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Bu sene İstanbul da llkmek
tep ııkıntısı kalmıyacak ve 
yeniden dokuz İlkmektep da
ha açılacaktır. 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Eylülün ilk haftasında l'take
donyada Yunan tayyareleri
nin iştirakile büyük top ma
nevraları yapılacaktır. 

FIATI 5 KURUŞTUR. 9 uncu sene No. 3070 PAZARTESi 27 AGUSTOS .1934 Tel: { Miidür ; 24318, Y •.&• i,Jeri müdürü. : 24319. 
fdare •• Matbaa : 24310. 

İş Bankasının 10 uncu yılı kutlulandı 1 
,lfenıleket ve milli iktısat inkişaflarımız hesabına ciddi, verimli hareket 1 

iz mir şenlik yapıyor 
\ı'e teıehbüsleri sinesine alan bu müessesemiz azmin, ümidin, muvaf 

fakiyetin ve milli kudretin de başlı başına bir varlığıdır ... 
• 
l ş bankasının 
10 uncu yılında 
Af CQzetemiz BOfmuharriri ve Siirt 
eb'ıuu Mahmut Bey ı, Bankcur 

11
.'11 onuncu yılını kutlulama mera

j~rı_ıinde dün, bankanın idare Mec
"1 Reisi .,fatile bir nutuk irat et
rtıİftir. Bu nutkun metni fUdur: 
/ Saygı/ar değer, Hanımelendi
er Beyefendiler. 

Türkiye lt Bankası, bugün, on 
)atını bitirdi. Bu milli müessesenin 
~eınteket hesabına, milli iktısadın 
•lıkitafı hesabına pek ciddi, temiz, 
'terirnlj ve faydalı hareket ve te
~hhüalerle dolu olan bu on yılının 
I ayııaınını, timdi hep beraber kut
uluyoruz. 

h-·1'ürk yurdunda batarılmı' her 
Uyijk te9ebbüs, ortaya konmut 

~er büyük eser kart ısında; azmin, 
lillıidin , muvaffakıyetin, milli kud
~etin bitmez, tükenmez bir kayna
ııı olan Büyük Gazi'yı cani! n bir 
~Ygı ve sevgi ile anmamak olmaz. 
• aldı ki bankayı kuran ve ona bu 
11

"'. ' G " · b" t k d" ."'ı veren azı nın ızza en ı-
~d· . 

ır. Bu sebeple, kurtardığı azız 
~r~un iyiliği için bu milli müesse-
\a Yı ~aratan, koruyucu ala~~ ve 
k kdırlerile onu Ya.talan aevgılı Baf 
anıınıza en derin saygılarımızı 
~~IDak için bu vesileden istifade 
; 1Yoruz. Gösterdiği yüksek emni
)~t 'l>e İnan sayesinde müesseseye fe 
l'.~li rnuvaffakıyetler hazırlayan 
~ llrk nıilletine minnetlerimizi, tük
t lılarıınızı arzetınek istiyoruz. Bu
d~da huzurlarile hepimizi tereflen
~~ıeıı Büyük Millet Meclisi Reisi 
) 

11lıın Pata Hazretlerile, vekil be-
efend"I b"" ·· d eti"! • · ~ h· ı ere ve utun av ı erımı-
e ılhassa te9ekkür ederiz. 

likŞu günlerde bankanın on sene
~ Salıtnıa hayatındaki muvaffa
~Yetler, glizel itler ve tetebbüsler 
)ij ttelif vesilelerle sayılıp dökü
d r en, bu milli müessesenin batın
ı ~ hutunanlar kendilerine hususi 
ll1r ' k 
0 .. •eref ve mefharet payı ayırma , 
~11ltnıek gibi bir düşünceden u
hii~ırtar. Hakikatte, takdire değer, 
)et) n. eserlerin, bütün muvaffakı
lııill er~n ferefi, umumundur, Türk 
Ilı etınindir, onun Yüce Batkanı
hilıdır, Maksadımız, asıl mal sahi
lıe olan Türk milletine hesap verir
h ıı, ."~~İyetleri, hakikatleri oldu
lırı gıbı ızah etmektir. Şunu da ha
•ea aın~Jı ki; büyük, mali bir mües
~k \~ıçbir zaman tek bir amilin, 
>iik ır sebebin tesirile tutunamaz, 
Sok •~le?tez. Muvaffakıyet için bir
tıi 11nııllerin, birçok 9artların ay
~ı~;ıııanda bir araya gelmesi la
le!· kır. Hars bakımından, haysiyet a k' . 
•i.kı h ısı bakımından, ticaret ah-
lıerlı ak~mından cılız bir muhitte 
tıııı;ngı nıali bir müessesenin tu
lııill' asına ihtimal var mı? Hele 
~. 1 Politikasında ticaret politi
•ar 

1~da, iktısat poİitikasında istik
l11rd:~1Yan, siyasi ve idari saha
lıette h"krediai çürük bir memle · 
~et 't ?~le bir müessesenin emni
ıııık. erıcı bir yükseli, arzetmesine 
ı... an olu 7 ,~"'k i t' r mu. Bununla anlat-
1111.ıı· h 1Y~rum ki, Türkiye lt Ban
heıı-' L Ugunkü muvaffakıyetini • 

ı ca~t b" , 
~'"'••nd !-- trçok st:bep ve amiller 
~kıla.ıı- a. "umhuriyet hükumetinin 
~lı~ ·<: ıdareaine, ödemelerindeki 
0 1 aıııa b"t "k 
·1 erind ' u. çe, ı tısat ve döviz 

(ne takıp edilen istikrar ve 
•varııı 5 inci sahifede) 

10 Yıl nasıl kut
/ulandı ve I ş ser
gisi" nasıl açıldı? 
Kazım Paşa Hazretleri ve 
lktısat Vekili Beyefendi
nin Banka ve Milliyet için 

kıymetli iltifatları 
Türkiye it Bankasının onuncu 

yıl dönümü dün parlak merasimle 
ve çok samimi ofarak kutlulandı. 
Galatasarayda tertip edilen it ser. 
gisi de dün aktam üzeri saat 18 d~ 
halka açıldı. 

Açılma mercuimine saat 17 de 
batlanacaktı. Fakat davetliler sa
at 16 dan itibaren Galatuaray li
sesi bahçesinde toplanmağa ba,la
mıtlardı. Saat 17 ye 20 kala Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pata 
Hazretleri İktisat Vekili Celil, Na. 
fia Vekili Ali, Maarif Vekili Zey
nelabidin Beyler Moskova sefiri 
V uıf Bey tehrimizde bulunan me
busların hemen ekserisi fırka ve İt 
Baaıkcuı erkanı, tehrimizdeki sefa
ret ve konsolosluklar erkanı vali 
muavini Ali Riza, emniyet müdü-

ı, Banka11 ldare Meclisi Reisi 
ve Siirt Meb'usu Mahmut Bey 

nutuk irat ediyor 

rü Fehmi Beyler yerli ve ecnebi 
matbuat erkanı, sanayiciler iktisa
di mahafile mensup zevat ve kala
balık bir mümtaz zümre yavaş ya
va9 geldiler. 17 de sergi kapısında 
dan itibaren bahçe tamamile dol
muf bir vaziyette idi. 

Sergi methaline bir kürsü konul
muş ve bir hatla radyoya raptedil
mişti. Kapı bayraklarla süsle·nmiş 
ve bir yandan diğer yana kurdela-

(Devamı 5 inci sahifede) 

l 

Echo de Paris'nin bir. makalesi 

Tevfik Rüştü Bey harici 
siyasetimizi izah ediyor 

H. Vekilimiz diyor ki: "Ağır topların kalkması 
üzerinedir ki serbesti- ~ -
sini müdafaaya mecbur 
olduğumuz boğazların 

tahkimini istedik ,, 
PARIS, 26 (A.A.) - Anadolu a

jansı husuıi muhabiri bildiriyor: 
Eko dö Pari (Echo de Pariı) Tür

kiyeye dair neıretmekte olduğu tetkik
leri~de Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Beyın beyanatını netrediyor: Suallere 
karşı Tevfik Rüıtü Bey hülasaten de
miştir ki: 
. "Türk - Rus dostluğu tam bir men
faat beraberliği üzerine kuruludur. Es
ki rejimleri ayıran ihtilaflar yok olmuş
tur. Şerait tamamen değiımiıtir. 

Boğazlar için Cenevrede dedikleri
me bir şey eklemiyeceğim. Ağır top -
lann kalkması teklifi üzerinedir ki ser
hestisini müdafaaya mecbur olduğumuz 
boğazların tahkimini istedik. Bizi ala
kadar eden oadece meşru müdafaamız 
dır. Gayri müsavi muamele istemeyiz. 
Ve meseleyi vazeden biz değiliz. 

(Devamı S inci sahifede) 

-, 

T evlik Rüştü Bey 

• • 
Beynelmilel lzmir panayırı ismet Pş. 

Hz. nin mühim bir nutku ile açıldı 
• • 

Panayıra bir. çok ecnebi firmalar iştirak etmiştir 
' · 'onra Baıvekil Paıa Hazretleri, Hariciye lZMIR, 26 (Milliyet) --< 

lzmir yine büyük günle
rinden birini yaıadı. Baı
vekil ismet Paıayı hain; 
na baotı. Daha sabahtan 
ci""r kaza ve köylerden 
l'elenlerle halk davul zur
nalar önde Kordonu dol• 
dunnağa baıladı. 

Saat ona doğru bu 
keıılet büsbütün arttı. On 
buçukta Kordondan vesa• 
iti nakliyenin geçmeıi ya• 
sak edildi. On binlerce 
balkın ellerinde bayraklar 
olduğu halde gözleri Ka• 
le açıklarında ufukta gÖ• 
rünen Gülcemalin duma• 
nını takip ediyordu. ) 
Bu ara körfez şirketinin 

Çankaya vapuru fırka te
tekküJerine mensup olan• 

ları hamilen liman harici· 
na açılıyor, vapurdaki 
bando lzmir marıını çalı· 
yordu. 

Büyük bir romörkör de 
Vali Paşayı, Belediye reioini, Fırka R .. i 
oini, meb'usları ve gazetecileri bilmilen 
Gülcemale doğru açıldı. 

Tam on bir buçukta Gülcemal limana 

Muallimlerin 
müracaatı 

-·-
Maarif Vekili Beyden 

ne istendi? 

Abidin Beyin gazetemize 
izahat ve beyanatı 

Maarif vekili Zeynelabidin Bey 
dün oabah Devlet mathaa11na giderek, l 
matbaa iılerile meı- _ 
gul olmuştur. Öğle- . " 
den sonra Zeynel
abidin Beyin riyaoe
tinde, Maarif mü
dürlüğünde bir top
lantı yapılınıttır. Bu 
toplantıya vekalet u
mumi müfettişlerj , 
maarif müdürü Hay
dar Bey itıirak et
miıtir. Vekil ·Bey 
muhtelif maarif me
seleleri hakkında U · 

zun boylu izahat al-
mııtır. Zeynelabidi. B. 

Zeynelabidin Bey 
dün kendisile görüıen bir muha ~ri

.(Devamı 5 inci sahifede) 

Tük - Ruı maçı berabe e 
neticelendi 

HARKOF, 26 (A. A.) - Burada 
Türk ve Sovyet takımları araıında yapı

• 

... 

• 

girdi. Limandaki bütün vapurlar düdük- ı 
!erini çalarak Başvekili selamlıyor, sahil
deki halk coşkun tezahürat yapıyordu. 

Vapur limana yanaıtıktan on dakika 

~ekili Tevfik Rüıtü Bey iolikbale gelen
lerle birlikte ayni motorla Pasaport iıke
leoine çıkmıılardır. 

ismet Paşa Hazretleri iıkelede lzzettiıo 
Mümtaz, Halil ve Muzaffer Pa§alarla aı
l<eri ve mülki rüesa tarafından iıtikbaJ 
edilmiıtir. Baıvekil iskeleden çık tıklan 
zaman tezahürat ıon haddini bulmuıtu. 
ismet Paıa askeri ve sıra ile yer alan te
ıekkülleri gözden geçirdikten sonra Ha
riciye Vekili ve Vali Kaznn Pata ile 
birlikte Cazi Konağına gibniılerdir. 

lzmir baıtan hafa donatılmıştır. Gece 
fener alayları yapılmaktadır. 

Panayırın açılıfı 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Tam saat al· 

bela ismet Paıa Hazretleri otomobille 
Gazi Meydanını dolduran halk dalgaları 
arasından geçerek "yata!,, ıadalan için .. 
de panayır methalini ıereflendirdi. Riya
seticumhur bandosunun çaldığı istiklal 
marşı ile merasime baılandı. 

Merasimde Hariciye, Dahiliye Vekil • 
!eri; buradaki bütün meb'uslar, paıalar, 
on binlerce halk vardı. istiklal martın -
dan ıonra Belediye Reisi Behçet Bey nut
kunu oöyledi. 

Mütealnben lomet Paıa Hazretleri 
mühim nutkunu irat etti. Dakikalarca 
alkı§ tufanından sonra Belediye Reisi ta• 
rafından verilen makasla ve "hayırlı iı • 
ler., temennisile kordelayı keaerek pana
ym açtılar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede)' 

Zafer bayramımız üç bü
yük günü de içine alıyor 
30 Ağustos Zafer bayramımız 
büyük tezahüratla kut/ulanacak 

Zafer, Tayyare ve Harbiyenin 100 üncü yıl 
bayramlarının prog· 

· ramı tespit edildi 
30 ağuotos Zafer ve Tayyare bay· 

ramımn programı teobit edilmiıtir. 
Program alakadarlara gönderilmit

tir. Perıembe ıabahı Beyazıt meyda
nında yapılacak olan geçit resmi için 
bütün mektepler ve askeri kıtalar sa
bah saat 9,30 da ünivenite meydanın
da toplanmış olacaklardır. 

Merasim programı ıudur: 
1 - Saat 9 ifa 9,40 ka kadar lotan

bul kumandanlığı karargahında ku
mandanlık tarafından zahitler ve hü
kUmet memurlarile arzu eden diğer ze
vatın tebrikleri kabul olunacaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mektebi Harbiyede yüzüncü yıl 
kürsüsü hazırlanıyor 

lan futbol maçında iki taraf birer sayı ile r 
berabere kalmıttır • 1 

~ _,-..... 
Ergani istikrazı ' •Jt-!-1-•-a:' · 

E • . "k .. .. .. t t"b" 1 rganı ıstı razının uçuncu er ı ı 

30 ağustostan itibaren tedavüle ı;•
karılacaktır. 6 gün B tertibi hamıl
lerine ayni numaralı tahviller satı-
lacak, bundan sonra umuma satıfa 
başlanacaktır. 

20 liralık tahvil 19,40 liraya pi
yasaya çıkarılacaktır. Yüzde be§ 
faizden başka senede iki defa 16 
nisan ve 16 teşrinieııııelde piyango 
çekilecektir. Piyangoda 30 bin, 15 

bin liralık büyük ikramiyelerle 11e 

diğer birçok ikramiyeler vardır. 
................................ 

Triyeste rıhtımı ııe yolcu gümrük salonu 
-Y az'.st 4 üncü saylamızdadır -



TARiHi TEFRiKA: 125 

ittihat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur. 

ve 
BEYiN 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 
~~~ .......... --~~~ 

Yusuf lzzeddin Efendiden hayır 
kalmayınca neler oldu? 

Bu vaziyet kartısında Dr. Bahat- ı Terakki ve ittihat cemiyeti ha. 
tin Şakir Bey için Paristen çıkıp rici merkez heyeti Ahmet Rıza be-
Mısırda Ahmet Celalettin P~aya yi Mısıra göndererek oradaki va-
iltihak etmekten batka bir çare kal ziyeti tetkika memur eylemişti. Bu 
mıyordu. Dr. Bahattin Şakir Bey seyahat bir iki r ::ıorun cemiyet ev
Terakki ve ittihat Cemiyetile bera· rakı arasına girnıesinden, biraz pa-
ber çalıştığından b~n? yapm~ına ra toplanmasından ve Mısır gaze-
imkan yoktu. Onun ıçın pafa ıle o- telerinde bir iki makale neşrinden 
lan münasebetini kesecek ve Pa • batka bir netice vermemişti. Esa-
riste Abdülhamide ka'lı açılan mü· sen matlup olan bu olduğu ~ibi on· 
cadeleye devam eyliyecekti. Diran dan fazla bir şey de beklenemezdi. 
Kele"kyan Efendi İte gazetelere yazı Diran Kelekyan efendi Mısırda 
yazmağa başlarntfh. Kendi ifadesi- Ahmet Rıza beyle konutmamayı 
ne naza.ran Avrupa matbuat ale. tercih etmit ve gidip onu görmemi' 
mindeki mevkiini ihya etmek üze- ti. Çünkü Di;ıan efendi Ahmet Rı
re idi. "Bir kaç ay sonra benim kim za beyin siyasi kanaatlerini kabul 
o'duğumu, benimle muamelelerini etmiyordu • 
ipkayi esaret mesleğine istinat et- Ahmet Rıza bey Parise geri dön-
tirenler görür ve anlarlar . ., diyor- dütken sonra Doktor Bahattin Şa-
du. kir bey de bir teftiş seyahatine çık-

Artık Yusuf izzettin Efendiden mış ve her tehlikeyi göze aldırarak 
:imit kalmadığı için ondan bahse· bu seyahatini htanbula kadar tem-
derken 0 zamana kadar muhafaza dit etmişti. Doktorun lstanbulda 
ettiği nezaketi de bir tarafa hıra • iken Yusuf izzettin efendiye gön-
karak diyordu ki: derdiği mufassal bir mektup bu 

"Esas itiba"ile bu adam hakkın- teftiş seyahati ve o seyahatle takip 
da hayalata kapılmak "gönüllü o- edilen gayeler hakkında çok şaya
larak e!areti kabul etmek., demek- nı dikkat tafsilatı ihtiva eylemekte-
tir. Bu zatın insanlar hakkındaki dir•. Onu aynen aşağıya yazıyoruz: 
fikri, ecdadına mensup azanın bes- "Maruzu bendei kemterleridir, 
ledikleri "esir sürüsü,. fikrinden i- Bir frank bile fazla masraf yapıl-
barettir. Bunlar insanları "taah • maması için birçok nezaretlere ve 
hüt., sözlerile aldatırlar. Yoksa teftişlere tabi olan cemiyetin umu· 
kendi nazarlarında "taahhüt,. yok- ru maliyesi, Ahmet Rıza beyin Mı
tur. Ancak "Lütüf", "merhamet,. sır seyahatinden avdetinden sonra 
ve "ihsan., var dır. Biz bu esasa kar c~miyetin umurunu ve teşkilatını 
şı ilanı harp ederek yola çıkını' ol- tetkik ve teftişe ve zatıalii neca-
duğumuzdan bu adamın sahtekar- betpenahilerine hususi maruzatta 
lıklarına karsı (milletin hukukunu b•ılunmağa bendenizi memur etti 
tanır) ve (~illeti kurtaracaktır) ve seyahatim için 1500 frank tahsis 
gibi safsatalarla alemin gözünü bo- ederek yola çıkardı. Bendeleri dahi 
yarsak bize hem deni, hem de etek başımı koltoğumun altına alarak 
derler. (Taahhüt) hakkında börle- vatanım ve velinimetim için yapa. 
bir fikir besliyen bir adam, mükem cağım bu hizmetten dolayı mesrur 
mel bir Su' tan Hamitten ba,ka bir ve mağrur olduğum halde ve maruz 
şey olamaz. Yusuf izzettin Efendi kalacağım müthit tehlikeleri dü-
gibi bir adamın lütfü de, saltanatı sünmekten kuvvei müfekkiremi 
da varsın kendisinin olsun. Ona ~en'ile buraya geldim. 
ka· ı~ı zamanı gelince, yani fİmdiki Cemiyetin maksadı bendelerine 
gibi bize nisbetle zayıf değil, eliıı- hatıımak bir tenezzüh icra ettir • 
deki hükumetle bizi ezmeğe muk- mek olmadığı gibi menafii zati-
tedir olduğu vakit, yapılacak tey, yem de, pençei gadrinden mucize 
timdi nasıl Sultan Hamide kartı nevinden bir kere tahlisi giribane 
mücadele ediyorsak, onunla da muvaffak olduğum bir canavarın 
cenkleşmektir.,. kana susamıf ejder ağzına tekrar 

Diran Kelekyan Efendi Yusuf atıimPmak olacağı bedihidir. 
izzettin Efendi hakkında böyle dü- imdi, bendenizin bu mahuf se. 
tündüğü halde Dr. Bahattin Şakir yahati icradaki maksadı sadika-
Bey onun bu fikrine ittirik etmiyor nem, ne gençlikten, delikanlılık-
ve Yusuf izzettin Efendiyi müda • tan, mütevellit vukufsuzluk, ne de 
faaya çalıtıyordu. Buna kll!'fı Di • bir sevki menfaat olabilir. Belki 
ran Kelekyan Efendi diyordu ki: deruhte ettiğim vazifenin icap et-

"Sizde eğer vicdani bir kanaat tirdiği bir fedakarlık ,vicdanımın 
kaldiyse bunu, gördüğünüz tecrü- emrettiği bir hizmettir. 
beye değil, emellerinize binaen dü-
'ündüğünüze hamlederim. Benim Hayatın kıymet ve lezzetini tak. 
ahlakım, asarı yalnız kendi hak- dir etıniyecek, maruz olduğu tehli-
kımda değil, bizzat sizin hakkınız- kenin ehemmiyetini anlamıyacak 
da da görülen ahd,ikenliği hüsnü kadar noksan tahsil, ne de fıktanı 
tevile müsait değildir. Şark millet- muhakemeye malikim. Bir taraftan 
lerinde körü körüne bir "sadakat,, ecdadımın kanile ıslatılmıt olan bu 
varsa da bendenizin bu cihetlerle mübarıek vatanın selameti, diğı.:r 
pek az tevkii olduğumu bilirsiniz. taraftan nimet ve ne:ı;aketile vakti-
Vicdanı ikna edecek izahat ve ta- le taltifine mazhar olduğum ve va-
ahhüdatın ifasında bir ciddiyet gö- tanmı için en faydalı olacağını ii-
rülünceye kadar benim yapabilece- mit ettiğim bir velinimetin saadeti 
ğim 'ey "Allah selamet versin!,. bendelerini bu tehlikeyi nazarı dik-
demektir. Tabii dün beyaz dedi- kate almağa sevketti. 
ğim ,eye bugün siyah demem. Fa- - BitmeJi -
kat artık "beyazdır,, demeye de 
iddiama devam eylemem. Belki 
gözle.tim beni aldatmıfbr ... Varsın 
o "beyazlığı,. biraz da bafkalan 
öyle atiye ait emellerden değil, ka
naat hasıl edebilecek bir delil ara· 
yıp ondan istidlal eylesinler . ., 

Muhabere bu tekle girdikten 
sonra Doktor Bahattin Şakir beyle 
Diran Kelekyan efendi a:lhk mek
tupla,mağa nihayet vermiflerdi. 
Mart, Nisan 1907 den sonra biribir
lerine hemen hiç mektup yazma
mıtla ~dı. Diran efendi son mektup· 
!arından birisinde liyordu ki: 

"Size olan fahsi irtibatım ebedi 
olduğundan her ne halde, her ne
rede bulunsam haberlerinizi al
mak, muhabere etmek, elimden ge
len ~er hizmeti yapmak benim için 
bahtıyarlık olacağına hiç tüphe et· 
meyiniz. Efkarımın zıddını iltizam 
etmek benim için imkansızdır. Ben 
politika ile tahsi münasebetleri bi
ribirinden ayırabilecek derecede 
hürriyetperverim. Politikaca faali
yetimiz birlefmedi, bu husus hiçbir 
zaman muhabbetimize, karde,liğe 
mani olamaz. Politikada size yapa
bileceğim fey düşmana karşı mu
harebede, düşmanı iz'aç edecek 

nuamelatta yardımdan ibarettir.Bu-
na her zaman hazırım. Şahsi mü
veddetimizde ise sizin iç in yapmı
yacağım hiçbir fey yoktur. Benim 
dostluklarım siyasi kanaatlerim 
kadar metindir . ., 

Aka Gündüz B. in 
Konferansı 

EDiRNE, 26 (Telefonla) - Avcılar 
Bayramında bulunmak üzere Edimeye 
gelen Ankara Meb'usu Aka Gündüz Bey 
bugün saat 18 de Edirne Halkevinde 0-
rekli alkışlarla karşılanan heyecanlı bir 
konferans verdi. Oz türkçe ifadelerle 
kendine haa olan incelilderile dolu, bir 
konferanstan ziyade bir yarenlikten iba· 
ret .olan b~ aohbette Umumi Müfetti§ lb· 
rahım Talı Beyle birlikte bütün memle
ket uluları ve uyanıkları kamilen hazır 
bulunmuşlardır. 

Dünün gençliğini bugünün gençliği ile 
mukayese eden, ülküsüz ve heyecansız 
bir gençliği cansız bir tahtaya benzeten 
hatip yakından tanıdığı Edimeye ait ha
tıralarını yadebnit ve bütün bir gençliğe 
hitap ederek bilhassa şu sözleri kaydet
miştir: 

- Çok mutlu bir devrin içinde bulunu· 
yorıunuz. Gazi'nin yaşadığı bu devrin 
değerini biliniz gençler. Cumhuriyetin 
yirminci yıldönümünde gene burada ko
nuşacağız. Hepinizi Çankaya'ya ıımarla
nm.,, 

Keskin ve sürekli alkışlarla karşılanan 
bu son ciimlel'.i müteakıp ~ir ağızdan baş 
lıyan Cumhurıyet marşı bır uğultu ha • 
!inde yükselmittir. 

Aka Gündüz Bey yarın Tekirdağına gj. 
decektir. 

. --o--
Türk- Japon ticaret itilafı 

AN!CARA, 26 (Telefonla) _ Ja
pon.ya ~le akt~dilen ticaret itil.lfı icra 
vekıllerı ~~yctınce. tasvip edilmiştir. Ya .. 
rın gumruklere hıldirilecektir. 
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HA İCİ HABERtER 
Uzak Şarkta vaziyet: 

Alman gazetelerinin yazdıkları 

Diplomatik imkanlar h:trcanmadan müsel-
lah bir ihtilafın çıkması muhtemel değildir 
B,ERLIN, 26 (A. A.) -Alman matbu-ı 

atı Uzak Şarkt'aki vaziyete büyük .bir a
laka göstermekte ve Rus - Japon müna
sebatının gösterdiği inkişaf hakkında 
pek bedbin mütalealar yürütmektedir. 

Angrif gazetesi diyor ki: 
"Bütün diplomatik imkd.nlar tamami .. 

le harcanmadan müsellah bir ihtilafın çık
ması pek muhtemel değildir. Asker kuv
vetlerinin gönderilmesi tehdit edici bir 
harekettir. Fakat sadece bir hareketten 
ibarettir. Sonra büyük devletler de hat
tı hareketlerini henüz açık olarak tayin 
etıniı değillerdir. Pazarlık için daha za· 
man vararr .,, 

Korreıpondanı politik gazetesi de fÖy
Je yaziyor: 

"Çin Şark demiryollan ihtilafı Moı • 
kova ve Tokyo arasında siyasi bir JT1 ... se
le oldu. Fakat Japonlar mezkur h >ttı 
satın almak için teklif ettikleri miktar i
le Ruılarm İstediği miktar arasındaki 
fark o ' ;adar ehemmiyetsizdir ki ufak 
bir hüsnüniyet ile bir itilafa varmak ko
layca kabildir. Etrafında kavga edilen 
bir kaç milyon yen, harp ilan etmek husu
sunda hiç bir hükumet için kifi bir ıe • 
bep teıkil edemez. Esasen diğer bir çok' 
mühim amiller de müoellab bir ihtilafı 
varit krlmamaktadır. Filhakika, Mançu
ri harp sahalarında müessir olmıyacak o-

Şipka boğazında 

Bulgaristanın 
istiklali için bir 
Abide dikildi 

SOFY A, 26 (A.A.) - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

1877 • 1878 Türk • Rus harbinin 
Bulgaristanın istiklaline mebde olan 
tarihi muharebenin cereyan ettiği Şip .. 
ka boğazında istiklal abidesinin dikil
me•i münosebetile büyük merasim ya
pılmış ve kral ile bütün hükumet a
zası o zamanki milli elbiselerle bu me
rasimde hazır bulunmuşlardır. 

50.000 kişilik büyük bir halk küt
lesi huzurunda o zamanki harp sah
nesi canlandırılnut ve buna bütün va .. 
tani cemiyetler menıuplan ittirik ey .. 
)emiştir. 

Borazan vasıtasile eskiden olduğu 
gibi yoklama yapılmıı ve Şipka muha
rebesinde ölen Bu!ırar ve Rus 2al:ıit
lerinin isimlerile cevaplar verilmiftir. 

Merasimden sonra muazzam bir fe
ner alayı yapılmıştır. 

Gizli muahede 
Almanya ile Lehista·n ara

sında muahede yok 
V ARŞOVA, 26 (A.A.) - Leh tel

graf ajansı, Almanya ile Lehistan ara
sında bir ticaret itilifı müzakere edil· 
mekte olduğuna ve bu itilafın Alman· 
yanın dahil olacağı bir ihtilafta Ldı.iı
tanın bitaraf kalmasına dair gizli bir 
maddeyi ihtiva edeceğine dair Eko 
dö Pari (Ecbo de Pariı) gazetesi ta
rafından neşredilen haberi tekzip et • 
mektedir. Leh ajansı diyor ki: 

"Bazr Fransız gazeteleri tarafından 
yalnız kendilerince ma!Uın olan mak • 
aatlarla ortaya atılan bu kabil şayia
lar , dün Royter ajansının da Fransız 
salİlhİyettar mahafilinin mütaleatına İı· 
tinaden teyit ettiği veçhile , asılsız ol
duğu kaydedilmek icabeder~, 

Makedonyada askeri 

talimler 
ATINA, 26 (Milliyet) - Eylülün 

ilk on günü zarfında Makedonyada 
tayyarelerle müıt ... eken büyük t<ıp ma
nevralan yapılacaktır. 

Bu ıebepten Makedonya ve Tesal
yaya bOr hava zabiti giderek muhtelif 
topçu kumandanları ile talimlerin te
ferrüatını tesbit ve meydanlarını ziya
ret etıniştir. Talimlerin Liriıe ve Top
sinde yapılması muhtemeldir. 

M. Çaldaris avdet ediyor 
ATINA, 26 (Milliyet) - Batve

lı.il Mösyö Çaldaris dün sabah Alman· 
~anın Raynihalt hamamlarından Yu • 
naniıtana avdet etmek üzere hareket 
etti. 

Mösyö Çaldariı bu akşam Selaniğe 
varmış olacaktır. Başvekili iıtikbal et
mek üzere başvekalet müıteşaı·ı Mösyö 
Sayas ve münakalat nazın Mösyö Ral
liı Selaniğe gitmişlerdir. 

Bir lngiliz Cebelittarığı 
yüzerek geçti 

C:EBf:~ITAR~K, ~6 (A. A.) - lngiliz 
denız kuçuk zahıtlcnnden Vilyam Bru
ver (William Brewer), Cebelitarık'tan 
Elcezire'ye kadar olan 5 millik meıafeyi 
204 dakikada yüzerek geçmiştir. Şimdiye 
kadar !Hrçok yüzücüler bu i§e girişmişler 
ise de, şiddetli akıntılar sehebile başara
mamı~lardı • 

Fransa komünistleri ve 

Japonya 
TOKYO, 26 (A. A.) - Fransa Ko • 

müniatlerinin JaPonya aleyhindeki kay .. 
naımalarına dair olan haberler resmi 
mehafilin dikkat nazarını celbetınlştir.Bu 
kaynaşmanın Moskova Komünist Enter
nasyonalinden verilen talimat üzerine 
hasıl olduğu zannedilmektedir. 

lan yeni Fransız dostluğuna rağmen Rus .. 
yanın dahili ve harici bir çok müşkülatı 
vardır. Japonya i•e bir harp takdirinde 
mevadı İptidaiye tedarik etmek zarure ... 
tinde kalacaktır. Binaenaleyh bütün bu 
amiller Alman mehafiline ihtilafın mat
buat ve siyasi notalar harbına münhasır 
kalacağını :tannettirme ktedir.,. 

Tevki/at devam ediyor 
MOSKOVA, 26 (A. A.) - Harbin' • 

den bildirildiğine göre Mançuri ve .l"pon 
poliıleri Çin Şark Demiey0Uar1nda çalı
~an Sovyet memurlarını tevkife devam 
etınektedirler. Mevkufiara i.kence edil -
mektedir. Bu cümleden olmak Üzere Pog 
ranitichnaya istasyonunda tevkif edilen 
Likodzeveski'ye işlemediği cürümleri iti
raf ettirmek için polis karakolunda üç sa
at sopa atılmıştır. 

Harp muhtemel değil 
TOKYO, 26 (A. A.) - Maliye Nazı

rı, Cici,impo gazetesine yaptığı beyanat 
sırasında: 

"Sovyetler veyahut ki Birleşik Devlet
lerle muharebe akıl ve hayale gelecek bir 
şey değildir,. demiştir. Gazetenin müta
leasına bakılırsa, bu ıözlerden niizınn 
deniz ve kara müdafaa bütçelerine kon .. 
mut olan tahsisatı gereği gibi kısmak ni· 
yetinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Mösyö Bitler 

Sarre'lilerin reyini 
Kazanmak için 
Ga yrct sarf cdi yor 

LONDRA, 26 (A. A.) - Onümüzde
ki pazar günii Koblens'te yaprlacak olan 
tezahüratta M. Hitler Sarre halkını Al
manyaya iltihak lehinde rey vermeğe ik
na için hemen hemen emsa.lıiz bir gay .. 
ret sarfedecektir. lngiliz gazeteleri, A -
vusturyaya karşı takip ettiği siyasetin •· 
kim kalması üzerine M. Hitler'in ıimdi 
ikna usulünü tatbik edeceğini yazarak 
diyorlar ki: 

"Güzel ıöz söylemek kolayd ır. Fakat 
bu sözleri ef'al ile yerine getirmek lazım
dır.,, 

Sarre sergi.i 
KOLONYA: Alman istihbarat bürosu 

bildiriyor: 
Bugün burada açılacak olan Sarre ser, 

gisi münasebetile Sarre Alınan cephesi 
reisi M. Pirro gazetecilere dem.ittir ki: 

"Fransa, SatTe'ın ilhakıru temin etmek 
için Sarre'da aslen Fransız olan yüz elli 
bin Sarre'lının mevcut olduğunu iddia el
nnşti. Bubün bütün dünya bu yüz elli 
bin Sarre'lının mevcut olmadığını anla -
mıftır. On beı sene içinde Sarre'lılar 
dört defa parlamento İntihabı yapmıılar
dır. Fransızların iddiası doğru olsaydı 
parlamentoda en aşağı on Fransız mü • 
messili bulunmak liizondı. Halbuki tek 
bir Fransız meb'uı çıkmanu9tır . ., 

Amerikanın ticaret 
• 

muvazenest 
VAŞINCTON, 26 (A. A.) - Bu se

nenin ilk yedi ayı içinde Amerika bir mil
yar 197 milyon 854 bin dolarlık ihracat 
ve 990 milyon 671 bin dolarlık ta ithalat 
yapmıftır. Geçen ihracat 819 milyon 
438 ve ithalat ta 735 milyon 72 bin dolar 
idi. . 

Viyana hadiseleri ve Avus

turyanın iktisadi vaziyeti 
ViYANA, 26 (A. A.) - Avusturya 

Ajansının IH!dirdiğine göre temmuz isya
nı Avusluryanın mali ve iktısadi vaziye
tinde ehemmiyetsiz bir tesir yapınııtır. 
Avusturya parasının sağlamlığı hiç bir 
veçbile haleldar olmaıruıtır. 

Polonya - lsveç münasebah 
VARŞOVA, 26 (A.A.) - Mareşal 

Pilsudıki lsveç erkanı harbiye reisi 
ceneral Nigren (Nygren) i kabul et • 
mittir· Mülakatta Polonya erkanı har
biye reisi ceneral Gonsiorovski de ha
zır bulunmuıtur. 

Mahkum edilen Naziler· 

ViYANA, 26 (A.A.) - Linz diva
nı harbi, temmuz hadiselerinde bir jan
darmayı öldüren asiler grupuna men• 
sup iki milli sosyalisti müebbet hapse 
mahkum etıniıtir. 

Tayyarelerin gece inebil

meleri için bir fener 
GAND, 26 (A.A.) - Mühendu 

Van Der Stegen, tayyarelerin gece ka-
rargahları kolayca tayin edebilmeleri 
için aşağıdan yukarı titrek bir ziya neş
reden yeni bir fener bulmuıtur. 

Askeri tayyarelerle yapılan tecrü
beler mükemmel neticeler vem:üştir. 

İniili:ı; maden amelesi ile 

maden 

sahipleri arasında ihtilaf 
LONDRA, 26 (A. A.) - Gal (Galles) 

Eyaleti maden amelesi federasyonu bu
gün Kardif'te fevkalade toplantısını ya
parak Ücretlerin tezyidi için maden sa • 
biplerile başlıyan mükalemelerin inkıta· 
a uğraması üzerine hidis olan vaziyeti 
tetkik etıniştir. 130 bin ameleyi temsil e
den murahhaslar 1 eylülde maden sahip
lerine grev hakkındaki kararlannı bildi
ren bir aylı!ı; bir ihbar müddeti vermeğe 
karar venniılcrdir, 

·~ -.··- •;.i-· ·.-..... ·~ .. 

D 
Beşinci Balkan oyunları 

dün merasimle açıldı 
• 

Ekibimiz ve bayrağımız 20 000 kişı 
tarafından şiddetle alkışlandı 

Dünkü neticeler 
ZAGREP, 26 (Adetlerimizle gi

den ımubarririıni2den • Telefonla) -
Bugün 20 bin kişi huzurunda betin
ci Balkan dyunlan açıldı . 

Kral Hazretleri rahatsız bulun • 
duğundan teşrif etmemişlerdi. Oyun
lar kral namına bir ceneral tarafın
dan açılmıştır. Sefirimiz Haydar Bey 
tercf locaamda bulunuyordu. Açıl • 
ma resmi çok parlak ve muntazam ol 
muştur. 

Bizim ekipimiz ve bayrağımız 
aon derece alkı~lanmı§, heyecanlı te• 
zahürat yapılmıttır. Bizim ek.ip ken .. 
dilerinden beklenilen neticeyi, maat .. 
teessüf, alamamı§tır. Teknik neti • 
celeri bildiriyorum: 

100 metre: Birinci Yugos.lav, i • 
k.inci Yunan, üçüncü Romen. 10,8 aa· 
niye ... Rusyadan Semih geç geldi • 
ğinden bu müoabakaya yeti~emedi. 
Kaybettik. 

Diks atma: Birinci Yunan, ikinci 
Romen, üçüncü Bulgar. Mesafe: 48,58 
metre. Veysi bu müsabakada 41 
metre ile beşinci gelmiıtir. 

800 metre: Birinci Yunan, ikinci 
Yugoslav, üçüncü Yunan. Vakit 2 
dakika. 

YW<sck atlama: Birinci Yugol.; 
lav, ikinci Yunan, üçüncü Türk ~-' 
dar. Birinci 1,80 yükseklik. lk•"._~:.,.. 
üçüncü 1,75. Haydar yer çok Y""" 
~k olduğu için atlayamadı. . ·of) , 

Cirit atma: Birinci Yunan, ık.• , • 
Yunan, üçüncü Yugoslav. Dördiıl' 
cü Türk Karakaş. _. 

10,000 metre: Biz bu müsa~"~ıııı 
ya iştirak etınedik. Birinci ve ıkl ciS' 
Yunan, üçüncü Romen. Vakit 33 
kika 49 saniy". . 

Dört defa 400 metre bayrak Y' 
rıştı : Ahalinin pist üzerine çıkıl'.~ 
yüzünden yaprlamadL Tekrar ed1 r ' 
cektir. ~ 

Bizim ekibimiz ve bayrağımıı , 
derece alkışlandı. Şehirde satılatl j)İ ~ 
fak bayraklardan Türk bayrağı 
misli satılnııtbr. 

Bu akşam, fahri konsolos do~~ 
Mariçin evinde bir ziyafet verıl~ 
Sefirimiz Ali Haydar Bey , A...,.~ 
vutluk sefiri Rauf Bey, Arnavutl . 
fahri konsolosu ve diğer bazı ı• 
vat vardı. 4' " 

Bürbanettin ve Tevfik Beyler • 
hazır bulundular. Türkler bakkıııcP 
fevkalade muhabbet izhar edildi. ~ 

"" Mültecilerin gBtirecekleri eşya 
AN KARA: 26 (T elelonla) - Yeni iskan kanununa göre hazırlanat' 

muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyetinden U.tilade edebilecek ef 
yaları hakkındaki nizamname Dahili ye Vekôleti tarafından mütalea ' 
ları alınmak üzere diğer ve!uiletle re gönJerilmiıtir. 

Gümrük merkez ve taşra teşkiliılt 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekôleti mef' 

kez ve taşra teşkilatı kanun projesini hazırlamaktaJır. Bu projeY~. 
merkezde Gümrükler Umum Müdürlüğüne meı•but bir ihtısa8 müJürlır 
ğü tesis edilecektir. Proje merkez teşkilatı ve vazifeleri, kadro~arı, 
taşra gümrük teşkilatı, idari taksimatı, memur kadrosunu, servisleri,"' 
gibi vazifelerle meşgul olacağı, gümrüklere İntisap edeceklerden ara' 
nacak mezuniyet kağıtları ve terli esasları hakkında hükümleri ihtiıJd 
etmektedir. 

Milli müdafaa Vekili geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekili bu ak,am lı· 

tanbula hareket etti. 

Evkaf müdürlükleri arasında 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Manisa evkaf müdürlüğüne taYİll 

edilen Rahmi Beyin kanuni müddeti zarfında vazifesi baıınq gitrtıl' 
mesinden müstafi adJedilerek yerine Muğla evkaf müdürü Mustofllı 
Muğlaya Zonguldaktan Şemsettin, Zonguldağa Burdurdan açıkta bll' 
lunan Tahsin, Kırklareli evkaf müdürlüğüne Tahir, Çoruha Kırkları' 
liden Ali Ulvi Beyler tayin edilmişlerdir. 

Afyon- Antalya hattı inşaatı 
ANTALYA, 26 ( A. A.) - Afyon • Antalya hattı inıaatının bcqlll' 

ma8ı müna8ebetile yarın AfyonJa yapılacak mera8İme iftİrCik e.tmelı 
üzere Antalya meb'usları, Halkevi mümessilleıi ve bir çok kimselel 
kalabalık bir heyet halinde bugün Afyona hareket etmiflerdir. 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Yarın Alyonkarahisarında yapda.: 
cak Afyon • Antalya hattının tesisi merisiminde bulunmak üzere bugtıfl 
saat 12 de hareket eJen l:z:mir trenine bağlanan hususi bir vagonld 
Antalya Meb'usu Ali Haydar, Bur dur Meb'usu Mustafa Şeref ve Nal•· 
a Müstefarı Arif Beyin rei.liğinde Devlet Demiryolları Umum Müdii· 
rü lbrahim Ali, Baımüfettiş Şefik , hareket dairesi reis muavini CI' 
mal, müt!!ahhit Nuri Beyler ve Devlet Demiryolları mühendislerindert 
bir kısmı Afyonkarahisarına hareket etmiflerJir. / 

Rus yada ediplerimiz şeref ine zigafe 
MOSKOV A, 26 ( A.A.) - Rus muharrirleri kongresine iştirıJ 

etmek üzere buraya gelen Türk muharrirleri Falih Rıfkı ve YakOI 
Kadri Beyler şerefine dün büyük bir ziyafet verilmif , Yüksek il~ 
muharrir ve edipleri, Haril'iye komiserliği erkanı ve Türk ve Sovr· 
matbuat mümessilleri hazır bulumuftur. 

Bu münasebetle çok samimi nutuklar teati edilmiı ve Yo/tfJf 
Kadri Bey büyük bir alak.:ı uyandıran uzun bir rapor oku~uştur. Ha'' 
bihal üç saat devam etmıştir. 

Kapatılan gazete ve mecmualar 
ANKARA, 26 ( A. A.) - latan l•ulda münteıir, Kazanç, Milli T~~~· 

ret, Türkiye Ticaret, Maarifi umum İye, Türkiye ihracat, izciler Birlı~" 
Balkan Ticaret, Lavi ki pas, Görüş gazete ve mecmuaları memlekefı/I 
mali ve iktısadi siyasetini teşviş ed İci neşriyatta bulud klarından mat • 
buat kanununun ikinci maddesi mucibince icra Vekilleri Heyeti karar• 
ile kapatılmışlardır. 

Abone ve ilan avcısı ve şantajcı gazete ve mecmualara karıı açıl~f 
mücadele devam etmektedir. Resmi ve hususi müesseselerin de bili•• 
bu mücadeleye yardım etmeleri lazımdır. Şüpheli ilan ve abone ta . .' 
leplerine karsı müteyakkız davran ıiarak icabında Matbuat Umum frftı' 
dürlüğünden malumat talep edilmesi hem alakadarların ve hem Je 
ciddi ve dürüst matbuatımızın menfaati iktizasındanJu. 

Kok kömürü ithali inhisarlar memurin kanl1~ıl 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Al· ANKARA, 26 (Telefonla) -. t'i'.'; 

manya ve Belçikadan kok kömürü it- sarlar Umum Müdürlüğü memurı" .,e-
bali için itiliifnamclerinde teshil edi • nun proje&i Gümrük ve lnhisarlat 
len kontenjanlar ithalat tacirlerine tev- kaletince tetkik edilmektedir. .,.. 
zi edileceğinden kok kömürü ithal et- . Bu proje evvelce hazırlanm!f b;,ı. 
mek istiyenlerin gümrüklere müracaat hısarlar memurlan tekaüt sandıgı 0;1· 
et."leleri lüzumu Gümrükler Vekaleti kındaki kanun projesinin tadil e 
ta afından gümı üklerimize tebliğ edil- mit yeni bir §eklidir. ,. ıl' 
mi1tir. .. Jot 

Müracaat müddeti Belçika için 31 Gümrükler Umum mu':,,.,. 
ağ JSto•ta Almanya için de 10 eylül- .,u•· 
de bitınektedir. ANKARA, 26 (Telefonla) - Jı ' 

d
.. •• rükler umum müdürü Cemil B!>>' JJ#' 

Beya:ı:ıt Emniyet mü uru mir •erg•••n• görmek üzere tzınıre 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Beya- reket etmiştir. eı~· 

2ıt emniyet müdürü Kim.il Bey 1777 Gümrük müstefarı Adil Bey "'g~ır' 
numaralı kanuna tevfikan vekalet em· niyet müddetini bitirmek üzere bu 
rine alınmıştır. lerde lzmire gidecektir, 

' 
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• 
1 

t 11 .... a: 
·ıs ............ . 

8 ~ğün ve dünyaf •• 
dı!a eııı geçende bir düğüne çağır• 
rid~ O ~adar arzuladığım halde, 
-....[,~~":·Ertesi sabah ,sordum: 
4 I ııgıın naul oldu? 

11 attılar: 

lırıl:uı /Jıı kadar ahenkli düğün, az 
di4 .. ~·Sabaha kadar öyle eğlen
ııt,' ;: .e eğlendik ki .. Bir aralık gü
' Stıbfl1nıış, ortalık aydınlanmış • 
l~e : ah oldu! diye haber veren· 

'lo~ llay~r !. Hayır!. Yalan söylü-
'i.'eıı "··~~Ye bağrıştık. Biz daha 

\1 ecegız .• • 
ct;,;. !'er~eleri kapıyarak hala ge-' 

~ lltilı. ~ lllbi, eğlencemize el evam 
ff -.... rJ:;~~a, bana onlar sordu: 

-.... G gune neye gelmedin ? 
-.... }' elrrıedim değil ,gelemedim. 

" d11ı. G azık ,güzel bir fırsat kaçır
lııı. eleydin, pİfman olmıyacak-

•• ...... ,.. 
rP 'ııııı. F 'fnıan olmıyacağımı biliyo
(11· lJiıl.~kat gelmek elimde değildi. 

...... Ilı dedi ki : 
.- ....._ N aksızsrn / 
r ....._

1 
eden? 

d, olrıı 111tının gelip gelmemek elin-
'": IJQ11Ya~dığı bir tek yer vardır; 

~,ile/··· Sen dünyaya eleği:, düğü
ecektin yahu! •.. 
~ Kulak MiSAFiRi 

~Ubila y abidesi 
~:~nde Ayyıldız tepesinde diki
;"li • - !ehit Kubilay abidesinin kai•e d' .. ' lir, •ger taı kısımlarının inpatı • 
. .\bid . 

litı lı;, 'llın bronz figür dökümü i-
~. tı1Q "1İiı:ıakasa açdmııtır. Münakasa 
~i de~lllD edecek, bet eylülde i-

.\b .Yapılacaktır. 
liıı.. "~•dellİıı b fi .. - d d 
"L.~ ronz guru e yap -
ı.'.."tıı-, loııra, eser tamamlanmıı ola-

l<iiçük haberler 

ı ~YYar hamallardan 
~ ıikayet ediliyor 
~~'ti "aınanıarda seyyar hamallardan 
. ıt_~ Kene nazan dikkati celbede-

ll Ule,.d artm.ııtır. Bilhaaaa, yakm 
~1 •tı gelen yolcular nbtımcla et
ti, g" ~a.tıala verdikleri sırada bir 
• .\~ Ü~l<;re teaa~üf etmektedir
ıl, i.ı• hadıse, gelip giden seyahla
.ıt. ~~ç eder mahiyette görülmek
fe~•r hamallar için muayyen 
•lı,,t) lnevcut olmaama rağmen bu 
~\ ~re meydan verilmeme&i hlllU 

'.liikadarlarca tedbirli davr• 
. • l'·~ ICap ebnektedir. 
~i ı.:tk dili tetkik cemiyeti - Türle 'k cetniyeti merkez büroıu dün 
' f, <;alııınalanna devam etnU§
• l(llt-ı.ı 

tay :,ay batkanlığmın telgrafı -
·ı 'h ili aıkanJsk divanı merhum 
•le,.ı11e f~t ve Reıit Galip Beylerin 
• l':yı- bırer telgraf çekmiıtir. 

L lı) hta art • " .. • 
~......., .E:. •• aıı cum eaı gunu ven• 
t~ Yliil umumi maqı cumarte

liı.~ il, "et-ölecektir. 
~"' :::; Şemsettin Bey - Franıa 

t'dt; ettiıliğjne tayin edilen eski 
~~tti,:"~ tnnumi müdürü Reşat 

'"itti., Y yana Pariae hareket e-

~,~iiessif bir irtihal 
· ıırı., 
'•t h haber aldığınnza göre cwn-

~ er.11d~I~ fırkası umumi katibi Recep 
ı'ef '"tin kain valdeleri Şahinde 
.il11t endi tedavide bulundukları 

d!"'clunda dün gece vefat et-

~· 
ilıı, de liarumm cenazesi bugün 

. )1,, .... 
ı.ıı, ~undan kaldınlacal<, aile 
~, llıı deinedilecektir. 

•nd· 8eyefendiye , refikaları ha· 

1"<111\a 'Ye ve ailenin diğer erkin ve 
~~~iıni teessürlerimizi beyan 
•yı,,.l"ıııe iJtiri.k ederiz. Allah rıdı

•ıı. 

ıı BQK~A l 1 ıı,11ı.... ____ .. 
ıs •ıııdan alman cetveldir) 

1 .\le Ağustos 934 
'ııı,1}11(1\ Ş A M F I Y A T L A R I 
lj. ~ ~~~~All 1 TAHViLAT 
'"'ı. h•; ~ R.ıbbm 17,75 
: tı 23.30 Mümessil 48.15 

Ilı 27,20 " il 47,20 
11 ~ rı .:ıo • ı 11 49,oo 

,~ı. • ., 11 ESHAM 
tı. ~'_!ıil.in,:·rııa 10 l Reji 1'.upon•u• 2,40 S ~.) ~••ia 10 Telefon 10,50 

•'1 'f!" C::"-aa-.. 105 Terkoa 18,50 
tı"-,,'-lt••• Çimento 11,95 

~. of> 57 ittihat dey. 13,50 

'4ılt)~· li''•• 26 35 t Şa.rlıı. dey. 1.-'>• ,75 a.Blya t.SS 
~ Ç € /( 1li.2s aŞrk m...... 3,20 

~~ .. ·• F I Y A T L A R J 
.... 627.75 p.... ı9 ı4 37 
' ııı:; 12 • • fl'-.0 .o6 BeJırat 34,83,40 

~"'"• 9.=,11 Moako•a 10.3\) 
l~ 2 43 

~ Berlin 2,03,25 
~'\~'ti &3.

09
,68 Varıo•a 4,20,50 

'lttıt 3
38

,63 Budapet1e J,!.8,25 
>-, ,.._ l '

1
775 Madrit 5,81,67 

• .23 Bülır.ret 79,46,ZS 
N {/ 64,n Viya- 4,26,50 

J( U T (Satıı) 
l ~. t Kta.ruı 
q btıı.,"'""• --
1 l\lft t :t 160 
1 ~~ .. ç.ı.. Ilı 
lı ı,, . .... 196 
~ ı.jt"'litı,. 22 

l •• 633 
fı .,,, 214 

1 b •• ~...... 23 
t q""i ı ıs 

rf" 24 
RJ 

20 J.ı •• ı~ ... 
l Pezeta 
1 Mark 
l Zeloti 

20 Le1 
ZO Dına,.. 

1 ,:~rnoviç 
Altın 

1 Mecidıye 
ı · .... kr. ..... 

Xuruı 

808 
ı• 
49 

~,50 

·~ 51 

ı • 
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Disiplinli evlenme! 

EKONOMi 

Yumurtacılar 
Birliği toplandı 

Birlik müessisleri dün 
ofiste toplandılar 

Uzun zamandanberi tesisi hazırlık • 
lan ikmal edilen (Yumurta<:ılar Birli • 
ğ:i) nihayet faaliyete geçmİJl:İr. 

Bu münasebetle dün birligin müe.;
sisler heyeti ofis nezdinde mühim bir 
içtima yapmıılardır. 

Dünkü toplantıda, birliğin ve aza
lann iıtirak bütçeleri tesbit edilmiş, 
aza kayıt ve kabulü icin idare heyeti· 
nin teklifleri tetkik edilmiıtir. 

Yumurtacılar Birliği, bilhassa ihra~ 
cat i§1erinin tanzimi ve memlekete iyi 
gelir temin eden bu yerli maddemizden 
daha verimli istifadeler temini imkan· 
lannı araıtıracaktır. 

Bundan başka, geçenlerde Samsun
da toplanan yumurta kongresinde tes
bit edilen esasların da tahakkukuna ça
lışdacaktır. 

Dünkü toplantıda birlik riyasetine 
ywnurta tacirlerinden Hamdi Bey se
çilııUı, azalıklara da Hasan, Fethi Bey
lerle Pariyo efendi intihap edilmişler-
dir. . 

Yumurtacılar birliği bu ıuretle res· 
men faaliyete geçmİf bulunmaktadır. 

Türkofis, birliğin lel'!kkülü ve faa
liyetile çok yakından ali.kadar olmak
tadır. Bu itibarla, birlik ofisle daimi 
tekilde temas halinde bulunacak ve 
•ık sık içtimalar yapacaktır. 

6u:garistanda tutun inhisarı 
yapılıyor 

Gelen haberlere göre, Bulgar bii
kumeti, tütünün inhisar altına alınma
sı için bir kanun layihası hazırlamak
tadır. 

Yeni tekle nazaran sigara fabrika
ları hükumet tarafından satın alınacak, 
ayrıca Filib.-de yeni imalathaneler vü
cuda getirilecektir. 

Geriye gönderilen şişeler 
Yeni ölçüler nizamnamesi, müak:i

rat titeleri hakkında bazı kayıtlar koy
muşk•· Fakat bu kayıtlara uygun ol
mılan ıişeleri gümrüklerden kolayca 
geçinnek için, bazı tacirlerin müskirat 
tiıelerini , şurup ve yağ ıişeleri İmi§ 
gibi gösterdikleri görülmüıtür. 

Çünkü; yağ, ıurup ve saire için it
hal edilecek şiıelerde hususi ıartlara 

uygun olması mecburiyeti aranmamak
tadır. 

Olç-iiler başmüfettişliği, bu hususta 
ıayet hassas davranmaktadır. Şimdiye 
kadaı· gümrüklere nizamnameye uy
gunsuz olarak getirilen 500 b.ine yakın 
tiıenin ilfıaline müuade edilmemİ!· 
tir. 

Bunlardan çoğu geri gönderilmi§, 
bir kısmı için de iktisat vekaletine 
müracaat edilmiştir. 

Tutun satışı 
inhisarlar Umum Müdürlüğü ta

rafından netredilen malumata gö
re son on he, gün içinde Edirnede 
idare tarafından köylüden 13 bin 
kilo tütün alınmıftır. 
Kocaeli mıntakasında inhisarlar i

daresinin satın aldığı miktar 97 bin 
tüccarın aldığı 85 bin kilodur. 

Karadeniz mıntakasında tütün 
aatıtları hararetli bir surette devam 
etmektedir. inhisarlar idaresi yal
nız Samsundan 136 bin kilo tütün 
almıthr. 

Fiatler dütkün denecek kadar u
cuz değildir. En atağı mallar 35 ku 
ru~ alınmıfhr. Bu mmtakada ec -
nebi kumpanyalarının ve tütün 
tüccarının satın aldığı tütün 138 
bin kiloyu bulmaktadır. 

Samsun ve Bafrada iyi cins mal
ların eksefısi satılmıştır. 

El sanayii 
lktısat Vekaleti Sanayi Umum 

Müdürlüğü Elişleri 'ubesi müdür
lüğü, Türkiyede el sanayiine ait 
tetkikata ba~lamıstır. Ticaret Oda
ları da kendi mınlakalarında elit
lerine ait tetkikat yapmaktadı;far. 
Tetkikat esnasında, evlerde , bil -
hassa kadınların yaptığı eli,lerine 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

Diğer taraftan ev itlerinin tim
diye kadar geçirdiği safhalara, bü. 
yük sanayi karşısında mevkiini kay 
betmesine dair tarihi maliimat top
lanacaktır. 

Tramvay Ücretle
rindeki tenzilat 
Belediye tirketler komiseri Iunail 

Hakkı Bey, iki gündenberi tramvay 
tirketinde, bir eylülden itibaren tatbik 
edilecek yeni bilet ücretleri etrafmda 
tetkikat yapmakta, tirketin hazırlık
larını yakından takip etmektedir. Per
ıembe günü biletçilerin ellerindeki bü
tün eski biletler toplanacak ve yeni bi
let!.,,. verilecektir. Yeni tenzilatlı bi
letlerin baaılma11 bitmiştir. lstanbullu
lar son defa önümüzdeki cuma günü 
tirndiki tarifeye göre tramvayla seya
hat edecekler, cumartesi gününden iti• 
baren yeni ve ucuz tarife ile gidip ge
leceklerdir. Yeni biletlerde küsurat az 
olduğundan biletçiler de memnun bu· 
lunmakta.dır!ar .. 

Macar polis heyeti şehrimizde 
Dün ,ehrimize 27 Macar polisi gelmittir. Balkanlarda ve tehrimiz

de tetkikat yapmak üzere seyahate çrkmıt olan polisler Balkanlanla
ki tetkiklerini bitirerek dün sabah Çar Ferdinand vapuru ile Yama' • 
dan tehrimize gelmitler ve vapurd a lstanbul Emniyet Müdürü namı • 
na müdür muavini Hüsnü Bey tarafından kartılanmıtlardır. Misafir
ler arasında Macarların iftihar ett iği kıymetli polisler de vardır. Ma
car polisler dün öğleden sonra teh rin görülmeğe değer yerlerini gez • 
mişlerdir. Bugün de müzeleri ve camileri gezecekler yarın da Polis 
Mektebine gideceklerdin . Oç gün şehrimizde kalacak olan misafirler, 
latanbuldaki polis merkezlerini de ziyaret edeceklerdir. 

POLiSTE 

Yakalanan 
Hırsızlar 

Bir çok yerleri soydukla
rını itiraf ettiler 

Bundan bir müddet evvel Pangaltı
da sabık mülkiye mületti§lerinden A
ziz Nami Beyin evine hırsızlar girmiı, 
birçok eşya çalmışlardı. 

Hırsızlık vak'alanna karı• çok has
sas olan zabı lamız ima bir zaman 
zaıfında bu hrrsızlık faillerini yakala
mışlardır. 

Bu hırsızlar Jak Freıko ve Yorgi 
isminde iki k;şidir. 

Y orgi Davit isminde bir arkadaıile 
Melek sineması karıısındaki mağazayı 
da soyduğunu itiraf etmiştir. 

Bu hırsızları adliyeye tevdi eden 
zabıtamız şehrin diğer bazı mıntaka
lannda vul<ua gelen hwsızlık faillerini 
de elıenımiyetle aramaktr.dır. 

Dünkü Akşam gazetesi mulıarrirle
riınizden M. Sait Beyin evine duvar 
sökmek pencerenin demir parmaklığır.ı 
kmnak suretile giren hırsızlann ela 
yakalandığını ya'Ztnrttır. Bu havadis 1 

aıılıızdı:r. 

Sait Beyin evine ıiren ve o mu ... 
hitte birkaç vak'a yapan hırsız henüz 
yakalanmamıştır. Maaniafih bu hırsız· 
!arın da bu hafta içinde yakalanacakla
n umulmaktadır. 

Pangaltıda Havuzhı Bahçede Recep 
Beyin evine girip 6 altın lira ve iki 
altın nazarlık çalan hırsızın da Kemal 
isminde biri olduğu anlaşılmıı ve ya
kalanmııtır. 

Mısır çarşısının kapısında 
5ürücii Halil efendinin idaresinde 

yük aralıasmın hayvanlan dün ürkmüş 
ve Mısır çarıııının ·ketencile.- kapısı 
önünde Ahmet ef. iıminde bir adamı 
çiğnemişlerdir. 

Ağır ıurette yaralanan Ahmet Ef. 
CeJTahpqa hastanesine kaldınlmış-
tır. 

Tabanca ile oynarken 
Kadıköyde Mühürdar caddesin

de Eminbey apartıinam kapıcısı 
Hüseyin, tabancasını kurcalamak
ta iken silah atet almıt ve çıkan 
kurtun sağ böğrüne saplanarak a
ğır surette yaralanmıttır. 

Kaçak esrar 
Kasımpaşada Zinanarkasında c 

turan kamarot Mehmet Sabri E -

MAARiFTE 

Yeniden açılacak 
Mektepler 
Yerler ve binalar tespit 

edildi 
Maarif müdürlüğü, bu sene yeni

den açılacak ilk mekteplerin yerlerini 
teııbit etmittir. 

Yeniden Fatihte iki, ŞiJ)ide, Tarab
yada, Üsküdarda, Aksarayda, Koca 
Muıtafapaşada, Kızıltoprakta birer ilk 
mektep açılacaktır. 

Bunların bir kısmının binaları bu
lunmuştur. Bu mektepler açıldıktan 
sonra, sınıflardaki talebe tehacümünün 
önüne geçilmiı olacaktır. 

Yüksek orman mektebini 
bitirenler 

Yükoek orman mektebini bu sene 
bitiren (30) gençten iyi numara alan 
(20) si , ikmali tahsil için Almanyaya 
gonderilecektir. 

" Bu gençler, Almanyada 2,5 sene 
tahsil ederek onnan mühendiai olacak .. 
!ardır. Gidecek talebe için lisan öğ

retmek maksaclile üç aylık bir kurs a
çılmıttır, 
-------o 

Sebze, Meyva 
Sebze, meyvenin tehrimizin 

muhtelif semtlerinde kaçar kurut 
fa~ılda satıldığı hakkında Belediye 

lktıaat Müdürlüğü tarafından yapı

lan tetkikat bitmi.ttir. lktısat Mü -

dürlüğü fiatleri ve günlük istihlake 

göre her semtteki farkları rakkam

lara istinat eden bir cetvel halinde 

riyaset makamına bildirmittir. 

Belediye bu rapor mulıteviyatım 
ilan ederek perakende ve toptan fi
atler aııasındaki temevvüçleri hal
ka bildirmek fikrindedir • 

fendinin üze;.,inde bir miktar esrar 
bulunarak müsadere edilmiftir. 

Kumar oynarken 
Mustafa isminde bir kalaycı ile 

irfan isminde bir arabacı Balatta 
lranlı Hüseyinin kahvesinde ku -
mar oynarlarken cürmümethut ha
linde yakalanmıtlardır. 

• 1 

1 
l 

l 

Fransız tahtelbahirleri yarın dönüyorla· 
Evvelki gün limanımıza gelmiş olan iki Fransız. tahtelbahiri yarın 

memleketlerine döneceklerdir. 
Tahtelbahir Kumandanı dün lstanbul Vilayet erkanını ziyaret et

mif ve kendilerini tahtelbahire da uet etmiftir. 
Tahtelbahir Kumandan ve zabitleri fere/ine dün gece Fransız Se

farethanesinde bir ziyafet verilmif tir. 

Maslak yolunda 
iki kaza oldu 

Çekoslovakya sefiri cenap 
lan bir kaza atlattılar 

Dün ıece me§hur Zincirlikuyu ile 
Maslak yolu arasında feci bir otomo
bil kazaaı olınuştur. 

Hadise şöyl<' olmuştur: M. ~ 
sel Blume ... .t • gramofon elaklan sahi
bidir. Be~ Jğlunda oturmaktadır. 

Bu zat hususi otomobile annesını 
ve kız kardetini bindirmiş, lstinyeye 
doğru otomobil gezintiıine çıkmııtır. 
Dönüıte otomobil Zincirlikuyu ile Mas· 
lak arasmda bütün hızile uçar g1bi gİ· 
derken iyi manevra yapılamamatının 
ela ilavesile büyük b.ir fiddetle ağaçla
ra çarparak devril mit tir • 

Bairıımalar ve çarpmantn çıkardığı 
l'iiriiltüleri duyan jandarma devriyesi 
kaza yerine koırnuılardır. 

Jandarmalar M. Maraelin annesi ile 
kız kardeşini yaralı olarak otomobilden 
çıkamnılardır. Garip bir tesadüf eseri 
olarak M. Marıele bir ıey olmamııtır. 
Yaralılar hastahaneye kaldırılmıJ)ar .. 
drr. 

Fakat bundan sonra gene bir kaza 
olmuş ise de yaralanan yoktur. 

M. Marselin parçalanan otomobil 
baıında jandarmalar tahkikat için nö
bet beklerlerken saat 24 le lstinyeden 
gelmekte olan bir otomobil de bu Yet'• 
de yatan otomobile çarpıyor . 

Fakat iyi bir tesadüf eseri olarak 
burada yalruz otomobil hafifçe zedele
niyor ve gerek yolcuya ve gerek jan
darmaya bir ıey olmuyor. 

Otomobil durduktan sonra anlatılı
yor ki, bu otomobilin içinde Çekoslo
vakya sefiri bulunmaktadır. Ve sefir 
Büyükderede verilen bir balodan dön • 
mektedir. 

Sefir hazretlerine baıka bir otomo
bil bulunmuş ve yoluna devam etmİt· 
tir. 

Dün de gene bu yolun ilerisinde 
iki motosiklet ÇM'pıpnış ve bir mahna
zel yaralanwak hastahaneye kaldınl • 
mışbr. 

BELEDiYEDE 

Temizlik 
işlerindeki 
Yolsuzluk 
Müdür muavini ve üç me
mur mahkemeye veriliyor 

Belediye temizlik itleri müdürlü
ğünde yapılan gayri kanuni muamele· 
den dolayı, müdür muavini Mithat Bey 
le diğer üç memurun vazifelerine ni
hayet verildiğini yazmııtık. Bu husus
ta yapılmakta olan teftit tahkikatı 

ikmal edilmek Üzeredir. Tahkik evra• 
kı bugünlerde adliyeye verilecektir. 
Bu memurl.rın muhakemeleri tevhl
den görülecektir. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu me
aele Üç noktadan tamik edilmektedir. 
1 - Ameleden rüıvet alarak ite koy
mak. 2 - Çöp iskelelerinde çöpleri de 
nize döken müteahhitlere kartı müsa
maha gÖstennek. 3 - Belediyeye ait 
kamyon ve amelelere huauıi itler gös
termek. 

Balık tuzlama yerleri 
Balık tuzlıyan ve konserveler ıçın 

balık hazırlıyan müeueseler belediye
ye müracaat ederek, kendilerinin ak
f&DI erken kapanma kaydından muaf 
tutulmalarını istemitlerdir. Daimi en
cümen vaziyeti tetkik etınif, hakika· 
ten bu balık tuzlıyan dükkanların pe
rakendeci müıterilerle doğrudan doğ
nıya münasebetleri olmadığı, birer i .. 
malathane mahiyetinde bulunduklan 
tesbit edilmittir. Bu müeueseler erken 
kapanma kaydından istisna edilmiş

lerdir. 

Belediyenin yaptırdığı hAI 
Kerestecilerde yapılmakta olan te

hir muvakkat halinin inşaatı ilerlemek
tedir. Burada arazinin bir kıunının al
tından su çıktığından, arka tarafta ye
niden bir kısım arazi iıtimlik edilrnif
tir. Bu istimlak için lazım gelen tah
sisat münakale suretile temin edilııUı
tir. 

Halin ilk ketfi 227 bin lira idi. Son
ra, yine iıtimlik için 50 bin lira tahsi
sat verilm.itti. Bu son istimlakla bera
ber halin 300 bin lirayı bulduğu anla
tılmaktadır. 

Gu rül tD yapanlardan ceza 
Şehirde, halkı rahatsız eden gürül

ü ile mücadeleye baılanalı, kayma· 
..:~ar, karar hilafına bağırıp çağıran 
bırçok esnaf hakkında bine yakın za
bıt tutmuılardır. Her kaza dahilinde 
günde, vasati 30 zabıt tutulmaktadır. 
En çok gürültü, akfllJD saat bet ile se
kiz arasında olmaktadır. En fazla ba
ğıran esnaf ta yernitÇiler ve keten hel
vacılarıdır. Haklarında zabıt tutulan 
esnaftan bir liradan bet liraya kadar 
para cezası a)ınmaktadır. 

Almanya, neslini ı•lah ve nüfu
sunu fazlalaştırmak için ne yap
mak liizım geliyorsa yapıyor. Çün
kü nüiua fazlalığı, başka memleket 
lerin Almanya arazisi üzerindeki 
taleplerini refettikten maada, Al
manyamn muaheclelerle ksybet
tjği arazi üzerinde yeniden iııtih
kak talep etmesi için en kuvvetli 
bir sebeptir. 

Almanya 66 milyon nüfusu hafi 
görmiyor. 

Onun için M. Hitler geçenlerde 
umumi bir mahalde söylediği nu
tukta demiıti ki: 

" - Almanya nülusa mühtaç
tır. Alman kadınları memlekete nü
fus yetiştirmekle mükelleftir. IJc. 
ğan çocuklar ister meşru olsun ister 
gayri meıru olsun buna bakmayız. 
Yeter ki, çocuk doğsun!,, 

Yalnız bu çocukların evvel emir 
de "ari,, ırktan olması, yani Yahu
di bulaşıklığı bulunmaması, sani
yen •İhhatli olması lazımdır. 

Nasyonal Sosyalistler bunun için 
iki cihetten de mücadele ettile•. 
Yahudileri kovdular. Ve gayri ta
bii, dejenere kimselerin kuırl3'tı
rılmasını emrettiler. 

M. Hitler, Galton'un vazettiğı 

mefhur Eugenique üminin en har 
taraftarı idi. Galton aile veraseti 
hakkında yaptığı tetkikattan sonra 
dejenere, malul, kusurlu kimsele
rin serbestçe evlenip çocuk yapma
larının beyaz ırk için büyük bir teh 
like olduğunu söylemi,ti. M. Hitler 
bu tehlikeyi Cermen ırkı için de 
gördü. Ve Birlepk Amerika dev. 
/etlerinin bazılarında ve lskandi
nav hükumetlerinde neslin düzel
mesi için tatbik edilen izdivaç ka
idelerini derhal kendi memleketi 
hakkında da kabul etti. 

Yalnız Nasyonal Sosyalistlerin 
bu hareketi göze batmıştı. Çünkü 
diğer memleketler böyleleri için 
yalnız evlenmeği menettikleri hal
de, Almanyaclaki son rejim, daha 
ileri gitmİf, ve nesil için tehlike tef· 
kil eden mahlukların kraırlaştınl
nıasına kadar ip ileri götürmü~tü. 

M. Hitler mevkii iktidarı tam ve 
lıat'i manada eline alınca, bu husus 
taki faaliyetini daha ileri götürdü 
ve bir iki gün evvel on maddelik 
bir evlenme emri yevmisi çıkara. 
rak izdivacı da askerleri, lırkacıla. 
rı gibi disiplin altına aldı. Bu su
retle şimdiye kadar Karmen'de 
"k . . anun ve nızam tanımıyan çınıre· 
ne çocuğu,, aşk ta artık manıraya 
girmiş sai(a çark!! Sola çarkla harf 
ket etmeğe başlamıştır. 

Hitler kızı kendi haline bırakmı· 
yor, biliyor ki, öyle yaparsa davat 
cu ile zurnacıya varacak. Onun içi~ 
evlenme evamiri aşeresinde hede
fini tayin ediyor ve çiftlere vazife
lerini gösteriyor: 

Alacağınız erkek veya kadın sırl 
temiz Cermen ırkı olmalıdır. 

Ailesinde başka ırklar bulaşık
lıklar bulunmamalıdır. (kan tahli
limi yapmalı?) 

Evlenen çilt a~kla evlenmeli ...• 
(Zorla güzellik olmaz ama, emirle 
güzellik olur mu dersiniz?) 

Evlenen çiftler asgari iki üç ço
cuk yetiftirmelidir. 

Ve saire ve saire •.• 
Fakat bununla acaba istenilen 

şey elde edilebilir mi? Bundan şüp
he ediliyorsa, neticeden daha emin 
olmak için her halde Alman mim
ler; bir insan kuluçka makineai ica· 
clına çalı~ıyorlardır. 

O zaman İnsana Alman milleti
nin o/o 100 Cermen ırkı olduğuna 
daha ziyade itminan gelir •. 

Mümtaz FAiK 

(~) Eugenique, insan ırklarının v" 
bilhassa beyaz ırkın en kuvvetli ve en 
iyi unsurlarını ıslah, tezyit ve himaye 
için ıazım gelen ameli, nazari, çare)e. 
rin tetkikini gaye ittihaz eden yen! 
bir ilimdir. Ve hatta bu me!>elelerl gö
rüşmek için 1912 de Londrada bir kon
gre de toplanmıştır. 

Trahom mücadelesi 
reisliği 

Sıhhat ve lçtinıai muavenet nkile
tinin cenup ve tark vilayetlerinde tat
bik etmekte olduğu trahom mücadeled 
teıkilatı reisliğine göz müteha1111la
rmıızclan Dr. !Suri Fehmi Bey tayin 
edilmiıtir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz aevı. 

yesine indirilmit barometre bu aa.bah ı 
Saat 7 de 760, 14 te 760. Derece! 

hararet 7 de 21, 14 le 25,5. Azami de 
recei hararet 2G,5 asgari 19,5. 

.J:\n esmiştir. Azam1 
,...kmr ta-. 
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Seqahaf intibaları: 8 

o o obil e Avrupada 
O O kiloınetro 

Italyanın asfalt yolları otomobil sey
ah arı için eşi bulunmaz yollardır •• 

ftalyan Poliaine insan ismini nasıl anlatır 
ve Beyliği nasıl izah eder? 

Yugoslavyayı ltalyadan ayıran ı 
köp~·ünün Yugoslav batındaki güm
rük ve pasaport muamelesi iki da
kika içinde bitti. Ne e'yamıza baktı 
)ar. Ne paramızın nevini sordular. 
Yugoslavyaya girdiğimiz zaman o
tomobilin iki yerine birer mühür as
mışlardı. Bu mühürlere bile bak
madılar. Bizi oğurladılar. lstan
buldan hareket ettiğimiz günden 
lam bi . . hafta sonra Yugoslavyadan 
ı;ıkıyorduk. Bu yedi günün bir gü
nü Edirneye gelirken, bir günü Sof. 
ya yolunda, bir günü Sofyada dört 
günü de Yugoslav yollarında geç
mi,ti. 

Y. goslav gümrük ve pasaport 
memurlarile i,imiz bittikten sonra 
otomobili köprünün öteki ucuna 
kadar sürdük ve ltalya gümrük ku
lübesinin önünde durduk. Her gün 
yüzlerce otomobilin girip çıkma 
muamelesini yaptıkla:mdan alela
de bir rutin halini alan kaydı yap
mak için gümrük memurları önü· 
müze cıktıklarında arabanın üstün
de lST ANBUL plakasını görünce 
hayret ettiler. Bu huduttan hergün 
yüzlerce otomobil girip çıkıyor a
ma, lstanbul arabası pek nadirdir. 
Memurların biri ötekine mırıldan
dı: 

- Turko, dedi. 
Kağıtlarımızı alarak gümrük da

iresine girdik. Şi,man bir ltalyan 
pasaportumuzu tetkik etti. 

- Biliyorum dedi. Türkiyeden 
gelenler için vize lazım değildir. 
ltı:.lyaya hot geldiniz. Bununla be
raber, pasaportu kaydetmeğe ha,. 
)adı, benim ismimin "bey,, olarak 
kaydedildiğini görünce tashih et
tim. "Bey,.in bi. ünvan olduğunu 
anlatmak istedim. ltalyan memuru 
bir türlü anlamıyordu • 

- Sinyor demektir ,dedim. Me
se· a Sinyor Mussolini diyeceğimiz 
yerde bizim memlekette Mussolini 
Sinyor derler. 

l<alyanın kafasına dank dedi, ve 
gülerek: 

- Şükrü Sinyor dedi • 
Pasaportu bize iade edince, geç

tiğimiz memleketlerde olduğu gibi 
ltaly da da üstümüzde bulunan 
kambiyonun pasaporta kaydı la. 
zımı;elip gelmediğini sorduk. ltal
yııda mali vaziyetin iyi olduğunu 
anlatmak istermiş gibi, 

- Bizim memleket öyle kayıt
larla seyyahlaııı rahatsız etmez. is
tediğiniz kadar para getiriniz. iste
diğiniz kadar çıkarınız. Fakat 1-
talyadi.'.n çıkarken yanınızda çok 
İtalyan lireti bulunmasın, o kadar. 

Bu kayıttan kurtulduğumuz için 
sevindik. Gümrük ve triptik mua
melesini yapan memur bu muamele 
yi bitirince bizden be• liret harç 
i.tecli. Liretim olmadığını söyleyin
ce dinar'a razı oldu. 

O da yoktur deyince, İtalyan 
memuru endi,e etmeğe ba,ladı. A
caba ltalya devleti üstüne yük ola
cak züğürt yabancılar karfısında 

mı idi? 
- Fakat he:ıhalde üstünüzde bir 

çeşit para olmalıdır, dedi. 
- lngiliz lirası vardır dedik. 

Memur müsterih oldu, dedi ki: 
- Bu ltalyada çok makbul bir 

paradır. Şu kartıki tütüncü ayni 
zamanda saraftır. Oradan liret ala
bilirsiniz. lngiliz lirasını bozdurup 
ta bet lireti ödedikten sonra Fiume 
,ehrine girdik. İtalya yollarının se
nasını çok ititmi,tik. Bir haftadan
beri fena yo.lar üstünde sallandık
tan sonra susamış insanın tu aradı
ğı gibi, biz de rahat seyahat için i
yi yol arıyorduk. Bize tarif edildi
ği gibi tramvay hattını takip ede
rek hiç durmadan tehrin içinden 
geçtik. Asfalt yola varmak üzere 
iken bazı memurlar bizi durdurdu. 
Yeni bir hududa gelmit gibi bir va· 
ziyet kartısında kaldığımızı göre· 
rek hayret ettik. Filhakika öyle i· 
mit. Fium.e serbest bir tehirdir. Şe. 
bir hududu geçildikten sonradır ki, 
ltalyaya giriliyor. Fiume serbest 
tehir olduğundan gümrüğe ve res· 
me tabi olmadığı için her fey u
cuzdur. Burada benzinin lit: ıesi on 
kururştur. Sigara, içki, yiyecek gi
yecek fey de ayni nisbette ucuz. 
Bunun içindir ki yolcular Fiume' 
den geçerken öteberi satın alırlar. 
Biz bunun farkında bile olmadan 
fehirden çıktık. Önümüzü kesen 
memurlardan bunun minj.sını sor
duğumuz zaman, Fiume'nin ser
best mıntaka olduğunu bilmiyecek 
kadar saf olan insanlarla meşgul 
olmak istemedi. Geçebileceğimizi 
söyledi. Fakat lSTANBUL plaka
sını gö:ünce, yanımızda Türk tütü
nü olup olmadığını sormaktan ken
dini alamadı. Menfi cevap alınca 
elile geçebileceğimizi itaret etti. 

Buradan ayrıldıktan birkaç da
kika sonra kendimizi geniş, düm
düz bir asfalt yol üstünde bulduk. 
İtalya, otomobil seyalıınm cenneti· 
dir. Bu memleketteki yollar tu kı
sımlara ayrılır: 

1-Evvela yalnız otomobiller için 
yapılan ve üstünde araba, hayvan, 
bisiklet gibi otomobilden maada 
hiçbir nakil vasıtasının yürümesi
ne müsaade edilmiyen "Avtostra
de,, ler yani otomobil yolları vardır. 
Bunlar virajsız ve inişsiz yokuşfuz 
denilecek kadar dümdüz asfalt yol
lardır. Bu yolları kateden diğer 
yollar ve timendifer hatları d.;ima 
ya bir köprü ile yolun üstünden, 
yahut ta tünel şeklinde altından ge
çirilmiştir. Burada sürat için hu
dut yoktur. 

2 - ikinci kısım geniş asfalt 
yolarıdır ki "Avtostrade,, lerd ·'l 
farkları, bunlardan araba, kamyon, 
bisiklet gibi vesaiti nakliyenin de 
istifade etmeleridir. Bunların ha
zan ortadan beyaz çizgi ile gidiş 
ve geliş tarafları ayrılmıştır. Kenar
larında siyahlı beyazlı çizgiler ve 
hazan da tatlar yolun genişliğini 
bir bakıtta gösterir. En hafif bir 

Milliyet'in romanı: 64 

Hatta birisi itiraf eder gibi olmuf· ı 
Sansaros kıkır kıkır gülüyordu. 

. Üç kiti dedikleri hır11zlar ancak 
bir tek Sansaros'tu. Batka eti orta
ğı yoktu. Daha doğrusu eve girer
ken beline sardığı bir çift çarıkla 
bir çift nalçalı pabuç vardı. Yapa
cağını yaptıktan sonra bunları ay
rı ayrı giydi ve sofadaki testiden 
tabanları ıslattı. Odaları dolaftı. iz 
leri yaptı ve çıktı gitti. 

Hatta üç çetit parmak izi buldu. 
ar. Biri küçük eldivenle, biri orta, 
iri büyük eldivenle tozlu yerlere 
apılmıf el, parmak izleri. 
Yalnız Sansanos'un bir üzüntüsü 

ardı. Bet odada yüz yirmi kağıt 
ira bulmu,tu. Ötekiler Adana, Ha
ep i'i ince bileziklerle Felemenk 
afı bir kaç yüzük ve küpe. 

- Bunları Emine'ye saklarım. 
ir gün lazım olur. 
Paralara pek memnundu, hepsi 

e birlik beslikti. Büyük !Jarıı.yı boz 
urmak z<'r nlurdu. 
r,~ ..... ,.. · .. v .... -· .. _ ...... ~ ... ·-ana~~Ja 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ötekilere olan yetmit bet kurut 
boı<:unu ödemedi. Senet yeniledi. 1 
Öde.~eydi, hırsızlığın havadisleri 1 
henuz unutulmamıttı. Belki bir şüp 
he uyandırırdı. Emine'ye zaten böy 1 

le işleri açmazdı. Aradan bet on 
gün geçince: 

- Emine Abla! dedi. Öteyüz' de 
bir oda buldum. Kırk feytan bir a
raya gelse seni bulamaz. Yalnız de. 
diklerimi yapacaksın. 

Emine'ye yedi sekiz lira verdi. 
Emine Samanpazrındaki Ailem • 
kallem haıuna gitti. Burası bitpaza 
rı idi. Kendisine giyilmit bir enta
ri, atmalı bir iskaıtpin ve öteberi al
dı. Ayrı sokaklardan giderek, öte· 
yüze sapan kötede birleştifer. Dar 
bir sokağın içinde ve toprak avlu. 
nun dibinde iki yer odalı bir eve 
girdiler. ihtiyar bir kadıncağız ge
lenleri görünce Sansaros'u tanıdı: 

- Buyur Mehmet Efendi oğlum, 
buy~ı: ı. ~Nasıl pazarlıkta uyuttuk 
mu· Eger ablan Emine Hanım da 
benim gibi kimsesiz olma!aydı ay. 
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( Öz dil"miz e 
Biz inanmı~ız! 

Ulu Baıbuğumuza 

Nice yıllar ııar ki, od (1) e yanmııız, 
Başta oturanı yüce sanmışız, 

Olmuı Anadolu bir arık (2) tarla 
Arpa ekmeğini tuza banmıfız/ 

Gezemez olmuşuz dağda korkusuz, 
Oğru ( 3) lar elinde biz kamanmışız( 4) 

Yabancı ulus (5) lar almıı, yürümüı, 
Biz İse yürüyen, düşer sanmqız 1 

Binmiı dalımıza Rumu, Bulgarı, 
Kim der ki, bu yurdu koruyanmışızl 

Y emif baıkaları, ka:zanmııız biz, 
Toprakta y"§ayan solucanmışız 

Gitmiş benliğimiz, öyle olmuş ki, 
Türke Türk demeği kargı1(6)sanmışız 

Savaşta ölen biz, yaşayan onlar, 
Damarda durmayan k•zıl kanmışız/ 

Gazi eriıince anladı acun (7) 
Ortalığı kanp kaııurarrmııız/ 

Türke böyle bir alp(B) gerekti çünkü 
Onunla öğrendik, ne yamanmıp.z/ 

Gazi çocuğuyuz, on sekiz milyon 
inanmayan Tangan (9) biz inanmışız/ 

Gazi •evgisidir günün türesi, 
Biz ona bağlanm14, ona kanm14ız I 

M. SALAHADDiN 

(!) Od • Ateş. (2) Arık • Çorak, 
ekilmemiş. (3) Oğru • Eşkiya. (4) 
Kamanmak • muhasaraya girmek, Ka· 
manmış . Mahsur. (5) Ulus • Millet. 
(6) Kargış - Küfür, beddua. (7) A
cun • Dünya. (8) Alp • Kahraman. (9) 
Tangan • Kafir. - - ~~~~~~ 

İRTiHAL 
Rüsumat heyeti teftişiye reisi merhum 

Jbrahim Ethem beyin kerimesi ve Tütün 
inhisarı memurlarından Cevdet beyin 
hempreıi ve ŞükUfe Itriyat İmalathanesi 
sahibi Ekrem ve Ankara vapuru ıer çarh
çm Ethem beylerin halası ve Şirket hay· 
riye iıletme müdürü Sadi beyle meclisi 
idare bat katibi Asaf ve Hay-
ri ve Ziya beylerin teyzesi 
ülfet hanım uzun zamandan beri 
müptela olduğu hastalıktan rehayab ola
miyarak dünkü pazar günü t'ahmeti rah
mana kavuşmuştur. Cenazesi bugün aa
at 11 de Taş kasapta Deve boyunu çeı· 
mesi sokağındaki hanelerinden kaldırıla
rak Topkapıdaki aile makberesine defne· 
dilecektir. 

Merhume fazilet timsali denecek bir 
nadirei hilkatti. 

Allah rahmet eyleye 

program 
ISTANBUL: 
18,30: Fransızca ders. 19: Operatör Doçent 

K&zım l ı maıl Bey tarafından konferans. 19,30: 
Türk musiki aeıriyat: (Ekrem, Ruten, Cev~ 
det, Kemani Ce-vdet, Şeref, lbrahinı beyler 
ve V~çihe, Belma hanımlar) 21,20: Ajanı ve 
Lorıa ahberleri, 21,30: Stüdyo caz ve lanıo 

orkeıtrııu. Bedriye Raıi.'!11 Hanımın iıtirakile. 
223 Khz. V ARŞOV A. IJ.15 m. 
20.40: Plak. - Musahabe, 21,12: Hafif mu-

ıiki. 21,40: llaberler. 22: Muıahabe. 22,12: 
Orkestra. 22,40: Pirano konseri. 23,10: Umu
mi harp hatıraları 23t25: Danı muıikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 43? m. 
20: Kahvehane konaeri. 20,30: Plak. 20,45: 

Keman refakatile orkeıtra konıeri. 21,30: 
Plik ile Pucccininin "LA BOHEME,, ope
rası. Müteakıbf'n: Pli.k i.le dans. 

823 Kbz. BÜKREŞ. 364 m. 
13 - JS Gündüz neııriyatı. 19: Haberler. 

19,05: Radyo orkeıtraıu. 20: Ünİ•erıie. 20,15: 
Radyo orkestrasının devamı. 21: Konferanı. 
21,15: Kuartet oda muMkisi. 21,45: Fenni mü
bahasa. 23: Ruı ••rkıları. ve musikisi. 23,30: 
Viyolonsel. 23: Haberler. 23,30: Kahvehane 
musikisi (nakil). 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Çek ak,amı: 21.ZO: Çe kmuıikiıi. 21,30: 

Borsa haberleri. - Çek ınuıikisinin devamı. 
22: Senfonik konser. 22,30: Keman konıeri 
(Tal'anniliJ 23: Vichiden naklen konser. 

Khz. Deuıcblandsender 1571 m. 
21: Haberler. 21,10: Serıiden nakil. 23: Ha· 

berler. 23,15: Muı.ıııhabe. 23,30: Haberler. 23, 
45: Serıiden nakle devam. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
19,40: SeıH film musikisi, 21: R•dyo kome· 

diıi. 22: Almanca vesair dillerde nefrİyat. 
832 Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 
18: Rus ibtili.linde kadınlar. 22,30: Danı mu

ıikisi. 

Kbz:. PRAG, 470 m. 
21,30: "lSTNBUL,, isimli peyano ile ,ark 

muıi.kiıinden mürekkep nefriyat. 22: Saat 
ayarı. 22: Orkestra musikisi. 23: Saat ayarı. -
Haberler. 23,15: Plıik. - Haberler 

545 Khz BUDAPEŞTE 550 m. 
20,45: Sigan musikisi. 21.SO: Haberler. 22,10: 

Raylerin idaresinde opera orkeıt .... ıı. 23,30: 
Danı musikisi. 24: Salon orkeıtra11. 

950 Khz. BRESLAU. 316 m .. 
21: Haberler. 21,10: Serl'iden naklen musi

kili ne,riya.t. 
592 Khz. ViYANA, 507 m. 
20,10: h1us11ıhabe. 20.Z5: Holzer radyo or· 

kestrasr. 21,30: Musahabe. 22: Orkeıtra kon
seri (kuartet). 23,30: Haberler. 23,SO: Gece 
konseri. 
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3 Perde 
Büyük Operet 
Nakili I. Galip 

Besteliyen 
H. Ferit 

--==== 
vi:ıaj, yo!u kateden diğer bir yol sa"•-~ ·---~•mek gibi bir tecrübe 
veya şimendifer hattı iki yüz met- geçirmemi,tik. Genis asfalt yol üs
re ileriden bir işaretle gösteriliyor. tünde hazan yüz yirmi kilometreye 

3 - Üçüncü bir sınıf yollar var- va: an süratle yürürken, karadan 
dır ki bunlar binnisbe dar olan fO• ayrılarak havada uçuluyor gibi bir 
selerdir. Bunlar da daima çok iyi his altında kalınmaktadır. Sık sık 
ve en müşkülpesent seyyahı tatmin fasılalarla ayni süratle karşıdan 
edecek vaziyettedirler. ge'en bir otomobil, vızıldıyark 

ltalya bu yollar için milyarlar kurtuın gibi geçiyor. 
sarf etmiş olmalıdır. Y apılma~ı şöy- Markasını ve numarasını o-
le dursun, bunların iyi bir halde i· kumak kabil olmadığı gibi, araba
damesi bile milyonlarca masrafa nın açık mı kapalı mı olduğu zor. 
mütevakkıf bir iştir. Her geçtiği- la görülüyor. Bazan da daha sü
miz yolda daimi tamirat amelesi ratle ilerliyen birı araba arkadan 
ve süpürücüler gördük. Bunun için- gelip geçiyor. 
dir ki yollar daima ayna gibi düm- Asfalt yola gelince benzine bas
düz ve temiz muhafaza edilmekte- tık. Bir haftalık sallanmanın acı-
dir. sını alacaktık. Kırk, elli, altmıf, 

ltalyan otomobil kulübünden te- yetmiş, sek~en, yüz, yüz on beş, 
da;ıik edilen bir haritada yukarıda bir aralık spidemetrenin yelkovanı 
saydığımız yollar ayrı ayrı renkler- yirmiyi geçti, fakat bu ancak biran 
le gösteriliyor. Avtostradeler yeşil- için mümkündür. Uzun müddet de
dir. Birinci sınıf asfalt yollar mavi vam edemez. Uzun bir yolda kate
ve kırmızı, şoseler ise münkati hat- dilecek mesafe normal olarak 
larla gösterilmiştir. nihayet saatte yetmiş kilometredir. 

Fiume'den Triyeste'ye kadar bi- Biz bu yolu bir saatte katettiğimize 
zim takip ettiğimiz yol ikinci kı- göre vasati altmış yedi kilometre 
sımdan yani biııinci sınıf asfalt yol üstünden yürümüşüz. Triyeste ltal
idi. Altmıt yedi kilometrelik olan yada vardığımız· ilk merhale idi. 
bu yolu bir saatte katettik. Yolda Dalmaçya yolculuğunun yorgunlu
yüz1erle, binlerle otomobile tesadüf ğu ve bu yollarda zorlanan otomobi 
ediliyor. Fakat hepsi için yol var- li yağlamak ve temizlemek lüzumu 
dır. Boru bile ottürmeksizin her- karşısında bir gün bu şehirde de is
biri yolunu tutmuf gidiyor. Şimdi· tirahat etmeğe karar verdik. 
ye kadar böyle uzun bir mesafeyi A. Ş. 

lığını altı kaymaya vermezdim. 
- Ablamla konuttum, mutabık 

kaldık. Ama dün de söyledim ya 
Hacinne. Ben Konyada, Çorumda 
gezginci çalıtırım. Buraya ayda bir 
uğrarım, o da bir iki saatlik. Ne 
yapayım? Kazanıp geçineceğiz. 
Her gelitimde sana pefİn pefİn 
altı kayma vereceğim. Ablamın 
benden batka kimsesi yok. 

- Bana da o lazım. 
- Merak etme. Aklına gelenler 

gelmesin. Benim ablam gül gibidir. 
El kapı11na işe gitmez. Belki bir 
kadın terzisine falan giderse. • o 
da dikit öğrenmek için. 

- Peki Mehmet Efendi oğlum, 
peki. Ben de ona rahmetli öz kızım 
gibi bakarım. Benim sözümden çık 
masm, ben onu hanımlar gibi ya • 
tatırım. Yemeğini de pitiririm, ça
matırını da yıkarım. 

- Ben onun İçin de para bıraka 
cağım. Beraber yer içersiniz. 

ihtiyar kadın bu son söze altı 
kaymadan çok keyiflendi. Ne iyİ 
kardetlerdi. ikisi de uzaklardan 
gelmit gurbete dütmütler. Erkek 
çalıtıyor, ablasını besliyorL 

Ertesi gün aktam karanlığı ÇÖ• 
kerken -Bu bir ihtiyattı - Emi. 
ne küçük sandığını şepetini nesi 
varsa Sansarosun küfesine yükle
yip geldi. Odasına ved .. oti y,. . . 

' . 

(Mehmet efendi oğlum) olan San
saros ikisi ile helallaşarak Konya 
tarafına doğru ife gitti. Gündüz 
hava çok sıcak olduğu için gece yo· 
la çıkacaklardı. 

Sansaros artan paralarla bilezik
leri falan ilki Yengenin kömürlü
ğündeki gizli deliğe saklamıftı. 
Burıasını ilki Yenge bile bilmezdi. 
Bu paralardan bir lirasını bile ken
di harcamayacaktı. Hepsini Emine 
ablası için ayırmıttı. Altı kağıt ev 
kirası on lira da yemek masrafı, e
der onaltı, dört kağıt ta cep harç· 
lığı yirmi. Önceden yirmisini har
camışlardı demek ki kalan yüz lira 
ile Emine ablası bef ay rahat rahat 
yaşayacaktı. 

Hırsız Sansarıos, hırsız kızı Emi
ueye yaptığı bu itten pek keyifli 
idi. Hele onu bir de yeni kadın ter
zisi Şptıp hanıma kapılandırıp di
kit öğretebilirse ••• moda terzisi o
lan Şehper hanıma sosyetenin bu 
tarafı Şıpfıp hanım diyordu. Şeh· 
per Mebper demesini beceremedi
ği için. 

Evden çıkınca 'doğru ilki Yenge· 
ye gitti. lhitiyar kadın Sansarosu 
sevinçli görünce: 

- Gene ne var? Pek keyiflice. 
sin, dedi. 

- Elbette. O avratların evindeki 
J.~,. ... ı.ı.: ;~; nlmustu va. ıtecende. 

Mesajeri Maritim 
Kumpanyası faaliyetini arttırıyor. 

Aldığımız haberi ·re göre Mesaj eri Ma 
ritim vapur kumpanyası eskisi gibi ayda 
iki defa l&tanbul'dan Napoli Pire ve Mar· 
silay hatlarını yeniden başlıyor, Bu ha
beri karilerimize memnuniyetle veriyo • 

JlillttY~ 
Asnn umdesi "MiLLiYET" ti 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türk:ye İt;İn J-IariçJ 

ru%. 3 aylığı ••••••• 
Bu yeni hatlar Mesajeri Maritim kum- 6 " ••••••• 

L. K. L. ~-
4 - 8 ..... 
7 50 )4 -

panyasının en güzel ve en muhteşem ~' • • · · · · · 14 - 28 -
Müd "FELIX ROUSSEL" ismindeki vapuru Gelen evrak geri verilmez.-

geçen nüıhal<"t' 10 kuru.tur.- ea~et~, 
ile başJıyacaktır. matbaaya ait iti.er için müdiriyete ,"',~,.r 

18.000 ton hacminde ve Istanbul aha- caat edilir. Gazetemiz il.inların meı" 1 

tini kabul etmez. 

!isinin pek çoğunun tanıdığı güzel ke- ----------"'J 
simli "PROVIDENCE" vapurunun bir j 11

1
:::; ___________ , 

buçuk boyunda bulunan bu "FELIX 
ROUSSEL" adındaki gemi her sınıf yol- Merkez bir mevkide kaiP 
cuıu alarak Eylülün 12 nci gününe rast 1 

gelen Çarşamba günü akşamısı saat 18 
de Galata rıhtımından hareket edecektir. 

FELIX ROUSSEL 1930 senesinde 
yapılmıı ve yolcuların istirahatile refah J 

ve safalanru temin edecek her türlü kon-

bilirler. Merkezin yolcu şubesi vapurun 
ziyareti için kendilerine her türlü kolay· 
lıkları yapacaktır. 

i 

Uıküdar icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

çevrilmesi mukarrar 6 parça oda 

bir porbnanto 3 tül perde ve bir ade' 

ve bir miktarda ditçi taknnırun 2 • 9 • 

tarihine müsadif pazar ırünü saat 9 

10 na kadar kadıköy mühürdar caddl 

sinde 52 NO. lu diıçi atalyesind• 
_ı:•' arthnna suretiyle sablacağından t..,.. 

!anların mahllinde hazır bulunacalı flf 
mura müracaat etmeleri ilan olun~) 

(21/ 

Giresonda Piyade Alay Satınal111' 
Komisyonu Reisliğindenı 

1 - Gireson Garnizorund a bulunan ve bulundurulaca~ O' 

lan kıtaat ve müessesatın bir senelik ihtiyacı için 60,000 kil0 

Sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. . 
2 - ihalesi 24 - 9 - 934 Pazartesi günü saat 14 tedi'' 

Merkezi ihale Kumandanlık Dairesindeki Satınalma Konıi• ' 
yonu reisliğinde İcra edilecekti r. , 

3 - Talipler şeraiti öğrenme ve şartnamenin sureti ırı~ 1 
saddakasıru almak arzu edenler her gün Komisyona müracs.' 

edebilirler. Bedeli ihalenin muv akkat teminatı 832 lira 50 lcıl' 
ruştur. . . ~ . . . jt 

4- Münakasaya ıştırak edecek olanlar teklıfnamesını lı 
zarf içerisine koyup mühürledikten ve üzerine ismini yazdı1'· 
tan sonra bu zarf teminatı mu vakkateye ait makbuz ilmiih~' 
beri veya Banka kefaletnamesi le diğer mühürlü bir zarf içer 
sine koyup üzerine teklifname sinin ne işe ait olduğu işaret e 
madde ikide yazılı tarih ve sa atin bitiminden evvel Komi•.'. 
yona makbuz mukabilinde vermeleri ve taliplerin ihale saati~ 
den evvel Komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (5y 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
erkezi aştabipliğinden:. 

Dört kalem itlafıfar malzemesinin münakasasında ver~ 
len fiat gali görüldüğünden bir hafta müddetle 1 Eylül ~ 
Cumartesi günü saat 14,30 da lstanbul Limanı Sahil SıhhiY'e 
Merkezinde müteşekkil Komisyonda tekrar münakasası yaP1' 

lacaktır. isteyenlerin mezkur Merkez Levazım Memurluğll' 
na mi?racaatları. (5129) ,/ 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için 43 ô30 çift ~undura 6-9-93~ ~ 
sembe giinü saat onda kapalı z'lrf usulde satın alınacagın .. 1 
isteklilerin şerait ve evsafı öğrenmek üzere her gün ve ırıi;i", 
kasaya iştirak için de münakasa gün ve saatinde 15052 ~t, 
35 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile Jandarma Mıı't· 
takil Tabur karargahında müteşekkil Komisyona müracas. 
ları. (4748) 

itte onda benim suçum olmadığı 
büsbütün anlatıldı da kısmıadli re
isi bana aferin dedi. 

- Ah, ah, hiç yapmasan olmaz. 
mı ki? 

- Zanat ilki Yengem zanat ! in
san zanatını bırakırsa adam olmaz, 
serseri olur! Ve o gece sevincıru 
ilki Yenge ile sabaha kadar paylat
tı. ilki Yenge o kadar memnundu 
ki sabahleyin Sansarosa temiz ça
mafır giydirdi. Bunları mümeyizin 
hanım vermitti. Giiya ilki Yenge· 
nin bir yeğeni varmış ta ... 

Beş ay sonııa paralar bitecek ve 
kıtın tam ortasına geleceklerdi. Ne 
olacaktı o zaman? 

Hel'halde bir it bulmalı. it bat· 
ka hırsızlık batka. işten daha karlı 
bir vurgun bulunursa aralıkta onu 
da beceriverir, gene itine gücüne 
bakardı. 

Kabardı (gabardin) elbiselerin, 
pardesülerin modasıydi. Düğmeleri 
de ne paıtlaktı. Neye yarar ki bir 
tanesini koparıp kenefe atamamış· 
tı. Fakat bir adamın kısmeti açı
lınca açılır. Hava bozmuştu. Yağ
mur gelecekti. Sokakta kısmıadli 
reisini gördü. Reis: 

-Sansaros ! dedi. Bir koşu e
ve git te benim yeni pardesüyü al 
gel. Ama dur, bir pusula yazayım. 
Seni evden tanırlar. Pusulasız ver· 

mezler. ~ 
Sansarosun inceden inceye. ~ı' 

yandı, fakat bir fey söylemedJ;k ~· 
mıadli reisinin Sansarosa biiY"' 
likleri varıdı. 11 

Gabardin pardesüyü aldı. 
0
r 

yola kadar sabretti. Tam ka~ı· 
lanın kötesinde gözleri bul ,1'1 
Sinirleri gerildi. lhitiyarsız. ol jıl' 
eli pardesünün son düğmesıııe bif 
ti. Biranlık bir buhran içinde, f't· 
büküşte düğmeyi kopardı ve·· 

1 
tu r •• ,efe 

- Bu da buraya atılsın bu :fl!'I'' 
Diye içini çekti. liplikleri a j il' 

dı, dikit yerini tırnağının terf 
düzeltti. 

- Getirdim reis bey! I 
- As kartı, çiviye. . . ıı""· 
Reis kopmut düğmesıııııı ıı Jil' 

kopmUf olduğunu hiçbir za.f119 

.. d. d ,,.ı 
şunme ı, arama ı. fa"· 

Sansaros pardesüyü astı 
çıkıp gitmedi. 

- Ne duruyorsun ? 
- Bir teY söyliyeceğin1· ge~e 
- Söyle bakayım. Y oksll 

bir sucun mu var? 
- Hiçbir teyim yok. 
- Hadi söyle. ;1ıe' - Ben artık hırsızlık etıJI 

ğim. ,? 
-Onu kaç yıldıı• söylüY0,r / - p,;,.,...., t 
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Gü~~D V©l~D 
IX"1ÜSa.ba.ka.I~-.ı.z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i'tirak 
edebilirler. Yazlların gazete yazısıyla azami 15 ve aagari 30 
•alır olması, kağıdın bir tarafına yazılml, bulunman lazlmdır. 

• 
Bu yazllar cuma günü aktamma kadar elimize geçecek 

tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen haftaki müsabakayı kazananlar 
Geçen haftaki gü=el yazı müsabakamızda birinciliği "Dil Savaşı,, 

b<lflığı ile Gıu"atasaray Lisesinden 100 numaralı Dündar, ikinciliği 
"ikinci Dil Kurultayı,, başlığı ile Feyziye Lisesinden 241 numaralı 
N<ıci V <ısfi Beyler k<ıZanmışlardır. Kendilerinin hüviyet varakalarını 
hamilen idarehanemize müracaat ederek mükafatlarını almalarını ri
ca ederiz. 

DiL SAVAŞI 
llr.i aene evvel gene bugünlerde Dol- ı 

ll>aba.hçe sarayında. Türk bilgiçleri şe· 
reffi iş icin toolan""ı"l"'rrt~. ('t ...... - ,_ J 

lar bize bu toplanmanın ne ma.ksatll( 
)'a.pddığı verımlennın ntıer o.a .... cı. ..... , rı 

anlatıldı. 
Birinci kurultay dağıldıktan sonra. 

bilgiçlerimiz ça.hşmağa baıladılar; 
lrıeınleketimizin her tarafında kitaplar 
Yoklandı, kelimeler derlendi, binbir 
Zahınetle araıtırmalar yapıldı, bulu
nan kelimeler arasmda en muvafıkları 
•eçildi • 

Iıte ikinci defa olarak Büyük Kur
tarıcının ünlü huzurile kurultay top· 
landı. Ve bilgiçlerlıniz emeklerinin 
Veı-iınlerini önümüze serdiler. Okunan 
raporlar tezler gözlerimizi ümit ışığile 
doldurdular ve dilimizden yabancı un• 
•urlan atarsak meram anlatmak güç
!eıir diyenlerin görüılerinde ne kadar 
•ıabetaiz olduklarmı iabat ettiler . 

Devlet ııibi büyük bir teşkilat vücu
de getirmiş ve ilerlemek istiyen insan 
topluduğunun öz dili olması lazınıdır, 
çünkü dil birliğinin kültür ve ınedeni
Yet Üzerindeki te&irleri fazladır. Tür
kün öz dili yok ·değildir fa.kat bu öz 
dil yabancı unıurlarla karışmış saflığı· 
n ıve gÜzelliğinden bir kısmını kay
betmiştir. Asıl Türkçenin bugün konuş 
luiumuz lisan ile farkı yalnız bu ya· 
bancı unıurlardan ibaret değildir, bu
g\in konuştuğumuz lisanda cümle tP.Ş· 
lciü tarzı dahi aaıl türkçeden b&.fkadır.· 

iKiNCİ DiL 
Bu haftanın en büyük oluşu ikinci 

I>i] lr.urultayınm açılışıdır. Birinci dil 
kurultayının açıhıında.n ( 26 Eylül 
~932) bugüne kadar iki yıl geçti. Bu 
•ki Yıl içinde Türk dili tetkik cemiyeti 
birçok araştmnalar yaptı, yazılar yaz• 
du-dı, kitaplar bastırdı. Bütün Ulu•un 
alakaaını bu iş üzerinde topladı. 

Türk milleti, dünyanın en yüce 
~ir ınilleti iken, medeniyet safının en 
0 nünde ilerlerken neden bir aralık du
ra.la.ınış, ve bu yij,zden niçin ger:i ka~
ltııştır? Bunun sebepleri bir değıl, bır 
kaçtır: Dini menfaatlerine alet eden 
)obazlann tesiri, idare adamlarının 
~illiği, idare makinesinin bozuklu
&1.1., ecnebilere verilen imtiyazlar, ka
~İlülasyonlar ve iktisadi hayatta .geri
hk, ıniJli sanayie ehemmiyet verılme
lrıeai ... Ve (konuşma dili) ile (yazı 
dili) ara.aındaki derin uçurum. Ot.nıan· 
lı iliın adamları ve ya.zrlarının bir ha
l~aı yÜzünden zaptettiğiıniz ülkelerin 
dılleriyle kanşan dilimiz ıı-ünden güne 
lıozuluyordu. Güzel türkçe Arap ve 
~ceın kelimelerinin istilasına uğradı. 

Yle bir :ı.aman geldi ki, yazanlarımız 
Y"Zılannda yeni bir arapça, farsça kelime 
~ulup kullanmak için yarışa giriştiler. 
";debiyatımızdan halk anlamıyoYdu. i
l~ kitapları da ayni yolu tuttular. 
~ılgiçlerimiz Türk dilinin büyük kabi· 
~Yelini göremediler, ilim 11tılahlarını 

ep arapçadan farsçadan seçtiler, uy • 
d0rdular. Halk, bu vaziyet kartıamda 
?ltunıa. isteğini duymadı, cahil kaldı 
~•e kaba.hat kimindir? Okuma öğrenip 
I e ne olacaktı? Okuyacağı yazıyı an• 
daınadıkta.n sonra. .. Okuma işi bu yüz. 
lı en 18.yılı bir güzideler ( ! ) 11nıfına 
d 8.ı oldu. Divan edebiyatçıları türkçe
I en çok Arap ve Acem kelimeleri kul· 
lı~nacak kadar ileri gittiler. Pek yakın 
c" ~ağın ya.zıcılan olan Edebiyatı 

1 e?ı?e'ciler ise A,ı_.ap ve Acem kelime
ıeı'ını birle§Iİrerek öyle terkipler yap· 
~ ar ki bunları Araplar ve Acemler 
d~I an!ayamazlar. Konuşma ve yazı 

1 lerı arasındaki bu ikilik halka oku
"'ı a İlseği vermedi Okumayan milletin 
ab·· • · 11 akıbeti dunna.k, geri kalmaktır. 

1 1'.teınleketi dütman çizmelerinin al· 
ında. ·ğ h d ç~ ~enmekten kurtaran, asta a-
"ı:'1 dırılterek gÜrbüz bir delikanlı 

ke 11ine sokan büyük tef; yurdun geri 
k alj sebeplerini birer birer ortadan 

l'
.a dın:yor. Askeri zaferleri siyaei, ik•a i ·ı • ka ' ı mı zafer!er takip ediyor. Sa-

de 11'.8 • l.ozan, dostluk muahedeleri, 
l'·!Dk•ryolları, fabrikalar harf inkılabı 

ur laı'h' ·· · ' ı ' -r ·ı ı uzenne büyük ça ışma ve 
diİıflt~malar, nihayet dilimizi yabancı 

erın isn· d k k ··k &el 1 aaın an urtarara yu -
( 1 ~rne •ava.şı ... Bir hafta devam eden 
bu · 23 Ağustos 1934) Dil kurultayı 
rıa. •;vaşın muzaffer o1acağrna bizi i
re~~dı: Halkı okutmak için önce öğ. 
•tbk esı Ç~~. zor olan Ar~p harfl,.•;ni 

· Butun medenı millet. 

Kurultayın maksadı yabancı unıurlan 
atmak, cümle te§kil tarzını değiştir
mek ve asıl türkçedc olduğu gibi man
tığa uygun bil tarza ıokmaktır. 

Bu suretle yıllarca en büyük mede· 
niyetleri ebedileıtiren Türk dilini bü
tün güzelliği ve parlaklığı ile meyda
na çıkarmış olacağız. Bu savaştaki 
hedefin ehemmiyetini herkes takdir 
eder, çünkü cehaletle mücadelenin en 
mühim safhası dildir. Bir İnsan diğer
lerine bildiklerini sadelikle ve kolay· 
lıkla. anlatırsa onlan cehaletten kur· 
tarmak imkanını bulmuş demektir. 
Sade ve bünyesi kuvvetli bir dile ma
Jik olan millet medeniyette çabuk te
rakki edebilir . 

Şimdi yaşıyan ve sahiplerini yüksek 
medeniyete ulaştıran diller sadedirler. 
Buna mukabil dünyanın en zor adde
dilen Sanscrit onu kullananlann mede· 
niyette muayyen bir seviyeden yukarı 
çıkmalanna mani olmuştur. 

Herhalde dil işi nazik ve ehemmi
yetli bir meseledir bununla yalnız ku
rultayın me§gul olması kil.fi gelmez va
tandaşların ayn ayn bu işle alakadar 
olmalan inkılapların parklaklığı ile 
kama~n gözlerini buraya çevirmeleri 
lazımdır. 

Muvaffak olacağnnıza şüphe yoktur 
elverir ki Büyügümüzün gösterdiği yol 
da çalıtalım. 

Galatasaray lisesinde 700 Dündar 

KURULTAYI 
lerin kullandıkları Latin harf
lerini aldık . Şimdi de yaban· 
cı kelimeleri atacak, yerlerine türkçe· 
!erini koya.cağız. Halkı okut-
ma ıavaıında bunun büyüle: te-
siri görülecektir. Yakın bir çağ. 
da okur yazarlarımızın yüzde 
do~ana vardıklanru göreceğiz. ülkü
müz bunu yüzde yüz yapmaktadrr. 
Her şeyde olduğu gibi bunda da mu· 
vaffak ola.cağız. Dünyaya ilk medeni
yet ıııklarını biz aaçmııtık. Elimizde 
olmıyan sebepler yüzünden bir aralık 
duraladık. Bizden ders alanlar önümüze 
geçtiler. Şimdi tekrar harekete geçmit 1 
bulunuyordu. Eski mevkiimizi yeniden 1 

alacağız. Türk milleti, Büyük Onde· 
rinin (şefinin) gösterdiği hedefe doğru 
dev adunlarile koıuyor: Medeniyeti • 
mizi muasır medeniyetlerin en yükse· 
ğinin de üıtüne çıkaracağımız gün ı 
uzak değildir .Bu üll~iive vann-- 1· • =n 
her ıeyden evvel milletimizin ilmi ıe· 
vives.ini vük~f"hmek l...:...r., •• -.uı!. &Jo .... . ı 
elde edilmesinde dil savaşında elde e
dilecek zaferin rolü en ba§tadır. 

Feyz.iye Lisesi talebesinden 241 
Naci VASFI 

VIY ANA SERGiSi 
2-9 eylülde devam edecek Avru· 

panın meıiı:ez pazarıdır. Tafsilat ve ten• 
zilatlı biletler için Galatasaray ve Ka.
raköydeki Natıa seyahat acentalıklarma 
müracaat . (1976) 
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Müderris K. Kömürcüyan 

asarından: 

Yeni luga.ritma cetvelleri 
(Yeni rakamlarla) 80 Kr. 
Yeni he•abı ticari 
(eski türk~e ile) 
Yeni türkçe ile: 
Ameli ve tatbiki kambi~ 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari ınalümat ve bankacılrk 
lktısat ilmi 

50 .. 
175 .. 
150 .. 
125 .. 

ihtisas muhasebeleri 250 .. 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 100 .. 
(birinci cilt) 
Başlıca salıt yeri: ikbal kitaphanesi. 

Yüzde 30 tenzilat. 
(2140) 

ZA YI. - 766 numerolu reis şehadet· 
namemle liman cüzdanımı kaybettim. Ye
nilerini alacağımdan diğerlerinin hükmü 
yoktur. Mehmet ALI (2132) 
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İş Bankasının 10 uncu yılı kutlulandı 
\ 

Tevfik Rüştü Bey 
Harici siyasetimizi 
izah ediyor 

--o--
iş Bankasının 
1 O uncu yılında 

(Başı 1 inci sahifede) 
müvazene politikasına, hülasa 
Türk devletinin umumi itibarına 
medyundur. Hükumetin, - milli 
müesseseler hakkında olduğu gibi 
- Türkiye it Bankası hakkında 
hiçbir zaman esirgemediği candan 
alaka ve yardımı - sırası gelmiş
ken - derin bir minnetle tekrar 
anmak isterim. 

iş Bankası, nasıl bir hava ve şe
rait içinde kuruldu; ilk günlerin
de ne gibi itirazlara, tenkitlere ma
ruz kaldl; on yıllık hayatında ne 
gibi zorluklarla karşılaştı, bu zor
lukları hangi tedbir ve vasıtalarla 
yendi, Kurulutunda ve idaresinde 
hangi sistemlere ve prensiplere da
yandı, çalıtmalarmda hangi mane
vi kuvvetlerden ilham aldı, niha
yet birçok kuvvetli müesseseleri 
altüst eden ve birçoklarmı kökün
den yıkan dünya buhranını, ezil
meden, hatta hiç bir sarısıntı geçir
meden atlattı? Bütün bunları taf. 
silatile anlatarak sabrınızı, nezake
tinizi yoracak değilim. Bunları, 
lôtfen ziyaret edeceğiniz sergide 
ve size sunulacak risalede kısa, fa. 
!kat derli, toplu, rakkamlı ve canlı 
bir halde göreceksiniz. Yalnız bu
rada ilk kurulut gününe ait değer
li bir hatırayı anma~an geçemem: 

Tam on yıl evvel, bugünde idi. 
it Bankası, (250) bin lira gibi kü
çük bir pam ile ite hatlamıftı. Ay. 
ni günün aktamı; Gazi Hazretle
rinin huzurlarmda, sofralarında 
bulunmakla bahtiyar olmuftuk. Bu 
tetehbüsün müstakbel muvaffakı
yetine herkesten ziyade İnanmıt 
ve onu sezmit ve görmüt olan Bü
yük Şefin; Mahmut Celal Beyefen
diye ve bankanın idare Meclisine 
seçilen arkadatlarrna verdikleri 
canlı direktif, hala kulaklarımızda 
çınlayor: 

- "Sermayenin azlığma baka. 
rak cesa.ıetiniz kırılmasın .. Böyle 
müesseseler için en kuvvetli ser
maye; zeka, dikkat, iffettir. Tek
nik ve metodik çalışmasını bilmek
tir. Bu kanaatle ite sarılınız, be
hemehal muvaffak olursunuz •• Bu 
itte muvaffak olmayı, eğer şahsi 
bir izzeti nefis meselesinden daha 
ileri, milli bir gurur, milli bir izzeti 
nefis meselesi yaparsanız çalışmak 
için, hedefinize ulaşmak ve daha 
yükselmek için muhtaç olduğunuz 
ateşi, enerjiyi bol bol yürekleri
nizde bulacaksmız ! ,, 

Gazinin yarattığı bir müessese
nin ida:ıe mes'uliyetini; Büyük Şe. 
fin ve hakiki mal sahibi olan te
miz halkımızın vekilleri sıfatile 
omuzlarına alanlar, bu direktif ha. 
ricinde, başka türlü hareket edebi
lirler mi idi? 

Hanımefendiler, Beyefendiler .• . 
it Bankası, on yıllık çalışma ha

y .. tmda, teknik bankacılığın bütün 
ic:ıplarını yaptı. Büyük, küçük her 
n.,vi işlerinde hayale, ümide değil, 
hf'saba ve realitelere dayandı. Spe· 
külasyondan, spekülatif itlerden 
a ahi bir ısrar ile daima kaçındı. 
Doğduğu sene, memleketin kedi 
ihtiyacı, ton derecesini bulmuştu, 
bu ihtiyacı az zamanda tatmin et
ti. Anadolunun ticaret merkezle
rinde şubeler acarak kredi siyaseti
ni tevsi ve tevzin etti. Yerleştiği 
muhitlerde iş hacmini arttırdı. l" a
iz nisbet' erini normal hadlere in
dirdi. Fena ve müşkül günlerin ge
li;> çatacağını daha evvel sezdi ve 
ona göre tedbirlerini vaktinde al
dı. Yeni hayat şartlarmın doğurdu
ğu yeni vaziyetleri; eski telakkiler
le değil, hali hazırm zaruretlerine 
uyan yeni bir zihniyetle mütalea 
etti. Gerek banka muamelelerinde, 
gerek giriştiği tetehbüs ve it· 
tirak ettiği işlerde basiret ve ihtiya
tı; daima ön safta bulundurdu. Ni
zami ihtiyat paralarını, sermayesi 
miktadrma çıkaıunayı ülkü edindi. 
Dünyanın en kuvvetli ve büyük 
bankaları; mevduatlarınm yüzde 
kaçım ihtiyat olarak sakhyorlarsa, 
it Bankası da - memleketin ve 
geçirdiğimiz günlerin hususi bazı 
şartlarmı da gözetereık -bu nisreti 
d:ıha geniş bir derecede muhafaza 
etti. Buhran dolayısile, Anadolunun 
tic:ı.ret merkezlerindeki tacirleri
mizi, muhtemel zararlardan ko. 
rumak için ameli tedbir aldı. Mem
leketin menfaatlerini, daima mües. 
se:eııin kazancından üstün tuttu. 
Giri~tiği en basit ticari ve mali mu
ameleleri, daima memleketci ve 
milliyetçi bir zaviyeden mütalea 
etti. Türk bankacılrg" mı ilk defa • aJ • 
o_ıar c, Almanya ve Mısır gibi ha-
rıç _m~mleketlerde temsil etmek şe
ref ım aldı. Hasılı hiçbir kazanç dü
şiincesi ona milli iktısat ve milli 
menfaat icaplarını unutturmadı ... 
Bankanın, şaşmayan bir takip fik. 

10 Yıl Nasıl Kutlulandı 
(Başı 1 inci sahifede) 

!ar bağlanmıştı. En asri bir şekilde 
yapılmış olan sergi methalinde bü
yük bir it sembolü göze çarpıyor· 
du. 

Mahmut Beyin nutku ve açış 
Saat 17 yi beş geçe Türkiye lş 

Bankası idare meclisi reisi Siirt 
mebusu Mahmut Bey kürsiye gele
rek (haf sütunumuzda metni mün
deriç) nutkunu okudu. 

Mahmut Beyin sürekli alkıtlar 
arasmda biten nutkunu müteakip 
kapıya doğru ilerlendi. iktisat Ve
kili Celal Bey serginin açılmasmı
Kazım Paşa Hazretlerinden rica 
etti. Kazım Paşa Hazretleri bu a
çılma merasimi için hazırlanmıf o· 
lıı.n makası mahfazasından alarak 
iktisat Vekilimize verdi ve: 

- Muvaffakiyetler temenni ede
rim dediler. 

Celal Bey kurdelayı kesti ve ka
pılar açılarak sergi methali bütün 
ihtİfaIUile meydana çıktı.. . 

Sergi pavyonlarmm zıyaretıne 

b14landı. 
Sergi nasıl 

llk olarak nıethalin sağındaki it 
Bankası pavyonu gezildi. Fevkala
de cazip bir şekilde tertip edilen 
bu pavyonda ziyadar fotoğraflar
la çok kıymetli hatıralar canlandı
rılmıştı. Bu .z~yad~r .~ablo!a~d:'- Ga
zi Hazretler• ıle buyüklerımızın 1 O 
sene evvel iş Bankasının kurulu
fUnda alınmış fotoğrafları görülü
yordu. Bu tahl?iarın a~t~nda büyük 
çicek demetlennden hırı Anadolu, 
T ~rhal teker fahr_i.kalı1;rı diğeri de 
Doyç bank direktorlerı tara~ından 
gönderilmitti. _Pav!.o~un nıhayet 
kısmı, büyük hır T urkıye ~~rıtası 
üzerine it Bankas~ şubelennın ~e~
pılif şeklini gösterı_y~r ve .. hepsını 
iş Bankasl merke:tının mucesscm 
şekline altm ,ualarla raptediyor-

du. 
Bu pavyonda bankanın ~emur a~c; 

d. . ··kayeseli surette gosteren ıkı 
ını mu "d" A . 

b .. yük. t ı·· bulunmakta ı ı. ynı ce
u • a u b' · d h b .. samette olan statülerden . ırı a a 1.1• 

yük; birinin üzerinde ıu ıha.reler oku· 
nuyordu. 8 be . "d 

1929 da 688 memur .. 2 !u yı ~. a.· 
re ediyordu. ikinci sta.tude ıse §U cum· 
le vardı 1934 ıe ise 671 memur 49 §U• 
beyi idare ediyor. . ... 

Burada hakiki çiçeklerden.. !:'uçu!' 
bir park üzerine konulmuı buy~ bır 
levluı. da halka arzı şükrana tahsıs e
dilmiıti. 

Tasarruf 

Bu pavyonun tam karşmndaki ta· 
sarruf pavyonu tetkik o!undu. Taaa~
ruf pavyonunun nihay~b':' de ~e ~ag· 
lam !:ı:r kök iJ,,erinde gıttıkçe ınkişaf 
eden büyük bir ağaç iş Bankas~run o~ 
yıldaki feyizli işlerini parlak hır şekıl· 
de ifa.de ediyordu. Köklerinde iki ÇU· 

val para bulunan bu yemiıli ağaç kısa 
zamanda )pekiş, Kömüriı, Şekeriş, Or
maniş, Yüniş, Pamukiş, Sigorta milli 
re:ıtsüraııs, Bakıriş, cam ve şişe, k~· 
reste fabrika11 gibi meyvalar vermıı· 
ti. 

Pavyonun tam ortasında ces~ bir 
gtatü elini kaldırarak ziya.retçıler!' 

rile yürüttüğü bu dikkat, ihtiyat 
ve ciddiyet politikası mükafatsız 
kalmadı: Haıiçte kazandığı itibar; 
dahilde kazandığı derecenin de üs· 
tüne çıktı. Müessesede çalışan it 
Bankacısı; muhitinde idealist, bir 
tip olarak yatadı. O zerine aldığı işi, 
ücretli bir memur gibi değil, ken
di müessesesini işleten bir mal sa· 
hibi gibi candan benim•edi. Mem· 
leketin yakın, uzak hangi yerinde 
olursa olsun, kendisine verilen va
zifeye; vatan vazifesine kotar gİ· 
bi seferberlik da ve tine icabet edeı: . . . 
gibi; canla, başla sarıldı. Gazisının 
direktifinden ayrılmadı, bankasmm 
kuvvetli, sağlam, muntazam bir yü
rüyüfle muvaffakıyetli neticelere 
erittirilmesini; milli bir izzeti nefis 
meselesi bildi. 

lf Bankasında, bu millet ocağın
da canla, batla, feragatle çalıfaD 
bu değerli, idealist vatan çocukla
rma, genç memurlarımıza buradan 
sa} ısız minnet ve takdirler ..• 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 
Muhakkak ki, halkımızın yaml

mıyan, aldanmıyan tabii bir seziti, 
bir aklıselimi var. • • Kendisine 
faydalı olanları, kendisine candan 
bağlı olanları, o da candan rever, 
onlara inanır ve bağlanır. Yüce 
Türk m'.lletinin it Bankasını o ka
dar sevmesinde ve benimsemesin • 
deki hikmet bundadır. Bu vaziyet· 
te bankanın büyük bir sükran bor
c~ var: O, kendisi için ~n büyük 
bir kuvvet, en sağlam bir ~e.snet 
tanıdığı halkın emniyet ve ıtıma
dmı - timdiye kadar olduğu gi 
bi - bundan böyle de daha İyi kul
lanmak suretile hu itimada layık 
olduğunu ispat etmek kararında • 
dır. 

Hanımefendiler, Beyefendiler .. 
Bankamn milli tasarruf ve mem

leketin sanayi programına itti. 11.ki 
bakımmdan tuttuğu yolu, bir kaç 

(Stop!) İşaretini veriyordu. Bu dur 
kumandasından sonra §U ibare okunu
yordu. "F eliiket gelince bütün dostla
rın senden uzaklaşır. Yalnız tasarruf 
imdadına ko§ar. Vatandaş iktisat sa
vaşı var. Paranı seferber et,,. 

Gaz:i köşesi 
Serginin Gazi kö§esi cidden büyük 

bir itina ile hazırlanmıştı. Bu kısnnda 
yükselen abidenin üstünde: iş Banka· 
sını yaratan ulu Gaziye ebedi ıükran 
ve minnet yazılı idi. Abidenin iki ya· 
nında kırmızı kuşaklar üzerine Gazi 
Hazretlerinin §U vecizeleri yazılmı§tt: 

"istiklalin tamamiyeti ancak mali 
iatihlal ile mümkündür., "Bence halk 
devri iktisat devri mefhumu ile ifade 
olun;bilir., abidenin önünde it Banka· 
11 ailesinin bir büketi bulunuyordu. 

Ayni itina ve ihtimamla hazırlan
mıı olan ıekeriş, aigorta, ~İf, köm~
ri§, ipekiş pavyonlan da zıya.ret edıl
di. 

Şekeri, 
Şeker pavyonu baılı ba§ına b.ir ~u

vaffa.kiyet sayılacak kudret ve ıhbıam 
da tertip edilmişti. Akarsu halfod~ 
müteharrik istatistikler Alpullu fabn· 
kasının bir sene içerisinde yaptığı muh 
telif tediyeleri gösteriyordu. Fa.brika 
pancar zira.atine çok külliyetli para 
vermit köylünün kalkınmasını temin et· 
miıti. 

Turhal ve Eskişehir fabrika.lan da 
bu maddeleri ihtiva ediyordu .. 

/pekiş 
}pekiş pavyonu da diğer pavyonlar 

gibi çak zarif bir şekilde hazırlanmış· 
tı. fpekiş mamulatı burada zarif man
kenler tarafından teıhir olunuyordu. 

Milliyete bir iltifat 
Bu pavyon gezilirken Büyük Millet 

Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri 
not .almakta olan muharrirlınize ya.k-
18.fmıılar ve şu 6uali aoııınutlardır: 

- Gazeteye mi? 
- Evet Paıa Hazretleri. 
- Hangi gazeteye? 
- Milliyete P&§a Hazretleri. 
- Milliyete öyle mi, öyle ise yaz.ı-

nız.. lı Bankası yüksek verimli, eşsiz. 
bir kurumdur. 
Paşa Hazretlerinin bu iltifatları Ü· 

zer.ine iktisat Vekili Celal Bey de ar
kada§ımıza demi~lerdir ki· 

- O lıalde Milliyete benden de ya
zınız: Para Hazretlerinin samimi his· 
siyatlarına arzı şükran ederim. 

Yüniş 
Yüniı pavyonu da sağlam ve güzel 

desenli kumaşlarla bezenmiıti. Davet
liler burada uzun müddet kalara.k iza
hat aldılar. 

Geceki gezinti 
Dün gece iş Bankası mensupları 

davetlileri ile birlikte lzmir vapurile 
Boğaz, Adalar etrafı ve Ma.rmarada 
bir gezinti yapmışlardır. Sabaha ka· 
dar devam eden bu gezinti saat 21 de 
ba§lamı§ ve vapurda bir balo verilmiş .. 
tir. Vapur gezintişİ aam.iıni oJmu§tur. 

Beyazıt Ş!!besİ 
lı Bankasının onuncu yıl dönümü 

tes'it edilirken bankaya yeni bir şube 
da.ha ilave edilmiştir. Bankanın bu ye· 
ni şubesi Beyazıtıa açılmıştır. Zarif fa· 
kat sade bir şekilde tertip edilen bu 
ıube dün sabah hususi merasimle a.çıl· 
mıştır. 

An karada 
ANKARA, 26 (Telefonla) - lı 

Bankasının onuncu yılı münasebetile 
Ankara Palasta bir akşam yemeği ve
rilmiştir. Ziyafet geç vakite kadar 
neşeli bir surette devam etmiştir. 

sözle olsun, anlatmazsam, vazifemi 
yapmıt sayılmam. Demin de arzet
tim: Halkm bu bankaya, kendi 
müessesesine hudutsuz bir itimadı 
vardır. Bu itimat, yersiz değildir: 
Bugüne kadar hiç bir vatandaş, 
bankaya inandığı için aldanmadı. 
Bundan ötürü de bütün tasarrufla
rını it Bankasma yatırıyor. Ban
kanın idaresi; halkın difinden, tır· 
nağmdan arttırdığı bu tasarrufla • 
rını, mukaddes bir emanet gibi ko
rumayı her mülahazadan üstün tut
maktadır. Bu sebepledir ki, milli 
tasarrufu korumakta ayni derece • 
de hassas ve dikkatli olan hükıime· 
tin karar ve yardımı ile en verimli 
sanayi itlerine, sanayi programınm 
tahakkukuna ittirak etmekteyiz. 

Türkiyeyi; milli sanayiini kur • 

mağa icbar eden siyasi ve iktısadi 
zaruretleri kim bilmez? Davamız, 
basittir: Memleketimizi, ham mad
decilikten, müstemleke iktısadın • 
dan kurtarmak istiyoruz. Onun ye
rine, milli, ahenkli bir iktısat siste
mi kurmak kararındayız. Bu gaye
ye varmak için, milletçe, bir .n~vi 
iktısadi kalkınma sa vatma gırıt • 
mit bulunuyoruz. Bu savatla, mem
leketin mali, iktısadi ve milli bütün 
tetekkülleri - kudretleıine göre •• 
vazife almıtlardır. Memleket itle • 
rinde daima ön safta çalışmayı 
tiar edinen müessesemize de, dev
letin sanayi programında vazifeleT 
verilmiştir. Banka; bu vazifelerin 
en güç, en mühim kısımlarmı şim
diden tahakkuk ettirmİf, müsbet 
neticelerini almış bulunuyor. Ka
lan kısımlarını da tam zamanında 
başarmak için her türlü tedbirleri 
almıttır. Hesaplarında, hazırlıkla· 
rında çok dikkatli ve hassas oldu
ğu için, bugüne kadar giriştiği bü
tün teşebbüslerinde hiç yanılmadı. 
Hepsinden yüz aklığı ile çrktı. 

Bazı memleketlerde smai istih • 

(Başı 1 inci sahi!cdc) 
Balkanlarda 90litikamız ıulhun, la· 

karrür etmiş nizamın muhafazası için 
~ü~ün milletleı-in beraber çalışmasını 
ıstıhdaf eder. Balkan misakı bu telakki. 
ye tamamen uygundur. 

Vekil Bey Yugoılavya ve onun bü
yük bir siyasisi olan kralı hakkında 
takdirkar beyanatta bulunmuş, Bulga· 
ristanın da, en büyük menfaati, konı· 
şularile teşriki mesaide bulacağı kanaa· 
tini izhar etmiıtir. 

Muharririn, Bulgaristan, Yugoılav-
ya ile bir taraflı mukarenet teminine 
ve bu me.;nleketi Balkan misakını iın
zalamıı bazı memleketlerden ayınnağa 
çalııtığı intibamı vermiyor mu? Diye 
sorduğu bir suale cevaben Tevfik Rüı· 
tü Bey demiıtir ki: 

"Madem ki misakı imzalayanlar a· 
raıında menfaat ayniyeti vardır. Biri
sile mukarenet otomatik surette diğer• 
lerife de mukarenete varacaktır. Akitle. 
rin arasını bozmağa matuf her teıeb • 
büs faydasız olacakhr . ., 

Hariciye vekilimiz bu beyanatında 
Türkiyenin sa.dece sulh, emniyet va 
muahedelerle kurulu nizamın mühafa
zaıı arzuıunda bulunduğu lıuıuıunda 
bilha11a ısrar etmiştir. 

Mualıimlerin 
Müracaatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
mize ıunları ıöylemiştir: 

- Burada muhtelif maarif itlerini 
tetkik ediyorum, maarif müesseselerini 
görüp, geziyorum. Yarın rasathaneye 
gideceğim. Vaziyeti göreceğim. Daha 
bir hafta kadar lstanbulda kalarak 
muhtelif iıleri yakından takip edece
ğim. 

Haydarpaşa liıeıinin muallim kad
rosu henüz tamamlanmamııtır. Eylül 
hafta11nda muallimlerin vaziyeti belli 
olacaktır . ., 

Resmi mekteplerle beraber ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinde de dersleri 
bulunan ve ıon defa 24 saatlik me•aİ 
kanunu mucibince, derslerinden bir 
kısmı uhtelerinden alınması mevzuu 
bahis muallimler, aralarında bir heyet 
seçerek, Maarif vekili Zeynelabidin be
yi ziyaret etmiılerdir. 

Muallimler , vekil beyden, Üzerle
rindeki derslerin alınmamasını, kendi .. 
!erinin senelerce kıdem sahibi olduk
larını, yeni kararla mağduriyetlerine 
sebebiyet verilmemesini rica etmişler 
dir. 

Maarif vekili, kanunu tetkik ettik
ten sonra, mümkün olursa, muallimle
rin bu dileklerini is'af edeceğini va • 
detmiştir. 

Davet 
Halıcıoğlu spor klübü umumi ka· 

!ipliğinden: Kulübümüziin senelik kon· 
gresi yapılacağından mukayyet azanın 
31 • 8 • 934 cuma günü saat 19,30 da 
te§rİfleri rica olunur. 

sal fazlası vardır. Sınai mahsülleri, 
maliyet fiatinden daha atağı bir fi. 
atle satmak mecburiyeti vardır. 
Böyle memleketlerde mali müesse 
selerin büyük mikyasta sanayi ha· 
rıeketlerine ittiraki, onlar için bir 
kuvvet sebebi olmaz. Halbuki Tür 

kiyede vaziyet, öyle değildir, Biz, 
memleketçe, sınai istihs \ l faal.> et· 
!erimizde muvazeneli h_rc!;ct c i
yoruz. istihsal ile istihlak arasında 
mutlak bir ahenk kuruyoruz. Esa
sen memleketin ~anayi programın
da ihtiyaçtan fazla istihsal etmek, 
bu fazlayı hariçte satmak gibi -
tabirimi af buyurun - müteaddi 
bir düfünce hakim değildir ... De • 
mek ki sınai istihsalatımız için ta
bii ve dahili bir mahreç, bir içpa· 
zarı daima mevcuttur. Bu maruza
tımla - teknik esaslar dahilinde 
çalıtan - sanayi sahaıma dökü • 
len sermayenin sağlam ve emni • 
yette bulunduğunu göstermit olu
yorum. Bankanm alakadar olduğu 
maden servetlerinin nominal kıy
metlerine nisbetle, asıl hakiki de
ğerlerinin bir kaç defa yük~ek ol • 
duğunu sadece hatırlatmakla iktifa 
edeceğim. 

Hanımefendiler, Beyefendiler .. 
Sahrınızl daha fazla suiistimal 

etmiyeceğim. Kısaca arzına çalıttı· 
ğım bu hakikatleri; timdi açılacak 
sergimizde, rakkamlr, nisbetli mu
kayeseli olarak daha müsbet, da
ha canlı bi~ tekilde göreceksiniz. 
Sergimizi; hükümet namına, lktr
sat Vekili Mahmut Celal Beyefendı 
açacak. • . O Mahmut Celal Beye
fendi ki, bundan tam on yıl evvel, 
Büyük Gazi'den aldığı emir ve il
ham üzerine, bankanın umumi mü 
dürü srfatile müessesenin batma 
geçti; temiz, ciddi ve tedbirli ida
resile onu yükseltti, bugünkü hali
ne getirdi. Bu güzel tesadüf hile 
bu Millet Bankasmm güzel talihi· 
ne ne güzel bir itarettir! 

Sözüme nihayet vermeden evvel 
davetimize icabet suretile göze al
dığınız yorgunluktan, gösterdiğiniz 
alaka ve sevgiden ötürü müessese 
namına tefekkür eder, hepinizi 
en yüksek bir saygı ile APlaml,.rnn. 
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lzmir şenlik yapıyor Türkiye 
Macaristan (Başı 1 inci sahifede) 

ismet Paıa paviyonları battan baflıya
rak sıra ile gezdi. 

ı,, Sümer Bank, inhisarlar, Sovyetler, 
Malatya, Irak paviyonlarında fazlaca ka· 
larak verilen izahatı alaka ile dinle
diler. 

Pnayır gazinosunda bisküvi, limonata 
ikram edildi. Burada bando muhtelif 
marçlar çalıyordu. J 

ismet Pa13 saat yirmi birde-konağa is
tirahate çekildi. Yann Gölcüğü teırif e
deceklerdir. Bundan dolayı Yamanlarsu
yu küıat resmi ile yann aktamki çocuk 
balosu öbür güne brrakılmııtır. 

Panayıra iıtirak eden ecnebi firmalar 
ıanlardrr: 

Sovyetler, Amerikanlar, Almanlar, ln
gilizler, ltalyanlar, Fransızlar, Irak, Ho
Linda, Belçika, Yunanistan, Yuııoslavya. 

Behçet Beyin nutku 
IZMJR, 26 (Milliyet) - Panaymn 

kü'!Bdı münasebetile Belediye Reisi Beb 
çet Bey söylediği nutukta ezcümle de· 
mi•tir ki: 

" · i iktısat davamızda lzmir tabia· 
tin l<endisine bahıettiği hususi ve istisnai 
vaziyetle vazifesinin ne kadar ağır ve mü 
hiın olduğunu tamamile müdriktir. lzmir 
Cumhuriyet idaresinin mütfik ve bilgili 
elinde Türk yurdunun daha çabuk yük
selmesine, onun aziz halkmm refah ve 
saadetine Mustafa Kemal çocuklarına la· 
yık azimle çok çalıımağa ahdetmiıtir. iz. 
mirliler bunu vatani ve milli muka.d· 
cleı bir borç bilmektedirler. 

"Beynelmilel Jzmir panayın milli mah 
aulatın yayılmaama, tanınmaoına, yeni 
müıteriler bulunmasına, sanayi hayatı • 
mızın muhtelif ıubeleri arasındaki fark
Jarmm artınauna saik olacak; Türk ti 
caret ve aanayiinin inkılap proğramm 
da muayyen olan yüksek hedefine gö 

1 Askeri Tebliğler 1 
Beyoğlu aakerlik ıubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya

bancı 330 doğumluların ilk ve son yok
Jama11na 1 eylül 934 tarihinde batla • 
pacaktır. 

2 - ltbu doğumlularla muameleye 
tabi daha evvelki doğumlulann da ııe

rek tahsil ve ııerekse ıılıhi ahvali dola
)'ltile ertesi seneye terke<lilen efradın 
ela mezkiır doğumlularla birlikte ıube-
7e geleceklerdir. 

3 - Yoklamaya gelecek olan mü
kellellerin yanında dört adet fotogral 
ile yeni hüviyet cüzdanlanru tahıil do
layıaile ertesi seneye terkedilenlerin 
hangi ıınıfm talebesi olduğu ve terfi e
dip etmediğinin mektebe duhul tarihi
nin gösterihnek suretile mektepten a
lacaklan vesikalan hi.milen ıubede bu
Junmalan. 

4 - Şube her gün eun>adan maada 
yoklamaya devam edecektir. Beoğ)u ka· 
zanna merbut nalıiyelerin hanıri giin -
lerde bulunacaklan qağıya yazılmıt -
tır: 

Merkez nahiyesi 1 eylülden 5 eylü
le kadar, Taktim nahiyni 6 eylülden 
Jl eylüle kadar, Hasköy nahiyesi 12 
eylülden 17 eylüle kadar, K ımpafa 
nahiyeti 18 eylülden 23 eylüle kadar, 
Galata nahiyeıi 24 eylülden 29 eylüle 
kadar, Şiıli nahiye•i 30 eylülden 4 
tqrinievvele kadar. 

5 - Te~rinievvelin onuncu günü 
elcıammdan sonra ııelenler mükelleli • 
yeti askeriye kanununun 85 inci mad· 
deıine tevfikan cezalandınlacaklar -
dır. 

tü"':!eğe hizmet edecektir.,. 
Agustoa sonlan ve eylül baılan lzmir 

halkının bin bir sebep ve hatıra ile his ve 
heyecanlarının ayni zamanda bu güzel 
ıehrin en iyi bir mevsimidir. 

lzmirin belli ba§lı ihracat faaliyeti ıim 
di ba§lıyor. Yabancıların çok kolaylıkla 
katlanmadığı aıcaklan ıimdi tatlıJaııyor .• 
Bütün bu sebeplerin en baıında lzmir 
büyük halaskan en büyük tahaaaürle 
bugünlerde beklmniı ve ona bu mev
•imde ka.vuımuıtu. 

Bir kıza 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Panayınn 

~ütadu~dan bir saat evvel panayır dahi
~nde hır otomobil kazaaı olmutlur. Ha- 1 
nçten qya getinniş olan toför Mustafa 
Efendinin idaresindeki belediye tanzifat 
kamyonu panayırdan çıkacağı sırada 12 
yaşlannda bir çocuğu ağır surette yara
lamııtır. Çocuk kazadan yanın saat sonra 
ölmüıtür. 

Ajans nutku yetiştiremedi 
MiLLiYET: lzmir beynelmilel 

panayırının küşadı müna•ebetile 
Başvekil l•met Paşa Haz.retleri ta
rafından •Öylenen nutku lzmir A • 
nadolu Ajansı mümes•ili sabahın 
üç buçuğuna kadar verememiştir. 
Bu itibarla nutku neıredemeJik. 
ôzür dileriz. 

Milli sosyalistliği sevmi
yen bir madam 

BERLIN, 26 (A. A.) - Bir kaç gün. 
dür Almanyada bulunan Madam Levis 
( Lewia) Milli Soıyalistliğe muarız oldu
ğundan dolayı Abnanyadan çıkmak em
rini almıştır. Madam Levis meıhur Ame
rikan rmnancısının zevceıidir. 

Hapisanede isyan 
• KOLE.JVl1: (Amerika) 26, (A. A.) , 

Cıvardaki hap11anelerden birinde isyan 
çıkmıttır. Asiler, bir çok yerleri ateşle
miılerdir .Küçük bir bina yanmıştır. Eya. 
Jetin her tarafından pofü yardımcı kuv
vetleri yetişmittir. 

--ı·-------DOK TOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galatasarayda Kanzuk eczahaneai 
karııaında Sahne sokağında 3 numa-

ralı apartnnanda 1 numara. 1 
4637 Lımıii 

Gazi Hz. Macar naibi hü
kumeti araıın· 

da teati edilen telgraflar 
ANKARA, 26 (A.A.) - Macar 

milli bayramı dolayısile Reiıicum • 
hur Hazretlerile Macar hükiimet nai
bi amiral Horti c.enaplan arasında 
aıağıdaki telgraıflar teati edilmit • 
tir: 

Macar noihi hükumeti lahametli 
amiral Horti dö Nagybany hanetle-
rine. 

PEŞTE 

Sentetiyen bayramının yıldönümü 
münasebetile en har tebriklerimi ve 
ıahsi aaadetlerile dost ve asil Macar 
milletinin refa.h ve ikbali hakkında • 
ki samimi dileklerimi beyana müaa
raat ederim. 

Gazi M. Kemal 

Reuicvmhur Gazi Mu.tala Kemal 
Hazretlerine. 

ANKARA 

Macar milli bayramı dolayııile 
zatı devletlerinin ııöndermek h'.itfun
da bulunduklan dostane tebrikten 
fevkalade müteha&&is olarak en ha
raretli te~ekkürleriınin ve zatı dev .. 
letlerile m.illetinin refahı için en sa
mimi temennileriınin kabulünü rica 
ederim. 

Horti 

ispanyada fevkalade 
vaziyetler 

MADRIT, l!3 (A. A.) - Hiikfunet 
Bask vilayetlerinde fevkalade ihtiyat ted
birleri almaktadır. Çünkü Parliımentocu
lar Bilbao veya civarında - yeri gizli 
tutuluyor - bir toplantı yapmağa hazrr
lamnaktadırlar. Bilbao'ya mühim polis 
takviye kuVYetleri ııelmittir. 

Kadın dağcılık rekoru 
LAHUR (Hindistan) 26 (A.A.) -

Himalaya dağmda istiktaflar yapan bey. 
nelmilel heyetin hafı Prof. Direnfurt 
( Dyhrenfurth) u'n kan11, kocası ve diğer 
bir iılimle birlikte Karakurum siltilesinin 
4.605 metre yüksekliğinde bulunan Ku
vin Meri ( Quen Mary) dai:'lna tırman • 
mak ıuretile bir kadın dağcılıli: rekoru te
sis etmi§.tir. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
AKSARAY: Katip Kasım mahallesi Langa boa- 210 

tanı ikinci sokak 25 eski ve yeni 33 numaralı Arsa. 
,. ,. ,, ,, ,, ,, Orta 33 ,, 70 
.,, ,. ,, ,, Y ah sokağı ,, l 76 ,, 

139 yeni 104 
,. " ,, ,, ,, ,, 146 eski 169 ,, 25 
,, Çakırağa,, ,, T e k,ke 39 ,, 85 
Yu~.arı~a evsafı yazılan ar salar hizalarında gösterilen kıy. 

n:ıetler u~ennden l 6 - 9 - 934 Pazar günü saat on dörtte pe • 
şın P:U-a ıle satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak
çelerıle müracaatları. (5140) 

• 

Zafer bayramımız 
(Başı 1 inci sahifede) 

2 - Meraıim geçiıi için üniversite 
meydanında toplanacak olan kıtalar; 
askeri ve sivil mekteplerle diğer sivil 
teşekküllerin teftiş ve muayeneleri la· 
tanbul kumandanı tarafından tam sa· 
at 10,30 da yapılacaktır. 

3 - Merasime ittiTiık edecekler şun
lardır: 

A) As. Mp. ler: 
Hrb. bandosu, (Hrb. Mp. den bu se· 

ne mezun olan zabit vekilleri ve Hrb. 
A; lht. Z; Mp. Kuleli, Maltepe lise
leri, Dz. bandosu Ih:. Hr. Mp. Dz. La. 
Dz. Gd. Kç. Z. hazırlama Mp.) 

B) l. F. bandoıu, muhtelif 11nıflar· 
dan mürekkep kıtalar. 

C) Polis kıtaaı. 
E) İtfaiye müfrezesi ve otomobil-

leri. 
D) Tayyare timsali. 
H) Şehir bandosu. 
V) Sivil Mp. ve teşkiller. 

4 - Kumandanlıkça yapılacak teftiş 
ve muayeneden sonra bir zabit tarafın
dan istiklal harbi başkumandanlık mu· 
harebeti hakkında bir hitabe ve latan
bul kumandanı tarafından bu hitabeye 
mukabelede bulunulacak , 5,4 madde • 
deki hitabeler bittikten sonra Hrb. Mp. 
bandosu tarafından istiklal ma~jı çalı· 
nacak bu esnada merasim mıntakasm
da hazır bulunanlar selam vaziyeti ala
caklardır. Bu suretle şehit asker selam
lanmış bulunacaktır. 

6 - Şehit askerin selamlanmasm
dan sonra lstanbul kumandanı üniver
site bahçesinin Beyazıt meydanındaki 
kapm önündeki tnl>üne gi<lerek mera· 
aim geçiıi b&§lıyacaktır. 

7 - Merasim geçiıine 3 maddedeki 
srra ile başlanacak ve geçi§ yapım kıta
lar Beya:ııt • Çemberlitaı • Tiiıi>e -
Çağaloğ)u • Sirkeci • Eminönü - Kara
köy köprÜsÜ • Şiıhane yokuşu • lf.tik
lal caddesi yolile Taksime çıkacaklar, 
helediyece hazırlanan çelenk ab:ideye 
konduktan sonra kıtaat kı§lalanna dö
neceklerdir. 

8 - Sivil tqkiller Beyazrttan sivil 
Me. )erle polis ve itfaiye müfrezesi Sul
tanahmetten itibaren harekette serbest
tir. 

9 - Gece asker tarafından aynca 
verilecek talimat ve emirlere göre f&
ner alaylan yapılacaktır. 

10 - Zakr bayramı günü tam ze
valde Beyazrt ve Selimiyeden 21 pare 
top atılacaktır. 

Ayni gün öğleden ıonra, Y eıilköy 
tayyare meydanında, latanbul halkının 
orduya hediye ettiği üç yeni tayyare 
ye ad komna merasimi yapılacaktır. 

Bu sene tayyarelere ad koruna me
rasimine i§tiriık edeceklere asgari bir 
kurut mukabilinde davetiyeler tevzi o
lunacaktır. 

Mektebi harbiyede yUzUncu yıl 
30 ağustos günü; Türk ordusuna 

her sene yüzlerce kahraman zabit ye
tittiren hariıiye mektebinin kunıluıu· 
nun 100 üncü yıldönümüdür. 

Yıllar'danberi Türk ordusunun yüzü
nü ağartan md<tepte bu münasebetle 
o gün fevkalade merasim yapılacak ve 
J..ıruluşu tes'it edilecektir. 

Öğrendiğimize göre; o gün öğleden 
sonra Harbiye mektebinde bu sene 
melotepten mezun olacak genç zabit
lere kılıç kutatma merasimi de yapıla
caktır. 

Mektep kumandanlığı her iki me
rasim için programını hazırJamıı ve a .. 
liıkadarlara bildinniıtir. 

Bu programa nazaran, 30 ağu$10sta 
ıimdiye kadar Harbiye mektebinden 
mezun olmuş ne kadar mütekait ve 
muvazzaf ordu müensubini varsa hep· 
ti mektebe davet edilmiıtir. 

Öğleden sonra saat 15 te Harbiye 
müzikası, askeri mektepler bandolan
nın ittirakile istiklal martını çalacak 
ve merasime başlanacaktır. 

Evvela Büyük Erkanı Harbiye rei
ıi Fevzi Paşa Hz. bir nutuk töyliye
rek merasimin başladığını bildirecek ve 
mektep günlerine ait hatıralarından 
bahsedeceklerdir. 

Bunu müteakip mektep kumanda
nı miralay Rauf Bey mektebin tar~e
aini anlatzcak ve §İmdiye kadar mek
td>in yetiştiTdiği kahramanlann hatıra
Jannı yadedecektir. 

Mektep kumandanırun nutkunu a
nt içme .merasimi takip edecektir. 

Ant ıçme merasimine, bu sene nıek
tepten mezun olan genç zabit namzet· 
leri iştira~ edecekler, ve orduya yeni 
gire<:eklennc!en hayatlarının sonuna ka
dar havada, karada, denizde her yer • 
de, ve her zaman vatan için çalışacak
Janna ant içeceklerdir. 

Her ant İçen kılıcım takacaktır. 
Bu merasim bittikten sonra ınkeri mek
tepler ile, ~arbiya ve Harp akademi
si namına bırer nutuk söylenecektir 
Aıkeri mütekaitlerden Nafiz Bey mü : 
tekaitler naıruna aöz alarak bir nutuk 
irat edecektir. 

Bu nutuı.Jan mektebin en ludemli 
mezunlanndan mütekaitlerden Büyük • 
adaıda mukim Kizım Pa13 ve muvaz • 
zaflardan askeri ıura azasından Cevat 
Paıanın nutuk!an takip edecektir. 

Nutuklar bıttikten sonra, bir resmi 
geçit yapılacaktır. Bu resmi geçit mek
tebin önünde ve tramvay yolu üzerin
de olacak , evvela harbiye talebeleri 
ve daha sonra askeri liseler talebeleri 
ııeçeceklerdir. 

Geçit . reımine yeni kılıç kutanan 
genç zabıtler Yeni üniformaları ve kı· 
Jıçlan ile iştirak edeceklerdir 

Resmi geçit bitine~ davetliler mek
tebin d~~·~anelerini gezeceklerdir. Bil
hassa Buyuk Baıkan Gazi Hazretlerinin 
Harbiye mektebinde talebe iken bulun
~ukları. d~uhane o zamanki vaziyeti 
ıle -;'e imkan. derecesinde o vakitki eı· 
ya ıle merasıme gelenlere gösterilecek· 
tir. 

Harb!ye mektebinin tarihçeıi 
Harbıye mektebi 1250 tarihinde fi. 

len kurulmuştur. Harbiyenin ilk mual
limleri arasında pek güzide zevat var
dı. Türk orduaunun yüzünü ağartan, 
bu kahramanlardan birisi serdar Ek
rem Abdülkerim Patadır. 

Mektepte o zamanlar çok kuvvetli 
tahsil sistemi vardı. llk mezunlar da 
1258 senesinde orduya iltihak etmişler
di. 

Her sene y~ni bir terakki adımı at-

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 
1.- istatistik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik U· 

mum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1416 nu• 
maralı kanununun hükümleri dairesinde Ali mektef 
mezunu üç kişi Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderi· 
lecektir. 

2.- Bunlardan birisi Roma Is tatistik mektebinde, diğer iki· 
si Nevyork Kolobiya Universitesinde tahsil edecekler· 
dir. 

3.-Tahsil müddeti üç senedir. ilk sene Lisan tahsiline, iki 
sene istatistik tahsiline tahsis edilecektir. 

4.-Tahsile idgen talebe avdetlerinde mevzuatı kanuniyenirı 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle Memurin 
kanununun 64 üncü maddesi mucibince istatistik U
mum Müdürlüğünde vazife görmeğe mecbur olacaktır. 

5.- Bu talebeye, Maarif Vekaleti tarafından, Ecnebi Mem· 
leketlerde tahsilde bulunan sair talebe misillu· tahsisat 
verilecektir. 

6.- Taliplerin yaşları yirmiden küçük, otuz beşten fazla ol• 
mıyacaktır. · 

7.- Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle 
ilişikleri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler veya 
üç senelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel 
bulunacak yaşta olacaklardır. 

8.- Talipler arasında Ankara 'da istatistik Umum Müdiir· 
)üğünde ve lstanbul'da Maarif Müdürlüğünde aşağıda· 
ki ilim zümrelerinden tahriri musabaka imtihanı ya· 
pılacaktır. 

a - Riyaziye " Hesap ve Cebriala " 
b - iktisat "Umumi malfuna t ., 
c - ilmi mali " Umumi mal ıimat •· 
c - Umumi Coğrafya 
d-- Lisan" Fransızca, ltalyanca, lngilizce veya Almanca

dan tercüme ve tahrir. 
imtihanlar Eylülün 8 inci cumartesi günü yapılacaktır. 

9.-- Taliplerin aşağıdaki vesaikle bizzat veya muvazzah 
adreslerile tahriren 4 Eylül l 934 tarihine kadar ista
tistik Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazım· 
dır. 

a - Nüfus tezkeresi. 
b - Mektep şahadetnamesi veya mtısaddak sureti 
c ··-· Ahvali sıhhiyesinin tahsile müsait olduğu hakkında res· 

mi bir heyeti sıhhiye tarafından verilmiş rapor. 
c - Muhtasar tercümeihal varakası 
c:İ -- Yukarda 7 inci maddede zikredilen askerlik vesikaSI 
e - iki adet kartpostal büyüklüğünde fotoğraf 

10.--- imtihanda muvaffak olanlardan hangisinin Romaya ve 
hangilerinin Amerikaya gönderileceklerini istatistik U
mum Müdürlüğü tayin edecektir. (4869) 

5231 

Ankara YüksekZiraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan aşağı • 
da yazılıdır: 

a - Türk tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talirnatna 
mesine göre kabul edilir). 

b- Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ -

lamlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve al}ı şahadetnamesi vermek. 

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

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

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

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

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı· 
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneYe göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

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

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe· 
ler, Tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mel' 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

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

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

9 - Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek ıı· 
zere 275 liradır. 

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

(3704) 4660 
-

mış olan mektep 1300 senesinde yeni 
bir inkişafa kavuşmuş ve Fonder Golç 
Paıa askeri mektepler umum mü
fettişliğine tayin edilmiştir. Bundan 
sonra, Abdülhamidin müthiş istibda • 
dına rağmen mektepte gene genç fi
kirli zabitler yetitmiı ve vatanın bü
yük kurtarıcm Mustafa Kemal Hazret
leri Harbiyeden Türk milletinin sine· 
sine doğmuttur • 

mektebin en kederli zamanlan mü-

tareke seneleridir. Fakat çok kısa sii• 
ren bu zaman cumhuriyet devrinde te" 
lifi edilmit ve mektebe Jayik olan ~ 
hemmiyet verilerek programları takvı· 
ye edilmiş. ve en asri bir müessese h•" 
line geçmittir. 

Dauetiyeler gönderil~.; ıl· 
Harbiye mektebinin 100 üncu 1 . 

dönümünü kutluJamak üzere hazı.r t;:, 
lunacak zevata ayrı ayrı davetıye 
gönderilmiştir. 



- MiLLiYET PAZARTESi 27 AGUSTOS 1934 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık F f 
\1~ kuvvetsizlik halatında bü- 05 
Yuk faide ve tesiri görülen 

İstanbul l-Iarici Askeri Kıtaat ilanlan . 

Miktarı c.~.n-s":'İ ___ K="="'ıt_a_s_ı-=N':"e-v-:i-""":'1:-h-al:-e"""'.""ta-r-:ih:":"i -gu-:: .. ~n-=s~a_a_t~""'kı_t_a_a_t_ın-s-en-e'.i1 kihtiyacı olan 

~42.055 Ekmeklik Un Vize Kapalı 13 Eylül Sah 15 (12000) kilo sade yağı kapa-
93,888 Ekmeklik Un Pınar· ,, 13 ,, ,, 15 lı zarf usulile münakasaya çı-

hisar • karılmıştır. ihalesi 27 Ağus-
46,841 Sığır Eti Vize ,, 13 ,, ,, 15 tos 934 pazartesi günü saat 

7~6 .619 ,, ,, Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 14 dedir. isteklilerin şartna-
S 4,0 l 3 Odun Vize ,, 13 ,, ,, 15 meyi ögrmek üzere her giln ve 
55,809 Odun Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 münakasaya i,tirak edecekle-

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarihli yazılı erzak rin tayin edilen vakitte lzmit-
lS-8.934 gününden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya te Satınalma Komisyonuna 
~~karılmıştır. Taliplerin evsaf şeraiti anlamak için her gün ve müracaatları. (61) ( 4553) 

1
1 laleye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektuplarile bir- 4955 
ıkte Vize Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. • • * 

( 1I2) ( 4946) 5291 lzmir Müstahkem Mevki ta 
rafından gösterilecek mıntaka 
da 19000 lira bedeli keşifli 18: 
20 kilometre tulünde telefon 
hattı inşası kapalı zarf usulile 
münasakaya konulmuştur. Iha 
lesi 3 Eyl!J 934 Pazartesi gü -
nü saat 1 1 de lzmir Müstah -
kem Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Taliple 
rin mezkUr Komisyona müra -

• • • 
k Vize Kıt'atı için 45291 kilo 

llru ot, 44341 kilo saman, 
ssıs6 kilo arpa 10 - 9 - 934 
Pazartesi günü saat 15 de ale
tıi münakasa ile satın alınacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
LÖrrnek için her gün münaka
tasına işt: .-;ı~ .., .. eceklerin Vi -
Zede Satınalma komisyonuna 
l:tıüracaatları. ( 4917) 

5267 
* * .. 

Vizedeki kıt'at ihtiyacı için 
5096 kilo ve Pınarhisardaki 
kıt'at ihtiyacı için 4091 kilo 
3abun aleni münakasaya kon -
~uştur. Taliplerin evsaf şera
~tı öğrenmek için her gün ve 
•haleye iştirak için de 8 Eylül 
934 Cumartesi günü saat 15 
de Vizede Piyade Askeri Satı
nahna komisyonuna müraca -
atları. ( 4919) 

5268 
••• 

. 2000 adet efrat binek eğe
r1 ordu ihtiyacı için mübayaa 
~İlmek üzere kapalı zarf usu
lıle münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 15 Eylül 934 cumarte
ıi gÜnü saat 11 dedir. Evsa
fı ve şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün lstanbul Le 
Vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna ve Ankarada M. M. 
V.Satınalma Komisyonuna 
~ünakasaya iştirak edecekle
~~!1 teklif mektuplarını mez-
1\Ur Komisyona vermeleri. 

(110) (4943) 5289 

* * * 
Bayramıçta kıt'ata teslim 

~ilmek ve parası Bayramıçta
ki muhasebecilikten verilmek 
stıi:etiyle 1000 kilo gaz yağı 
28-8-934 günü saat 15 de pa
lllrlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin mezkur komisyona mü 
racaatları. (5114) 

. i 5439 

• • • 
İzmir Müstahkem Mevki 

karafmdan gösterilecek mmta 

3 
ada 35,000 lira bedeli keşifli 

f 6 : 40 kilometre tulünde tele
liln hattı İnşası kaoalı zarf usu 

e münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 3 Eylul 934 Pazartesi 
rinü saat 10,5 da lzmir Müs
ahkem mevki satınalma ko -
~syonunda yapılacaktır. Ta· 
illerin mezkiir komisyona 

lllüracaatları. (80) ( 4706) 
5108 

••• 
1-{· Vize için 11027 kilo Pınar 
• •ısar icin 9222 kilo Gaz Yafs 2-9-934 pazar günü saat 

de ayn ayrı aleni münaka
sa ') 1 ~ e satın alınacaktır. Talip-
/~-ı:ın evsaf ve şeraitini öğren
krıek Üzere her gün ve müna
S asasına girişeceklerin Vizede 
at.nalına Komisyonuna mü-

racaatları. (87) (4731) 
5124 . . .. 

k lznıir Müstahkem Mevki 
~t~ahnın 21,750 kilo Sade 
ı ag 'h . 

ıl·ı 11 hyacı kaoalı zarf usu-
e ı ·· · hı nunakasaya konulmus-

!a~~hal~si .. 5 Eylül 934 ça;
~-· a gunu saat 16 da lzmir 
"'Ustahkcm Mevki Satmalma 
"'om. l' a)" ısyo.nunda yapılacaktır. 
'11 kı~l~rın şartnamesini gör-

e ırın h .. .. •a c er gun ve munaka-• l'a . . . 
,,,, l gırr:cek!erın bel!ı saatten 

Ve teklif mektuplarını Mez 

kur Komisyon Reisliğine ver-
meleri. (83) ( 4732) 

5125 

Tekirdağ kıtaatı için 600 
ton Odun 5 Eylül 934 çar
şamba gilnü saat 15 de kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasına 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Tekir
dağında Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (86) (4735) 

• • • 5126 

Mahalli Kilo Kuru Ot 
Babaeski için 315,000 
Kırklareli ., 198,000 
Kırklareli ., 180,000 
Hayrebolu ,, 515,001) 
Yene ., 279,000 
Yukarda yazılı Beş kalem 

kuru ot kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmıştır. Her 
bir kalem ayrı ayrı şartname
dir. ihale 12 Eylül 934 Çar -
şanba günü saat 16 da dır.Şart 
namelerini görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgazda ko
misyona müracatları. 

(91) (4780) 5261 -. . 
Kırklarelinde bulunan kıt' -

at için ikiyüz bin kilo Un lca
palı zarf usuliyle münakasaya 
çıkarılmıştır. ihale 12 - 9 - 934 
Çarşamba günü saat 15 dedir. 
isteklilerin muayyen vakitte 
şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin her giln Lülebur
gazda sahnalma komisyonuna 
müracaatları. (4781) 

5262 

Kıt'at ihtiyacı için 33,000 
kilo Sade yağı kapalı zarf u
suliyle münakasaya çıkarılmış 
hr. ihale 29-8-934 çarşam
ba günü saat onaltıdadır. Şart 
nameyi görmek ve almak is
teyenlerin Lüleburgazda Sa
tınalma komisyonuna mura-
1.;aatları. (4348) 

ı 4877 
••• 

Lüleburgaz Satınalma ko
misyonunca 22,400 kilo Sa
bun kapalı zarf ile münakasa
ya çıkarılmıştır. ihalesi 29 A· 
ğustos 934 çarşamba günü 
saat 16,30 dadır. Şartname
yi görmek ve almak isteyenle
rin komisyona müracaatları. 
ilan olunur. ( 4500) 

4908 
• • • 

Lüleburgazdaki kıt'at ihti-
yacı için 100,000 kilo Sığır 
eti kapalı zarf usuÜyle müna
kasaya çıkarılmıştır. ihale 
29-8-934 çarşamba günü saat 
15 dedir. Sartnameyi görn1ck 
ve almak isteyenlerin Lülebur 
gazda Satın alma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 
(4501) 4909 

.. * • 
Gaziemirdeki kıtaat icin 

145,000 kilo Un 29-8-934. çar 
şamba günü saat 1 O da kapa!ı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Bornu
vada Askeri Satın Alma Ko
misyonuna verme!eri. ( 4503) 

4937 .. .. . 
Merkez ve Tuzlada bulunan 

caatları. (82) (4704) 
5106 

Balıkesir' Merkez kıtaatı i -
çin dörtyüz bin kilo un ile dört 
yüz bin kilo arpa kapalı zarf -
la 5 Eylul 934 Çarşamba gü
nü saat onda ihalesi icra edile
cektir. T aliolerin mezkUr gün 
ve saatte Balıkesir Askeri sa
tın alma komisyonuna müra • 
caatlan, (81) (4705) 

5107 
••• 

Çorludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla kırk üç 
bin kilo saman alınacaktır. Pa
zarlık günü 29 • Ağustos - 934 
Çarşa.mba günü saat on beşte
dir. isteklilerin ve şeraiti anla
mak üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin de belli 
gün ve saatte teminatlarile bir
likte Çorludaki Komisyona 
müracaatları. (141) (5158) .... 

Corludaki kıtaat ihtiyaci'ı
çin~pazarlıkla sekiz bin kilo 
meşe kömürü satınalınacak -
tır. Pazarlık gilnü 29 - Ağus
tos - 934 Çarşamba günü saat 
16 buçuktadır. isteklilerin şart 
name ve evsafını ~örmek üze
re her giln ve pazarlığa İştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda
ki Komisyonumuza müracaat· 
ları. (145) (5159) 

• * * 
Hava kıtaatı için 146 adet 

yangın söndürme aletile 1696 
şişe ecza kapalı zarfla müna -
kasaya konmuştur. Şartname
sini görmek isteyenlerin her 
gÜn öğleden sonra ve münaka
sasına gireceklerin 20 - 9 - 934 
Perşembe günü saat 10/15 de 
teminatlarile birlikte M. M. 
Vekaleti Sahnalma Komisyo
nuna müracaatları. 

(140) (5161) 

• • • 
Kirazlı garnizonuna teslim 

edilmek Üzere ve metre tulin -
de üç metre kalınlığında elli 
metre mik'abı kereste alına -
cakhr. Taliplerin 1 - 9 - 934 
Cumartesi günü saat on beşte 
Bayramiçte Satınalma Komis
yonuna müracaatları. 

(137) (5160) 
"' * • 

Çorludaki kıt'atın ihtiyacı i
çin 350 ton kok kömürü kapa
lı zarf usuliyle satın alınacak
tır. ihale günü On beş - Eylül-
934 Cumartesi günü saat On 
altıdadır. isteklilerin evsaf ve 
şeraitini anlamak üzere her 
gün ve taliplerin münakasaya 
iştirak etmek üzere belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik
te Çorludaki komisyonumuza 
müracaatları. (5153) 

• * • 
Eskişehir Hava kuvvetleri 

parkında mevcut 42 ton mar -
silya yağı 22 - 8 - 934 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliy
le münakasaya konmuştur, i
halesi 20 - 9 - 934 tarihine rast 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşifli 

1 O 000 - 17 -~ 000 kilometreleri arasında (5480) metre 
tuFindeki esaslı tamiratın 2 E ylül 934 tarihine müsadif pa-
7.<J I' günü saat on beş buçukta E ncümeni Vilayette kat'i 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul 

1 

duğundan keşifname ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin yüzde 7 ,50 temi
natile Encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (4681) 

5151 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olr.:1ak şartile 1797 çift çizme 
kapalı zarf usulile satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per
şembe günü saat on beşte yapılacaktır. isteklilerin şart ev
safını görmek Üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de 
pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzile An
kara Müstakil Taburu kararg·ahmda müteşekkil Komisyonu-
muza müracaatları. (4746)) 5200 

lnhiaarlar U. Müdürlüiiinclen: 1 
Bir adet motörle müteharrik yaldız makinesi 
Bir ,, motörlü tel dikiı; makinesi. . 

Yukarıda nev'i ve mıktarı ye,zılı makinelerin pazarlığı 1 -
9 - 934 tarihine müsadif Cumanesi günü saat 15 te icra olu
nacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve pazarlık 
için de % 7 ,5 teminat parasiy le birlikte tayin olunan gün ve 
saatte Cibalideki alım satım komisyonuna müracaatları. 

(4790) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasası 
11 Eylül 934 Salı günü saat 14 te. 

6000 metro iş başılık kirpas kapalı zarfla münakasası 
11 Eylül 934 Salı günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri için lüzumu olan yukarda cins ve mikta
rı yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve sa -
atlerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şart
namesini görmek isteyenlerin her gün ve münakasasına gire
ceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kain Komisyona 
müracaatları. (4860) 5263 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Ağustosun yirmi beşinci cumartesi gününden iti

baren talebenin kayıt ve kabulü rnuamelesiı:ıe başlanacaktır. 
2 - Derslere bir teşrinievvel pazartesi günü başlanacak 

tır. 
3 - Orta, Lise ve Ticaret kısımları mezuniyet imtihan 

ları bir Eylül cumartesi günü, ilk kısım ikmal ve mazeret 
imtihanları on beş Eylül cumartesi günü, Orta, Lise ve Tica
ret kısımları ikmal imtihanları ile yeni talebenin kabul im
tihanları yirmi iki Eylül cumartesi günü başlayacaktır. 

4 - Leyli talebenin senelik t.ahsil ücreti, Lise kısımları 
için 300, ilk kısım için 275 liradır. Uç taksitte tahsil edilir. 
Kayıt ve kabul muamelesile beraber birinci taksitin tediyesi 
şarttır. Yedinci ve ondan aşağı dereceli memur çocuklarile 
ücretli talebenin ikinci ve üçüncü kardeşlerinden tenzilat ya
pılır. 

5 - Fazla tafsilat almak isteyenlerin Mektep idaresine 
müracaatları. (4763) 5156 . 

. layan PerŞenbe günü s~aat 15 
te yapılacaktır. Nümuneyi gör 
mek isteyenler Eskişehirde As 
keri satınalma, Ankarada Ve
kalet lstanbulda Kumandanlık 
satınalma komisyonlarına mü
racaatla maliimat alabilirler. 
Taliplerin belli giln ve saatte 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(5154) 

• • • 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı için 

On bir ton şeker açık müna -
kasa ile satın alınacaktır. iha
le gilnü 15 - Eylül - 934 Cu -
martesi günü saat On yedide 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü -
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki komis
yonumuza müracaatları. 

(5155) 

* * * Safranboludaki alay ihtiya-
cı için 220,000 kilo Fabrika u
nu kaoah zarfla münakasaya 
konuhnuştur. ihalesi 19-9-934 
Çarşanba günü saat 14 de Saf
ranboluda yapılacaktır. Talip
lerin Dipozitolariyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

(5156) . , . 
Demirköydeki kıt'at ihtiya

cı için 275,000 kilo Un 90,000 

kilo -sığır eti ayrı ayrı şartna -
melerle kapalı zarfla satmalı -
nacaktır. Un 18 - 9 - 934 saat 
9 da Sığır eti 19 - 9 - 934 saat 
14 de münakasaları yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek İçin her giln ve müna
kasasına iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Demirköyde alay sa
tınalma komisyon Riyasetine 
vermeleri. (5157) 

• • • 
Bursa ve Mudanyadaki kıt' -

at için kapalı zarfla alınacak o
lan "130,000" kilo sığır etinin 
münakasası 20 - 9 - 934 Per -
şenbe günü saat 15 de Bursa· 
Fırka satınalma komisyonun -
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i -
çin de vaktinden evvel teminat 
ve teklifnameleriyle komisyo-
na miiracaatları. ( 4985) 

• • • 
Adanada Merkez kıt'at ve 

müessesat ihtiyacı için 65,000 
kilo sıgır eti 25 - 9 - 934 Salı 
günü saat 1 O da kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
şar~namesini görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatinden ev -
vel teklif mektuplarını Adana
da Merkez Satınalma komis -
yonuna vermeleri. (5110) 

7 

Kullanınız. s 00 

Her eczane~ ..., 
de satılır. 

!!"lllllmı ..... --........... ıımll!I 

VAPURCUL·u 
TURK ANONlM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

SADIKZADE vapuru 31 
Ağustos CUMA günü saat l 1 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
doğru İzmir, Antalya, Mersine 
gidecek, Dönüşte bunlara ilave. 
ten Alanya, Küllük, Çanakkale. 
ye uğrıyacaktır. 

1 

. 
İstanbul kumandanlığı sa -
hnalma komisyonu ilanları 

1. F. Satınalma Komisyo-
nundan: 

lstanbul Kumandanlığı kı
taatı ile Gümüşsuyu Hasta
hanesinin ihtiyacı olan 16.360 
kilo Beyaz Peynİl' kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. halesi 29-8-934 çarşam
ba gilnü saat 15 ila 15,30 
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek Üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fındıklı
da Fırka Satınalma Komis
yonuna müracaatları. ( 46) 

(4658) 5065 
ı:;ı:!'..,., ~---~::--·~ ~--=. o o #52 

1.F.Kıt'alarmm hayvanatı il 
tiyacı için üçyüz kırkbir ton 
saman kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 
8-9-934 cumartesi günü saat 
on beştedir. Taliplerin şart
namesını görmek iizere her 
gün, münakasaya işt'.rak ede
ceklerin de o gün ve saatinde 
teminatlarile"birlikte mektup
larını 1. F. Satınalma Ko
misyonuna gönder.lıeleri. 

(63) (4961) 5326 
••• 

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

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

5390 
• • • 

1. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

1. F. Kıtaatı ihtiyacı İçin 
18000 kilo Sade yağa teklife
dilen fiat makamca pahalı gÖ· 
rüldüğünden tekrar pazarlığı 
29-8-934 çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
giin ve pazarlığa İştirak için 
de o gün vaktinde teminatla
rile birlikte Fındıklıda Satın
alına Komisyonuna müracaat-
ları. (71) ' (5105) 

5436 
• • 

1. Fırka Satınalma Komis -
yonundan: 

lstanbul Kumandanlığı kıt' -
atı mutbah ocaklarında yakıl
mak üzere 190 ton T uvenan 
kömürü komisyonca pahalı gö 
rüldüğünden pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 29 - 8 - 934 Çar
~anba günü saat 15 ,30 da dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve iştirak ede -
ceklerin de O gün vaktinde te
minatlariyle birlikte Fındıklı
da Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (78) (5137) 

* .. • 
1. F. kıt'alarının ihtiyacı i

çin on sekiz bin kilo kuru fa
sulye aleni münakasaya kon
muştur. ihalesi 8-9-934 cu
martesi günü saat 15 tedir. Ta 
!iplerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminatlarilc 
birlikte 1. F. Satınalma Komis 
yonuna müracaatları. (65) 

(4974) 5327 
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F 

f atanb11l 

DTOMATIK SOGUTMA TERTIBATI 

SOURLA BiRADERLER ve Şsı 

j.-111F•e•vıiık•a•l•amdae-=•F•ır•s•a•t•!1-
1 Mo :lern elektrik avizeleri 

ıofra lambalan 
Gayet elYeriı 'i fiyatlar. Fırsat

tan istifade ediniz. 

D. PAR DO 

fhtiyat ve Sermayesi: (leOOOeOOO) Türk Lirasıdır. 

Elektrik leyazımatı m:aiazası 
Galata, Bahtiyar Haa, No· 30 

Telefon: 43743 

Deniz yollar1 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Ka.raköy Köpriibaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihürdarzacle 

'f ÜRKİYENIN 
En esli, en kuvvetli va en ileri deri fabrikası 

•• 
K 

ilk defa olarak piyasada deri satmak Uzera 
IST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 

1 

Her neyi yllz derileri, kilaele, yarma, eldivealik ve gllderi 
mtıbayauı için bu büroya müracaat olunmalıdır. 

r 

Adres: lstaııbul, Sırkecl, Sanasaryan Han yaaıada No 46 
Telgraf: BEYKOZLU, İıt.nbul - Telefon: 22832 

A!)rıların ve -soğuk -algınlığının~er.r-"e 
~ali tesirli devası, . ambalaj .ve 1<;,,prlmeJ 
,ferinde EB. alarri'et?_ larik..sın;:,faJıyan~füı1 
lıi~i ASPIRINdir.; 

Usrarla_ 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
türkiye it Bankası tarafından teıkil oluamuıtur, İdara meclbl ve mildürler 
heJeti ve memurlan lı:limilen TilrklerdeD mürekke:ıt yegane Türk Sizorta Şirke
tidir. Tlirkiyeaia her tarafında (200) il geçea aceatalaruıuı hepsi Tilrktilr. Tilr· 
kiyeain ea mjihim milesseaeleriain vebaakalana111 aigortalar1111 icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
111--• Han. Tel 22740 ___ 4 ·-----• CAGALOGLU: TeI.foıı: 23630 -----11 

ıirortalarını en iyi ıeraitle 3apar. Hasar rokuundıı zararları ıilr'at Ye kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 
1 - ilk, Orta Ye Lise kıaımlanna kıı Ye erkek leyli ve nehari talebe kaydına baılanm' thr. 
2 - Kayıt için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba ııllnleri saat onc!ao on yediye kadar müracaat 

ec'ilebilir. 
3 - Eakalorya ikmal imtihanlarıaa 1 Eylülde, ıusıf ikmal imtihanlarına da 22 Eyllllde 

başlanacaktır. 
4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifaame gllnderilir. 
Adrer: ş .. budebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

-Molantse .. 
Bank-On-i!N.Vl 

;satı ık~ Bann!!leflt - Fel•1Jt•n11 
~ankası 

\stantıul Şubesi, 
~ Galata Karaıcoy Palas 
t -'!!evdancık_Aıaıemcı "Han 

ıMer _ tQrlD nanınrrnvame1•• 
~ıerı.'I Kasaıar_ıcar!.ı 

Subelerı-ı-Amsterdam,- Buenos Alres~ ı 

lstanbul, A~o-de .Janelro, Santqs, Saq Pauıo~ 

41>49 

lstanbul Üniversite Mübayaat 
Komisyonuodanı 

1 - üniversite Merkez Binası ve Fen ve debiyat fakültele
rinin İşgal etmiş olduğu Zeynep Hanım binası harici sıva ta • 
mir ve boyaları ile Tıp Fakültesi Gureba Hastahanesinde yapı. 
lacak olan deri ve frengi seririyatı inşataları olbaptaki şartna
melerine tevfikan kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş. 
tur. · 

2 - Üniversite Kütüphane sinin ve okuma salonunun kalö
rifer işi ve Tıp Fakültesi kütüphanesi möble işleri şartnamesi 
mucibince ayrı ayrı olarak aleni münakasaya konulmuştur. 

Yukarıda yazılı işlerden kapalı zarf usuliyle yapılacak o. 
lan münakasa 3-9-934 Pazartesi günü saat 10 da aleni münaka 
sa ise 5.9.934 Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 

Taliplerin her gün Mübayaat komisyonuna müracaatla 
şartnamelerini tetkik edebilirler, ve ihale günleri de verecek -
leri fiatm yüzde 7 ,5 teminatlariyle komisyonda hazır bulun • 
maları ilan olunur. (4687) 5099 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Lokomotif aksanu kapalı zarfla münakasası 6-10-934 

umartesi günü saat 15 de Ankarada idare binasında ya
ılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
n beııer liraya satılan şartnan1elerde vardır. (4955) 5305 

Kelepir satılık eşyalar 
Bronzlu yatak odaaı takımı, ki;

çük ipekli salon efyası, aynalı do-
lap, bıri çini, biri emaille iki 
soba,. ~kiz çekmeceli dolap, Sin. 
ger dıkıt makinesi, küçük masalar 
levhalar, bronz mangal, mutbak' 
edevatı satılıktır. La Türki gazeteıi 
M. rumuzuna müracaat. Telefon 
24318. 5413 

İLAN 
Cumhuri1et Halk Fırkası 

Is tan bul 
Vilayeti merkezinden: 

Menemende Ayyıldız tepesin
de ı-. yapısı bitmit olan Kubilay 
abidesinin bronz figür dökümü 
25-8-934 cumartesi batlayarak on 
gün sür.ümü ek iltmeye çıkarılmıt
tır. Eksıltme ke ·ah zarf yolu ile 
yapılacaktır. Z, flar Eylülün besin 
ci günü saat on' ette C. H. F. 1~
tanbul Vilayeti .dare heyeti merke 
zinde açılacaktır. Figürün maketi 
lstanbulda Cerrahp~fada Bulgur· 
palaatadır. Eksiltmeye girmek is
teyenler fenni tartname ile muka. 
veleyi. okumak için cumadan başka 
her gun saat dokuzdan onsekize 
k_adar lstanbulda Cumhuriyet Halk 
fırkası lstanbul Vilayet idare he
yetine baş vurabilirler, 

5460 

ihtira ilanı 
"Ufak taneli maddelerin hacim ve 

kesaletlerini tayin edici alet,, hakkında 

istihsal olunan 16-5-1931 tarih ve 1161 
numaralı ihtira berati bu defa mevkii 

file konmak üzere ahere devrülerağ ve .. 

ya icar edileceğinden talip olanların 

Galatada, Çinili Rıhtım hanında Robert 
F eııriye müracaat etmeleri ilan olunur, 

(1983) fi28?. 

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

5450 

lzmir Sür' at 
İSKENDERIYE YOLU 

lZMlR vapuru 28 Ağustos 
SALI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru İzmir, Pire, ' 
İskender-iye'ye gidecek ve döne-
cektir. (5109) 5451 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 28 Ağus
tos SALI 20 de Galata rıhtı
mınadan kalkacak. Giditte Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye. Dönüfte bun
lara ilaveten Sürmene, Orduya 
uğrayacktır. (5108) 5452 

KARADENiZ 
Cumartesi Postası 
1 EYLÜL CUMARTESi 
GÜNÜNDEN lTlBAREN 

HER CUMARTESİ 
Saat 18 de Galata rıhtımından 
Karadeniz ilave postaları kal -
kacak giditte lnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze'ye uğrayarak Hopa'ya gide _ 
cek. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Süıttnene, Fatsa ve On -
ye'ye uğrayacaktır. (5138) 

Daktilo aranıyor 
Uşak Şeker Fabrikasından: 

Kuvvetli muhasip bir daktilo • 
ya ihtiyaç vardır. Mesken, tenvir 
ve t~shin fabrika idaresi tarafın
dan temin edilecektir. Maat 70 li
radır. Talipler arasında imtihan 
yapılacaktır. Talip olanların he • 
men Sümer Bankın lstanbul tube, 
ıine müracaatle~i. 

BONO 
MUBADIL, YURUTLUK 

Istanbul, Balıkpazar No. 6 Vasi!. (1999) 
5312 
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Kız Ye 
Erkek Ameli Hayat Tiurat 

UHei 

3 ıenelik orta ve 3 !enelik Ticaret Lisesi kısımlan vardır. Orta ' kısma ilk mektep 
mezunları, Ticaret Lisesi kıımma orıa mektep mezunları kabul edlllr. 

Orta ve Lise kısımlarında resmi müfredat proğramlar•le birlikte mektebin tesis 
gnyes;ne uygun ayrıca meslek ve lisnn dersleri kunetli bir tarzda okutularak 
mezunla rı T icaret ve lktısat s ahasında ye şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 
şekilde hazırlanır . 
•• 
Ucretler• Orta k11ım d&rt taksitte ıeneda 30 lira 'H lisa 

• kısmı dllrt takıitte Hnede 40 lira 
.. ___ Kayıt gtialeri: Cumartesi, Paurtasi, Çartaaba ---

Karaciğer - Mide - Barsak· Taş - Kum hastalıklarına •-

Sirkeci Gülnrüğünden: 
2 kilo 500 gram aahipsiz İpek menıucatm 25 Eylül 

934 gününe müıadif pazar günü ıaat 14 de Müdüriyetimiz· 
de satı§ komisyonunca bilmü zayede ıatılacağmdan talip o• 
lanlarm yevmi mezkUrda pey akçeleriyle birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. (4879) 5240 

: lstanbul Mıntaka San'at Mekte. 
• 

bi Müdürlüğünden: 
ı- Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla• 

rı)ıa 1-9·934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite• 
c'ktir. 

ikmale kalmış talebenin ı.9.934 de Mektepte hazır 
bplunmalan lazundır. ikmal imtihanları esnaımda hasta ol
diıldarmı Tabip raporile iıbat edemiyenler; ıınıfta İpka hı• 
rAlalırlar. 

! Derslere 1-10.934 tarihin de başlanacaktır. 
i Sınıf geçmiş olanlar, 1-10- 934 tarihinde mektepte hazır 
1 

brlunacaklardır. (4645) 5057 -
Küçük Sıhhiyei hayvaniye 

· Memur Mektebi Müdüriyetinden: 
Bu sene mektebe kabul ed ilecek talebenin kayıt muame : 

lesi kapanmış olmakla beyhude müracaatta bulunulmaması ı• 
lan olunur. (5095) _ 

lstanbul Nafıa Şirket ve 
Müeıseseleri Başmüfettişliğinden 

lstanbul' da bulunan ve es kiden ruhsatname alan her sı • 
nıf Elektrik teıisatcılarının ye niden imtihan edilmesi lazıın ~ ı 
gelmektedir. Eıki ruhsatnameler Eylül a.y~n s~nuna kad:r. _ 
muteber olduğundan gerek ru hıatnamesını yenılemek, . g 
rekse bu defa ehliyetname alın ak İsteyenlerin 1 inci T eşrın a· 
ymın ilk gününe kadar arzuhal ile Galata' da Merkez. I_Uh.tıın .. 
Hanındaki Dairemize müracaat etmeleri menfaatlerı ıktıza 
ımdan olduğunu beyan ederim. (5143) 


