
lstanbullular orduya üç tay. 
yare hediye etmişlerdir. Yeni 
tayyarelerin at koyma mera· 
simi 30 Ağustosta yapılacak. 

FIATI 5 KURUŞTUR. 
--~ 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Arşidük Ottonun Avusturya 
hududuna d.ahil olduğu şayı· 
ası devran ~tmektedir. Viyana 
da gene tevkifat yapılmıştır. 

Tel •, { Müdür: 24318, ,~azı itleri müdüri! ı 2431!), 
ldar• •• Matbaa ı 24310. 

Propaganda 
Politikası 
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i I alJ1ada ir h di e! 
1 M M. . ı· . · 20 .. k k Siirt mebusu: MAHMUT 

. '.A.vrupada bulunan BtJflfluharri
tiıııi:ı:den - Harpaonu dünyasının 
llı~iın, keskin bir politika ıiste
llıı daha var: Propaganda politi • 
lc.ıı. · · Bu politikanın kuvveti; en 
~n harp ve müdafaa silahlann
ıı:n ziyade tesirlidir. A vrupada 
lı r ıneınleket, kabiliyetine göre 
lı il Politikayı yapmağa çalışıyor, 
fil keskin silahın kuvvetinden isti
d.~de ediyor. "Kabiliyetine g~re': 
1Yoru:ı:; çünkü, muvaffakıyetlı bır 

l>ropaganda politikası yapmak sa
~'.ldığı kadar basit değ°ildir. Bu bir 
~~tın İtidir ihtisas itidir, zeki ve 
.,,~· ' ıye itidir. 
. Propaganda politikan aayesin· 
d~dir ki, yeni yeni prensipler, ye
~ Yeni rejimler ortaya konuyor ve 
. il kuvvet sayesinde yLJAfılıyor, 
ll))cişaf ettiriliyor. Eskiden en gü
:ı:eJ propaganda; propaganda ya • 
Pıldığını hissettirmeden sinsi sinsi 
'İ>ylemek ve yazmakb. Şimdi o 
kadar ince dikkat ve ihtiyata lü
l\tın görmüyorlar. Çünkü yalana, 
~li ve mantki olmıyan teYlere 
~yacaklarm sayısı pek azdır. 
~riyetin aklı; gözünde ve kula
itndadır. Hdk, bizzat gördüğüne 
~~ itittiğine inanır. Gördüğü ve 
~ttiği şeyleri tetkik ve muhakeme 
etıneyi diilünmez. Böyle bir mec
~llriyet hissebnez. Propagandacı • 
ar İçin de asıl olan halk yığmları

tıın İnanmasıdır. - 1<lim.a verilen 
"'1eınıniyetteki sebep te bun
dan hatka bir teY QJidir? Reklam 
~Y-eıinde hir "hiç,, in her teY ol
' llgunu bir düziye görüyoruz. De
leri olmıyan her hangi bir madde· 
)e, reklam sayesinde büyük kıy. 
~etler verilebilir. Propaganda 
"Uvvetile bakırın albn haline gel
diğini hayabnda hangimiz biz.zat 
!!Örmedi? 

Dahili propagandaların türlüle
,?i Var. Şüphe yok ki, propagan
da kuvveti, propaganda politikası 
lıJ.edeni b:r teydir. Ancak bunun 
~alıilde yapılan, memlekete fayda 
~eğil, zarar veren tekli vardır ki, 
~~sani ve medeni olmaktan uzak, 
1~enç bir şeydir· Siyasi fırkalann, 
~Yaai ,ahıiyetlerin biribirine yap. 

klan isnatların, politika adamla
~tıın biribirine attıkları iftiraların 
'~Yaai hasımları dütürmek için bi
rihirine ablan çamurlann, hasılı 
Çekiştirmelerin, arkadan kuyu kaz
~aların, politika hayabnda olsa 
"ile ııhlik kitabında yeri olmasa f ~rel~tir. Bazı memleketler, bu tür
t~ 'küçük politikalara, sokak poli
~~ına müsait bulunuyorlar. Fi
ıı: Ve vicdan hürriyeti namına, is
) da, iftiraya meydanı bot bırakı
lıı0"1ar. Bu halin; milli hayat ve 
h enfaat sahasındaki zararlanm 
laeıap etmek güç değildir. Batka
r rının haysiyetini basamak yapa-4::. Yükselmek istiyenler, milli ah
) düşürüyorlar: "Zavallı hürri
) et, senin namına ne cinayetler 
il.ı>ı!ıyor !,, 

li ••• 
lı er memlekette dahili politika-
r ııı, dahili propaganda"ın bazı iğ
enç tarafları olur. Onları farket
~· halkın aklıselimine kalıyor. 
11 

ropaganda politikası,, mevzu
h tıda en ziyade mühim olan cephe, 
Airici politika propagandasıdır. 
~~atmak, mübalağa etmek, haki
tıı!! inkar etmek, hakikati oldu
Ilı dan büsbütün batka türlü gör
\lıİ~ ~e ~yle anlatmak şahıslar .j~İ_? 
l>o ~ı hır kusurdur; fakat harıcı 
'ıı. lıtıka mevzuunda bu bir fazilet 
1 ~tltyor. Beynelmilel münasebet
~ın çok gergin, hassas olduğu •u 
~ illerde milletler arasında henüz 
ı:rp açılmıt değildir. Toplar pat
le lıııyor. Fakat yayıldıkları muhit
lıı tde top aletinden, tayyare hücu
brllndan ziyade tesirini hissettiren 
il C:.paganda kuvvet ve politikası 
~ lıJ.illetler, kıyasıya biribirlerini 
~i tııyorlar. Halin ve mazinin mad
ti ~e ınanevi mes'uliyetlerini biri
bj ~ne atıyorlar. Bu ifi yapanlar, 
ııo7·tı~j derecede diplomatlardır, 
~et 1t·~acılard1T, •muharrirlerdir, ga. 
lıı ecılerdir. Bunlar, hem kendi 
lıı~tııleketleri halkının üzerinde 
~f~:aair oluyorlar, hem de harici 
~e &.raı umumiyeyi kendi lehleri
bj Çeviriyorlar. iyi idare edilm:f 

r l>ropaganda politikası sayesin
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• Bitler ·ayı · 9· yi-
5ma müracaat edecek. 

Mösyö Bitlerin devlet reisi olmasının Alman 
bildiriliyor halkında bir hayret 

Mareıal Hindenburg 
Neudecke defnedilecek 

uyandırdığı 

' 

~ • usso ını yu se 
1 Faşist memurunu azlet-
1ti300 kişi tevkif olundu 
a a · Dün Bolonyadan aldığımız 
iİ bir telgraf ltalycm Başvekili M. 
R Munolininin yüksek 1"1iıt me· . = murlarımlan 20 kifiyi azlettiği 
& ve 300 kadar da tevkilat yap
i; hğım bıitdirmektedir. Bu hava
i! Ji.in mahiyeti hakkında henüz 

. ı 

DERUN, 4 (A.A.) - Ayın 19 
mıda yapılacak olan ıiri.yi ıunomi
yeye müracaat, 12 teşrinisani 933 
de rapılanın ayni olacakbr. Maa• 
rif naznu, ayın 6 sında talebenin 
mekteplerde toplanarak Reich.tag 
da M. Hitlerin Reisicumhur Hin -
denburg'un ölümü münasebetiyle 
söyli~ği nutku, radyo ile dinle
melerini eınrebnittir Ayın başın • 
da bütön dersler tatil edilecek ve 
talebe, Taıınenberg abidesinde ya 
pılacak cenaze merasiminıi radyo 
ile dinliyeceklerdi-r. Alman gençli• 
ği rıeisinin emriyle, bütün Alman 
gençlik t~latları, ayni gün, meç 
bul uıker abidelerine çiçekler ko 
ya.caklardır. 

· § sarih ve kat'i b'r malumat alı-

1 namamı,iır. Şehrimizde t.;,..m 
ettiğim alakadar kim11elerde 

z: -henüz sarih bir malıimat 
$, verecek meı;_'ıide değildirler. 
!i · Eğn bu tevki/at ve azil haberi leri doğru i11e ltalyada da heri halde çok mühim ve fevkalade 
ii! . a~vaJ_ c;ereyan. et!iğine hükme
g tlilebılır. Vazıyetın herıüz Al
i!!: manyaJa cereyan eden ahval ~e 
: mıil:ayese edilmesine ihtimal 
= yoktur. BunU11 için yalm:ı: telg
E: rafı koymakla iktifa ediyoruz: 

= 
1 

Von Papen'in ~ 
BERLIN, 4(A.A.) - Mütevef

fa ReUicümhunın Jlafmı .elimla
mak üzere Neudeck'e gİtmif o'lan 
V on Papen, Alman ntihbarat bü
l'OllUDUn bir mümessiline beyanat
ta bulpnarak demiftir ki: 

Büyük Almııınm huzunmda bu 
gün bir kere daha diz çökel>iJdim, 
Onun emri ve idaıresıi altın.la as -
ker ve devlet adamı olarak memle 
ketime bm-t edebilmit olduğum 

Mare§&l Hindenburg'un önünde y&
pılan son reamige;itten bir İntiba. 

Yeni Reisicumhur M. Hitlerin 
bir kaç pozu 

elan dolayı c.ena.bı hakka fiikürler çıhnalrta olduğunu kabul etsek bi hi eserini ve azametini Adolf Hit
ederim. Her ne bdar onun bima • le, fUJ11Sı muhakkaktır iri, millet- ler kadar aiılanıı~ değildir. 
yekir eli artrk Almanyanın mu • )ere takip edecekleri yolu göste • Yeni Almıinyanın şefi olan Hit 
kadderatmı himaye etmiyorsa da ren şey, her devııin hakiki fefleri- !er, tarihin en necip ananesinin mu 
ruhu daima bizimle beraberdir. nin mümeyyiz vasdlarmı teşkil e- hafızı sıfatiyle, müteveffa Mare~a 

Onun ufulü ile bir dewl'.ınin lra den yüksek insani mc.•~iyetlerdir. lin eserine devam edecektir. Bir. 
panmakta ve yeni bir devrenin a- Hiç kimse Hindenburgun tari- (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Tramvay Ücretleri Hariciye Vekili 

16 Ag"' ustos perşembe gu·· - Dün Kazım Pş. ile k~nu~tu 
1 sonra Yalovay a gıtti 

nünden itibaren ucuzluyor Bey~~~~i~:a~7ı
1

~~~V:ı1:na~~~~: 
sarayına gelerek BuYtik Mıllet 
Mecliısi reisi Kazım pafa Hz. zi
yaret etmit ve iki saat kadar gö
rii§müıtür. 

Mıntaka ne oluna olsun birinci mevki azami 
8,30 para ikinci 6,10 paradır 

Ağust 

Tramvay tirketile 1926 sene
sinde aktedilnıİ§ olan mukavele
nin fesht dolayısile ortaya çıkan 
yeni vaziyet tamamen tavazzuh 
ebniştir. 

Son vaziyete göre, elektrik 
tarife komisyonunun toplanması -
na lüzum kalmadan doğrudan 
doğruya 923 mukavelesine istina
den tesbit edilentarife muvalcıka -
ten tatbik aaha11ına konulacaktır. 
Binaenaleyh ayın 16 inci perşem
be sabahından itibaren bu taorifeye 
göre ücret alınmasına b~laıtacak
tır. 

Evvelce de yazdıg" nnız gib" ı, 
ücretler şu şekli alacaktır: 

Birinci mevki arabalarda 7,10 • 
9,30 • 12 kuruştan 6,10 • 8,30 • 
8,30 kuruşa, ikinci mevki arabalar
da 4,20 - 6,30 . 9 dan 3,30 • 6,10 
• 6,10 kuruşa inecektir. 

Yeni tarifede azami ücret ver
gilerile beraber birincide 8,30, 
ikincide 6,10 kuruştur. Kıtalar ne 

kadar fazlalatırsa fazlataşsın fia.t
lar bu haddi geçmiyecektir. Hal
buki bugünkü ücretler 12 ve 9 
kuruttur. 

Şirkete ayın 16 ema kadar bi
letleri deği§tirmesi için müsaade 
veri im ittir. 

Şirketin iade edeceği paralar 

Tramvay ıi:rketinin bat İn§&sı 
için halktan fazla olara'k aldığı 
paraiarın iadesi için 3 aylık bir 
milhlet tayin edilmiştir. Yapılan 
hesaba göre ş.i.rketin aldığı fazla 
paranın miktarı 1,5 milyon lira • 
dır. 

Ancak Edirnekapı hattı inşa
•ına 300 bin lira sarfedildiğine 
göre, aşağı yukarı 1 milyon 200 
bin lira geri verilecektir, 

Bundan ba~a, tramvay tirke
ti fesih kararına itiraz etmioyecek
tir. Ücret tenzili dolayısile icap e
den hazırlıklara da batlanılmış -
tır, 

Bunu müteakip Terlik Rüttü 
Bey, bir motörle batvelı:il hazret
lerine mülaki olmak üzere Y alo. 
vaya bar~et etmitlerdir. 

Pariste 

Türk talebesi 
şerefine ziyafet 
PARlS, 4 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi ı:oıuhabirinden: 
Türk talebe ve 

muallimleri, pro. _..,_.....,._'""1 
gramları dahilin
de ziyaretlerine de 
vam etmektedir. 
Bugün şereflerine 
hariciye . nezare· 
ti namına hariçte 
Franaız asarı mü-
dürü Marks hlra- J 
fından bir rami 
kabul ve çay zi. -----
yafeti verildi. Res Behçet Bey 
mi tiabulde sefa· 
retimiz erkanı hazır bulunuyor
du. 

M. Mar\a ziyafet esnaosında i
rat ettiği nutukta Galatasarayın 
F ramayi ziyaretinden hükiimet 
namına duyduğu memnuniyeti, 
bunun d'ost1uk bağtanm ve fikir 
yakınlığmı takriye hizmetinden 
ümitvar olduğunu söyledi. 

M. Marks talebenin zeki ve 
disiplininden takdirle bahis ve 

(Devamı S inci sahifede) 

Salih Paşa 
T eşvikiyede Sağlık yurdımda 

bir ameliyat geçiren kolordu ku • 
mandanlanınızdan Salih Pt. bir • 
kaç güne kadar haatahaneden cı
kacaktır. 

E BOLONY A, 4.A.A. -
§ M. Mussolini, yüksek faıtist 
;;; memurlardan 20 zab, azlet
§ mİ§tir. Bu haberi veren 

M. Muuolini 
Daily T elegraph muhabiri, 
ayni zamanda 300 kişinin 
de tevkif edildiğini bildir
mektedir. 

~ıııııııııııınınnınnmınıımımmımmmııınuuıııııımırmmmmnnınnııııımmımmnnıuı ıı 

Dil kurultayına hazırlık 
~------------------------Kurultaya iştirak edecek 

iki Rus alimi geldi 
Türkçeyi mükemmel surette bilen alimler 

kurultaya iki mühim tez vereceklerdir 
Dün Odesadan Çi

çerin va.pwıile tehri • 
mize iki Sovyet alimi 
gelmittir. M. Masce • 
ninof ve M. Samoilo
viç ismindeki bu alim 
ler, ayın 18 inde top
lanacak olan Dil ku
rultayına İftirak ede
c.eklerdir. Sovyet mi. 
safirlerimiz dün va • 
purdan çıkınca doğ • 
ruca Kontinantal ote 
line inmişlerdir. T. D. 
T. C. Umumi Katibi 
İbrahim Necmi Bey a 
!imleri dün otelde zi
}'llttt etmif, kendile • 

t • 

.. 

rile biıı müddet görüt Dün felrrimize gelen iki Rrn alimi: M. Ma-
müttür. M. Samoilo- cenikol ve M. Samoiloviç 

, viç, mükemmel bir telölde türk-k dis.ile göriifen hir muharririmize 
_ çe konuf1Daktadır. Ve memle • fQlllan söylemiqir: 
ketıimizi befinci defa ziyaret et • "- Büyük dostumuz olan Tür-

: mekled.ir. M. Samoiloviç, dün ken (Devamı 5 inci sahifede) 

Dükkanların kapanma saati 

Kararın 
akşam 

tatbikine bu 
başlanıyor 

Ahalinin buna dikkat etmesi ve alacağı 
şeyleri vaktiyle tedarik etmesi lazımdır 

DW&.in ve mağazalar hakkın
da'ki erken kapanma karan bu 
aktamdan itibaren tatbik edilecek
tir. 

Yiyecek ve içecek -satan dük
kanlar saat 21 de diğer bütün dük
kin'lar 'Saat 19 da kapanacaktır. 

y almz tücear ve avukat ya
zıhaneleri ile eczahaneler bu ka
rar haricindedir· 

Der, meyhane, lokanta 'Ve em
eali yerler gene e5kisi gibi saat 
23 te kapanacaktır. 

Dükkanların akşamlan kapa • 
naa.klan •aatlerin tahdit edilmiı 
olması bilha'SS& Adalar ve Boğaz
içi gibi yerlerde buiunan dük
kancıları çok sevindirmiştir. 

Bmılar karardan dolayı bele
diyeye teşekkür etmektedirler. 

Şehir gürültüsü ile mücadele 
Şehirde ha-Ua rahatsız eden ıü· 
(Devamı S inci sahifede). 
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TARiHi TEFRiKA: 105 

ittihat 
HARİCİ HABERLER 

Ter.akki! ve 
( BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAK.TiCi VESiKALARA CORE) 
Yazan: A. C. 

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

•'Türkün damarlarında ecdadındaki 
kan cevelan ediyor,, 

Türk askerinin cesaretinden ve 
meharetinden bahsederken genç 
zaıbitlerimizi unutmak adeta bir 
küfranı nimet olur· Neferler bile 
mektepli genç zab:tlerin cesar~ ve 
fedakarlıklarını bir lisanı sitayı,Ie 
yadediyorlat. 

Bizim orduda bozuk olan uzvv 
b<qında bulunanlardır. Genç zabit
lerin hiç olmazsa nısfı milletin me
darı iftiharı olacak bir terbiye ve 
metaneti haizdir. Buraya geleliden 
beri pek çok zabit gördüm. Uzun 
uzadıya görüttüm. Vakıa benim 
gördüğüm zabitlerin hemen umu
mu bizden olduğu için, ahlak ve 
metanetçe ve sam'.miyetçe elbette 
ordumuzun en güzide olanlarıdır. 

Bununla beraber, bu adamların 
ahval ve harekatı beni hayrette bı
rakıyor. Gözlerimizden meserret 
yaşları akıttyor. Bazı meclislerde 
muhterem Sezai Beyimizin bulun
masını, bu ~ençleri dinlemesini gö
nül arzu ed iyor. Babacığım, Tür
kün kanı donmamı~. hükllımetin bu 
kadar seyvıat ve ifsadatma rağ -
men T ürkün dıun:ı.rlarında ecdadın 
daki kan cevelan ediyor. Zabitler 
diyorlar ki: 

baırnm tevakkufünde kapısını aç
madığı için o zahite çıkJfıyor. Za
bit te diyor ki: 

"Ef d• L- • İf • - en ım, ocnım •az em ıı· 
zi mulıafaza-'ır; kapı açmak, ka
pamak değildir. izzeti nefsi kın -
lan bir zabit elbette nazik mesele
lerde hayat, nı feda etmekten çe
kinir.,. 

Eğer müfettitte zerre kadar ha
miyet olsaydı, l>ir za.bite hizmetçi 
vazifesi yaptırmadan çekinip zabi
tin yukarıda da yazdığ-,ııtı gibi ver
diği cevaptan memnun olması la -
zımgelirdi· 

Halbuki Rumeli Prensi (ahali 
istihza makamında MüfeU~ bu li 
kabı veriyor) zabitin kendisine 
hizmetçilik etmek istemeyitine fev • 
kalade kızmıt, yanından kovacak-
mıt. 

Valiye gelince; evvelce yazdı • 
ğmı gibi merdiven albndan külih
h evliya çıkartacak kadar cahil ! 
Bundan evvel Selinikte Hasan Pa
ta İlminde bir vali vannıt- Trans
Yal muharebesi zamanında muha
rebeden bahsolunduğu bir gün: • 
"Ben kendi kendime lngil:z biz • 

Avusturya meselesi 
Ottonun Avusturyaya 
gittiğine dair şayialar 

Mösyö Dollfuss'un katilini müdafaa eden 
avukatın evinde de bazı 

ve•ikalar bulundu ve avukat tevkif edildi 
PARIS, 4 (A.A.) - Daily Ma- 1 

il "Avrupa ınüshuı,. Arşidük Otto . 
nım halihazırda Belçikad<l buıun 
madığmı yazmakta ve Avusturya 
hududunu geç.mit olduğuna dair 
birtakım f&yİalaıl ka~etmekte • 
dir. 

100 Nazi meukul 

hiyettedir. 
Gwi bir radyo 

V1Y ANA, 4 (A.A.) - Jandar
malar Horn.tein - K.rupendorf ta.
tosunda gizli bir radyo merkezi i
le içinde Alman tabancaları bulu
ınan iki çuval bulm"'lardır. Şato
nun sahibi ile bahçevan tevkif olun 

INNSBUCK., 4 (A.A.) - Ser • 
ginin büyük holü, muvakkat hapis 
h~ haline getirilmittir. 700 Na
zi, burada me...kuftur. 

,m~. 

Rintelin'e inme indi 
VlY ANA, 4 {A.A.) - Hapis • 

hane hastaha<neSinde bulwıan dok 
tor Rintelin, dün bir kalp ıtektesi
ne uğramıf ve sol tarafına inme 
inmiştir. Vaziyeti ağı.rla,mıttır. 

Katilin auukatı da teukif edildi 
VlYANA, 4 (A.A.) - B<qvekil 

Dollfus'ün katili Planetta'nın avu
katı Dr. Guehrin, evinde yapılan 
arattırıma neticesinde tevkif edil -

. miftir. 

Bap1ekilin te1ekkürü 
VlYANA, 4 (A.A.) - Batve • 

kil Scbusc:lıingg ve Milli Müdafaa 
nazırı M. Zehner, nazilerin tenkili 
ne ittirak eden zabit Ye askerlere 
hitaben bir tetekkü11 beyannamesi 
netret.mitlerdir. 

Auusturyamn Berlin sefiri 
BERLIN, 4 (A.A.) - AYUstur 

yanın Bertin sefiri Stephan T auch
nitz, tayyare ile buraya gelmit ve 
vazifesine başlamıftır. 

• 'Aylığımız azdır; muntazaman 
çrl(mtyor, fakat bunda bir beis.yok 
tur. Biz ki vatanımız için kanımı
zı akıtmaktan cekinmeyiz, bizi mü
teeessir eden ş~y ordumuzda liya
ka.tsiz amir kullanılmasıdır ... 

den bu Tranıval' i aldı ama, bunun 
cezasını görecektir. demittim. Bak 
nud tahminim doğru çıktı!,, diye
rek yanındakileri hayretler için
de bırakmıt. Böyle adamlar Seli
nik gibi Avrupa fehri halini alan 
Lir memlekete vali tayin olunuyor, 
hayret! 

Polis, evinde b irçok vesikalar 
bulmufhır. Bu ve&ikalar, avukatı 

· çok mütkül vaziyete koyacak ma-

Viyana sabık belediye reisi 
VIY ANA, 4 (A.A.) - Şubat 

isyanında tevkif edilen Viyana sa 
bık belediye reisi sosyalist M. Seitz 
in serbest bırakılacağına dair ta -
yialar, kat'i surette tekzip edilmek 
tedir. 

Hem de bunu diyenler Bulgarla
rın bombalarına ka111 kılıcını çe -
kp ask~rin önüne düten zabitler
dir . Bu zabitler senelerce mektep
lerde kafa patlattıkları, adb yedi se 
ne vatanları uğurunda defaatla ölü 
mün yanından geçtikleri halde he
nüz mülazinılikten kurt11lamamıı 
!ardır. 

Bu kadar metanet ve fedakarlık 
gösterecek bir zahit acaba Alman
ya ordusunda var mıdır? Yunan 
gibi fakir bir bukumetin mülazim
lcri 200 C rank mıta, alıyorlar, mu
ayyen bir zamand& yüzb<qı olacak
larından f'min bulunuyorlar. Bizim 
zabitler gibi Rumeli Balkanlann • 
da dolaşmıyo~lar · Halbuki zavallı 
Türle zabitleri o kadar biçare, oka 
dar parasız ki insan bunlan gö
rüp te müteessir olnııum kabil de
- ·1' gı . 

Hamiyetsiz, cahil Müfett't P&f&, 
senede yedi bin lira •e Yali dört 
be~ yüz lira aylık alıyorlar. Bir 
bunları düşünüyorum, bir de civa
rımda oturan bir yüzbatı ailesinin 
f akrüzarurelin! görüyorum. Sebep 
olanlara lanet etmeden kendimi a
lamıyorum. 

Bahacı~ım . Guatave Lebon "e. 
volution des peuples,, namındaki 
kitabında milletleri bir mahruta 
tetbih ediyor da diyor ki: Ahali 
mahrutun kaiduini, aili de zirve
sini tetkil ederler. Bir milletin zir
vesinde bu!unanlar, meseli Fran
sız ulema ve hükemasından iki yü
zü ifna ed.lse, Fransa medeniyet 
ve saadetini yarı yarıya kaybeder. 
Ben de diyebilirim ki Türk ai.liıin
den iki yüz ki'i darağacına çekil
se, Türkler on misli mes'ut ve mü
terakki olurlar. 

Bunlan gazeteye havadis olsun 
diye ya.:znuyorum. Gazeteye meka
le yazmak için burada bir tahrir 
heyeti t~ etmek üzeredir. 
Maksadım hubühildir.,, 

(Devamı var) 

Amerikada 

Grevler hala de-
vam ediyor ve bi
teceğe benze.miyor 

V AŞINGTON, 4 (A.A.) - 31 
itçinin ölümüne ve 300 ıkitiden faz
lasının yaral&DmMma sebep olan 
aon rre.ler hiç te biteceğe benze
memektediu. Chicago komisyon 
müesseselerinde çalıtan 400 me
mur daha ~;-erini bırakmıtlardır. 
Bu suretle rgevcilerin sayı .. 1600 
olm"'tur. 

Nevyoı:Jrta inıtaat sanayiine 
mensup 75,000 işçi yeni Hudson 
tüneli işçileri hesabına bir tesa • 
nüt grevi yapıp yapmamağa bu • 
gün karar ver«.ekle11dir. Minne • 
apolis'de, kamyoncular grevi de • 
vam ediyor. Bütün memlekette, it 
sizlerin sayısı 10,000,000 u aşmak 
tadır .. Muvakkat it bularak çal ... 
makta olan 4 milyon işçi bu ra.ka.
ma dahil değildir. 

Reisicumhur Portland'da 
V AŞINGTON, 4 (A.A.) - Biı· 

ayltk bir deniz gezintisinden son • 
ra Reisicum~r M. ROCMıvek, Port 

Harbin yıldönümü 
M. Henderson sulh için 
düşündüklerini anlabyor 

LONDRA, 4.A.A. - M. Hen· 
derson, harbin 20 inci yıl dönümü
nün sıılh için samimi ve yeni bir 
hareket başlangıcına vesile olması 
icap ettiğini söylemittir. Sulhun 
idamesi için en iyi tedbir, bütün 
meıneleketler halkı tarafından har 
bin red ve defedilmesi olmalıdır. 

Her milletin bütün İfçileri, her 
hangi ,erait altında olursa olsun, 
bir millete kartı hiçbir lıücuma 
iştirak etmiyeceklerini veya yar
dım etıniyeceklerini bildirdikleri 
ve buna karar verdikleri zaman, 
harp ortadan kalkmıt olacaktır. 

Paris misakı, mıntakavi ademi 
tecavüı: misakları milletleri, mün
feriden ve müttereken, harbe kat'lı 
muhafaza edecek mahiyettedir. 

Bu misaklar, dünya ıulhu için 
Bu miıaklar, dünya sulhu için 

hakiki zamanlar tesisine matuf 
tetriki mesai gayretlerini Hade e
der. 

Bunların ruhuna sadık kalmak 
için, bunlardan gelebilecek bütün 
neticeleri metanetle kabul etmek 
mecbur İyetindeyiz.' ' 

land'a gelnıiftir. Dosttan, DlÜfA • 
rünileyhin milli kalkınma progra
mına yeni bir hamle vereceğini 
zannetmektedirler. R~cumhurun 
aym 9 unda Vatingtonıa gelmesi 
bekleniyor. 

Bir kruvazör 
--o-

Cenova tez:gahl•rından 
denize indirildi 

CENOV A, 4.A.A. - 182 metre 
boyunda ve 16 metre eninde, vasat 
tonilatoluk Raimondo Montecuc
coli gruvazörü, evvelisi gün mera
simle denize iooirilmi,tir. 

Bu yeni kruvazör, hava hücumla 
rına kar,ı, 182 milimetrel.k 8 ve 
yüzer milimetrelik 6 adet topla 
mücehhezdir. 110,000 beygir kuv
vetindeki makineleri sayesinde 
saatte 38 mil mesafe katedebile
cektir. 

M. Çaldarisirı beyanatı 
ATlNA, 4 {Hususi) - Çal

daris T Ül'kiyede itten çıkarılan 
Yunanlı küçük sanatlar erf>.Oı 
baı.:kında Selinikten geçerken ga
zetecilere bu kararın sırf Yunan
lılara karşı değil, bütün ecnebi
lere tamil olduğunu söylemiştir. 

ispanyada tevkifler 
BARCELONA, 4 (A.A.) -

Pablesic mahallesinde zabıta sen
dikacıların bir toplantnında kırk 
kişi tevkif etmiştir. 

T evkifat esnasında sendikacı
lardan biri polislerden birinin tü
feğini kaparak ateş etmit ve bir
kaç kiti yaralanmıttır. 

Von Papen meselesi 
VIY ANA, 4 (A.A.) - Reu

ter ajansının öğrendiğine göre, 
M. Yon Papenin Vi,yana orta el
çiliğine kabulü meselesi, gelecek 
kabine İçti.mama mevzu olacak
tır. 

Kabinenin gelecek hafta 
!anacağı zannolunuyor. 

top· 

D~i 
Bir kaç sene 

hakim 
sonra diplomasız 
kalmıgacak 

·- 'ANKARA 4 (Tele/onla) - Yeni Hakimler Kanunu mucibirt~ 
hakim sınıfına' dahil olanlarla diğer adli uazllelerde bulunanlard~ :l
cilleri ueya ehliyet•wikle.ri itibarile vazifelerinde bırakılma/an~ 
mayanlar Adliyede fCfkil olunan b ir heyet tarafından yakında tesbıt r 
dilecektir. Adliye Vekaleti Hakimi er Kanununun nanu;etlik müJde! ııe 

' imtihanına dair olan hükümlerini kanunun meriyete konacağı 1 Karırı
nueuuelden itibaren tatbika karar uermi,tir. Bu kanunda iki •eneL~ 
rak tesbit edilmi, olan namzetlik m"üddetinin ileride dört seneye çu--· 
masını Milet Meclisine tekllli kıwu etle muhtemeldir. "AJ· 

Hakimler Kanununun tatbikın a geçilmesile birkaç sene sonra 
liyemiule diplomasız hakim kalmaması temin edilecektir. 

Hububat nakligal Ücretleri . 
'ANKARA, 4 (Tele/onla) - Deulet Demiryollan kuru hububat~ 

le Y"f meyuelerden alınmakta ola n nakil ücretlerinde esaslı bir terıP' 
lat yapmağa karar uermiftir. Tenzilat nisbeti yann ilan edilecektir. 

Rıhtım şirketile müzakereler 
'ANKARA, 4 (Tele/onla) - lstanbul Rıhtım Şirketi ile cereY~ 

etmekte olan müzakere inkifal etm iftir. Müuıkerenin iyi bfr netjee 
ueımui kuuuetle memiildür. 

Nafıa ve Maliye Vekilleri 
ANKARA, 4 (Tele/onla) - Nafıa ue Maliye uekilleri ba aYlll 

yirmi yedisinde Elôzi:u gideceklerdir. 

ilk üzüm mahsulü Hamburga 
ihraç edildi 

IZMIR, (Hu•usi muhabir!mizd en) - -!1u ~enenin ilk üzüm ~dh 
lü büyük merasimle bugün pıyasaya arzedilmıf ue on altı kııruftan il 
açılması yapılmıftır. Ayni zarnand a bu ilk mahsul tücacrdan Hoca ıdiİ 
de Ahmet Bey tarafından Hambur ga seukedilme'! .üze_re uaP';'ra talınıııl 
edilmiştir. Bu mahsulü hamil fat l im~n~a ge~ıril~ ue .. ilk ~alı 
bayramına uapurlar düdük çalmak la ıştı~ak. et~ıflerdır. pz~m_lenn t 
mil olunduğu uapu, ıda bu ihraç şere /ine bır de zıya/et uerilmıflır. 

Oto rayların tecrübeleri _qapıldı 
CANKIRI, 4 (A.A.) -Ankara. Çankın arannJa i,letilecek olttJI 

oto r~ylann ilk tecrübesi bugün yapıldı. Her gün sabahleyin Çankırı: 
dan hareket ue akfamları audet edecektir. Ankara - Çankm arasuıdaki 
mesafeyi üç saat elli dakikada yapacaktır. 

M. Çorçil Almangaga 
meydan okuyor 

LONDRA, 4 ( A.A.) - 4 Ağustos 1914 ün yirminci yılJönünıiinjJ 
gazeteler, bfr ders ue bir ihtar olarak karplamaktadı~l~. M. ÇorP• 
Mourning Po•t gazetesinin bir muhabirine fÖyle demiJtirı: 

Şimdi emniyet içinde bulunuyorsak bunu Almanya ile Fransa ara· 
sında muadelet uücuda egtirilmİf olmasına medyuma. 

Almanya ile bir daha hesap görmek mecburiyetinde kalacafurılS 
gün sulhperuer milletlerin onun ka.-,uına çıkacaklannı ümit eJiyorıuıı· 

Rus hava heyeti Fransada 
MOSKOVA, 4 ( A.A.) - Fransız haua mümessillerinin geçen sette 

Moskouaya yapmıf olduklan ziyareti iade makıraJiyle ~ Souyet """?" 
heyeti murahhasası 5 Ağıutocta Pa rise uçacaktır. Heyetın bapında "' • 
uil haua filosu reisi M. Utffliht ile kızılorJu haua kuuuetleri erkanı ""'. 
biye 7<eİ•i M. Kripin buluranıaktadı r. Heyet Parise, Luoo, Coracooie, fı 
yana, Miinih ue Strasburg tarikiyle gidecektir. 

/talgan bahri manavraları 
ROMA, 4 ( A.A.) - Ondokuz kruuazör, onbir karakol gemi.si, 18 

torpido muhribi, 8 tahtelbahir, bir tayyaı<e gemisi u~ ~okuz m~in •e· 
fine pazartesi günü baflıyacak olan bahri maneura ıçın Gaete lunanuıa 
tahtıffiit etmiftir. 

~_:.._~~~~~------~~~~~~-

Almanyada nüfus9 s ene-ı 
üç milyona yakın arttı 

BERLIN, 4 {A.A.) - 16 ha· 
ziran 1933 te yapılan ve Alman 
istatistik idaresi tarafından neş· 
rolunan nufus tahriri neticelerine 
göre Almanyanm nüfusu, "Sarre,. 
de dahil olduğu halde 66.048.461 
e baliğ olmuştur. 

1925 nüfus tahririne nazaran 
nüfus 2.869.362 kişi artmıttır. 

Bu artma eı1kek nüfusunda 
yüzde beş ve kadın nüfusunda ise 
yüzde 4,1 niahetindedir. 

Sir John Simon 
Bir mektupla Yahudi 
olmadığtnı ilan ediyor 

LONDRA, 4 {A.A.) - Sir 
John Simon, netrettirmit olduğıı 
açık bir mektupta kendisinin Ya• 
hudi olmadığım söylemektedir. 

Bu mektup, Sir ArohiJald 
Hurn'ıın bir mektubuna cevaptır· 

Müfetft Pata Sultan Hamidi 
taklit etmif, dairesini mabeyne 
benzetmif, bir müslüman serbestçe 
girip arzuhal veremiyor. Bu adam 
üç dört senedir burada bulunuyor. 
Kendi ağırlığından ziyade maat a
lıyor. H enüz Osmanlılığa hiç bir 
hizmeti dokunmamıf, Yıldız'ın em
rine itaatten, frenklere tabasbus
tan bıLfka bir teY yaptığı yok. Et· 
kıya meselesinin önüne bir set çek 
mek için hudut boyımdaki kazalar
dan birkaçına birkaç düzüne İslam 
köyleri tesisi hakkında kendisine 
defaatla raporlar verildiği ve ora
larda arazisi bulunan kimseler pek 
ucuz fiatle yerlerini tedı:e razı e -
dilmit olduğu haılde sek.en - yüz 
bin lira gibi ehemmiyetsiz bir feda 
karlıkla yalnız bil için değil istik
bal için de memlekete kat kat fay
d,.sı olacak bu gibi lefebbüıler 
Müfettif Patanın bir rünlük vakti
ni bile itgal edemiyor. Bu adama 
karşı olan adavetim günden güne 
arttığı için hunun hakkında senin 
de ba~mı ağrıtıyorum. Nasıl ağrrt. 
mayım ki elinde - ecnebilerin 
muıtveneti hasebile - fevkalade 
bir iktidar olduğu halde bundan 
milletini. memleketini istifade et
tirmek istemiyor. Y alruz azamet 

C_!ENEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ") 
----------------------------~--------------------J 

Sir Archibald Hum, bu mek• 
tubunda, lngilterede ve hariçte 
Sir John Simonun Y abudi oldu· 
ğunu ve bundan doiayı , harici.ye 
nazırı sıfatile mtlli hükumetiıı 
politikasına kuvvetli bir suretıte 

nüfuz ve tesir icra ettiği ha~n
da şayialar dolaştığım kaydeY" 
!emekte ve bu meseleye naz&!' 
dDckati celbetmekte Kli. 

satmakla vakit geç 'riyor. 
Maiyetine Yerilen bir zabit, ara-·-

Japo.ıı kadını 
(/l Corriere della Sera) dan: 

Tokyo muhabirimU. yazıyor: Bu 
mektubumda Japon kadını hakkında 
aıağıdaki malümatı veriyorum: Ja • 
ponyada her .. ruıa malonu heykeller 
ı>e abideler mevcuttur. Fakat Japon 
kadınlan hakkında yapılmıı hiç b '.r 
heykele teşadül edilemez. Halbuki ci· 
handa birçok kavimler anuıında mil· 
/etine en çok hi~t eden ue en faz
la ledakôrlık ıröııteren, Japon kadını• 
dır. Bu hal ırôsteriyor ki, Japon m 'l • 
leti, lcadınına karıı velakôr değildir. 
Japon kadını birfok va%i/elcr ırörü -
yor• da tek bir hakka malik değildir. 
Japon kad""' daima miitevazülir uc 
tevazuunu {ütül ve tatlılıkla ı:ö.ter • 
meie mecburdur. Sokaklardaki yünİ· 
yüıü, topuklarının harekôtı ı.ıe intiza 
m.r, her adrmda verdiği •e•, musiki 
tempolarına ben-ıilebilir. Japon ka,. 
dını, erkelc karımnda bulunduğu za. 
man hürmet ile tazimle eiilir. Bir a
dam t..,... nuina.tle erkek olduğuna an 
cak Japonyada anlıyobilir. Japon ka· 
drnı her yerde bulunur ve her ife ayar. 
Tramuaylardan ve otobüslerden indi
ğiniz emada vatman veya biletçi ka
dın, •izi bin terekkürlerle uğurlar. 
Bulunduğa itin ünilormaır"" giyer. 
Bu suretle Japon kadrnlannı her tür
lü ünilonrwılarla ırörebilir.U.'1 Köy. 
l•nle Japon kadını alır iıler yapmalc 
la mülcelleltir. On YfJfında ilcen aira-

at ile meıgul olur. Ağaflann budan-
masını ue aıılanmaaını öğrenir. On 
yOfındaki kızlar hayvanaln terbiye 
ile uğrafır ve ailenin ye~ğini pi.fire .. 
bilir. Bu itlerden maada her gün mu· 
aUime hanımın gösterdiği ıiirleri ez. 
berter. Japon kızı kemale geldiği za· 
man akrabalanna mutantan bir ;1iya· 
let verilir. Bu ziyafete erkek gençler 
de davet olunur. Ve kı:dara mahsus 
heyecanlar bu tarihten itibaren baı • 
lar. Şehir illerin hayatına gelince; ba
;1ı büyük mağazalarda hamet eden 
kızlar yüzleri mütecavizdir. Her ma• 
sa baıında her köfede ve ktUada kız 
lar bulunur ı>e bütün mağazaların a• 
lııverifi kızlar oantıuile yaj,.lrr. Dans 
yerlerinde baırı ku.lar on $Qaf danaet· 
meğe mecbur kalıyorlar. Dans mektep 
Zerinde erkek gençlere dans öğretmek 
için ücretle kualr alınır ı>e tab !atıle 
bu gibi kızlar mecburi olarak şaafler· 
ce dansederler. Florida salonunda bu 
ıribi kızlar iki yüJlii geçmektedir. Ja
opnyada kadının lehine bir hareket 
mecvut mudur sualine karıı: Evet, 
müthiı bir surette doğmuıtur, denile· 
b ·ıir. Kadınlar birliği namında büyük 
bir cemiyet vücude getirilmiftir. Ve 
tesiri çoktur, çünkü bu cemiyet, ordu 
nun nüfuzu altındadır. Japonya /mpe 
ratorunun doğum günü mera&imi mü
na.sebetilc bu cemiyete men611p olan 
lıaJcnalr /mperatorun önünde re•mige 
çit yapm'flar ve bu geçit resmi saat
lerce siirmüıtür. Münevver bir Japon 

kadrnıntn radyoda verdiği konleran•
ta ıu •Özleri iıittim: Yeni evli hanım· 
lar ! Kocanızın bllfka bir kadınla al&
ka peyda ettiğini görürseniz, hemen 
kocanızı terkedln~ &>e evinden haçı .. 
nız. Bir Japon (Sulfragette) i ile fU 
muhaverede bulundum: 

- Sa Japon kadınları, intihap 
hakkına malik olmak istiyor musu -
nuz? 
Kadın fU cevabı verdi: 
- Bu hakkı sonra iatiyeceğiz. Ha

lihazırda Kanunu medeninin tad li t .. 
lebinde bulunuyoruz. Bizim Kanunu 
medeni kadını erkeğe nubetle aıaiı
da bırakıyor. 

Bu müısavatnzlığı nanl izah ede • 
bilirainiz, diye aorclum. Birkaç misal 
ile ıöyl ;yebilirim dedi: 

Bir erkek karuınrn •adakatsizliğin· 
den dolayı bo,anmak için bir hak ik
ti•ap ediyor. Buna mukabil Japon ka· 
dını, sadakataizliğini. gördüğü kocan 
na kaTfl böyle b'r ha .. 'ta malik değil
dir. Japonyada bir koca, bir kadın ile 
ga,yrimeıru bir surette münıuebette 
bultrnurııa bu hal ahl&ki bir cürüm ıa 
yılmaz ve bir cezaya maru;1 kalmaz. 
Kadın hukukunun muhalaz.amna da • 
ir epeyce zamandanberi bir proje ya .. 
pılmııtrr. Bu proje fİmdiye kadar bir 
türlü tasdik edilmemektedir. Sebebini 
ısordum ve bu cevabı aldım: Bu pro
je, kadınların lehine olduğu için ta•• 
dik < ı·ımiyor. Erkekler böyle bir pro 
jeye ehemmiyet vermiyorlar. Çünkü 

bu proje ile kadın karıısrnda erkeğin 
vaziyeti değişmiı olacaktır. B 'r nikah 
merasiminde bulunursanu; ı:elinin al .. 
nının beyaz bir bez ile bağlı olduğu
nu görürsünüz. lıte bu bir semboldür. 
Yani kocasına boynuz takmamas.ı için 
bir ihtardır. Japonyada kadın tara • 
fından kısaknçlık anormal b :r ıey ad 
dofu,.ur. Bu, dünyadaki bütün erkek· 
lerin tezidir. Eski Romalılar zamanın 
da herhangi bir koca gayri meıru su
rette lemaa ettiği kadınlardan doğan 
çocuklan evlerine getirebiliyorlardı 
ue zevceleri bu fOCukaln kabul etme 
ğe ve bakmaic. mecbar oluyorlardı. 
Japonyada, ayni fey vakidir. Japon 
kadını bu tanıda doğan çocukla"' ka
bulden imtina edemez ve hakkı da 
yoktur. Verasete müteallik olan nok
talar: Bu.im kocalarunr:z: vasiyet na • 
meler yapama.zlar. Buna kanun mG .. 
ni o{.,yor. Kadının veraoete hakkı yok 
tur. Bizde bir koca vefat ettiği tak • 
d irde emlôki ve varidah erkclc çocuk 
lanna kalır. Japon kadınlan mühim 
ahlaki bir mHele ile uiirOfıyorlar. 
Görüyorsunuz; ki Japonyada, gerek fe 
hirlerde ve gerek köylerde, luhuı gün 
den güne artmaktadır. Bu, feci bir va 
ziyettir. Bizde kahve kızları, takıi 
hızları, gezinti kızlan teılrilatr vardır. 
Bütün bela bu teıkilattan geliyor. Ja
ponycda resmi Ve l.usuai lah 'ıelerin 
adedi on binleri c.ımaHadır. Bu gibi 
kadınfıua verilen nhc<atiyeden dola -
)<1 /ıü.lrünuıfin a!Jriı reaimh!rin mil.da 

Diyaııet işleri reisi 
ANKARA, 4 {Telefonla) -

Diyanet iıleri rej.si Rifat efendi 
bu akşam mezunen İstan!bula git• 
miştir. 

n, bütün devletin maarifi umumi~ 
ne sarlett 'ği paraalnn mikdanna ntll" 

aavidir. Bütçe meaele.U.den dolaY' 
mecluimi;1in lahiıelere dair ahka,,.ı 
tadil edemiyeceği anlaıılıyor. Son yaP 
tritm tahkikata göre umumi bir k~• 
kazandığı iki yen'in bir buçuğunu r>lt" 
ırıta olanlara verir. Geriys kalan ".~ " 
rrm yen ile an«ık borcunu ödeyebilıt'. 
Japon kadmrnın tekamülü lôzırnJır· 
Şunu da bilmek/lazımdır ki, JaPo"~ 
da birbuçuk milyon kız ve kadın la 
rikalarda çall§ıyor. Y anm milyon ,,.a· 
den işlerinde, bir m ilyon n.akli~ttll• 
bir milyon sanayi ve ticaret işlenrıf e• 
yarım milyon tiyalrolarda, kahve :J; 
de, lokantalarda ve umumhane~ ) 
bulunmaktadır. Japon (Sulfragetttı • 
i sözlerini §U aurelle bitirdi'. , rUS· 

Ruhi bir inkıl&p yapmak ıstıY" oY 
Japon kadrru eski nazariyatlartlan lrfo 
rrlıyor ve hayatın modern aat•rrt" 
ne bağlanmak iatiyor. 

1 
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( L-------------F-ik_i_rı_e_r_v_c_i_n_s_an_ı_a_r ______ ~~-)_.'l ____ ()_._z~~d_i_iı_:nı_- _i_z_le ___ J~ 
Racine tercümesi 

F raı_ısız kl~ss~~leri arasında ter- ı 
cümesı en mutkul olanı La Fon -
taine ise ikincisi hiç fÜpheaiz ki 
Jean Racine'dir. Moliere'in ve 
Comeille'in eserlerindeki güzellik
ler sanki tekilden mü•takildir, on
lan vücuda getirenlerin kullandığı 
kelimelerden batkalarile de ifade 
edilebilir. Fakat Racine'de tekil j. 
le mana e> kadar birletmittir ki ay
rıldıkları zaman ikiai de mahvolu
verir. Onu anlamak, sevmek an
cak franaıcanm konuşulabileceği, 
franaızcanm da değil, xrv üncü 
Louis'nin sarayında gayet titiz bir 
adamın fransır:canm konlJ!ulabile
ceği bir havayı kabul etmek de -
mektir. Racine'inki kadar hususi 
bir dil tasavvur olunamaz; o sanki 
biç bir feyi söylemez, her teri ima 
eder. Tabiatten mümkün olduğu 
kadar uzaklafllllfbr, belagati sev
mez, sesini yüksltmeği sevmez, en 
ufak bir hata itlemekten korkar. 
Racine ne kendi kendine, ne mü -
nevver zümreye, ne de hal
ka hitap etmİftİr; onun 
bir tek muhatabı vardır: Kral 
xıv üncü Louis. Bu hükümdar ken 
dini etrafına olduğu gibi değil, 
kendi tasavvur ettiği gibi göster -
meğe, kabul ettinneğe muvaffak 
olmuttur. Bir gün: "Devlet, ben -
im,, demiş; hayır o etrafının indin
de o kadar da değildir; zekanın, 
zevkin, her ,eyin miyarıdır. Racine 
onu gücendirdikten sonra kendine 
mulıatap olarak ancak Allab'ı in
tihap edebilmittir; bununla da yük 
seldiğine değil, düttüğüne kanidir. 

Hazlitt diyor ki: ''V ahdetlere 
(1) riayet ebnediği Sbakespeare'e 
dudak büken Fransızlar, eserlerin
de bir Yunanlıya Yunanlı bir ka
dına Madame diye hitap ettiren 
Racine'i klassik adi.hın mümessili 
sayarlar. Onun yaptığı barbarlık 
değilmi,. - Neden? Çünkü bu 
frenkçe bir harekettir ve frenkçe 
olan hiç bir hareket, bir xıv üncü 
Louis zamanı peruka.ını sade bir 
Yunanlı serpufuna tercih eden bu 
bercayi ve kendini beğenmiş mil
letin nazarında barbarlık olamaz.,, 

Evet, Racine Yunan kahraman
larına Fransız saray adaınlarının 
elbisesini giydirip yine onlann dil
lerini konutturur; fakat lngiliz 
müneldcidinin ağır hükmü son de
rece haksız ve kendi aleyhinedir, 
eserdeki s:hre nüfuz edemediğini 

gösterir. Racine'in tragedialan, ih 
tiraslardan bahsetmekle beraber 
havasımıza değil, yalnız kafaya 
hitap eder. Realiteyi tasvire çalıt
maz, onu bir düstur içine hapset
mek ister. Vakıa kendisi Andro -
maque'ın mukaddimesinde seyirci
lerine döktürdüğü gözyatlanndan 
bahseder; fakat bu gözya,ları da 
reel değil, o tragedialarda tezahür
lerinden ziyade cevherleri ihsas e
dilen elemlerin, ıa.tırapları daha ta
bii bir tasviri kar,ısında dökülecek 
gözya,lannın bir remzidir. Racine' 
in tragedialarının verdiği zevk ri
yaziyenin verdiğine benzer. Şu ka
dar ki bu riyazi düsturlarda fikrin, 
müşahedenin olduğu kadar, hatti. 
onlardan ziyade, kelimelerin, mıs -
ram, edanın kıymeti vardır. Ra • 
cine' in sanati tamamile terkibidir; 
belki hiç bir şair onun kadar sanat
kar olmamıt, yani "stylisation., u 
onun kadar ileri götürmemi,tir. 

Racine'i tercümeye kalkmak, 

mağlubiyetle biteceği muhakkak 
olan bir mücadeleye girişmektir. 
Belki onu, xıv Wıcü Louis zamanı 
estetiğini anlamakla, sevmekle kal
mamı,, onun bugün de geçece~ine 
iman etmit bir tair manzum olarak 
tercüme edebilir. Böyle bir tercü- . 
me, senelrce çallf""'nm mahsulü 
olmasına rağmen. ancak birkaç 
yüz niWıa olanıiı: buılır ve sahibi 
bununla, realite içinde olduğund.an 
ziyade Ellatun'an Alemi - Misal' ini 
tem•ta ile y~ann hürmetini, 
muhabbetini hzan)l"." 

Ahmet Re~it Beyin Racine'i sev
diğinde tüı-.ıe yoktur. Onun inni 
edebiyat tarihimizde bir tair ola • 
rak değil, biMı- vizıh bir naza
riyatçı olarak kaLıcakbr. Bizim 
nesil henüz mektep talebesi iken o
kunan edebiyat kitabı dilimizde 
yazılanların füplıesiz en mükem -
mınelidir; edebiyatı - cedide lisa
nı ile yazıldığı için yazık ki bugün 
sınıflarda oncla21 istifade etmek ka 
bil değildir. Ahmet Retit Bey bir 
nazariyatçı oldufu için Racine'i ıe 
ver, çünkü tasavvurunda ~ıyan 
kusursuz sanate en yakın, hatta o 
kusursuz ıanatin nümunesi sayıla
cak eserleri onda bulabilir. Racine' 
in külliyıtmı tercümeye lefelrbüs et
mesi belki de bot saatlerini hulya
sına en muvafık bir itle geçirmek 
içindir. 
Vakıa kitalnnm mukaddimesin

de büyük Framrz şairini memleıke
timize tanıtmak iatediğini söylüyor 
"Fransız edebiyatı hakkında, ve • 
lev mücmel olsun, bir fikir sahibi 

·olmak istiyenler, Rasin'i az cok ta-
nımaktan istiğna" edeınezler. diyor, 
yani o edebiyatı öğrenmek heve
sinde olanlar için çalıftığını ihsas 
ediyor. Fakat lisanını zamanm 
gustosuna uydurmağa pek az gay
ret ebnit- içinde "cünunu tehev -
vür,, gibi terkipler bulunan bir ki
tabı okumak doğrusu çok zor olu
yor. 

. M~afi Refit Beyin zamana hiç 
bır tavızde bulunmadığı iddia e
dilemez. Racine'i Serveil,.F ünun'
un zaferi zamanlarında tercüme 
etseydi hiç fÜpheaiz daha çok fa
risi, arabi terkipler kullanırdı. 
Manzum tercümeye heves etme
mit olması da belki yine hunun 
içindir: nesrini aadelettirmek için 
gösterdiği gayreti nazımda göste
remez, mısralarını gençliğinde a
lıftığı dille söylerdi· 

Henüz iki tragedianm, Andro
maque ile Britannicus'un tercüme
leri kitap hi.linde çıktı, (2) ikisini 
de tamamile okumadım, ancak bir 
ilci sahneyi asalları ile kar~ılattır
dnn. Re,it Bey Racine'i bütün in
celikleri türkçede ifade edebilmit 
demiyeceğ:m; zaten böyle bir se
yi imkansız saydığımı söyleın'is
tim. Fakat yine bir Racine hava~ı 
kalmıt; bunu belki de metne gös
terdiği sadakate medyundur. (3) 

Nurullah ATA 

(1)- Mevzu, zaman ve mekan vah
datleri. 

(2) - Dijn ve yarın tercüme külliya
tı, sayı: 6. 7 S kuruş. 

(3) - Tercütnenin asil metne sadık 
olduğunu söyledim; mamafi bazı yerler
de ~üphem olduğunu da ilaveye mecbu
rum. Mesela Anclromaque 1, ı de . " Le 
Jl<!mpeux. app~reil q,ui suit ici vos pas -
N est poınt d un malheureux qui cher
chc le trepas,., mısralanru " Burada adrm 
larmızı takip eden "debdebeli ikramlar 

Milliyet'in romanı: 42 

Oç çocukla asıl çok li.feden bir 
muallimi ayrı ayrı göz ha,psine ka
padılar ve bir hafta kimse ile ko
nu,turmadılar. Sekizinci günii hep 
ıi valinin kartıama çıkarıldı· Vali 
çocuklara bakar bakmaz, ettikleri 
suça kar'ı cezanın bol .bol verildi
ğini anladı. Çocukların üçü de iki 
büklümdüler. Yere basamıyorlar, 
oturamıyorlı.rdı. 

Genç muallimin sol gözünün üs
tü mosmor ve çenesi yaralı idi. 

Vali tatlı bir dille sordu: 
- Muallim efendi, oğlum! Gö-

zünüze, çenenize ne oldu? 
- . . . (cevap yok) 
Vali manalı mi.nalı söyledi: 
- Yoksa kazara bir yere mi 

çarptınız? 
Mualim bunun ne demek oldu

ğunu anladı. Vali demek istiyordu 
ki: 

- Bir kaza oldu. Çarptım. Der
sen sen de bu isten yakayı kurta
rırsın. Yok. Müdürlük bodrumun-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
da bu hale getirdiler dersen sen 
d .. .. 1 ' Ufun. ,. 

Muallim bu aef~r cevap verdi: 
-. Onlan maiyetiniz yaptılar e

fendım ! Fakat ben tikyetçi deği • 
lim. Şayet adliye cesaret eder de 
beni sorguya çekerse inkar edece
ğim. Ka2a oldu. Düştüm diyece • 
~· 1 gım. 

Vali bir kağıdı okur gibi yapa
rak bunları ititmemit göründü.Ço
c.uklara üstünkörü bir nasihat geç
ti. Bundan muallim de payını al
~1· ~epsi mektebe gönderildi. Ya
lı polıs müdürüne dedi ki: 

- ~nl~tılan mektep müdürü i
daresız bır adam. Geçen sefer d 
h_öyle oldu. Bu .efer de muallimi:. 
rı yazarsak davayı kazanacağımızı 
umm:-m. Her gönderilen mualli 
me hır kulp takılamaz ya. 
~ Efendimiz, müdür gayet idareli 

•r zattır. Yakından tanırım. 
- Ohal-cle sen idaresiz bir adam

sın! 

Hindenburg ! 
66 yaşında Alman ordularının 

başına g~ip yurduna saldıranları 
Mazurya bataklıklarımn içine gö
men Koca Hindenburg, bir dağ 
pmçası gibi gürüldeyerek çöktü. 
Belki ele fi,mdiye kadar T anenberg 
ölülerinin ;yanıbaşında açılan çu -
kura gömülmiiftür bile ... 

Ancak düşünüliirse gömülen 
Hindenburgun özü değil, kalıbı -
an. 

Olii olur ki gözlerini kapadığı 
gibi adı sam unutulur. 

Hinclenburg gibiler ise ölmez -
ler. Çünkü ölmek ellerinde değil -
dir. 

Bir takım kimseler doğdukları 
gün ölmezler arasına karışmış o -
lurllar. 

Hindenburg işte bunlardan bi
ri idi. Geçmifte öğerek anacak kim 
8eleri olmayan uluslara acıma • 
malr elden ~elmiyor. 

Gerçek, biliriz ki ölenlerle ö • 
ğüniilmez. Fakat Hindenburg gi -
bi ünlü öliilerile Almanlar çekin • 
meden öğünebilirler. Gelen telya
zı/an arasında hepimiz okuduk: 
FranBız Elçisi Almanlara yürek • 
ten başsağlığı etti. Almanlann ya 
sına Framıu:l.ann gösterdiği bu 
bağlılık çok değerlidir. ı 

Demek oluyor .lııi büyük adam, 
h.,.,,rde büyük tmnmyor. Seven 
sevmiyen onun büyüklüğü karşı • 
sında eğiliyor. 

Hindenburg içlerinden biri o • 
lan Almanyaya ne mutlu, di)(e t.~ 
şünürken alnımızı açarak ve göğ
sümüzü gererek söyliyebiliriz: ö . 
ğiinülecek ölüsü en çok olan ulus 
(millet) biziz. 

Beşbin yıllık geçmişimizde öyle 
adsız babayiğitler çıktı ki bunlar 
gününde canlarını kıskanaa ve kan 
larını düşünmeden harcamamıf ol 
salardı Türkü bugiin yer';Yiizünde 
sığdıracak yer bulamazlardı. 

M. SALA.HATTIN 

Nikah 1nerasimi 
Tütün inhisarı sa.bık müfettişlerin

den Ferruh Beyin kerimesi Mübahat 
Hanımla Oeniz Ticareti Müdürlüğü 
memurları,,daa eski gazeteci arkada .. 
şınuz Bürhanettin Ali Beyin nikah 
merasimi Pe~mbe günü Beyoğlu da 
iresinde icra edilmiştir. 

Kanuni tea.cili bizz.a.t Beyoğlu kay 
makaını Sedat Bey yapmıştır. Esbak 
Harbiye Na.ı:ın Ziya PB.§a ile L'man 
Şirketi Mü<lürü Hamdi Bey de bu ~ 
•ul çiftin şahitli1;ini yapmışlard1r. 

Ayni zamanda merasimde Büyük 
Millet Meclisi kanunlar şubesi müdü
rü Muzaffer Bey ile daha birçok ta • 
nınmış hanım ve beyefendiler ve mat 
buat erki.nından bazılan hazır bulun 
muşlardır. 

Arkada 'JTDıtza ve genç refikasına sa 
adetler t~enni ederiz. 

ZA Yl - Ziraat Bankası lstanbul şube
sin teki tasarruf hesabımda kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisini 
l>akkettirdiğiıud~n diğerinin hükmü yok 
tur. Fatma Münevver 

(1660) 
.................... ," •••• 11 ... , ............................. 1 

elbette ölümüı ü arayan bir bedbahta 
ait olamaz'' diye tercüme etmiş. Bana 
öyle. geliyor ki burada " appareil" keli
mesı Orcstes'in maiyetini, kendisini E· 
pir~:• .getiren gemileri gösteriyor, gör
dugu ıkramları değil. Fakat belki "ik
karı:n " ~elimesinin artık kullanılmıyan, 
b~rum bılmedighı ve "appareil" e uyan 
hır manası vardrr. Mamafi bunlar ter· 
cümenin kıymetini azaltmaz.- N. A. 
Hamiş: Reşit Bey Racine, Taine gi

bi i~imler~ de l>izim imlamıza çevirmiş; 
Rasın ne ıse ne; fakat "lpolit Ten " de 
insanı rahatsız eden bir dı~dızlaklık 
var.- N.A. 

Hafız Bey valinin ellerine sarıl
dı ve söz verdi ki bir daha bu gibi 
münasebetsizliklere kat'iyyen mey
dan vermiyecek. Şehir içindeki de
dikodunun da önüne geçecek. 

Valinin göreceği ba,ka büyük, 
mühim işleri vardı. Bunlarla fazla 
uğratamazdı· Meseleyi müdürün 
dirayetine bıraktı. Yalnız dedi ki: 

- Mektep müdürüne söyle, ço
cukl~r fazlaca bırpalanmıttır. Bat 
ka hır ceza vermesin. Yalnız diğer 
çocuklarla ilci üç gün münue-bette 
bulunmamaları için üçünü de bir 
odaya hapsetsin. Muallime de bir 
hafta izin versin. 

Üç çocuğu bu sefer ambar me
murluğunun yanındaki küçük oda
ya kapadılar ve yemeklerini verdi
ler. 

, Müd.ü~ iyiden .iyiye sümsüklemiş 
tı .. ~u ışın muallımlerden geldiğini 
elı ıle koymuş, gözü ile görmü• gi
bi biliyordu. Ne yapsın ki piçku
ruları o kadar dayak yedikleri hal
de sır vermediler. 

Çocuklar küçük odada birer kö
şeye çekilmitler, dayak yerlerinin 
morartı ve sancılarını geçirmeğe 
çalı,ıyorlardı. 

Can sıkan yağmurlardan sonra 
sulu sepken kar ba,ladı. Kış, ev . 
lerden ve sobalardan içeriye gir . 

Katil 
Aksaray cinayetinin faili bir tür 

lü bulunamıyordu. Bütün polis ve 
adliye tahkikatı hep boşa gitti Hiç 
bir ize, hiç bir neticeye varamadı
lar. Gün geçtikçe esrarıengiz bir 
hal alan bu cinayet kimin tarafm 
dan ika edilmiştir? Katil kimdir? 
meçhul. 

Maktul 70 yaşlarında bir ihtiyar 
kadındır. Bu ~adının kimsesi yok. 
Kadın ifadeye muktedir olamadan 
can verdi. Birçok insanlar zan altı
na alındı. İstintak edildi. Hayır 
hayır hayır. Katil yok! 

Gazeteler günlerle bu esraren
giz cinayetten bahsettiler. Polisi 
müaheze ettiler. Netice, boş. 

Artik tahkikat durmuı bir halde 
idi. Hadise kapanmak İstid'adını 
gösteriyordu. Herkeste şu kanaat 
vardır ki günün birinde •katil orta
ya çıkacak ve bunu "Ben vurdum,, 
diyecek, zira hilkatte "kan tutar,, 
itikadı vardır. Tarihi adli, ci· 
nayeti saklamı§, itiraf etmemiş bir 
cürüm keydetmez. Katil mutlaka 
meydana çrkar. Mızrak çuvala sığ
maz derlerya. 

Hakikaten bu do&rudur. Bu de
fa da böyle oldu. 

Hadisenin üzerinden aylar geç
miş ve artık cinayet unutulmak ü
zere idi. Bir gün akşama doğru ak
saray polis karakolundan içeri bir 
adam girdi. Otuz be!, k•rk yaşla
rında olan hu adam, komiser beyi 
görmek istedi. Komiserin karşısı
na çıkardılar. 

- Size mühim bir şey söyliyece
ğim komiser bey. 

- Buyurun! 
- Hani şu Aksaray cinayeti i-

çın. 

- Evet! 
Etrafına bakındı ve iğilerek: 
- Katil benim, dedi. 
Komiser hayretle bu adamın 

yüzüne baktı . 
- Ne söylüyorsun? 
- Evet. O kadını öldüren be-

nim dedi ve gözleri büyüdü sallan 
dı. Yanındaki koltuğa yıkıldı ve 
hınçkırmaya başladı. Ağladı, ağla
dı, ağladı. 

Yeniden tahkikata başladılar. 
Bu adam eskiden bir sigorta şir

ketinde memurmuş. Açığa .çıkarmış 
!ar. Başka bir iş bulamayınca ken
dini içkiye vermiş. Gece gündüz 
içkiye koyulmuş. Tabii elindeki a
vucundakiler bitince sefalet başla
mış. Şimdi Karagümrükte bir kah
vede yatıp kalkıyormuş. Etraftan 
konu koşu, dükkancılar, şu bu ne 
verirse onunla geçiniyormuş. 

- Bu kadını neden öldürdün? 
dedikleri zaman. 

- Parasına tamaan demiş. 
Tahkikat devam ediyordu. 

Gazeteler katilin bulunduğunu 
ve cinayetini itiraf ettiğini 

kim? 
drlar. Reamini koydular. 

O günlerde Aksaray polis ka
rakolundan içeri gene esrarengiz 
bir adam girdi ve komiser efen
diyi görmek istediğini söyledi. 

K-0misere götürdüler, Aksaray 
cinayetim faili olarak kendini po
lise teslim eden adamı merak et
tiğini ve onun hakiki 'katil ol
mayıp ve asıl katil fiilinin faili 
kendisi olduğunu söyledi. 

G . 1 
arıp teY ... 

Şimdi. katil ikileşti. Ve evet. 
- Ben katilim. O kadını ben 

öldürdüm. Fakat benden evvel ka
til diye kendini polise teslim e
den adamı merak ediyorum. Ni.
çin buna lüzum görmüftür aca
ba?. Günlerce vicdanımla müca
dele ettim. T eal<im olmak İste
dim muvaffak olamadım. Kan 
Leni boğacak sanıyordum. Gece -
leri uyuyamaz olmuştum. Fa'kıııt 

buna rağmen hapishanenin lot 
höcreleri gözümün önüne geldi -
ği zamı.n ürküyor ve susuyor
dum. Kendimi ele vermekten 
korkuyordum. Lakin bu adam, 
ben öldürdüm diyinc.e beynim 
attı. Hayır o kadını o öklürme
mjştir. Ben öldürdüm. l,ıe vesa
iki. 

Ojyerek bıçağın kınından, sa
tın aldığı dükkandan filin batlı
yarak hakikaten katilin 'kendisi ol
duğuna gerek polis, gerek adli -
yeyi İlma edecek o kadar ç-ok 
delil ibraz etti ki polisler de, 
miistantikler de, müddeiumumi -
ler ae ŞBJblar. 

Peki öteki adam niçin kendi-_ 
ni 1<atil diye ele vermek İstemiı
tir acaba? · 

Hakiki katilin meydana çık
tığını ve bütün vesaikile kendinin 
katil olduğunu isbat ettiğini 6Öy

lediler. Zorladılar, ve nihayet 
kendinden §U itirafı alabildiler: 

- Ben aç !kalıyordum. Ya"'
mak için stkıntı çekiyordum. Bir
çok .insanlara bar oılarak yaşa
maklcınu. hapishaneye girmek İli· 
tedim. Cinayet itliyemenı ki be
ni oraya götürsünler. Hazır kati
li meçhul bir cinayet var ve nasıl 
oha bu katil için hapishanede bir 
odll, bir yatak ve bir tas sıcak 
çorl>a hazırdı. 

Makbule ADNAN 

Sünnet düğünü 
H ililiıılımer Fatih Kıztaşı na

hiyesi heyeti tarafından Aksaray
da Pertev Niyal lisesi bahçesin
de 9-8-934 tarihine müsadif per
şembe günü fı:kara çocukların 
sünnetleri yapılacaktır. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon HanıD<la Ki.in 
U N Y O N S 1 G O R T A S l N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 4642 

mişti. 

Sansaros bir gün kapıcının oda. 
sı yanındaki paltoluğun önünden 
geçerken görmüştü. Müdür yeni 
lastikler alını,, orada duruyor. 

içi hop ! etti. 
Gözlerinin bebekleri karardı da 

aklarının etrafında kıvılcımlar ya~ 
dı .. Ş":kakları buz, avuçları ateş 
kesıldı. Uzaklaşmak istedi. Bir a
dım geriye ath, ikinci adımı ata -
madı· 

Dört yana şöyle bir bakındı. 
Koridorda kimseler yoktu. Nasıl 

oldu? Birdenbire, farkında olma
dan müdürün lastiklerine doğru a
tıldı. iki lastikten bir tekini alınca 
hemen koynuna soktu ve koşarak 
uzaklaştı. Bütün benliği elinde ol
mıyan bir kuvvetin pençesi altında 
hareket ediyordu. Sıra aptesane -
!erden boş bulduğuna daldı, kapı
yı kapadı. Demin kararan gözleri 
şimdi par par ycınıyordu. Tek las
tiği koynundan çıkardı ve bir şey 
düşünemeden geniş kuburdan asa
ğı attı. Lastiğin düşerken cıkardı
ğı boğuk ses beyninde top .sadafa
rı halinde gümbürdedi. Sonra çu
kur yanaklı sıska suratı gerildi, 
yelken kulakları kızardı, gülümse
di ve kendi kendine mırıldandı: 

- işte, hırsızlık böyle olur! Ben 

artık şimdi hırsız oldum! Köpek u
,akları ! 

içinde sevinç, korku, azap biri
birine karışmıştı. Buz gibi ter dö. 
küyordu. Dershaneye girdi, aoba
ya sokuldu, omuzlarını kaldırdı, 
titriyordu. 

Bir çocuk sordu: 
- O kadar souk yok, neye böy-

le ü'üyorsun? 
- Bilmem, içim üşüyor. 
- Hutalık olmasın. 
- Bilmem, olsa da geçer. 
Y apbğı i•in fena olduğunu sezi

yordu. Fakat bir defa olmuttu.Ge
ri dönmek kabil değildi- Biraz da 
bu kötii i,in kötü zevkine varmağa 
b'.lşlamıştı. Eline geçen bir kitabı 
aldı. GiHi, tek kalan lastiğin dur
duğu paltoluğun kartısındaki bir 
koridor penceresinin içine oturdu, 
bacaklarını aşağıya sarkıttı, denı 
çal ı~ır görünürken olanı biteni 
5eyı·edecek, kötü zevkin hepsini ta
dacaktı. 

KapH:ı gittiği yerden döndü. Li.s 
tiklere bakmadı bile. 

Muallimler geliyor, mubassırlar 
geçiyor, hademeler gidip geliyor, 
çocuklar koşu,uyor, fakat hiçbirisi 
de Sansaros'un kendi kendine çok 
büyüttüği.ı ite aldınıııyordu. Bir a
rahk müdür beyin lastikleri nere-

Bugünkü prograJll 
ISTANBULı ....-ıol' 
18,30: Plak neıriyatı. 19,20: Ajan• h• · f'ır 

19,30<. Türk musiki neıriyatı: (f(erov• ,ilı" 
fat,. Mesut Cemil, Muzaffer Beyl~r k»ı~· 
VedLa Riza hanımlar. 21,: Atet - Gunef~r~ 
ben naklen konferans. 2lı3<): Orkeıtr• 
procram. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. · \) 
11,:ıM>: Dini neıriyat. 12: Ojle korı,.';;.,ıt0· 

PIAk. 13,45: Taaanni. 14yl5: Haberler. ~ 
Pli.k, 18: Konferans. 18,15: Ronıen . "':.. l 
18,30: Muaa.lıabe.. 18.45: Köylü ne9r 1J" 2ı,1S 
KonfeTan•. 20,45: Pl&k. 21: Konier•n•;;. Of' 
l•panyql muaikisi. 22; Konferan•. 22,1 ' &)ır· 
ret parçaları 22,30: Spor. 22,4'0: O,,....~ 
23: Haberler. 23,.30: Lido ba•1olarırııclP 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. ~ 
19,15: Orkntra kon•er.i. 19,46: M 11

• ~ 
28,15: Polonez musilıri•i. 21,12: Kon•er;. _, 
mı. 21,35: Konferans. 21..SO: Haı,erl.r'· .u' ,,r 
sahaJte. 22,02: Lemberıten aalclen •9' . ,.,. 
l"İ7at. 23: Pli.k. %3,12: Daııs plakları. Z'=.ülf 
aababe. 24,0: Konferans .. 24,10: Dan• ,.-

"· ı7S Kl.z. MOSICOVA, 1714 m. ,...;, 
11,15: Kolkoa kon&el"i. 12,15: lı•!" • ıf. 

yab. 13: ln.ailiıı:ce. 16.15: Çocuk neır1~1 V 
30: Mu.sahabe 18,30: Kanıık kon.•er. 
nebi dill•rde n*'riyaL 

• 832 Khz. MOSKOVA (Stalia) 360 •:_.. ~ 
17,30: MuıaLab.. 18,30: Muıahabe· _, 

tüailte. 20: a.Knıık konser. 22: Daa• 
638 Khz. Pras -t:10 m. tfJ1!: 
21,20: Kuartet kon•eri. 22,05: Ak~ 

22,10: Muulube. 22,3$: Sch.ramm~ Ol ~ 
23: Soa haberer. Zl.20: Plüı:. 23.%5: tb. 
(Almanca) 23,30: Senfonik caıı:: nı••~ 

686 Khz. BELGRAT. 437 m. • ~' 
20,30: Kuartet konseri. 21.15: R•kli",s.'1 

21,30: Musahabe. 22.10: Kantlk t.a•Jar• 
Haberler. 23: Zaarepten na.idea kon•el'· 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. ,.Jf', 
20,.20: "Sabinlerin kaçırrılıta.. İ•İ..,J "4'',I 

tiyatı·o•u. 22: Hab.rler. 22.30: Aaeri ~ 
23,45: Dana musikisi. 24,45: Doıı.apah• 
Sipn musikisi. 

191 Kla.z. Deuhclansender 1571 111. ~ 
21,15: Ya'& sec.tHi tarktlan. 2.3: ti• -·~~ 

•eaalre. 24.20: ICiaiasberıten neıeli ıı......
daas.,. 

230 Khz. LÜKSEMBURG, 1304 ..,. yJil' 
1nıi1iz: akıamıı. 21,30: Haberler •. ~=. 

23: Karııık kons•r. 23,30: Dans mPiki,.• 
ı031 Kbı. KONIGSBERG 291 .,. ti'' 

20,30 K.arıtık ..-n muaikdi neıriyat. ~ V 
herler, 23,20 Alman • İtalyan atletiı:dl 111 ~ 
bakaları neticeleri. 23~40 Dana •ela afif ,_ 
ki parçalan. 

658 KLz. LANGENBERG 456 m. ~ 
21 Kanıık neıriyat, 23 Aktüalite. , ,,;. 

Milanodan: Atletlk müsabalır.alannm seti" 
23,40 Gece Musikisi •e elana. 

65S Kb•. VIY ANA 507 •· J11. 
21 Miiıahabe, 21,05 Alman operal.,,.,~ 

parçalar, 23 Müsahabe, 23,0S Haberler, -Lifi 
Danı mu•ikiM, 24,45 Budapeıte'den ~ 
Siıan muaikiai. _/ 

T eoebası Belediye bahçesiııclt 
t\ııohu! Bıliai~l Bu a.kf&"' 

$qhirTiljatroso 22 c1e 

11\111\\lllllll L O:~:}. 1 

! \\\.J\\ \11 :::::~::~ 
1111111111\ . Re~L ,1' 

Hava yağmurlu oldugu tıakdırde t 
ıiller kıtlık aahnede veril.ecektir. { 
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latanbul asliye mahkemeıi birinci r 
caret dairesinden : ~ 

Mahkemece satılına11na kanar v ~ 
miş olan ( 330) adet muhtelif bo1 
Parfet ve Parfikıiyon tabir olunan *" 
baların açık artımıa ıuretile 7-8-934 ,,. 
lı günü saat 10 dan 12 ye kadar .,e ~ 
bil olamadığı taktirde ani takip edeo f' 
ve ayni oaatlerde transit olarak caıa"' 
da un anhan gümrük antreposunda *' 
tılacağı ilan olunur. (1678) 

a11ıi1~ı 
Aınn umdesi "MlLLlYET" ~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 
"'Türki1• için Hari~JC. 

L K. L 
3 a,.biı •• • • 4 • .., • 4 - S .-
6 ,, • • .. .. .. • • • 7 so 14 -

12 " •••••••• 14 - 28 ~ 

Gelen evrak ıeri •erilra.es.- MüdcA-; 
aeçen nüshalar 10 kul"Uftur.- Cu~t~ t• 
matbaaya ait itler için müdiri7ete -~;.. 
caat edilir. Ga.&etemiz ili.alana mea'oli 
tiai kabul etme.s. 

de? demek için kıvrandı.-f\-İ.d~, 
ki kimse görmüyor, aldırııtıf~ı· ı 
bari o sormut olsun da ortalılı: t1" 
rıtam. Yapamadı bunu. 1'o~ 
lti giditine ıbıraktı. 

Kaim bir öksürük ıeai. . )O' 
Müdür bey İnce ökçeli, lipÇ'11Jı' 

lıklı pabuçlarmı tahtalarda ~.jl' 
ta şaplata geliyordu. Sansarof 

1 
11 

mezliğe geldi. Müdür San_.,of 
gördü: 

- Ne yapıyorsun orada? 
- Ders çalıtıyorum. fe' 
Diyerek saygılı bir atlayıtl• 

re indi. Müdür: Jıı 
- Aferin, dedi. itte böyle ıı• 

akıllı olmalı· ·· 
Sansaros içinden katıla.sıya J:r· 

itiyordu. Derse çalı'1ığı, uslu d·.re 
d ~ h ~ I; ugu zaman ırıız, ugursUZ r'e 
üstüne yürürlerdi. Asıl şimdi d~J" 
çalışmıyordu. llk hırsızlığı da 5,ıı· 
mı~tı. Ona aferin diyorlardı. d~~ 
saros çocuk coğrafya dersiıııle ı11İf 
yanın tersine döndüğünü öğreıı Jd~' 
ti ama, içyüzünün de tersİJtC 0 

ğunu henüz anlıyamamı~tı. f(ı' 
Müdür paltoluğa doğruld~· şeıi'· 

pıcı paltosunu tuttu giydi~0':1cıere 
siyesini eline verdi. Sıra )astı 

1 
1,,.,. 

gelince ikisi de bir tuhafla~ 1 

Lastiğin teki yok! .1' ..... 
- Bitme<1 1 



Güneşin sıcaklığından 
nasıl istifade ediliyor? 

Çok geçmeden güneşle işleyen fabri
kalar görebilecek miyiz? Daha şimdi
d~n nıuvaff akıyetli neticeler elde edildi 

• 

Ucu.z buhar la brika.ının ~ 

~~ ~ durrmyorı-. Günetin ar- niz. Her taralı kapalı alaım, içini de ya.. 
4ı~ L ~e .- kaııdar aıaıkbk ver- noına kadar "' do\dunılmuı ıı..ı.-. 
·- .. ....., tm ( Bu k- L .,.;;,_;.,. altına '--·•-•- kalmı ~ .. e lf er. Hattüatün ta- ...,. .. ---.- -r-~ 
~ . ı-efin bir aenede verdiği içüıcleki hava sıcağın teairinden inbisaıı 
C-.~ . Yınni beş aantimetre bh:nlı- eder, yani pnİıler. Ge~U- de •u
~-- lıôr .......... könrürii \abakaıınun ve yun iizenne tazyik ')'apar. Taızyoika me-)'!:.; ~ tnaaclilmiş. ruz kalan ou bir şiipapı kald.n- ve Ol'll-

MiLLiYET PAZAR S AGUSTOS 1934 

Kaval çalan qek, kendisini büyük 
bir maıriki.,-inas :uatnediyor. Fakat 
kaııalını lla.Ybeden mam nerede? 

. ) 
{lı~ı 

Kurt kuzuyu parçaladı. Köpek 
kurdu öl.dürdü. Sonra kazaya sal

dırdı. Çoban nerede? 

~~~ tiiıtü ifade ile, atcak - dan bir boıuya girer. Muayyen bir irti
lıiı- .. L •• &'llllıefin on metre muralıhaı faa gelince, su buradan ba§ka bir kaba 
"'!, ~ llZerin., her aene döktüğü har- dökülür. İtte aletin manfeti suywı bu 
...... "11; ı..,~ tan lı:öınüriin vemeceii ha- teki)de bı. u .uo.dan aşağı dökülmesi- . _'!. • _""'"'::::::;,,.:;;;;2:~;'.,'.';l 
)~ .ı.,...,;,.,._, bedeldir. Eğer ak1mrz dir. Yani bir nevi aun'i ıelile.. • ·~-

ı-.., l>iitfuı kiiremW. üzeıaiue ırü- Aletin ikinci bir marifeti daha var. Alim bütün kitaplannı farelerin . Cennetten kovalan kartal nihayet 
Güneş çekildi mi )aııptaki, bava soğu. d""" • ·· k'-- h k ka yor. Binaenaleyh hacmi güçülüyor. Kü- ye ı.gını göı'iince, mure rrep o • baykufa misafir olmağa rar ver 
r'"'"-ce b--...-' aüpap •·---yor. ikinci lraın" zehir koyda ve sonra bir ite _ _, beki• amma T....... -ll~ ....,,...ll b l di. Bayku,. kapıaa ıyor 
bir siipap açılıyor. Bu seier iJatka kaba nara saklanıp gözetlemeğe aşa- T 

akan ... yeniden cmn kabın İçine giri- dı. Kendisini görüyor musunuz? karttıl nerede ? 
yot". 

Hulasa güneı oba da oln sa da ma- .ıe.inlikte büyük baıruzlaır ')'apdryor. iç- güç f"Ydir. Onun için içilecek su1-ı 
kine boyuna. itliyor. Şdaie olmıyan •ı· terine güneıin hararetini daha çoıı. aıs.a uzak yerieo·den getirmeğe ~': kalır. 
cal<ça memleketler ~ bu alet büyütü- dry· e oiyah hitum sıva~~ .. Bil.· rrsiniz ki !ar. Güneıle suyu taktir etmek IÇlll çan 
lünoe, belki günün bmnde sun'i ıeiate siyah renk günetin h~tıru daha oçk biçiminde ııene cam kaplar kuJ.lanryorla.r. 
sinden bedava istifade edilir. iki Bu >.......ı ann ;..; ne ..;..d<)er w otlar Iro-

Diğer filimler de giinett- başka tür. maueder. Havuza nıihaJ)'<Ot on, on yuy:i'.:-. G..;;:• aıb:..ıa bu cam kahm 
lü i.otifade etmek yolun.ı düfünmüşler- sımtimet.-e kalmlığmda bir su ~1 

• iç cıdannda otbrdan çıkan buhar damla 
dir. Bunlar kuvvetli ayna.laTla güneıin veriliyor. Teft>ahhurun önüne g.,.,..~ ·ı 
hararetini bir au aathmdı toplıyarak, çin suyun iizeıine de bir tab~a yağ dö- halinde toplanıyor. Bu clamlalan bir 

Cij,,_, , suyun kaynatmağa Ye el<le edilen buha- külüyor. Eğer suyun harareti sabahle- kaba toplamak demek, taktir edilmi:ı "" 
. .....,,rı h • rmdan iatifadeye muvaffak olınuşlardır. yin 26 den>ee ise, öğled<m sonra 50 yi demektir. O ' araretizıden elde - .Jilen --'- !ek B• h ~ ...... L k-•-•Z ~...:._ , -1' eu Bu buharla bir raık çevinni•ler, yahut g-iyor. Ak~~• doğı.u Slcaoı> .... , e • ır aV\IZ& ~ SU _,_._ • -·· ~~ ~cile değirmeni döndürüyor bir tulumba iılebruflerclir. ' trikte olduğ~~ibi hususi mahfazalarda ne de meyillice l>ir cam. liapabmz. Su 

} da"lrtüiü hararetin ne kadar mil 1912 de bir Amerikan ıirketi Kahire "akümfrlatör'' gibi kullanılıyor.Bu su mah tahahhur edince, buharlar damla ha-~~iire nxıadd olduiunu beap ch·ar>nda ilk güneş fabrikasını kurmut· fazalaroan almara.k ka:zan.lara gönderi.ti- !inde camın alt laammda toplanır "" top-
<:. tu. F abrikarun esası 1200 metre murab- yoı·. Bir defa kömimduı ya.-ı yanya kar. lana toplana kayarak mail cısnm ak im-- zamanlarda._,.,..->~ >_ı_. '-~ L__ O ..... L- • • de bi:riki. ~ ....,...,. _....,_, o~ """ ...tıadaki bi~ su eat.h•na güneş ışığı. Bilininiz ki 

911 
normal bir hava taz. mı- koyacağınız -..nu ıçm r. 

r 
) 

Sigara nasıl yapılıyor? 
BeRci babaruz, belki amcanız sigara 

;çer.ı,... Siz onleı·ıın pofur pofur havaya 
dumaın savurduklarmı görünce, kendi 
kendinize bu r.ia-aralann nasıl yapıldığı
na belki merak elmiıainizdir. Onun için 
lmaca anlatalnn. Sllirsiniz ki bizim inhi 
ar idaresinin Cibalide büyiik bir sigara 
~ı, latanbulun birçok yerlerinde 
de <tütün depoları v....ı.r. 

Tütünler bu <lepcılara gelince, evvda 
cins?erine göre ayıklanır. Her mm!Aka
run tütüırii:nde batb ler.ııet van!ır. Son
ra her tütün nebatmm üM yaprağı ne 
orta ve alt yapraklarmm tadları bafka. 
dır. Onun için tütilnlec bu depolarda .en 
kötüsünden <-n nefis.İne kadar dns ana 
harman edilir. Yani birer .niııbet dahilin
de kanttJrdır. •Bu karıştmna 4i pek 
marifetli ol .. uğu için herkes yapamaz. 
Bunun da kendine mahsua ustalan vıtr• 
dır. Bu uotalar tiiliin yaprağını göriir
görmez neredense, mesela 1 :ımirden mi, 
Aydmd:.... mr, Sanmoundan mı geldi~
ni derhal aııllarlar. Hatta Avnıpa.daki 
husuai fabrikalanla uatalar tütüne bat· 
ka l.o4nı ve lezzet vermek için bazı ec
za!ar ilave ederler ve bu ec b bir aa· 
nal sun ol8l'aı< l:inu~ye aöyl~ler. 

Bundan ao ... a hazmanlaı·, tozlarını al
mak ve kuruluğunu g>dennek için tuzlu 
au ile ııdatrlır. Bir gün kadu 15(ak kalan 
tütün ')'apraldari yumuşaymca makineye 
verilir ve ince ince kryıbr. Bu makine· 
!erden çok ince kıyanlar daha kaim kı
yanlar vardır. 

O zaman bu yumu§B.k ..,e ıslak kıyıl· 
IDlf tütünler kurutulmak için hususi 
kazanlanla kurutulur ve kısım l.ısım ay· 
rdarak aoğumağa terkediii.-. Tutüniin 
Öyle ~ucaiı:. soğuduğunu zannetmeyi
niz. Bunun için her laemın içine ter· 
nıomebder konur w hergün bir termo-

metrelere bakılır. Bu meaelel.er mü!Hm
clir. Çünkü teıol<MJıebe muayyen bir ha· 
raret derecesini geçerse, artık o tıütün. 
leri atmalıdır. 

Yinni bir gün öu baMe bırakııl- tü
tünler aigaralarm yapildığı makine da
İr"9İne götürülür. Dakikada 1600 aôga
ra yapan malrineler vardır. Bir taraEtan 
tütünü, bir taqftan lıİgara kig.dıru Iro
yarlar. Makineyi işlettiler mi, size güı.. 
de 600.000 hazır aanlmıt •İ.ga.ra verir. 

Son it bwııl.., paketlere •ınlemağa 
gelir. Elle .. raiansa, ne vakit yetifir,ne 
amele.. Onun içiııı. sigaralar paketlere de 
makine vasrtaaile )'erieıtirirJer. 

Dünyanın an klçUk cumhuriyeti 
Dünyan•n en küçük cumhuriyeb nere 

dedir biln misini? 1.-panya ile Frıune. a-

rasıır~a ... s~ ~ü~. h_iik!Jometlercı- çoğu 
nun ısmını ı11tmıııınızdir. Meseli Mona
ko'u hepiniz bilirsiniz. Fakat ondan 
ba§ka ltalyada müst:alı:il lruçülc memle
ketlerden Saint Martin hiikiimeıi vw
dır. lniçre ile Avuoturye ...-..mda 
Licht-enatein isminde de mini mini bir 
prenM;k vardır. Bunıla.nn en küçüğü la
panya ite Fransa arasındaki Auclon-e 
cumhuriyetidir. Bq bUı oüfualu. 450 ki· 
lometre murııhbahk bir ')'er. 

Bu lca:l.... küçük yerde rahat rahat o
mraalar ya .. Hayır, bazan aralannda ai• 
yaai lı:llV'galar bile çıkıyor. 

Son... küçilk deyip le geçmeyiniz. An 
dorre'.iu iotiklal:i de çok eakidir. Bir za. 
ınam. Andon-e halla kendilerini aıya
net eden Fraıınz lorallarma ..enedt: 961) 

albn lira verirlerdi. Şimdi 960 kiiıt 
frank veriyorlar. 

~'it ~de İstifade etmek çareleri en... nı büyük akisler vasıtasile aksettirmek- yilci altında 100 dereceyi bulunca kay· Bu tekilde bir metre ~ amun 
N~ fcünetin bu bol •ıcaldıimdım ti. Bu suretle su ısınıyor ve 17 metre nar. Eğer bu tazyik iu.a.lal•m daJı.i az günde bir ıkaç litre Ul<tir ecti\mq Ki ver- ,.. 
~ ~d~~~:::!:ı~-yol--· murabbamdan bir be,,...O.lik bahar kuv- derecede ka:;nar. Oradan da ikar. Bu su- diği görülmüoıWr. Eğer OM111D ...U.. da- 1 
"'-.le ~-"""J<ll """' eti elde ediliyordu. Fa.kat ,aynalar paha- retle elde edi.Ien ucuz buhar makinelere ha genitlet.ilirse, randonatlRl daha faa. 
~"iil, etnıeL: içUı İnaanlar ya)mz timdi hya çıktığı, gayet nazik olduklarından B .~ b · Ialaştığı görülmüş.tür. Me,ela 500 metre ~ ealcideıı beri uğl'B.fryorlw. On ye- bakımları da güç olduğu için fabrika kö- sevkediliyor, fabrika işliyor. ö,.e ır murabbalık bir cam oluna, günde 2300 
~. ~,~a s.ı- de mürden pahalıya çıılaruş ve bu işten havuz fabrikaya 100 beygirlik enerji le-
'.____, bir ut ı...baf lıir makine vazgeçilnritti. min ebniş.tir. litre taktir ediJmiı su elde etmek ka-
tı.:_ L ad-.. da " .. • · · ~- Hal'--'-· bu G L--ka türl" •• b. . .. ,__ ~- bil obnaktadır. ıBu usul ile yalnız .!e--ıli. .._ llUDef ma.-.._. <ı<>- uuoıU gün daha basit bir usul- üneş\en .,... u ,.. Uuım<R: yo-

den istifade ediliyor. Sıcak memleket- }u daha bufonmıııılW".: S.r;u taktir et· niı: au)'11ndan değil, bataklık .ularmdam 

Dil kurultayına sPoR 

apanma saati Hazır~ık Türk-Rus maçı Şerefine ziyafet 
lii.l.tq rillaşı 1 inci sahücde) J (Başı ı inci sahifede)) (Başı 1 inci sahifede) 
d,iıııı 1 

e nıücadele için belediye kiyede bu defa yine bulunduğum- Moskova ga:ı:etelerinin Fransadan iyi hatıralar götürme-
~il~ ellciinıeni tarafından tespit dan ve bu fırsatla Türk matbuatı makaleleri !erini temenni e<İerek yeni Türki-
~a il~ kararlar bugün aliikadarla- mümessille;ıini ııelamlıyabilmek • yeojn yükselmesine, Galatasara • 
~ ~ıı. d·1 MOSKOVA, 4 (A.A.) f. T·· k F ~t.... e ı ecek ve yanndan i~ ten çok memnunum. ikinci Dil ku- yın şere ıne ve ur • ramız 

'" tatb k Mat'buat Türk ve Sovyet futbol- k deh k ldı d f} • i a batlanacaktır. rultayı i•leı ine i•tirak etmek için d 
1 

dostluğuna a a r ı. 
llııı,lıı. 'llııi encümenin yaptığı tali- T T cüleri arasında ün yapı an ma· Behçet Bey, Türk talebe ve 

l lıı:ıe aynen tudur: T. D. T. C. nin daveti üzerine, bu ça büyük bir yer tahsis eylemek- muallimleri namına cevap vererek 
\İiı-1;;"' Vapurlardan maada mo- gün lstanhula geldik. tedir. Fransadıı gördükleri ~i kabul-
' .. Ve Gaz. M f K ı· hbe "lzvestiya" ga:.ıetesi diyor ki: F h··ı.....· · •e L llıotörsüz bilumum deniz ı usta a ema ın re r- den dolayı ransız Uı<umetıne, 
~ .,_ta 1· 0

• d T"" k. ed ··d ti. ·ı "Türkler bütün kabiliyetleri- H · · ti · 'ti. ı1."eaaiti nakliyesinde tram- ıgın e ur ıy e vucu f, ge rı en Maarif ve arıcıye nezare erme 
• ~t k h 1 ıL d 0 I ·n1c )"b d b kurulta t ni gösteremea'iler. Çok parlak o- tb. 
~'etı.. h , aza i tima i me ... uz ı ı ı a ın a u yın a • ıteşe'ldcür e . 

-. . h lan ferdi ıteknik .. ~abiliyeti müşte- b k f d } · ett 
1 ... 1 arıcinde - mütt_ eri cel - ri i bir rol oynıyacağına eminiz. Ve u ço ay a ı zıyar en 

... l!ıt h _.__ ı rek oyunda tatbik sahası bulama- t ı · ·"--1 1 \Q-ı. Ve sair eme m ....... at a o- Bu kurultay pro'"'"-·na giren bu·· Türkiyeye unu u maz ınboa ar a 
"'-' ~ ol ....... ~ dı. Türk takımının evsafı birinci · · · ed rek ka .:"lıı. .ıgun koma, düdük ve sair tün ilmi meaelelerin müzakeresine derecededir. y,. ,.,yuncular bunu döneceklerını temın e rtı· 
1)(1~..:_~aran ciba.zlan çalmak ve ...._ lık temennilerinde bulundu. 
~·..,ek nıemnudur. biz Sovyet bilginleri de ittirak e- her halde gelecek maçlarda gös- Muallim ve talebeler bugün 

~ ...._ b k. l k h·ı decegı"
0

z. Profesör, M. Mesçenikof tereceklerdir.,, S t obil fab ·ka ~1 eıı;.. QUsuai ve ıra ı ı Uınum itroen o om rı sını gez-
-.. ,.. t•· 1 . d ka . kurultayda yeni lisaniyat nazariye "Raboçaya Mookoa,, şöyle ya- d l Ak Komedı· F ~ •. -..o or erm e ra motor- i er. şam ranseze 

te1 "ltl e oldugu" gibi faal bi- si hakkında bir. tez okuyacaktır. zıyor: gidece'kle.r_d_ir~·~~-:-:~:----
"Türk futbolcuları Sovyet Rus-ltı llı.ıi-t-"t a"let bul------'-. Ben de Altınordu edebi lisanı hak h 

1
. le .

1 
" k ,. Dr. IHSAN SAMI • °"'1 Uiıacaı< ya mu te ıt ta, ımı e yaptıgı at ı İı!ı11 ~ezkfu- vesait sahipleri kında ayl'İ bir tez hazırladnn. Son müsabakaya hazırlanmaktadır. BAKTERİYOLOJİ 

~~t ra!m ilanından itibaren senelerde bu mevzu üzerinde Türk Türk takımı hiç şüphesiz en kuv LABORATUVARI 
jilı~let l>ır ay zaıfında müilit ve Sovyet bilginleri çok çalıştılar. vetli oyuncularını bu maç için Umuıni ka.n tahlili.tı, frengi nolrtai 
'ı. 'l'lnı yapmağa mecburdur • ve onların mesaisi neticeırinde bu saklamıştır. Birçok genç ve kabi- nazarından (Wauennan " Kahn 
3 sa.hada fAyanı dikkat muvaffakı- liyetli oyunculara malik olan Türk teamülleri) kan küreyvab aayılmaaı. 

~'tıl Sütçü, ekmekçi, dondur- yeller elde edildi. takımının gelecek münbakada da- Tifo ve mtma hastalıkları tqbiai. 
""li ltdan maada gıda madde- ha büyük bir muvaffakıve~le oy- idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
~ı111 ''lan seyyar esnaf mtistesna Türk.iyeye gelitimiz münasebe nayacağına tüphe yoktur." tahlilatı, Oltra mikroıkopi, huıuai •· 
)~ ~ iizere diğer bilumum a- tile, Tüt'k bilginlerini, Türle mual- KomsomoJskaya Praoda gaze- ,,ıar istihzan. Kanda üre teker 
h_ ''t 1 h ed h . !imlerini ve büyük dil inkılabına tesi de diyor ıld: Klorür. Kollesterin miktarlarmm ta-'I! ~ ıcı arının er ner e, er 
~)'kit clursa olsun bağırmala- İftirak eden bütün arkadıqlarımı· "Dünkü maç Moskova fut- yini. Divanyolu No. 189 Tel: 23981 

~''ktır. "zı en samimi surette seli.ınlarız.,, bolcüleri için beynelmilel teknik 4001 
"•d R ·ı· J b ku ı h noıktai nazarından ne derece te-"•·ı. " nıaddeleri satan seyyar usa ım er, ugün nı tay a- , 

·"'<t ,ı ki rakki etmiş oldukları hakkında ~.ı.-,.ıı. da ancak sabahlan saat zıı~ı an ile meş.gul olan büro ile L' b k·ı d 
) 'it,~ ...ir tecrü e teş ı e er. 
ıtııı· eıı. İtibaren akşamları saat temas edeceklerdir. Aldığımız ma Galipler "·e mağluplar oyun 

~1 
;e kadar ve yalnız saltıkla· llıınata göre, M. Samoiloviç, kurul sahasından. ~ost olarak ayrılmış-

~ b\~erj bildirecek kelimelerle tayda tezini türkçe söyliyecektir. !ardır. Sovyet ve Türk oyuncula-
1\lllırına derecesi olmıyan ses- Diğer taraftan kurultaya ittirak rı arasındaki •karşılaşmaların hu-

~. l' 'lla bulunmaları caizdir. Pa- edecek olan Alman alimi Prof. Ti 
1 

susiyeti ve ze"ll'ki iş-te buradadır. 
~~tı etlerindeki esnaf ile dükkan- S 1 · h b Karşımızdakiler dostlarımızdır.,, 
'ı ~e il. bağırarak satış yapmala- ze'nin ayın l ine ge eceğı a er * * • 
't/' llıüşteri çağırmaları ya- verilmektedir. 

1 
1
• Türk Dili kurultayına bir Leh 

ı ~~ Bundan sonra, seyrüsefe- pııof~rünün de ittirak edeceği 
11~1 il.ı·ılacak bilumum yaylı ve haber almmıfbr. 
~e:İ binek .:e yük arabalarının 
;'lı "ı ekleri lastikli olacaktır. Ha
ı\~~Vcut olanlar, ilan tarihin durlar. '.Araba tekerleği imal ve 

tamir edenJerin lastiksiz tekerlek 
imal ve tamir etmeler> yasaktır. 

Atletleri davet 
Atletizm Federasyonundan: 
Semih, Mehmet Ali, Raif, Müfah

ham, Ragıp, Ziya, Besim, Fethi, Teo
harid ', Garbia, Sedat, Tevfik, Haydar, 
Necdet, Pomyos, Fethi, Mustafa (at
layıcı), Veysi, irfan, Ateş lbrahim, 
Karakaş, Papadöpuloa, Selim. 

lerin: 
1 - Altı adet fotoğraf, nüfus ka • 

ğıdı ve Ba.lkan oyunları için mu.hte· 
mel bir aeyahat için iz'n alınmak ıcap 
ediyorsa nereden ve ne suretle ala':a. .. 
ğı hakkında tafsilatlı bir puala .v~ ı • 
kametgah adreselrinin iki gün ıçınde 
Cağaloğlunda federasyonlar merke " 
zine bırakmaları. 1 2 - Ayni atletler:n ko§ucu, at_ ayı 
cı, ve atıcı olduklarına göre ~~agıda 

1 gu··n ve saatlerde Kadıkoy ata· 
yazı ı . . I k .. 
dmda muaıı;mle bırlıkte çbal.'~mal u • 
zere hazır bulunmalan te ıg o unur. 

Atıcılar: Pazar· Çarşamba (beşte) 
cuma (dokuzbuçukta) 

Atlayıcılar: Cınna (dokuzbuçukta) 
Ça~mba (beşte). 

Koşucular: Cumarteai • Salı (bet • 

Küçük kardeş 

ispanyada 

Bask memleketle
riyle hükumet ara
sında bir ihtilaf var 

MADRIT, 4 (A.A.) - Hüku
met halihazırda Bask memleket
leri~de mmtakavi bir ihtilaf kar • 
tısında bulunmaktadır. . 

Mesele Bask milliyetperverlerı 
' . B nin bir hareketinden ibarettır un 

lu daha timdiden radikallerin hü 
ıcfunetine, yani m.ıntakavi kanunu 
esasilere aleyhtar olanlara kar•ı 
muarız bir vaziyet alım~ardır. 

Unutmamak lazımdır ki, Bask' 
havalisinin milliyetperver mebus· 
ları, geçen haziran ayında . !"":d
rit ile Barcelone arasındaki ıhti • 
laf dolayuiyle zuhur eden hadi • 
selerıde Katalonyahlıı.rla elbirliği 
yapmıflar ve onlarla beraber Kor 
tezleri teı'ketmişlerdir. Mesele fU· 
dur: 

Bask eyaletleri belediyeleri, eya 
Jet meclislerinin nüfuzpnu tanıma 
makta ve bu mecli11lerin azasının 
mıntakavi metalihatı, katiyen na·· 
zarı itibara alınmaksızın doğru -
dan doğıuya hükfunet tarafından 
tayin edilmiş olduklanru ileri sür· 
Ulflktedirler. 

ugün milliyetperver .b~le?iye · 
meclisleri Bask eyaletlenıun iktı· 

d• nf'a- ·•erini müdafaa et • 
aaıme ..._. .. h.k 
mek balıanesiyie, buyuk ır o • 

·t te·lril etmek tasavvurundadır 
mı e ,.... b. k B k h. lar. Bu komite, ırço as ~'- lr• 

lt.rir.in mümessıllerinden te rek • 
küp edecektir. Bu komitenin teşk: 
li iç.n ileri sürülen sebep, asırıar
dano<..rİ devlet ile Bask memleke
ti arasında iktısadi münasebctleri 
tanzım etmiş olan mukavelename 
nin ••lıidaiaasıdır. Madrit hükume 
1 i, b11 komitenin yalnız iktrsadi me 
selelerle uğraşmakla kalmıyaral•, 
nasyonalist bir mücadeleye öna • 
yak oıacağını tahmin eylemel«e • 

dir. l . . 
Valiler, belediye meclis erının 

Lastikçiler 
Y eai verıilerden dolayı 

Vekalete 
müracaat edecekler 
Şehrimizdeki lastik fabrikala -

rr, lastik sanayiine yeni konulan 
vergi ve resimlerin ağırlığını teba
rüz ettireııek bu vergi tekli devam 
ettiği takdlrde yeni kurulan ve mil 
yonlarca lira yatırılan lastik san.ı 
yiinin tesisatının burada demir ol
mağa mahklıın olduğunu lktısat 
Vekaletine bildirmeğe karar ver -
millerdir. Lastik fabrikaları üstü 
keten altı bez ayakkabılarm kö • 
sele ve deriden yapılan ayakkabı. 
lara hiç bir vakit rekabet edemi
yeceğini, 18 milyonluk Türk nüfu. 
sunun 17,5 milyonunun ayaktca'hıa 
larm elinde olduğunu ilave etmek 
ted.irler. Lastik fabrikaları senevi 
en fazla 150 bin kilo kauçuk ge • 
tirtfiklerini, bunun kıymetinin de 
30 • 40 bin liradan fazla olmadı • 
ğmı halbuki ayakkabıcıların ha • 
riçten getiNlikleri deıri ve köııele • 
nin bu mikdardan çok fazla oldu 
ğunu bildirmektedirler. ---

lstaabul tahsil müfettişliği 
r.toanbul tahail miifettitliğine ta -

yin olunan Beyoğlu t..b•il müfettiti 
T evfik..!!.oıaim &y yeni vazifesine hat 
la.mıtlır. Uzun müddet Divanı muha.0 

seba.t mÜrakıpl"ğinde bulunmuş olan 
Tevfik Besim Bey Avnıpada tahsil et 
mit lı:ı~tli hukukçularımızdandır. 

toplantılarını menetmitlerdir .. Di
ğer taraftan gizli gizli bir takiUl 
içt.malar aktedilmektedir. 

Dahiliye nazırı, matbuat mü • 
mı;ssillerine beyanatta bulunarak, 
Bahk belediyeleri tarafından itti • 
haz edilmis olan hattı harekc;ın 
k.muna m~gayir olduğunu ve hu · 
kumetin eyaletler komitelerinin in 
tihabını menetmeğe karar veımiş 
bulunduğunu söylemit~ir. 

Bask belediyeleri, bu mcmurı. 
yere kulak asmadıkları takdirde 
Dahiliye nazırı İcap eden tedbirle 
ri alacak ve harekete geçecektır. · 

Yukarıda iaimleri yazılı olan atlet- te) 
' 

'~bıı.ren bir sene içinde teker· 
ibtik tıı!kmağa med>ur-

• _:_~~~~~~~~~~~~~~~_;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hindenburg'un vefatından sonra: Propaganda 
Politikası \

\ İstanbul kumandanlığı sa -
tmalma komisyonu ilanları 

J 66000 ~!fo Koy n ve Sığır Eti. 
M rmar Ussübahri "uman aolı (Başı 1 inci sahifede) 

çUc hwusatta bizi anlamak iste -
miyen bütün dünyayı müteveffa -
nm azame•;i huzurunda sükUta mec 
bur eden -:e gölgesile Almanya -
nm tarihini karalay;ıın bu feci anda 
Hindenbul'g bize miraç olarak bı
rakmış olduğ ananeye ancak bir 
suretle tevfiki hareket edebiliriz: 

Büyük ölünün ha.J ucunda ebe
di Ahnanya.mızm ve onun A'llTW. -
padaki muslihane vazifesi -111a 
AJın.ıı.n milletinin aaflanıu eıkJqtır 
md,. 

M. Heu Ba.pıelal oluyor 
BERl.lN, 4 (A.A) - Ha-ns 

' ,;-mdan: E,kuri}'et(e iyi maIU 
ma.t af~ olan nasyonal aosya
hl mahafilde M. Rudolf Hess'fo 
Başvekilet makamına getirileceği 
mütaleaar ileri eüriilmddedir. Ha 
va- ;,Ieri nazırı M. Georing'in esa. 
sen pek ağrr olan diığer vuifeleri-
~ 'I; m "met.en bu işi denolıte etme 

• verilmemektedir. M. 
nn deflet reisi "t'e:ı:aifini de -

nlıre etmif oldllğu haberi Alman 
lıaRunda bir hayret uyandırmıştu. 

Nasyonal sosyalistlerin vücuda 
getirmiş oldukları milli camiaya 
njmen balkının kumı ezamr Hit. 
leri otoriteıı bir fırka rei&i ve bin
Jle!Öı::e haya yanaJm&Z bir 
adma addeı-ktedir. 

Hindenburgun Yahudilerle pro 
eetan kilisesinde vicdan hürriye -
ti fehlndeki müdahaleleri, büyük 
bir tesir hasıl etmi, idi. 30 kanu
nusani 1934 tarihimle Rayiştağ ta 
rafından ittifak ile kabul edilmiş 
ela-n ve Almanyanm yeniden ihya 
ve imanna ait b..ıw-n kanmmn 
'dördüncü maddesinde .c>yle denil
mektedir : 

"Alman hükômeti, yeni bir Ka
nunu esasi vücuda getirebilir.,, 
HVıdenburgrm vasiyet~ 
BERLlN, 4 (A.A.) - Havas A 

jansı muhabirinden: Maretal Hin-
~ . 

denhurg'un cenaze mera-sı-
mı yapılması için verilen 
ve gen aLnan emirlerin sebebi, 
ıayanı itimat membalardan 
alın.an haberlere gö11e, vasiyetna
mesinin bulunamamasıdır. Vas.i -
yetname, Berliooe, riyasetic:Um • 
bur sarayında, ve miralay OUar 
Von Hindenburg ile ailesi wafm 
dan Neudeck şatORUK!a aranmak
tadn·. 

Nereye gömülecek 
BERLIN, 4 (AA) - Havu mu 

ha.birinden: Bazı haberlere göre, 
Hindenburgun T annıenberg' e gö -
mı.ilmesine ailesi tarafından mu • 

afakat ed.ilmemi,tir. Çünkü Ma -
~in t0n ıı.rzusu, Neudec:k'teki 
küçük kabristana göıülmektir. Bu 
terait altında Tannenherg'de sah 
aiiDii aa.dece mera.s yapıNcak -
tır. 

Taziyeler 
ViYANA, 4 (A.A.)) - Salz • 

burg ve yukarı Avuııturya valile -
ri, Salzburg ve Lin:ı: Alman baş
komıol<Mlarııu ziyaret e<lerek Ma
re•al Hindenburg'un ölümü müna 
aebetiyle taziyetlerini bildi~ler 
·~· ~ aır. · 

Cenazenin bafl ucunJa 
NEUDECK, 4 (A.A.) - Neu

deck'te bulunan gazetecilerin, dün 
Hindenburg'un cena:ı:uinin bulun 
duğu odaya girmelerine müsaade 
edilmişti. Mareşal, elleri ka vwı -
IDllJ bir halde, uyuyor gibi görün
mektedir. Kunıetli çehresi, balmu 
ma igbi oımu.tu. Ayak ucunda bir 
çele* bulunan basit madeni kar 
yolanın yanıada, ellerinde lulnıç
lan, dö:~ zabit nöbet beklemekte
'dir. Cesedi örten beyaz çatşafm 
izerinde bir kUJ'!Ull Tardı. Bn, Sa
'dova' da., mülazim Von Hinden -
burg'un miğferini delmit olan 2 
fnır?Undan biridir. 

Ziya.retçiler, Mareşalin terci -
laua obrmııf olduğu odaya alın -
mıtlardrr. Çalı.pD& Mwm,la Mare 
talin boydan boya bir resmi vudır. 

Muhtelif hatıraların bulunduğu 
bir camekin içinde, Mareşalin Sa 
d..vada mülizim iketa iftirak et • 
un. olduğu harpte delinen miı;fe· 
ri vardı. Kütüpbanes.inde birçok 
fahri diplo-ıa.r, falııri ~ri
lik- mektupları ve Reisiciımhura 
verihııit fahri doktorluk diploma
ları doludm. 

Drvarda "harpteki kahramana 
ne vaziyetinden dolayı,, Japon hU 
kômeti ta.rafından Mareşale hedi 
ye edilmit bir kılınç vardı!'. Ye -
mek odasında, Ahnan hükumeti ta
rafından 85 inci yıldöümü müna
ıebetiyle hediye edilmi• bir Sevr 
porslen takımı görünmektedir. 

Gazeteciler, akşam üzeri Mare
,alin gezinmeği sevdiği parkı ve 
-.:tlaclınm medfun bulundugu me-

zarlığı ziyaret etmiflerdir. 
Sadakat yemini 

BERL1N, 4 (A.A.) - Ordu 
nazırı ceneral Fon Bllom~rg, 
Führer Hitlere bütün kara- ve de
nİz zabit ve zabit vekillerile ef • 
radının 2 ağustoa tarihinde Al -
manyanm müselli.h kuvvetlerinin 
baıkumandanı aıfatile kendisine 
sadakat yemini yapmıf oldukla
rım bildirmiştir. 

Dü.nyaıı/a tevüt et1iii ckiJer 
PARlS, 4 (A.A.) Havu aj-

aından: 
HiOOenburııun ufulünün ve Al

manyada bütün kuvvetlerin M. 
H' Jeria dmcle toplanmas.rnın si
yasi neticeleri, b ·· ün dön ya ga
zetelerini meJgul eden mevzu ol
muıtur. 

Leh sazeteleri, Hincl.ealMı:r ırun 
iJümiiniiD Alma.nyanm aiyasi ba
yatı üzerinde der<hal bir takım ne
ticeler tevfıt eıtmesine ihtimal ver· 
memektedir. 

K1Vjet Polsla gazetesinin mü
t:aleasına iöre, Hiıuleaburs. bir 
timsal idi ve b itıöaria memle
ketinin tarihi üzerinde nüfuz ve 
tesir icrasından hali kalmıyordu. 

Avusturya gazeteleri, endişele
rini sizlememektedir. 

Reicba.po1t sonıyor: "Hitler 
ile Alman ordus dan haagm ö
tekini yutacak.,, 

Hitlerin feci tecrübesinin me
suliyeti nilıayet Hindenburga yük
letilecek ve Mareşal Alman mille
tiain tariılriDcle askeri ve siyasi 
çift felaketin amili olarak görüne
cektir. 

Neue Wienerr Tagblatt, diyor 
ki: 

" Hitlerm b\ltün kuvveti Al
man ordusunun gölgesine sığm -

(Başı l inci sahifede)) 

de pek büyük siyasi muvaffakıyet
ler elde etmis memleketler vardır. 
Zamanımızın' politikasında asıl o
lan hakikat ve adalet değildir. Mu
vaffakıyet içi.D her vasıta mübah 
sayılıyor! 

Sovyet Rusyanın propaganda 
makinelerinin dünyanın her tara -
fında ne ginel iflediğini biliyoruz. 
Hitlerizm'i müdafaa için Alman
ya'nm Propaganda Nezareti tara
fmdan ne emekler aarfedildiğini 
her gün görüyoruz. Fqistliğin, 
bütün dünyaya .aımı bir akide ve 
kültür meV2uu olduğunu anlabnak 
için Mussolini ltalyaunın nasıl çır
pmcbğı gÖ2ümiizün önündedir
F ransaya gelince: bu sahada onun 

a ~alanndaa geri kaldığı 
yoktur. Hele fU son zamanlarda 
beynelmilel polifka sab.mT(la. 
Frama'nın ka.:ı:anchğt mııvaffakı -
yetlerin çoğu; d~ di
li ile "t'e maııbuatımn laıvvetile çol: 
iyi idue eUiğj prepagarıda politi
kasına medyun olduğu muhakkak
trr: lngi1.tere'yi ve Amer'ka'yı, es
kidenberi istinat ettiği emniyet le· 
zine ııetirmdr. için Fransa'nm sar
fettiği mesai, bllflı baııına bir taJ
serd" r. Almanya'yr dünya sulbü 
için ve Büyük Britanya'nın emni
yeti için bir tehlike halinde göste
ren sebep, yalmz Berlin'in siyasi 
hataları değil, Hitler Almanyası 
aleyhindeki menfi propagandalar
dır. Londra; bir Fransız hava or
dmunun hücumundan değil, daha 
çok ailahsız Almanya'nın tayyare 
filolarmın taarruzundan korkuyor. 
Hitler'in, Yahudilere karşı tatbik mııtrr.,, 

Ordunun Tolü ettiği poılitika; herkesin bildiği bir 
PARİS, 4 (A.A.) - Matin feydir. Niha-yd Almanya'.nın sırf 

gazetesi yazıyor: dahili bir meselesi olan bu hatalı 
Alman sİ'yaaetinde Alma-n or- siyaseti, dünyanın siyasi ve içtimai 

dıuunun rolü, bi:lhaHa 30 haziran en büyük b ir cinayeti gibi gösteren 
vakayiıinden sonra, çok esaslı ad- feYi Hitler'in aleyhinde mütemadi-
dedilmektedir. Bu rol, iki günden yen işliyen tahrikat ve propagan -
beri biraz silik görünmekte ve bu da makineleridir. 
bal, bu zevahir altmdo. ~ •,eri sı- Almanya, son zamanlarda mali 
nrfm esaslı bir rol oym:m~da ol- ve iktrsadi bazı müşküllere maruz 
duğu tiiphesmi bthakktn uya-n- kaldı. Öyle ki, bu büyük memleket, 
drrmaktadır. günün birinde birdenbire çökebi-

2 ağustos tarihinde yapdan lir. Bu ihtimali gözönüne alan Bü-
ve herkesi hayrete dütüren hare- yük Britanya ve Amerika Hükô-
ket, ancak ordu ile mvtabık ka- metleri, Almanya'mn kalkınması, 
lmarak yapılmıttır. Ordu, millet daha doğru ayakta durabilmesi 
nezdinde esıdi.iııin sehhar bir için yeniden baıı krediler tenıini-
tercümanı olarak Hitleri muhafa-
za etmenin kendi menfaatlerine ne çalı~ıyorlar. Çünkü Almanya'-

! - h km · · nm yıkılması; bu iki memleketin 
uygun ° acagına ü etmı§tır. mali ve 11'~di vaziyetlerine çok 

Fakat Hitlerin ordu için e- dohmur. Bana karfı Fransa mat-
min bir müzahir olman ~ile. 

Ordunun müsamahası ve hat- buatmm iildığı vaziyeti ve açtıkla-
ta müzahereti ile yükselmiı olan 11 mücadeleyi görmeli: Almanya' -
adamı orduya ne gibi itilif bağ- ya yeni bir kredi verdirmemek icin 
hyor? "İtimada olan ihtiyacı ile,, binbir dereden su getiriyorlar! -
Alm- milleti,, '1Niyet ve mal.:- Avusturya Bafvekili Dollfuss'ün 
sallan ile,, Hitler ve muayyen ar- öldürülmesi; hasımları tarafından 
zuları ile ordn araunda derin bir Nasyonal - Sosyalist Almanyası a
uçurum açılın~ üzeredir. leyhinde t iddetli bir propaganda 

Hitler, esiresinin esiridir. Her harbi açılmap sebep teş -
ne olursa okun Hitler timdi mes· kil etti: Sanrrsmız ki, mü
ldri hayatının zirve.indedir ve teveffa Dollfuu'ün katili, bi:z-
bundan böyle tamamile karııık zat Hitler' dir ! Fransız gaze-
iktiısadi bir vaziyet ile mücadele teleri, Dollfuss'ün katli meseleain-
halinde bulunan efkin umumiye de Almanya'nm mes'uliyetini bil-
kartı.sında yalnız kalacaktır. husa ltalya'ya karfı tebarüz ettir-

Gazeteler, mumaileyhio bu im- meğe çalqryorlar: "Mösyö Hitler, 
tihanr nasıl geçireceği sualini 'A 

vusturya'nın isti'kliline hürmet 
sormaktadırlar. 

Figaro gazetesi diyor ki: edeceğine dair Mösyö Mussolini'-
y eni bir tecrübe bqlı:yor. Bu- ye söz vennişti. Sonra sözünü tut-

man neticelerini timdiden tahmin madı. Nitekim aon Avusturya ka-
etmek mümkün değildir. nşıklıklarında Hitler'in parmağı 

18 aydanberi Hitler ve üçüncü var; Fü rerin bu hareketini, Duçe 
Almanya, demagoji ile feDİyetler affedebilir mi? yolunda Mussolini 
arasında saplanıp kalmıştır. Bu 1 
feci nizam masrafım bedbaht AI- talyasını, fena halde kıtkırtıyor -
man milleti ve onunla beraber lar. Yalan vakitlere kadar, Antlus 
va.i mikyasta Avruııa ödemekte- meselesinin, Avusturya istikli.li 
dir. . ' davasının fampiyonu, Fransa idi. 

BERL1N, 4 (A.A.) - BugÜn Şimdi Fransa, sahneden çekildi; 
neşredilen bir emirnamede 19 a- onun yeri · ltalya tutuyor. Muuo
ğustosta yapılacak reyiimın tek-
li tesbit edilmektedir. lini'nin nazarında Alman tehlike-

Rey puslasmın üstünde M. sini her teyden •büyük ve korkunç 
Hitlerin Dahiliye nazırına gön- gösteren amil, Fransa'nm propa -
derdiği Ye içinde reisicumhur ön- sanda politikasıdır. 
vanım taşnnakla beraber mezkôr Propaganda politikasının kuv -
vazifeyi deruhte ettiğini bi:ldirdi- "t'et ve tesiri baldwıda. ba-
ği mektubun metni ve eza reyi 
im yapılması huauaunda hükiime- ya.tta-ıı ab.n.llUJ canlı birçek 
tİll kararı yazılı bulunacaktır. misaller daha gösterilebilir. 

Bunun atağısında u "Alman Bütün bu miaillerden bizim de 
erkeği ve k duu, bu kanunda der- dera almamız lazımdu: Siyasi ve 
piş edilen tarzı halli tasvip ediyor milli propaganda, zamanımızın 
musun?,, Suali yazılıdır. medeni bir İli olmu~. Bu ~ede 

Birinde "evet,, ve diğerinde medeni alemin seviyesine çıkma-
"hayır,. ibaresi yazılı iki bane mız lazımdır. Biz, propaganda sa
v ardır. Müntebip reyini bu hane- hasında ne yalan aöylemeğ, ne de 
lerden birine koyacağı salip i§are- mübalğaya gitmeğe muhtaç deği
ti•le ııöaterecekt.ir. liz. Türkiyeye, Türkiyenin dahili 

PARIS, 4 (A.A.} - Fransa-
nın Berlin sefiri, Mareıal Hin- ve harici politika.sına, Türk inkıli-
denburgun cenaze merasiminde hına dair olan hakikatleri olduğu 
Fransız reisicı.ıımhurunu temail e- gibi cihan efkarı umumiyesine an-
decektir. )atabilirsek yeter. Türk Cumhuri -

PARlS, 4 (A.A.) - Hükü- yetinin onuncu yıldönümü münase-
met, Hindenburgun cenaze m,.. betile gösterdiğimiz tenvir ve irııat 
rasiminin icra edileceği sah g~ heyecanını; devamlı bir surette ya. 
nü umumi mebaninin bayrakla- fatmahyı~ 
rmı matem ııı )anıeti olarak yan 
çekmesine karar vermiştir. 

Sürt Meb'usu 
MAHMUT 

lstanbul Kumandanlığy 
kıt'at ve müessesatı için 30 a-
det yazı masası pazarlıkla 
satın almacaktrr. ihalesi 
6-8-934 pazarte&i günü saat 
15 te dir. Taliplerin tarl
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa. iştirak için de o 
gün ve vaktinde Fındıklıda 
stanbul Kumandanlığı" Satm 

alma komisyonuna. müracaat
ları. (23) (4422) 

• • • 
Hayvan Hastahanesi • 

nalbant kursu efradmm. kursu
na sarf edilmek üzere 5 ton al 
Demiri pazarlıkla. satın alma.-
cakbr. 1 alesi 6-S-934 pazar
tesi giinü saat 15,30 da dır. 
Taliplerin IU'lııameyi gömsek 
üzere her g\in ve par.ulı.ğa 
~tiralıı: için de o gün ve vak
tinde Fındıklıda. İstanbul im· 
maııdanlığı Satmahna Komiıt
yonuna müracaatları. (24 
(4423) 

• • • 

Satınalma Hey'ti ReisliğindeJJ 
Deniz Efradı için lüzumu olan yukarda cins "'."e J11I 

yazılı Koyun de Sığır Eti k \palı zarf usulile m~ 
vazedilmiş ve 25 Ağustos 931 cmnarlesi saat 14 ele lı 
icra kıbnacağından taliplerin ~artnamelerin almak ii'Zf ~· 
tanlml'da Kasunpaşada Deniz Levazını Satmalına ve I ~ 
te Kumandanlık Sabnalma Komisyonlanna .. acr~ 

lstanbul Ziraat Bankasındaıı: 
Karyesi Cinsi Mevki Mıktarı 

M. 2 
Maltepe Tarla Küçükyalı 3676 
B ,, Ceseriid 91!} 

... .. ... 919 
M qıe Ji .IC~ Es . Va- J 

ls. 
Dalay Tarı& Tav~ 103'1 

,, , 
p .. .... 313 

,, , 

Zagra 761 300 ,, " 
Maltepe Tarla K.uru- 1071 200 ''" 

çeşme J 

Hay-,an Hastanesi ihtiyacı 
için on ton kok kömürü pa
zarlıkla satın almacalcbr. iha
lesi 7 -8-934 Sah günü saat i 
15 tedir. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa ve iştirak için de o gÜn 
ve vaktinde Fındıklıda lstan
hul Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna üracaatları. 

'l"üzde yedi buçulı pey akçeleri ve ihal'e fxdelleı} ~ 
ten. veya gayrimübadil bonos · :ylc öclenmıek üzere yııılP'"... 
yazrh gayrimübadiller şartnamesine tevfibn açık art 
ile sabşa konulmuşt . ihaleleri 18-8-934 Cumartesi 
on beşte yapılacaktır. Talipl rin mezkiir saate kadat, "Jı 
akçelerini yatırmaları lazım ır. Sene· Haliye vergisi pv 
diye nısumları müşteriye aittir. (4262) 

lstanbul Belediyesi Sul r 
İdare i eıı: (25) (4424) 

• * • 
İstanbul kumandanlığı efirat 

mutbağı tamiratı pazarlıkla i
hale edilecektir. ihalesi 
7-8-934 salı günü sat 15,30 
dadır. Taliplerin Keşif ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde Fındık
lıda İstanbul Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonuna mü-
racaatları. (26) (4425) 

" " * 
Kumandanlık Binası tami

ratı pazarlıkla ihale edilecek
tir. İhalesi 7-8-934 salı günü 
saat 16 da dır. Taliplerin ke,if 
ve şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve pazarlığa İştirak 
için de o gün ve., vaktinde F m
dıklıda İstanbul kumandan
lığı- Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (27) (4426) 

• • * 
İstanbul Kumandanlığı 

lat'at ihtiyacı için kapalı zarf
la münakasaya konan 32,000 
kilo sade yağına geçen ihale
de verilen fiat gali görüldü
ğünden pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 8-8-934 çarşamba gü
nü saat 15 te dir. Taliplerin o 
gün ve vaktinde Fındıklıda İs
tanbul Kumandanlığı Satma! 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (28) (4427) 

••• 
Fırka kıt'atı ihtiyacı ıçın 

kapalı zarfla münakasaya ko
nan 18,000 kilo Sade yağına 
geçen ihalede verilen fiat ga
li görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 8-8-934 
çar§amba günü saat 15,30 da 
dır. Taliplerin o gün ve vak
tinde Fmdıldıda İstanbul Ku
mandanlığı Satma1ma komis
yomına müracatları. (30) 
(4428) 

* it "' 

Gümüşsuyu hastanesinde 
bulunan 15 adet mikroskopun 
tamiri pazarlığa konınu§tur _ 
1ha1eıi 9-8-934 Perşembe gü
nü saat 15 le dir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
giin ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda İstanbul Kumandan
lığı Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (31) (4429) 

.. 
Gümüpuyu Hastanesi ih

tiyacı için 500 adet Piliç ve 
1800 adet Tavuk açık müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
9-8-934 perşembe gÜnÜ saat 

1 - Kağıthanedeki te•şilı havuzları için 6,600 ~e~ 
mik'c.bı Sultan Çiftliği! kumu satın almması kaP"' 
zarfla eksiltmeğe konmuştur. • 

2 -- Eksiltmeye girmek istey~nJer Takıiın'de Sır~ 
]erdeki idare veznesine müracaatla birer lira ~ 

şartnameyi alabilirler. 
3 - Teklif zarflarmm nihayet 15-8-934 çarşamba ~ 

3aat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması ]sv 
dir. Bu saatten sonra t eklif kabul edilmez. (4457) 

lıtan bul Be edlyesi Sular 
ldaresindeos 

1 - Kağıthanedeki ter§İh havuzları için 3,900 "",i 
l1111~'abı Küçük çekmece kumu satın alınması. kapah ı 
la eksiltmeye konmuştur. fi 

2- Eksiltmeye girmek İsteyenler Takıim'de Sıral 
vilerdeki idare veznesine müracaatla birer lira verip §;.,.tıı' 
nıeyİ alabilirlirler. 

3 ·-Teklif zarflarının nihayet 15-8-1934 çarşaınbıt ~ 
nü ıaat on dörde kadar Müdürlüğe verlJmiş olması lazIJJJJıt 
Bu saatten sonra teklif kabul edilmez. (4458) 
~~~~~~~~~~~~~~~~----...,,,/ 

Galata ithalat Gümrüğü 1 

- dürlüğündeo• 
Adet 
8000 Granit parke taşı i' 

Yukarıda yazılı 8000 kusur g.ıranit taşlan 5-8-934 rıV~ 
hinden itibaren açık arthrma suretile satılıktır. Iateklilev~ 
24-8-934 salı günü saat 17 ye kadar Satış KonıisyoJllllla tJ' 
racaat etmeleri. (4416) / 
~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

15,30 da dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 

ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fındıklıda latan 
bul Kumıtndanlığr Satmalma 
komiıyo una müracatları. 
(29) (4421) 

İstanbul Levazım Amir
liği Satın Alma Komiayoau 

lianları 

------------------------İstanbul Levaznn Amirli -
ğine bağlı kıtaat için 932 ton 
Tüvenan kömürü 22-8-934 
Çarşamba giinü saat 14 de ka 
palı zarfla alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gÜn 

ve taliplerin belli saatten ev -
vel tekliflerinin T opbanede 
komisyona vermeleri. 
(143) (4166) 

Bozcaada salh hnkuk 
den : 

4702 

maJ.kemesi.n. 

BOEca adada Yeni mahallede mükim 
ve Kımi dolayiıiyle daimi blı: tekayyut 

ve muavenete muhtaç ölü Kanıbaba Meh 
met kızı S Yatında Şükran H.a umur ve 
muameli\tmı tesviye ve tedvir etmek ve 

bizzat hizmetinde bulunmak üzere hala
sı Unzile zevci lbrahim oğlu Ayni ma

halleden Musa efendinia ılöıot •- müd. 
det! vasi &ayia eılilmiJ olduğu kanunu 

Deniz yotıarJ 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy J{öp~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Miill~Jıl 

----·Han. Tel 22740 __ ... 

IZMİR SÜ 
lakenderiye yol~ 

EGE vapuru 7 Aiustoa Sft. J' 
11 de Galata rılıfnnındall Jı #" 

kacak doğru l:a:mir, Pire,~· 
cleri:re'ye g ec:.elı: ve dön~ 

~~~~~~--<!!!7 
Batın yolu 

A ,.,,.tol 
BURSA vapuru 6 --~i 
PAZARTESİ 19 da Sif ıl 
rıhtımından kalkıu:aktır. ~ 

Trabzon yolu 
A"ustof 

VAT AN vapuru 7 il Jştl 
SALI 20 de Galata rıh~al>
kalkacak. Gicli te Zonıul ~ 
İnebolu, Sinop, Samsun. fa 

01
,. 

Gireson, Vakfrkebir, Tra~ e· ·r" Rize'ye. Döniilte bunlara 1 a ,. 
ten Sürmene Ordu'ya uğraY' 
cakbr. (4439) ~ 

.. ,, 
medeninin 371 inci maddesi _.ucibi" 

ilan olunur. (1657> 

o 

•i 

1 

• 
~ 

ot 

• 

\ 
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Kıtaat ilanlan. 'W 

ısJ~~\~~~ı~E%~~l~cı Yerli Fabrikalar mamula- idaresi Müdürlüğündan Satım komisyonundan~ 
- ırncuı Han, Telefon: 22925. tından (20,000) kilo çoraphk Fabrika ve Gemiler Malzemesi Listeai -. ..,.. lıtanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar 

T b J yün ipliği kapalı zarfla müna- Mıktar Eb'at Cinsi ihtiyacı olan et, ekmek mevaddı müşteile ve hayvan yemi 
ra ZOD yo U kasaya konmuştur. ihalesi 6 50 Kilo ; 3 m/ m kalınlığında Kılngerit-lngiliz Mali 21-8-934 tarihine müsadif sah günü saat 15 de ihale edilmek 

Dumlupınar vapuru 3 Ağustos 934 tarihine mü&a.- 50 ,, 4 ,, ,, Grafitli amyant üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliple 
Ağustos dif pazartesi günü saat 15 de 50 ,. 3 ,, ,, ,, ,, rin şeraiti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkôr 

PAZAR günü saat 20 de Galata yapılacaktır. Taliplerin şart- 30 ,, .\ 3 ,, ,, Beyaz ,, günde İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muha 
tıbunundan kalkacak. Gidiıte Zon- name ve nümunesini görmek 2 ,, 10 ,. ., Fiber sebeciliği nezdindeki Komisyona müracatları ve teminatr 
~:'1dak, lnebolu, Ayana!<, Samsun, üzere her gun·· Ankarada M. 200 Adet T ~ lı · akk t li t klif fl kA t kad unye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö- ek agız Karpit lamba memeaı muv a e e zar armı mez ur saa a ar vermeleri. 
•el T M. V. Satmalma Komisyonu- 50 Katranlı lar--'a (4136) 4823 

•, rabzon ve Rizeye. Dönüıte ., !>"U 
lı~nıa,.,. ilaveten 01, ve Siirmeneye na müracaatlar ve münakasa- 20 Top Topu bet okka Yelken bezi 
ugr,,Yacaktı ya iştirak edeceklerin o gÜn 50 Kelep ,, lpligı~ · S hh t f • M V 1. } 

r. ve saatmdan evvel teklif ve 
2 

Sandık 120 x 60 .,., Cam 1 a ve çtımai uavenet eaa eti 
~.lR HANIM ARANIYOR bteminatkamektupl~_.,, maKk- 30 Kilo Dizel Marin Marka ~ Metal Hudut ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlüğünden; 

~lititçey; nıükemmelen bil- n biraz uz mu bil"-·fo mezKur o- 100 Adet 1/ 2 m/m - 2 mim ye kadar lspiral makkap , Kapalı zarf usulile İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer 
tnııhasebeden anlar genç bir h.... miıyon Riyuetine tevdi eyle- l50 2 lO kezi için 1000 ila 2000 teneke ve açık münakasa ile Çanak 

~Yor. Taliplerin tekliflerini referans meleri. (3964) (2) 00 " M " · " " " " " .ı. kale Merkezinde teslim edilmek üzere 400 teneke Benz1°n ırııe. ~ ~ 4669 2 arangoz ıçin 1 - 2 No. lu znnpara kağıdı: ";!' 
lı:ut~::til~ 1353 numerolu -ta • * • · •. ·, 250 " Demir için 1 _ 2 No. 1u zımpara kağıdı satın alınacaktır. Münakasa 11 Ağustos 934 cumartesi 
- reııne röndenneleri. Hava lataatı ihtiyacı için 100 :: Pommel 50 Büyük 50 Küçük kapı menteşesi. gÜnÜ saat 14 de Galata' da Kara Mustafa Paşa aokağmda 

160 ton kok ve 270 ton ma- 100 ,, ,, 50 ,, 50 ,, Pencere ,, lstanul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Ko-
lLAN 

'1uk.Jd-- . . .1 • • aıl 
liiiın -- un ticareb t e ıflig et• 
lılc 11ratarc1a ticarethanenin baadar-

Ve llrnuru idare.inde i&tihclam ma• 
ilan l<arabet Tüfenkçiyan efndinin ne 
IQbık ti 
. taretban- ve ne de halihazırda 
ııl . 

el.lnekte olduğum Balat un fabrikası 
:.~•latı hususunda hiç bir sıfat ve --•y o otı kalmadığı alakadaranc:a malW.. 
°'trıaı. .. uzre ili.n olunur. - ACOP DECIRMENCIYAN 

iLAN 
T;taretbıınemin umuru hesahiye •e 

ida.; . 
Yeaınde İstihdam etmekte oldu-

i1ttıı Karabet Tülenlı:ciyan efendinin n

<ifeıin h' • ıtam verilmi, olduğundan 
kendi · · hi ."nın ticarethane namu hesabına 

ç bır gu"na ---' el"L" • bu mucune'leye s anıyeti .. 

lunınad - l" ıgı a akadaranca malüm olmak 
İİ<re ·ı· 1 an olunur. - VAHRAM YAVRUYAN 

l<adıköy icra dairesinden : 
Birbor t . , •tif d cun em.ını 1s ası :ZDBDID a 

~be~ olup satılarak panLy• çevrilme-

11 lnukarrer bulum.n muhtelif cin• ev q

Yaıı 9.g.,934 Pertembe ırünı.i nat 10 daa 
12 Ye kadar Kızıltoprak çarıısmda açık 
'l'tt)rrna ile satılacağından yüzde iki 

~\lçuk resmi delliliye mütterisine ait 
01"-k üzere taliplerin mezkUr rün Ye 

""'tı.. ınahallinde bulunacak memura 

.::::••caat eylemeleri ilin olunur. (1668) 

lıtanbul S inci icra memurluğundan: 
Oınıanbeyde Murat bey ....-....... 

3 
lı nunı~raJı dairesinde miikim iken holi 

Q~ır ikaınetgilıı malum olmayan Naci 
·Ye Harikte yanan dairemizin 

:l2..~6 numaralı dosyasile Furtun za-· ~ ~rat Beye borcunuz olan 360 linı 

itip .ı_ harikten mukaddem yapılan ta. 

t..ı, ta)°"ile iktisabı kat'iyet eden borç

lı dolayı mahpusua paraJ19 çevrilmesi 

d ~dairi karar ve ilanlar celp ve yeni-
"'1 doı k" ed"-' · aka Ya 11.f&l u.nı•t ve mera m ~ 

"'ll>ca da icra iflas kanununun 103 cü 

llıı\ddeıine kıyasen bilihbar icranın de-

~karar verilmiştir. lhbarat icrası 
· - llaınına yazılan muhtırada ikmeta

t.;ı,, 
ıı.., n~~ meçhuliyeti muı.a,ir ı.afm-

t-., "erilen şerhle iade edilen ve zabi

t' • hpılan tahkikatta hadiseyi mü..,.. 
ıt bulunmakla tebliğin ilinen ifasına ka-

~ v.~•ilmiştir. Tarihi ilandan ib"b-
run İçinde bu it bakkında vaki iti

'tın dairemizin 934-92 n-..lı dos

:-.ıııa hildinneniz akıi halde iennın de

~ edeceği tarafınıza tebliği :zaruri 11Nh 

tı.._ h;:ı. .. k o olmak .. .., - - 1• · l'J wtLDlune aırn uzre IlilD oııru .. -z. (1665) 

ıı...iktaş icra daireoinden : 

l\t..ı.cuz olup paraya çevrilmen ka

"'-•laltrrdan iki atla bir ara'-un dell&li-
~, Ve 'hal uJ • 1 • . , • 

ı e p resun en mutterısıne ait 

oı....ı, üzere 15-8·934 çarşamba &'iinü 

~t 10 dan 12 ye kadar Fatih At paza

"ııd, satılacağından talip olanlanıı o 

·~-'·"e o saatte hazır bulunacak olan 
"'tıa.. müracatlan ilaa otunur. 

'-........ (1659) 

~"lt~et S inci sulh hııkuk mab
e&inden : 

~i,. • L_ '--' '-da ene .... pse mahıuım Mahmutpa-
.. d llterdiven çıkmaz sokağında 4 No. d 
.... ~ llıulcim, halen umumi hapishanede 

'i t Pı.ıı 328 doğumlu Mehmet oğlu N u

' E, nin kanunu medeninin 369 uncu 
ddeı' ·ı,· d k' 11._ 1 mucı ınce aynı ev e mu un an .. ...,,. 

" : Ve h.aıren velisi Ha.sene hanımın 
\~•ti altına iade edilmit olduğu mez

"' lı: ,_ aııunun 371 inci maddesi mucibin-
" it· '" ol .. nur. (1674) 

den kömürü kapalı zarfla alı- 200 ,, Pencere Düğmesi misyonda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerini gör• 
nacaktır. Şartnamelerini gör- 50 ., • 25 Büyük 25 Küçük gömme kapı kilidi mek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü 
mek isteyenlerin her gün öğ· 50 Paket Muhtelif Boyda Ağaç için Vida dürlüğü Ayniyat Muhasipliğine veya mezkiir Merkez Baş-
leden sonra ve münakasaya 50 Kilo " Tutkal tababetine müracaatları. (4012) 4681' 

iştirak edeceklerin 13-8-934 1 Düzüne 5.5 ve 6 Santim eninde tek ağızlı rende pıçağı 
pazartesi gÜnÜ saat 10,5 da 1 ,, 5.5 ve 6 Santim eninde Pilinya rende pıçağı 
teminatlarile irlikteM. M. V. 2 ,, Birer metrelik Ağaç ınetre 
Satmalma Komisyonuna mü- 10 M kal • ,, arangoz ernı 

racaatları. (3965) (3) 10 Kutu 3/ 16 pus Havsabaşh Civata ve Somun muhtelif 

• • • 
4670 Boy 

10 
10 
10 

" 
1 

5 / 16 " .. rl " " " " 

., 3/ 16 ,, Yuvarlak başlı,, ,, ,, ,, ,, 

" 5 / 16 " " " " " " " 
Van gölü Gemi işletme idaresi Gemi ve Fabrikaları için 

Hava ihtiyacı için 5600 
metre kaputluk kumaş kapa
lı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartname ve nümune 
lerini görmek isteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve müna
ka&a.ya iştirak edeceklerin 
14-8-934 cumartesi gÜnÜ 
saat 10,5 da teminatlan ile 
irlikte M. M. V. Satmalma 
K.omiayonuna müracaatları. 

lazım, cins veevsafı yukarda yazılı 29 kalem malzemenin 20 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi 20 
Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 de Birinci Umumi mü
fettişliğin tasdikine talikan Erniste yapılacaktır. Şartna
meler Umum tahlisiye Miidiirlüğünden alınabilir. Fazla ma
lumat için Van Gölü - Ernise • yazılmalıdır. (4431) 

(1) (3966) 4671 
• • • 

Asker ihtiyacı için 148500 
kilo Sığır eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmUflur. ihalesi 
20 - 8 - 934 Pazartesi gunu 
saat on beştedir. Taliple-

J ___ E_V_K._A_F_,..M_O_D_l_Rl...-Y~E;.;;T.;.1 ...;l;;;;L;;.;A;.;.;N.;;;L;.;.AR~l~-...ı' 
1 Büyükdere'de Hacet sokağında 13 No. lu Hane. 
2 - Kasımpaşa'da Camii kel>ir, Mektep sokağında 32 No. 

3 

4 

hane. 
Kasımpaşa'da Camii kebir, Atik 
36-38 No. lu hane. 

Tersane kapısı 

Kaaımpaşa'da Gazi Hasan Paşa, Mektep sokağında 
6,34,36 No. Iu hane ve müstemilib. 

rin ıartnameaini görmek 
üzere ber gün ve müna
kasaya girmek için bildirileiı 
vakitten evvel teklif ve temi -
nal mektuplariyle birlikte lz
mirde laşlada Müstahkem mev 
ki ıatmalma komisyonuna 
müracatalan. (18) (4246) 

5 -Usküdar, Selimiye, Harem ı;kelesi 3-4 No. lu hane. 
6 Bahçekapı'da 4 üncü vakıf han 1 d katta 13 No. lu o

da. 
7 

8 
4705 

* * * Isparta lat'asmın 934 sene 
9 

si Eylülünden 935 senesi A- lO 
ğustos gayesine kadar bir ae- l l 
nelik 270,000 ve Elmalı lat'a-
sı için 934 Eylülünden 935 A
ğustos gayesine kadar bir se- 12 
nelik 187,000 kilo un ihtiyaç- 13 
ları kapalı zarf suretiyle mü
nakasaya konmuştur. Isparta 14 
krt'ah unu 19-8-934 pazar 
günü &a.at 9 da ve Elmalı kıt'a- 15 
h unu aynı günde saat 15 de 
ihale edileceğinden taliplerin 16 
Isparta Satmalma komisyonu-
na belli saatten evvel teklif 17 
mektuplarını vermeleri. (20) 18 
(4270) 4711 19 . . . •..-.-.. 

Ed . ki lat' • . 20 
remıtte at ıçın 21 

300,000 kilo kuru Ot 432,000 22 
kilo arpa ayrı, ayrı şartname- 23 
lerle 28-8-934 salı gÜnÜ arpa 24 
ıaat 11 de ve kuru ot saatt 10 25 
da kapalı zarfla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek- 26 
{erin her gün ve münakasası-
na girişeceklerin teklif mek- 27 
tuplarmı belli saatten evvel 
Edremitte Fırka aStmalma 28 
komisyonuna vermeleri. 

(4449) 29 
htanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Bir müflise ait Orta.köyde dere boyun

da ( 177) numaralı hanede mevcut oda 

30 

Kızıltoprak, Tuğlacı Mustaf ağa, Zühtüpaşa 19 No. 
lu gazino. 
Kumkapı Muhsinehatun, lbrahimpaşa 30 No. lu dük
kan. ~ 

Langa Katip Kasım Taşçılar 84 No. lu dükkii.n. - ... 
Yusufpaşa, Hacı Bayram Haftani, Haseki caddesi 
23 No. lu dükkan. 
Yusufpaşa, Hacı Bayram Haftani Topkapı caddesi 
115 No.lu baraka. 
Haseki Keçehatun 57 No. lu dükkii.n. 
Kasımpaşa, Cezayirli Gazi Hctsan paşa Dere boyu 
20 No.lu dükkan 

,, Camiikebir, Atiktersane kapısı 48 No. lu 
dükkan. 

" " 
· Kışlaboyu 5 No. lu dükkan ve 

oda. 
Usküdar, Rum Mehmet paşa Balaban, tekke bahçesin 
de dükkan. • 

,, Çinili 219 No. lu dükkan. 
Boğaziçi, Rumelifeneri 35 No. Iu dükkii.n. ' 
Carşı, Sahaflar 59-57 No. lu dükkan. 

,, Kahvehane, S. J -1 No. ht dükkii.n. · 
,, Kazazlar, Orta sokak 29 No. lu dükkan. 
,, ,, ,, ,, 25 No. lu dükkan.' 
,, Yarım taş han sokak 9 No. lu dükkii.n. 
,, Keseciler 91 No. lu dükkan. 

Kızıltoprak, Tuğlacı Mustafa ağa, Cami sokak 19 
No. lu dükkan. 

Muııtafa ağaza, Cami sokak ,, '' . 
23 No. lu dükkii.n. 

,, Zühtü Paşa, Bağdat caddesi 18-32 No. lu 
dükkan. 
Kızıltoprak, Zühtü Pasa, Bağdat caddesi 32 No. Iu 
dükkan. 
Kızıltoprak, Zühtü Paşa, Bağdat caddesi 43 No. lu 
dükkan. 
Kızıltoprak, Zühtü Paşa, Bağ·dat caddesi 45 No. lu 
diikkan. 
Kasımpaşa, Gazi Hasan paşa, Dereboyu 6-8-10 No. 
lu ahır. 

• 

lnhiaarler U. Müdürlüğinclen: 
1 - Kabataş'ta inşası mukar,er Levazım Anbarları için 

16-7-934 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan müna• 
kasa muvafık görülmediğinden mezkiir inşaat yeni· 
den kapalı zarf ile mü naka!laya konulmuştur. , 

2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyeleri on lira mu 
kabilinde Cibalideki Muhasibi Mes'ullük Veznesinden 
alınacaktır. 

3 - Kırdırma 22-8-934 tarihine müsadif Çarşamba gÜ
nü saat (15) de Cibalidcki Alım Satun Komisyonun-
da icra olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
tayin olunan gÜn ve saatten evvel Komisyona veri· 
lecektir. • 

Krrdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibin-5 -· 
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 1 

H~r İstekli inşaatın bedeli keşfi olan (69770) liranın 
yüzde 7 ,5 nisbetinde m uvalckal teminab tayin olunan 
saatten evvel teslim etm::lidir. (4294) • 

Cinsi 
Köhne Müskirat 
Sandığı 

Mıktarı Bulunduğu Mahal ' 
T ahm.inen 432 Adet Kabataş Müski • l 

rat anbarmda ( 
Kağıt karton bobin 
Balyeleri ambalajların- · 
dan çıkan kapak-
larla yan tahtaları 

.. 
5000 Kilo Cibali Levazım 

anbarmda olup bir -
sene zarfında peyd~ 
pey teJim olunacak-/ 

, tır. 

lskarta kanevçie par- ., 8452 ,, Abırkapı Depoaun .. 
çalan. ~ da. / 
lJkarta Çul ,, 3055 ,, · ., -Y r" , ,_. 

,, lp ,, 9718,, ,. , ,, · ~ , 
,, Kınnap ,. l 132 ,. ,, ,, 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazıb köhne eşya 11-8-934 ' 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtte pazarlık su
retiyle satılacaktır. isteklilerin eşyaları bulunduklan ma
halde gördükten sonra pazarlık için tayin olunan günde 
yüzde 15 teminatlariyle birlikte Cibalide Levazım ve mü• 
bayaat subesinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat
ları. ( 4087) · 

lıtanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüiündenı 

Limanda metruk bir hal :le bulunan Rüstemiye vapuru· 
nun ahara satılmış olmasından naşi İstanbul ithalat gümrü
ğü müdürlüğünden cer edilmek suretiyle Romanyaya götü
rüleceğinden bahisle bir vesika verilmesi Müdürlüğümüz
den Baistida talep edilmiş ve iı=ap eden yerlerden yapılan 
tahkikat üzerine bu vesika verilmiştir. Ahiren yapı-
lan tahkikatta mezkiir vapurun ihrakiye ka-
çakçılığı meselesinden ilişikli olduğu ve 1918 No. 
lu kl\Jlunun 48 inci maddesi mudbin<"e neticesi hükme ka
dar limanda mevkuf kalacağ t anlasılması üzerine sahibin· 
drn talep edilmişsede iadeden in1ti~a etmis olduğundan ve
rilen bu vesikanın hükmü ol nadığı ilan olunur. (4460) 

, 
Van Gölü Sefain l,Ietme 

idaresi Müdürlüğünden: 
Adt!t Cins ve evsafı -. 

takımı ve halılar vesaire ev eıyalariyle 31 
alı.o •aat yüziik ve l<ol düğmeleri açılı: 
artmna suretiyle 9 ağustos 934 perfem 32 

33 be günü saat 9,30 dan itibaren mahallin· 
Kasunpaşa, Gazi Hasan paşa Dereboyu 22 No. lu ahır. 
Kasımpaşa Bedrettin, Havuz kapısı 37-39 No.lu ahır. · 

1 120 Beyğir kuvvetinde Glimak markalı 3. D. L. W. 
tipinde Semi Dizel Deniz mazot motoru Dakikadaki 
devir adedi 350 Uçyüz e ili yedek meme yedek seg
mon hava kompresoru el kuvvetiyle faaliyete getirile
lecek veçhile tertibat iki pervane, ve mecburi yedelc 
malzemesi beraber. ~ 
Van Gölü Gemi işletme Idaı·esi için lazım olan cinı ve 

de satılacağı ili.n olunur. (1679) Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka
dar pazarlıkla kiraya verileceğinden Talip olmak İsteyenler 

Istanbul 1 inci ifl&. memurluğundan: Ağustosun 8 inci Çarşamba günü saat 15 şe kadar Evkaf 
Müflis Anlan Fresko mahdınnlan Şir-1 Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. (4418) 

keti ile Şürekaya ait iflas muanıeleşi yeni --------------------------
nileneceğimlen .,,..e)ce masaya kayıt ve a-

la~aldan kabul olunan alacaklıların yel!

lerindeki evrak Ye vesaiki ve vekil olan

lannda veki.letnamelerini hamilen 13 A· 
ğuıtos 934 pazartesi giinü saat 11 de ~ 
yapılacak toplanmada hazır bulunmala-
rı ili.n olunur. (1677) 

lstanbul Belediyesi Sular 
ldaresindenı 

Ameliyat sehebile 7-8-934 salı günü saat on dörtten 
yırmi dörde kadar İstanbul tarafına terkos suyunun az ve
rilcı:eği muhterem ahaliye ilan olunur. (4459) 

evsafı yukarda yazılı 120. bey ;:irlik bir adet mazot deniz mo 
torunun alınması 20 gÜn müd detle kapalı zarf uıuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Kat' i ihalesi B. U. müfettişliğin 
lasdikina talikan 20 Ağustos 934 pazartesi gÜnÜ saat 14 
de Erniste yapılacaktır. Teklif zarflarının 750 liralık mu
vakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletnamesi ile 
20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 za kadar Er
niste Van Gölü Gemi işletme idaresine tevdi etmeleri şart• 
name.>İ Umum Tahlisiye Müdürli.ığünden almabilir. Fazla 
mali'ımat için Vango~ü Emis adresini" vazılmalıdır. (4430) 
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Asip ·n Kenan ,ı Bir Müdür Aranıyor 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması ( 4655) 

İstanbul Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

' Universite Merkezi ile Fakülteler ve müştemilatının 
senei maliyesi için (Maden, kok, mangal kömürü ile odu 
nu) müzayedeye münakasa Ycınununun maddei mahsusasına 
tevfikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar kapa
lı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün 
Mı.ibayaat Komisyonuna müracaatla şartnamelerini tetkik 
edebilirler. Talipler teminatlarmı bir gün evvel Universite 
Muhasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5-8-1934 pa 
zar günü saat 15 te Universite Mübayaat Koınisyonunda ha 
zır bulunmaları ilan olunur. (3843) 4664 

. ' . ~ ·.. ~ ~ .. . ',.,,_ ~ 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalemi fefliğini yapabi

lecek tecrübeli, yüksek tahsil görmiit bir muhasibe ihtiyaç 
'ftl'dır. 180 liraya kadar maaf verilecektir. Talip olanların ter
ciimei hallerile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvazzah ad
resi ve fotoğrafını letanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika 
muhuibi) nmıuzu altında göndermeleri. (1605) 

4753 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baıtababetindenı 

r HaydarJ>&§a Emrazı Sariye Hastanesi için 144 kalem 
Eczayı Tıbbiye açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 
16 Ağustos 1934 perşembe giinü saat 14 de Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında latan bul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil Komisyon da yapılacağından isteyenlerin 
!artnamelerini gönnek üzere mezkUr Merkez Levazım Me
murluğu ile hastane idare memurluğuna müracaatları. 

(4160) 4693 

Orta Orman Mektebi 
Orta orman Mektebine yazılma 

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

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

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

6 - Mektebe girmek isteyenler, lstanbulda Büyükderede 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istid'aya 
hüviyet cüzd8°;', orta mektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı 
raporlarını, polıs veya beledıye mazbatasını ve üç adet vesika 
fotoğrafını iliştirerek göndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eyliil tarihine kadar 
yapılmıf olma!ıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8-Vakt!°de ~8!'1 e~r:J<la müracaat etıniş olanlardan şa -
hadetnamelen pek ıyr ve ıyı olanlar müracaat tarihi sırasile tef 
rik olunur. Kabule layilc talipler kadro ıniktarmı geçerse bun
lardan evvela tahsiline fuda vermeıniş olanlar saniyen riyazi 
ye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnuında mektebi ter -
k~ttikle~i vey?- me}<tebi ~itirdikten sonra tayin olundukları va 
zıfeye gıtmedıklerı takdirde mektebin yapmış olduğu masraf _ 
ları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre No 
~e~likten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt sene_ 
di vermeden mektebe devamamüsaadeolunmaz. (4162) ıı 

4700 

Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden: 
Tef\iş Hey' eti maiyetinde çalışmak üzere almacak tetkik 

meı:nurları hak~~da Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüm
hurıyet gazetelerının 1, 10, ve 20 Temmuz tarihli nüshala
nnda. çı~an il~nlardaki asgari yaş kaydı kaldırılmıştır. yaş 
ları yırmı sekizden yukarı olmanıak üzere evvelce ilan edilen 

§eraiti haiz taliplerin 15 Ağus- tosa kadar Ankarada Maliye 
Teftiş Hey' eti Reisliğine müracaatları. (4226) 4733 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

. Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı ihtiyacı için 50 000 
kilo sığır eti 20 Ağustos 934 Pazartesi günü saat 11,30 da 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin teminat 
n_;ıektuplarile birlikte gün ve vaktinde Hadımköyiinde Aske 
rı Satınalma komisyonuna mürıı.caatları. (4177) 4707 

Tarsus American College • 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Teşrinievelde hatlar. 
Tam devreli Liıe olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmitfır, 
Türkçe, lngilizce, Franıızca okunur. Ticaret der1leri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ÜCTet 40 liradır. 
Fazla maliımat için Müdürlüğe müracaat. 

İstanbul'a yakın bir yerde tetekklil eden bir kooperatifi ida· 
reye muktedir tahıil görmüş liaaaa •tina tecrübeli bir mndıır 
aranıyor. Bu evsafı haiz olupta talip olanların tercümei hallerile 
bulundukları itlerden aldıkları vesaik ıuretler ini ve ne gibi şerait 
ve ücretle bu iti deruhte edebileceklerini fotoğrafi!e birlikte 
İıtanbul, 176 No. posta kutuıuna (Koopefatif) rumuzile ııönder· 
dermeleri. Kabul teraltini haiz olmıyanların gönderdikleri evrak 
adrHlerine iade olunacaktır. (1606) 

5754 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Belediye kanununun 15 inci mad. 

desinin 3 üncü fıkrasında mevzuu. 
bahs umumun yiyip içmesine, ya. 
tıp kalkmasına, taranıp temizlen
mesine, eğlenmesine mahsus lo. 
kanta, birahane, gazino, otel, ha. 
mam, sinema, tiyatro, bar dansing 
ve emsali yerlerle eczaneler ve 
alelumum y~zıhaneler hariç veya 
evvelce tayin ve ilin edilen hü. 
kümlere tibi bulunmak kaydile 
gıda maddelerini satan dükkanlar 
saat 21 ve bunlardan maada mü. 
esıeselerde saat 19 a kadar açık 
bulundurulabilecektir. Bu saatler. 
den sonra açık görülecek Clükkin .. 
lar hakkında 5-8-934 Pazar gü. 
nünden itibaren umuru belediye. 
ye müteallik ahkamı cezaiye ka. 
nunu tatbik edileceği tenbih ve 
ilin olunur. [4456) 

f DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
içilecek su nakliyatına yeniden muhim nisbetlerde ve 

7-8-934 tarihinden başlamak üzre tenzilat yapılmıştır. 
Yeni tal'ife ile Haydarpaşa ve lzınitten Eskişehir ve An

karaya nakledilecek sulardan aşağıdaki ücretler almacaktır. 
lZQ)İtten Haydarpaşadan 

Asgari elli kilo- Asgari on ton Asgari elli kilo Asgari on ton 
gram veya bu sık- veya sıklet gram veya bu sık veya bu sık
let üzerinden üc- üzerinden let üzerinden üc- let üzerinden 
ret tediye edil- ücret tediye ret tediye edil- ücret tediye 

mek şartile edilmek şar- mek şartile edilmek şartile 

Ton başına 
kuruş 

tile 
Ton başına 
kuruş 

Ton başına 
kuruş 

Tonbaıma 
kuruş 

521 410 700 543 Eski§ehire 
979 736 1077 808 Anakaraya 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(4396) 4814 

Mukaddema Kzıltoprak 
Şcyhuharem Müşir Adil paşa 
ikaınetgahı meçhul bulunan 

F eneryolu Kayışdağı caddesi 
köşkünde mukim iken halen 
Aliye Hanıma 

lıtanbul ikinci icra 
Memurluğundan 

Eınniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkiir Sandık idare· 
sinden 8 Haziran 929 tarih ve 27689 numaralı senet muci
bince İstikraz eylediğiniz aiti yü:;: elli liranın tesviye edil
memesi hasebile meblağı mez bur borcunuzun yüzde dokuz 
faiz ve yüzde üç koınisyon ve faiz ve komisyon ve masarif 
yekiinundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masari 
fi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnında mer· 
hun bulunan Eir pırlantalı tek taş pantatif, bir çift pırlanta tek 
taş küpe icra ,.e iflas kanununun 145 inci maddesine tevfi
kan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan ala
caklı mezkiir Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üze
rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve bera· 
rayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme 

emri zahrma mübaşirinin vern1İş olduğu meşruhatta mez· 
kii.r mahalde ikamet etmediğiniz bildirilıniş olmasına meb· 
ni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği ta
karrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 934/ 996 
do:ıya numarasile müddeti muayyenei mezkiire zarfında 
icramn durmasını mutazammin şifahi veya tahriri olarak bir 
itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemedeğiniz takdir-

de müddeti mezkiirenin hitamını müteakkip bervech talep mer 
hun mücevheratmızın paraya çevrilmesi hususundaki muame
latı icraiyenin gıyabınızda infa:r.ına iptidar kılınacağı malu
munuz olmak ve bu husustaki ödemıo emrinin tebliği maka
mına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. 

' ,.-, I ( 4406) 

Neşriyatı idare eden: MVMT AZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Bağ müzayedesi 
letanbul Ziraat Mektebi alıın 

Satım komiayonundan~ 
.Halkalıd~ kain ~.st.~n~ul Ziraat Mekt~b~nde ~ 6 d.önÜJllb 

den ıbaret bagların uzumu 14-8-934 tarıhıne miısadıf 511
• 

günü saat 15 te müzayede ile satılacağından taliplerin şerd' 
ti anlamak için her gün ve iştirak için de mezkur gün e 
100 lin~ teminatı muvakkate parasiyle birlikte İstanbul Mj3 
rif Müdürlüğü binasında liseler Muhasebeciliği nezdin ; 
müteşekkil komisyona müracaatları. (4137) 482 

Afyon Vilayetinden: .. 
Kat'i ihalesi 22 Temmuz 934 tarihine mukarrer iken r.111 

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğin~~ 
münakasa müddetinin temdidine mecburiyet ha11• 

olan 2415 lira 60 kuruı bedeli keşifli zafer abicle11 

divar ve merdivenleri İnşaatına ait münakasa müddetinin 8 ~: 
ğustos 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da kay 
ihalesi icra kılınmak üzere on beş gün müddetle temdit ecli k 
ıniş olduğundan keşifname ve fenni şartnameyi tetkik etJll~ 
isteyenlerin Nafia dairesine ve münakasaya iştirak etmek 15' 

teyenlerin de ihale günü muayyen saatte Vilayet Daimi f:ıı• 
cümenine müracaatları ilan olu71ur. (4250) 47()6 

iÇ TiCARET UMUM MUDURLUCUNDEN : . 
E1as mukavelenameıi mahalli kanun lanna göre -tanzhn edilerek uıukn t.,J 

kılınan ve 30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescili istenen ,,...
kezi Ldıiıtanın Gıdmya ıehrinde kain Polonya tabiyetli ve 9,000,00 ziloti ıe# 
yeti (Polske Tranaatlantike Tovaziıtvo okrentbve spolka akçine Linza GıdınY• / 
Amerika • Polıkie transatlantyekie Tow ar • Zystwo okretowe Spolka Akcyzn• )J' 

nija Gd:ı>nia Amerika) tirketinin vekalete verilen evrak ve istidası tetkik edil~ 
muvafık görülmüıtür. Bu evrak araaınd eki umumi vekaletnameye göre ıirket tı# 
mma yapacağı qlerck"lt doğacak davalar da, bütün mahkemelerde dava eden, eda•~ 
ve üçüncü pıhıs ııfatlarile Hazır bulunmak üzre Türkiye umumi vekilliğine ı~· 
tanbul'cla mukim (Kriıtiyan Oapkow:iç- Chriıtian Dapcovitcb) efendiyi tlıt.yin etil' 

ğini bildimittir. Keyfiyet kanuni hüküm! ere uygun görülmii§ olmakla ilan olunııf• 
(t666> 

• Mukaddema Harbiye Altınbakkal Çayır sokak 94 nıl' 
maralı hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunal' 
İbrahim Beye 

lstanbul ikinci icra 
Memurluğundan 

- Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkiir San~ 
idaresinden 22 Eylül 929 tarih ve 30635 numaralı senet muc:ı· 

hince istikraz eylediğiniz liranın tesviye edilmeJlle' 
si hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde doklli 
faiz ve yüzde üç koınisyon ve. faiz ve koınisyon ve masat1• 

yekiinundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarı 
fi icraiye ile maan tahsili hususunun teınini zımnında ınet' 
hun bulunan Bir çift roza küpe, bir roza yüzük (bir t~~ 
noksan) icra ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevf1' 

kan paraya çevrilmesi için daire) e müracaatta bulunan alıı' 
caklı mezkiir Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üıt' 
rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berıı' 
rayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeJ1le 

emri zahrına mübaşirinin ver ıniş olduğu meşrubatta ıneı' 
kiir mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına ıne1'' 
ni tebligatı muktaziyenin bir ay nıüddetle ilanen tebliği t1 
karrür etıniş olmakla tarihi ilandan itibaren 934. 99 
dosya numarasile müddeti muayyenei mezkiire zarfınd11, 
icranın durmasını mutazamm ın şifahi veya tahriri olarak b1

' 

itirazı kanuni sert veya borcunuz•ı eda eylemedeğiniz takdir' 
de müddeti mezkiirenin hitamını ınüteakkip bervech talep rııe' 
hun mücevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muaıtı; 
latı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı maJiJ'. 
munuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği malc' 
mına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılıW'' 

(4404) 

Mukaddema Laleli Laleli apartımanları ikinci Daire 1 t, 
numaralı hanede mukim iken balen ikametgahı meçhul bil 
nan Balya şirketinde memur 'Ali Rıza Bey oğlu Ahmet Be1e 

Istanbul ikinci icra 
Memurluğundan ıll 

.... Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkUr Saııcl ., · 
idaresinden 20-10-932 tarih ve 56236 numaralı senet m~~, 
hince istikraz eylediğiniz on liranın tesviye C"

1 
'f, 

memesi hasebile mebli.ğı mezhur borcunuzun yüzde do~f 
faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve koınisyon ve mas3'~i 
yekiinundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve ına'3,, 
fi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnında rııe e 
hun bulunan bir roza tek taş yüzük icra " , 
iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan v:, 
raya çevrilmesi için daireye mi1racaatta bulunan .. ~ e' 
caklı mezkUr Sandık idaresi tarafından talep edilmesı W: 11, 

rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve be~e 
rayİ tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen öde 1, 

emri zahrma mübaşirinin vermiş olduğu meşrubatta J1lelı' 
kiir mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına . ~~,. 
ni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen teblig•1 ı9 
karrür etıniş olmakla tarihi ilandan !tibar~ 934 2 Jıı. 
dosya numarasile müddeti ınuayyeneı mezkiire zarfıP bit 

· "f h" ah · • l alc icranın durmasını mutazammın şı a ı veya t rırı o ar Jit' 
itirazı kanuni sert veya borcunuzt~.eda e~lemedeğiniz tak J1lef 

de müddeti mezkiirenin hitamını muteakkip bervech talep aıtıe' 
hun mücevheratmızın paraya çevrilmesi hususundaki ınu al~' 
latı icraiyenin gıyabınızda inf ~ına İptida~ ~lmac~~~ ;J<ıı' 
munuz olmak ve bu husustaki ödeme emrının teblıgı l _,,, 

f . il" bli~ la, .... 
mına kaim bulunmak üzre ke Y ıyet anen te f 441 ı) 
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