
Şehir meclisi intihap hazır
lıkları sür'atle ilerlemekte
dir. Azalık için bir çok mü
racaatlar var. 
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k Türk itibarının timsali olan bu milli müessese sağlam temel n ugun urkıye ş an ası O· 

e~cu yılı_?1 tamamladı. ~~ sene leri Üzerinde muvaff akiyetten muvaffakiyete koşuyor 
b" el bugun, Ankarada mutevazı 
~r evin odasında küçük bir ser· 

0 
aye ile başlayan bir tetebbüs, t sene gibi kısa bir zaman için· 

d~ ,h_eYnelmilel mikyaslarla ölçül
b~gu :ı:aman bile büyük denecek 
t ır İtibar müessesesi halini almış-
ır, 

se On ~ene evvel, iş Bankasına 
:y··rrnaye olarak konan para, iki 
k \t~ elli bin liradan ibaretti. Bu 
da ;r a?, bir sermaye ile Türkiye
! e 'iirklerin hiç girişmediği bir 
~febhüse b"'lamağı birçokları bir 
k ilceril telakki ettiler. Filhaki· 
~~ Yak;n istikbalin Türk mil
Rö •ne. vadettiği parlilk istikbali 
ı. ı;n•Yenler ümitsizliğe düşmek • 
ıı;... aksız değillerdi. Bir defa ser• 
lek:Y7 .~ok azdı. Sonra bankacılık 
sa nıgı yoktu. Türk milletinde ta· 
ıı/~ıf fikri henüz inkişaf etme· 
ı :•tı. Halkın milli müesseselere 
~~hı .. 

' ıtımadı azdı. 
bi) iş Bilnkasını kuranlar bunu 
fe ~1Yorlar mı idi? Onların her 
0:

1 hesaba kattıklarını bankanın 
lad •:nelik muvaffakıyetini kutlu
ka.t 1 ~l))ız bugünde anlıyoruz. Fa. 
~it urkün kurtarıcısı Gazi' den 
bıı ""et ve ilham alan müessisler, 
)e lraziyetten ye' se dütecekleri 
~1;de .bunu telafi etmeği milli va
ııı · e hıldiler. Türk milletinin İs· 
,,•~e Yakışacak bir itibar müease· 
l\j~1 .kurınak için milli mücadele
ltıilJ~ltıanile işe sarıldılar. Esasen 
''it 1, ın_iicadele de yoksulluk, ve· 
kuı:"dık içinde ve her türlü mÜf· 
di? ilta rağmen başarılmamıt mı i· 

Eskiden Osmanlı kütlesi bankaya 906 bin lira emniyet edebil
miıti. Bugün balkın Is Bankasına mevduatı 50 milyon li!'ayı geçmiştir 

Reisicümhur Haz.retleri kömür havzmınıla "Relakatlerinıle lktİ•al Ve
kili Mahmut Celal Bey,, 

Türk yurdunda milli banbcılığm ilk 
temellerini atan Türkiye lı ~ı 
bugün onunaı yıldönümüııü idriık edj,. 
yar. 

Milli iktisat ve varbk yolunda, dün
ya buhranının ıiddetine rağmen, dalına 
.tiizgiin ve inkitaflı olarak yürüyen 
lı Bankası, onuncu yıldöniimiinü idrak 
ederken, bu inkitafı ııöster.. Galata· 
sarayda canlı bir ıergi de vücuda ııe
tinnittir• 

Denilebilir lü, nuıl lı bankası mil-

Sergiyi ziyaret için V elôl Beyler, 
md>uslarnmz, bükiimet erkanı, b....ıc.. 
l&I' mü<lürleri, halk fırkaaı erkiıııt, · vili
yet ve belediye erkim olarak bir çok 
yüksek zatlar davet edilmi9tir. 

Küıat resminden sonra davetliler 
ihzar olunan büfeye davet olunacak ve 
lel'gi ııezilecektir. 

Sergiıle bir gezinti 

&ulüdür. 
Bu &ergi, Jı bankasının alakadar bu

lunduğu müeneseleri de ihtiva etmek· 
tedir • 

Sergiye girilince ilk göze çarpan 
(Gazi köıeıi) dir. Burası sadelik için
ıle büyük bir zenginlik ve güzellik nÜ· 
munesidir. Ortada bir levha üzerine 
ıu sözler yazılımıtır: 

"lı Bankasını yaralan Ulu ve aziz 
Gaziye ebedi ıiikran ve minnetler.,, 

Bunun iki tarafında Gazi Hazretle
rinin ıu vecizeler:i yazılıdır: 
"l•tiklalin tamamiyeti, ancak mali 
istiklal ile mümkündür, bence halk 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

~, ı, B.ankası da; Türkün iktisat r
ı:qdrnahye sahasındaki milli mü
lıııı elesi mahiyetinde idi. Onlar , 
1,, l>affak olmağı tahsi haysiyet 
~'''les inden ziyade milli feref 

Dün sergi, gazeteciler tarafından 
ııe-zilmiıtir. Serginin bütün İnşaatını 
deruhte eden Salüıattin Refik Bey ya
pılan itler hakkında çok faydalı iıahat 
venniıtir. 

Muharr:irimizin ıergide yaptığı tet. 
kiklere göre sergi ince bir zevkin maıb-

Bafııekil Hazretleri kömür hav. 
ZMının i•tikbali hakkınıla tetkik 

yaparken 

,,,, . ı · kk · ·ı B k tıııı ıesı te a ı ettı er. an a-
~lı rnuvaffakıyetine amil olan 
ııı 'ı>ler arasında bu ciddi , doğ- , 

je dürüst çalışma başta gelir. j 
'ııı-f Bankasının muvaffakıyetine 
tııi); ~lan diğer sebep te Türk 
der etının iktisadi ve mali mukad
~~l'atınil hakim olup ta müstakil 
''diİta atıldığı bir zamanda his
leJ'f~n botluğu tam zamanında 
~il> 1 etmesi idi. Türkiye on do
•~ıı·~ncu asrın ikinci yarımından 
ltı.ınıa ın?stemleke olmağa batla-
1\e a.İ l ıcaret müvazenesi her se
~ilitıı eyhine tecelli ediyor. Açık 
"1eıııİ İstikrazlarla kapanıyor. 
hilkk:ket ecnebi sermayesinin ta
~bb .~ınü altına girmİf • Milli te
~oı. ~.1.ere hiç bir fırsat verilmi-
4deJ Urk muvaffakıyetli bir mü· 
~iıu1 .~den sonra Lausanne' da ka
~,ti~t~(onların bağlarını kırdı ve 
~il k ı! hilyata atıldı. Lausanne'. 
lııııtıı ilıanılan muvaffakıyetin ko
~i, bi ~ için sermayenin birikme· 
1fle1cı11 en bu sermayenin verimli 
'tıla.ı1 e kullanılması icap ~uiğini 
lt~k1'. Yani siyasi kurtulutun 
ilğlı 1ktisadi ve mali kurtuluta 

l!ıı olduğunu takdir etti. 
t~ı.,a hedefi göz önünde tutarak 

ka.: iş Bankasına itimat etti. 
e ile ~r ki çeyrek milyon serma
llat ~e batlayan bankaya mev
tı lıİ. IDağa batladı. Bankanın 
~dır:aGçosu hepimizin hahrın· 
lktar ~en seneki mevduatın 
illit oıl ellı milyon Türk lirasına 
~"er 11Yor. Bir bankanın büyük 
le,i~'· se;ıınayesinden ve mua-

~t ilk ın. hacminden, hatta ihti
,ild1d~esınden ziyade halkın iti. 
1t bir r. B:ınkacılığın tarihinde 
;te ir llıalı müessesenin bu de
ta eıı:~h~~ mazhar olmadığı id-

ı, n ılır. 
1lıı<l:y:~k~sı bu itimada kartı 
I\~ b<lı·'~nın külliyetli bir mikta· 
ilkla ıg olan ihtiyat akçesi ayır· 
l!ankukilbele etmittir. 
'tin1· a •on seneler içinde faa-
l" Çok 
• 1•• tın • gerıitleterek memle· 
1Yeıı· aı kurulu•unda çok ebem-
i\ 1 Va • f T 
.. il:Yiind 21 . eler almıştır. Şeker 
h:' •İgo;İa ıp~~ sanayiinde, kö· 

1 llıiit ' Ylln mensucatı, cam 
ii enevvi · · k · 
1 

na.Yak 
1 
sanayıın urulutu· 

eıe . 0•muştur. Bu teteb
eii~ ön ~_'terken de asla ihtiya· 
· 1929 Unden uzaklattırmamış
ı''tı k· senesindenberi dünyayı 
~'ttan:,.'>Vuran buhran Amerika 
'tler~ k7 Avusturya gibi me~

e 1 en eski mali müesser 

l 

li iktisat ve bankacılığı kunnuı ise, bu 
aergi ile de banka T ürkiyede ilk defa 
modem bir ıergi nümunelİ gÖ&temıiı 
olmaktadır. 

Sergi bugün saat 17 de büyük m&
rasimle açılacaktır. iktisat vekili Ce-
181 Bey ıergiyi açacakbr. 

Siirt mebusu ve meclisi idare reisi 
Mahmut Bey de bu münasebetle it Ban
kasının ve müeısesatmın inkiıafına da
ir bir ' nutuk söyliyecektir. 

iş Bankasının on senelik ılolgun 
müvelliyetli bilançoau etrafın· 
daki talsilô.t 5 nci sahilemizıledfr 

T 
1 t 

Vergi sistemlerinde yeni 
değişiklik düşünülüyor 
Değişiklik hem halkın hem de 

hazinenin lehine olacaktır 
maliye mütehassısı tetkikFransız 

lerine devam ediyor 
Maliye teıkilatıınızı tetkik etmekte 

oaln yeni Fransız Maliye mütehassısı, 
faaliyetine devam etmektedir. Oğrendi
ğİmize göre, mütehaısııın vereceği ra.
porlara göre, Maliye vekaleti için yen{ 
te§kilat kanunu vücude getirileceklir. 
Maliye ıubeleri eski aene ile yeni aene 
tarh ve tahakkuk muameleleri hakkın· 
da mukayeseli ihsai malumat hazırla. 
maktadırlar. Maliye Vekaleti, vergi sis• 
temlerimizde bazı değitiklik yapmak, 
daha modem bir usulle mükellefleri da• 
ha memnun edecek bir tekilde vergi 
tahsil etmek karanndadır. Bilhassa Jim 
diki vergi sistemleri yerine aedüllü ver
gi sisteminin tatbikı etrafında t.:tkikat 
ilerlemektedir. 

Nakil vasıtaları vergi•i 
lstanbul, Beyoğlu ve Uııküdar ıemt• 

!erinde olmak Üzere yeni üç büro ihdas 
eclilmiıtir. Bu bürolar, deniz ve kara, 
motörlü ve motöraüz bütün nakil vauta 
larının mükellef oldukları vergiyi tetkik 

• • 

lr 

:Şehrimizde tetkikat yapan Fransız 
maliye mütehassısı M. A1phand 

ve takip etmeğe baılamıttır. Şimdiye 
kadar nakil vastıalarmdan çok güçlükle 
vergi alınabiliyordu. Hazine bu yüzden 
her •ene birkaç yüz bin lira zarar edi· 
yordu. Yeni büroların tqkilinden son· 
ra, ıehrimizdeki nakil vastıalanndan ha 
zineye 200 bin lira gibi mühim bir va
ridat temin edilmiıtir. 

Maliye memurlarının maa,lan 
Maliye vekaletinin yeni teıkilat ka • 

nunu yapılınca, memurların maaılannın 
barem kanunundan mahfuz olduğu kay
dı konacaktır. Bu ıekilde, memurlar, kad 
rolardaki mevkilerine göre maaılannı a
labilmek için, haremdeki seneleri dol • 
durmak için beklemeğe mecbur kalını • 
yacaklardır. 

Tahakkuk mülettisleri 
latanbul tahakkuk müfettiıi kadrola 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

BUGÜN 
3 üncü. •ahifede 

Yugoslavyayı ltalyadan ayıran huılut köprüsü MUHTEREM NAFIA VEKiLi ALI 
BEYEFENDiYE AÇIK MEKTUP 

FELEK 
GAZETELERiN ROLO 

Mümtaz FAiK 
4 üncü aahifed• 

- Yazısı dördüncü sahifemizde -

ıeleri yıkmıt iken, Türk itibarının 
timsali olan bu milli müessese, 
granit taftan yapılmıt temeller üs
tünde her gün muvaffakıyetten ı 
muvaffakıyete doğru ilerliyor. 

iş Bankasına daha büyük mu 

vaffakıyetler dilerken, onu ku
ranlarıı ve bugünkü muvaffakıye
te götürenlerin en büyüğünden 
en küçüğüne tükran borcunu e· 
da etmek bir milli vazifedir. 

Ahmet ŞUKRO 

ÖZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

Almanyada Nasyonal Sos
yalistler, Franmasonların bü
yük memuriyetlere getirilme 
mcsi.oe karar vermişlerdir. 

Tel: { 

Bcuvekil Haz.retleri 
' 

Müdür: 24318, Yazı it leri müdürü: 24319. 
idare •e Matbaa : 24310. 

Cülcemale çıkıyorlar 
• 

Başvekil I smet Pş. -
ıBugün İzmir sergisini aça-
1 cak ve nutuk söyliyecek 

ismet Pş. Hz. dün Hariciye Vekili ile 
birlikte lzmire gittiler 

Sergide kaç firma var? -Baıvekil bmet Paıa Hazretlerô 
beynelmilel lzmir ıergiıinin kütat res 
mini yapmak üzere dün Gükemal va • 
purile lzmire ııihnitlerdir. Evvelki ge 
ceyi Kadıköyünde geçiren Baıvekil Pa 
ıa, dün ıabah saat 11 de Ankara mo • 
törile Galata nhtunına gelmiıler ve o
rada bağlı duran Gülcemal vapuruna 
binmişlerdir. Baıvekilirnlz, vapurda, 
Meclis Reiıi Kazım Paıa ile hrka umu
mi katibi Recep, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya , lktiıat vekili Celal , Maarif ve
kili Abidin , Maliye 11ekili Fuat, Nafia 
vekili Ali Beylerle tehrimizdeki me
buılar ve daha birçok zevat tarafından 
uğurlanmıılardı~. 

ismet Paşa ile beraber Hariciye ve• 
kilimiz Tevfiı Rüıtü Bey de lzmire git 
miştir. 

Dün, Gülcemal vapuru saat tam 11 i 
çeyrek geçe Galata rıhtunından hare • 
ket etmittir. Ayni vapurla kalabalık bir 
ziyaretçi kafileei, tacirler ve •anayiciler ':{:~~s_~~~~J..~~iiiİO:;:,lal 
de gitmiılerdir. Vapur, bu sabah lzmi- L 
re varacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahitede) Bafııekil ılostlarını •elamlıyor 

Nafıa Vekilinin gazetemize beyanatı 

Elektrik şirketi hakkın
da da tetkikat yapılacak 

Şirketlerle müzakere ve anlaşmalar 
Afyon - Antalya hattının ilk kısmı gelecek 
sene bitecek • Tele
fon ve Tramvay itleri, 
Devlet Demir yolları 

yeni teşkilatı 
Ankaradan ıehrimize gelen Nafia 

vekili Ali Bey, lstanbulda nafıa tirket 
ve müesaeselerinde tetkikatla metgul 
olmaktadır. Vekil Bey, birkaç gün ıon
ra Ankaraya dönecek ve eylülün haf
tasında istirahat etmek üzere tekrar 
ıehrimize ııelecektir. 

Ali Bey, dün bir muharririmizi ka
bul ederek son seyahati ve muhtelif 
nafia itleri hakkında fU mühim beya
natta bulunmuttur: 

"- Son ıeyahatler:imin neticeleri
ni büyük liderlerime arzetmek üzere, 
birkaç gün İçin lıtanbula geldim. Ve 
bu müddet zarfında da Nafiaya ait mü
esseseleri tetkikle met1ul olacağım. 

Mübrem daha bazı itlerim olduğu için 
iki üç gün sonra Ankaraya dönece· 

(Devamı 7 inci sahifede) Nafia Vekili Ali Bey 

Yeni basılacak nikel on paralıkla rın şekli tesbit edildi. Resmimiz 
bu yeni fe kli gö.teriyor 



r'2 
TARiHi TEFRiKA: 124 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

D. Kelekgan ef.mektuplarında hep 
A. Celô.lettin paşa, Yusuf I zzettin 

ef. ve maişet derdinden bahsetmişti 
Bu müzakerelerin atideki görü- için bir takım siyasi entrikalara 

lecek işlere, Yusuf izzettin Efendi müracaat ediyo.) ·• Bu husus bende
ile olan münasebata ve Ahmet Ce- nizin ketfile degil, bazı diplomasi 
!alettin Paşanın karanlık istikbali- raporlarile sabittir, siyasi devairi 
ne ait olduğuna şüphe yoktur. Ah- ecnehiyenin malumatı tahtındadır. 
met Celalettin Paşa ise biraz da is- Böyle cinayetlere bilfiil karışmış a-
raf yaptıktan ve altın madeni için damlara yüzve.ımek milletin kalbi 
tetkikat yapmak üzere bazı Fıon- üzerinde çizmelerle yürümek de -
sız maden mühendislerile mukave- mektir. 
leler akdettikten sonra gene Mısı· Yusuf izzettin Efendiye bende -
ra dönmüştü. Fakat pata gayete· niz için bazı şeyler yazmanıza te-
lim bir vaziyette bulunuyordu. Pa- şekkürler ederim. Fakat bundan 
şa Mısıra avdetinde vekili Mösyö sonra bu gibi müracaatlarda bu -
Tomson'u azletmişti. Çünkü Paşa- lunmamanızı çok rica ederim. Bun-
nın gaybubetinde Tomson, yaptığı dan böyle artık kendisine her mü-
muameleler yüzünden P&f"YI on racaatte öyle bir tasti vardır ki ben 
üc bin lira kadar bir zarara sok • o kadaı · yüzsüzlüğü kabul edemem. 
m"uftu. Pata bundan başka gizlice Böyle sadaka vermekten daha bü-
Amerika pamuğu muamelatına gi- yük istiğnalarla gönderilen bir pa-
rismi• ve üç gün zarfında altı bin rayı beklemek gibi bir küçüklüğü 
lira daha kaybetmi,ti. Avrupada i- de kabul edemem. Badema Efendi 
ken yaptığı bir kağıt itinde kaybet- ile münasebatıınızı iade etmek o • 
tiği on bir b-in lirayı da henüz öde- nun tarafından bir adım atılmasile 
memişti. Oiran Kelekyan Efendi di kabil olabilir. Ben bir adım değil, 
vordu ki: bir parmak bi!e ilerliyemem. Her 
· "Malumualiniz olduğu üzere bu ne kadar onunla aramızda mevki i-
paraların cümlesi çakıltaşı değil, tibarile büykü bir fark varsa da, iz-
paşanın merhum zevcesi biçare zetinefis mevkie değil, insanın za-
prensesten mevrus lngiliz liraları- ti hislerine bağlıdır. Eğer ben pa· 
dır. üç senedenberi o canım liralar ra için öyle yüzsüzce her kapıyı ça
işte çakıltaşı gibi israf edildi. Ni- lan bir adam olsaydım şimdi bu 
hayet çiftlik te elden çıktı. Bana ka halde bulunmazdım.,, 
lırsa paşanın ancak yirmi bin lira O esnada Arnavutlukta gene bir 
kadar, belki de daha eksik, bir ser· kıyam olmuf ve Arnavutlar bermu-
veti kalmıttır. Altın madeninin tat bazı metaliple Yıldıza müraca-
kar getirmesi iki seneye mütevak- at etmitlerdi. Oiran Kelekyan E • 
kıf. Paşa ise her gün bir fikir ve fendi bu fırsattan bilistifade mer • 
bir müşavir değittiriyor. Pata yal- keziyet ve ademi merkeziyet mese-
nız vekili Tomson'u azletmekle kal- lelrini ortaya atarak diyordu ki: 
matlı, "tedabiri ıslahiyesini,, daha 
ileri götürerek •imdi ihtiyar Re,it 
Ileyi de gücendirip istifaya mecbur 
etti. Daha doğrusu öyle baridane 
muamelede bulundu ve o kadar bil 
vasıta haberler gönderdi ki Retit 
Bey namusunu kurtarmak için isti
faya mecbur oldu. Şimdi daire mü
dürü Nuri Ahmet Beydir. Cenabı
hak muvaffak eylesin. Fakat i• bu· 
na da inhisar etmedi. Halil çapkmı 
gene mü..-virler sıra.ama geçti. 
Böyle bir adamla konuşan zatın 
hususile bizim Ahmet Celalettin 
Pa,a gibi bir sadedi! olursa, daha 
ne belalar göııeceğini kolaylıkla 
takdir edersiniz. 

"Arnavutlar bu kıyamlaanda sa 
raya göndrdikleri tekliflerde mek
teplerini kendileri idare etmeleri 
ve Arnavut lisanının tedrisi şartı 
da mevcut olduğu hakkında mev • 
suk olarak aldığım mal\ımata naza
rı dikkatinizi celbederim. 

Bunlar Terakki ve ittihat Cemi
yetini niddiasına göre islam ekseri
yetine mensup ve meıkeziyet taraf· 
tarı olacaklardı. Halbuki i~ öyle 
çıkmıyor. Her hangi bir yerde eha
li uyanırsa mahalli idare istiyor. 
Netekim Erzurumluların son hare
keti hakkındaki tafsilat ta vilaye
tin hukuku müdafaa edilmit oldu. 
ğunu gösteriyor. 

MiLLiYET PAZAR 26 ACUSTOS 1934 

HARİCİ HABERLER 
Dünya Yahudileri ve Almanya 

Almanyaya yapılan boyko 
tajın tesirleri görülüyor 

•••••••• 
Yahudi ekalliyetleri bulunan memleketlere 
Almanyanın ithalatı mahsus derecede azalmış 

CENEVRE, 25.A.A. - Dünya yahu
di kGngresini 1935 ağustosunda içtimaa 
davet eden Cenevre konferanıı müna
sebetiyle Hitler Almanyasına karşı ya
pılan boykotajın neticeleri ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. Konferansta bildiril
diğine göre yahudi akalliyetleri bulu· 
nan memleketlerde Alman ithalab mah· 
ıuı d.erecede azalmıştır. Amerikada yüz· 
de 42, Lehistanda yÜzqe 40 nispetlerin
de azaldığı gibi Fransada 570 mi!Yon ve 
Belçikada 289 milyon Frank tenaküs et
miştir. Yahudi boylrotajıru tertip eden
ler Alman yahudilerinin vatandaJI.'.: hak 
lannı tekrar elde edinceye kadar !>oy· 
kotaiın daha şiddeUe devam edeceğini 
müttefikan söylemi,lerdir. 

,_. 
Alman yada 

Farmasonlara 
iş verilmeyor 

Almanlar ne diyor? 
BERLIN, 25.A.A.- Korrespondans 

diplomatik gazetesi Cenevı·ede toplan
mış olan dünya yahudi konferansını şid 
detle tenkit ederek diyor ki : 

" Alman devleti için yahudi elkiirırun 
muhtelif temayüllerini anlamak ve ona 
tavizatta bulunmak mevzuu bahis ola
maz. Alman milleti faaliyeti için dar bir 
Avrupa sahasına maliktir. Alman mille
tinin hayati haklarını ve menfaatlannı 
korumak mevzuu bahistir. Yahudi kon
feransı Alman devletine tahsi siyaseti 
hakkında abki.m koyamıyacağı gibi tav. 
ıiyelerde de bulunamaz. Konferans Al
manya ahvaline şiddetli bir alaka göste
riyor. Çünkü Almanyada tatbik olunan 
prensibin başka memleketlere de siraye 
tinden korkmaktadır. 

Avusturyada 

Yeniden bazı · 
T evkifat yapıldı 

Nuremberg'te muaııam bir Dollfss hadisesinde ziraatçi 
kongre tertip edilmektedir fırka da mes'uldür 

BERLIN, 25.A.A. - Nuremberg'te VIY ANA, 25.A.A. - Hav"" ajan. 
toplanacak olan büyük kongrede beı· sı bildiriyor : Zabıta, ziraat fırkasına 
yüz bin milli sosyalist hazır bulunacak mensup eski nazırlardan M. Bahayin-
ve yapılacak geçit resmine de 180 bin ger'i tevkif etmiştir. Ziraat fırkası me-
siyasi amir, 88 bin hücum, 12 bin mu- buslarından M. Devati'nin de tevkif e-
bafaza kıtalan azası ve 60 bin HiUer dildiği zannolunuyor. Diğer taraftan zi-
gençlik teıkilab mensubu ittirak eyliye raat fırkaH reisi olup Çclmslovakyaya 
cektir. intizamı temin için 9 bin muha· iltica etmiş bulunan eski başvekil mua-
faza kıtası azası tahsis olunmuştur, bu vini M. Vinkler Haymverci matbuabn 
muazzam insan kitlesini Nuremberg'e şiddetli hücumlarına uğramaktadır. 
götürmek için 500 hususi tren hazırla- Büyük Alman fırka11 mebuslarından M. 
nacaktır. Bundan başka kongreye oto- Hampel'in tevkifi haberi henüz teeyyüt 
mobil alabilecek bir park yapılmıştır. etmemiştir. 
Kongrecilerin barınmaları İçin açıkta Ziraat fırkasının mesuliyeti 
muazzam kamplar kurulmuştur. Bunla. VJY ANA, 25.A.A. - Eski ziraat fır-
nn iaşesini 35 seyyar mutbak temin e- kasının M. Dolfüs'fuı katli Jıadisesme 
decektir. karışmış olması mezkur fırkanın parle-

Farmasonlar ve Almanya mento grubu reisi M. Pogrzedacz'in in
tiharına sebep olmuştur. Mümaileyh 
bu sabah ölmüştür. BERLIN, 25.A.A. - Milli •osyalist 

fırkası, evvelce Franmasonluğa menıup 
olan azanın fırkada yüksek memuriyet. 
!er İlgaİ edemiyeceğine karar venniıtir. 
Sadakatı tecrübe edilmit olan azanın ke 
faleti takdirinde istisnalar yapılabilecek
tir. 

Gizli bir muahede mi? 
VARŞOVA, 25.A.A. - Bir harp es

na11nda Almanyaruo Lehistan tarafın· 
dan iaşesini derpiı eden çift maddeli giz. 
li bir muahedenin Lehistan ile Alman
ya arasında aktedilmek üzere olduğu. 
na dair çıkan haberler çok eyi malumat 
alan lehli mahafilıle katiyen tekzip o
lunmaktadır. 

Veltblat gazetesi, ziraat fırkası me
buslarından M. Devati'.Un tevkifini te
yit eylemektedir. 

Şüşnig' in beyanatı 
NIS, 25.A.A. - Avusturya başvekili 

M. Şuşnig buradaıı ayrılmadan evvel 
Tan gazetesinin muharririne ıu beya
natta bulunmuştur : 

" Resmi tebliğe hiç bir ,ey ilave el· 
miyeceğİm. Ancak daha iyi zamanların 
geleceğini daha büyük bir kanaatla Ü· 
mit etmekteyim. Dahili vaziyete gelin
ce, çok nikbinim. Çünkü devletin kud
reti çok büyüktür ve Avusturyanın in
kişafı için elzmı olan sükunu tesis ede· 
bilecektir." 

Koskoca Türk milletini ıslah et· 
meğe kalkıtan ve bazı zevah kiram 
ca Mabeyin Mütürlüğüne layık gö
rülen Ahmet Celalettin Paşanın za
ti işlerini bu hallere getirdiği na
zarı dikkate alınırsa, Allah verme
sin eğer eline en ufak bir millet 
kuvveti geçerse o milletin hali ne 
ola~ağı kolaylıkla takdir olunur. 

Gerek Rusya Ermenileri arasın
da, gerekse bu:ıadaki Ermenilerde 
islamlarla ittifak için ciddi bir me-
yil vardır. Netekim son bir ay zar- Disiplinli evlenme 
fında bu maksatla Tifliste altı ga- E 1 

Paris civarında 

Maamafih, bunun böyle olacağı
nı dütiinerek b-ulup çıkarmağa 
lüzum yoktur. Çünkü Tüııkiye'nin 
bugünku bulunduğu hali padi,ahın 
etrafında olan adamlar yaptılar. 
Hatta Ahmet Celıilettin Paşanın o 
cihetle ebedi meı'uliyetler altında 
olduğunu, velev bazı hürriyetper • 
verlerimiz unutsalar bile, vicdanı 
umumi hicbir zaman unutamaz. 
Pa,a Burs~' da son bir altı bin lira 
zarara düçar olalıdanberi hasta -
dır.,, 

zete tesis edilmesi ve burada bir v en menin eva-
cemiyet teşkil olunması buna dela- ? 
let eder. Bunların hepsi umumi ıs- miri aşeresi Dedir 
lahatı kabul ederler. Fakat bu u • BERLIN, 25.A.A. _ Doktor Hein· 
mumi ıslahat tabirinden bir çok sius, dahiliye nazın milli sosyalist fırka-
hususi ıslahat manasını çıkarırlar. aının ırk ofisi ile birlikte AlmanlMın 
Umumi ıslahat İtle o hususi ıslaha- evlenmeleri hakkında aşağıdaki on mad· 
tın (ademi merkeziyetin) neticesi delik emirnameyi neşretmiştir: 

h h • 1.- Alman olduğunu dütiin, 2 -
ya ut eyetı mecmuası olacaktır.,, Sıhhatın yerinde olduğu takdirde evlen-

Bu ahval ve te;1ait içinde 1906 melisin. 3.- Vücudunu eyi muhafaza 
senesi nihayet bulmuttu. Ahmet et. 4.- fikrini ve nıhunu sağlam tut, 
Celalettin Patada para artık he • 5~ Alman olduğun için ancak bir Al-

Büyük hava 
Manevraları 

PARIS, 25.A.A. - 28 ağuıtoıtan 31 
ağustosa kadar Paris mmtakasında bü. 
yük hava manevraları yapılacaktır. Fa
kat sivil halkın bizzat kendi•İni koru
ması talimleri yapılmıyacaktır. 
. Manevre_leri Jeneral Dögua 
ı~a~e edecektır. Bu münasebetle bir çok 
kitı ala.n muharebe ve kıtaat nakliye tay. 
yarden kullamlacak ve en son sistem 
takip tayyareleri müdafaaya iştirak ey. 
)iyecektir. man veya şimal ırkına mensup birisiyle 

~en ta~amile suyunu çekınit gibi evlen, 6.- Evleneceğin zaman Uac:ağın 
bır feydı. Pata himaye ettiği zeva- adamm ecdadını tahkik et, 7.- Sıhhat N b ' 
~ültimatomunu vermit ve demitti ayni zamanda harici güzelliğin de bir uren erg te 
kı: ıartıdır, 8·- Ancak afi< ile evlen, Şiddetli bir fırtına bı·r çok 

~'.Bir kere daha tahsisat göndere- 9.- bir oyun arka~ıru intihap ebne 
_ F ve evleneceğin adamda izdivaç arkadat· çif tlikl • h t • 

cegım. akat bundan sonrakileri- lığını ara, 10.- Sağlam ahfat ancak iz. erı arap e tı 
çin nazikane bir surette an!atmaJı· divaç mefhumunda hakikat bulur ve ŞTUTGART, 25.A.A. - Fevkalade 
evvelki ha!im olsa bütün vatanda~ milletin temadisi üç veya dört çocut.:. tiddetli bir fırtına bütün Nurembergte 

. - . ·-• • > - ., • .... .. ,,,, - • • .. -• 
Askeri heyet Odesada 

Heyetimizin geçtiği yollar Türk ve 
Sovyet bayraklarile donatıldı 

OODESSA, 25. A.A. - Husu si muhabirimizden : 
Frans Meri Sovyet vapuru ile, f'ahrettin Pasanın riyasetindeki 14 

kişilik askeri heyetimiz bu sabah Odessa'ya g~ldiler. istikbalde Roma 
büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Bey konsolosluk memurlarımız, Soııyet 
askeri erkanı, ile maha~li hükumet memurları hazır bulundular. Bir 
askeri kıt'a selam resmini ifa etti. Milli mar1lar çalındı. Heyetimi;r;ifl 
geçeceği yollar kiimilen Türk ııe So ııyet bayraklariyle donatılmıftı. 

Bugün saat ikide şereflerine Londra otelinde bir öğle yemeği ve· 
rilecektir. Heyetimiz bu akşam Mo skovaya hareket edecektir. 

Afyonlulardan mürekkep iki kafile 
Kocalepegi ziyaret etti 

'AFYON, 25.A.A. - Dün Hat kevinin muhtelif kollarından bir çok 
gençler başlarında ev reisi olduğu halde atla ve yaya olarak iki büyÜ~ 
kafile halinde Kocatepeyi ziyaret etmişlerdir. Büyük zaferde Gazı 
Hazretlerinin ilk taarruz emrini verdikleri bu tarihi tepeye gidif geli1 
oradaki duraklama hariç olarak at la iki saat sürmüştür. 

Tepeye varılınca bütün kafile toplanarak büyük kurtancının hare
katı tarassut ettikleri meıızie dikilen şanlı bayrağımızı ıelômlamqtır· 
Kafile ile beraber giden binbaşı Mulahham Bey 1903 metre irti/aırı· 
da olan bu tepede bütün harekat mahallerini göstererek taarruz hak
kında izahatvermiştir. 

Civar köylüler de bu merasime iştirak etmişlerdir. Kocatepede toP 
mevzileri ve siperler ha'la göze çarpmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekili Rana BeY 

geldi. Vekiilet erkanı tarafından karşılandı. 

Türkofis müdiirünün tetkikleri 
IZMIR, 25 .(Milliyet) - T:i rkolis müdürünün tetkikleri TürW 

ofis müdürü Kurt oğlu Faik B. ı ' Paııayirin küşat resminde bulurı; 
mak üzere buraya gelmiştir. Faik B. ,ehrimizde incir veüzüm vaziyeti 
hakkında tetkikatta bulunmakta ve tüccarlarla temas etmektedir· 
Türkofis Müdürii bütün istihsal mı ntakasını gezerek tetkikatta buluna• 
caktır. 

Gümüş paralar Eylülde basılıyor 
'ANKARA, 25 (Telefonla) Gümü, ve ulaklık paraların basılmasuıa 

eylülde başlanacaktır. 

Yavuz, Zafer, Tınaztepe gemilerimiı 
TEKIRDAC, 25 ( A.A.) - Yavuz, Zafer, Tınaztepe, bugün Gelibo

ludan limanımıza gelmişlerdir. Filo buradan Erdek ve Gemliğe gide
cektir 

I zmir rıhtım şirketi satınalm 
mukavelesi imzalandı 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Rıhtım ,irketinin satınalma mukavelesi Ô
demişin Gölcük yaylasında bulunan Saracoğlu Şükrü Beyle, ,irket mii· 
dürü arasında imzalanmı1tır 

Güreşcilerimiz 

Har kof ta 6-1 
Galip geldiler 

HARKOF, 24. (Gecik.mittir) - Hu
$usi spor muhabirimiz bild:nyor : 

Sporcu kafilemiz, dün Harkofa var
mııtır. istasyon ile belediye dairesi, 
sporcularımızın kalacakları otel, şehrin 
büyük meydanları, stadyom Türk bay
raklariyle ve yazılı levhalarla süslen· 
mi,ti. 

Bugün güres miisabakaları yapıldı ve 
saat 20,30 da bitti. . 

Müsabakalarda Abbas'ın yerine filiz- · 
den Kenan güreşti ve kaybetti. HÜ.eyin, 
ku ı etli rakibini hülanen yendi. Saim, 
4 dakikada, Ahmet 16 dakikada tutla, 
Adnan sayı ile, Mustafa 3 ve Çoban 
Mehmet 2 dakikada tutla kazandılar. 
Böylece taknnmıIZ, 1-6 galip gelmittir. 
Bununla dördünoii zaferlerini kazanan 
güreşçilerimiz salı.adan çıkarken binlerce 
halk tarafından hararetle alkıılandılar. 
Y ann futbol maçı yapıldıktan ıonra. 
akıam Odesaya hareket edilecektir. 

M. Roosvelt 
Yeni teşekkül eden fırka:Y1 

tenkit ediyor 
VAŞiNGTON, 25.A.A. Amerika biİ

r'yet birliği hakında kendisine soru~ 
bir suale Reisicumhur, bu birliği.il 
" mülkiyetin himayesi'' üzerinde f~ .. 
la israr ettiğini fakat orta sınıf v•ı.aı>;j, 
daşlarm himayesi üzerinde kafi derec•. 
israr etmediğini söylenjı ve tunlan il•• 
ve etmiştir : 

- " Birliğin düsturu ıu kelime(etla 
hülaıa edilebilir" allahmı sev, komf"ıJll 
unut,, burada "Allah,. kelimesi yerİJI" 
"mülkiyet,, kelimesi konulabilir. 

Italyada 
M. Musıolini manevralar: 
dan sonra orduyu takdire~~ 

ı,te Diııan Kelekyan Efendi ile 
Dr. Bahattin Şakir Bey arasında 
cereyan eden muhabere hep Ahmet 
Celalettin Paşa, Veliaht Yusuf iz
zettin Efendi ve maitet derdi etra
fında dönüyordu. Bu meyanda ara
da sırada, bilhassa kulağı delik o
lan Diran Kelekyan Efendi tara
fuıdan, memleket hadiselerine da
ir bazı kayde •ayan haberler de ve

farıma yetıfmek, kendilerini rhti • tan itibaren tahakkuk edebilir. mühim basar yaplDlf Ye sebze ve mey• 
tan •• b 1 d k . - v~ bahçelerini bıwal! etmiıt:ir. Bir çok Ganı· nehri taştı 

ıaç arı u un urma İsterdim. da başka bi11 çare aramalıdır. Vel- çiftl_ilder. harap olm!'ıtur. Dolu ve ıid-
akat ahval meydanda. Onun için hasıl benim de çaresiz kalmama detli yagmurlar neticesinde feyezanlar PATNA, 25.A.A. - Gani nehrinin 

SKARPERIA, 25. A.A. - Biir-,. 
manevral.u bitmit. olduğundan M. ~~ 
solini manevralara iıtirak eden bii~ 
zabitleri topbyarak gerek zabitleri ır ,;.. 
kıtaatı göstenlikleri bedeni mukavefll fİ 
yüksek kabiliyet ve inzibattan dol• 
takdir etmi,ı:lr. . , ti' 

M. Mıusolin.i müteakiben ataı_ai\i• 
lere ve ecnebi askeri heyetler azası ... ,..... 
tap ederek m•mevralarda bulundukla . 
dan dolayı kendikrine teşekkür etJl"f" 
tir. 

riliyordu. 
Yusuf izzettin Meseleıi ile çok 

aliıkadar olan Dr. Bahattin Şakir 
Bey bir gün Figaro gazetesinde o
na dair bir mekale görmU, ve bu
nun kimin tarafından yazıldığını 
Diran Kelekyan Efendiye sormut
tu. Bahattin Bey Pariste ve Diran 
Kelekyan Efendi Mısırda oldukları 
halde Pariste çıkan bir mekalenin 
kimin tarafından yazılmıt olduğu
nu Ke!ekyan Efendi daha doğru o
larak tayin edebiliyordu. Mektu • 
bunda diyo: du ki: 

"Yusuf izzettin Efendi hakkın • 
da Figaro'da neşrolunan mekale. 
nin muharriri {yahut o mekaleyi 
yazdıran) kanaatime göre Paris Se 
firi olduğu fÜpheden azadedir. 
Mithat Pa~ davasının mürettiple
:=inden olduğundan dolayı hürriyet 
devrinde tahtı muhakemeye alın
ması tabii ve zaruri olan bu zat, 
bir kaç aydan beri hür. ~yetperver
lerin fırkasına çatmak, daha doğru 
eu istikbalde kol ve kanat bulmak 

herkes batının çaresine bakmalı. meydan verilmemelidir.,, hasıl olmuştur. Prien'de üç kiıi boğul. tafJDası yüzünden Matnadan 60 mil me• 
Bazdan yanıma gelmeli, bazıları ınuıtur. Olenlerin daha fazla olması..., .afede Şita civarında 50 köy su alımda 
~,,..-::::-:::::-~:":"'. ........ .._.._.,_.,_:._.,_.,_.,_ __ .,_ ____ ~~-B:::itrn::::eJ:.:.i::-:. __ .:_~·:a:n~k:o:rk.::ul:ma:::k~t:aılı:::r·~ ... ----.,_--.,__:~k:al:m:ı!'tı:r:·~O~~::n~y~o=k:tu:r:· ______ ..__""\ 

l EC EBl MATBUATINDA O UDUKLARIMIZ J 
frlanda'da hadiseler 

Geçenlerde lrlandada kanlı çar• 
pıpnalar oldu. lrlandanın birçok da • 
h~li harplere &alıne olmuf mutaasaıp 
bır memleket olduğu gö:z önüne ge
tirilir•e, htidisenin ehemmiyeti anla .. 
ıılır. 

Son kargQfalıklarm menıeini izah 
etmek, güç değildir. Mutedil milli -
yetperver M. Cosgrave'in on .sene sü
r~n aakin idareıinden sonra, 1932 in
tıhabında M. de Valeral'll!n cumhuri
)'etçi partisi kazandı. M. de Valera 
l~g!liz kralına edilen sadakat ;yemi
nını kaldırdı. Arazinin ıatın alınma
"' ıçın lngiltere)'e :yapılan oenelik 
tedi,.atı k"3ti. 

Bu harekete mukabil, Londra hü
kcimeti de yüksek gümrük reaimleri 
koymak suretile lrlanda ithalatına 
lngiliz pİya&asını kapadı. 

Buhrandan esasen müteessir olan 
l~land": çiftçileri, ilk zamanlarda bu 
ııddet/ı darbeye göğü• gerdiler. Fa
kat yarıaf yavq um&ani bir memnu .. 
'!iyetsizlik baı gösterdi. Geçen sene 
J•meral O. Dullynin hem acıklı hem 

de gülünç hadiselere sebebi)'et ve
ren iayanı, için için kanıycın hoınut-
auzluğun ilk tezahürü oldu. 

1 

Bu sene Mös)'Ö de Valera /ngilte
r-:>:e tedi)'at )'apılmadığı halde, Jn. 
gılız matbuatını tesuiye için alınan 
vergi,.; kö,.lüden almak isteyince 
ha_kiki bir ihtilal karşısında kaldı: 
Ko)'.lünün iddia:nnca lngiltere hükü
m.~tıne senelik vergi verilmediğine 
gore, bu vergiye ait olan parayı lr .. 
landa hükümet hazinesine vermekte 
mana yoktur. 

Vergi vermek iatemiyenlerin mal
ları haczedildi. Halk mağdur köylü 
ile birleşti. Polis kuvvetleri maha
ret•izce müdahale ettiler. işte Cork 
şehrinde vuhua gelen çarpıımalaT'ln 
sebebi budur. 

Bu çarpışmalar, mevkii günden 
güne •arsı/an M. de Valeraya ciddi 
bir ihtar mahi)'etindedir. Eğer ilıti
)'atlı ııe doğru bir •iyasetle 11atandaş
larının emniyetlerini tekrar elde ede
mezse pek büyük kargaşalıkların zu 
hura gelmesi ihtimali vardır. 

(Le Joumal) 

Birleşik Amerika 
devletlerinin 

tediye bilançosu 
Nev)'orktan bildirili)'or: Ticaret O· 

liai ıimdi 1933 senesi ticaret planço
suna ait rakarnlan neıretmitıir. Gc • 
çen sene)'e nisbrtle ihracat ta:lan 
100 milyon dolar kadar eksilmif, ec• 
nebi zi)'aretçiler hesabındaki passif 
farhı 150 milyon ve deniz sepü se • 
fer hesabındaki passil farkı da 30 mil 
yon dolar artmqtır. Amerikan turist
lerinin ecnebi memleketlerdeki şarfi· 
)'alı buhrandan evvel 800 milyon do· 
lara baliğ olmuşken 1932 de 446 mil 
)'ona Ve 1933 de 292 mil)'on dolara 
kadar düşmüştür. Harp borç/annm 
itfası için sabık müttefiklerin tedi)'a
tında 80 mil)'on dolar eksiklik var -
dır. Sermaye hareketlerinde uzun va. 
deli kredilerde makbuzat, medluat -
tan 5t1 mil)'on dolar kadar faz!a olup 
kısa vadeli kredilerden de hariç mem 
leketlerc 385 milyon dolar gitmiştir. 
Altın ihracatı 1933 te 173 milyon do-

lara baliğ olmUftur. Geçen sene 11 
mil)'on dolar kı)'metinde a/hn ihraca
tı ka,.dedilmiıti. ( Peater Llo)'d) 

Uzak Şark hadiseleri 
Uzak Şark hadi.aeleri Fran:ıız mat

buatının nazan dikkatini celbetmekte
dir. 
Pöti Jürna/ - Petit Journal - di)'or ki: 

"Sovyet Rusya, milletler cemiyetine 
girmeğe hazır/anı)'or. Japon)'a ise Pa. 
silik denizinde vahim endifelerle kar
ııalf111ıf bulunu)'or. Binaenaleyh neti
cesi belli olmı)'an bir mücadele)'e gi· 
riımek zamanı değildir. 

Diğer taraftan Pöti Parisiyen - Petit 
Parisien • in Şangha)' muhabiri de şÖ)'
le yazıyor 

lhtiliıl, mahallinde tetkik olunursa 
uzaktan gözüktüğü kadar korkutucu 
değildir. Mo•kova ve Tok,.o hükümet
leri fiddel/i siyasi teşebbüslerde bulu
nuyorlar ve bu teşebbüsler müteaki
ben hande ile karşıalnıyor. Çünkü her 
iki taraf ta diğerinin blöf derecesini 
pek ala bilmektedir. 

Jurnal • Journal • gazetesi ise di-

Feci bir tren kazası 
KÜTAHYA, 25.A.A. - Dünkü ..... ,, 

saat 10,30 da Alayunddan eelip ~0",. 
ya geçen lstanbul treninin hard<•tı. • • 
nasında müessif bir kaza olmuş, i'fı· 
darma mektebi birinci bölük ku~lıe' 
nı yüzbaşı Remzi Beyr.ı, sol ayagı 

1
,. 

silmiştir. Remzi Bey memleket b_. 
hanesine nakledilmittir. 

--·--
lngilter hava prograffl~ 

LONDRA, 25.A.A. - Deyli T!1ır,,,,, 
gazetesi, bet senelik hava !'(jnl (7~ 
doğrudan doğruya vereceği netıce, b"' 
g-ünkü nazari kuvvetinden aşağı ~l"j',cı• 
va ordusunun filen kuvvetlcnrncsı 0 

ğını yazmaktadır. ıı« 
Bu gazete, bahriye nezaretinin ;;fi 

saffı harp gemisine ve her kru~S:,,de 
ikişer denjz tayyaresi vennek nirc~etJf 
oldu~unu bildiriyor. Bahriyeyı, jı t 1 

ve bombardıman tayyareleri ile t!1iıet 
mek hususunda, l ngiliz bahriyesı 
bahriyelerden geridedir. / 

yor ki: off' 
"Hak "ki ihtilôl Amerika .il~ J't,;1ıi• 

)'a ara6lndadır. Pa•ifik d<ınızın. jtı ~· 
miyefi i:-in ezeli den.iz rekabelıll 
ni bir safhasına şahit oluyoruz.,, 



l:LE 
ftttthterem Nafia Vekili 

Ali Beyefendiye 
Açık mektup 

Muhterem Vekilimiz 
lq Sizden fu aşağıki satırlarla lıı • 
L 

11 u/ gençliği için bir ricada bu
•qııııc • 
Ilı ~gım. Bu yaharmamda fahııı· 
io" crıt hiç bir hisse olmadığı için 
~::ızlığına emniyetinizi hazana· 

1 ıııı umuyorum. 
)Q •tıınbul '100 bin nüfuslu bir dün· 
bıı!thridir. Bu fehirde tefhiliita 
bi: 1 veya başıbozuk yirmi otuz 
le, genç idmancı vardır. Bu genç· 
;; .~'<Uına göre Türk milletinin 
•lluıı" 
4eıı u ve onurunu yabancı memle-
~e ~ gençliğine harp müdafaa e-
40 .. ~~. milli takımların göbeğini, '<u .. 
4qı,·,"u teşkil ederler . . Buna mu-
'ı>o 1 lıtanbulda curi T ürkiyenin 
ltİıb" Verdiği büyük ehemmiyetle 
bir et ~dilebilecek bir atadyom, 
lleı 'e~ır sahası mevcut değildir. 
lıır '1'Yemiz lakiı'tlir; parası yok -
l'ok flerj ba,ından Qf•11lfhT, vakti 
Q }' !u~. Hatta yeri de yoktur. V iikı
'11/ 11~bahçe taraflarında bir takım 
)e,~' ııtimliik edilerek stadyom 
)o 

1 hcrı.ırlanmahta olduğunu işiti
ıe~uı. .. Lakin bu istimlak işi dört 
~i ;"ır devam ediyor, hiilii bitme
bi~ •lcınbul gibi içtimai ve iktıııadi 
/11~bh ıebeple1'e büzülmekte olan 
hqh ıd fehrinin atadyomu Yeni -
leıi·Çede yapılamıyacağına - Be • 
ı~11'Ye Fen Heyeti müııteıına - bü
"ıe fehirliler kanidirfer. Buna rağ
>o~ herkes dört senedir, bir stad
()0,: bQf/anmasını bekler 'durur. 
"ıiy •enede yerinin istimlaki bit
ti,. erı bir stadyomun yapılabilece
b,1 ed~rtık inanan kalmadı. Çiinhü 
tq ; 'Ye bütçesi büyücek masralla
~e: "Yanacak halde değil. O hal· 

s· 
to,,1':., iki büyük kuvveti fahıında 
le/. <1rrı,, bir zatıınız. M •hakeme 
İ4i~e!~ ve azim kudreti. Ben bu 
lilj tYl!h kuvvetinizi 1 stanbul genç 
~j, ehıne kazanmak iııtiyorum ve 
•Oturrı ki: 
1' 

)Q/J '<ırrıvay .Şirketinin yeni hatlar 
1ıq, llıah İçin alıp iade edeceği bir 
bqr:ı,~<1'_1' • Bu para belki milyona 
/ııı ılır. Miktan ne olurıa olsun 
~İr~Qra lıtanbulluların değil mi· .. 
)/~ıla tele/on paraııile hastane 
1ıq~1 ~ığı gibi fazla alınmıf olan bu 
ttq: ıle 1 ıtanbuılulara güzel bir 
"ıu1ıl'km Yapılabilir. ı ,te aizin ııelim 
~~ q eme ve kuvvetli azminizi 
&u 11"1ak iıtediğim dava budur. 
>o~eler, bu lırııatla Iıtanbul ıtad· 
~Qh 11 l'~pılrraa ne ala, yapılamazsa 
birqQ Yıtmi ıene lııtanbul gençliği 
'ıı/ıı~elerde, ıiir diplerinde ve bir 
lii>ii41 1aş_lıklı avlularda sürünür, 
ttQf • emr, fakat belediyemiz bir 

ı,;11faıına kiili parayı bulamaz. 
dqd

1 
";;l>ullulan, firketlerin istib • 

•ııor 11 arı kıırtaran kudretiniz, 
~Qt~lıığu mezbele/erden kurtar· 
k~lıl~ll>ette kafidir. Bunu sizden 
...,.-:,~ekle en sağlam bir ümidi ... ..... , .. 
••ıı.ı lrlme inanıyorum. Derin aay-
le,"rıı "\, liitfen kabul buyurun mulı 

•kil BeyeleP1di. if------- FELEK 

~•niatan - Macaristan 
~ l:ı 0 ~tluk muahedesi 
L-~~g~~••tanın Ankara büyük elçisi 
~l el . ~ Han ile Macaristanm An
~ 'i ,s•~ı .!r'f. J üngert • Arnoti Mihali 
~ İlca,,:''koydeki Macar sefirinin yaz • 
~ . •ta~ •lgahında Efganİstan ve Ma· 

ıııı.,. ara~ında bir dostluk muahede· 
•trn,,ıerdir. 
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Gazetelerin rolü 

Mümtaz FAiK 
EKONOMi 

Ergani istikraz 
Tahvilleri 

3 üncü tertip tahvilin 
hazırlıkları bitirildi 

Cumhuriyet Merkez Banl<Mı Erga
ni demiryol11 tahvillerini piyasaya çı • 
karmak için bütün hazırlıklanru ikmal 
etmiıtir. Tahviller 30 Ağustoıta piya • 
saya çıkarılrruı olacaktır. Hükumetin 
en ziyade üzerinde durduğu İkbsadı me 
tıelelerden biri olan bakır yolunun İn • 
tası için milletten yapılmakta olan İ<ı • 
tikrazın bu ıon tertibi ile on iki milyon 
liralık istikraz tamam olacaktır. A ve 
B tertipleri ile satııa çıkarılan sekiz mil 
yon liralık teTtip halkm ve bankalarm 
hayret edilecek tehalükünün bu defa 
da görüleceğinden ıüphe edilmemekte • 
dir. Bankalar bu son tertip tahvilleri 
de almak için ıimdiden hazırlaruru,ıar
dır. 

Senede iki ikramiyesi olan ve yÜzde 
bet faiz getiren bu istikraz memlekete 
olan faidelerinden batka alıcısı için her 
cihetten en karlı bir fırsatbr. 

Avrupada tahsil için 
Marsilya Ticaret odası besabma yük 

ıek ticaret tahıil edecek gençlerden ı. 
tanbulda birinciliği Galatasaray me • 
zunlarından Mithat Bey kazanmışb. Bu 
günlerde Ankarada da imtihan yapıla • 
cak ve kazanan ilci genç Marsilyaya gi· 
deceklerdir. 

Avusturya ile ticaret mukavelesi 
Avusturya ile memleketimiz arasın

da yeni aktedilen Ticaret anlaıma11 Ti 
caret odasına bildirilmiıtiT. 

Yumurta ticareti ne halde? 
Cihan yumurta ticaretinin 1934 se

nesinin ilk üç ayında arzettiği neticele
re naazran, senelerdenberi devam eden 
tenal<11sun artık aıağı yukarı durmuı 
olduğuna hükmolunmaktadır.' Bertin 
Tfoaret odasının T ürkofise göndenliği 
Hn rapora nazaran geçen sene Türki
ye cihan yumurta ihracatçılan içinde 
&ekiz.inci derecede idi. Memleketi• 
miz geçen •ene 179 bin kental yumur
ta ihraç etmiıtir. 

Komisyon toplanamıyor mu? 
Ticaret odası idare heyeti lastik oa

nayftnin ayakkabıcılann iddiaaı gibi 
ayakkabı, deri ve kösele sanayü Üzerin .. 
de fena tesir yepıp yapmadığını tetkik 
ebnek üzere bir komisyon seçmiıti. B11 
komisyon birkaç içtima ve biraz tet • 

.kikten şonra aylardanberi bir daha iç • 
tima edememiıtir. Komisyon azası üç 
kifi olduğu halde bir türlü bir araya 
gelememektedirler. Oda idare heyeti bu 
komiıyona ihtarda bulunarak meıai.i .. 
ni bitirmesini istiyecektir. 

Beyne'.milel iktisat konferansı 
Eylül ayı zarfında Belgratta bey

nelmilel bir iktisat konferansı toplana· 
caktır. 

Konferans 16 eylülden 21 eylüle 
kadar devam edecek, Türkiye, lngilte
re, Fransa, Çekoslovakya, Japonya, 1-
talya, ispanya, Mmr, Şili, Bulgaristan, 
lsvi.çe ve Lüluenburg bükiımelleri iı • 
tiri.k edecektir. 

Konferansa ittirô.k edecek murah· 
hasların adedi takriben 200 kiıiye baliğ 
olmaktadır. Konferanstan sonra mu -
rahhaslar, Split'e kadar bir tene:ozüh 
yapacaklardır. 

Gümüş paralar 

İki şekil beğenildi 
Gümüş paraların tekli için a

çılan müsabaka dün ikmal edil
miş, jüri en güzel eserleri seçmit
tir. 

Paraların ön tarafı için beğe • 
nilen eser heykeltrat Mesrur iz -
zet Beyin eseridir. Bu kalıpta Ga
zi Hazretlerinin hatlarının resim
leri, etıafında da Türkiye cumhu
riyeti ibaresi vardır. 

Paraların arka tarafı için gü
zel sanatlar akademisi muallimle
rinden Vedat Ömer Beyin resmi 
beğenilmiştir. Vedat Ömer Be
yin eserinde üat tarafta bir ay yıl
dız, iki tarafta amudi buğday ba· 
fakları , alt taıafta da 100 kuruf 
yazısı ve 1934 tarihi vardu. 

Beğenilen modeller dün Mali
ye vekaletine gönderilmiştir. E
ğer Maliye vekaleti de bu resim
leri beğenirse derhal kalıpları ya· 
pdacak ve gümü' paraların darbı
na başlanacaktır. Eser sahipleri
ne de biner lira mükafat verile
cektir • 

Fransız denizaltı 
Gemileri 

Dün ıabah saat dokuzda Atalanie 
ve Vestale ismindeki iki Fransız deniz .. 
altı gemiıi Akdenizden limarumıza gel
miıtir. Fransız gemileri limanımızda 3 
Eyliıle kadar kalacaklar ve buradan Bi
zert'e gideceklerdir. 

iki ıremi kumandanı dün öğleden 
sonra Vilayet Istanbul kumandanlığına 
giderek mutat z.İyaretlerini yapmıılar • 
dır. Vali Muhittin Bey buırün ku • 
mandanlann ziyaretini iade edecektir. 

Şehir meclisine aza olmak 
için yüzlerce müracaat var! 

I ntihap ve namzet seçimi nasıl ve 
nerede yapılacak ? 

•••••••• 
Halk hatipleri ve murahhaslar •• 

lntihap gününün yaklaflD&&J üzeri
ne I.tanbul belediyesi çalıımasım art· 
brmıttır. Kaymakamlıklara verilen e
mirlerde bütün vatandaşların reye itti
rak edebilmeleri için hazırbkların SÜ· 
ratle ikmali bildirilmittir. 

lıtanbul gibi mülhakab dağınık ve 
halkı fazla bir tehirdeki bütün rey sa
hiplerinin reylerini toplamak müıkül ol
duğu için lstanbul vali ve belediye re
isi Muhittin Bey intihap bazırlıklarile 
bizzat meuul olmaktadır. 

Dün Muhittin Bey geç vakite ka • 
dar belediyede intihap itleri ile uğraş· 
nuş ve muMelif kaymakamlıklardaki 
hazırlıklar hakkında maliımat almıı· 
tır. 

Bundan sonra, C. H. F. vilayet ida
re heyeti reisi doktor Cemal Beyi hr
kada ziyaret ederek intihap faaliyeti 
ve fırkaruıı yapacağı işleri öğreruniıtir. 

Birkaç gün evvel yazdığımız gibi 
bu sene belediye intihabı bir günde o
lacalı:tır. 1 ntilıap günü henüz te•bit e
dilmemiı olmakla beraber, bunun eylü
lün son haftasındaki cuma günü olma
•• kısmen kararlaınuı gibidir. 

O gün her taraf bayraklarla .Jona
nacak: ve ıefırin en iılek caddeleri ile 
mühim mahalle merkezlerine sandıklar 
konacaktır. 

Bu sandıklar batında kaza intihap 
encümeni azasının aeçeceği murahhaslar 
hazır bulunacak ve herkesin reyini ser· 
bestçe venbilmesi için sandıklar ba
tında zabıta memurları ela bulunduru
lacak:br. 

Bu curetle hiç kimse reylere müda
hale edemiyecektir. 

C. H. F. lstanbul vilayet idare he
yeti ise intihap için timdiden hazırlık· 
!ara başlamıştır. Bu hazwhklar esas i
tibarile iki kısımdır: 

Bir kısmı doğnıdan doğruya Cum
huriyet Halk Fırka11 azalan ile halkm 
bu intihaba a..n.eotçe ittirô.k edebilme
ıini temin etmek ve vatandaşJn en sa

. rih haklarından birisini kullandırmak • 
tır. 

C. H. F. bu maksatla İntihaptan 
birkaç gün evvelden itibaren gazeteler, 
radyo ve nihayet şehrin en işlek yerle
rinde halk kürsüleri vasıtası ile pro· 
pagandalar yapacaktır. 

Bu propagandalara bilhassa intihap 
günü efıemmiyet verilecektir. Hemen 
her Mndık başında bulunacak hatipler 
tarafından belediyenin faydası, latan • 
bul belediyesinin cumhuriyet devrinde 
yaptığı İ§l~r ve İntihabın, reyin kıymet 
ve ehemmiyeti hakkında nutuklar söy
lenecektir. 

C. H. F. lstanbul vilayet idare he
yeti, lstanbulun bu çok canlı gÜnlerin
de halkı tamamile ikaz ve her semtte
ki propagandayı ayni ehemmiyetle ta· 
kip edebilmek için, birçok hatipler seç· 
miıtir. 

Bu hatiplerin listesi hazırlanmakta
dır. Yakında bu hatipleT fırka merke
zine davet edileTek kendilerine vazife
leri verilecektir. 

C. H. F. I.tanbul vilayet idare he
yetinin intihap faaliyetinde en mühim 
i1ini ıeçjJecek ıehir meclis-i aza nam .. 
zetleri teşkil etmektedir. 

Fırkanın yoklama talimatnamesine 
gÖt'e !ehir meclisi azalan h~anın ma
halle, nahiye, kaza merkezlerinden se
çilecek olanlar içinden aynlacaktır. ls
tanbul vilayet idare heyeti henüz tehir 
meclisi için hiç bir aza seçmiı değil
dir. 

Bu azalar ancak fı:;ka lılanbul İ· 
dare heyetinin huzurile yapılacak ma • 
halle, nahiye, kaza merkezleri murah -
haslarının umumi toplantısında tefrik e .. 
dilecektir. 

Öğrendiğimize göre !İmdiye kadar 
muhtelif meslek erbabından yüzlerce 
zat tehir meclisi için aza namzedi ola
rak hrkaya müracaat etmiılerdir. 

Fakat fırka yoklama talimatnamesi 
sarih olduğu için, bu zevata talimatna
me mucibince intihap yapılacağı bildi
rilmiıtir. 

Kaza kaymakamlıklarına gelince, 

Kaymakamlardan bir grup 
belediyede •• 

Toplanb saatleri halkın boı zama
nı olan aktam üstlerine tesadüf ettiril-
mi1tir. . ... 

Yarın aktamdan itibaren _butu~ l<a
zalardaki aemt halkı semtlerındekı ka
rakolda ve yahut daha müsait bir bina
da toplanarak iki semt murahhası se
çeceklerdir. 

Bu murahhaslar da eylül girmeden 
evvel kaza merkezine giderek intihap 
encümen a2alarınr ayıracaklardır. 

Encümenler de 1 eylülden itibaren 
defterleri asacaklar itirazlan tetkik ve 
intihaba nezaret edeceklerdir. 

ViLAYETTE 

Gizli nüfusun meydana 
çıkarılması için 

1 eylülden itibaren gizli nüfusun 
meydana çıkarılması ve kütüklere ya
zılması için liizun gelen bütün tedbirler 
alımruıtır. 

Yazı ima ve araıtırma teşrinievvelin 
on beşine kadar sürecek, ondan sonra 
gizli nüfus kalmıyacaktır. 

Bu suretle yeniden bir milyondan 
fazla nüfusun meydana çıkarılacağı Ü .. 
mit ediliyor. Bu · tarihe kadar gizli 
nüfusu yazdıranlardan ceza alınmıya • 
cak, ondan sonra ceza alınacaktır. 

SIRKETLERDE 

Yeni tramvay 
Tarifeleri 

Tenzilatlı tarife 1 Eylülden 
itibaren tatbik edilecek 

Tr11111vay ücretlerinin tenzili dola· 
yuile yapı..,a11 icap eden hazırlıklar 
taınamlanmııtır. 

Şirket yeniden 400 bin bilet bastır
mıı, yeni krtalara göre alınacak ücret
ler de biletçilere talim edilmiıtir. 

Tenzilatlı muvakkat tarife 1 eylül 
cumartesi sabahından İtibaren tatbik 
sahasına konulacaktır. 

Elektrik saat kiralarının 12,20 ku
ruta tenzili hakkındaki karar da ay ba
tından itibwen tatbik edilecek, fatura
lar yeni vdyete göre tanzim oluna· 
caktır. 

Elektrik ıaatlerinde olduğu gibi 
hava:ıazı ve su saat kiralarının da ten
zili husuıunda tetkikat icrıuıı için 
tehrimiz nafia şirketler başmüfettişli
ğine emir verilmiştir. 

Şimdiki halde, baımüfettitlik bele
diye ile müıtereken, bu buau&ta tetki
kat yapmaktadır. Alınacak netice Na
fia vekiletine bildirilecektir. 

MAARiFTE 

Orta mektep ve 
Lise imtihanları 

Mezuniyet imtihanları 
nasıl yapılacak ? 

Lise ve orta mekteplerin mezuniyet 
ikmal imtihanlarına 1 eylülden itibllftn 
başlanacakbr. 

lstanbuldaki bütün lise ve orta mek· 
teplerin imtihanlarını 5 grupa aynlıruı 
ı..., lromi•yonlar yapacaktır. Bu ko

misyonların batında vekalet müfettiıle
ri vardır. 

Bir numaralı komisyonda Fethi, 
iki numaralı komisyonda Harun Reıit, 
üç numaralı komisyonda Ekrem, dört 
numaralı komisyonda Halit, beı numa· 
ralı komisyonda Ref8t Nlll'İ Beyler bu· 
lunınaktadır. 

Komisyonların verdiği karara göre, 
bütün resmi Juelerle orta mektepler 
talebeleri kendi mekteplerinde İmtihan 
olacaklardır. 

Hususi metkepler de 1 - Feyziati, 
2 - Şiıli Terakki, F eyz.iye, Şemsül
mekitip, 3 - lnkilip, Türk lisesi, Ye
ni lisesi, 4 - Darünafaka, 1 stiklal, 
Hayriye lisesi, olmak üzere 4 grupa 
aynlmıttır. 

Her grup bu civardaki mekteplerin 
içinde bina11 müsait olanda imtihan e
dilecektir. 

Ecnebi mekteplerle ekalliyet mek· 
tepleri lise ve orta mektep mezuniyet 
imtihanlar: Galatasaray lisesinde yapı
lacakbr. 

Komisyonlar, imtihanların tahriri 
günlerini teobit ederek alakadarlara 
tebliğ etmişlerdir. Buna göre, liseler 
13 eylül por!"mbe günü tabii ilimler
den, 16 eylül pazar riyazjyeden, 19 ey
lül çarşamba edebiyattan, tahriri ola
rak imtihan olacaklardır. 

Orta kuım ise, 1 eylül cwnartesi 
günü riyaziyeden , 4 eylül salı gÜnÜ ta
bii ilimlerden, ve 20 eylül perıembe 
günü türkçeden tahriri imtihan ola
caklardır. 

Şifahi imtihanlarm günleri teobit e
dilmiı ve tasdik edilmek Üzere vekale
te gönderilmiıtir. 

Vekaletten gelir gelmez derhal a· 
18.kadarlara tebliğ edilecektir. 

Tahriri İmtihanlar evvelce yapıldığı 
gibi vekaletten gönderilmiı olan mÜ· 
hürlü ve renkli kağıtlar üstünde ola
cakbr. 

imtihanlar 8 de bqlıyacak 12 de bi
tecektir. 

Üniversitede ikmal imtihanları 
Üniversite ikmal imtihanlarına 15 

eyHilden itibaren başlanacakbr. Pro
gramlar hazırlannut, talebeye tebligat 
yapılmııtır. 

il kmeklepler Teşrinievvelde 
açılacak 

ilk mekteplerde 15 e7lüıden itiba
ren talebe kaydına baıalanacağı maa· 
rif müdüriyetinden mektep müdürlük
lerine tebliğ edilmiıtir. 

ilk mektepler 1 teırinievvelde açı· 
lac:aktır. 

Liseler için yeni talebe 
Liaelerle orta mekteplere kayıt için 

müracaat eden talebenin yekunu pek 
çoktur. Mektep idareleri evvela eski ta· 
!ebelerin kaydını tecdit etmiıtir. 

Yeniden almaeak talebelerin de İ· 
simleri namzet sıfab ile yazılmıtbr. 

Kayıt muamelesi eylülün ilk günü 
tamamlanacak, bundan sonra yalnız 
mezunivet imtihanlarrnda muvaffak: o-
1- ve 'olmıyan talebenin kayıtları ya
pılacakbr. 

-----~-·,-----~-
GUMRUKLERDE 

Kaçak eşya 

Dünkü yazımızda guı.eı .. rerin 
hakiki. mahiyetlerini te~rilı etmİf 
ve bunların diğer biitiin iktisadi 
laaliyetler gibi bir ''lf,, oldıığırnu 
söylemiştik. 

Binaenaleyh her iş gibi bunun 
da gayesi devamlı sal bir kar te
min edebilmektedir. Umıımiyet
le, gazete meflıunıu bu olmakla 
beraber gazeteciliğin arzettiğı bir 
takım hususiyetler vardır. Bunla
n bilhassa tetkik etmek zarure
tindeyiz. Çünkü her hangi bir 
fabrikanın mamulatı ile gazete 
arasında farklar mevcuttur. 

Fabrika, madde satar, gazete 
bir fikir, bir havadis satar. Mad
denin ömrü mahduttur. Havadi
sin ömrü gündeliktir. Fikrin öm
rü ebedidir. 

Maddeyi mahdut kimseler kul
lanır, lıavadia ve fikir ise umumi· 
dir. Gazetede çıktıktan ııonra lıer· 
kesin malı olur. Ve bunlar ahlak 
üzerinde düfÜnÜf tarzı üzerinde, 
idarede, siyasette tesirler husule 
getirebilir. Bu itibarla her hangi 
sınai bir müesııese ile bir gazete 
arasında eıcıslı farklar vardır. Bu. 
nu göz önünde bulundurmak ve o
na göre tedbirler almak lazımdır. 

Bir dala kaç sınıf gazete vardır. 
ona bakaltm: 

l - Havadis gazeteıi. 
2 - Hem havadis, hem fikir ga

zeteııi. 
Kadınların tecessüslerine veya • 

hut his ihtiyaçlarına harfı çıkarı • 
lan mecmuaiarı revüleri hesaba 
katmıyoruz. 

Bir gazete havadis gazeteai ise, 
hadiseleri aynen bir Fotoğraf ob • 
jektili gibi kaydetmek mecburiye 
tinJedir. Bunun için havadislerin 
daima sağlam, doğru olması, her 
türlii gıllügi,ten an bulunması, 
içinde imalar ve ıaire olmaması, 
hakikati olduğu gibi aksettirmesi 
lazımdır. Zaten gazetelerin b~lı
ca vazifesi de budur. Hatta Chi -
cago Daily Newa muharrirlerin • 
den Paul Scott Mowrer gibi bazı 
muharrirler gazetelerde yalnız bu 
lıaaleti görürler ve derler ki: 

" Bir takım gazeteler, karie bir şey 
öğreten veya karii eğlendiren yazılar 
neşrederler. Fakat gazetelerin hakiki 
gayesi bu değildir. Bir gazete bir ders
hane olamaz. Gazete bir nutuk ve ya
hut radyo ile yapılmış bir müsahabe 
değildir. Çünkü söylenmiş lakırdıyı de
ğil yazılıruş lakırdıyı kullanır. İkisinin 
arasında fark vardır. 

.... Gazete başka bir şeydir. Hikme
ti vücudü, her gün okuyucularına son 
haberleri vermektir. Geri yanı talidir." 

Bir havadis gazetesi için bu va
rit olabilir. Fakat sırf nazaridir. 
Hangi havadis gazeteıi kari/erinin 
alaka ile okuyacağını tahmin etti
ği bir havadisi dallandırıp budak
/andırmaz ve mühim bir kari küt-

• lesini iııtiımar etmez? Zaten bu • 
gün böyle sırf havadis gazeteleri 
çok nadirdir. Ve ekseriya "Reımi 
cerideler,, tamamile ; mc.hiyetler 
ni muhafaza edebilmişlerdir. Fa· 
kat onlar da en son havadisleri 
vermekten daima uzaktır. 

Geriye fikir gazeteleri kalıyor. 
Bu gazetelere - yevmi de çıksalar -
gazete diyemeyiz. Çünkü havadiı 
taralı noksandır. 

iki gün evvel belediye tarafından ve
rilen emir üzerine mıntakaları dahilin
deki intihap encümen azasını ıeçmek 
için faaliyete geçmitlerdir. 

Diğer taraftan tramvay ıirketi, 
mÜ•tahdeminine yazlık elbise tevzie bat· 
lamııbr. 

Bir ecnebi vapurunda 
bulunan kaçak eşya 

Gümrük muhafaza teıkilab dün ye
ni bir kaçakçılık vaka11nı meydana ÇI· 

&u.rrm4t1r. Dün Pireden limanımıza a-e
len Prenses Marya vapunında kaçak 
qya bulunduğu haber alnmııı ve bu et 
yanın bulunması iç.in ıemide taharri -
yat yapılnHştır. Bu taharriyat netice • 
sinde 83 kilo meraerize iplik, aynca 
üç kilo da pamuk ipliği bulunmuıtur. 
Yapılan tahkikat bunların Tevfik Ef. 
isminde birine ait olduğunu göıtennit· 
tir. isticvap edilen Tevfik Efendi bu et 
yayi Yunanistanda bloke kalmış para • 
sına mukabil aldığını söylemiıtir. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

Hem fikir hem havadis gazete
lerine gelince; bugün birçok gaze 
teler bu usulü kabul etmiflerdir. 
Amma bazılarında fikir hali/ ha
vadis kuvvetli, ba;.Aar ·ncla 1>ava 
dis zayıf fikir kuvvetlidir. T ürki • 
yedeki gazeteleri de bu son sınıfa 
dahil etmek muvafık olur. Bunla . 
rın havadiıle, fikirle ve hatta haf. 
talık mecmualarla karıfmış taraf • 
ları vardır. Her sınıf kariin alaka
dar olabileceği yazıları yazarlar. 
Bu huıuıta Avrupadaki meslek • 
taşlarından çok ileri gitmif veya • 
hut tabiri diğerle çok geri kalmıt 
tarafları vardır. 

Fatih, Beyoğlu, Eminönü, Betiktat, 
Beykoz, Üsküdar, ile diğer kazalar kay
makamları semt ahali.ine toplanacak. 
lan gün ve saatleri bildinniılerdir. 

r 
( 

Bu elbiseler açık renkte ve ince ku
maıtan mamuldür. Badema her yaız 
mevıiminde, müatahdeminin daha iyi 
itliyebilmelerini temin iç.in bu tel.ilde 
yazlık elbiseler tevz.i edilecektir. 

Tramvay firketinin müstahdemini yeni elbiseleri ile .. 

---Macar polisleri geliyor 
lstanbul .,.,,niyet müdürlüğü teıkila

hnı görmek ve tehrimizi gezmek üze .. 
re bu sa.hah uat 10 da Çar Ferdinand 
vapurile 23 kitiden mürekkep bir Ma. 

1 car po1is heyeti şehrimize gelecektir. 
Bu heyet ıehrimizde üç gün kalacak· 
tir. 

Üç aylıklar 
1 Eytam, Aramil ve mütekaidinin üç 
aylıklannın verilmesine eylül birinci 

ı1 gününden itibaren batlanacaktır. Ma· 
aş bordrolarmın tanzimi nihayet bul
mak Üzeredir. ikinci alb 6)•lık yokla-• . 
ma tetrinisanide yapılacaktır. Mal mü-
dürlükleri eylül, teırinievvel, tetrini· 
ıani üç aylıklarını verecektir. 

Emlak Eytam bankası da eylülün 
birinci günü numara aırasile maaı tev· 
ziatına baılıyacaktır. Bankada kanu· 
nuevvel, kinunuıa.ni, ıubat üç ayJıkJa .. J 

nnı verecektir. 

Onun için diyebiliriz ki gazete
lerimiz mademki lıer cins karii a. 
Jakadar ediyor. Bütün bir kütley' 
hitap ediyor, evvela o hütlenirı 
menfaati ile gazetelerimizi ahenA 
dar kılmak lazımdır. Bunun içir 
gazetecilerimiz ekseriya müeHeıe 
lerinin menfaatlerini umumi men• 
laat karfıaında ihmal edebilmeli 
mevkiinde olmalıdırlar. Ha/hın er 
çok okuduğu fey gazetedir. Onun 
için yeni kurduğumuz büyük re -
jimin kuvvetini lıalk arasında ga
zeteler vaıııtaıile daha kôkleştir • 
mek vazilesindeyiz. Gazetelerimiz 
deki neşriyata umumun menfaati 
nohtai nazarından o tarafa doğru 
imale etmemiz lazımdır. Bu ise ha 
vadislerden doğan fikir cereyanla 
rını halka öğretmekle olur. Gaze · 
telerimiz arasında bu cihetten tc 
ıanüdü temin edecek olan şey cfr 
merkezi. bir kuvvettir. Matbuat ft~ıi-
diriyeti umumiyeııinin bu nokto ii 
zerinde ısrarla durması lazımdır. 

{Lütf~n 8?.bif~yi ~rviri"ll:L} 
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Seqahat intibaları: 7 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Sıra para harcamaya gelince Felek 
insana nasıl şampanya içiriyor? 

Yugoslav hududundan ltalyaya geçebilmek 
için· zorla harcanan 

para • Seyyahlara yerinde bir nasihat 
Köyden ziyade kereste fabrika

sının amele yatağına benziyen ve 
bir bataklığın kenarında bulunan 
Metkoviç'ten hareket ettiğimiz za
man, o gün Yugoslavya'dan çıkıp 
ltalya'ya gi:mıek kararında idik. 
Bunun içindir ki sabahın saat dör
dünde yola çıktık. Fakat ne gezer? 
Yollar o kadar fena, dar ve taşlı ki 
mesafe katetmek mümkün olmu -
yordu. Akşama kadar ltalya hudu
du olan Fiume şehrini bulamıyaca· 
ğımızı çok geç}lleden anladık. Fa
kat her halde hududa mümkün mer 
tebe yaklaşmıya karar verdik. 

Metkoviç'ten sonra 54 kilomet
relik taşlık yoldan sonra Koziçe'yE" 
geldik. Bundan sonra tekrar müt -
hiş bh• dağa çıktık ve gene sahile 
doğru inmeğe batladık. Makarska 
denilen deniz sahilinde çok güzel 
bir sayfiyeye doğru olan bu iniş, 
Karadağ dağlarından daha dik ve 
daha tehlikelidir. Kasabaya in~r -
ken az kaldı bir kaza geçiriyorduk. 
Virajlardan birini yavaş yavaş dö
nerek inerken, ansızın kartıdan ;Js
tümüze doğru ıüratle bir otomobil 
geldi. Hemen dirıeksiyonu azıcık 
biz kırdık. Azıcık o kırdı. Kurtun 
gibi yanımızdan geçerek taşlara 
çarptı ve hızını aldı ama otomobil 
de epeyce hasara uğradı. Bize çal'p
ıa idi büyük bir kaza çıkmasına 
sebep olabilirdi. 

Makarska'da deniz kenarında 
kahvaltı yaptık. Bundan sonra yo. 
la çıktığımız zaman tekrar dağlara 
tırmanmak lazımgeldiğini görünc.e 
canımız sıkıldı. Fakat Makarska 
ile Spalado aıasındaki yol iyidir. 
Altı ay evvel yapılmıt olan bu yo. 
!un büyük bir kısmı deniz kenarın· 
dan gidiyor. Altmış beş kilometre 
sonra Spalado'ya vardık. Bu, Dal
maçya sahilinin büyük ~birlerin
den ve belli başlı sayfiyelerindcn 
biridir. Yüksek binalar, Büyük bir 
park. Güzel bir plaj, Palmiyelerle 
süslenmiş bir denizönü caddesi iyi 
giyinmiş halk. Tekrar medeni;ete 
dönmüş gibi idik. Saat on birde 
Spalado'dan hateket ettikten sonra 
deniz kenarı yolunu bırakmak la
zımgeldiğini görünce canımız sıkıl
dı. Anlaşıldı ki bu Dalmaçya yolu, 
arasıra deniz kenarına inen taşlı 
bir dağ yolundan ibarettir. Bu dağ 
yolundan kırk elli kilometre kadar 
ilerledikten sonra tekrar deniz 

O zaman gazetecilerimizin Matbu
at Cemiyetindeki içtimada İ8tedik 
feri bir sürü perakende feyler bir 
11oktada bir prenaip etrafında top
lanmıf olur ve tahakkuk eder. 

Matbuat Müdiriyeti umumiyeain 
den ,u veya bu yardımı iatemiyo • 
ruz. Bir prensip istiyoruz. O da 
m~?'l~ket dahilinde gazeteciliğin 
reıımın en kıymetli yardımcılann 
dan biri olarak tanınmasıdır. 

Mümtaz FAiK 

kenarına Sibenik kasabasına indik. 
Surlarla muhat eski bir Venedik 
kasabası olan Sibenik'te öğle yeme
ğini yedikten sonra tekrar dağ yol
larını tuttuk. 

Senj kasabasına kadar deniz sa
hilini terkederek dağlardan geçen 
bu yollar çok fena ve karışıktır. 1-
şaretler olmadığından da ekseriya 
yanlış yola sapmak tehlikesi var . 
dır. Sabahleyin yola çıktığımızda 
İtalya hududuna varmağı ümit e
derken, akşama güç hal ile Gospiç 
kasabaHna varabildik. Fiume'den 
yüz elli kilometre kadar uzakta bu
lunuyorcluk. 

Bu, uzun bir yol olmakla be:e. -
her, dik, virajlı, dar ve taşlı olma
sı dolayısile ertesi gün hududa v;ır
dığımız zaman öğle vakti olmuştu. 
ltalya ile Yugoslavya arasındaki 
hudut büyük bir şehir içinde bulu
nan bir köprüden ibarettir. Köpl'ii
nün Yugoslavya tarafına Susak 
şehri diyorlar. ltalya tarafının adı 
da Fiume'dir. Yi:ıımi metre kadar 
uzunlukta olan bu köprünün bir ba. 
tında ltalyan gümrük ve pasaport 
memurları, diğer başında da Yu • 
goslavya memurları vardır. Yugos
lavya ile ltalya arasında bir harp 
çıkacak olursa, belki bu harbin ilk 
kanı bu köprü üstünde akacaktır. 

Susak tehrinden deıhal Fiume'
ye geçebilirdik. Fakat üstümüzde
ki ".' ugoslav paralarını ltalya'ya 
geçırmek memnu olduğundan bu 
muameleyi yapmağa mezun olan 
yegane müessesenin, Devlet Ban -
kasının, açılmasını beklemek la . 
zımdı. Susak'ta bankalarla bera
ber biitün mağazalar öğle vakti ka
panıyor ve ancak dörtte açılıyor. 

Sırası gelmifken funu söyleyim 
ki bugün turistliği nıüşkülle9tireıı 
en ehemmiyetli mesele, muhtelif 
memleketler tarafından ika.mbiyo 
haldcında vazeclilen kayıtlar ve tah
ditlerdir. 

Her memleketin kendine göre 
kayıtları vardır. Birçokları kendi 
paralarının memleketten çıkmasını 
menetnıiftir. Hemen hemen her 
memleket yolcunun memlekete ge
tirdiği ecnebi kambiyosundan fazla 
memleketten para çıkarmasını me
neden kanunlar yapmıftır. Ekseri
ya~ bunu tayin için takip edilen 
usul fUdur: Yolcu memlekete gi _ 
rerk~n ne kadan kambiyoyu hamil 
oldugu pasaportuna kaydedilir ve 
dı,arı çıkarken bundan fazla para 
çıkarmasına müsaade edilmez. An
cak vaziye~i mü~~ııe,tiren bir nok 
la fUdur kı ecnebı kambiyosu bir 
defa memleket parasına çevrildi 
mi onun o memlekette sarfı lazım
drr. Bu kayıt yolcuyu fÖyle bir za
ruret kartısında bırakıyor: Üzerin
de her memlekette sarfedilecek 
para miktarında p<>ra tafımak. Da
ha az taşırsa, para e,!csilir. Daha 
çok latırsa beyhude yere aarfetme-

·---. 
Milliyet'in romam: 63 

- O bıçkı eskidir. Onu bana es-ı 
ki diye değirmenci bu sabah ver • 
di. 

Ve nihayet aon delil olarak kuzu 
nun derisini Sansarosun ağaç dalı
na astığı dağarcığın içinde buldu· 
laıı. 

Sansaros ağzını ve gözlerini öy
le bir açıf açtı ki. • . Şaban Çavuf 
bunun düzme bir fey olduğunu he
men sezdi. 

- Bana hırsız Sansaros derler a
ma itte bunu ben yapmadım! 

- Hırsız olduğunu kendi ağzı 
ile söylüyor. 

- Köyümüzde hırsız istemeyiz. 
Şaban Çavuş Sansaros'a kartıda 

yatan iki tavlı kuzuyu itaret etti: 
- Onları al gel. 
Kuzular gelince Kör Ahmede: 
- Bir kuzu yerine işte iki kuzu 

veriyo:ıum. 

- Ben kuzuda muzuda de:?ilLn. 
1
1 

Köyde hırsız tutamayı~. H:.i':Q:ncte 
tes'.im edelim. 

- - Han. ı huk. ·•~ 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
- Es.kişehire. 
- Eskişehir bizde mi ki? 
- Ya nereye gönderelim. iki 

cephe arasında oturuyoruz. 
- Ben onu evimde saklarım. B" 

zimkiler Eskişehiri alınca o zama~ 
ne yapacağımızı dütünürüz. 
Şaban Çavuf Sansarosu davar • 

dan aldı, köydeki işlere verdi. Ve 
Aşağrbatağa gitmemesini sıkı sıkı 
tembih etti. 

--Gidersen Kör Ahmedin adam-
13:rı dayaktan canını çıkarırlar, de
dı. itte o zaman ·batımı belaya so
karsın. 

Sansaros hiç sesini çıkarmadı. 
iki gün rnnra bir sabah Yukarı

batak köy!üleri köy odasında top
lanmışlaıı konuşuyorlardı. 

- Allah büyüktür. 
.. - Amenna. . insan bu kadar 

duşrnan peydahlamamalı. 
- Kimbilir kaç günahsızın ahı 

tuttu. 
. -. - Acaba çeteler kalabalık mı 
ımı,? 

MiLLiYET PAZAR 26 ACUSTOS 1934 

1 u~ dilimizle 
Bugünkü program 
223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
19,15: Piyano keman konseri. - Musaha· 

he, 20,15: Piyano musikisi. - Muhtelif, 21,12: 
Popüler senfonik konser. 21,50: Haberler. -
Musahabe. 22,05: Lembersten: Ne,eli netrİ· 
yat. 23: Musahabe. 23,15: Spor. 23,30: Plak. 
24,05: Dana musikisi. 

686 Kb>. BELGRAT, 347 m. 
20,10: Pli.k. 20.30: Musahabe. 21: Tasanni. 

li radyo orkeıtraar. 22,30: Radyo piyesi. 23: 
Saat ayarı, haberler. - Pli.k 23,45: Kahveha· 
ne konseri. 24~0: Dans plakları. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m . • 
11 ,30: Dini neşriyat. 11,45: Din; musiki. 12: 

Oile konseri (aık tarkıları.) 13: Pl i.k. 14,45: 
Muıahabe. 14,15: Haberle r. 14,40: H a fif mu· 
siki. 18: Musahabe. ve köylü neşriya tı. 19,05: 
Popüler Romen muaikiai. 20,30: Üniversite. 
20,45: Pli.1c . 21: Konferanı. ·21,15: Ağır muıi· 
ki. 22: Spor hllberleri , 23,10: Balet musikis i, 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
21: Dana muıikisi. 21i'0: H aberler. 22: Ka. 

rıtık lnailiz muıikiai. 23: Haf~f muıiki. 23,30: 
Danı muaikiai. 

Khz. Deutachlandaender 1571 m. 
21: "Sonne in Glaa11 isimli tagannili tem

sil. 23: Haberler. 23,15: Boks müsabakaları. 
23,30: Denizcilik haberleri. 23,45: Berl!n ıergi· 
ainden nakli. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
16,15: Tachaikovoskinin "Euırene Oneruine, 

iıimli operaaı. 17,15: Musahabe. 18,.30: Aake-' 
ri muıik i. 19,30: Orkcıtra ve danı musikisi . 
211 Senfonik konser 22: Muhtelif dillerde net· 
rlyat. 

832 Khz. MOSKOV A, (Stahn) 361 m. 
22,30: Danı musiki.si. 
Khz. PRAG, 470 m. 
18,45: Plilk. 18,55: Almanca neıriyat. 20: 

Haberler. 20,05: P8k. 20,10: Konferans. 20.3(): 
Rossoninin: "BARBIER DE SEViLLE., ope· 
ra temıili (Brün operasından.) 23,20: Plak. 
23,25: Haberler. 23,30: Askeri konser. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Taıannili rlldyo konseri. 21: Üç perde· 

lik bir pİyea, 22,SS: Haberler. 23,25: Dana mu· 
sikisi, 24,15: Sigan takımı tarafından popÜ· 
ler Macar muıikiai. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
21: Sonnein Glaa isimli tagannili tema il 23,45 

Berlinden neıeli musiki ve dana parçaları. 

Dr. Fethi Bey 
Cerrahpaşa hastahanesi bakteriyolo

ğu Dr. Fethi Bey bazı tetkikler için Av 
rupaya gitmişti. F etbi Bey seyahatin • 
den avdet etmiştir. 

si lazımdır. 
Biz Susak'ta ikinci vaziyet ile 

kartılaştık. Sibenik'te de bet lngi
liz lirasını Yugoslav parasına de
ğiştirmiştik. Susak şehrine vaıdığı
mız zaman bu paranın bir kısmı ce
bimizde idi. Yugoslav parasını dı· 
şarıya çıkaramıyacağımıza göre 
tekrar lngiliz lirasına veyahut di • 
ğer ecnebi kambiyosuna değiştir • 
meğe çalıştık. Memlekete girdiği -
nizde yanınızda Yugoslav parası 
olduğu pasaportta kayıtlı değildir. 
Bununla ecnebi kambiyosu satın a
lamazsınız, dediler. 

Bunun üzerine parayı Susak'ta 
sa11fetnıek İcap ediyordu. Fiume 
serbest mıntaka olduğundan ora • 
da benzinin Susak'a nazaran daha 
pek çok ucuz olduğunu bildiğimiz 
halde parayı aarfedelim diye, de
poyu benzin ile doldurduk. Para -
mız bitınedi. Bir lokantaya gittik. 
Dondurma ısmarladık. Ne gezer? 
Para bereketlendi. Listede en pa
halı olduğunu gördüğümüz bir se
ye itaret ettik. Garson gülerek git
ti. Bir de baktık ki ısmarladığımız 
,ey şampanya imiş. Donduıma üs
tüne şampanya. Bu, midemizde 
buhran husule getiren bir kombi -
nezon oldu. Parayı bu şekilde bi • 
tirmekten vazgeçtik. Çarşıya çık -
tık. Lazım olmadığı halde birer 
çift terlik aldık. Şuna buna sarfet
tik. Para hala bitmiyor. Tasarruf 
edilmek istenildiği zaman elde a
vuçta durmıyan para, ıarfedilmel
istenildiğinde de bir türlü elden 
çıkmıyor. Nihayet zafer bizde kal
dı ve elimizde tek bir Yugoslav di
narı bulunmadığı halde göğsümü
zü gere gere köprü başındaki Yu
goslav gümrüğüne yanattık. 

A. Ş. 

- Bizim çeteler mi yoksa Yunan 
müfrezeleri mi? 

- Ne değirmenci biliyor, ne öte
kiler. Hepsi uyuyorlarmıf. Alevler 
birdenbire bütün değirmeni sarmıf. 

- Az kalsın hepsi yanacakınıf· 
Cr.nlarını zor kurtaımışlar. Şaşkın· 
lıktan hiçbir teY anlıyamamıtlar. 
Kör Ahmedin dördüncü karısı da 
değirmende imiş. Etekleri tutut • 
muş. Neyse kurtarmıtlar. 

- Bunun dütınanlık işi olduğu 
tundan belli ki Kör Ahmedin bey
giri ile değirmencinin kancık eteği 
ikisi de yaralı. Karınlarını deti de
tivermisler. 

- Bizim milli çeteler yapmaz 
bunu. 

- Ötekiler de hiç yapmazlar.Ne
ye yakıp deşsinler atı, efeği, unları 
muııları ne varsa alır giderler. 

- Seferberlikte Kör Ahmet Ba
şucu köyünden Muradın güveyisini 
vurdurdu diye bir liif çıkmıttı. Mah 
kemeler i'i anlıyamamıştı. Acaba 
onun bir öcü olmasın. 

- Neyimize geııek. Elin kulağı
na gider de Murat gillere bir fena
lık gelir. 
Şaban Çavuş yanında duran bir 

gence: 
- Sansarosa bir seslen tesbihi

mi evde unutmutum, alsın' gelsin. 
c;;::ıı"""" .. "' .. :. ::::--·-~-•·1 ..... , .. 

Dilde değitiklik yok ki. 
Biri.i bana soruyordu: 
- Peki, şimdi ne yapacağız? 

Artık konuşurken, yazarken hiç 
Arapça, Farsça söz kullanmıya -
cak mıyız? 

- Hayır ••• dedim. 
- Ya, Türkçede karşıhklarını 

bulamazsak? 
Güldüm: 
- Türkçede karşılığı olmıyan 

söz yoktur! 
Durdu, düşünür gibi yaptı, 

sonra yutkunarak: 
Söz gelişi "derman,, dedi, türk

çede karşılığı nedir? 
T etiğimi bozmadım: 
- Dermanın karşılığı derman· 

dır. 
- Derman farsça değil mi? 
Dedim ki: 

- Fareça derman, "derman
den,, kökünden alınmıştır. Güçten 
kalmak, demek olur. Türkçede i
se derman, dan, (1) em (2) dir. 
Farsçada kullanılan derman baş
ka, bizim kullandığımız derman 
baska ... Onlarınki güçten kalmak, 
güÇten kesı~mek, bizimki büsbü
tün tersi: Dertliye derdinden kur
tarmak için verilen nesne ... Belli 
ki farslar dermanı bizden alıp ken
di dillerine çevirmiş, dermanden 
yapmışlar. 

lJunları söyledikten aonra de
dim ki: 

- Aransa türkçede umulma
dık sözlerin çok yerinde düşen 
lzarşılıkları bulunabilir. 

Elverir ki bu iş üzerinde bi -
raz yorulmağı göze alalım ! 

Dediklerimin doğruluğuna 
kanmış olacak ki bana sordu: 

- Dil değişimi (3) nin başa
rılması için daha kaç yıl ister, 
de:ısin ? 

Sorgusunu bitirince atıldım: 
- işte, burada da yanılıyor · 

sun. Dilde değişiklik yapılacak de
ğil ki ... Gene lstanbul ağzı (4) 
konuşacağız. lstanbul ağzı yaza -
cağız. 

Yalnız, dilimizden bizim al'dı
nş etmememiz yüzünden başka 
dillere geçen söz yığınlarını top • 
lamak ve yerli yerine koyup ttra
aı düştükçe kullanmak işini üze -
rimize alıyoruz. Dil çalışmaları 
bir değişim değil, bir benliğimizi 
bulma işidir. Senin anlıyacağın, 
şimtliye ktdar şuna buna bağlfla
cfıkla;~mızı, bundan sonra üçer be
fer toplıyacağız. 

Yoksa senin ve sana benzerle
rin düşündükleri gibi ortada ne 
değişmiş, ne de değişecek bir dil 
var. Yıllar yılı biribirinden ayrı 
düşen ana ile evlat, sarmaş dola
şacaklar. 

Yabancı sözler ağzımızda tak
ma bir diş gibi sırıtmıyacak. 

En büyüğümüz Gazi böyle ia
tiyor. Gazinin istediği, Türk ka
mu (5) unun istediğidir. 

Düşünen başımız o ... Görür gö
zümüz o... işiten kulağımız o ••• 
Konuşan dilimiz o •.• Başlaması, 
yürütmesi, başarması ondan ... Ar
dı sıra yürünmesi ve ona uyması 
bizden! ..• 

M. SALAHADDiN 

(1) Darı - İlaç (2) em - çar<:, ilaç 
(3) Değişme - inkılap (4) ağız - şi
ve karşılığı (5) Kamu - hallı:, 3.rnme. 

Sansaros bulunmadı. 
Sansaros hiç bulunmadı. 
Sansaroa, taaa .•• Ankaranın Ak-

köprü mahallesinde, Bozkırlı Emi
nenin sıtmadan yattığı odanın ka
pısında görününciye kadar bulun
madı. 

Sansaros'un sol ıbileğindeki ya
nık yeıti işte Kör Ahmedin değirme 
nini yaktığı geceden kalmıftı. 

Saınsaros hep Emine'nin söyledi
ğini dütünüyordu. 

Buralardan gidelim. Hisarın te
pesinde bir oda tutalım. Orada ne 
toz, ne sıtma var ne de kavga gü • 
rültü. 

Fakat Sansarosun parası yoktu. 
Hem iki limonla bir okka buz ala
cak parası yoktu. Bu odanın daha 
yirmi günlüğü vardı. Bakalım yir
mi güne kadar ne olur? 

Sansaroa ertesi gün bot tite sa • 
tan küçük Haymanak'tan otuz, bir 
arkadaşından yirmi, bir başkasın
dan yirmi bet kurut ödünç aldı.Ve 
hepsine de banka çekinden ~aha 
sağlam birer senet verdi: 

- ilk vuracağım vurgunda öde
rim. 

Y etmit bet kurutla üç gün idare 
etti. iyi bir vurgun bekliyordu. Gö· 
zü Istanbullu beli kırık Binnaz Ha
nımın evinde idi. 

9-•:k1-'-s P!nn:l'J\~ HC'\.f'JdoOanın a-

. ' . ·. . . . ' 
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Hay at Kaza ve Otomobi 

... Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

- ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 464' 

Haydarpaşa Lisesind 
1 - Kabataş ve İstanbul Liseleri leyli talebesinin 

tebimize müracaatla kayıtlarını yenilemeleri. 
2 - Orta ve Lise kısmın ıı yeniden leyli olarak gir 

isteyenlerin de mektebimize müracaat ederek kayıtlar 
tırmaları lazımdır. 

3 - Leyli tam ücret 225 liradır. Birinci taksit 
75 lira kayıt yapılırken alrnıı-. Resmi memur çocukla 
ve kardeşlere tenzilat. 

4 - Leyli talebe kayıt giinleri cumartesi, paza 
çarşamba saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar J-lıı 

paşa da Eski Tıp Fakültesi bi nasında ya9ılır. 
· 5 - Nehari talebenin, evvelce ilan edildiği gibi, 
köy Lisesinde kayıtlarına de\' am olunacaktır • (5077) 

• 
Istan bul Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinde 
İstanbul Adliye Dairesi için mübayaa edilecek . 

metro yerli Kanaveçenin pazar lığı 28 Ağustos 934 tar 
müsadif salı günü saat 15 de İstanbul Vilayeti Muha• 
liğinde müteşekkil alım satnn komisyonunda icra edilee 
lan olunur. (5094) 

T eoE"ha,., Relediye bahçesinde 

fıı:nbul Bılıdiıjnl Bu aktam 

$ehirTtiJatrosu 21,30 da 

111111111111111 
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KOKTEYL 

Büyük Operet 

Yazan Ekrem Reıit 

Besteleyen Cemal 

Reıit 

5323 

VAPUR<.;ULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T.Ielon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 26 

Ağustos 

PAZAR günü ıaat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, · Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

,,. ................ . 
llilliy~ı 
Aırm umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye İ.çin Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıiı • , ı , , • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • • 7 50 14 -

12 " • • • • • • • 14 - 28 -- Gelen. e-yrak 1reri verilme:ıı:.- Müddeti 
ıeçen nüıhala.r 10 kuruıtur.- Cuete ve 
matbaaya a.it itler için müdiriyete müra• 
c•at edilir. Ca.zetemis ili.nlann m .. 'uli1•• 
tini. kabul etmez. 

ralık sokaklarında sapa bir ev ki
ralamıftı. Elektrik getirtmif, çifte 
telefon koydurmuştu. lstanbuldan 
getirdiği eskimit kızları, körpe, tur
fa.,. da diye burada barındırır ve dı-1 
tarıya kiralardı. Bundan daha em
niyetli bir it olamazdı. Evde hiç 
bir şey yok. Ev sadece bir kısrak 
deposu. 

Sansaros uzun ketiflerden son
ra anlamıtlı ki bu evde geceleri hiç 
kimse kalmaz. Aşağıda orta biz -
metini gören çok ihtiyar bir kadın 
vardı ki yatsıda yatar, Belikırık 
Ayte de depoyu botaltıncakonyağı 
çekip sızardı. 

Sansaros ortaklama it yapmağa 
tövbe etmişti. Kaç defa ortaklama 
voli vurmuşsa iki güne varmadan 
ya biri gaınınazlamış, ya öteki kor
kudan her şeyi söylemiş olurdu. 

Gözü, Benli Mihrimah'ın odasın· 
da idi. Benli Mihrimah lstanbulu 
yıprattıktan sonra Hacıdoğana tur
fanda bir günet gibi doğmuştu. 
Yüz paralık hıyarın tanesini kırk 
bet kuruşa satandan tutunuz da 
imtiyaz,lı imtiyazsız til'ketlerden 
gıcırı bükme kazanana kadar 
hepsi Benli Mihrimahın vur
gunu idi. Bir onun odasını bel
liyebilae. Hiç bir feY bulama
sa bir kaç yüz kağıtlık bilezik kü
pe falan bulurdu. 

Türkiye iş Bankaıııı 
Bankamızm 10 un.:u yıldön ... 

nasebetile yapılacak vapur il 
çin muhterem davetlilerin ..ııt 

de vapurda bulurunalan rica ol 
Elbise serbesttir. 

Türkiye lı Bankası f 
bul Şubesinden: 

Bankamızın kurulutunun oıı 
dönümü münasebetile Galata,. 
sinde 26 Ağustos 1934 paz8! ı 
at 17 de açılacak .erıriye Jsl 
bulunan mebualamnızm huzur! 
rel vermeleri rica olunur. Adre 
IUnı olmadığından ayn ayrı 
gönderilememiıtir. 

Türkiye iş Bankası f 
bul Şubesinden: 

Zafer ve Tayyare bayranu"" 
!ayan 30 Ağustoı 1934 Perfenı 
nü htanbul, Beyoğlu, Galata f 
mizle Kadıköy ve Oskudar ıı.i 
zın kapalı bulunduğunu mıihte 
kadarlarnmza arzederiz. 

Kelepir satılık et1 
Bronzlu yatak odaaı tak 

çük ipekli aalon efyası, a~ 
lap, biri çini, biri emaiJJe 
soba, sekiz çekmeceli dolllP' 
ger dikit makinesi, küçülı: 
levhalar, bronz mangal, fll 
edevatı satılıktır. La Türki

1
1 

M. rumuzuna müracaat. 
24318. 

Dr. 1 H S A N SA ftf I 

Gonokok Aşı9 
Belaoğukluiu ve ihtilitıarı°' 
pek tesirli ve taze aııdır. J>İ 
Sultan Mahmut türbeli ~ı> 

Fresko barındaki kulalı:l,tl 
halkalı Lehli karısının itlc 
ri dama atılınıttı. Kötü~~ 
nın, Cıvık Eminenin evlet1 

ae gitmez olmuttu. Ç ,ol 
nın mütterileri zaten ayt1 

dendirler. 
Sansaros kendi kendill~ ~ 

Sanki bir Benli Mihriınll''1, 
mı? Ötekileri de açmak ı0 J 

Belikmk Ayşe Hanııııt_!1 e 
na bititik viran ev, meıı:olj,. 
tendi. Boştu. Yatsı vaktı ~,Jı 
zamanı bularak bot eve g~~' 
van arasından öbür eviıı i 
küçük balkonuna sıyr1lıP 
pek kolaydı. 1J' 

Ve ertesi gün gazete Y":j r 
tanbullu Ayte Hamının efil~ 
muf. Dört bet yüz lira)'"ll ,l 
r~ ~~ t;lmaa çalın~•f· J:l'Je~ 
kıtı ımışler. Ayak ızle.rıfl ,ş. 
imiş. Birisi nalçalı kunıl11,1ıc: 
iskarpin, üçüncüsü de ç~ g~t'" 
bıkalıları, bu işte şüphe~ ıı ~ 
si lazrmgelenleri ya ;

11
, ı 

Bunların arasında ıne• 1 ,ıı 
Sansaros ta varm•f· F a1'jıl'ıt. 
görülemediğinden bır.1>1''.ıtef 
bıtanın bul?~ğu mühılllf:ıı~1 tırtmamak ıçın bundan -jlıl'' 
lat ve:ımek münasip defi iıı' 
sızlar yakalanmak üzere Ji 

_ Bitffl 
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iş n ası On Senede eler •t 
• 

mi·}; 
dolgunluklar vardı --... 

Iktısat ve teknik sahasında da Türk bilgisinin canlı bir delili olan bu 
müessesenin on senelik iş blançosunda muvaff akiyetli 

Hasan Beye verildi. Kurulacak mü 
esseseye de ~azi Hazretleri ad ver
diler. "İş Bankası., olarak konulan 
bu ad, yeni Türkiyenin iktisadi gi
dişinde ne güzel bir addır. 

işe başlarken 
Şimdiki iktisat vekili Mahmut 

Celal Bey 8 temuzda bankanın mü
saadesini almağa teşebbüs etmitti 
Her şey hazırlandıktan sonra ilk 
safhada mütevazi bir sermaye ile 
yine mütevazi bir faaliyet sahasına 
çıkılmak münasip olacağı düşünül
müştü Evvela banka muamelatına 
başlamak, sonra memleket iktisa
diyatrnda ve memleketin kazanabi-

1 leceği hususlarda işe girişmek.. 
Mahmut Celal Bev'İ<Iı o zaman sö, 

- - - - -

Galata ve sair yerlerde şubeler açı
yordu. 

Bunlardan başka İskenderiye ve 
Hamburgta da şubeler açılmıştı. 

Banka işleri ilerledikçe, bilanço
da genit bir inkitaf gösteriyordu. 
Bu inkitafı rakkamlarla töylece hü 
lasaten yazabiliriz: 

1924 te 3,623,149,91, 1925te 
12,899,338,07, 1926 da 30,067,173, 
88, 1927 de 53,723,021,86, 1928 de 
62,969,861,14, 1929 da 76,525,357, 
86, 1930 da 78,093,576,26, 1931 de 
75,278,239,35, 1932 de 77,064,566, 
23, 1933 te 88,474,425,81 lira .. 

Girişilen işler 

lanıet Pa~a Hazretleri ve Celal Bey kömür havzasını gezerken ·· 
ku İt bankası buğün onuncu yılını emiyorlar, emiyorlardı ı 
k tluluyor. Memlekette Türk ban· Çiftçi tetkilatsızdı, atar ve ilti- ""' ·~"""' 
acılığını kuran ve on sene gibi kı- zamın yükü altında eziliyor, bir tür 

it Bankası ilk ticaııet yıllarında 
bütün gayret ve mesaisini tamamen 
ticaret kredisi ihtiyacını gidermeğe 
hasretti. Bunda muvaffak oldu ve 
semerelerini gördü. Diğer taraftan · 
bankanın ç?~~ş~ıŞı muh~~lerde ~al- I 
kın gösterdıgı ıtımat mutemadıyeın · 
genitleyip kökleşiyordu. Bunun ne
ticesi olarak ta mevduat artıyordu. 
Bu itimat kartısında banka yeni it
lere giritti. 

&a. bir zamanda Türkiyenin her la- lü belini doğrultamıyordu. 
hafına tamil genit bir faaliyet sa- Diğer taraftan bir harpten çıkıp 
d a.aı açan bu milli müessesemizi el- diğer harbe giren imparatorluk 

e ettiği muvaffakiyetlerden dola· memleket iktisadiyatını düzene koy 
Yİ evvela tebrik ederiz. mak vasıtalarını dütünmek föyle 
I f Bankasını ve bataııdığı itleri an dursun, en alıftığı kolay yoldan gi
a.ınak ve bilmek, yalnız o müesse- derek boyuna istikrazlar yapıyor, 
~el'_~ ~ünhasır bir anlayıt ve bilgi· belini bu sayede güçlükle doğrultu
f eg~ldır. it Bankasının on senelik yordu. 
.. ~ıyetinin memleket iktiıadiyatı imparatorluğun kırk yıllık müva
~erindeki tesirlerini ve elle tutu- zenesizliği göz önünde tutulacak 

kozluda kömür iş'in tesisatından 
la.cak halcik h 1. d ·· ·· ·· ·· ô .. ; at a ın e gozumuzun 
!1\ınde duran faydalarını da anla

llıa.k ve bilmek demektir. 

0 
8üYiik Gazi bankayı kuraricen, 

1 ta.da çalıtanlara ve çalıtacak O• 

ha.ıılara bu müessesenin güdeceği 
ife~efi göstermitlerdi. Gururla ve 
~ tih~r!a ~öyliyebiliriz ki, müesae-
1 I ııoatenlen yolda tatmadan, ıe.r
~~dan, dikkatle ve isabetle yü-

Uftür ve yürümektedir. 
t ~•ırıanlı idaresi ile Cümhuriyet 
to\l!J~ıninin maliye ve iktisat sistemle.;, t lrıukayeseye bile deymez. Biri· 
\> l'Ç, harçtn·. öteki nizam ve nıü
ti~en.edir. Yalnız fU var ki, Cünıhu 
la.ket _ıraresi eski derbederliğin bı
a.ı tıgı kötü mirası da omuzlarına 
le~'t bulunuyor. Sırf eski kötülük
llıi teınizlemek ve Türk terefini te-
~ Ve üstün tutmak için .. 

Si •ıtıanlı idaresinde Türkler çift
tı;ı'.y~ker ve memurdu. Ticaret, sa
ta.,;'. h~tta küçük zanaatlar bile 
dı.ı 1 T ı.irklerin elinde bulunuyor
ile' ICapitülaayonlarrn da yardımı 
lıı.ı ~etı:ıleketin bünyesine yapıtan 

Ll'~~ ~a: =;, • .ı •• , 

ibrete değer bir manzaradır. 
Bunu kısaca anlata bilmek için 

bir kaç rakkam zikretmek kafidir. 
1880 da 9 milyon açık, 1890 da 10 
milyon açık, 1900 de 9 milyon açık 
1910 da 19 milyon altın lira açık .• 

O zamanki ithalat ve ihracatı
mızda mülhit bir manzaradır. 

1913 te 40,809,682 lira ithalata 
mukabil, 21,436, 120 lira ithalat .• 
Bu manzaranın karşısında toplu bir 
halde kıric yıllık netice 4 milyarlık 

1 bir servetin memleketten çıkıp git
tiğidir. 

Cümhuriyet idaresi memleketi 
hu vaziyette ele aldı. Maziyi tasfi. 
ye etmek ve istikbale doğru en e
min yolları mevcut ihtiyaçlara gö
re çizmek lazımdı. 

ite başlandığı zaman, iktisadiya
tmııu elimizde tutacak müessesele
re, bilhassa milli bankalara ihtiyaç 
vardı. İt Bankasının kurulduğu ve 
hatta kurulduktan sonraki senelere 
kadar, memlekette bı-.nkacılrğı ec
nebilere has bir imtiyaz zanneden
ler, Cümhuriyet idaresinin bu raha 
mediler. İş Bankası yalnız onlara
değil, bütün dünyaya yeni Türki-
yede Türk ikti.<::ıtçılığırıın ve ban· 
kacılığının ilk, fakat emin adımı
nın atılmış olduğunu gösterdi. 
Yalnız siyasi istiklalimizi de
ğil, iktisadi istiklalimizi de kurtar
mağa azmetmiş olduğumuzu gördü 
Ier. 

iş Bankasının afağıda kısaca yaz 
dığımız on yıllık faaliyet bilançosu 
yürünülen yolda sağlam bir gidit 
olduğunu göstermeğe kafidir. 

Bunun böyle olacağını ve böyle 
olması lazım geldiğini evvelden 
gören büyük şef, bir gün Çankaya. 
da toplanan icra vekilleri heyetine, 
halkın doğrudan doğruya itimat 
ve itibarından doğup meydana ıte
lecek tam manasile milli bir Türk 
bankasının kurulması lüzumuna i
pret etmitlerdi. Gazi Hazretleri 
yurdun kredi ihtiyaçlarıını temin ve 
ümranına hizmet edecek milli ve 
modem bir bankayı halkın emni
yet ve itimadından da yaratmak is
tiyordu. 

O içtimada esası kabul olunun
ca, kanuni formüller dairesinde ni· 
zamnamenin hazırlanması o vakit. 
ki ticaret vekili Trabzon mebusu 

Gazi. Hazretleri bankanın merkez 
binasında Mahmut Celal ve Recep 

Zühtü Beylerle 

!ediği bir llÖz vardır. Demişti ki: 
"Ben milli cidalde ayağımda 

çarık, vatanın selamet ve menfaati 
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Evvela milli bir sigorta tiriceti O· 

larak Anadolu sigorta şirketini, 
Zonguldakta kömür tirketlerinin 
mühim bir kısmını itletmek itini 
ele aldı. Bunlardaııı başka teker aa
nayiinin memlekette ilk eseri ola
rak Alpullu şeker fabrikasının da 
kurulmuına iştirak ederek, bu su
retle büyük ıanayiin ilk temellerini 
nin atılmasına delalet etti • 

itibarı Milll ile birleşme 
Banka faaliyet sahasını her ve

sile ile genişletmek imkanlarını a
rıyordu. Bunun içindir ki, kurulu
tunun dördüncü yılını tamamla
madan İtibarı Milli Bankasını bün
yesine ilhak etti ve bu suretle milli 
ölçüde büyük bir hareket yapmıt 
oldu. 

Memleketin muhtelif tehirlerin
de nisbeten ufak sermayelerle yer 
yer teşekkül etmiş bulunan birçok 
orta ve ufak bankalar gibi itibari 

Bankaya on senelik mevduat grafiği 

uğurunda İzmir dağlarında dola- milli bankası da milli mücadeleden 
tırken, hatırımdan ne mebusluk, sonra canlanmağa ve kalkınmağa 
ne vekillik geçmitti. Ben memleke- batlamıftı. Ancak eski rahneleri ka 
tin iktiaaden yükselmesine çalı9ma- patmak lazım geliyordu. Buna da 
ğı gaye edinmittim ve bana bu iti kısa yoldan varmak icap ediyordu. 
verenlerin itimadı kafidir . ., Esasen faaliyet sahaları hemen he-

20 ağustos 1924 te icra vekilleri 
nizamnameyi tasdik etti ve tiı<ket 
26 ağustosta kat'i olarak kuruldu. 

Sermaye 
İt Bankası her biri on lira itibari 

kıymetli yüz bin hisseye ayrılmıt 1 
bir milyon liralık sermaye ile kurul 
mutlur. Önce bu sermayenin dörtte 
birini istiyerek ite ba1lamıştır. Ban 
ka kurulduktan sanra derhal etraf. 
tan, bilhassa Ankaradan layik ol
duğu itimadi gördüğü için hisse se
netleri kısa bir zamanda plase e
dildi. 

Gün geçtikçe mevduat artıyor
du. İlk sene sonunda iki buçuk mil 
yon liralık bir mevduat temin edil
miş bulunuyordu. 

1925 ten itibaren bankanın itle
ri birdenbire hızlandı ve bütün 
brantlarda müvazi bir inkitaf bat
ladı. 1930 da hamiline ait olarak 
çıkarılan 100,000 hisse senedi ka
mil en satılarak, sermaye bet milyo 
na yüksetildi. 

Bankaya mevduat ta mütemadi
yen artıyordu. 

Şeker fabrikalarından biri•inin mu
azzam istihsal cihazlan 

men ayni olan bu iki milli müesse
se, daha verimli neticeler almak i
çin birletmeği faydalı gördüler ve 
birlettiler. 

İtibari Milli Bankasının dört mil 
yon lira itibari sermayesinin tedi
ye edilmiş olan sermayesinin yarı
sının da ilavesi suretile, it bankası
nın dördüncü yılında sermayesi 
dört milyon liraya çıktı. 

Tasarrufu tef vik 

İtler bu tekilde inkişaf ettikçe 
bankada muamelesini genitletiyor 
ve yeni tubeler açıyordu. 1924 te 
yalnız İstanbul ve Ankarada tube
leri olan banka, 1925 te İzmir ve 
Bursada tubeler açmıftı. 1927 de 
Adana ve Samsunda da müteakip 
senelerde Trabzon, Balıkesir, Edre
mit, Ayvalık, Giresun, Zonguldak 

i Kay.se~i, Mersin, Bergama, Tarsu-.'. 
Nazıllı, Akhisar, ödemif, Zile, Er
zurum, Ordu, Isparta Milas Kon.
ya, Uşak, Gaziantep,' Mani;a Be
yoğlu, Antalya, Kars, Bartin, 'Eski
tehir, Adapazarı, Bafra, İnebolu, 
Malatya, Uzunköprü, Sivas, Dıyarı
bekir, Af,,,..- "-'..;i·far, Kadıköy, 

Bankanın halka, batka bir reh
perliği daha oldu: Tasarrufu teş
vik etmek. Bunun için müessese 
kumbaralar ihdas ederek, geniş öl
çüde tasarruf propagandası yaptı. 

1 

Beyazıt ıubesi ve müdürü Nüzhet Bey 1 
1 

Büyük, küçük, kumbara alıp ta 
tasa~f yoluna girenler, bankanın l 
bu yermde rehperliğini unutmıya- ! 
caklardır. 

Tasarruf hareketinin bu ilerleyi~ 1 

Kömürif'in Kozludaki 'kömür yıkama yeri 
şi, bankanın normal seyrindeki in- saiye mütevakkıf olan bu teşebbü
kişafından maada birçok yeni mev se İt Bankası tesis eylediği Kömür 
dualın daha müesseseye emniyet it ve Türk it tirketlerile dahil oldu. 
edilmesini intaç etti ve müeasese- Bugün dokuz sene gibi az bir za
nin kredi kabiliyeti de bu suretle manda bu tirketlerin elde ettikleri 
genitledi. neticeler çok memnuniyet vericidir. 

Demiryollarda banka . ı, Bank~sı k?mür ~abasında il~ 
Hükfunetimiz devamlı imar siya 

setinin büyük eserlerinden biri o
lan demir yolu intaatını bir an ev
vel bitirmek için, bu intaata ait te
diyatın kısmen vadeli hazine bo
noları ile yapıyordu Banka bu bo
noları kabul ve iskontoya başladı. 
Bu sayede yavaş yavaş memlekette 
bu ~ekilde finansman için esaslı b• 
mali piyasa teşekkül etti. Şimdi · 
hazine bonoları, yerli ve yaban 
bütün bankaların tehalükle ve s• 
ve seve iskonto ettikleri en mutebe, 
kağıtları teşkil etmektedir. 

Konsorsiyomda banka 
Banka Türk paras1nın istikrarı

nı temin makaadile hükumetin ban 
kalarla müştereken teşkil ettiği kor 
sorsiyom faaliyetine başından sr 
nuna kadar ittirak ederek, hükı 
met tedbirlerinin derhal semere v~ 
mesi için, milli bir vazife halinde 
bütün gayretini harcadı. / 

lzmirin imarı 
İt Bankası yurdun <İ.mar işlerile 

de yakından alakadar olmaktadır. 
Netekim yurdun kıymetli bir parça 
sı olan İzınirin imarı için, İzmir b 
lediyesinin çıkardığı iki milyon 
ralık tahvilatı tamamen plase etn 
ği üzerine aldı. 

Banka, geçen sene çıkarılan E• · 
gani demir yolu istikrazının maz· 
har olduğu rağbet, halkın devlet 
maliyesine itimadını göstermekle 
beraber, bu husustaki cereyanın mü 
sait bir şekilde inkitafına da iimil 
olmuttur. 

Sanayide bankı 
Banka, ham maddesi, memleket 

te yetiten sanayimi kurulup genit
lemesi için ilk çalışma yılından iti 
haren alaka göstermiştir. 

1924 te hemen teessüsünü mütea
kip maden kömürü itlerile alaka
dar olmuştur. Herkes bilir ki, kö
mür dünya itlerinin en mühimle
rinden biridir. Sakladığı kömür cev 
beri itibarile çok zengin ve kıymet
li bir mıntaka olan Zonguldak hav. 
zasının kabiliyet ve imkanlarının 
memleket için verebileceği fayda
ların çok aşağısında randman alın
dığı muhakkaktı. Nihayet İt Banka 
sının delaleti ile Türk teşebbüsü 
daha teknik ve genit mikyas~ bu
raya da girdi Uzun ve çok çetin me 

ıf olarak bır mılyon !ıra ıermayelı 
"Türkit maden kömürü itleri Türk 
anonim tirketi,, ni 1 temmuz 1926 
senesinde kurdu. 

Şil'ket kurulduğu zaman yıllık ıs 
tibsalatı 130,000 ton yıkanmış kö
mür iken, 1933 yılında bu verim 

r 

Bankanın bugünkü merkez binası 

193,000 tona çıkarılmıttır. 

Kömür istihsalatının artıfı diğer 
aanayiimizin de istifadesini temin 
etmektedir. lt Bankasının teessü
sünden evvel madenlerin ihtiyacı 
olan direkler Romanya, hatta bveç 
ve Norveçten getirilirken bugün 
memleketten temin edilmekte ve 
1929 dan beri bu it için yerli sana
yie 710,115 lira ödenmit bulunmak 
tadır . 

Tül'k kömürcülüğünde bankanın 
en mühim eseri kömür iş tesisatı
dır. Kömür it tirketinin tesisatı ta• 
mamile moderndir. Yıllık ihracat 
mikdarı her sene muntazaman art
maktadır. 

Antrasit fabrikası 
Bet yıllık iktisat proğramında, 

Z0nguldakta bir sun'i antrasit fab
rikası kurulması vazifesi Sümmer 
Bankla müflereken İt bankasına 

(Lfıtfen sahifeyi çeviriniz) 

Ankarada fpek l,'in safıf mağazasının d~ı 



verilmiştir. Temelleri Başvekil Haz 
retleri tarafından atılmıt olan bu 
fabrika memleketin en mühim bir 
ihtiyacını kartılıyacaktır. Bu fabri
kada kömürün benzol, katran gibi 
müttakaları da istihsal edilecektir. 

Şeker sanayii 
Bankanın vücude getirdiği sana

yi meyanında en mühimlerinden 
biri de şeker sanayiidir. Zirai mah 
sulatımızdan pancara istinat eden 
bu sanayi pek ehemmiyetlidir. Şe
ker sanayiinin Türk çiftçisine de 
yalnız pancar bedeli olarak 8,5 • 9 
milyon lira vermek ıuretile yardı· 
mı dokunmaktadır. 

Kurucular 1926 senesinde U· 
tak ve AlpulJu teker fabrikaları· 
nın temellerini atmıtlar, bin bir 
mütkülatla mücadele ederek ve 
her sene tedricen faaliyetlerini 
muntazaman arttırarak seneden se· 
neye bir tekamül eseri göstermit
ierdir. 

Tp.rkiye teker sanayii uğradı
ğı biıtUıı maddi ve manevi güç· 
lüklere rağmen, diğer memleket • 
lere nazaran çok az bir zamanda 
memleketin muhtaç olduğu tekeri 
yetittirmek imkilnuıı bulabilmit • 
tir. Bu ilhamı veren de Büyük 
Gazidir • 

Gazi Hazretlerinin 20 kanunu 
evvel 1930 da Alpullu teker fab
rikasını teşriflerinde deftere yaz· 
dıkları hatıralarından tu cümleyi 
alıyoruz: 

"Memleketimizin her müsait 
mıntakcuında feker fabrikaları • 
nın çoğalmcuı ve bu suretle feker 
ihtiyacının temini mühim hedefle
rimiz sırasında tanınmalıdır.,, 

Memlekette Gazinin emir ve ir
pdı ile açılan teker sanayii çift • 
çilerimize yeni bir mahsul kazan
dırmıt oluyor. 

Bugün dört fabrikamızın ekim 
sahaları takriben yanm milyon 
dönümdür. Bir dönüm pancarın 
çapa, sökme ve nakliye itleri 11 
amele yevmiyesile başarılabil • 
mekte olduğuna nazaran, bu ame
liyat takriben 5.500.000 amele yev 
miyesine çıkar. 

Çapalama ve sökme ameliyesi
nin 160 günde ikmali lazım gel
mektedir, ki mecmuu 5,500,000 
amele yevmiyesine nisbetle müte· 
madiyen 160 gün aşağı yukarı 35, 
bin kitinin tarlada işlemeleri la
zımdır. Bundan başka mühim 
miktarda amele teker fabrikasının 
itletme kısmında ve melastan is
piıto yapan ispirto fabrikasında 
çalı.maktadır. Birçok amele de 
pancar nakleden trenlerde, pan· 
carı tahliyede, kömür ve kireç o
caklarında iş bulmaktadır. 

Şu hesaba göre, ekilen pancar 
sahası ve bundan alman mahsulü 
ifliyen fabrikalar memlekete sene
vi takriben 1.000.000 gündelik it 
temin etıni' oluyorlar. 

Bir sene zaııfında mevcut dört 
şeker fabrikamızın memlekette ya
ratacağı fazla iti ve muhtelif sa
nayi tubelerine temin edeceği ka
zancı ~yle telhis edebiliriz : 

a) Takriben 270,000 çiftçi 
650,000 tondan fazla pancar ye
tiştirir ve 8,5 - 9 milyon lira ka
zanır. 

b) 65.000 tondan fazla yerli 
maden kömürü sarfedilerek kö
mür havzalaNmıza 650,000 liralık 
fazla satıf temin edilir. 

c) 650,000 kadar şeker sandı
ğı kullanılarak kereste sanayiimi
ze yeni bir faaliyet sahası açılmıt 
olur. 

d) 900,000 tondan fazla nakli
yat yapılarak dahildeki muhtelif 
nakil vasıtamıza tahminen 2 mil
yon liralık bir hasılat temin edil
mit olur. 

e) Fabrikalarımızın faaliyeti
ne iştirak eden muhtelif itçi ve 
memurlara bir buçuk milyon yev
miyeye yakın it yarıatılır • 

Alpullu fabrikasının yalnız 
1933 te tahakkuk eden vergileri 
iki milyon lirayı geçmektedir. 

Yu11 İf ve lpekiş 
. it Bankası Orta Anadoluda, 
Ankarada evvelce teıis edilmit, 
fakat muhtelif sebepler yüzünden 
itletilememif olan mensucat fab
rikasını satın almıt ve kurduğu bir 
tirket elile itletmeğe başlamıt • 
tır. 

F~~ri~.a ma~~Iatı derhal rağ· 
bet gormuf ve ıkı sene içinde üç 
miıli büyütülmüttür. En asri tec
hizat ile tekemmül ettirilen bu mü
euese bugün en müfkülpesentle • 
ri memnun edecek derecede güzel 
kuma,lar çıkarmaktadır . 

Müessesede 250 amele ve müs
tahdem çahtmakta ve yılda 300 
bin kilo y\İn ve tiftik ve 28 bin 
kilo Avrupa ipliği itlenmektedir. 
Yılda istihsal edilen asgari ku
mat miktarı 125,000 kilodur. Ay
rıca 90,000 kilo ince kumat çıka
rılmaktadır. 

it Bankası ipek mensucatında 

da iyi neticeler veren ipekit mües-ı 
seseshıi kurmu'tu"' ipekçiliğin 
bizdeki eski şekli gayet iptidai 
ve klasik birkaç kumata münha
sır tezgahçılıktan batka bir fey 
değildi. 

Kozamız bakımsızlıktan hergün 
evsafını kaybetınekte bulunuyor • 
du. Moda yüzünden milyonlarca 
liramız harice gidiyordu. lpekit 
müessesesi mamulatı ve muhitine 
yaptığı ir,atkar tesirler ile memle
kette ihtiyaca göre moda kumat
ları yapmak imkanlarına önayak 
oldu ve bunda da muvaffakıyet el· 
de etti. 

Sigorta iflıri 
it Bankası tarafından 1925 se

nesinde bet yüz bin lira sermaye 
ile kurulup ite batlathrılan Ana
dolu sigorta tirketi bugün muvaf. 
fakıyetle yürüyen emsali arasında 
çok kıymetli ve itibarlı mevki ka
zanmıt olan bir tirkettir • 

Sigortacılık tekniği sigorta 
muamelatı dolayısile tirketlerin 
üzerlerine aldrklan riskin tak • 
simini ve tevziini İcap ettiııir. Bu 
sebepten tirketler yaptıkları itle
ri mükerrer sigortalara taksim e
derler. 

Bu kabil sigortalar yüzünden 
yılda dıtarıya dört milyon liraya 
yakın bir para giderdi. Bunun Ö· 

nüne geçmek için it Bankası da 
bir de milli mükerrer sigorta tir
keti kurmututr • 

Bu suretle memlekette milli si
gortacılık ta teessüs etmif!:ir. 

Kunduz şirketi 
Milli servetimizden orman mah

sulatrmızı kıymetlendirmek mak
sadile İt Bankasının Kunduz or
manları Türk Limitet tirketi adı 
altında bir de orman tirketi var
dır • 

Yüz yirmiden fazla amele ça
lıtan Bafrıadaki bu tirketin fabri
kasında alakadar olduğu orman
dan timdiki halde senede 20 bin 
metre mikabı ağaç itlenmekte • 
dir. 

iş Limited, Mısıriş Limited re 
iş komimport 

it Bankası istandardize mal ih
r~c_ı ve Türk mahsulünün kıyme
tının .alıt ve sahtının tanzimi ga
yelerıle bet yüz bin lira sermaye
li iş Limitet tirketini tetkil etmis-
tir. . 

Gene Türk tacirlerinin malları
nı en müsait ve muvafık teraitle 
satıfa arz ve tacirlerimizi Avrupa 
piyasalaııına ahttınnak, her türlü 
malfunat ve İrtatlarile tenvir et
mek maksatlarile Hamburg ve 
lskenderiye gibi mühim mahreç 
iskelelerimizde açılan it Bankası 
tubelerinin yani başında ve müs
takillen çalıtan Mısır Limitet ve 
it Komimport ticaret tubeleri te
sis edilmittir , 

Ergani bakırı 
1936 senesinde itlemeğe baslı

yacak ve itlemeğe batladığı tar
0

ih
ten İtibaren de çok kıymetli bir 
ihNlç emtiası olmak itibarile ikti
sadi hayatımız için büyük fayda· 
ları dokunacak olan Ergani Bakı
rı Şirketinde de it Bankasının mü
him miktarda hissesi vardır. Ma • 
den fevkalade zengin cevheri ha
iz bulunmaktadır . 

Vergi sistemlerin
de yeni değişiklik 

. (B":şr 1 inci sahifede) 
n ikmal edılmek üzeredir. Beyoğlu ci
hetinde yalnız 7 müfettiı vardı. Bu ci • 
hete 7 tahakkuk miifetti§inin tayini iç.in, 
vekalete inha yapılmııtır.. V ekilet, bil 
hassa tahakkuk müfettitleri vaziyete e
hemmiyet vermektedir. htanbul cihetine 
ele yeniden miifettiıler tayin edilecek • 
~r. Mü~ettiı ka~rosunun azlığı dolayı. 
sıle, mukelleflenn verdikleri beranna • 
"'.~le_'."İ_n tetkikinde timdiye kadar çok 
guçluııe maruz kalnuyordu. 

~azanç kanununa müzeyyel bir mad 
de ile, beyannamelerin tetkiki· h .. uıuaun .. 

iş Bankasının 
Onuncu yılı 

(Başı 1 inci sahifede) 
devri, iktisat devri mefhumu ile ifa
de olunabilir.,, 

Pavyonlar 
Serııiye ııirince sağdan ve soldan 

birinci ve ikinci pa-yyon (!banka pav· 
yonu) dur. Burası son derecede zevk· 
le yapılmıfbr. En kötede Tiirkiye ha· 
ritasında 1 ı Bankasımn meTkezinden 
(Ankaradan) nasıl bütiin Anadoluya 
yayıldığı gösterilmektedir. 

Ve bunun altında it Bankasının An
kara merkezinin kontrplak iizerine res
mi yapılmı§br ID, bu suretle banka· 
nın 49 tnbesi canb olarak görülmekte
dir. 

Bu pavyonda l § bankasının tarihçe· 
si ve umumi faaliyeti göriilmektedir. 

Giizel §ekle konan duvarlarda Gazi 
Hazretlerinin bankayı ziyaretlerine da
ir, ismet Paşanm bankayı açmasına da
ir, Celi.! ve Mahmut Beylerle birlikte 
alınmıı tarihi resimler aaılmıtbr. 

Duvarlarda 924 senesinden itibaren 
bugüne kclar lı Bankasının nasıl İn· 
kişaf ettiği grafiklerle gösterilmekte 
ve izahat veren yazılar okunmaktadır. 

Bankanın soldaki pavyonu, iş ban
kasının milli tasarruf hayatımızda ya • 
rattığı inkiıafın tarihçesi grafiklerle 
çok güzel gösterilmiıtir. 

Burada bankaya halkın itimat ve 
teveccübünü ııösteren temsili resıimler 
vardır. 

Buraya asolan bir levhada ıu sözler 
yazılmııtır: 

"Cumhuriyetten evvel: 22 buçuk 
milyon sermaye ile 11 bankaya 36 
milyonluk Oomanlı kiitleai ancak 906 
bin lira emniyet ediyor. 

Bugün halkın, Türkiye I§ bankasına 
mevduatı 50 milyon lirayı geçmiıtir . ., 

Burada sanatkarlarmıızın tasarrufa da 
ir güzel resim ve karikatürleri vardır. 

Şek ... pavyomnrda Alpullu ve Eski
ıehir fabrikalarmda ne suretle teker 
yapıldığı ve vwuhla ııösteTilmekte ve 
grafiklerle malı'lıııat verilmektedir. 

Kömürit pavyonu: Bankanın alaka
dar olduğu maden kömürii itleri ano
nim tirketi, Kilimli kömür madenleri 
Türk anoninı ıirketi i.stihsalat ve inki • 
§aflan gösteTilınektedir. Grafikler bu
lunmaktadır. 

Pavyon bir kömür ocağını andır
maktadır. Ortasına da kömiir havza. 
11nda ilk kömürii ketleden Uzun Meh
medin hatırasını canlandıran bir hey • 
kel bulunmaktadır. 

Yüniı, lpekiı, aiogorta<:ıbk pavyon. 
lan ile muhtelif itler pavyonu da cid
den güzeldir. 

Sergide bir levha üzerİnde de Gazi 
Hazretlerinin, it Banka11nm dokuzun
cu yıldönümü münaaebetile kendileri • 
ne saygılarını sunmağa giden banka 
erkanına hitaben söyledikleri ıu büyük 
sözler vardır: 

"iv bankcuının dokuzuncu yıl dö
nümünü bütün mensuplarına tebrik 
ederim. Is Bankası mütevazi bir 
sermaye ite ife bavlamıft•. Müteva
zi olan maddi sermaye idi. Fakat 
manevi sermayesi çok büyüktü. 
Çünkü işin ba~nda gayet kıymetli 
haliik ve sebatlı Celal Bey ve onun 
yanında birkaç kişiyi geçmiyen 
güzide arkadaşlar bulunuyordu. 
Bu, maddi sermayenin yüzlerce mis 

li ile işe başlamlf ve hiç muvalla
kiyet göstermeden batmış nice mü
esseseler tanırız. Demek ki, bir mü
essesenin ya,aması inkişaf etmesi, 
muvaffak olması, o müessesenin ba 
fına geçenlerin haliik, dürüst ve i
manlı zatlar olmaııına bağlıdır. 

Banka memleketimizin iktisadi
yatına çok nafi hizmetler ifa et· 
miştir. Bence bütün bu hizmetlerin 
fevkinde daha büyük olan bir hiz
meti de gençlerimizi bankacılığa 
yetiftirmif olmcuıdır. En çok bu
nunla iftihar ederiz. Celal Beyin 
iş Bankasını tuiste ve onun inki
fafında gösterdiği muvallakiyeti
fİmdi bapnda bulunduğu iktisat ve 
haletinde de göstereceğine fÜphem 
yoktur. Bankanın yıl dönümünde 
bu münasebetle Celal Bey aclını an
mağı bir borç bilirim. iş Bankcuına 
yeni ve daha parlak muvaffakıyet· 
ler dilerim. Bu duygularımı arka
daşlarınıza liitlen söyleyiniz,, 

it Bankası, bu gÜzel sergi ile halkı· 
mıza bankacılık hakkında çok canlı ve 
çok ameli bilgi!... vermektedir, 

Salahattin Refi< Bey.in nezaretinde 
sergide birçok Tiirk a-ıkarlar çalıı
mrıbr. Salabattin Refik Bey de bu 
muvaffak eserde ııeceli günclüzlii dur
madan takdire cleier bir surette çalıt
mıfbr. 

Beyazıt fuben 

da, hesap mutehassuları ve t-L-'-' k ·· 
f . 1 • l"h" ~ ..... u mu etb§ en sa a ıyettar kılınmıtlardı. Fa • 

it Bankasının Beyazıt ıuiıeainiıı a-
çılnıa11 da bugiin ıal>ahleyin hususi 

kat müfettiılerinin itlerinin çokluğun • 
dan, tetkiklerinin mahiyeti İkinci tetkik 
olması lazuuııeldiğinden, tahakkuk mü • 
fettiılerinin beyannameleri tetkikine im 
kan ııörülememekte idi. 

Buııün htanbulda, 930 takvim sene
sine ait, tetkik edilecek 2000 den fazla 
beyanname vardır. Bu beyannameler 
935 haziranına kadar tetkik edilmezse, 
vergiler mururu zamana uğrar. Bu mu• 
~ zamana meydan verilmemek için 
~alıye tetkilitında İcap eden biitün ted
b!rler alınacakbr. Tahakkuk müfettiıle
'!n~en maada, beyannameleri tetkike sa
liıhıyettar olan, Beyoğlu cihetinden 3 he-
dap müteha~sısı vardır. lstanbul cihetin-

e hesap mutehaasm mevcut değildir. 
Y • Yen; tarhiyat 

"k .e'!
1
1 k~:'nç vergiıi tarhiyat itinin ce~ 

~ tı~ ec~gı hakkındaki fayialar aaılsız
ki · enı ~azanç kanununa ııöre tarhiyat 

nunusanıde hatlar. Haziranda tahak
kuk safhasına intikal eder. Binaenaleyh 
altı ay, muamele iç·n, kanunen bırakıl: 
mıı bulunmaktadır. 

surette yapılacaktır. 
Deniz gezintin 

it Bankasımn onuncu yıldönümii 
~ü~~ti!e bu aktam bir deniz ge
zmtisı tertıp olunmuıtur. lzmir vapu
ru saat 21 de Galata rıhtımından kal
kacakt'! .. Boğazlar ve Marmarada ay• 
d.a gezıntı yapılacaktır. EllııUe seTbest
tir. 

Celal Bey iş Bankasında 
~ ~v~ giin tehrimize gelen lkbsat 

Vekilı Celal Bey dün öğleden ıonra lı 
Bankasına gelerek geç vakte kadar met 
gul olmu,tur. 

1 iş ve İşçi 1 , _ _...;...;....___. 
Milliyet bu ıütunda İf .,. İfÇİ iati· 
~'!1.-r• ta~ut ediyor. lı ııe ifri 
utıyenler bır mektupla lı büro • 
mu.za müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Or:t~ ~ektep . !ahsilim var. Her İt 

yapabılınm. Şeraıtım çok ehvendir. Mil 

(MÜTEFERRİK HABERLER) 
MAHKEMELERDE 

Tahkir ve Tahrif 
Var mı? 
Bir papas ve bir Rumca 
ırazete aleyhine dava 

Sava Hacı Mina Efendi i.sminde bir 
rum muallimi rumca bir gazete aley • 
hine hakaret davası açınıfbr. Hacı Mi
na Efendinin iddiasına ıöre kendisi 
bir papas aleyhine dava açını!, dava 
ettiği rumca gazete de bu davayı aii • 
tunlarına geçirmiştir. Fakat yazış tar
zı hakaret amizdir. Mina Efendi bu id
diasını isbat için mahkemeye bir de ter 
cüme vermiıtir. Fakat gazetenin sahip 
ve neşriyat miidiirü bu ten:ümenin yan 
lıı olduğunu, neıriyatta hakaretamiz 
bir ıey bulunmadığım söylemiş, hakiki 
tercümeyi takdim edeceğini söylemiş • 
tir. Muhakeme 3 Eyliile bırakıhnıttır. 

Hafta mecmuası aleyhine 
Belediyenin davası 

latanbul belediyesi Hafta gazetesi 
aleyhine bir dava açmışbr. Dırvanm ae. 
bebi Haftanın sinemaların kapanması 
dolayısile belediye aleyhinde hakareta • 
miz neşriyat yapını§ olduğu iddiasıdır, 
Belediye davasında bet bin lirada taz. 
minat i.stemektedir. Davaya dün Server 
Bedi Bey namına yazılan celpnamenin 
arkasına da "bu nam.da kimse olmadı • 
ğı., teklinlle §erh verilmiıtir. Mahke
mede llbami Safa Beye Server Bedi Be 
yin kim olduğu aorulmut. llfıami Sa
fa Bey de 

- Bu namı müsteardır. S..nu evvel
ce ben kullanıruıtım. Biıahara karde • 
ıim kullandı. Fakat mevzuu bahis ya -
zı benimdir ve o yazıda Serv... Bedi 
iın:zaamı da ben lı:ullanmıt bulunuyo • 
rum. demiıtir. 

Belediye vekili Rami Bey Server 
Bedi İmzasının Peyami Safa Beyin İm· 
zası olduğunu ve Peyami Safa Beyin 
matbuat i.leminde bu müstear nam ile 
tanındığım söylemiı ve kendi~in.in malı 
kemeye getirilmesini istemiJtir. lddia 
makamı da keyfiyetin matbuat memur· 
luğundan tahkikini iatemiıtir. Muha • 
keme bu cihetin tahkiki için evrakın 
müddeiuımmııliğe iadesi kararile ba§ka 
güne bıralubrutbr. 

TUrklUğO tahkır yok 
Bir avukatın ihban üzerine 

Büyük Millet Meclisinden izin a· 
lınarak Türklüğe hakaret noktasın
dan hakkında takibata b8'1anılan 
avukat Ali Şevket Bey hakkında
ki ilk tahkikat ikmal edilmiftİr. 

İstintak hakimi yaptığı tetki
kat neticesinde ihbarın doğru ol
madığı ve Ali Şevket Beyin Türk
lüğü tahkir etınediği neticesine 
varmış ve meni muhakeme kararı 
vermittir. 

Bir sene hapis edilecek 
Beyoğlunda Hayırlı apartıma • 

nında Landros efendinin etyala • 
nnı çalmaktan suçlu Süleyman e
fendinin muhakemesi dün ikmal 
edilmit ve bir sene hapse konul
masına karıar verilmittir. 

Gazete müvezzileri 
Çalışma saatlerinin temdit 

edildiği ve göm-
lek meselesi doğru değil 

Gazete müvezzilerinin bundan ıonra 
beyaz gömlek giymeleri hakkında yeni 
bir mecburiyet konduğu yazılıyordu. 
Diin bu mesele etrafında tahkikat yap • 
tık. Kendisile göriiıtüğümiiz sahibi aa• 
liılıiyet bir zat dedi ki: 

- Gazete satan müvezzilerin beyaz 
gömlek giymelerine karar verildiği yo
lundaki ıayialar doğru değildir. Müvez
zilerin akşamlan saat 7 den sonra faa • 
liyetten menedileceği haberleri de asıl • 
sızdır. Gazete satanlar hakkında, diğer 

eınaf ıribi, akıamlan saat tahdidi kaydı 
yoktur. Ancak, miivezzilere, fazla ba • 
ğınnamalan için ihtaratta bulunulmuı· 
tur.,, 

--o-
Hava raporu 

Sılır dereeei hararete ve denöz ..,.. 
viyeaine indirilmit barometre bu 18• 

bah: 
Saat 7 de 759, 14 te 759,5. Dere

cei hararel 7 de 21, 14 te 24,5. Azami 
derecei hararet 26, •ııari 19,5. 

Rüzgar poyrazdan esmiıtir. Azami 
aürati saniyede 15 ınetftye çıkınııtır. 

-o--

Deniz ticaret Müdür 
muavinliği 

iktisat veki.leti limanlar ıubeai mii
dürü Refik Bey, tehrimiz deniz tica
ret müdiir muavinliğine tayin edilmit· 
tir. 

Relik Bey yeni vazifesine baıla-
mıştır. 

1 Küçük haberler ı ._ ____ _ 
• Nedim Nazmi Bey - lzınir mül-

kiye baımiifettiıi Nedim Nazmi Bey 
bir ay iz!nle ~stanbula gelmittir. 

• Onıveraıtede - Dün ıehrimize 
gelen Pofonyalı seyyahlardan mürek • 
kep bir grup iiniveraiteyi ııezmiıler • 
dir. 

liyet lt hiiroıu S. M. rumu:zuna müra • 
caat. 

BELEDiYEDE 

Kapatılan bakkal 
Dükkanları 

Belediye ıikayetleri ve 
yeni vaziyeti tetkik ediyor 

Birçok bakkallar belediyeye miira· 
caat ederek nizamnameye muhalif hare
ketlerinden dolayı diikkanlannm ka· 
patıldığından ıikayet etmektedirler. 

Bakkallann ıikayeti bilhaHa ıu nok
talarda toplanmaktadır: 

Balikal diikkinında ekmek, peynir 
ve diğeT zaruri maddelerden itibaren 
sabun ve gaz gibi maddeler de vardır. 
Belediye memurları bakkallara yalnız 
gıda maddesi satacaklarını batka ıey 
ıatamıyacaklannı bildirmektedirler. 

Fakat bnna da imkan olmadığından 
bakkallann dükkanlan (nizamnameye 
muhalif) sayılarak kapatılmaktadır. 

Bu hususta belediyenin noktai. na
zan da ıudur: 

Nizamnamede yalnız gıda madde
leri satan dükkanlara ait madde var· 
dır. Bu da aarihtir. Binaenaleyh bak
kallar gıda maddelerinden b~ka tey 
oattıldan taı.dirde demal dükkanlarını 
kapablır. 

Maamafib belediye bu vaziyeti tet· 
kik etmektedir. Kıı mevsiminde bu 
noktalar diifiinülecek ve listeye ona ııö· 
re kayıtlar ilave edilecektir. 

Doktorlar ve difçiler için 
mesele yok 

Kapanma taHmatnameai tatbik edi
lirken bazı yanlıtlıklar ela olmalrtadır. 
Bilhassa dit doktorlan, ile hasta mua
yene eden doktorlann muayenehanele
rine giden zabıta memurları, 19 dan 
sonra çalıf&J1lıyacaklannı söylemekte • 
dirleT. 

lstanbul belediyesi keyfiyetten ha· 
berdar edilmit ve biitün kaymakamlık
lara verilen emirde tahditten doktorlar• 
la dİ§ doktorlannın banç olduğunu 
bunlann istedikten saate kadar açık 
bulunabilecekleri bildirilmiıtir. 

Ne kadar mıısadere edildi? 
Menıurauz el terazilerini kullanmak 

yeni ölçiiler kanununa göre, yasak ol
muştu. iktisat vekaleti ölçüler ba1mü
fettiıliği latanbul belediyesinden bu ka
bil menıurauz el teTazilerinden ne ka
dar müsadere edildiğini sormuıtur. 

Kalfalarda ehliyetname 
isteyorlar 

Ev yapıcılar, kalfalar ve İtçiler ce
miyeti lstanbul belediyesine müracaat 
ederek kendilerine ehliyetname veril • 
mesini i:ıtemiılerdir. 

Cemiyet müracaatinde diyor ki: 
~~dalcılar, kayıkçılardan itibaren tO• 
förlere kadar ehliyet . verildiği halde 
imme hizmeti olan ev yapumda çalı. 
tan ve ÜÇ katlı bir ev yapan kalfadan 
neden ehliyetname sorulmuyor? Bizi de 
imtihana tabi tutunuz, Ehliyetname 
venruc z •. Eh.liyetsizleri çalııtırmayı.ru:z~, 

emıyetın miiracaatını belediye 
naz an dikkate alacaktır. 

POLiSTE 

Tramvay 
Altında ölüm 
Yürüyen tramvaylara pek 

atlamamalı 
Usküdarda Bülbül deresinde oturan 

vabnan Mehmet Efendinin idaresinde 
ki 106 numaralı tramvay arabasına at. 
almak i•tiyen inekçi Omer oğlu Hjk. 
met müvazeneaini kaybederek yere 
düımü§ romorkun altında kalarak ve• 
fat etmittir. 

Denizde lllUm 
Çengel köyünde oturan manifatura

cı Eftan efendi Y eıilköy pli.jlanndan 
birine girerek yüzmek istemi§ ve yüz. 
mek bilmediğinden ayni zamanda ha· 
vanın aert olmasından dolayı cereyana 
kapılarak boğulınuıtur. 

Kalp seıttesinden 
lzmir vapuru yolcularından ve uke· 

ri mütekaitlerinden Hüsnü Bey imıin
de bir zata vapurda fenalık ııelıniı ve 
bayılmıttır. Hüsnü Bey biraz aonra ve
fat ebnittir. Yapılan muayenesinde 
kalp sektesinden vefat ettiği anlaııl· 
mıttır. 

* Haaköyde kömiircü Kadir Efendi 
ye kömiir iskelesinden kömür almakta 
iken birden bire fenalık gel

nıit ve ölmüıtiir. Yapılan muayene ne• 
ticea.inde aektei ka}pten vefat ettiği 

anlatılmııtır. 

Elini makineye kaptırdı 
Cibalide Taı iskelesinde Karnik .,.. 

fendinin buğday fabrikasında çalqan 
20 yatlarında Aptullah Mahir ismin
deki amelenin sağ elini makineye kap· 
tırarak üç parmağı kesilmi§tir. 

Toprak altındı kaldı, öldU 
Dün Kağıthane ile AliBey köyü a· 

rasında tuğla harmanında ameleler ça· 
lıtırken toprak göçmüıtür. 

Bu çöküntüde toprak albnda ka· 
lan ameleden Bulgaristanlı Hüımen 
feci bir tekilde ölmiiıtür. 

Hayvan çarptı, öldUrdU 
Maltepede ölümle biten bir kaza 

olmuıtur. Y akacıklı arabacı Hasan e
fendinin atı iirkmüı, hayvan koımağa 
batlamııtır. 

Hayvan civardan geçmekte olan 58 
yatında ishak oğlu Hasan efendiye 
çarparak ağırca yaralamıı ve Haıan ef. 
hastanede ölmiiıtiir. 

Uyuşturucu maddele 

1933 de kokain 
imalatı artmış! 

CENEVRE. 25.A.A. - Cenevre top• 
lanmıı olan afyon daimi merkez komi• 
resi 1933 t.e kokain imalatının umumi 
bir tarzda arttığım müıahede etmiıtir, 
Morfine gelince, yedi memleket - in• 
giltere, Fransa, Almanya, I.viçre, Sov• 
yet Rusya, Amerika ve Japonya 
1933' te bir tondan fazla imalatta bul 
muılardır ki, bu bütün dünya imalatı 
yüzde doksanını teıkil etmektedir. Al· 
b memleket - lnııiltere, Fransa, Al 
manya, laviçre, Japonya ve Kore - di· 
yasetilmorfin'in imaliıtınm yüde 96 
oını yani 1295 kilo, sekiz memleket -
Belçika! lngilrere, Almanya, Fransa, H 
!ancı., aviçre, Amerika ve Japonya 
kokain imalabnın yüzde 94 diinii yani 
3773 kilo imal etıniılerdir. Diinya ko
kain stoklan 1933 te hafif bir tarzda a• 
zalmııtır. Halbuki morfin stoklan yüz 
17 arbnı§br. Kokain ve diasetilmorf' 
dünya iıtihli.lil de azalmıı fakat morfin 
iatiıhli.lci yüzde 4 arbnnıtbr. Kaçak İt· 
halat ve ihracat hususunda da komite 
raporunda atatistilder vardır : 

1933 te Fransada, Sovyet Rusyada, 
Hongkonıı'da, Hindistana ve Çin'e de 
çok mühim kaçak afyon müsadere edil
mittir. Bu müsadereler kaçakçılığın art
masından zi:•:ıc!e miirakabenin tiddetlen• 
mİ§ olmasına deli.let etmektedir. 

Brükselde bir casusluk 
BRÜKSEL, 25.A.A. - Dostunun 

karde§i olan bir Almana gizli a•eri ve
sikalar veren bir asker tevkif olunmuı· 
tur. Bu Alman casus tetkilatına men• 
suptur. Gerek bu Alman gerek evinde 
diğer gizli vesikalar bulunan kız karde
§İ tevkif edilmişlerdir • Asker, para al· 
dığını itiraf etmiıtir. 

Fransaya altın gönderiliyoli 
NEVYORK, 15 • A.A. - Lazarf. 

rer Bankası Fransaya 2 buçuk milyon 
dolar kıymetinde albn ihracı için miisaa 
de alınııtır. Manhattan Bankasına veri· 
len ihraç müsaadesiyle ihras olunacak 
altın mikdarı bu suretle 4 milyon dola· 
rı geçmiıtir, 

Okyanos tayyarecisi 
A Tr AVA, 25.A.A. - lngiliz tayya 

reci.si Grierson bahnmuhiti ıimal yoli· 
;ıe geçmek üzere Groenland'da kiıin 
Goltlıit istikametinde uçmuıtur. 

İngiliz lirası düşüyor 
LONDRA, 25.A.A. - lngiliz lirası· 

mn fransız frangına nispeten düımesi 
mali mahafilde miinhaaıran meırsim ica• 
bati olarak teli.!Uô edilmektedir. Esa• 
sen bunun .için& ki, hazine cpekülas· 
yonlara kartı koymağa tah•İa edilnüı 
olan kambiyo muvazene akçasmı kul
lanmağa lüzum görmem.ittir. 

Başvekil ismet P \-. 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bugün küıa' resmi yapılacak olan 
beynelmilel lzmir sergisi, her cephe • 
den takdir kazanacak kıymetli bir me
sainin mahsulüdiir. Bu seneki sergi, bir 
cak ecnebi meınleketleTin de ittirak et 
meleri dolayısile bir kat daha mem • 
miyet kazanmııbr. lzmir sergisine telı 
rimizclen yalnız 100 kadar finna i§ti • 
rak etmektedir. Biitün memleketten 
ittirak eden yerli müesseselerin mikde· 
n eski yıllara nisbetle pek kabank bir 
v~iyettedir. D!ğer taraftan sergide pa 
~y~lann t~ !e tanziminde büyük 
bır ·~ aarfedılntt§, her çe§it mevacldın 
te~hır edilebilmesi için kııımlara tefrik 
edilmiıtir. 

. Sergnin açılıt münasebetile Baıve
kıl Pa§a tarafından bir nutuk söyleni • 
lecektir, 

~)cemal vapuru, lamel Pata Haz· 
retlen ve Tevfik Rüıtii Beyle ziyarete 
gidenleri hamilen cumartesi günii lima 
nnnıza dönecektir, 

lzmirde hazırlıklar 
lZMIR, 25 (Milliyet) - Baıvekil 

J~me~ P~a Hazretlerinin lzııriri teı • 
rıflen munasebetile büyük bir i•tilı:bal 
programı hazırlamnışbr. 

Bu münasebetle tutulan hususi va· 
purlarla Gülcemal vapurunda bulunan 
Pata Hz. lzınir körfezinin açıklannda 
karıılanacak ve tezahürat yapılacak • 
tır. 

Başvekil Paşa Hazretleri lzmire 
geldjklerinde bir müddet Gazi kona• 
ğında istirahat buyuracaklar ve aaat 
18 de panayınn kütat resmini yapa • 
caklardır. 

Panayırın açılııı münasebetile bele
diye ~ıi tarafm~an bir nutuk söyle• 
necekbr. Batvekıl Hazretlerinin de bir 
nuwk irat buyunnalan muhtemeldir. 

27 ağustos tarihinde Yamanlar ve 
Kaı;ı~~a sulan da açılacaktır. Bat • 
vekilimiz bunların da küpt resmini ya• 
pacaklar ve ayni güniin ak§RlDJ Kartı • 
yaka çocuk sarayında verilecek olan 
çocuk balosunu ıereflendirecelderdir. 

Panayınn açılıı saatine kadar hel' 
tü~rii noluanların bitirilmesi için aza • 
!"'. !'ayretle çalıtılmaktadır. Panayıra 
•ıtıırak eden pavyonlar son derece dik· 
kat ve itina ile hazırlanımı bulunmak· 
ta, v~ bu meyanda bilhassa lı Banka • 
aı, Sumer Banlc, inhisarlar idaresi ve 
S?vyetkrin pavyonları daha timdiden 
bırçok nazarları kendi üzerlerine çek • 
mektedirler. 

Panayır münasebetile , Gölcükle 
bulunan Adliye vekilimiz Saraçoğhı 
Ş!i!'rii Bey, bir~ok mebuslanmız , civaJ' 
v~layet vaHJeTi, vilayet heyetleri, ve 
tuccaran ıehrimize ııelmit bulunuyor • 
!ar. 

Bu sebeple birçok otel ve hanlarda 
daha ıimdiden yer ve yatak butınal< 
müıküll"§miıtir. 

Panayıra İ§tİrakleri ıükranla kar • 
§ılanacak derecede bulunan yerli firnıa· 
larmuzdan maada, birçok ecnebi firnı~· 
lar da iıtirak etmiı bulunuyorlar ki. 
Sovyet, lngiliz, Irak ve ltalyan firrna· 
ları bunlar mey anındadır. 



- -

Nafıa Vekilinin 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) ~ 1 
ğirn.,, 

Afyon - Antalya hattının vaz'ı 
esas resmi 

"Bu ayın 27 sinde Afyonda, Af • 
Yon • Antalya dem.iryolu hattınm vaz'ı 
eıas te~mi yapılacaktır. 

lstanbulda bulunduğum için Afyo
na müsteşarımı gönderiyorum. 27 ağus
tos, Afyonun kurtuluş gününe teıadüf 
etrnektedir. Yeni hattın vaz'ı esas res
ıni dolayısile, bu hatla yakından alaka
d~ olan Antalya, Burdur ve lsparta 
~•.ayetlerinden birer heyet te Afyonda 
Yapılacak olan merasime iıtiri.k ede
t~tir. Antalyaya gitmeldigim havadi
" bundan neş'et ediyor. Bu hattın Bur
d~ra kadar olan kısmı, vaz'ı esas res· 
ını yapıldığı tarihten itibar~n bir sene 
Zarfında yani 1935 ıeneıi içinde ta· 
IDaınlanmrş olacaktır. Burdurdan An
talyaya kadar olan diğer kımı1 da mü
t~akip bir iki sene içinde yapacağız.,, 
"T elelon şirketinin yolsuz hare-

ketleri!,, 
' 1 Şirkctlerle açtığımız müzakere ve 

•nlaşına teşebbüsleri devam ediyor. T e
lefon ıirketinin - evvelce bir defa 
bahsettiğim veçhile - i~lerini tetkik 
•lınek üzere bir komisyon çalrşmağa 
haşlamıştır. . 

Telefon şh•ketinin ötedenberı na-
2."rı dikkati celbeden yolsuz hareketle
rınj bir defa baştan niıhayete kadar. bu 
koınisyon tetkik edecektir. Tetkıkat 
bittikten son•~ • · teli pazarlık müza
keresine <l::ı vet edeceğiz. Mukavelena
ltıe hükümlerine göre (rap) hakkımız 
"ardır.,, 

Tramvay işleri .. 
. "Tramvay ıirketinin vaziyetine !te

lince; 1923 redaptasyon mııkavelesıne 
•~det edilmiştir. O mukavelename ah
~ında mündemiç olan tarife ücretle
rı .ne ise, 1 eylülden itibaren tatbik 
•dılıneğe batlanacaktır. 
l 1926 mukavelesinin feshine kadar o
an müddet zarfında yeni hatlar yap
ın;U, üzere tarifeye zammedilmit olan 
;• ~irketin kendi cetvelleri!'• göı:e 
. nıılyon liradan fazla tutan parayı, 

b
11rket, üç ay zarfında iade etmek mec

uriyetindedir. 
Uç ay nihayetinde bu parayi iade 

jdeınediği halde kanuni ve idari tedbir
er alınacaktır.,, 
Tramvay ve rıhtım fİrketlerinin 

vaziyetleri 
la "Tramvay şirketinin bir diğeri o
l n ı;lektrik şirketi b~ı.nd:' d~ m~'?
. eketın ve dünya şeraıtı ıktısadıyesırun 
1capJanna göre , bugün , yarın tetki
kat Yapılacaktır. Vaziyetinin, hakkın 
ve adaletin icaplarına irca edilmesi 
e'rnrizaruridir. 
.. Rıhtım şirketi ile olan müzakereler 
1Yı bır ıafhaya ginniştir. Bu huouo
ta, Heyeti V ckilece daha evvel müza
kereyi idare~#"' memur edi.lmiı olan ar
kadatmı Saraçoğlu Şükrü Beyin gaze
telerde verdiği izahatı hatırlarsınız. Bu 
ın1 •seleye de halledilmiş nazarile bakı
al>ı· ı ır •.. ,, 

Yeni hazırlanan kanun layihaları 
I "Devlet Oemiryollannm yeni esas
arda ve daha tekemmüle doğru vazİ· 
etini tanzim ve tensik için bir teşkil~t 
. nunu layiha11 hazrrlamaktayrz. Bu la

~ilıanın önümüzdeki içtima devresin
i e rnecliıten eeçirilmesini temine ça• 
'lacağız. 
t' . Bu kanuna müteferri olmak üzere 
d•lı bir takım kanun ve nizamnameler 
• haıırlamaktayız~, 
Nafia kadrosunda değişiklikler 

. Nafia vckiti Ali Bey, muharririmi-
~·rı_ ."Nafia teıkilat kadrosunda yeni 
a)~l!'. 1§İklikler mevzuu bahis midir?,, su
ıne şu cevabı venniıtir: 

"Nafia teşkilat kanunu bugün için 
iij:ksadmıızı temin etmiş ve mühendis-

alemine yeni bir inkitaf ve iıti.k
: .... Verecek kuvvet ve ehemmiyeti ha
tdır. Yalnız, devlete ve devlet mÜ· 
~;'?~lerine ait binalann. inşaıı ~:SZ.i!«: 
~ n'. UZerine almış olan bınalar mudurı-
•1lınin kadrom belki biraz tevıi edile

~~l}r. Çünkü bu kıaım, taıavvur etti
'ınıı derecede fazla işi uzerine almak 

~cburiyetinde kalmış bulunuyor . ., 
-

İLAN 
Cumhuriyet Halk Fırkası 
V. İstanbul 

l 1 ayeti merkezinden: 
d l\tenemende Ayyıldız tepesin· 
a.b· ta, yapısı bitmit olan Kubilay 
~~esinin bronz figür dökümü 
illi 9_~4 cumartesi batlayaııak on 
tır nEkrümü eksiltmeye çıkarılmıt
'Ya.' siltme kapalı zarf yolu ile 
ti l>~~acaktır. Zarflar Eylülün be.in 
ta. 't;nü saat onbette C. H. F. ls
?i~d ul Vilayeti idare heyeti merke 
Is~ e açılacaktır. Figürün maketi 
l>al nhulda Cerrahpl!-fada 8ulgur
le'Y aıtadır. Eksiltmeye girmek is
"el en~er fenni tartname ile muka
h~re~1. okumak için cumadan ba,ka 
~ad illln saat dokuzdan onsekize 
1\

1
.kr lstanbulda Cumhuriyet Halk 

~er ası lstanbul Vilayet idare he-
•ııe b b'I' 1 '-- aş vura ı ır er. 

~~V"redilecek ihtira beratı 
'ira . ~· Yağı mamulatı., hakkındaki ih-

•çın . flı Ve[ 19 
11 1 sal edilmiş olan 8 Kanune-

b,,rot 21 tarih ve 3275 numaralı ihtira 
b~ ı,.'nın ihtiva ettiği hukuku bu kere 
lt:-klif sın~ devir veyahut icara verilmesi 
dair f edılınekıe olduiiundan bu huıusa 
~ azla m I' d" · l\hn J a umat e ınmek ııteycn ze· 
haıııııd ıtanbul'da, Bahçekapu'da Taı 
İdarelı" 43-48 numaral:u·la mürakkarn 

•neye ·· a\ muracaat eylemeleri din 
uııur. (2035) 5373 
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'-----------------------------------1 D il ı İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 

epşi~ T~?s 1 arı İK.ilosu Münakasa günü . Açık Kapalı Cinsi 
Acenteleri , Karaköy Köprübaıı 26,000 27-8-934 Pazartesi Sa.13 Açık Bulgur 

1 İstanbul Kumandanlığı satmaima komisyonu ilanları 1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar.zade 34,000 27-8-934 Pazartesi Sa.13 Açık Kuru fasulya 
Han. Tel 22740 50,000 4-9-934 Salı Sa.13 Açık Kok Kömürü 

Bartın yolu 246,000 4-9-934 Salı Sa.15 Kapalı Arpa 

BURSA vapuru 27 Ağustos 
PAZARTESi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. (5106) 

240,000 8-9-934 Cumartesi Sa.13 Kapalı Yulaf 
398,000 8-9-934 Cumartesi Sa.15 Kapalı Kuru Ot 
220,000 15-9-934 Cumartesi Sa. 10,30 Kapalı Saman 

8,500 15-9-934 Cumartesi Sa. ı 3 Açık Pirinç 

lstanbul Kumandanlığı kı mek üzere aynı evsaf dahilinde 
taatı ve müesseseleri ihtiyacı defaten teslim şartile 6000 ki
için 93,000 kilo Kıriple kömü- lo kuru fasulye pazarlıkla alı
rü alınacaktır.ihalesi 29-8-934 nacaktır. ihalesi 27-8-934 pa
çarşamba günü saat 14,30 dır. zartesi günü saat 15 tedir. Ta. 
Taliplerin §artnameyi görmek liplerin şartnameyi ve nüınu-

üzere her gün Fındıklıda Satın neyi görmek üzere Fındıklıda 
alma ~omisyo~u_n~ müracaat 1 Satınalma Komisyonuna mü 
lar~ ve ıhaleye ıştırak edecek- racaatları ve iştirak edecekle-
lerın mu~yyen saatte Satmal- rin de teminatlarıyla birlikte 

lzmir Sür'at 
İSKENDERİYE YOL'( 
İZMİR vapuru 28 Ağustos 
SALI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru lzmir, Pire, 
lskendeı iye' ye gidecek ve döne
cektir. (5109) 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 28 Ağus
tos SALI 20 de Galata rıhtı
mınadan kalkacak. Gidi,te Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye. Dönü,te bun
lara ilaveten Sürmene, Orduya 
uğrayacktır. (5108) 

ZA Yl HiSSE SENETLER! 

110,000 15-9-934 Cumartesi Sa.15 Açık Kriple maden 
kömürü. 

Darıcada Müstahkem mevki Ağır Topçu alayı ile, Dağ 
Topçu alaylarının her ikisinin ihtiyaçları olan yukarda cins 
ve miktralariyle münakasa g-;jn;~ri yazılı erzak Darıcada sa· 
tın alma komisyonunca alınacaktır. Taliplerin şartnameleri
ni görmek için her gün ve münakasalarma iştirak edecek
lerin mezkur komisyona müracaatları. (4506) 

4907 ..... 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı 

İçin 46.000 kilo Bulgur 5 
Eylül 934 çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarfla alına
caktır. Sartname ve nümune
sını gö;mek isteyenlerin her 
gün ve taliplerin mezkur gün. 
de belli saatten evvel teklif j 
mektuplarile Çorluda K. O. 1 
SA. AL. Komisyonuna müra-
caatları. (76) ( 4654) 

5062 . " . 

Coı-ludaki Askeri Hastane• 
nin ihtiyacı olan 18,000 kilo 
Siit açık münakasaya konul
nıuşlur. Münakasa günü 28 
Ağustos 934 salı günü saat 
15 ted!r. Taliplerin evsaf ve 
şeraiti görmek üzere her gün 
ve mi.inakasaya İştirak için de 
belli gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki konıis 
yona müracaatları. (4504) 

4911 
• • • 

l•tanbul Mavna tahmil ve tahliye 
Türk Anonim §İrketinden aldığrm kırk 

adet hisse senedini zayi ettim. Yenile. Çorludaki kıtaat ihtiyacı i- Corludaki Askeri Hastaha· 
rini almak üzere bulunduğumdan eski- çin için 31 000 kilo Koyun E- nenfn ihtiyacı olan 9000 kilo 
lerinin hükmü yoktur. Kadıköy Hasan ti 5 Eylül g34 çarşamba gü- yoğurt açık ~?nakasaya .~~: 
pafa mahallesi 10 No. hanede mukime nü saat on beş buçukta kapalı ı nulm~ştur. Munakasa gunu 
M. Melek. ı zarfla alınacaktır. Şartnamesi 28 Agustos 934 s:ılı _günü 

Dr. Zek•a•i ll!IM .. u11a•mın-•e•r--I! i ni görmek isteyenleri nher gün saat 16 dadır. Taliplerın ev-
BAKTERİY OLOJİ 

1
, ve taliplerin mezkur günde saf ve ~eraiti öğrenmek üzere 

ı ı belli saatten evvel teklif ınek her gün ve münakasaya işti-
LABORA TUARI ıı tuplarile Çorluda K. O. SA. rak içi.n de be_lli glı_·n.ve saat-

Her nevi kan muayeneleri (Was- 1 l I b lik C 
1 AL. Komisyonuna müracaat- le temınat arıy e ır te _ or-aennan, K.a.n ili.) ba1gam, cerahat, 
' ları. (77) (4655) ludaki komisyona müracaat-idrar ve sair bakteriyoloji tahlilat ve 

arzu edilen hususi a,ılar yapılır. 5063 ları. ( 4505) 4912 
Çemberlitaş, Güzel apartıman No. 4. 1 

- Tel. 22037. 1958 -.. 

5248 

htanbul 2 nci iflas memurluğunda:"° 
Iıt. Haçopolo Hanında oturmakta ve 

çorapçılrkla meşğul bulunmakta olan Bif
tor ticaret evi tirketi iflası 16-8-934 ta 
rihinde a~ılıp tasfiyenin adi şekilde ya
prlına11na karar verilmiş olduğundan : 
1 - Müflisle ol:ıcnğı olanların va i.ıtih

kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
ve istihkaklarını ilindan bir ay 
içinde ikinci ~fldı dairesine gelerek kay

dettirmeleri ve delıllerini (senet ve def. 
ter hulasaları ve s.,ire) asıl veya musad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 2 -

Hilitfına hare~t.t ce-7.a: meıuliyeti müs

tel~im olmak Czere müflisin borçlarının 

a)~nı tnüddet içinöe kendilerini ve borç .. 

[arını bildirmeleri. 3 - Müflisin malla
rını her ne ınfatla olursa olsun ellerin

de bulunduranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz [c,fmak şartile bunları 

aynı müddet için~e daire emrine tevdi 

etmeleri ve etmc:ı.:lersc. makbul mazPret-

1eri bulunmad·kça ;oezai mcsuliycte uğ. 

rayacakları ve ı·~çhan haklanndan mah

rum kalacakları. 4 - 3-9-934 tarihine 
ınüıadif pazartesi ı:ünü saat ( 15) de ala 

cakhlann ilk iclirr,aa gelmeleri ve müE~ 
lis ile mü,terek borçlıı olanlar ve ke
fillerinin "e borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin tnı>lanınada bulunmağa hak
ları olduğu ilan olunur. (2123) 

Istanbul 2 nci iflas meınurluğundan : 
Beıiktaşta oturmakta ve Mahmutpaıa 

da çorapçıldda meığu) bulunmakta olan 
Enis Veli el.iflası 13-8-934 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi tekilde yapılmasına karar 
verilmiş oldu~undan : 1 - Müflisle a• 
lacağ; olanların ve istihkak iddiasında 

bulunanların olacaklarını ve istihkakla
rını ilandan bir ay içinde .ikinci iflas dai
resine gelerek kaydettirmeleri ve delil
lerini (senet ve defter hulaıaları ve sai
re) aırl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 2 - Hilafına hareket cezai 
meıuliyeti müstelzim olmak üzere müf .. 

lisin b~ı·~larının aynı müddet içinde ken

dilerıni ve ~-er~larını bildirmeleri. 3-

Müflisin mallarını her ne aıfatla olul'sa 
olsun ellerinde huiunduranların o mal .. 

lar Ü>.erindekı hakları mahfuz kalmak şar 
tile bunlan aynı müddet içinde daire em 
rine tevdi ef mel eri ve etmezlerse mak

bul mazeretleri bulunmadıkça cezai me
ıuliycte uğrayacakları ,,e ruçhan hakla
rmdan mahrum kalacakları. 4 - 3-9-934 

tarihine m~r.aôif pazartesi ~ünü saat 

14 de alacakl>lann ilk içtimaa gelmele
ri ve müflis ile mu~ ~erek borçlu olanlar 
ve kefillerinin ,.c horcunu tekeffül eden 
sair kimselerin torfnnmada bulunmağa 

hakları oldui!u ilf.n olunur. (2122) 

• • • • • * 

Corludaki kıt'at ihtiyacı 
içir.. ~leni münakasa ile sekiz 
bin kilo kuru soğan satın alı
nacaktır. ihale günü 12 Eylül 
çarşamba günü saat on beşte
dir. Evsaf ve şeraitini anla
mak isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel
li gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki Ko: ..1 
misyona müracaatları. ( 4847) 

5232 

lzmir Askeri Hastanesi i
çin 31500 kilo koyun eti 1 O 
Eylül 934 pazartesi günü saal: 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve müna
kasasma İştirak edeceklerin 
müstahkem mevki satmalma 
komisyonuna belli saatinden 
evvel teklif mektu1larını ver
meleri. (4884) 

5233 
• • • 

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

4886 .. -
l:ı.mit ve Tuzladak kıt'at 

hayvanatı İçn 448,800 kilo 
kuru Ot 28-8-934 salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
için her gün lzmitte ve Eski 
l}ehirde Satmalma komisyon
larına ve münakasasma İşti
rak edecklerin Eskisehirde 
Satmalma komisyon~a mü
racaatları. ( 4499) 4906 

* • • 
Top Koşum Hayvanatı i

çin 300 adet hamut kapah 
zarfla satın alınacaktır. Mü
nakasası 1-9-934 cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komis
yonunca yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek i
çin ve münakasaya girecekle
rin belli saatinden evvel tek
lif nıcktuplarıru mezkur sa
tmalma komisyonuna verme
leri. ( 4502) · 4910 

Catalca Müstahkem Mev
ki kıtaatı icin 11000 kilo Pat
lıcan , 13600 kilo Fasulye, 
6300 kilo Barbunye fasulyesi, 
3600 kilo Bamya, 600 kilo do
mates, 1000 kilo Kabak veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
27 -8-934 pazartesi günü saat 
14 de pazarlıkla satın alınacak 
lır. Taliplerin muayyen gÜn 
"e saatte teminat vezne mak
buzlarile f{adımköyünde As
l:cri Satmalma Komisyonuna 
müracatları. (133) (5111) 

• • • 
On ikibin kilo pazarlıkla a

lınacak patabse verilen fiat 
gali görüldüğünden tekrar pa
znr lığa konmuştur. Pazarlık 
günü 27 ıığustos 934 pazarte
si günü saat 14,5 on dört bu
çuktadır. Şartnamesini gör
mek İı;teyenlerin her gün ve pa 
zarlığa İlitİrak edeceklerin bel
li giinde teminatlarile beraber 
Çorludaki Komisyonumuza 
mün:caatları. (132) (5113) 

• * * Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
icin ;;cık münakasa ile 62 bü
yük 4S adet küçük olmak u
zere 11 O adet maden kömürü 
yakar.Rk soba alınacaktır. Ta
lipler ihale gününden bir hafta 
evvel işbu sobalara ait Kuleli 
marka İstuvani ve züınre za· 
de marl..ah menşuri ve üstivani 
ve yerli mamulatı olmak üzere 
Çorluya birer nümune geti
recekler ve getirecekleri bu nü 
munelere göre sobaların mü
nakasasına ba.slanacaktır. Iha 
le günü 15 Eyİül 934 cumarte· 
si günü saat 15 tedir, isteye 
ceklerin şerait ve evsafını gör
mek üzere her gün ve müna-
kasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte te-
minatlariyle birlikte Çorluda
ki komisyona müracaatları. 

(5116) 
• • • 

Bayramıcta kıt'ata teslim 
ı•dilmek ve parası Bayramıçta
ki muhasebecilikten verilmek 
suretiyle 1000 kilo gaz yağı 
28-8-934 günü saat 15 de pa· 
zıtrlıkla satm alınacaktır. Ta
liplerin mezkur komisyona mü 
racaatları. (5114) 

* * * 
Tokat garnizonu ihtiyacı 

için 135,000 kilo Un 22-9-934 
Cl•martesi günü saat 15 de ka-

ma Komısyonunda hazır bu- val.tinde hulunmaları. (72) 
lunmaları. (70) (5027) (5104) 

5390 ·~ ' . .. . 
1. F. Kıtaatı ihtiyacı için 

10,000 kilo Nohut ihalesi Ko
misyonca pahalı görüldüğün
den ihalesi 27-8-934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
nüınune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün pazarlığa 
iştirak edeceklerin de o gün te
minatlarile birlikte Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (75) (5101) 

••• 
1. F. Satmalma Komisyo

nundan: 

• * • l 
1. F. Satınalma Komisyo-

nundan: 
1. F. Kıtaatı ihtiyacı ıçın 

18000 kilo Sade yağa teklif e· 
dilen fiat makamca pahalı gö
rüldüğünden tekrar pazarlığl 
29-8-934 çarşamba günü saKt 
15 tedfr. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
~iin ve pazarlığa iştirak için 
de o gün vaktinde teminatla
rile birlikte Fındıklıda Satın
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (71) ' (5105) .. . ' 

ilanda bulunan 20 bin kilo ,. 1. Fırka Satmalma Komis-
pirince mahsup edilmek üzere- yonundan : 
aynı evsaf dahilinde defaten Fırka krt'atı ihtiyacı için 
teslim şartile 5000 kilo Pirinç (20) bin kilo pilavlık pirinç ıı
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi çık münakasaya konmuştur. 1-
27 -8-934 pazartesi günü saat landa müsavi fasılalarla yazıl-
15 tedir. Taliplerin şartname- nladığmdan ihalesi 10 Eylül 
yi görmek üzere her gün Fm- 934 pazartesi günü saat 15 de
d:klıda Satmalma Komisyonu- dir. Taliplerin nümune ve şart 
na müracaatları ve ihaleye iş- nameyi görmek Üzere her gün 
ti:rak edeceklerin de teminatla- ve nıünakasa günü iştirak için 
rile birlikte vaktinde bulunma- de vaktinde teminatlariyle bir
lıırı. (73) (5102) likle Fındıklıda Satmalma ko

misyonuna müracaatları. (76) 
(5099) • • • 

1. F. kıtaat ihtiyacı için 
8000 kilo Mercimek ihalesi 
Komisyonca pahalı görüldü
ğünden ihalesi 27 -8-934 tarih 
pazartesi günü saat 14,30 da
dlr. Taliplerin şartnameyi ve 
nüınuneyi görmek üzere her 
gün pazarlığa iştirak için de o 
gün terninatlarile birlikte Fın
dıklıda Satmalma Komisyonu 
na müracaatla ~· ı. (74) 

(5103) 
• * • 

1. F. Satınalma Komisyo
nundan: 

ilanda bulunan 18 bin kilo 
kuru fasulyeye mahsup edil-

••• 
1. Fırka Satmalma Komis

yonundan: 
Fırka . kıt' atı ihtiyacı için 

210 ton tutuşturma odunu ila
nı aleni münakasa yapılması 
li'tzım iken yanlışlıkla pazar
lıkla yazılmış olduğundan mü 
nakasa ile alınacaktır. ihalesi 
10 Eylül 934 pazartesi günü 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve iştirak edeceklerin de 
o gün vaktinde terninatlariyle 
birlikte Fındıklıda satmalma 
komisyonuna müracaatları . 
(77) (5100) 

• • 
Istanbul Yedinci icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına (20 00) lira mukabilinde birinci de

recede İpotekli olup paraya çeY/rİlmesine karar verilen ve 
tamamına (3350) lira kıymet takdir edilen Fatih Haraççı
muhiddin mahallesinde Mrhç ılaı sokağında eski 36,38 yenı 
98 numaralarla murakkam bir kargir evin tamamı açık art
tırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak 
<'clecek müşterilerin kıymeti nıuhammenenin yüzde 7 ,5 nis
petinde pey akçesi veya milü biı· bankanın teminat mektubu 
nu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya rtİttir. Arttırma şartnamesi 
1·9-934 tarihine müsadif cumarlesi günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 26-9-934 ta
rihine müsadif çarşamba günü Dairemizde saat 14 den 16 
ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu
hammenenin yüzde 75 nİ bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi taktirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırmaya on beş gün daha temdit 
edilerek 11 - 1 O - 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok arttırarun üst ünde bırakılacaktır. ?004 nu
maralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit ol nuyan ipotekli alacaklarla di
ğer nlakadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarıı · 
nı ve hususiyle faiz "e masarife dair olan 
iddialarını Han tarih inden itibaren 20 gün zarfındi 
evrakı müspitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu si cillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalıı·lar. Daha fazla mal:l
mat almak isteyenleri~ 934-2370 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve rnah~l!en hacız ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anla) u:akları ılan olunur. (5 098) 

palı zarfla satın alınacaktır. oduna talip çıkmadığından ye· 
Taliplerin şartnamesini gör- rıiden pazarlığa konmuştur. 
ırıek için her gün ve münakasa Pazarlık günü 27 Ağustos 
ıana İştirak edeceklerin belli !)34 pazartesi günü saat 16,30 
saatten evvel teklif mektup- dadır. isteklilerin evsaf ve şe-
hriyle Tokatta Kol Ordu sa- raitini anlamak üzere her gün 
hnalma komisyonuna verme- ve pazarlığa iştirak edecekle-
leri. (5115) riİı belli gün ve saatte temina• 

"' "' • tı muvakkate akçeleriyle bir-
Çorludaki Kıt'at ihtiyacı i- likte komisyonumuza müra

çin paza_rlıkla alınacak 55 ton_ ~atları. (5064) 



Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması ( 4655) 
5226 

-- Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -
Mektep Eylôlün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi ıubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüsnü· 
hale pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim 
tenzilat yapılmııtır ve Ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağuı
toıtan itibaren Cuma ve Salı günleri. Fazla malumat için ber zaman mek-
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. (697) 

, SENJORJ KOLEJi 
Galatada Osmanlı Bankası karşısında Çınar sokak No 2 Kayıt muamelesine ı Eyin'.' 

de ve derslere 15 F.\lülde başlanacaktır. (2116) ~I 

Kırklareli Valiliğinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılıp 15-8-934 tari-

hinde ihalelerinin yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan : 
1 - (6520) lira 23 kuruş keşifli Kırklareli - Dereköy 
2 - ve ( 5881) lira 93 ku ruş keşifli Babaeski - Bur gaz 
3 - ve (8163) lira 80 kuruş keşifli Kırklareli - Vize yol

larında yapılacak şoıa tamirlerine ait münakasalar görülen 
lüzum üzerine ve evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 29 A
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba günü ıırasile saat on 
beş, on altı ve on yediye tehir edilmiştir. 

4 - Bunlardan maada aynı tarihte ve saat on beş buçuk 
ve on altı buçukta ihaleleri yapılmak üzere (999) lira 48 ku
ruş keşifli Poyralı - Demirköy ve (1968) lira 93 kuruş keşif
li Kırklareli-Hasköy yolunun tamirleri ayrı ayrı açık münak 

asaya çıkarılmıştır. 
5 - ihale nümuneleri K ırklareli Daimi Encümeninde 

yapılacaktır. 
Şartname ve keşiflerini görmek ve daha fazla malfunat 

almak isteyenlerin Kırklareli Daimi Encümenine veya Baş. 
mühendisliğe müracaatları ilan olunur. (4979) 

5338 

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

lıtanbul ve Çanakkale Merkezleriyle Urla ve Tuzla tahaf 
fuzhanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden kö • 
mürü şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Münakasa 1-9-934 tarihine müsadif Cumartesi gÜ 
nü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında Is • 
tan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyon 
da yapılacağından isteyenlerin Hudut ve Sahiller Sıhhat U
mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne veya mez • 
kur Baştabipliğine müracaatları. (4571) 

5040 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa 'daki Lisesinin orta 

m~kt.ep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
ler aranmaktadır. (Riyaziye) (Fen bilgisi ,Tabüye, Biyo· 
loji), (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, 
içtimaiyat, Felsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi ders· 
lerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.) 

Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kidem ve 
ehliyetlerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikala 
rHe beraber Ankara' da Türk Maarif Cemiyeti Umumi Mer· 
kezine müracaatları. (4717) 5123 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

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

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

Çay Belediyesinden: 

saati 
10 
15 
5176 

1 - Çay Nahiyesinin Nafıa Vekaleti celilesince musad
d projesi mucibince 16662 lira bedeli keşifli Hidro E
lektrik tesisatının yapılması 16 Ağustos 934 tarihinden bi
litibar yirmi gün müddetle ye niden kapalı zarf usuliyle mev
kii münakasaya konulmuştur. ...,,.,.._,, 

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

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

4 - Proje ve evrakı müt eferriaunı Çay Belediyesinden 
veyahut Iatanbulda Taksimde istiklal Apartmanında Elek
trik mühendisi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde a
labilirler. 

5 - Talip olanalr 4 Eyi ül 934 salı günü saat üçde mü
nakasa ve ihale kanununun mevaddı mahsuıasına tevfikan 
Çay nahiyesi Belediye Encüm enine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (4931) 5300 

•r '* . • • t .... ',,,. l • fC'""!'~ ,., • .. i~._ ... ,. __ .&. ..... ___ ... -U ., __ _J._...__.J 

Beyoğlu ·Tünel başı - Yeni yol ~ 

Kıı ve Al L • • ve ticaret 
erkek man ısesı mektebi 

MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 
1 - Tam devreli lise ; 2 - Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 
Türkçe ·Almanca - Fransızca mecburi, İngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi 
bakaloryasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıştır. 
Tedrisat 10 Eylülde ba9lıyacaktır. Kayıt için : 3 Eylül pa

zartesi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra
caat edilmelidir. Fazla tafsilat için her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon : 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aş~ğıda cins ve miktarla rı yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gösterilen gÜn ve saatlerde yapıla
caktJr. Talipler şeraiti anlam ak üzere istedikleri vakit mü
nakasaya iştirak için de göst erilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuzile birlikte Komisyon un:uza gelmeleri. (4769) 

Metro ismi Münakasa tarihi gunu saat 
8778 Kaputluk Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 10 

69417 Kışlık elbiselik Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 15 
5235 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

lıtanbul Umumi hapishane ve tevkifhaneıiyle Üsküdar 
Hapishanesi için mübayaa edilecek 59 bin kilo mangal kömü
rü ile 600 çeki odun münakasaya vazedilmiş olduğundan ta
liplerin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye Levazım 
dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin 12-9-934 çar
şamba giinü İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine müracaat-
ları ilan olunur. (4933) 5344 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbahada yapılması tekarrür eden firigoriFik ve tefer

ruatı için icap eden proje ve şartname ve keşifnamenin ih
zarı iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. .Şartnamesi 
ni görmek ve tafsilat almak isteyenlerin hergÜn Fen işleri Mü 
dürlüğüne müracaatları ve müsabakaya iştirak edeceklerin 
ihzar eyleyecekleri proje şartname ve keşifnameyi 11 Eylül 
934 salı günü saat on yediye kadar Belediye Reisliğine ver· 
meleri. (3895) 4665 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığın danı 

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

1 lST ANBUL BELEDiYESi lUNLJ..Rl 1 ..... ---~~------..;.._,,;~ 
Şehir içinde sabahları to planmakta olan çöpler bir çok 

yerlerde halk tarafından akşamdan mağaza ve evlerin önleri
ne bırakıldığı cihetle bunlar dökülerek cadde ve sokakları bir 
mezbele haline getirmetkedir. Bu halin devamına mani ol
mak üzere böyle kapıları önüne bırakılacak çöplerin beheme
hal kapalı kaplarla bırakılma ıı ve aksi hareketi görülenler 
hakkında zabıtai belediye talimatnamesinin tatbiki cihetine 
gidileceği ilan olunur. (5128) 

~~~~~~~~~~~~-

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü meslek muallim 

mektebine kız enstitüleri veya kız san'at mektepleri 1931 
1932, 1933, 1934 ders senesi mezunlarından ley: 
li meccani talebe alınacaktır. 

2- Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim 
meclislerince seçildikten sonr a yapılacak bir müsabaka im· 
tihanında kazandıkları takdir de kabul edileceklerdir. 

3 - Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam 
etmek iıteyen1er imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsı:.::ıaka İmtihanı 2 2 Eylül cumartesi günü yapı· 
lacaktır. 

5 - Mek~ebe girmek ist t>yenlerin şeraiti anlamak ve taf 
silat almak üzere Ankara' da ismet Paşa, Burıa'da Necati 
Bey Kız Enstitüsü, Uıküdarda Kız San'at Mektebi müdür-
lüklerinden birine müracaatları. (5046) . - - · 

Ankara Jandarma Sabnalma 
.. . . ~ Komisyonundan: 

Aşagıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile 
ça'!1aşırlık. bez ka~alı zarf usulile ve eşyaların hizalarında gös 
terılen tarıh ~e gunlerde mü nakasaları yapılacaktır. Talip
ler şartnameyı ve nümuneleri görmek üzere istedikleri 
yakit, '?ünakaıaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte 
ılk te~nat makbuzu veya Banka kefaletnamesile birlikte 
Komııyonumuza gelmeleri. (4768) 

Metro ismi Münakasa tarihi Gün Saat 
147591 Yazlık elbiselik kumaş 15 Eylül 934 Cumartesi 10 

68397 Çamaşırlık Bez 15 Eylül 934 Cumartesi 15 

Umumi Neıriyatı ve Yazı iş leri Müdürü ETEM iZZET 

.. --- lıtanbul Ünlversiteılne ye yllksek mekteplere --~ 
diğer şehirluden ıelecek talebe hanımlara mabsuı 

•• . w 

TURK KADIN BiRLiGi 
HiMAYE ve MURAKABESiNDE 

KIZ TALEBE YURDU 
C. Halk Fırkası kAtibi umumiliğiuden ve Maarif Vekaletinin 

yOksek taniyenamelerini ve reami ruhaatı haizdir. 
Müessisi: TOROGLU ZIYA 

Kayıt Ye ıifahi, tahriri tafıilit almak için Cağalo'fuııda Birlik 
merkeılne veye Şehıadebaıında Yurt mOdlir' e ~"••r••t 

edilmelidir. ( 2052 

1
1 
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:rahmin olunan 
Kıymet 

Lira K. 
76 12 Samatyada Hacı kadın mahallesinde Mer· 

cancı Kirkor sokağında eski 15 No. lı Ta· 
pu kaydı nıucibince 43,5 metro terbiinde bu· 
lunan arsanın tamamı. , 

63 00 Davutpaşa'da Kasap lJyas mahallesinde çık· 
maz hamam sokağında 63 metro terbiindeki 

2!:>0 00 

588 00 

210 00 

350 00 

488 40 

250 00 

600" 00 

428 70 

2332 36 

345 00 

1648 00 

-; 

291 06 

900 00 

arsanın tamamı. 

Çenberlitaşt'a Vezirhcın derununda küçük iç 
handa orta katta 2 No. lı odanın tamamı. 
Kumkapı'da Kazgani sadi mahallesinde eski 
3 yeni 7 ila 17 No. lı ıtrsadan müfrez 280 
metro terbiindeki arsa. 
Yedikufo'de Çırağıhasan mahallesinde Çu• 
kur çe.~me sokağında kayıt mucibince 402 
metro terbiinde bulunan arsanın tamamı. 
Çenberlitaş, Vezirhan alt katta 64 No. lı o• 
danın tamamı 1 
T opkapı' da Beyazıt ağa mahallesinde Kilise 
sokağında Tramvay caddesine yakın mahal· 
de 234 metro terbünde bulunan arsanın ta· 
1t1amı. , , 
Kadirga 'da Boıtanıali mahallesinde Kadir· 
ga limanı caddesinde 134 No. lı bili. hava 
dükkanın tamamı. 
Usküdar'da Selami Ali efendi mahallesinde 
Karakolhane sokağında eski 64 ve 64 mü• 
kerrer yeni 82, 84 No. lı bir çatı tahtında iki 
bap hanenin tamamı. 
Galata'da Arap camii mahallesinde Abdüsıe· 
lah soka~mda 49 metro terbiinde Şemseddi· 
ni giirani camii arsasının tamamı. 
:Taş~asap'ta Mollagiirani mahallesinde Hay:· 
rettınpaşa sokağında Taş Mektep karşısın· 
da 4 No. lı 1555 metro terbiinde bulunaJl 
bostan. ı 
Gedikpaşa'da Mimar Hayreddin mahallesin· 
de Bedestan sokağında 2 No. lı 23 metrodaJl 
ibaret meşrutahane arsası. 
362 metro terbiinde Langa'da Muhteri' t1 

Hoca Ferhat camiinin mevcut taşlarile bera
ı1er arsasının tamamı. 1 
\ılercan'da muhterik Mercan ağa camii imam 
meşrutahanesine ait 15 No. lı ve 48-5 metro 
terbiinde arsa. i 
Yedikule'de Mirahor llyas Bey :Oahalleıinde 
425 metro terbiinde münhedim llyas Çelebi 
('amii arsası ile mevcut enkaz ve taşı. 

Yukarda yazılı emlak ıatılınak üzere yirmi gün müddetle 
ilana konmuştur. ihalesi Eylülün 1 nci cumartesi günü saat 
on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulat Kale· 
mine müracaatları. (4570) 

1 - Çakmakçılarda valde hanı üst katta 38, 39 No. lu 
Oda. 

2 - Çakmakçılarda valde hanı alt katta 28 No. lu Oda 
3- Çakmakçılarda val de hanı Mescit altında 21 No. 

lu oda. 
4 - F eriköyde Rum kili sesi arka sokağında 106 • 1 No. 

lu arsa. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka· 

dar kiralık olup temdiden mü:ı: ayedeye konmuştur. Talip olan 
lar 27-8-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf ınü 
diriyetinde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (5083) 

Gümrük Muhafaza Umum Ku .. 
mandanlıfı Istanbul 

Satınalma Komi•yonundan: 
.....,..~ 1-Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 
nevi Benzin kapalı zarfla 16-9-934 pazar günü ıaat on dört 
te eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, İstanbul Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlüğü bin asındaki Komisyondan almabi· 
lir. ' ' .,-- ,,.-- · 

3 - isteklilerin hang~ müessese sahibi veya vekili ol· 
duklarına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) Ii· 
ralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile birlikte tele 
lif mektuplarını belli saatten evvel Komisyona vermeleri, 

(4969) 

Maliye Vekaletinden: 
lstanbul, Usküdar ve Beyoğlu tahakkuk müdürlüklerin· 

de lzmir, Ankara, Bursa ve Seyhan Vilayetlerinde münhal 
bulunan 40 ve 45 lira maaşlı tah<1kkuk müfettişlikleriyle ta· 
hakkuk baş memurluklarına 2265 numaralı kanununun 27 
inci maddesinin : C. Fıkrası m uci'bince hukuk, mülkiye yülc· 
sek Ticaret ilimleri mektebi mezunlarından talip olanların 
evrakı müspiteleriyle birlikte V ckalete müracaatları ilan o· 
nur. (4973) 5368 


