 24.A.A. - Yakmda 

yeni bir safhaya girecek olan Milli kaJ. 
kınma idaresi hakkında tiddetli bir mü
naka~a vardır. 

idareci vaziyetinde kalan M. Conson 
(Johnıon) l:ontrolun istişari bir heyet 
yardnniyle bir kiti tarafından yapılması 
hakkında kati bir şekilde israr etmek
tedir. 

M. Ruzvelt (Roosvelt) in sanayi mü
şaviri olan Rişberg ( Richberg) ile İf 
nazırı Mis Perkin• tarafından idare e.. 
dilen mukabil taraf, kontrolun vaziyeti 
ikinci derecede kalacak idareci ile kuv
vetli bir heyet tarafından yapdmasmı 
istemektedir. 

lllinois de Karollon da, M. Reney 
( Rainey) in cenaze merasiminde bulu
nan Reisicumhur bu müstacel itleri tet
kik etmek için Vatington'a gelmektedir. 
Reisicumhur Haydpark (Hydepark) da 
olan anneşini. :ziyaretten vazgeçmittir. 

Baltık devletleri 
Lctonya, Estonya ve Litvan
ya arasında bir konferans 

RIGA, 24.A.A. - Gelecek çartamba 
günü burada Letonya, Estonya ve Llt· 
vanya mümeı5İllerinden mürekkep bir 
konferans toplanacaktır. Konferans, üç 
devlet arasında dalıa sıkı miinasebat te· 
sisi hakkında Litvanya hükümeti tara
fından yapılan teklifi tetkik edecektir. 
Konferan11n daha sonraki mesaisi ;ark 
Avrupaımda emniyet ve sulh meselesi· 
nin daha genİf bir tarzı halle bağlanma
sını istihdaf edecektir. 

Milletler cemiyeti ve 
Bulgaristan 

SOFY A, 24.A.A. - Milletler cemi
yeti mecli•inin önümüzdeki toplanb
sında Bulgaristan hariciye nazırı M. 
Batolof ve maliye nazırı M. T odorol i
le daimi murahhas M. Antonof temsil 
edeceklerdir. 

Amerikada kazanç vergisi 
VAŞiNGTON, 24.A.A.- Maliye ne

zaretinin hariçteki Amerikalılar ile ec
nebilerin Amerika dahilinde temin el· 
mit olduktan kazançları ara1Drmağa 
baılaclığı haber verilmektedir. Maliye 
nezareti, bu kazançlardan vergi alacak
tır. 

Bu huıusta malumat verebilecdı: kim
selerele komisyonculara iki modelde 
mektuplar göndeTilmiıtir. 

Roman yada 

l\t1ösyö Ta taresko 
Bir nutuk söyledi 
(iükiimetin icraatını bir 

içtimada halka anlattı 
BOKRE, 24. A.A. - Targu-Jiuda 

yapılan büyük siyasi toplanbda Başve
k'I M.Tataresko hükümetin tahakkuk 
ettirdjği eser ve milli meseleler hakkın .. 
da mühim bir nutuk söylemiştir. Mü
mailt yh hangi feci şerait içinde iktidara 
geldiğini hatırlattıktan sonra au.yişin 
derhal tesis edilmiş olduğunu göıtemıiş, 
ve mali tedbirleri tetkik ederek harici 
tediyatın indirilmiş ve 6 milyar Jey iti· 
bariyle üç seneye taksim edihniş oldu
ğunu anlatmıştır. 

Ba;vekil bir kaç hafta içinde münha
sıran ordun'f' ihtiyacı tabii servetlerin 
i§letilmeıi içın büyük bir istkra:z akto
lunacağıru haber vennş ve sergüzeıtçi
lerin yapacakları her türlü tahrikatın 
şiddetle bastırılacağını söyliyerel< nut
kuna nihayet vemıittir. 

Havanada karışıklıklar 
LA HAVANA, 24 (A.A.) - Mi

ralay Hemandezin tevkifi için yapı
lan mücadele esnasında. sekiz nefer 
ölmüttiır. 

Diğer birkaç suikastçı daha yaka
lanmıttır. Harp divanı faaliyete geç
mittir. 

lsviçre hükômeti 
Rusyanın Cemiyeti Akva
. ma iirmcsine muariz 

LONDRA, 24.A.A. - Mali>uatm 
bazı nqrİyatı hilafına olarak, en ıelahi
yettar mabafi.I Sovyet Rusyanm millet
ler cemiyetine ginnesine l•viç.re efkin 
umumiyesinin mühim bir kısmının aleyh .. 
te mücadelesine rağmen 1 sviçre hükQ ... 
meti me4-kUT mesele milletler cemiye
tinde mev-zuu bah

0

is olduğu v11.lcit müs .. 
tenkif kalmakla iktifa eyliyecektir. ---
Yahudi 
Kongresinde 

Almaoyaya boykotaj yapıl 
masına karar verdiler 

CENEVRE, 24. A.A. - Üçüncü 
beynelmilel dünya yadıudi konferansı 
,..._.isini bitinniı ve bir 90k kararlar 
ittihaz etmiıtir. Bu kararlar arasında mil 
li sosyalist Almanyaya kartı boykotaj 
yapılması vardır. Konferans dünya ya
hudi kongresinin 1935 ağusto-
sunda toplamnasına karar ve-
mittir. Kongrenin proğramm• 
da dünya yahudilerini daimi surette tem
sil etmek ve muşterek menaiii ve huku
ku himaye eylemek üzere bir idare te
ıia olunması da mevcuttur. Bu idare 
yahudilerin dahili siyaset itleriyle ve din 
meteleleriyle katiyen meşgul olmıyacak
tır. Reisliğe alkışlarla M. Goldman inti
hap olunmuıtur. 

Habsbourg hanedanı ve 
Avusturya 

PRAG, 24 - Lidovo Novini ga • 
zetesinin Viyana muhabirinin bildir· 
diğine göre, yalan olduğu söylenme
sine rağınen Avusturya baıvekili 1 • 
talyada bulunduğu sırada eski impa
ratoriçe Zita ile görli§müttiir~ 

Esasen baıvekil gazetelere beya. 
natında Habıburg hanedanının Avus
turyada tekrar devletin batına gel
mesi dahili bir ;, olduğunu, hariçten 
kimsenin buna kantamıyacağını sciy. 
)emiştir. 

Bu beyanat ta verilen haberin 
doğru olduğunu gösteriyor. 

Fransaya 1 milyon dolar
lık altın 

NEVYORK, 24 (A.A.) - Man • 
hatten bankası 25-8 tarihinde , PariM 
tahminen bir milyon dolar kıymetin

. de altın gönderecektir. 
Bu altının gönderilmesi, son gÜn• 

)erde, dolara karşı ecnebi dövizleri• 
nin bilhassa frangın aağlamlığıdrr. 

D.AAi 
T ekirdağında Zafer bayramına 

· hazırlık 
TEKIRDAG: 24 A.A. -30 Ağustos zafer bayramı i~in hazırlıklar 

yapdmaktadır. Bugünün şerefine lı rka tarafından ordu evinde bir ba
lo verilecektir. 

Edirnede avcılar bayramı 
EDiRNE 24: (Telefonla) - Halkevi spor koluna bağlı Avcdar 

derneği ikinci av mevsimine giriş bayramını parlak bir seki/de kutlu· 
ladı. Ankara ve lstanbuldan Tekir dağı, Uzunköprü ve · havalisindetı 
gelen davetlile.•le birlikte başta Aka Gündüz Bey bulunduğu ha:Je Ga· 
zi Hazretlerinin heykeli önüne gid ilmiş ve bir çelenk konulmuştur. 

Saray içinde mükellef bfr öğle ziyafetini müteakıp canlı ve canı~ 
av hayvanlarına çifteler atılarak müsabakalar yapıldı.Umumi Mülett~· 
lik vilayet ve kumandanlık erkanil e fırka ve belediye aza ve rüesasınıJI 
ve Alpullu fabrikaları Müdürü Ali Şefik Beyin hazır bulunduktan bıı 
bayramın avcdık müsabakalarında bi,•inciliği doğramacı Nuri l>'ıinciliiİ 
polis Nazmi üçüncülüğü Şark dem ir yolları kumpanyaaına merısup 10 

yaşında bulunan Niyazi El. ler kaz andılar, müteakıben maıızerle yapı· 
lan atış talimlerine mektep/ilerimizi e genç hanımlarımız da iştirak ede

rek muvaffakıyetler göstel"diler. 
EDiRNE: 24 A.A. - Burada yapılacak büyük avcılar bayramıtıtJ 

İştirak etmek üzere Tekirdağ avcıla rından mürekkep bir kali!e Edirne• 
ye gelmiştir. 

Mi/astaki orman yangını 
Ktl LLtl K, 24: (Milliyet) - Mi las yakınında bir orman yangını çJt: 

tığını, hatta kasabayı tehdit edecek hale geldiğini bildirm4tim. SarfeJı• 
len fevkalade 11ayretler neticennde yangın geı; vakit söndürülmüftiir· 

Karsta buğday ve arpa mahsulü 
KARS: 24 A.A. - Mıntakanın her tarafında umumi hasat başla· 

mıştır. Buğday ve arpanın harmanı süratle devam etmektedir. Bu sen~· 
ki umumi ziraal işleri her senekinden pek fazladır. Çiftçiler bu vaP" 
yelten ziyadesile memnundurlar. 

Şimendiferde ucuzluk 
' Yeni ihdas edilen Halk ticaret biletler• 

ve tenezzüh tı:enleri yarı yarıya ucuzdut 
Bir taraftan Demiryolunu yur

dun bütün bucaklarına kadar irit
tirebilmek İçin çalı9an Curnhuri
Jet Nafıası, bir taraftan da kurul
muf hatlar üzerinde yurtd8'1arın 
müsait ve ehven prtlarla gidip 
gelmelerini temin için elinden ge
leni yapmaktan geri durmuyor. 

Bu maksatla Devlet Demiryolla
rı idaresi 1 Temmuz 1934 tarihin
den itibaren gidip gelme biletler 
üzerinde büyük tenzilat yapmıf, 
büyük bir rağbet gören bu tenzi. 
!atı 20 Ağustos tarihinden itiba
rm başlıyan tenzilatlı "Halk Ti
caret biletleri" takip etmi9tir. 

Tenzilatı vasat olarak yüzde 
elliye varan gidip gelme biletleri
nin ihdası, bu yolda alınan ilk ted
bir ve uzun mesafeler için yeni bir 
ihdastır. Yine büyük mesafeler ı
çin kullanılabilecek olan halk ti· 
caret biletlerinin ihdasında ise üç 
gaye vardır : 

1 - Memlekette ticari hareketler 
uyandırmak ve bu hareketleri teksif 
etmek. 

2 - Halkı yekdiğerine kayna~tırıp 
memleketi tanıtarak dahilde turizıni. 
teıvik etmek. 

3 - Turiznı için timdiye kBdar 
mü.aaadeli tarife bulunmamaaı yüzün
den ileri gelen miifkili.tı bertaraf e• 
derek ecnebi turistlerin memleket da
lıilinde en müsait tartlar altında gez
melerine imkan bağı~laaak. 

Halk ticaret biletlerini alanlnr, 
bu faydalarından batka mevcut ni
zami bağaj hakkına. ilaveten elli ki
loya. kadar nümunelik eıya ırotür
mek müsaadesini de ahnıt bulunuyor
lar. 

Her hangi biryolc11Dun taınnuın
da nizamların müsaade ettiği bıı~a
jın azami haddi 30 kilodur. Yeni bi
ıleUeri alan bir yolcu buna ilave ola· 
rak muhtelif nümune e§yası götürü
yorsa SO, bir tek çeıit niimune götü
rüyorsa 25 kilo fazla bağaj götür· 

1 
mek hakkını haiz bulunmaktadır. 

Bu biletleri alanlar, hiç bir kaft 
ve tarta tabi olmıyarak istedikleri::' 
tikamette ıeyyahat edebilirler. ~· 
hiç bir müracaat ve meraıime tabi tıl' 
tulmazlar. 

Bu biletler on bet gÜn!ük, bir af" 
!ık ve iki aylık olmak üzere üç kıSJP• 
ayrılıyorlar. Bunlardan on bet gÜJI" 
lüklerin tutarı ıudur: 

I Mevki il Mevki 111 Mevki 

35 Lira 25 ı.;.._, 

Bir aylık biletler : 
l Mevki il Mevki 

60 Lir& 40 Lir" 
İki aylık biletler : 
1 Mevki il Mevki 

17,5 Lira 

ili Mevki 

30 Lir• 

111 Mevki 

70 Lira 50 Lira 35 Lir• 
Halk ticaret hiletl.,rini almıt oloJI 

yolcular, biletleri hangi mevkie ai~ 
o mevkide seyyahat ed•bileceklercli ' 
Ondan yüksek bir mevkie geçeri~ 
o zaman yol ücretini umumi uP"
Üzerinden ödemek mecburiyetinde Jı.fl 
lırlar. 

Şirketler zamanında pek ağır t•! 
rifelere tabi tutulduğu için bir 1<ısf' 
nakliyatı, yolculuk emniyetini teh ı• 
keye düıüren başka vasıtalarla yaP
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lan İzmir - Manisa, Balıkesir - BoJI' 
dırma, lzmir - Alaşehir hatlan İ.İ~-;.. 
rinde umumi tarifeden yüzde elli ıe 
zili.t yapılmıt!ır. 

T enez;züh tarifeleri #' 
Devlet Demiryollarmın ucuz bir ~

ra ile halkı seyyahat ettirmek içio a 
dığı isabetli tedbirlerden biriai de:;: 
nezzüh tarifelerini tatbik ebne•İ 
muıtur. f' 

Tenezzüh trenleri, memlekette "· 
yahat ve turirm alakasını uyaJld;, 
mak, halka memleketi gez~ ef'. 
yurdun giizel manzaralarını gösl ~ 
mek, bundan baıka büyük §ehirJer 
varmdaki ist.ihaal mıntıkalarını ı•~. 
dirmek, pazarlarda yeni ticaret I' 
kanlarma hazırlanıak üzere .ihd_. 
dilmi1tir. ı 

Bu usul kat'iyyen emindir. Yal_ 
nız İcap eden i.letlerin bin sigara 
kutusu kadar ufak bir kutuya sığdı
rılıp sığdırılamıyacağı henüz tecrü
be edilmemittir. SığdırıJahilmeıi 
~~viyyen memuldür. Yalnız bu it 
ıçın tecrübeler yapmak lıizımgeli • 
yor ki bu da yüz yirmi, yüz otuz li
ralık bir masrafa mütevakkıfbr. 

(==--E~c __ E_B_i_M_A_T_B_U,;,;._A_T_ı __ N_D_A_O_K_U __ D_U_K_L_A_R_l_M_ı __ z~) 
Mısırda ecnebilere Fransada, Yugo•lavyada ve sair mem 1 dönmek mecburiyetinde kaldılar. Em-ı Amerikan bankerleri 

Bunların baılıcalan ıunlardd , 
Haydarpaıa • Sapanca, Hayda.rı>~, 
Adapazarı, Ankara - Çankırı, S d#' 
•un - Amasya, Adana - Menin, ~-""" 
na - Mamure, İzmir - Ala.tehir • ~ 
Afyon - Hamam, Afyon - Ka:zhk0~~-

Bu tenezüh trenleri h&ftalıktır• •' 
ların ücretleri umumi tarifeye ..... 
ran yüzde seksen kadar eksiktir. ôsl 

Bu tenezzüh trenlerinin ne k# j' 
isabetli bir ibdaı olduğu halkın r• 

Demek oluyor ki bu hediyeleri 
y~rine götürüp bırakacak zatı eğer 
sız .bulabilineniz, düşünecek bllf • 
ka ıt ~a~n;ı•y:ı-caktır. Tecrübeler için 
mesarıfı ıptıdaiyeyi göze aldırmalı 
ve ondan sonra da müteaddit ku
tuları hariçte, mesela Beşiktat veya 
Beyoğlunda bulunacak olan bizim 
adamımızın getireceği i.letlerin j • . 
mal ettirilmesi lizımgelir. Benim 
hesabıma gö.ıe bu it başa çıkanlın
cıya kadar yüz bin frank, belki da
ha ziyade masraf gidecektir. 

Tarafınızdan tedariki lazımge -
len tahıs yalnız yukarıda tarif etti
ğim vasıtadır ve aletleri yerlerine 
koymak vazifesile mükelleftir. Di
ğer cihetler için benim vasıtalarım 
vardır.Bu vasıtaların gayet ciddi ol 
duğunu da ilave edebilirim. Bu İfİD 

k · leketlerde icrayi san'at eden Türkle- ri vakii kqbul edenler ii&e herhangi bir 
artı gösterilecek rin bulunduğunu .zannetmiyona. memlekette yafıyan ecnebiler giöi, YCl· Berlinde 

ı Türkiye Lo.zan muahedesini im.za- fadıklan memleketin kanunlanna tc-
muame e ladığındanberi ecnebilere karşı kapı- baiyet ederek ikametlerine devam ct-

Egyptian Gazette'den : 
Mı111r,da münteıir "A/Balaııh., ga

zeteai, (Muırda ecnebilerin me.,kii) 
•erfe.,halı baımakalesinde diyor ki : 

" iki gün """el lıtanbul muhabiri· 
mizden aldığımız bir telgrafı neıret
tik. Bu telgrafta Türkiye hükumeti
nin ecnebileri bir çok mesleklerden 
hariç tutan kanunundan bahsediliyor
du. Haber aldığımıza göre bu kanun 
dolayuile beı bin kadar e:nebi mem
leketi terketmeğe hazırlanmak;adır. 

Şüphesizdir ki, Türkiyede sakin te
baaları olan devletler, bu yeni ka
nundan müteessir olmuşlardır. Fakat 
Türkiye, lıizum hiı•ettiği herhangi 
bir kanunu tatbik etmek hakkına malik 
müstakil bir devlet olduiu için, ken
di.ine hiç bir müdahalede bulunama. 
mışlardır. Bu de.,letlerin yapabilecek
leri yr.~ône fey, hendi memleketlerin. 
ileki Tür~'leri me•leklerinden çıkar
mak şeklınde buna müıabih bir kanun 
"azetmektir. Maamalih ltalyada, 

•ını kapamağa ve içerideki ecnebileri tiler. 
de harice çıkarmağa başladı. Türkiye Türkiyedeki bu yeni kanun ha&eri-
bu muahede ile memleketini kapitül<U ni okuyan her Mıaır/ı, gayriihtiyari fU 
yon belasından kurtarm:ı oldu. suali soruyor: Mısır hükümeti neden 

Yeni Türkiye, eskİmİf "e antika ol- Türhiyenin göaterdiği mlııali takip ct-
muı si.temin ilgmı için şiddetli hare- miyar? Bu münasebetle aöyliyebilirU: 
ketlerde bulundu. ki, Mmr'da tahsil görmüş "eya gör• 
lnnet Paşa l.o:uın konferamında memiş işsizlerin adedi Türkiyedekile-
büyük devletler müme•sillerine kati'· rin iki misli derecesindedir. F.ızla o· 
yelle b!ldirmiştir ki, kapitülasyonl7r !arak, Mısır nüfusuna nazaran pek 
tamamıle kaldınlmadıkça "e büyiık 
de.,/etler Türkiyedeki akalliyetleri hi- mahdut olan ecnebiler, memleket ti• 

c:aret ve sanayiinin büyük bir kıamını ma~eden "azgeçmedikç- Tu"rkı"ye ye· 
J ~ işgal etmektedirler. Ecnebi müesaeae• 

niden harbe girişmekte tereddüt et- [er yalnız bununla da kalmıyorlar, aı. 
miyecektir. Bu kat'iyet "" salabet kar nai "e ticari işlerde pek az miktar• 
şısında büyük de.,letler, yeni bir har- da Mısırlı istihdam ediyorlar .,e bun· 
bin önünü almak için ismet Paşcının !arı da en adi .,azifelerde kullanıyor• 
taleplerini kabul etmek mecburiyetın- • 
de kaldılar. lar. Mısırlı iısU:lerin adedi on binlerı 

L h d . . . l bulduğu halde Mısırda işsiz ecnebi o.zan mua e e&ının ım.za anma.!ın· 

dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükü- yoktur. 
meti dahili kanunlarını Türklere ol- Mısır hükümetinden yegane bt!kli-
duğu gibi ecnebilere de aynen tatbik yebileceğimiz ıey, ecnebilerin Mı.ura 
etmeğe başladı. Fakat bu fekilden hoı muhaceretini menedecek bir kanun 
lanmıyan ecn11biler, memlelt.etlenne RCfret~Jıtir. 

Berlinden gelen haberlere göre, 
Amerikanın meşhur bankerlerinden 
birkaçc Almanyayı ziyaret etmekte
dir. Bu ziyaretten maksat, Alman sa
nayicilerine, içine düıtükleri çıkmaz .. 
dan kurtulmak üzere, ham maddeler 
mübayaası için yeni krediler açmalı 
çarelerini araıtırmaktır. 

Bu bankerler grupu arasında Ne"
york Milli Şehir Bankasından James 
H. Perkins, J. P. Morgan "e fÜrekii
sından Thomm W. Lamont bulun
maktadır. Amerikan bcmkerler heye
ti ıimdiye kadar Alman •anayi teıeb
biiderine 6 milyar marka yalıın para 
yatırdığı için Almanya ile olan ala -
ka•ı yüksektir. 

Şu kadar "ar ki, yeniden yapda· 
calı i•likra;zlar, ku.,.,etli garantilere 
istinat "e eski me.,duat kat'i bir te -
minat mahiyetini iktisap etmelidir. 

Fakat bu işte muvaffakıyet çok 
ıüphelidir. Nevyorlıun Federal Re -
ser"e Bankası müdürü George H. Har
risonun Almanyadan a"det edeı hen, 
ınali ve iktisadi aukutun önüne se· 

beti ile de anlaııhr. 
1 

Jıİ' 
Bu yazıyı tenzilatlı halk ticar• ıı~I' 

Jetlerinin 20 ağuıtos'tan itibareJJ 
laması dolayisile yazdık. ,,ı• 

Bu tedbiri bir kerre daha bir t~~~· 
tan Demiryollarının hacmini ve ~ o· 
luğunu arttırmağı, bir taraftan : ~f 
nu halkın •eyyahatine en ehv~n ;·ıe~ 
gun ıartlarla arzetmeği vaz!f~ . İe•' 
Nafıa Vekaletinin baıardığı ıyı ıt 
den birisi olarak kaydediyoru;:_.... 

T ı_• d " do rlll' e .. ır agın a panayı ı~· 
TEKlRDAC, 24 (A.A.) - t:.,ı~ 

!ün on beşinde Malkara - H•>"''" ~• ' . p••· 
kazalarında hayvan ve emtıa /. 
yırlan kurulacaktır. ~ 

. . . - ıor 
"l . ". • . . ,. hatır 1 f' çı emryecegını tşaret etlıgı halı ı 

dadır. Mumaileyh sözlerinde JD ' 
lıarsa Almanyaya yatmlan her arıt~ 
lar, Amerikan alacaklılaı·ın fk0 ',,fllt 

b
.. ,. ,, 

o nis/H>tte arttıracak "". uY",JJıl • 
aanayicilerinin iilôsını bır mu 
ha gizliyecektir. R 11blİ') 

• 
(The New ep 



[f~LE-a.ı 
lialtanın yazısı 

İhtikan lastiği 
Akıl ermiyecek kadar garip bir 

ııaka, dinleyin:" 
k Samatya taraflarında oturan do-
ıımacı ustO:arından - Hüseyin 

efendi diyelim - acaip bir hasta
lığa uğramıf, bir türlü tedavisi ça
resini bulamamıf ve ne hekim, ne 
hoca adamcağızın derdine çaresaz 
0lamamı,lar. 
Hastalık nedir?. 
Elendim. Hüseyin elendi mun

t<lZam bir adamdır. Akşamlan ifin· 
den ge;ir,. Evde anasile ktırtsı var
dır. Gelin kaynana biribirlerile 
ile kadar geçinebilirlerıe bunlar 
:a o kadar anlaşabilmektedirler. 
d azlasırıı beklemek mefe ağacın-
arı incir toplamak istemeye ben

ıer. Hüseyin elendi, akşamltırt eve 
fleldiği zaman bu iki kadının pek 
fliilmiyen çehrelerini göre göre ar
tı.k.neşesini kaybetmiftir. Lakin bi
lSı· '!nası öteki ~e ktırısı, ne yapı
abılır. Böylece ıdare eder dunır. 

'A Hü.seyin elendi içki de içmez. 
"'k,am saat yedi buçuk, sekizde 
>'enıeğini yer •. Dokuz buçuk ona 
doğru yatar. Karısı sofra kaldır
j'ak, bulaşık yıkamak gibi sebep
erle kendinden sonra yatar. Kay
:;arıa hanım ife el sürmez. Ge(ini 
~ biraz hırpalar. Kızcağız sesiz· 

ldı~ aldırmaz gibi görünür, lakin iç
e11ir •• 
işte hikayesini nakledeceğimiz 

Odamın ailesi .. 
(!•Hüseyin efendinin hastalığı ne-
ır? Hüseyin elendi on bef gün

derıberi yatağa yatınca kulağına 
*esler gelmektedir. Bu sesleri ön
telerj civardan geliyor sanan Hü
!e!!rı efendi dört gün bir sıraya 
lfitince endi,eye düşmüş, İfİ anasr-
11~ Qfmr;ı. Kadın üç ihlas bir fatiha 
0 '«1Yup Baba Calerin ruhuna hedi
l'e. etmif, o akfam gene sesler ifitil
lllıf. Bu ıeıler Hüseyin efendiye 
llltıttasıl: 

(f - Seni öldürecekler. J\yağını 
eııkal! diyormu;ı. 

1:/·<;'n gün kadar geçtikten sonra 
tlseyin efendinin hali fenalaşıyor, 

>'atağına girmekten ödü kopuyor, 
"Yuyamıyor, nihayet İf ktırtıına ve 
0~kada,ltırtna akıediyor. Adamı 
bır ıinir doktoruna göıteriyorlar. 
Alııayene ediyor, kan muayenesi 
~ktınyor, hiç bir şey çıkmıyor, 
bul~ melekeleri de yerinde .. Hal. 

ki •esler devam ediyor. Hem bu 
;eler, anasının aleyhine söylüyor· 
.~r .. "Anan seni kannra birlesip 
h ı~recek,, diyorlar. Bu sesl~re k ımler (Hallucination) derler .. 
b·lllağrna ıes gelmek .. Eskiden de 

1 ırtakım meczupların kulağına böy 
.,.e •eıler gelirmiş te evliya o1duğu· 
,t ~nnederlermif. Hüseyin efen
~1ltn bu ses işitmesi mahallede fa· 
el' 0~llnca eski itikatlı bazı yaşlılar 
~111 Öpüp duasını almaya kadar 
.Ş· rdı~ar. Vaka polise de aksetti. 

1 
11lıdı Hü.seyin elendi, deli mi yok

b~ ııe~i mi kestiremediği için garip 

1~1 •ersemlik içinde YQflYOr fakat 
Öld~r sık sık kendisine "anan seni 

llrecek, dikkat et,, diyordu. 
~ llirgün çalıştığı müessese Hüıe-
11 11 efendiyi Bakırköy hastahanesiJ flÖnderdiler. Müşahede altına 
4 ı~dr, Biraz bromür. O gece sesler 
h:ıliyor. Ertesi gece gene yok. Bir 
bi !;. mütemadiyen sükunet. Kes
rı4: 'Yet ettiği için hastahaneden 
ler/or evine gidiyor. Evinde ıes
ll'e en eser yok. Fakat ikinci gece 

rıe ay . ak H" . I dirı· nı n arat... useyın e en· 
1ıa;? ~rtık deli olduğuna herkes 
l'lıitt'~ır .. Kendisi de bu halden nev-

ır. 

re~r gün eczahanenin önünden ge 
en eczacı kendisini çağırıyor. 

11,,;f;. Hüseyin elendi! Gel baka
lacler, nasılsın bakaiım ... 

tıh l;; Yİ diyelim de iyi olsun .. Ah 
..._'acler! Artık benden ümit yok. 

•irıirl C?nrm böyle liil etme! Senin 
ile .. erın biraz bozulmuf. Hepsi 

.er h . lf .. ' epsı geçer .. 
ti;Jl'~eyj,. elendi biraz oturup gö
~Oı:ı ':,~en sonra kalkıp giderken ec-

1Yor ki: 
lakh Hü.seyin elendi! Sizin bir u

ea<ıo __ N . var ... 
llQ,<Q e he abı?. Ben ilaclarımın 

__ ';,' Vermiyor muyum? 
l'tııflQr:l.~.t Yal Evden bazı ~eyler al-

..._ Ne <ıldı/ar? 
-- Vç tane ·İ.tik l" ti""' __ N ı an as gı •• 
..._ V el münasebet?. 

•e~;k 'ha .lkahi üç tane bir buçuk met
l~o 1 

ti arı lastiği kırk kunıştan ... 
..._ /> k' 

•or e 1 vereyim ama bir kere 
Q.)lt-li: ..... 

tq :_~cile görü,tükten iki gün son
' ..,., •. _.. I 
'lold .

1 
n e endi ile kansı kara-

• Q r d •lqd 
1 

Q e vermektedirler .. Bu 
lf·· e ere ıtöre: "•e . Yın efendinin ka•uı, kayna-
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MAARiFTE 

Ilkmekteplere 
Kayıt başlıyor 

Maarif idaresi muhtemel 
tehacüme karşı koyacak 

Eylülden itibaren iJ.k mektep
lerde kayıt ve kabul muamelesine 
başlanacağı için, maarif müdürlü
ğü her sene artan tehacümü na
zarı itibara alarak şimdiden hare
kete geçmiştir. 

Bu sene, muhtelif semtlerde 
yeniden bazı ilk mektepler açıla
caktır. Bu arada, F ındık.lıda inta 
edilen ilk mektepte de faaliyete 
geçilecektir. 

Bütün modern tesisatı haiz bu
lunan bu mektep tam bir nümune 
mektebi vaziyetinde çalr§acak
tır. 

Maarif müdürlüğü, kayıtlara 
başlandıktan sonra ve lüzuma gö
re tehacüm görülen mıntakalarda
ki mekteplere şubeler ilavesine ka
rar vermiştir. 

Üniversitede yeni ders senesi 
Bu yıl, üniversitede tedrisata 

teşrinievvelin on beşinde başlan
ması takarrür etmiştir. 

Bütün faküttelerde derslere ay
ni zamanda başlanılacaktır. 

Diğer taraftan, eylül imtihan
ları programı tesbit edilmiş ve 
fakülte koridorlarına asılmıştır. 
Hukuk fakültesinde ikinci devre 
İmtihanları on beş eylülden teşri
nievvelin onuna kadar sürecek • 
tir. 

Hariciye Vekili Cenevreye 
gidiyor 

Cemiyeti Akvam heyeti umumi· 
yesinin EylUl içtimaına İftİrak et
mek üzere Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Bey yakında Cenevreye gi
decektir. Tevfik Rüttü Bey Eylu
lün dördünde tehrimizden hareket 
edecektir. 

1 BORSA 1 ._ ___ _ 
<it Bankaaından alman cetveldir) 

23 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikru.ı dahili 94,50 Rıhtım 17 75 
1933 Ergani 96,25 M~ · ' 
Unitürk 2S,t0 umeasıl 48,15 

,, il 27,00 ,. il 47.20 
,. ili 27,00 ,, ili 49,00 

ESHAM 

,, ,. Hamiline 9,40 Telefon 10,50 
,, ,, Müessis 99 Terkoı 18,SO 

lt Ban.kau Nama 9,40 l Reji kuponsuz 2,40 

Türkiye CümhU- Çimento 12,0S 
ri1et Bankası 55.50 ittihat dey. 13,50 
Tramvay 35 Şark de,.. ).-
Anadolu Hisae 27,10 i aBlya ı,ss 
Şir.aH7ri7e 15.25 aŞrlc: m.ecza 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 630 Prai 19,14,37 
Paria 12.06 Bel.rat 34,83,40 
Nüyork 80.78,75 Moıkova 10,90 
Milftno 9,27.30 Berlin. 2,02,87 
Cene..-re 2,43,68 Varıova 4,20,50 
Atina 83,09,63 Budapetıe 3,!18.25 
Brüksel 3,38 Madrit 5,81,67 
Am•terdam. 1,17,41 Bük ret 79,46,25 
Sofya 64,n Viyana 4,26,50 

NUKUT (Satıı) 
Kuru• Kuruı 

20 F. Fran":ı 160 20 l.laviçre ll08 
1 Dolar 1 )'/ 1 Pe~eta 18 

21 Kur. Çek. 106 1 Mark 49 
1 Şile, Av. 22 1 Zeloti :2.0,50 
1 lıterlin 633 20 Ley 19 

20 Liret 214 20 Dınar 53 
20 Le•a 23 1 ( 0 erno•iç -.-
20 F. Belçika 115 J. llın 9,25 
20 Drahmi. 24 J Mecidiye 3., 1 2 

l Florin 83 u,..,1cn.,, ~1.· 

nasından çok bizar olduğu için 
kadından kurtulmak iıtemis. Bu
nun İçin çare ararken doktor" Maz· 
har Osman Beyin bir kitabı eline 
geçmiş. Bu kitapta kulağa ses gel
me hadiselerinden bahsediyormus. 
Düfiinmüş taşınmış ... Eczahaned:n 
aldığı üç tane ihtikan liistiğini bi
ribirine ekliyerek bir ucunu koccuı
nın karyolasının başaltına, öteki 
ucunu da evin eskimiş döşemesin
den geçirerek odanın altındaki 
mutpağın dolabına indirmis .. Ge
celeri kocası yatağa girince Mstiğin 
ucuna huniyi takıp, mahut sözleri 
söylüyormuş •. Maksat kocasını ana· 
sındar;ı ~yırma~ ve ayn eve çık
mak ımış .. Polıs Hüseyin efendi
nin karısını evrakile birlikte müd
deiumumiliğe göndermiş, orada da 
menimuhakeme kararı vermisler. 
Çünkü harekette cürüm mahiy~tin
de bir şey yokmu,... Biliyorum, 
Siz buna inanmazsınız. Ben de söz 
verdiğim için bu vahanın kahra
manlarının isimlerini, yerlerini, 
yurtlarını tamam vermiyeceğim. 
Lakin gelin bu sefer inanın, kırk 
yılda bir gazeteci sözüne!. 

FELEK 

İtgal esnasında 16 martta §eh it edilen askerlerimiz için 'bir abide 
inşasına karar verilmişti. Belediye abidenin rekzedileceği mevkideki 
dü~kanlan istimlak etmektedir. 

Yukarıdaki resim istimlak edilen ve yıkılan binaları gösteriyor. 

EKONOMi 

Kürkçülerin bir müracaatı 
Bundan bir müddet evevl ,e+ı. 

rimiz kürk tacirlerinden bir kısmı 
Ticaret odasına çok mühim bir mü
rac.ıatta bulunmuşlardı. Birçok 
kimselerin müsait vaziyetler ihzar 
ederek ecnebi memleketlere git
tikleri ve oradan ucuzca tedarik et· 
tikleri kryıntli kürkleri sırtlanna 
giymek suretile hiç bir resim ver
meden döndükleri yolundaki bu 
müracaat ehemmiyetle karşılan
mış ve tetkikata başlanmıştır. 

Bu yüzden çok zarar gördükle
rini iddia eden tacirler bu iti mes
lek edinen ve mütemadiyen kıy. 
metli kürk tafıyan birçok kimsele
rin mevcudiyetini öne sürmütler, 
hatta bu hususta pek çok misaller
de gösterebileceklerini bildinniş
lerdir. Ticaret odası, bu şekilde ka
çakçılık yapılmasına mani olmak 
için her feyden e\1Vel alakadariarın 
malômatlarına müracaate karar 
vermiştir. Bu arada kürk tacirleri 
dinlenecekler ve diğer bazı müte
hasısı zevatın da bilgilerinden isti
fade edilecektir. 

Sovyetler Yunanlılarddan 
tutun alıyor 

Sovyet Rusya, Yunanistandan 
2 milyon kilo tütün alacaktır. 
Yunanlılar buna mukabil Sovyet 
malı alacaklardır. 

Bir senelik kibrit çöpU 
Kibrit ve çakmak inhisarı i

daresi, memleketin bir senelik kib
rit ihtiyacını temin için Rusya ve 
Romanyadan 3 bin metre mikabı 
ağaç kütüğü getirtmeğe karar 
vermiştir. 

GVMRVKLERDE 

Memurların hizmet 
müddetleri 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti, 
gümrük müdürlüklerine gönder • 
diği bir tamimde bütün memur
ların hizmet müddetlerinin liste
ıiniı istemiştir. 

İsteğile tekaüt olan, doğrudan 
doğruya tekaüde çıkarılan, ölen 
ve memuriyetle alakası kesilen 
memurların tekaüt aylığı veya 
maaş bağlanabilmesi muamele
leri ötedenbeııi bir hayli uzamak
tadır. 

Bu listeler tanzim edilerek 
vekalete gönderildikten sonra ma
aş bağlanması muameleleri sürat
le yapılabilecektir. 

Lehistan ıefiri geldi 
Lehistan sefiri Comte Potocki 

ve refikası Polonia vapurile şehri
mize gelmitler ve Y eniköyde yaz
lık ikametgahlaı11na gitmitlerdir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ae .. 

viyesine indiri)mİf barometre bu ıa .. 
bah: 

Saat 7 de 760, 14 te 729,5. Dere • 
cei hararet 7 de 21, 14 le 24,S. Aza
mi derecei hararet 26,5, a.agari 18. 

Rüzgar elueriyetle ıimali tarktan 
eıunİ§tİr. Azami aürati saniyede 14 
metreye kadar çıkmııtır. 

Hilaliahmerin gezintisi 
Hilaliahmer Cemiyeti Alem

dar ve Küçükpazar nahiyelerinin 
müştereken tertip ettikleri deniz 
gezintisi dün yaprlm11 ve çok eğ
lenceli olmuştur. 

Şirketi Hayriyenin 68 numa
ralı vapurile Boğaziçi Sütlücesine 
gidilmiş ve aktam geç vakit köp
rüye dönülmüştür. 

ı.:rea:. .. 
Edebi müsahabelere dair 

"Edebiyatı Cedide" nin üslup 
üstadı Halit Ziya Beyefendi gül ve 
krizantem mevsimleri anasında a
faki bir bahçe sohbetine basladı. 
Vstadımız uzun yılları doMuran 
bir sükılttan sonra taze bir heye -
can ve sade bir üılılp ile edebi ha
yata adeta yeniden doğuyor. Oka
dar ki yeni yazılarının altında "U
şakl Zade,, imzası olmasa bu haa
bıhalleri piyasaya yeni atılmış bir 
gencin kalem mahsulü zannerlece· 
ğiz. 

Fransız gazetelerinde fıkra ya -
zan muharrirlerden biri uzun yıl • 
lar mücadele ettikten sonra artık 
imzaaının eski kuvt)eti kalmadığını 
görünce müstear bir namla mesai
sine devam etmiş ve görmüş ki yep
yeni bir kari kit:esi peşinden geli
yor. Bu aliika ona taze bir heyecan 
vermiş ve yeni bir hamle ile yazıla
rına revaç vermiş. 

Vıtadımız eğer üslubu ile JÖhret 
kazanmış bir edip olmasaydı bu • 
günkü yazılarında bu samimi hile
nin izlerini arardık. 

Yalnız bir nokta var. Halit Ziya 
Beyefendi son makalelerinden bi • 
rinde edebiyatta hayat çarelerini 
ararken bu tılısımı yalnız üslupta 
buluyor. 

Homere'in kasideleri, Dante'nin 
eserleri hôla yafıyorsa bunun esra
rı üsliiplarındadır, 

Diyor. 
Edebiyatı Cedidenin (üslubu a

li) üstadı için bu iddia pek haklı . 
dır. Fakat yazı sanatının cevherini 

yalnız üslupta aramak onun fikir 
ve gaye noktasındaki kıymetini in
kar etmek olmaz mı? 

Bence kalemin edebiyattaki rolü 
sahibinin sanat hünerini göstermek 
te değil, cemiyetin bünyesindeki 
ideal kabiliyetleri söküp çıkarmak
tadır. Bunu kuvvetle bafarabilen 
eserdir ki yarına malolabilir. Vs
lup bugünün sanat telakkisinde 
ikinci plana düsmü,tür. Güzel yazı 
yazmak için bi;e mekteplerde nü
mune diye gösterilen edebi parça
lar, teşbih, istiare vesaire gibi sa
nat malzemesi bugün elimizde na
sıl iptidai bir marangoz avadanlı
ğı gibi kalıyorso: üılılp ta edebiyat
ta o kadar kısır, verimsiz bir mari
fet haline gelmiştir. Fakat lisan ve 
edebiyat bu ferdi meziyetleri ihmal 
ederken onun ye,.ine cemiyetin 
ruh ve bünyesine huıill edip bütün 
hayat unsurlarını aramak sanatını 
kabul etmiJtir. Biz yüksek üsluba 
kurban giden bir edebi devrin so
nuna yetiştiğimiz için bunu daha 
yakından hissediyoruz. Elmaslı 
gelin başlıklarına benziyen üslılp 
ilk bakışta göz kamaştırır. Fakat 
altını karıştırınca oyası ve foyası 
meydana çıkar. Fakat cemiyetin 
köklerine, ülküsüne, milli heye
canına saplanarak oradaki cevheri 
deşen ve yaşatan bir kalemin ver • 
diği eser; üslubu göze çarpmasa da 
y~ar ve yaşadığı devrin canlı bir 
tarihi gibi daima ayakta durur. 

Bi:mem yanlış mı düfiiniiyorum. 
Burhan CAHlT 

Denize 
Düşen baba kız 

Dün Kasımpaşa açıkların
da cesetleri bulundu 
Birkaç gün evvel Haliçte bir yü

rekler acısı bir facia olmuştu. Ka
sımpaşa önlerinde bağlı duran Ko
caeli vapurundan Halide isminde 
bir küçük kızla babası Mehmet e
fendinin denize düşerek boğulduk
larını haber vermiştik. 

Bu iki zavallının cesetleri dün 
Kasımpaf& açıklarında bulunınuş 
ve denizden çıkarılmıttır. Zabıta 
doktoııu muayenelerini yaptıktan 
sonra definlerine ruhsat vermiş
tir. 

Gümüş paralar 
Heyet bugün taslakların 

tetkikini ikmal edecek 
Yeni basılacak gümüş parala

rın şekillerini teabit etmek üzere 
çalışan heyet bugün son içtimaı
m yaparak kararını verecektir. 

Jüri heyetine gönderilen tas
lakların tetkik ve tasnifi işi bu 
toplantı ile tamamlanmış olacak
tır. 

Seçilen taslaklar, yeni gumu§ 
paraların basılmasında örnek tu
tulacaktır. Darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü, basım işine 
ait hazırlıkları tamamlamak üze
redir. 

Bu itibarla, gümüş paraların 
basılması kısa bir zaman mesele
si halini almıştır. Bu işte kullanı
lacıak gümüşün de mühim bir 
kısmı temin edilmiştir. 

Maamafih, basım faaliyeti iler
ledikten aonra yeniden gümüt te
darik edilecektir. 

BELEDiYEDE 

Şehri 
Ağaçlandırma. 

Belediye bir çalışma prog
ramı hazırlayor 

Belediye iki sene evvel Üakü
darda Şemsipafa sırtlarına fidan
lar dikmek suretile bu &abayı a
ğaçlatmrıtı. 

Burası kısa bir ıaman içinde 
çok güzel bir hale gelmiştir. 

Belediye, şehrin muhtelif yer· 
!erinin ağaçlandlrılması için çalı§
makta devam edecektir. Bunun i
çin bir çalışma programı hazırla
nacak ve bu program tedrici bir 
surette tatbik edilecektir. 

Gıda maddelerindeki hilelere 
karşı 

Şehirde gıda maddelerinde hi
le yapılmasına mani olmak için 
bir çok talimatnameler vardır. Fa
kat bunların tamamile tatbik edil
mediği görülmektedir. 

Belediye talimatnamelerin tat
bikini temin etmek ve diğer taraf
tan şehrin umumi sıhhatini koru
mak için yeni bazı tedbirler almak 
niyetindedir. 

Ayni zamanda hileli &ütlere• 
karşı da tedbir alınacaktır. 

Mahalle işleri 
Muhtar ve ihtiyar heyetleri 

vazifelerinin belediyeler tarafın • 
dan görülmeğe başlanılmasından 
•onra bazı işlerin mahallelerden 
seçilen mümessiller tarafından ted
viri takarrür etmişti. 

İlk zamanlarda çok ağır şekil
de görülen bu işler, belediyenin 
birkaç ikazından sonra yoluna gir
miştir. 

Bu arada, mahalle mümessil
lerinin nahiyelerle daimi surette 
temasta bulunmaları da temin e
dilmiştir. 

Mümessiller, nüfus ve askerlik 
işlerinin teshili yolunda eski ihti
yar heyetlerine ait mahalle defter
lerinden de istifade edeceklerdir. ----
Kızıl ordu manevralarında 

askeri heyetimiz 
Sovyet Rusyada Kızılordu tara

fından yapılacak manevralarda bu
lunmak üzere askeri bir heyetimiz 
davet edilmitti. Fahrettin Paşanın 
riyasetindeki bu heyet Rusyaya ha
reket etmiştir • _....,.._ 
Emniyet müdürlüğünde 

bir istifa 
Şehrimiz emniyet müdürlüğü 

dördüncü şube müd'ürü İsmail 
Rasih Beyin istifa ettiği haber 
verilmektedir. 

Gaze E:.c~lerin istt:dik
leri ve gazetelerin rolü 

Matbuat Müdüriyeti erkanından 
Sadri Etem Bey, lstanbul Matbuat 
cemiyetinde gazeteci arkadaflari
le bir musahabe yaptı. Ve bunların 
ihtiyaçlarını, gazeteciliğin memle
kette ilerlemesi için ne yapılması 
liizımgeldiğini sordu. Bu musaha
bede bulunamadığımdan dolayı 
çok mliteessirim. Fakat bulunanla" 
dan cemiyette ne konuşulduğunu 
öğrenebildik. Meslektaşlarım Tür
kiyede gazeteciliğin inkişafı i,in 
birtakım dileklerde bulunmuşlar· 
dır. Gazetecilerin umumi vesaiti 
nakliyeden istifadeleri, pasaport 
meaelesi, ellerinde resmi makam
lardan vesika bulunan arkailaşla
rın müşkülata uğratılmaması, bu 
meyanda zikredilebilir .. 

Bu noktaları hepimiz bir gazete. 
ci olmak Jolayısüe candan temen
ni ederiz. Hangi meslektaşımız is
tihbaratını ucuz ve kolaylıkla te
min etmeği istemez. 

Fakat bu istediklerimize muka
bil ne yapacağız, halka ne verece
ğiz, bir defa ona da göz gezdire 
lim; bu nokta şimdiye kadar sade. 
bizde değil, hiçbir memlekette hal 
ledilmemiştir. Dünyanın her tara
fında gazeteciler yalnız isterler 
- fakat hakikati söylemek lazım
gelirse - bu elde ettikleri sühulet
lere mukabil halka fazla bir şey ve 
remezler ... 

Gazeteciliğin kısa bir tarihçesi 
ni yaparsak inki1afınrn bilhassa ne 
cihette olduğunu pekala görebili
riz. 

Gazetecilik tıbaatin icadile be
raber neşvünema bulmuftur. ilk ga 
zeteler "Aviso,,lar bir nevi hctber 
vesaiti nakliyesi idi. Halkın ihtiya
cı olan malumatı ve bilhassa piya
sa haberlerini veriyorlardı. Son
ra tekamül etti. Bu haberlere mü
talealar, fikirler ilave edilnieğe 
başlandı... Fakat, bunlar nihayet 
mahdut bir zümreyi alakadar edi
yordu. ilk gazeteciler, bu aliikanın 
hududunu lazlalaştırmayı düşün
düler. Çünkü gazete satışı umuldu. 
ğundan fazla bir kar temin ediyor· 
du. "Milliyet ve can,, masuniyeti 
cemiyetin tanıdığı hakltırtn en bi
irncisi idi. Bunlara yapılan tecavül 
halkı çok sıkı bir şekilde alakadar 
ediyordu. işte gazeteler bunların 
hikayesine başladılar. Diğer taraf
tan yeni sanayi hayatının inkifali
le ilanlar gazetelerde büyük bir 
mevki tuttu. Bir ilan edebiyatı ba~ 
ladı. Ve hatta bu ilanlan verenler 
birçok gazetelerin dahili işlerine 
vo:rıncaya kadar müdahaleyi ileri 
götürdüler ... 

Gazetelerde sanayi hareketlflri
'nİn neticelerini kabule muztar kal. 
mışlardı. Bunun için eskisi gibi ga 
zete sade "haber vesaiti nakliyesi, 
olmaktan çıktı. Ve ticari endi,eler 
gazetede daha hakim bir mevki al· 
mağa başladı. 

Bugün nasıl bir kağıt labrıkası, 
bir ticarethane, bir saatçi fabrika
sı bir "iş,, ise gazete de aynen, ik
tısadi manada, bir "iN,, tir. Yirmin. 
ci asırda "matbaa sa,;ayii., diye ay. 
n bir sanayi vücut bulmuştur. 

Fakat bu işi diğer işlerden tef
rik etmek lazımdır. Çünkü gazete 
neşriyatı ile umumi menafi arasın 
da sıkı bir rabıta mevcuttur. En 
mahir, en usta gazeteci bu " ni 
menalile kendi müessesesinin me
naliini telif edebilen gaLetecıu .r. 

Fakat bu her zanıqn kabil mı 
dir? Hayır! Maalesef bu hiçbir yeı 
de istenilen neticeyi verememiştir. 
Çünkü gazetenin sahibi ya 
bir şahıstır veya bir şirkettir. Her 
iki vaziyette de evvela hususi men
faat hakim olmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel, Cemi
yeti Akvama merbut, beynelmilel 
fikri (veya zihni) T esriki Mesai 
Enatitüsü, gazetelerin İikri sahada 
rolü hakkında bir anket . açmıştı. 
Bu ankete. Sanin Cano, Henry de 
J'?uvenel, Kingsley Martin, gibi 
bırçok tanınmış muharrirler C< ıap 
vermişlerdi. Bu muharrirlerin bir· 
,okları hemen hemen ayni nokto:i 
nazardadırlar. 

işte bunun önüne geçebilecek 
tedbirler almak lazımdır. Aklımı
za gelebilen tedbirleri ise yarınki 
yazımızda teşrihe çalışacağız. 

Mümtaz FAiK 

Bir Sovyet rejisörü ge!ece~ 
Yakında Sovyetlerin büyük re

jisörlerinden ve beynelmilel şöh

reti olan M. Tairofun lstanbula 
geleceği haber verilmektedir. 

Rejisör burada Türk tiyatro-
sunun bilhassa ope.ret kısmı il• 
meşgul olarakt•~ 





Fakir zannedilen 

Mari Dresler'in 
bıraktığı servet 

Artistin kardeti dört 
llıilyon franklık bir 

nıirasa kondu 
l\.fari Dresler öldü. Fakat ne fe

lait İçinde öldü, bunu kimse bilmi 
~.01du, Herkes zannediyordu ki ar
~~t bet para bırakmadan göçüp git 

'•tir. Kaliforniyadan gelen telg
laflara bakılırsa bu~a inanmak la· 
:.•tııgeliyor ve herdces bu büyük ar. 
l&te acıyordu. 

sı:akat Karamanın koyunu, sonra 
aııtr OYUnu derler. Neden sonra 

B.tıldı ki Mari'ye nahak yere a· 
~ltıııtız. Meğer bu kadıncağız geri-
'' 5 -·ı . ıa.kııı "'1 yon franklık bır servet bı-
l 1f Ve bunun 4 milyonunu da 
d 011dra civarında iki odalı bir yer
de k_.lurıan Madam Ganthony ismin
d~ b kardefine vasiyet etmiştir.Şim 
1 

1 
u birden bire havadan gelen 

de~et Londradaki hem~ireye kar
:•ııin ölümünden doğan ıstırabı 

utturınuttur. 

ta Sir Fransız gazetecisi bakın ne 
ııyor: 

"l\.f llıek .adam Ganthony'ye telefon et 
1.r ııtedim. Rehberde aradım.Te
~" 0ııu yoktu. Fakat oturduğu evin 
~rbaşındaki meyhane sahibi me-

eden haberdamb. Bana dedi ki: 

lii - Hiç füpheaiz madamın teva
al 

1 ettiği servet hakkında malfunat 
li ltı_a kistiyorsunuz. Fakat birinci
~i ~ız değilsiniz. Sabahtan beri elli 
d •ı telefon etti. Madam öğleye ka
.::d~elefona geldi. Hepsine cevap 
~ 1

• Fakat sonra vazgeçti. Artık 
Ş."ıı.p Vermekten yoruldum dedi. 

11lıd. 
ltıa k~ ~elmiyor. Herkes onu vur-
• ııtıyor. Madamın ne cevap 
eıd·-- . 

S·ı tgını mi merak ediyorsunuz? 
ıe .. 1. "\" soy ıyeyim; madam diyo rki: 

ıe;ııın~ senedir oturduğum lngilte
d() e hır tek doıtum yok. Bugün 
ıa. &tlarıın binlere baliğ oluyor. Son 
~1at;ık ihtiyarladım, Öyle her gü
~ la.kırdıya kulak asıp kendimi 
~ !dııracak kadar genç değilim. 
._ter bu serveti biraz daha gençken 
~"11.rii 
iltif 1 etmit olsaydım. Belki bana 
bif· at edenlere ba parayı kaptıra-

ltdiın F k . . . ı 
~ · a at ıt ıften geçtı .,, 

~ A~ııi Dr:sler y~~ım milyon frank 
la.ilk ap hızmetçısıne, 250 bin fı • 
lalı; ta hizmetçisinin kocasına bı-

llıı•tır. 

r 

Charles Boyer 
Fransaya döndü 

Meıhur Fransız sinema artistle
rinden Charles Boyer Hollyvood'dan 
Fransa;ya dönmüıtür. 

Artiste zevcesi Pat Patterson da 
refakat etmektedir. Charlea Boyer 
ıimdiki halde Pat'la beraber Fran
aada lilmler çevirmek arzu.undadu . 
Kendisinin tekrar tiyatroya döneceği
ni söyliyenler de vardır. 

Yukandaki resimde meıhur ar
tistin aevimli bir çehresini görüyor
sunuz. Bik Hav:z.'da seyrettiğimiz ya. 
bani vahşi mahkuma benziyen tara
lı var mı hiç? 

• 

• 

, 

tec· Kleopatranın ihtişamı 
b'llıiııdl ı'. de Mille'in Kleopatra hanelerinde dökülen silahlar 2 ton 
~ ~llda ~I ır film çevirdiğini ve ağırlığındadır. 

1ttıı1 Y audette Colbert'in rol al· Aıtistlerin kullandıkları peroka-
~, llıuh:zınıftık. Bu film senenin lar için lazımgelen saçlar 700 ki,i- 1 
l{lır Ç.~eın en büyük filmi ola - nin batından alınmıı;tır. Sütunlar, 

{ •ıı.~edfk~ bunun için milyon- abideler, heykeller için 120 hey • 
ı~ ed' lınıştir. Bu hususta bir keltraş kullamlmıftır. Marc Ant • 

~Ilı "e;ıırıek için size bir kaç ra- oine rolünde oymyan Henry Wil . 
l\ı e ıın: coxon'un zırhları 50 kilo ağırlığın-

:~lıı. ekf~tra filminde 5000 den dadır. Kleopatrarolünde oymyan 
li~'ozıe ~e "<>I almıştır. Mısırlı Claudette Colbert'in bir çok taşlar 

leliiııu rı~ Yelpazeleri 600 tane ve boncuklaıfa yapılan elbisesi 35 
eo n tuyle · d kilo gelmektedir. i ~ ll&.tr rın en yapılmıştır. 
~ evi, .a?ın Yatağının üzerinde . 

1 ~ltıııft~~ınF~O?, devekuşu tüyü kul 
rf8 llıerıe·t ıgu~ı1;nların vücutları· 
ed.ilıni ~e kıçın 250 litre boya 

~tır. Paramount'un dem:r 

Tasavvur edin ki studio bu film 
çevrilirken fevkalade teshin olun
muştu. Ve Claudette bu sıcağa ve 
ağırlığa dayanamamış bir günde 
dört defa lıayılmıştır. 

• 
Si MA 

Çeki Kogan 
Evleniyor mu? 

Çeki fimdi yeni bir film çevirmek 
üzeredir. Bu filmde sanffll bir in • 
giliz kızile beraber oynıyacaktır. Çe· 
ki bu kızla o kadar ahbaptır ki 
drı.arda da daima berabtt gezmek • 
tedir. Onun için Hollyvood'da bun
ların evleneceğini aöyliyenler bile 
vor.trr. Acaba inanmalı mı? 

Ortadaki resimde Çeki ile arka
da§lnı görüyorsunuz. 

Aıağıdaki resimlerden soldaki A· 

1 
merikada yeni parlayan bir lngiliz 
dilbttini, sağda /spanyol artistlerin
den Diaz.'i göstermektedir. 

lngııız sansörü 

Kilometrelerle 
film kırpıyor 

Hangi filmler fngiliz 
ahlakı umumiyesine 

mugayirdir ? 
lngiliz sansörü çok amansız. Bo

yuna makaslıyor. Ve bir çok film
leri güdiik tavuğa çeviriyor. 

1933 senesinde bu sansör 1600 
kilometre filmi, ve 1.713 senaryoyu 
tetkik etmiştir. 

Ve bunların içinde 23 film, a,ağı 
yukarı 30 kilomet.ıe lngiltere ahla
kı umumisine mugayirdir diye ke
silip atılmıttır. 

ansörün bu hususta bulduğu ma 
zeretler çok muhtelif ve hatta Iii
zan çok gariptir. Size bunlardan 
bir kaçını sayalım: 

§ izdivaç merasimlerine tiddetli 
hücumlar ... 

§ Açık saçık sahneler ... 
§ Hayvanlara yapılan mezalim. 
§ Cürüm usulleri. . . Bunları ih 

timal bazı kimseler· taklit edebilir
ler. 

§ Aile ihtilafları. Karı koca kav· 
gaları. 

§ lngiliz zabitlerinin münasebet
siz vaziyetlerde gösterilmesi. 

Bunlar Jngiliz üniformasının te· 
refini ihlal eder. 

Bunun gibi lngiltere sansörünün 
buWuğu daha bir çok sebepler var 
dır. Ve sansör bilamerhamet maka 
sım kullanmıştır. 

T asavvu11 edin ki "Poil de ca -
rotte" ismindeki film bile menedil
miştir. Malumdur ki bu fiJm anne
si tarafından zulme uğrıyan küçük 
bir çocuğun hayatını göstermekte
dir. Brighton'da bir sinema sahibi 
bu filmi gösterdiği için 7 lngiliz li· 
rası cezayi nakdiye varpılmıştır. 
lngiliz sansörü, lngilterede göste
rilen filmlerin başında sıkı ve tid
detli bi11 bekçidir. Hatta Norma 
Shearer'in bazı filmlerinden birçok 
yerleri bile Britanya halkının ahla
kmı bozar diye makaslamaktan çe· 
kinmemittir. 

Alber Prejan piyanist 
Alber Prejan son çevirdiği bir 

filmde piyanist rolünde gözük. 
mektedir. 

F.akat piyanİ&t olarak gözük
mek kafi değil. Piyanoyu çalma
sını da bilmeli. Halbuki Albert 
piyanoyu hiç bilmediğini söylemiş 
bu işten yakasını sıyırmak iste
miştir. 

Sonra sinema müdürü kendisi
ne ısrar etmiş Albert Prejan'nın 
Padreveski kadar değilse de din
lenecek kadar piyano çaldığını 
görmüstür . 

Sevgililer arasında kara Kedi 
§ Hollyvood'da bir soğukluk aktörlerinden Brion Oherne'le be. 

dalgası var ... Fakat bu soğu_k!u~ r~ber g.örünmektedir. Bununla. a-
havada değil kalplerdedir. Bırıbı- lakası daha fazladır. Ve bu alaka 
rine çok merbut olduğu zannedi- son çevirdiği bir filmde İngiliz 

~-==-................................... .... len birçok artistlerin son zaman- aktörlerile beraber oynamasından 
!arda arası açılmıştır. dolayı fazlalaşmıştır. 

Senede 1.500.000 frank 
Küçücük Shirley bundan bir 

müddet evvel Hollywood'da "Baby 
take'a how,, isminde bir film çevir
mi,ti. O zaman, gene 6 yaşında ol
masına rağmen haftada bin dolar 
alıyordu. Çocuğun bunda muvaffa. 
kıyeti görüldü. Ve kendisi "Angel 
F ace,, isminde diğer bir film için 
alınmak istendi. Fakat annesi ve 
babası derhal çocuklal'lmn ücreti
nin arttırılmasını istiyorlar ve kon-

tratın bir sene olması hususunda ıs 
rar ediyorlardı. Ayrıca Madam 
Gertrude T emple çocuğuna refa -
kat etmek, ona bakmak için hafta
da 100 dolar talep etmiştir. 

Fox Film bunu evvela kabul et
memek istemiş, fakat Madam ve M. 
Temple'in çocuklarını kat'iyyen 
oynatmamak husunda yaptıkları 
tehdit karşısında nihayet hepsine 
razı olmu,tur. 

İşte Marlene Dietrich'le Josef § Daha iki ay yok ki herkes 
Yon Sternberg! Bunların arasın· Gloria Svanson'la Herbert Mars· 
daki rabıtayı bilmiyen sinema me- kail arasındaki sevginin hayranı 
raklısı yoktur. Çünkü Marlene'i i~i. İkis~ daima berabc:r gezerler-
Marlene yapan Sternberg'dir. Ve dı. Glorıa kocası Mıchael Far· 
biribirlerine son derece alakadar· mer' den Herbert'te, Edna · Bert· 
dırlar ... Fakat soğukluk dalgası ten ayrılmıştı. Onun karısı y;o~-
ilk evvela bunların arasında tesi- tu. Ötekinin kocası ... Bunun ıçın 
rini göstermiş aralarına kara ke- iyice anlaşmışlardı. Fakat hey-
di girmiştir. hat! Kara kedi .bun_luın arası~a 

Marlene artık Sternberg'le be- da girdi .. Ve şımdı He~ber~ ı~ 
raber görülmez olmuştur. Şimdi eski karısıle tekrar anlaştıgı bıldı. 
sevimli artist her günü İngiliz riliyor. 
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Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Dağın tepesinden denizin sathın~ ka-
dar iniş 37 virajlı bir yoldan ibaretti 
Çetine'ye vardıktan sonra artık 

dağın tepesine çıkbğımızı ve bu 
fehirden ayrıht bir i_nitte? ibar.~t O· 

lacağını zannetmittık. Hıç te oyle 
olmadı. Ad11iyatik sahiline inip te 
timale doğru ilerliyerek ltalya'ya 
gitmek için Çetine' den çıktığımız 
zaman dağ tırmanmakta devam et
tik. Yirmi üç kilometre taşlı dağ 
:(olu inip çıktıktan sonra Adriya • 
tik denizi göründü. Dağın eteğin
de adeta ayağımızın dibinde de
necek kadar yakında da Kotor li
manı bir Norveç fiyordu gibi görü
nüyordu. Dağ o kadar dik idi ki 
sanki atılsak körfezin içine düte
cektik. Bu manzara cidden güzel
dir. 

Bundan sonra Karadağ'ın initle
ri batladı. Dağın tepesinden deniz 
sathına kadar iniş otuz yedi virajlı 
bir yoldan ibarettir. Virajların nu
maraları da Üzerlerinde yazılıdır. 
Bir, iki, üç, dört inmeğe hatladık. 
Virajlar biribirine muvazi giden 
yollar şeklinde bizi dağın 
üstünde zikzak dolaşıyordu. 
Mekik gibi dağın eteğine 
doğru otuz yedi defa gidip 
ge' dikten sonra Avusturyanın eski 
üssübahrilerinden biri olan Kotor 
kasabasına geldik. Burada ilk defa 
olarak te.adüf ettiğimiz asfalt yol 
bizi sevindirdi. Taşlı yolların artık 
Karadağda kaldığını zannetmiştik. 
Eskiden Avu•turya Riviyerası deni
len sahile inmittik. Hemen söyliye
yim ki bu Dalmaçya sahilinin rivi
yeralığı bir isimden ibarettir. Fil • 
hakika bu sahilde Ragusa, Spalato, 
Maka.;ska, Novi gibi cidden çok 
güzel sayfiyeler vardır. Fakat bun
lara ancak vapurla gidilebilir. De
niz sahilinde olan bu şehirler biri • 
birine Karadağ yolları kadar sarp 
ve taşlı yollarla bağlıdır. Bu dağ 
yollarından arasıra sahile güzel 
bir kasabaya iniliyor. Burası Fran
sanın zümrüt sahilinden bir parça 
gibi görünüyor. Sonra şehirden ay. 
rılınca, tekrar hiç silindir yüzü gör
memiş dağ yollarına çıkılır. Vapur
la bu sahilde seyahat çok eğlenceli 
ve zevkli olmalıdır. Fakat otomobil 
ile reyahat bir işkencedir. Filhaki
ka Yugoslav Hükumeti yeniden yol 
!ar yapmağa başlamıştır. Dağ tepe
leri yerine sahilden geçen bu yollar 
çok güzeldir. Fakat Dalmaçya sa
hili çok uzundur. Bu yolları Jap -
mak için bir çok tüneller açmak, 
köprüler yapmak, dağ kenarların
da inşaat yapmak lazımgeldiğine 
yani çok masraflı olduğuna göre 
de cenuptan şimale kadar bütün 
sahile iyi yol yapmak çok külfetli
dir. Yeni yapılan güzel fOselere te
sadüf ettik. Bunların başladığı 
ye,de Yugoslav Kralı Alexandre 
Hazretlerinin emirlerile yapıldığı 
bir levha üzerinde yazılıdır. 

Bu yol üzerindeki yolculuğumu
zu mü,külleştiren bir nokta da Eu-

ropa T ouring kitabının mesafeler 
hakkında verdiği yanht malfunat -
tı. Şehirler arasındaki mesafelerin 
hepsi de hakikatte çok az gösteril
mitti. Misal olarak bazılaunı saya
yım: Neum ile Metkoviç aras 19 
kilometre gösteriliyordu. Hakikat
te 21 kilometre idi. Metkoviç'ten 
Koziçe'ye kadar 54 kilometre iken 
kitap 47 kilometre göstermişti. Ko
ziçe' den Tuçepi'ye kadar kitap 19 
kilometre gösteriyordu. Hakikatte 
31 kilometre idi. Benkovaç ile Ob
revaç arası 26 kilometre gösterili
yordu. 31 kilometre gösterilmeli 
idi. Obrevaç ile Rok arası 40 kilo
metre iken 32 gösterilmitti. Her ra
kam böyle yanlıştı. Bu yüzden yol 
tahmin ettiğimizden çok uzun ve 
ayııi zamanda da bozuk çıktı. 

Biz, Çetine'den denize indikten 
sonra arbk asfalt yollara geldik 
zannederken, Kotor'u çıkar çıkmaz 
tekrar dağlara çıktık. Öğle vakti 
gene sahile inerek Herzegnovi'de 
öğle yemeği yedik. Burada Yugos
lavyanın her tarafında tesadüf et
tiğimiz beyaz Rusların biri yanımı· 
za geldi: 

- Ben eski ceneralim dedi. Çift
liklerim müsadere edildi. Şimdi 
kart postal sahyorum. 

Okadar çok çiftlik sahibi "cene
raller,, gördük ki değil yalnız Rus
yanın, dünyanın bütün çiftlikleri 
bunlara kafi gelmez. Hakikat şu
dur ki Sovyet ihtilalinden beri dün
yanın her tarafına dağılan bu a
damlar yeni çe.it bir dilencilik icat 
ettiler. Cenerallıktan atağı rüt · 4 ye 
tenezzül eden olmadığı gibi, çiftlik 
sahibi olmaktan da daha a,ağı ser
veti kabul etmiyorlar. 

Herzegnovi'den sonra gene dağ
lara çıktık. Ve 45 kilometrelik tat
lı yollardan sonra Ragusa'ya var • 
dık. Ak,ama Makarska'ya gidecek 
tik. Kitap bunu tavsiye ediyordu. 
Mesafenin yakınlığı da bunu müm
kün gösteriyordu. Fakat ne gezer? 
Kitabın gösterdiği mesafeler doğ-
11\J çıkmadığı gibi tekrar ta,lar ve 
dar yollar ile dağlara çıktık. Met
koviç denilen ve bir kaç kereste 
fabrikasından ibaret olan yere gel
diğimiz zaman karanlık olmuftu. 
Daha ileri gitmek tehlikeli olacak
tı. Binaenaleyh geceyi orada otel
den ziyade hana benziyen bir yer
de geçirdik. 

Fransamn zümrüt sahiline hen -
zediğini zannettiğimiz Adriyatik 
zümrüt sahilinde eğlenip rahat ede 
ceğimizi zannederken Çetine'den 
on kat daha fena bir yere gece
lenmemiz acıklı oldu. Akşam ye
meğini kereste fabrikası amelesile 
beraber yerken, mümkün mertebe 
süratle Adriyatiğin "zümrüt,, sahi
linden ayrılarak ltalyaya geçmeğe 
karar verdik. 

A. Ş. 

lzmir 1 Edirnekapıda 
Beynelmilel sergisi! Yangın 

(Başı 1 inci sahifede) 

dan da ehemmiyeti haizdir. Serıgi
ye, birçok ecnebi memleketler ge
nit mikyasta ittirak ederek göster
dikleri rağbet te her senekinden 
çok fazladır. 

Ba1vekil bugün gidiyor 
Serginin kütat resmini yapacak 

?lan Batvekil ismet Paşa Hazret
leri bugün Gülcemal vapuıile iz. 
mire hareket edeceklerdir. Ayni 
vapu~la sanayicilerden müteşekkil 

J~~r heyet ve birçok tacirler de gide
~eklerdir. Bundan ha,ka, Deniz 
Y otları idaresinin gösterdiği tenzi
lattan istifade ederek kalabalık bir 
kafile de açılış merasiminde bu
lunmak üzere bugün lzmire hare 
ket edecektir. 

Beynelmilel lzmir sergisine teh
rimizden yüzü mütecaviz fiııma it· 
tirak etmektedir. 

Gülcemal, lzmirde üç gün kala
cak, ve çartamba günü limanımı
za dönecektir. Sergi vesilesile lz. 
miri görmek istiyenler bu fırsattan 
layıkile istifade etmek imkanını 
elde etmişlerdir. Deniz Y o il arı a
centesinde cuma olmasına rağmen 
dün de bilet satı•ı yapılmıshr. 

Ba,vekil paşanın, serginin kütal 
resmini yaptıktan sonra •eh•imize 
dönmeleri ve •ark seyahatine çık
makalrı muhtemeldir. Bu seyahat 

(Başı 1 inci sahifede) 
bu evin üst katile Madam Anastaa
yanm oturduğu yandaki evin çatı 
kısmı yantıktan sonra söndürmüt
tür. 

Henüz aletin neden çıktığı teahit 
edilememittir. Evde mangal ve atef 
bulunmaması tahkikatın derinleşti
rilmesini icap ettirmittir. Ev, sigor
tasız bulunmaktadır. 

• Dün Betikta,ta da bir yangın 
ha,la~gıcı olmuttur. Abbas ağama
hallesınde odalar çıkmazı caddesin 
de oturan Karabet efendinin evin
den çamaşır yıkanırken yangın çık
mıttır. Baca korumlarının tutu,. 
masından çıkan ateş itfaiyenin yar
dımile derhal söndürülmüştür. 

Uzak Şarkta 
(Başı 1 inci sahifede) 

cumlar ve reşmi Japon makamahnrn 
Sovyet memurlarma, Sovyet konsolosha 
neaine ve Sovyet uzak tark ordu su ku
madanlığına tevcih ettikleri ittihamlar 
proteoto edilmektedir. Nota, bütün bun
lardan Japon ve Mançuko hükumetini 
meıul tutmakta ve Japon hükumetinin j. 
cap eden neticeleri istihraç edeceği ka
naatını izhar eylemektedir. 

, ........................................................ _ 
esnasında kendilerine Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya Bey de refakat e-
decektir. ' 

Dünkü 
Spor faaliyeti 

(Başı 1 inci sahifede). • • . 
ikinci devre: Bu devre de bınncının 

ayni ıeçiyor. Mülayim uzun bir zorlama
dan sonra 12 dakikada tuıla kazandı. • 

ikinci güreı: - Tiit-k Uzunköp • 
rülü Hüseyin, Romanyalı Kirtop ile 
ıüreıti. Romanyalı Türkten li~ 
20 kilo daha ağırdı. Buna rağmen Hu· 

f Ef ganlı talebenin ziyaefti 
Edirnedeki Afgan talebesi istilc1al

lerinin yıldönümü 
münasebetile bir ziyafet verdiler 

iktisat Nafıa ve 
Maliye Vekilleri 
Ankaradan geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
ne arzı tazimat etmitler ve bilah~ 
re Başvekil ismet Pa,a Hazretle~ı· 
le görütmek üzere Y alovaya gı!· 
mişlerdiı1. ismet Paşa Hazretlerı, 
refikaları hanımefendinin deniz1~.~ geçirdikleri kaza üzerine evve ~1 

aksam Dil Kurultayı dağıldıktaP 
so~ra Yalovaya gitmitlerdi. Batf~ 
kil Paşa vekil beylerle birlikte d~•t 
ak~am geç vakit, Ertuğrul yatı e 
lstanbula dönmüşlerdir. 

seyin çok canlı güreıiyor. 
Fakat Romanyalı ağırlığll'ldan isti • 

fade ederek 2 dakika 40 aaniyede tuı
la kazandı. 

Üçüncü güreı: - A~ Ki~r 
Manınl<e ile Laponyalı KuJ'llll>" gu _
rettiler. Alman 126, Laponyalı 137 ki
lo. 

Laponyalı 27 dakika 32 aaniyede 
tuıla kazandı. 

Dördüncü giir"1: - Romanyalı 
Dragiayano, fspanyol Oliviyera ile gü. 
reşti. Aralarında &ine Jaakal 20 kilo 
fark vardı. 

lapanyol 14 dakika 34 saniyede tuı
la kazandı. 

Beşinci güreı: - Finl~diy~ ~uh
tanen , Çekoslovak Vavra •!e gurepyor. 

Huhtanet1 Çeki bir dakika 18 aa • 
niyede yeneli. 

At yarışları 
lST ANBUL, 24. A.A. - Y arıı ve ıa

lah encümeninin tertip ettiği at ko
ıulanrun ikincisi bugün Veli efenıf;i 
kotu mahallinde yapılmııtır. Keaıf 
bir kalabalık önünde icra edilen bu 
yanşlann netayici ıudur : 

Birinci kotu : 
Üç vedahayukarı yaıtaki aafi kan 

fngiliz hayvanlarına mahaua olan bu 
koşu "Satın k<>1usu" ismini taııyordu. 
Meaafe 2200 metre, birinci ikramiye
ai de 180 lira idi. Akif Beyin Bekari 
birinci, Kolonel Bins'in Ban'ı ikinci 
yine Akif Beyin Gaapodalyuı üçün
cü oldular. 

ikinci koşu : 
Safkanve üç y'4ında Arap taylan

na maJıaus olan bu kO§uda Mehmet 
efendinin Tufan'ı birinci, Rifat efen
dinin Dervit'i ikinci geldiler. 

Üçüncü kootu : . 
Dört yaşından yukan halıs kan A· 

rap hayvanlarına mahsuatu. Mesafe 
2600 metre, birinci ikramiyeai 180 li-
ra. 

Bu hendik.ap kotusunda Karaca 
Beyli Kemal Beyin Alderviıi birinci, 
Sada ikinci, Meaıt üçüncü geldiler. 

Dördüncü koşu : 
Üç y&Jmda balia kan İngiliz taylan

na mahsus olan bu yarışın meaafeai 
2000 metre, ikramiyeai de 245 lira 
idi. Karaca Beyli . Rüatem ağanın 
Conk'i birinci, lsmaıl Hakkı Beyin Çe
lenk'i ikinci, Celiı.I Beyefendinin Oz
ke'ai üçüncü geldiler. 

Beıinci koıu : 
Dört YllJmdan yukan aaf kan arap 

hayvMılanna mahaustu. Mesafe 3500, 
birinci ikraıniyeai 245 lira, Salih Pa
tanın Suvari birinci, Karaca Beyli Ke
mal Beyin Ubeyyan'ı ikinci geldiler. 

Tarabyadaki Tenis 
turnuvası 

lSTANBUL, 24 (A.A.) - Her ıe· 
ne Trabyada Süme1' Palaı kortlannda 
tertip edilen büyük teniı turnuvaıı bu
ırün başladı. 

Bu turnuvaya tehrin en ıüzide te
niaçileri iştirak ediyordu. Yapılan ilk 
müaabakalarm tasfiye mahiyetinde ol -
masına rağmen tunruv~ takip için bü
yük ve güzide bir kalabalık toplaıunıı· 
tı. 

Yelken yarışları 
ISTANBUL, 24 (A.A.) - Bugün 

icrası muıluwrer T Ürkiye yelken birin • 
cilikleri müsabakası, havanın aertli • 
ği dolay11ile yanda bırakılmııtır. 

Adapazarındaki maç 
ADAPAZARI, 24 (A.A.) - latan· 

• 

bul Türlcspor futbol takımı ile Yeni 
bilaJ araamda bugün yapılan maçı Türk
apor 3 - O kazamnlf{ır~ 

Her iki talmn da hariçten aldıklan 
oyuncularla takviye edilmiı bir hal<le 
idiler. 

• • • 
Balkan sporculanna 

hitap 
ZAGREP, 24. A.A. - Yugoslav spor 

teşkilatı, Balkan apor komitesi azaım
dan M. Ugriniç'in imzasiyla Balkan 
sporcularına hitaben bir beyanname neı
redilmiıtir. Türk, Arnavut, Bulgar, Yu
nan ve Romen oporculannı seli.mlıyan 
bu beyannamenin Türk sporculanna 
hitap eden krmunda §Öyle denilmekte 
dir : 

" Balkan muaabalarmm baflangıcın
da bizim samimi ve coıkun arl<adaıı
mız olan, aail ve müterakki Türk mili~ 
tinin mümesailleri, ıize ellerimizi ırza. 
hyonız. Balkan milletlerinden örülmüt 
çelenğe ıanlıımı:z, MÜfteRk gayretleri
mizi zaferle tetviç ediyor. 

" En eyi ve en muktedir oğullarımı
zın kahramanca müsarıalariyle, Bal
kan milletlerinin dostluğu ve kardeıli
ği büyük fikrinin sağlam temellerini a
tıyoruz!, 

"Mukaddes olimpiyat ateıinin alevleri 
altında, doıtça müoalıakalarrrruzın doğru\ 
]uğuna, milletlerimizin samimi tefriki me
saiainin, kendimiz için iyi ve meıut İl· 
tikballerin ve diğer emellerimizin husu .. 
]üne yemin ediyor~,, 

"Müıterek emellerimizi vücude getir
mekle bahtiyar ve mağruruz.,, 

"Bu zaferimizde müttehit ve bu za
ferimizle mağrur olalım.,. 

"Balkan müıabakalanna hoı geldiniz, 
kardcılerimiz, dostlarımız ve arkadaıla
nmız. Zağrep ıehri sizi selamlar.,, 

26 Ağuıtoı pazar günü beynelmilel 
komite içtima edecek ve öğleden sonra 
saat üçte beıinci Balkan müsabakaları 
mutantan surette açılacak ve müaabaka
lann ilk kmnı icra olunacaktır. 

Rusyadaki sporcularımız 
MOSKOVA, 24 (A.A.) - Türk 

sporcuları kafilesi bugün Kief
ten Harkofa gelmiştir. 

'Elganlı talebenin Cumhuriyet aine man bahçuinde verdikleri ziya/et 

EDiRNE, (Milliyet - Edirne gan milletinin refah ve inkitafa 
Lisesinde 5 Efganlı talebe vardın. mazhariyeti kalbi ve samimi temen 
Bu yılın yazını geçirmek üzere muh nilerimizin en heyecanlı tarafını 
telif mıntakalarda birletlirilen ta- teıtkil eder. Şuurlu bir heyecan i • 
!ebeler arasında lstanbul Lisesile çinde memleketimizin haıa ve kül
Kabatat ve Bursa Liselerinde oku- türünü almağa cehdeden genç ve 
yan Efganlı talebe de Edirneye temiz duygulu Efganh kardeşleri
gönderilmitti. miz kartısında bu samimi temenni-

Hara ve kültürümüzü muhabbet- yatrJDJ tekrar ediyorum.,, 
le kavramıt olan bu temiz çocuklar Demittir. 
ağustosun yirminci pazartesi günü Davetliler, çay, pasta, dondurma, 
saat 18 de Efgan istiklalinin 16 n- limonata, üzüm, ,eftali ve armatla 
cı yıldönümü münaaebetile Cumhu- izaz ve ikram edilmitlerdir. Bir bu 
,riyet sineması bahçesinde güzel bir çuk saat süren bu kardet ziyafeti 
say ziyafeti hazudaJDJtlar ve vila- e~nasında muhtelif mevzular dahi. 
yet ulularile uyanıklarmı kamilen !inde ha&bühaller yapılJDJf, Efgan
ziyafetlerine çağırmıtlardır. lı talebe bilhassa Vali Salim Özde-

Bu ziyafete icabet eden vali, be- mir Bey tarafından taltif edilmit -
lediye ve fırka reisi beylerle emni- lerıdir. 
yet ve umuru hukukiye müdürü Pancar mahsulü devfiriliyor 
beylerin, her mektep müdür ve mu Alpullu teker ve i&pirto fabrika-
allimlerinin yerlerine oturutlarmı 11 23 ağustos 934 perşembe günü 
müteakıp kırkı mütecaviz Efganlı sabahından itibaren çalışmağa hat 
talebe namına söz alan engin bir lıyacağını alakadarlara bildirmittir 
heyecanla irat ettiği hitabede bil • Bu itibrla 22 ağustos çartaınha gü-
hassa şu sözleri söylemiştir: nü sabahı saat albdan itibaren pan 

"Muhterem misafirler ve aziz car yü-klü arabalar Karaağç istaıı.. 
kardetler; yonundaki kantar mahalline gel -

"Her millet, hürriyet ve istiklali- meğe başlaJDJtlaroır. ilk teslim e
nin havasile göğsünü kabartbğı gü dilen mahsul lskender, köy muhta
nün aziz hatırasını ruhunda yatat- rı Abdullah oğlu izzet Ağaların 
mayı ve onu candan tesit etmeyi pancarları olmuttur. Bugünlük bin 
bütün bir mevcudiyetile ister. On beş yüz ton mal alınmıttır. Bu yılın 
altr sene evvel aziz ve necip Türk mahsulü geçen seneninkisine nis . 
milleti batına gelen felaket ve se- betle mahdut ve kuraklığın tesirile 
mavi afet Efgan milletini de ezmit kavuruktur. Buna rağmen yalnız E
ve zebun etınitti. Cesarette, dünya- dirne mıntakasında 13 • 14 bin ton 
da eşleri olmıyan bu iki dost ve pancar yükloıneceği tahmin edil • 
kardet milletin sağlam irıadesi bü- mektedir. 
tün bir cihanda (mazlfun ve mağ- Fabrikanın tesellüm mıntakaları 
dur milletler) mevkiinde bulunan Edirne, Kırklarıeli, Uzunköprü, Me 
beter yığınlarına ibret ve İmtisal riç, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Al -
nümunesi olmuttu. pullu ve Babaeskidir. Buralarda 

Kurtarıcılarımızı hürmetle ae - şirketin birer mütehassıs müfettişi 
lamladıktan sonra ölmez hatırala- ile birlikte daimi birer JDJntaka ve 
rını ebediyete kadar muhafaza ede 
cejliz. Biz, (mukaddes hatıra) JDJZI 
her sene lstanhulda kutluluyorduk. 
Bu sene, kıymetli bir maziye malik 
olan Edirne, bayramımızın tesidi
ne sahne oldu. Ve bize engin bir 
saadet hissi verdi. Burada kendi -
mizi, sizler gibi, hakiki dostlar ara 
amda görmekle bir derece daha se
viniyoruz. 

Mübarek günümüzü tesit için 
teşrifinize bilhassa arzı tükran e· 
derken dost Türk milletini ve onun 
büyük halaskarı Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerini en derin saygıla
rrmızla selamları, aziz Efgan mille
tine sadetler diler ve onun naci ve 
banisinin ruhunu hürmetle yadede
riz.,, 

Ahmet Kemal Beyin bütün da
vetlileri mütehassis eden bu sami
mi ifadelerinden sonra Edirne Be
lediye Reisi Ekrem Bey ayağa kalk 
mıt ve: 

Nafıa Vekili Ali Beyin Afyoıı' 
a· Antalya hattının temel atma ıner 

siminde bulunmak üzere Antalya· 
ya gideceği haber verilmektedi{' 
lkbsat Vekili Celi.l Bey, yaıJll f 
Bankasının 10 ncu yıldönümü ıııe: 
rasiminde ve bu münasebetle G• 
latasaray lisesinde hazırlawnıt O' 

lan serginin açılıf resminde bulıl'1 nacaktır. Maliye Vekili Fuat Be, 
de bir iki gün sonra Ankaraya dll' 
necektir. 

Dil ve Tarih tetkikleri 
• clil 

KARS, 24 (A.A.) - Halke-vı elr 
tarih ve edebiyat koıınitesi azaları M 
rimize 70 kilometre mesafedeki ,_ 
harabelerinde tetkikatta bulunınalı 
zere buradan hareket etmiılerdir. 

Ergani istikrazı hakkınd• 
bir konferans 

AMASYA, 24 A.A. - Dün ge 
ce halkevi salonunda halkevi ida· 
re heyeti azasından Doğan !Jel 
tarafından Ergani istikraz.ı hak ' 
kında bir konferans verilm.iftit· 

Konferansta halkevi mensuP '. 
lan ile kalabalık bir halk kütle" 
hazır bulunuyordu. 

Yunanistanda Reisicuuıhıl1 

. intihabatı 
ATINA, 24 (Milliyet) - Jlii;Jıa: 

met matbuatının neıriyatına goff, 
Y w.niatanda reiaicumhur intilıab~ 
tı ailebi ihtimal eylwün on dördill" 
cü pazar gÜnÜ yapılacaktır. ~-

HükUınet erkanı M. Zaimiıin e 
aeriyeti kazanacağına kanidir. 

--o--
İngiliz iplik sanayii ve 

Almanya 
MANÇESTER., 24.A.A. - ı.anJı•'. 

§İr iplik sanayii mümeMillerinden . bff, 
heyet, Alman ihra<:atı;ılannın clav~tıaJ"' 
zerine selecek Wta Almany"YJ zı~~ıt 
edecektri. Bu heyet, muallakta kaw-;; 
olan borçlar bakında memnuniyet "~ 
ci bir anlapna ihtimalleri üzerinde t11 
zakereler yapacaktır. 

• 
M. Gömböş tekrar biriııC1 

zevcesiyle evlenmiş 
PEŞTE, 24.A.A. - ikinci zevcesi i" 

çen iene ölen Baıvekil M. Gömböt '!' 
velce aynlnuş olduğu birinci zevce~ 
le tekrar evlenıni§tir. Baıvelcilin bir ,,. 
zevceainden ÜÇ çocuğu vardır. E-v!~;,ı 
me merasimi Batvefcil.İlı malikan~d' 
bulunduğu Najtetenı köyünde yapı-· 
tır. 

Amerikaya gümüş 
~önderiliyor 

LONDRA, 24.A.A. - 1250 bin f~ 
giliz lirası tahmin eclilen giİmÜ§, bl'f" 
Nevyol'k'a gönderilecektir. .. ~I 

12134 çubuktan ibaret olan bu I~ 
ile aon 15 gün içinde Amerikaya ı..,. 
derilen gümüı tahminen bin ton ., •.. 
lığı buhnaktadır. , . .. 

1•••l•AHHIHHllHIHIHHllHftl .. lllllRtllllHlllJ tsJ 
muvakkat birer kantar meııı11 t· 
ve muavinleri bulunmaktadır. r 
dirneden maada olan mıntaI<al• ,ı' 
da pancarın kilosu altıtar parad. 
alınmaktadır. Pancar çiftçiler~, 
mallarının teslimini müteakıp P 
ralarını almaktadırlar. 

1 Mehmet BEHÇE/ 

. 
ı' 

"Ulu batbuğlarının emir ve işa
ret buyurdukları hedeflere doğru 
yürüıken kendisine değişmez sev -
giler gösteren milletlerin Türk mil· 
Jeti için kardeşten yakın vasıflara 
malik bulunduklarını bütün bir ci
han bilmelidir. Dost ve kardeş Ef-

,ı··rtıe 
Deniz Gedikli Küçük Zabit ha zırlama mektebi dün saat on .0..,er-

Pendikte Yunis istasyonu civarında ki kampta bir veda müsameret~ııı;ı· 
mittir. Müsamere çok güzel ve parlak olmuttur. Yukardaki re.:ın• 

de bu müsamereden bir intıba göıüyorsunuz. 



ı 

-- - - --- --- .-~ - -

MiLLiYET CUMARTESl 25 AGUSTOS 1934 

lktisadiyatımızda 
Mühim bir varlık 

(Başı 1 inci sahifede) 
Program hazırlanmı,tır. 

Bu sergide bankanın on yılda 
Yaptığı işler tablolar ve büyük gra
fiklerle ifade edilmiştir. 

Bu tablolardan birinde bankanın 
6 Ağustos 1924 senesinde işe baf
ladığı zamandaki vaziyeti fiiyle 
izah edilmektedir: 

1924 deki vaziyet 
" Sermaye küçüktü, Eleman yok, 

hı, piyasada kredi ihtiyac• pek bü -
Yiıktü, İ J hacmi fevkalade dardı, yok
•uzluk memleketin her tarafında ay-ı 
nı tiddetle duyuluyordu. Bütün bu 
•ebeplerden dolay• muhit, yeı.i başlı -
Yan bu küçük müesseaeyi ihtiyath ve 
ınütereddit bir va:dyetle karıdadı. 
Bu Küçük Banka 24 Kanunuevel 
1924 te lstanbulda ola bir ıube açtı.'' 

1925 de 
Banka az zamanda yükaek bir iti

'?at kazand•, bir yandan eleman ye
tııtimıeğe baıladı, bir taraftan iıle
~ini geniıletti, 500 bin lil'A aermaye 
ıle Anadolu Sigorta Şirketi te•i• edil
di. Bulgardağ ıiınlikurtun madeninin 
İıntiyazı alınd•, Banka lıtanbul ve lz
tnir Ilınan tirketlerine m.üenis ve b.i.a
aedar oldu. Ereğli ve Zonguldak kö. 
11\ür havzaımda yerletıneie baılad•. 
lı Bankaaı >- n~ :ıradaki ikinci merk"2 
bina.,na nakledil. lzm.ir ve Bursa tu· 
heleri açddı. _ 

J 929 da 
Sennaye iki milyon liraya çı.kanld .. 

k.öınür ocaklarının uılah ve imanna 
baılandı. 1 milyon lira ...nnaye ile 
(Maden kömürü itleri ıirketi) tetkil 
olundu. 500.000 lira aermaye ile (Koz 
lu kömür itleri tirketi) kuruldu. Ban
ka dıı piyasalarda da tanınmaya ve 
kuvvetlenmeye bqladL latanbul ve 
1" rakya Şeker fabrikaJ.arınm kurulma· 
aınll i§tira.k etti. Dünyanın. her tara· 
fında.ki bankalar mü-ye itimat. 
larını göıtermeğe batladılar. 

1927 de 
Sermaye dort milyon liraya çı

lcarıld,. itibarı milli Bankuı, Banka
Ya ilhak edildi. Kredi ihtiyacını daha 
&'eni§ mikyasta tatınin iç.in tedbirler 
•lınd.. Halkı taııarnıfa alıfbracak 
ba.nıJelerde bulundu. Ankara Merkes 
binas•nın inşaBlna batlandı. Samawı 
Ve Adana ıubeleri açddL 

1928 de 
Halk•n İt Bankaaına itimadı bir 

an'ane gibi yerlefiydrdu. Taııamıf he
•apları a.rth. Mevduat yekünu 33 ınil
Yon liray• buldu. it Bank.aıı kömtir 
havzasındaki faaliyetini modern .,....._ 
larla tevsia karar verdi. Muameli.· 
bn süratini teınin için Banka aervia
lerinin son sis.tem makinelerle teçhizi· 
ne karu verildi. 

Trabzon, Balikeair, Edremit, Ayva,. 
Irk, Gireııon, Zonguldak, Kayseri Ye 
Menin Şubeleri aç•ldı. 

1929 da 
. ~aye 5 milyon liraya çıkanldL 

k.ılıını; kömür tirketi aatm almdL 1 
milyon lira sermayeli (Milli Reasaü
'!'-ns) teşkil edildi. Kozlu köanür işleri 
~ırketinin aennayeai 3.000.000 liraya 
•blağ olundu. 

Bergama, Taraua, Nazilli, Akhisar, 
~denıiı, Zile, Erzurum, Ordu. Mil&a, 

onya, Utak ıubeleri aç•ldı. 

1930 da 
lı Bankaunm muvaffakıyetleri de

vanı etti. Sıkınhh bir buhran yıh ol
~sına rağmen mütteri!erioin kredi 
•~tiyaçlarma yetişti. Be.nkanm iıtira
Itı olduğu bütün itler sağlam adımlar
la feyizli neticeler vererek ilerledi.. 
-'nlcara Mensucat fabrikası aa.tın a
hndı "Yüniş" in teneli atıldı. ,,Or
llıani,., faaliyete baıladı. 

Beyoğlunda bir fUbe aç.tdı. 

1931 de 
Türk mallarına mahreç olan piyasalar 

d~ Yerleşmek için tedbirler alındL "it 
~1ınilet., teflı:il edildi. iç piy~ gün
k "'1 güne kuvvetlenene alaka ve ıtimad~ 
&rıdık olarak yeni muamele merkezlen 
~rurldu. Karııtığı piyasalarda halk ~.,_ 

ne fayda), bir nium oldu. "Pamukiı,. 
1•ıkiı edildi. 
t C..Ziantep, Manisa, Antalya, Karı, Bar 
~skiıehir, Adapazarı, Bafnı, laebolo.ı, 
Af tya, Uzunköprü, Sivaa, Di,arbekir, 

Yon ıubeleri aç.td•. 

1932 de 
I» Bllnkanın ihtiyat yekünu 2 milyon 54& 
~n lirllya çıkarıldı. Memlekette tasarruf 

roketlerine önayak olan it Bankası biz. 
~~t .~aaa~ufa timsal. olacak teclbi~ler aJ. 

· . lpekış., yeni aın rof todlara gore or-
11Ani•e edildi. Sermayesi artırıld•. 
d Ankara mensucat fabrikası iki miıli 
1 aba büyütüldü. En ıon ıı.istem makine
.," .&'•ti_rildi. Hamburg'ta malalrtm1Z1n 
1• ~ç P•Yasalarda iyi ~raitle satılması 
çın "I •- Mı . ~ • f Kominport,, ; Mısırda « ımt» 
•r•ktlori teıiı ecE!di. 

d liaınburg ve lskenderiye tubeleri açd· 
'· 

1993 de 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 1 
, Teşhir edilmek üzere lzınir Panayırına gönderilecek eş-
yadan satılmıyanlarmın mahreçlerine meccanen iade edil
meyüp avdetle 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 idare binasında ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. { 4955) 5305 · 

Ankarada: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Eylülün on sekizinci salı günü saat onda mevcut nümu -
ne ve evsafına uygun olmak şartile kapalı zarf usulile (22343) 
metro yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. isteklilerin nümu • 
neyi görmek ve evsaf mı anlam ak üzere her gün ve münakasa
ya karışmak üzere münakasa gün ve saatinde Ankarada Jan
darma Müstakil tabur karargahında Komisyonumuza mürv. -
caatları. ( 4837) 5273 

Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğünden: 
1 • - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya imtihanlarınuza 

Eylülün birinci cumartesi, ve sınıf ikmal imtihanlarına yirmi ikinci CU· 

martesi günü başlanacaktır. 
2 . - Hergün saat 10 dan 17 ye kadar talebe kayt edilmektedir. 

E&ki talebenin bi,1inci taksitlerini vererek kayıtlarını hemen yenileme· 
leri gerektir. 

3. - Den ücretleri talebenin sınıflarına göre 40 - 110, pansiyon 
ücreti 225 - 250 lira arasındadır. (Telefon: 42517) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
KAMERHA TUN : Boyacı sokağında 23 

eski ve yeni numaralı hanenin nı
ınf hissesi. 

553 

.. 
FENER 

: Kurtuluş papas sokağında eski 
15 - 17 yeni 7 - 9 numaralı ahşap 
hane ve dükkan. 

: Balat Karabaş vapur iskele
si sokağında kain 39-41 eski 
51-49 yeni numaralı dükkan ar-
sası ve iratlı arsa. 

Cins ve Mevkii 

495 

846 

Yukarda evsafı yazılı emlak hizalarında gösterilen kıy
metler üzerinden 9-9-934 pazar günü saat on dörtte peşin 
para ile satılacaktır. Taliplerin }"Üzde yedi buçuk pey akçe-
lerile müracaatları. {F) ( 4925) 

1 EVKAF MODIRIYETI iLANLARI 1 
---~.;.;.,_..... __ ____ 

Tahmin olunan 
bedel 

Lira 
624 

223 

50 

417 

K. 
49 

00 

00 

00 

f atih'te Manisalı Mehmetpaşa mahallesinı:le 
Atpazarında 55-10 ve 55-12 No. lı tama~c 
277 ,5 metro terbiinde bulunan iki arsanın 
3-4 hissesi. 
Davutpaşa mahallesinde Hekimoğlu Ali Pa
şa sokağında eski 115, 117, 119 yeni 121, 
123, 125 No. larla murakkam üzerinde oda
ları bulunan üç dükkanın 2-9 hissesi. 
Yenikapı'da Katip Kasım mahallesinde Ye
nikapı caddesinde 69 No. Iı Üzerinde bir odası 
bulunan kagir dükkanın 1-8 hissesi. 
Büyükdere'de Çarşı iskelesi sokağında el
yevm 10-12 No. lı hane vaktile ayrı ayrı 
dükkan olup bunlardan 10 No. lı mahallin 
1-3, 12No.1ı mahallin de nısıf hissesi. 

Yukarda yazılı olan hisseli emlak satılmak üzere dört 
hafta müddetle ilana konmuştur. ihalesi Eylülün 10 cu pa
zartesi günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile bera
ber Mahlulat Kalemine müra caalları. ( 4569) 

Gureba Hastanesine 934 sen2i maliyesi zarfında lüzumu 
olan on iki kalem alatı tıbbiye aleni surette münakasaya 
vazedilmiştir. Ağustosun 25 ci Cumartesi günü saat 14 te 
ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak ve 

listeyi görmek üzere her gün Levazım Kalemine ve ihale gü
nü de idare Encümenine müracaatları. (4366) 

Ankara Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Nümune ve evsafına uygu n olmak şartile 2039 çift yeme
ni 5 - 9 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. isteklilerin nümune ve ev
safını görmek için her gün ve pazarlığa karışmak için de ilk 
teminat makbuzu ile mezkur gün ve saatte Ankara Müstakil 
Tabur karargahında müteşekkil Komisyonumuza müracaat -
lan. (4767) 5272 

1 Inhioarler U. Müdürlüğünden: ___ ---..._,____.. 
Muhtelif eb'atta (7500) a<let dikişsiz para torbası 

5-9-934 tarihine müsadif çarııamba gÜnÜ saat '1_15 te pazarlık 
la satın alınacaktır. Talip olanların nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
ve ı.aatte Cibalide alım satını komisyonuna müracaatları. 

r. ~"?'.'•ketin sanayileşme hareketinde 132500 Kilo Meşe Odunu ) 
t•Iı ışlerine devam etti, yeni vazifeler 14500 ,, Meşe Kömürü ) 

~dl. Eskişehirde Ziraat Bankall ve Sü- T K k K .. 

(4791) 

Muhtelif depolara teslim şar
tiyle. t ·~ Bankın İftira.kile Şeker Fabrikası 94 on o omürü ) 

:.~." edildi. Tıırhalda Ziraat Bankaıile Yukarıda nev'i ve mıktar ları yazılı mahrukat 2-9-934 
ru~Şter""ken üçüncü şeker fabrika .. nm ku- tarihine müsadif pazar günü saat .14 de pazarlıkla satın alı-
~n7:':~:İi;e~~1~';,'!:;,~.;!:r;~!~. ı:;~~i. nrıcaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa 
;:.ıe ve cam ihtiyacın•n dahilden teminı zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat 
A.ın imtiyaz ahnd•. Mem'ekette Türk teminatlariyle beraber Cibalide alım satını komisyonuna mü
d kt~asiti imali için tetebbüıe geçildi. Ka- racaatları ( 4928). 1 oy ve Uıküdar ıubeleri açıldı. 

J EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Taksitle Satılık Arsa 
Esas No Mevkii Teminat 

Lira 
1110 500 Galata'da Kemankeş mahallesinde Kemel' 

altı sokak ve Tramvay caddesinde eski 83 
yeni 4-6 No. lı 55,50 metre murabbaı es-
ki Voyvoda Karakol Arsası. 

Yukarda yazılı arsa bedeli sekiz taksitte ödenmek şar
tile ve kapalı zarfla satılacaktır. Taliplerin Şubemizden bir 
lira mukabilinde bir kıt'a şart name alarak teklif mektupları 
ile birlikte ihaleye müsadif 3 Eylül 1934 pazartesi günü 
saat onda Bankamıza tevdi eylemeleri. (4841) 5207 

108 

Teminat 
300.-

185.-

Burıa Ziraat Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul şartları 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 _ Mektebe bu Sene Leyli ve Meccani on beş talebe alı

nacaktır. 

Girmek için kabul şartlan: 
A _ Türkiyetebasmdan ve hüsnühal eshabmdan olmak, 
B _ Orta mektebi bitirmiş çifçi veya arazi sahibi evladı 

olrnak, 
C- Yaşı On dokuzu geçmemiş olmak, 

-

-

D _ Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen 
muktedir olmak, 

E -·Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terk etmemek 
ve terk ettiği takdirde kendisi-ne yapılmış olan bilumum ma
sarifi ödeyeceğine dair noterden ınusaddak "Mektepten alı
nacak numunesi veçhile " kefaletname vermek, 

F - Talip mıktarı muayyen aderli geçtiği takdirde ya
pılaca h.musabaka imtihanını kazanmaktır. 

2 _Mektep Teşrini evve~ başında açılacağından talip
lerin nihayet Eylülün Onuncu gününe kadar yukarda yazılı 
evsafı haiz olduklarını bildiren vesikalarla birlikte bir İstida 
ile mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (4484) 4900 

lıtaııbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
C. · M k" · Senelik Kira Müd· 

ın:sı ve ev ıı 

Kirası de ti 

Ayasofy;:-da Yerebatan caddesinde altında 240 Lr. 1 Sene 
dükkanı l.ıulunan 10 No. lu Ev 
htanbul Tapu Müdüriyeti içindeki soğuk 264 ,, 2 ,, 
mekiilat ve meşrubat satış yeri. 
Divan yolunda sıhhiye müzesi altında 134 ,, 2 ,, 
136-138 No. lu dükkan. 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa mahallesinde 108 ,, 1 ,, 
Deniz Kenarında 9-15 No. lu Kahvehane ar-
sası. 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı mahaller hizalarmdaki 
müddet ve kiralar üzerinden acık arttırma usuliyle kiraya 
verilecektir. isteklilerin 2-9-934 pazar günü saat on dörtte 
yüzde 7,5 pey akçeleriyle müracaatları. (M) (4699) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Selimiyedcki kıt'at ihtiyacı için 1400 kilo sade yağ .mü.s
t':lc:cliyetine binaen pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklilerın 
26-8-934 pazar günü saat 14 de Selimiyede Fırka Satmalma 

Komisyonuna müracaatları. (5054). 
Cinsi Kilo 

Sade Yağ 1400 

4648 

7 

Otomatik fotoğraf makinesi olan ı 

bugun en cr •. ~ ~~u ! pesent ze..,kleri te1fmi" 

eden en sür' all i b7r a'(nalı kamaradır. 
• • 
Faıla ma1ümat için ı 

C. F •ö~t.'c:tı mU , $Ses':>~ne1 f,t• nbuı. Suf t .1111 t-ıJ ITl .11'11 

t<endros narı No4 6 8 

murıcaat edinı.ı t 

:>031 

OTOMOTÖR TİCA~ET 
TURK ANONiM ŞiRKE

TiNDEN: 
Şirketimiz sermayesinin hissedarlar 

tarafından tesviye edilmiı olan yüzde 
yetmi§ mikdıtrile iktifa eclilmeıine ve bu 
suretle sermayei ıirketin yüz kırk bin 
Türk liraSlna tenkisine ve nama muhar
rer senetlerin hamiline muharrer senet
lerle tebdiline dair hisaedarlar heyeti u• 
mumiycsinin 26 Şubat 1934 tarihinde 
verrni§ olduğu karar sicilli Ticaret Gaze

tesinin 21 Mm 1934 tarih ve 2183 nu· 
maralc nüshasında resmen ilin olunmuı 
idi. 

Ticaret kanununun 396 ncı maddesi 
mucjbince eıhabı matlubun alacaklarını 

kaydettirmek üzre 15 Eylül 1934 taıilıi
ne kadar Şirketimizin Takıim'de Cum• 
huriyet caddesinde ki.in merkezi idare
ıinde muhasebe memurluğuna müracaat 

etmeleri ve tarihi mezk.Urdan sonra ser
mayenin tenkiıi hllkkmda ittihaz edilen 
kararın kesbi kat'iyyet ederek kanuni 
muamelesinin ikmal olunacağı ali.kadar

Jarca malUm olmak Üzre üç defa ilinat ic
rasına Meclisi idaremizce karar veril
diği beyan ve keyfiyet ilan olunur.( 1988) 

5311 
!!!mll ........................ . 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüba~ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

--.. Han. Tel 22740 -----

AYVALIK 
Sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 25 Ağus
tos CUMARTESİ 17 de Sir
keci rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iskelele· 
rine uğrayarak İzmir' e gidip dö
necektir. (5050) 

Mersin yolu 
İNEBOLU vapuru 26 Ağusto 
PAZAR 10 da Si ·keci rıhtı
mından kalkacak. Gidifte Ça. 
nakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Ka~, Finike. 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö. 
nüsle bunlara ilaveten T a~ucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacakhr. (5051) 

.................................. 
ı•--~ Dr. Nuri Fehm: -c:ı:ıı:ı= .. 

Göz Hekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

163S 

BONO 
MUBADIL, YURUTLUK 

Istanbul, Bahkpazar No. 6 Vaıil. (1999) 
5312 

1 Asker? fabrikalar ilanları 1 
Ba~köy Barut Fabrikala

rı müstacel ihtiyacı için aşağı
da yazılı 6 kalem malzeme ay 
rı ayrı açık eksiltme usuWe a
lınacağından vermek isteyen
lerin 3-9-934 pazartesi gü
nü saat 10 da Fabrikada Sa
tınalma Komisyonuna müra-
caatları. (563) ( 4613) 
Kilo 
26,500 Oleom (114 lük) 
45,000 Şili Küherçilesi 

950 Santiralit 
3,600 Südkostik 
6,000 Mükelles Soda 

15,000 ila 20,000 Tasfiye e
dilmiş pamuk 

5018 

Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankasmın Galata, Yeni. 

cami ve Beyoğlu devairi, Zafer Bay. 
ramı münaaebetile Ağustosun 30 un• 
cu per~embe günü kllpalı bulunaack
tır. 

5359 



, 
Türkiyenin en eski, en kuvvetli 
ve en ileri D ER 1 Fabrikası: 

Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak PJY ASAYA DERi SATMAK OZRE IST AN BUL' da bir büro açmıştır. 

Her nevi yüz derileri, kösele, yarma, eldivenlik ve güderi mübayaası için bu büroya müracaat olunmalıdır. 
Adres : Istanbul - Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 36, Telgraf •BEDEKA Istanbul - Telefon 22832 

LEYLi ve 
~ NİŞANTAŞINDA 

NEHARi - KIZ ve ERKEK 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mek-

teplere muadil olduğu taıdik edilmiştir. 
Aııa, lllı:, Orta vı Liae kııımlan Fen ,., Edebiyat tubeleri vardır. 
( F ey al ye mektepleri Cemiyetinia ) idaresi altında maaevi bir tahıiyettir. 
Talebeıinia talim ve terbiye1iae lı:ııkançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyet! ıle iıpat etmlıtlr. 

isteyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir, 
Lise ve orta kısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 EylOlde ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 Eylulde mektepte başlanacaktır. 

ye kayıt için hergda mektebe mnracaat edilebilir. Telefoa: 44039 ...._ (5144) 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - 1ık, Orta Te Liıe kıaımlanna lı:ıı ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına baılanm ıtır. 
2 - Kayıt için Cumarteai, Pazartesi ve Çarıamba illnleri aaat ondan on yediye kadar müracaat 

edilebilir . 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarıaa 1 Eyll1lde, 111sıf ikmal imtihanlarını da 22 Eylülde 

haılaaacaktır. 
4 - lıteyenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname ianderilir. 
Adre1: Şehıı:adebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 -
Sümer Bank Istanbul Şubesi 

Zafer bayramı münasebetile ağustosun 30 uncu Pertemhe gÜnü 
kapalı bulunacaktır. (2091) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

• Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 
mekteplerle mülhak pansiyonl arın Yoğurt, Nohut, irmik, 
~hriye, Kuru Fasulya, Mercimek, Bezelya, Kuru meyva, 
Gravyer peyniri, Şeker, Zeytin, tanesi, Hayvan yemleri, Ye-
mek ve Ekmek artıkları ve Ça mhca 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 kömürı.i, Kok ve maden kömür
leriyle Kabataş lisesine ait elmıeği. 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, Ha yvan 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 konulmuştur. 

Şartnamesini görmek ist eyenlerin Istanbul Erkek lise
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecek
lerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte Komis-
yonumuza müracaatları. (4877) 5297 

Yüksek lktiıat ve Ticaret Mek. 
tehi Müdürlüğünden: 

,.- Mektebimiz ihtiyacı için 120 ton yıkanmış kriple yerli 
mad«>n kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
8-9-934 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. Şartname mek
tep idaresinde görülebilir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden alacakları muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka mektubilc tayin edilen gÜn ve 

saatte mektepte müteşekkil mubayaa komisyonuna gel-
meleri. (4843) 5236 

,, ff ,6 .. 11auıT SAı,.~ ~O Susama,~ yazın beşeriyete, 
~ olan cezasıdır. Tabii havası 

bazmiyeye malik Eno·s 
ı" Fruit Salt" gazozlü toza 
bir mıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren Utif~ 
sihhl ve mükemmel bir 

~Fnı.lt Sall' 
,,. ~ Eııo ·• 

l lslmtwrliı 1 ıUkt~U1 
ı fabrok•ıa·• 
, a.Jlmtli 
.ı...C&rUıı.aa.ıdll'._ 

müstahzır te~kil ederi 
' I 

&/Mh ,. ·~~111 bir bar-1 
dak ıu derununda bif , 
ltsh•• ••ııaı 'mıkdannda ' 
lt61idlr. 
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Trabzon yolu 
TARI vapuru 26 

Ağustos 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samıwı, 
Ünye, Ordu, Gireton, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
hunlara ilaveten Of, ve Sürıneneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
fıer CUMARTESİ ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıh tnnından bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüıte mutat iıkelelere 

uğrar. 

Izmit yolu 
Haftarun CUMA, p AZAR. 

SALI, ÇARŞAMBA günleri 
bir vapur saat 9 da Tophane rıhtı

mından kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA - ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLERİ 
Cumarteıi ııününden maada her 

gün Mudanya yoluna Tophane nh
bmından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya
pan vapur lıtanbuldan saat 8,30 da 
diğer postalar 9,30 da kalkarlar. Te
nezzüh postası ayni ıı:ün Armutludan 
16,30 da döner. 

İstanbul kumandanlığı sa -
tınalma komisyonu ilanları 

1. F. Satınalma Komisyo
nundan: 

Gümüş suyu hastanesinin 
ihtiyacı için 330 ton kok kö
mürü kapalı zarfla alınacak

tır. ihalesi 15-9-934 cumarte
si günü saat 13 tedir. Taliple
rin şartnamey · görmek üzere 
her gün FındıI lıda Satın Al
ma Komisyont na müracaatla
rı \•e iştirak edecekleri temi
natı muvakkatalari ile birlikte 
ihale giinü vakti muayyende 
Satınalma Komisyonunda bu
lunmaları. (70) (5053) 

• • • 
lstanbul Kumandanlığı la 

taatı ve müesseseleri ihtiyacı 
için 93,000 kilo Kıriple kömü
rü alınacaktır.ihalesi 29-8-934 
çarşamba günü saat 14,30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 

üzere her gün Fındıklıda Satın 
alma Komisyonuna müracaat 
ları ve ihaleye iştirak edecek
lerin muayyen saatte Satınal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (70) .(5027). 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Çorludaki kıt'at için 22-8-934 
tarihinde pazarlıkla alınacağı 1 

ilan edilen 18,000 kilo Patates 
27-8-934 pazar giinü saat 15 1 

· de aleni münakasa ile alınacak 
hr. Taliplerin şartnamesini J 

görmek için her gün ve mü
nakasaya gireceklerin Çor
luda Satınalma komisyonuna 
ıniiracatları. (51) (4476) 

4882 
• * * 

Çorludaki kıtaat için 
23-8-934 tarihinde alınacağı 

1 ilan edilen 75,000 kilo Sığır e
ti 27 -8-934 pazartesi gÜnÜ 
saat 16 da kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin şartnamesi 
ni görmek için her gün ve mü 
nakaaaya gireceklerin teklif 
mektuplarını belli saatten ev
vel Çoruldaki Satmalma Ko
misyonuna vermeleri. (50) 

(4477) 4883 
• • • 

Y ediyüz Albnış Altın Bin 
Kilo Kuru Ot kapalı zarf usu
lile ihalesi 5 Eylül 934 çarşam· 
~a günü saat on dörttedir. 
Şartname sureti müsaddaka
sını görmek üzere İstanbul 
Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonuna müracaatları 
ve ihale günü vakti muayye
ninden evvel teminat ve tek
lif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Ankara Levazun 
Amirliği Satınalma Komisyo
nu Riyasetine vermeleri. (74) 

(4651) 5059 

• • • 
Yozgat kıt'aaı için 100,000 

kilo Arpa 2 Eylül 934 cumar
tesi günü saat 1 O da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin belli saatten evvel tek
lif mektuplar ile Yozgat As
keri Satınalma Komisyonuna 
müracaatları, (78) ,(4652) 

5060 

• • • 
Aleni münakasa ile Beş bin 

kilo beyaz peynir satın alma
ca.kbr. ihale günü 11 Eylül 
934 $alı günü saat on beşte
dir~ Şartname ve evsafını gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya İştirak edecekle
rin belli gün ve saatte temi
natlarile birlikte Çorludaki 
Komisyonumuza müracaatla
rı. (97) (4826) 

5214 
* * * 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin aleni münakasa ile 1000 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihalesi 11 Eylül 934 salı gÜ
nü saat 16 buçuktadır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin belli gün ve 
t-:ıatte teminatlarile birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (98) (4827) 

5215 
• • • 

Çorludaki Kolordu ihtiyacı 
için aleni münakasa ile Beşbin 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihale günü 11 Eylül 934 salı 
günü saat 16 dadır. T alipleriı\ 
şartname ve evsafını görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki Komisyonumu
za müracaatları. (99) (4828) 

5216 
• • • 

Pınar Hisardaki lat'at ihti
yacı için 645,758 kilo kuru Ot, 
393360 kilo saman 921920 ki
lo arpa 8-9-934 cumartesi gÜ
nü saat 15 te kapalı zarfla a
lınacaktır. Şartnamesini gÖ· 
receklerin her gün Vizedeki sa 
tın alma komisyonuna, lstan
bulda Levazım Amirliği Satın 
alına komisyonuna Kırklare
li, Pınarhisar, Çorlu Tekirdağ 
ve Edirne Defterdarlıklarına 
ve münakasa için de belli saat
ten evvel tekliflerinin Vizede 
68 No. lu satmalma komisyo
nuna vermeleri. ( 4845) 

5218 

lzmir sergisini 
Ziyaret etmek isteyenlere mahsus 

Fevkalade tenzilatlı 
Hususi tenezzüh seferi 
Gülcemal vapurile 

26 Ağustosta lzmir' de açılacak olan beynelmilel 
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 Istanbul'a avdet ve muvasalat 
edecektir. 

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

Vapur lzmir'de bulunduğu müddetçe yolculardan 
arzu edenler vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki 
Acentehanemizde satılır. Fazla tafsilat almak isteyen-
ler Acenteye müracaat etmelidirler. Bu müstesna fır· 
satı kaçırmamalarını muhterem halkımıza tavsiye ede-
riz. ( 4956) 5306 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
f 

Hem sıhhatınızı kazanacak. 
- Hem de. şik olacaksınız • .., ~ 

"' Sismanlıg'ın fazlalığı, cihazların 
trıbisaı: ~e ja yerinde bulunmamaları i 
bas ilğrılarb sui hatim,, inlcibaz ve zafi•I 
.,et~ asabiyeye sebebiyet verir ve dahalı 
yaş.il ve yorgun g6rün'ürsUnUı1 Ltnia 
5entUrUt cıhazlarınllı esaslı bir surette 
1abii yerlerinde tutar \le sıhhalınızın ia•' 
desine hizmet ve gençliğin çevik ve' 
mU"'tenasip e.odamınızı muhafaza ede~ 

... Flyıtı 117 t. L1rası• Siyahı~20 T ... Lirasıdır, 

T•l•p vı.ıltıııın4• ( tıhli"t li ,:,ı.inl:") mııı••v.., No. 13 ~ıtıloı 
mıccın•n ı&ndıtilir .. 

Y•t'"• s•tıt Mahalli t .J. ROUSSEL 
B.O. TOnel meydanı No.12 • lıtıklll Caddesi No 385 

PARIS ~ 166, Boulevard Haussmonrı 

HİLALİAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Muhtelif aobalar, Manırallar 25 - Etllvler, çam ışır arabaları, 

lokomobil, hurda pirinç talaıı 26 - karfiçe çİTİsl, muhtelif e~yalar 
27 Apıtoı 934 tarihlerinde Eıkifelair anbarında satılaca}ından 
taliplerin mftracaatlan. (2056) 53 75 

İktisat Vekaletinden: 
Vekaletimiz ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde açık bulu

nan vazifelere birisi Elektrik öbürü mekanik ölçüleri mü
tehassısı iki Fen müşaviri ile birisi Kimya öbürü Elektrik dip
lom mühendis veya doktoru ve bir yüksek mühendis mektebi 
veya üniversite Fen Fakültelerinden mezun olmak üzere iki 
laburatuvar mühendisi ve Demiryollarında vagon ve baskül 
muayenelerinde çalıştırılacak üniversite Fen Fakültelerin 
den, toknikum, robertkolej veya San'atlar mektepler maki
ne şubelerinden mezun iki, Ankara, lstanbul, Samsun, Mer
sin ve lzmirdeki Ölçüler ve ay ar Mmtaka Baş Müfettişlikle
rinde çalıştırılmak üzere de 15 ayar Fen memuru ile Müdür 
lük büro işleri için eyi tahsil görmüş ve tecrübeli bir miline 

yiz alınacaktır. 
Fen Müşavirliklerinden başka açık vazifeler için Ankarada 

ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde ve lstanbulda Marmara Mm
takası ölçüler ve Ayar Baş Müfettişliğinde ehliyet imtiha11> 
yapılacaktır. Bu imtihandan önce açılacak ve 15 gün süreceb 
olan Hazırlama kurslarında gösterilecek nazari ve ameli 
derslerle dilekçilerin bilgileri tazeleştirilecektir. 

imtihana girmek isteyenleri ne ngeç 25-8-934 akşamı 
na kadar Ankarada ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne vermele· 
ri veya göndermeleri lazımge len vesikaların nelerden ibaret 
bulunduğu, kurs programı, verilecek Ücretler ve sair şart• 
lar Ankarada ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden ve Istanbul, 
Samsun, Mersin, ve lzmirde Mıntaka ölçüler ve Ayar Baş 
Müf ettişliklerinden sorulup ö ğrenilebilir. 

Bu vazifeler için bundan evvel müracaat ederek imtihana 
girmiş olanlarda eski müracaatlarını yenilemeli ve noksaI1 
vesikalarını tamamlamalıdırll\r. (4870) · 5238 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: . 

Haydarpaşa Emrazı Sari ye hastanesi için 160 ton yerli 
n aden kömürile 60 ton yerli kok kömürü ayrı ayrı olarak 4 
Eylül 934 salı günü saat 14 de ve 1500 kilo Pamuk ile 
2000 metro yerli Amerikan bezi ve 500 metro yerli patiska 
gene aynı günde ve saat 15 te Galata' da Kara Mustafa pa 
sa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muba• 
yaa komisyonda açık münakasa suretile ihaleleri yapılaca; 
ğından isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere mezkur 
merkez levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna 
müracatları. (4775) sıs:.,_ 

Ne,riyatı idare eden: MUMT AZ F AlK 
G .... etecilik ve matbaacılık T. A. S. 


