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Köstence civarında askeri ku
arasında 

tahlillerin 

Belediye intihap defterlerinin 
tetkiki bitirilmiş gibidir. En• 
cümealer listeleri peyderpey 
Belediyeye gönderiyorlar. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

mandanlık efradı 
kolera çıktı . İlk 
neticesi bekleniyor. 

FlATl 5 KURUŞTUR. 

Museviler ve 
lürkçe 

Türkçenin Musevi vatan.datları· I 
llıız arasında tamimi için bu seneki 
~uıevi bayramı yeni bir hamle ve· 
tıleıi oldu. Balat Türk kültür ce
llıiyeti, "saygı değer,. sözlerile ba9-
lıyan bir tamim ile türkçenin bütün 
1'ürkiye Musevileri tarafından ana 
dil olarak kullanılmasını tavsiye 
tdiyor. 

Bu tamim, türkçe konuşmanın 
liizunı ve ehemmiyeti Musevi va
tandaşlar tarafından anlatıldığı: 
tıa delalet etmesi itibarile ehemmı
l'eUidir. Yoksa aaırlardanberi bat· 
ka bir lisan konusan bir zümrenin 
lıir tamim ile tü;kçe konutmağa 
ha•lıyacağma ihtimal verilemez. 

lisan en zor değişen bir itiyat
lır, Aramızda birçok halis Türkler 
~a~dır ki babaları veya büyük ha· 
~arı Girit'te doğduğu için hala 
11ralarında rumca konu9uyorlar. 
.. Musevi vatandaflarımız neden 

lurkçe konutmıyorlar? Bu sualin 
te"'abını Osmanlı imparatorluğu
~uıı içtimai tetkilabnda aramak 
aznndır. Osmanlı imparatorluğu, 
:İlli bir dil konuşulması noktasın-

a ısrar eden, milli kültürü olan si
~si bir teşekkül değildi. Osmanlı 
lrııparatorluğu bir milletler mecmu· 
lıı idi. Bu koleksyon içinde her 
~iletin kendi dilini konufması ta-

ıı telakki edilirdi. Türkçenin res
~i dil olması bile "93" te ilk me· 

Usan açıldığı zaman, Türk olmı
)aıı unsurlar tarafından münaka
lll edilmitti. O zamanki Mebuıan 
~eclisinin zabıtlarını okuyanlar 
.eiı Ahmet Vefik pıqanın bu na

ıık meseleyi müzakere zemini yap
raınak için ne kadar gayret sar
ettiğini görürler. 

lı Vaziyet bu merkezde olmakla 
eraber, bu lisan meselesinde Mu•e . vı vatandaflarmıızın Osmanlı 
~iası içindeki vaziyetlerinde di
ller cemaatlere benzemiyen bir hu
'Uaiyet olduğu ilk bakıtta nazara 
ta~ıyor. Rumlar, Ermeniler, Ar
llavutlar ve diğer milletler kendi Ji. 
~ıılarını konuf1Dak istemitlerdir. 

il)buki Musevilerin lisanı lbranİ· 
~e olduğu halde, İspanyolca ve 
raıısızcayı ana dili olarak kabul 
:ıın~şler ve bu lisanları türkçeye 
k'•cth etmitlerdir. Hakikat bu mer
l'ezde olmakla beraber, bu, hakika
ııı tamamı değildir. Dünyanın her 
~rafından bulunan Museviler için 
1 

ranice bir ana dili olmaktan çok 
hlltııan evvel çıkmıttır. Almanyada 
.t ulunan Museviler almancayı, 
, ranıada bulunan Museviler fran-

1 1~cayı, lspanyada bulunan Musevi· 
er · 1 ıspanyolcayı ve Amerikada bu-
t~an Museviler de İngilizceyi ana 
d 1 1 olarak kabul etmitlerdir. Bu 
, a fUnu gösteriyor ki Museviler Ji. 
~ıı tneselesinde taassuba saplanıp 
~ kalmıt değillerdir. Bu noktada 
tı 0k genif dütünüyorlar ve ırkları
~ a ıtıahsus olan pratik zihniyetle 
~ ilteket ediyorlar: Hangi memle- · 
ı·'tte bulunurlarsa, o memleketin 
1'aııın1 ana dili olarak alıyorlar. 
~ lıpanyol dili ile konutmaları, bi
dlı·gelen Musevilerin hu lisanı ana 
~ 1 ~!arak kabul etmit olmaların
d lln ıleri gelmekte idi. lspanyolca 

11 ısrar etmeleri, bu memleketi 
~diklerinden veyahut ta bu lisa
t al 0~an muhabbetlerinden ileri 
it~ llıtyor. Bir itiyat meselesi ve hu 
lı 1~11.dı değittirmek için de Osman
~ ltnpa~~t~rluğu zamanınd:Jci tart
" il musaıt ohnamaudır.Şımdi va-
~ı)et d-" • • · d M • q ' egıftıgın en usevılerin de 
~anla tamamile türkçe konuta· 
ler l~rına füphe edilemez. Muıevi
~İi li.irkçe konutacak diyoruz; çün
k. bizimle beraber Yatanıanın 
'1ı rt11arından biri bu olduğunu anla-

1t ardır. 

~-~ııhite ve tartlara uymağa bu 
~- ar alıtkın olan bir milletin bu 
'ltıl'\ırete kartı mukavemet etmesi 
'tij:k!felemez. Türkçe, Cumhuriyet 
~ah •Yeıinde tuna buna cebren 
~e _!il ettirilecek bir dil vaziyetin-
't "e"'Jd' İirk gı ır. Buna mahal yoktur. 
~0,111 Vata~~'!da ~rkçe, ~rkasından S arak ogrenılecek bır lisandır. 
le,i~~ilsı gelmit iken hu lisan mese
"'-ııı he b~z Türklerin de hazan mü
eı.._ aı· akar davrandığımızı itiraf 
1 .. ,e ı · B 
ar1tıd Yız. eyoğlu lokanta ve bar-
lıı;ı..- f ıı. Yabancı bir dil konuşmağı 
hı~.,; e~ sayan züppeler çoktur. 0 5 • 

1 ''1lnaratorluğu zamanların-
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Milletler cemiyeti M. Be- 1 Belediye meclisi 

nes'in nutku ile açıldı j Fevkalade 

. . -~~' . 

Ayasofyanın müze yapıl
ması için hazırlıklar 

lsveç Hariciye nazırı reis oldu 
Rusyanın Milletler cemiyetine girmesi meselesi 

Cenevre faaliyetinin ilk safında yer aldı 
CENEVRE, 10.A.A. - Milletler ce

miyeti heyeti umumiyesi buııün saat 
11.45 te mutat merasimle ve büyük 
günlere mahsus olan kalabalık önünde 
açılmıştır. 

İçtima devresini açan Çekoslovaıkya 
hariciye nazın M. Beneı söylediği nu
tukta Milletler Cemiyetinin faaliyet bi
lançosunu yapmıttır. 

Milletler Cemiyetinin passifine AI
manyanın ve Japonyanın çekilmesini 
kaydettikten sonra demiştir ki: 

" Milletler Cemiyetinin tarihinde yük 
seliş ve düfiişler olacaktır. Fakat Mil
letler Cemiyeti kendi mukadderabna 
iman etmelidir ve büyük uzuvlarından 
biri veya diğerinin yokluğu onu ancak 
kaybolan çocuklarının tetriki mesaisini 
yeniden elde etmek üzere münaıip za• 
manda bazırlıklarda bulunmağa sevket• 
melidir.,, M. Beneı Milletler cemiyeti
ni Şako haıi>ını durdunnağa muvaffak 
olamadığını fakat heyeti umumiyenin 
timdi mesuliyetlerini deruhte etmek ü
zere keyfiyete vaziyet edeceği bildir
dikten sonra demiıtir ki : 

" Uzak tarktaki bugünkü vaziyet, 
Çin.Japon münaaebatının vaziyeti, Man .. 
çuri meselesi, Sovyet-Japon gerginliği 
müstesna vehameti haiz vakıalardır. 
Fakat tarih Cenevrede bunun için yapı-

M. Herriot 

!mı mücadeleyi objektif olarak tetkik 
ettiği vakıt Milletler Cemiyeti bu son 
....,eıerden ne şerefsiz ne de mühim ve 
müsbet neticeler elde etmeınit olarak çık 
mııracaktır. Bu tecrübeler mesela Avru
pada cezaya çarpılacak birisinin ne a
irr me•uliyet]er altına gireceğini gös .. 
tenniıtir .Milletler Cemiyetinden gay. 
bubetler tevlit edecel< tekilde bir fela-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şirketlerdeki tetkikat 

Elektrik şirketinin Satiye 
ile ayrılması teblig edildi 

Şirket müdürü değişmiyor 
Telefon şirketinin planı - Kadıköyü 

su tarifesi - Satiye 

M. Hanıeı 

.Elektrik tirketi muamelitını tet • 
kik eden Nafıa teftit heyeti tirketin 
muamelatında bazı garip itlere tesa· 
düf etmittir. Bunların batında (Sat • 
ye) ismindeki şirket gelmektedir. E· 
lektrik şirketi hükıimetten almış oldu 
ğu imtiyazda birçok işlerle uğrataca
ğını bildirmiştir. Ancak ıirket faali • 
yete geçtikten aonra Satye ismjnde bir 
büro daha açarak imtiyaza dahil ol· 
maya~ itlerle uğrapnağa baılnmış • 
tır. Bılhaua Satyenin yaptığı i§lerle 
ıirketin imtiyazı arasında hiç bir mti .. 
nasebet olmadıiından; muamelatı tet 
kik eden heyet; bunun doğru olmadı
ğını ve Satye idaresinin şirketten ay
nlm.as!nı tirket müdürlüğüne tcblii 
etmıftır. Bu hususta tirket idaresi de 
kabul etmittir. Şirket aybatına kadar 
Satyenin ti~ket ile olan muamelatını 
tufiye edecek ve Satye aybatından 
itibaren yeni bir firket halinde çalışa 
caktır. Satye tirketten ayrıldıktan son 
ra timdiye kadar Satyenin malı ola • 
rak gösterilen ve Elektrik ıirketi ta
r~fından inıa edilen binalar da ıirke
tin namına kaydedilecektir. 

Oğrendiğimize göre hükiimetin 
elektrik tirketini alması konuıulduğu 
günlerde elektrik firketinin Satyeye 
ehemmiyet vermesi nazan dikkati cel 
betmiıtir. Şirket; Satyeyi ayrı bir bü
ro halinde ve bütün muamelatını ay
n bir tirket tarzında idare ettiği tak. 
dircle yapılacak itler daha muntazam 
olacaktır. Ve hiç bir auitefsire mey • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Napoleon'un mağlubiyeti ile neticelenen Leipzig muharebesi namına 
bu ıehirJe dikilen iibiJe 

dan kalma olan hu itiyatları bir 
tarafa bırakmalıyız. Biz Türkler, 
bize hizmet eden bar garsonlarile 
türkçe konutmazsak, hafkalarının 
türkçe konutmalarında ısrar ede
meyiz. 

- Yazısı 4 ncü sahifede -

Her halde esasen mevcut olan ce
reyana yeni bir hız vermeğe yara· 
yacağından Balat Türk kültür ce
miyetinin son tetebbüsü memnuni
yetle kartılanmağa değer bir ittir. 

Ahmet ŞOKRO 

I çiimaa çağırıldı 
-o-

Umumi meclis perşembe 
günü toplanacaktır 

ISTANBUL, 10 (A.A.) - latcınbul 
V cdi ve Belediye Reisliğinden tebliğ ı 
olunmuıtur: 

lstcınbul belediye intihabatı müdde 
tinin tayini hususunda belediye kanu 
nunun 38 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan karar verilmek Üzere lstan • 
bul umumi meclisinin 13 Eylül per
ıembe günü jaat on dörtte fevkalôde 
olarak içtimaa daveti takarrür etmiı 
olduğundan 10 Eyliil 1934 tarihli te.:. 
kere ile teblii olunduğu veçhile o gü
nü mukarrer saatte lstanbul umumi 
mecliaini teıi-illeri rica olunur. 

Başvekil Pş. Hz. 
Batvekil ismet Paıa Hazretlerinin bu

&'Ün Şark Vilayetlerinde seyahate çıka
caklarına dair bir refikimiz tarafından 

bir kaç ııündenberi verilmiş olan haber
ler teeyyüt etmemiııir. Evvelce de yaz• 
dığımız veçhile bu seyahat hakkında 
henüz bir program tanzim edilmemiıtir. 
Bize verilen habere 

1

göre Baıvekil Paıa 
Hazretlerinin bu seyahatlerini şimdilik 
tehir etmeleri ihtimali de vardır. 

r~met Pata Hazretleri Heybeliadada 
bir müddet istirahat edeceklerdir. 

Parlamentolar 
Konferansı 

Heyetimiz okunacak rapor
ları tetkik ile meşguldur 

24 Eylulde Yıldız aaraymda top
lanacak olan beynelmilel p~rlamen • 

Binanın haricinde yapılacak tamirat 
için emir geldi, işe başlandı 

Maarif Vekillnln beyanatı 
'.Ayasofyanın nıüzey• 

kalbine hazırlanılmalr. • 
tadır. Ayasofyanın .,. .. 
lı surette tamiri takar· 
rür etmittir. Bina çok 
aağlamdıl'. Yapılacak ta 
mirden kasıt binanın me 
lanetini ziyadeleıtir -
mek değil, ııüzelliğiıü 

muhafaza ebnektir. A
yaaofyanın harici •ıva • 
ları, bilhassa garp cihe 
tindeki uvalan havala 
rın tesiratı ile zedelen· 
mittir. Yapılacak tamir 
fİmdilik bu ııvalara in· 
hiaar edecek ve tami • 
rat Müzeler Umum Mü 
dürlüğünün nezareti ve 
müzeler mimarlarının 

tarifleri altında ola • 
caktır. Bu hususta Mü
zeler Umum Müdürlü • 
ifuıe emir ııel.mit, dün• 
den itibaRn tamir için 
ketfe batlanmııtır. Aya 
aofya kubbeainin bari • 
ci tamiri bundan bir se 
ne evvel esasen ikmal edilmit ~ldu
iundan kubbe yeni bir tamire lüzum 
ııöstermemektedir. Şimdilik yalnız ha 
rici kmmda beden dıvarlannın Te kü 
çük tali kubbelerin tamiri yapılaca1< 
tır. Tamu tahsisatının Evkaf bütçe•in 

den mi, yol..ıa Maarif bütçeıinden mi 
ayrılacağına dair he~üz bır karar yok 
tur. Bu hu•urla Müzeler Umum Mü • 
dürü Aziz Bey demittir k;: 

- "Aya~ofyanın müzeye tahvili 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

YEN/ DERS YILI 

Günde 5 saat ders oku
tulacak. Yeni tayinler 

Mülga Darülfunundan açıkta kalan

lise 
lardan bazıları 

muallimliklerine tayin edildiler 

tolar konferansı ha 
zırlıklarile metııul o 
lan beynelmilel par 
lamentolar birliği 
Türk ıınıpu dün de 
toplanarak yapıl • 
makta olan hazırlık 
!arı gözden geçinnjf 
tir. Necip Ali Bey ve 
heyet te timdi, kon· 
feran•ta okunacak 
raporları tetkik et • 
nıektedir. Konfe -
rans müzakeratı 
matbuatta serbestçe Necip Ali Bey ANKARA, 10. A.A. - Maarif Ve- muallimine talebesini müzakere etmek 

b k uıetı'nden : ve talebenin vazifelerindeki noksanları· takip edile ilece • .... 
tir. Bu maksatla gazetecilere kartlar 1.- 1934 • 1935 ders yılı, eylülün bi- nı kendilerine izah için fazla vakit vere-
tevzi edilecektir. rinde batlamııtrr. Sınıf ikmal imtihan· bilmektir. 

--- lan, eylül devresi liıe ve orta kısım me- 3.- Bu sene Kadıköy lisesinin tıb)ı,O. 

T zuniyet imtihanlarıyle meccani leylilik ye binasına nakli suretiyle açdan Hay· a yyare n Avrupa müsabaka imtihanları bu ay darpafa lisesi müdürlüğüne Diyanbekir 
içinde yapılacaktır. ve Amaıya liseleri eski müdürü Saffet. 

P•yangOSU 2.- Liıe ve orta mekteplerde ders- latanbul muallim mektebi müdürlüğune 
1 ler birinci tetrin batında batlıyacaktrr. Trabzon muallim mektebi müdürü H-

17 nci tertip tayyare piyangosunun Günde bet aaat dera okut'ulacaktır. Ve di, Trabzon lisesi müdürlüğüne Kayse· 
l>etinci ketideıi bugün öileden sonra O- derslerin devamı müddeti bir saate çı· ri lisesi müdürü Şerif, Kayseri lisesi mü· 
niversite salonunda icra edilecektir. karılmıttır. Dunun ıebebi, her dersin (Devamı 6 mcr sahifede) ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
' 

l>ünkü yaimurda d•re 1ıaline 11elen U• kapanan l•tanbul aokakları temü leniyor, tramvay yolları açılıyor .. · 

Bir yağmur da lstanbulun hali 
Evleri, bir çok sokakları su bastı, yıldırımlar düştü 

-
Meşrutiyet mahal-

lesinde üç ev 
yıktırılıyor 

Yağmur nasıl geçti, 
nereleri su bastı? 
Dün tehrimize, bu sene timdiye ka 

dar görülmemit derecede, kısa, fak~t 
çok ve oluklardan botanırcasına yag
mur yağmıııtır. . . 

Esasen daha evvelkı gecedneberı 
tehrimizin u~~la.'.'ın~a ti~şekler ça • 
kıyor, gök gurultülerı eksık olmuyor· 
du. Pazar geceai ve günü Marmara 
üzerinde ve adalarda kara bulutlar 
dolaprn§, müthit gök gürültüleri ol • 
mus. sürekli yağmurlar yağınıştı. Dün 

.. 

itfaiye evlere dcllan suları bo,altmaya gidiyor ve bir otomobil d~re cibi ahan 
sellerin içinden geçiyor 

öğleden sonra saat ikiye on bet k~la l 
gene ıehrimizde hava kararmıı, flM"" 
tekler çakarak gök gürlemeğe ve ay-

ni zamanda yağmur aepclemeğe baş
lamıttır. Bir iki dakika yava§ yağan 

(Devamı 6 ıncı sahilecıe) 
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TtRIHI TEFRiKA: 140 
... 

ttihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

Yusuf l zzettin Efendi sıkı taras
sut/ara rağmen Behaettin Şakir 
Beye talimatlar gönderiyordu 

Garibi şu ki arabacıyı döğen ve 
katline teşebbüs eden adamın kim 
olduğu bilindiği halde onun kılma 
bile dokunulmamıştı. Çünkü Ab
dülhamidin, adamlarına kar~ı kul
landığı siyaset böyle bir hareketi 
icap ettiriyordu. O katil sırası ge· 
lince başka işlerde de kullanıla
caktı. Onun için kendisini gücendir 
memek lazımdı. Yalnız, arabacı 
hadised üzerine Fehim p~a Yıldı
za çağrılarak lüzumundan fazla 
gayret gösterdiğinden dolayı biraz 
tekdir edilmişti. Fehim paşanın bu 
gibi vaziyetlerde verdiği yegane 
cevap şu idi: 

- "Yanlış oldu!,, 

Her ne vakit Yıldıza karşı böyle 
müşkül bir mevkide kalsa, daima 
bu iki kelimeyi sarfederek işin için
den sıyrılıp çıkardı. 

lıtipdat zamanındaki ahval gö
zönüne getiri'ecek oluı;sa casusla
rın sıkı tarassutlarma rağmen ge
rek veliaht Reşat ve gerek ikinci 
veliaht Yusuf izzettin efendilerin 
Avrupadaki genç Türklerle muha· 
bere etmek için yine fırsat bulabil
melerine hayret etmek lazımgelir. 
Demek ki Abdülhamidin her tarafı 
kaskas kavurması' •ehzadeleri sa
raylarına hapsetmesi ve araba ile 
gezmeğe çıktıkları zaman da arka
larından atlı casu~ )arla takip ettir
mesi onları tamamile harice karşı 
tecrit etmek için kafi gelmiyordu. 
lstanbuldan Par İse yazılan öyle 
mektuplar vardı ki bunlarda mese
la Yusuf izzettin efendinin takip e
cl!lecek harici siyaset hakkında 
doktor Bahattin Şakir Beye tali
mat verdiği bile vaki oluyordu. Bir 
mektupta deniliyordu ki: 

"lngi!tere devletine karşı idarei 
kelam edilmemesi lüzumuna dair 
evvelce tarafımdan vuku bulan ih
tarın neden ileri geldiğini soruyor
sunuz. Bunu anlatalım. Beş altı ay 
danb.,ri Y uıuf hzettin efendi bazı 
mühim sebepleıdcn dolayı lngiliz 
politikasına gayet mütemayil görün 
mektedir. Osmanlı devletile lngiliz 
devleti arasında bir mukarenet hu
sule gelmesini cidden arzu etmek
tedir. 

Bunu efendi hazretlerinden ge
len bir varakanın münderacatından 
anladığım için keyifyeti size bildir
meğe mecbur oldum . ., 

pus ve tarassut altında bulunnan· 
ları da dahil olmak üzere,, hep Yıl· 
dız sarayına r -..ğrılmışlardı. Yalnız 
Veliaht Retat efendi içlerinde yok
tu. Hanedan içtimaından maksat, 
Abdülhamit büsbütün gözlerini ka· 
pamadan evvel veraset me:elesini 
halletmekten ibaretti. Çünkü Yıldız 
avenesinin yegane kaygusu istip
dadın elden gitmemesine çalışmak
tı. içtima esnasında Abdülhamit 
tekrar gözlerini açtığı için avene
nin endişesi beıtaraf olmuş ve şeh· 
zadeler de, kısa bir müddet Yıldı· 
zın debdebe ve tantanasını görüp 
ağızlarını sulandırmağa fırsat bul· 
duktan sonra yaldızlı kafeslerine 
avdet etınitlerdi. 

Şehzadelerin bu yaldızlı kafesle
rine girip çıkan ve adetleri pek 
mahdut olan kimselerin, Pariste 
terakki ve ittihat cemiyetile irtiba
tı temin etmeleri için Fevkalade 
itimada tayan olmaları lizımgelir· 
di. Halbuki a: ada sırada bu iti
mat, irtibatın meydana çıkmamasr 
ve ca.uslar tarafından duyulma
ması mevzuubahis oldukça fazlasi
le vardı. Ama şehzadeler tarafın. 
dan gönderilen atiyelerin yerleri
ne teslim edilmesi islerinde onun 
yoksuzluğu bazan k~ndisini göste
riyordu. lfade:ine nazaran Ermeni 
olduğu anlaşılan ve Mösyö 
Rouet ile beraber caluan birisi ta
rafından doktor B~hattin Şakir be. 
ye yazılan bir mektuptan bu itima
dın hangi işlerde caiz olmadığı gü
zelce anl~ılıyor. Mektupta denili
yordu ki: 

"Ben istifa ettikten sonra bura
da yerime kaim olması lazrmgelen 
Mösyö Rouet bazı sebeplerden do
layı çok faaliyet gösteremiyeceğin
den, eski kararımda ısrar ettiğim 
takdirde cemiyetin lstanbul ile ala
kan büsbütün kesilmiş olacağından 
ve su suretle cemiyete muhalif olup 
Asıl istifama sebebiyet veren adam
ların maksatlarına hizmet etmit o
lacağınd io>tifamın kabul edilip 
edilmediği hakındaki cevabınızı 
beklemeden onu geri alıyorum. 

Zaten istifamı icap ettiren sebep
lerden biri zail oldu. Keyfiyet su. 
idi: Retat efendi acizleri taraf;n. 
dan vaki olan kemterane hizmetle
re mükafat olmak üzere bendenize 
bir yüzük hediye ederler. Fakat bu 
yüzük bendenize vasıl olmadan ev· 
~e.I iki, üç kitinin elinden geçer. Bu 
ıkı, uç ki,inin elinden geçerken de 
her nasılsa yolda batkasının malı 
olur. 

Bendeniz bunu haber alınca hak. 
k~mı aramak için derhal bazı teif. 
b~rlere müracaat ettim. Yüzüğün 
kımde ?lduğunu meydana çıkar
drm. Nıhayet hakkrmı ihkaka mu
vafafk oldum., , 

Demek ki Terakki ve ittihat ce
miyeti lstanbul gruplarından biri
sine men.sup olan bu zatın, cemi· 
yette.n istifa etınesi için Rep.t e
fendı tarafından hediye edilen bir 
yüzüğün batkası tarafından gazpo
lunması kafi geliyordu. 

-Bitmedi-

M1LLIYET SALI I1 ETLüL 

HARİCİ HABERLER 
Fransızlar dün Marne'ın 
yıldönümünü kutluladılar 

•••••••• 
Bu münasebetle Almanların gösterdik-
leri kahramanlık medih ve sena edildi 

PARIS, 10. A.A. - Marn meydan 
muharebesinin yıl dönümü baılıca yer
lerde ananevi merasimle, fakat 20 inci 
yıl dönümü olmak dolayiıiyle bilhassa 
parlak bir tarzda kutlulanmıştır. Harbi· 
ye nazırı mareıal Peten Mo' da ve M. 
Tardiyö ŞampÖno ' da birer nutuk söy
lemi~erdirl. 

M. Tardiyö nutkunda Marn meydan 
muhaı·ebeıinin verdiği parlak derı kar
tısmda hodbinliklerin umumi menfaat• 
ününde silinmesi lilzım geldiğini ehem
miyetle kaydetıniıtir. 

Maretal Peten de demiftir ki : 
u Bu kahremanlık, bedeni ve manevi 

tehammül misali karş111nda Fransızların 
istikballerinden fÜphe etmeğe hakları 
yoktur. "MareıaJ Peten umwmi lı::ırbin 

Scvyetlcrle 
Dostluğumuz 

Yalnız siyasi ve iktısadi 
sahalara münha-;ır değil 

Le Journal de Moscou son gelen nüs
halarından birinde Türk ... Sovyet müna
ıebatına temas eden bir yazısında iki 
memleket .sporcularının tanışmaJan~ın 

ve temaslarının müspet ve faydalı teıir .. 
!erinden bahsederken ezcümle diyor ki: 

"Sovyet .. Türk münasebatmı tebarüz 
ettiren şey sadece siyasi ve i.ktrsadi sa
badaki teırikimesai değildir. Bu teıriki 
meni daha geniı ve tümiillü sahalara da 
intikal etmiı vaziyettedir. Türkiye ve 
Rusyada Türk ve Rus fen adamlarının, 
te.knisiyenlerinin, artistlerinin ,seyahat
leri hars sahasında da iki ntille:: arasınd:ı 
olgun bir anano haline girdi. 

Türk ve Sovyet sporcu gençliğinin bir 
araya gelmesi de iki memleket yakınlığın 
da mühim bir rol oynamıftrr. ilci memle
ket sporcuJarı arasında münasebet 1924 
te başlamıştır. O devirde Türk milleti 
tamamile iıtiklô.line sahip olmuı ve sulh 
içinde memleketin harsi ve iktısadi kal· 
kınması için çalışmağa başlamıştır. On· 
dan sonra 1931 ve 1933 te Türk spor 
heyetleri Sovyetler ittihadını ziyaret 
ettiler. Evvelce sadece futhola inhisar e
den bu temaslar, atletizm, boks, giiret 
ve yÜzme müsabakalarile de geniıledi. 
Spor sahasında Türk • Sovyet gençliği. 
nin teırikimesaiai her iki memleket dost
luk ve bağlılığıru dalı& ziyade kuvvetlen
dirmei;e vesile olmuttur~, 

Le joumal de Moıcou bu yazılann • 
dan sonr.., geçenlerde spor<:ularımrzm 
Sovyet tehirlerinde yaptıklan maçılann, 
o zaman yazdığımız tafsilatını, vermek· 
te, Türk ve Sovyet sporculannm azami 
enerji, kuvvet ve çeviklik göstennek su .. 
retile, spor sahasında da dostluklarını 
bir kere daha teyit ettiklerini söylemek· 
tedir. 

Roman yada 
Kolera çıktı 
ilk tahlilde kolera basili 
görüldüğü bildiriliyor 
BUKREŞ, 10.A.A. - Köstence civa. 

nndaki askeri konak kumandanlığı efra· 
dı arasında kolera emareleri gösteren 
dizanteri hastalığı • çrkmııtır. Şimdiye 
kadar 38 basta vndır. Bunlardan alt111 
ölüm lialindedir. ilk tahlilde kolera ba
sili görüldüğü bildirilmektedir. Bükreı' 
te yapılan tahlilin neticeıi beklenmekte· 
dir. Tecrit İçin bütün lledbirler alınmıı
br. 

başlangıcını Belçikanın iatilisını ve in- · 
giltere ile Belçikanrn gösterdikleri te
sanüdü anlattıktan ve Marn meydan 
ınuharebesinin ve ıartlar içinde yapıldı· 
nı •Öyledikten sonra ceneral Joir, Calli· 
eni ve Fo1'un bu muharebedeki rollerini 
kaydetıniı ve nihayet bir mucize olarak 
tavıif edilen bu muharebenin kelimenin 
bütün manasile bir şeref teşkil ettiğini 

• teb~rüz ettirmişl§r. Müteakiben harbiye 
nazırı Almanyarun bahadırliğini ll'et ve 
sena etmiı ve nutkunu §Öyle bitirmiıtir: 

" Bunca felaketlerden sonra beıeriyet 
yaraınnı ıarmak ve biraz refaha kavuş .. 
mak için çalışmak istiyor. Bütün Fran• 
sızların ülküsü iıte budur. Fransızlar 
icap ederse bu ülküyü Marn'daki ruhla 
müdafaa edeceklerdir.,. 

İspanyada 
Grev bitti 
Müsademeler oldu, ölü ve 

yaralılar vıı.r 
MADRIT, 10.A.A. - Katalonya bü· 

YÜll: arazi sahiplerinin yaphkları muaz
zam tezahura kar!• ilin edilen umumi 
grev bitirilmiştir. Madrit şehri dün tabii 
manzarasını almıştır. Halk da, tehlike
•İz bir şekilde öteberi a!abilmek üzere 
sokağa sevinerek çıkmıştır. Cumartesi 
günü öğleden itibaren bütün dükkan
lar kapanmış idi. Halk, hükiime~ me
murlarının yardımı ile yiyecek bulabil
miştir. Fakat bu da halka pek ucuza 
mal olmamııtır. Zira grevciler ile asayi. 
ti muhafaza eden memurlar arasında 
Yer yer ateş açılmış, 6 kişi ölmüş, kırk 
kiş kadar yaralanmıştır. Bunlardan ço· 
iu serseri kursunlara kurban giden ma· 
sum. kim~elerdir. 

110 bin kişi 
Önünde --Hitler yeni bir nutkunda 
sQn hadiselerden bahsetti 

NUREMBERG, 10. A.A. - M. Hitler 
hücum kıtalanna mensup 110 bin ve hl
Tll yt lalalarına mensup 11 bin bayı te.f
tit etnıiıtir. Söylediği nutukta milli ıoı· 
yalist fırkasındaki son hadiselere te
mas ederek hücum krtalarının bir müd. 
det için çöken bu gölge ile hiçbir aJa. 
kası olmadığını ve onlarla münasebetle
rinin bundan on dört sene evvelkinin 
tamamile aynı olduğunu beyan etm.İftİr. 
Nutuktan sonra 200 yeni bayrak veril
miş ve M. Hitlerin önünde muazzam 
bir geçit resmi yapılmıştır. 

NUREMBERG, 10. A.A.- Hücum 
kıt~laı •ndan 80,000, siyah üniformalı 
hususi. lcıtalardan 2,000 kişinin huzurun .. 
da M. Hitler söz söylemiş ve sadakatle
rini göstermit olan bu tetkilitı dağıt· 
mayı hiç bir vakit aklından geçirmediği 
ni ıöylemiş ve demiştir ki : 

- Vücuda get•:rdiğim bir ıeyi mahvet• 
mek niyetinde değilim. 

İngiliz faşistleri ile karşı 
karşıya 

LONDRA, 10.A.A. - lngiliz fa· 
şistl~rinin tezahüratı ile siyasi hurm
larının mukabil tezahüratı, dün, öğle
den sonra Hayt Park da poli&in almı§ 
olduğu tedbirler sayesinde ciddi ha· 
diae olmadan geçmigtir. 

On altı kişi tevkif edilmiştir. Ve 
itigip kakışma )'Üzünden hafif surette 
yaralananlar vardır. 

Riyaziye imtihanındaki had ise 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Gazi Osman Paşa orta mektebinde 

riyaziye imtihanında çıkan hadise üzerine Maarif Vekô.leti müfettisi va 
sıtasile mahallinde tetkikat yaptırmaktadır. Müfettişin raporu~clan 
sonra yeniden imtihan yapılıp yapılmıyacağı hakkında bir karar verile· 
cektir. Vekaletin bu hadise münasebetile Maarif Vekaleti hakkında nef 
riyatta bulunan bir gazete aleyhinde dava ikame edeceği söylenmek • 
tedir. 

ediliyor Yeni hatlar • 
ınşa 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Nafıa Vekaleti erkanından salalıi • 
yettar bir zat bana şu maliimatı verdi: 1 

Ankara i&tasyonunun tevaii için bir proje lıazırlanmaktadır. Proje 
i&tasyonun asri bir şekilde olması için her türlü ihtiyaçlar nazarı dik • 
kate alınmak şartile hazırlanmaktadır. Yeni hatlardaki inşaata gelin -
ce; Kilyos - Çatalağzı • Yolçatı - Diyarıbekir, Sivas. Erzurum hattırı • 
dan Sivas • Malatya iltisakından yüzer kilometrelik kısmın tesviyei tii· 
rabiye ve inşasına başlanmıştrr. Al yon - Antalya hattının ela 15 kilomet 
reden sonra 40 metreye kadar olan kısmı ihale edilmiştir. Ereğli ve Mer 
sin limanlarının inşası takarrür etmiş İse de inşasına ne zaman başla • 
nabileceğini söylemek imkansızdır. Bu bir =man meselesidir. 

Ter fi edecek hakimler seçiliyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Eski hakimler kanununa göre terli 

edecek hakim ve müddeiumumi ve icra reislerini seçecek Adliye telrik 
encümeni vazifesine başlamıftır. 

• 
lktısat Vekili Celal B. Ankarada 

ANKARA, 10 (A.A.) - lktısat Vekili Celal Bey bugün lstanbul· 
dan şehrimize dönmüş ve istasyonda lktısat Vekaleti, Türkofis, İf ve 
Sümer Bank erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Bizans tetkikat kongresi açıldı 
SOFY A, 10 ( A.A.) - Beyne[ milel Bizans tetkikatı kongresi Jün 

saat 10 da Maarif nazırı Proleııör M. Y anaki Mollof tarafından Oniver 
sitenin büyük salonunda açılmıştır. Kongreye ezcümle Almanya, lngilte· 
re, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, ispanya, Amerika, 
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Mwcaristan, lta 1ya, Lehistan, Romanya, 
Çekoslovakya, Türkiye ve Yugoslavya dahil olmak üzere 17 memleke· 
ti temsil eden 230 murahhas iştirak etmektedir. Açılı, celsesinde, Kral 
Boris ile Başvekil M. Georgief, lıükıinet azası, sefirler heyeti sabık 
başvekil M. Muşanof, hazır bulunmu~lardır. 

Vasıf B. dün Moskovaga vardı 
MOSKOV A, 10. A.A. - Tür ki ye büyük elçisi Vasıl Bey bugün 

Moskovaya muvasalat etmiştir. Se lir istasyonda hariciye komiserliği 
protokol müdür vekili M. ş;lo ile başta maslahatgüzar Nurettin Bey 
olduğu halele bütün Türk sefareti memurları, Türk sanayi heyeti ve 
Moskovadaki Türk kolonisi tarafından istikbal edilmiştir. 
•• 

U züm f iatlarını düşürmek isteyen 4 
tacir aleyhinde takibat yapılıyor 

ANKARA, 10.A.A. - lzmirin tanınmı, dört büyük ihracatçı Tiirlı 
firmasının, içlerinden birisinin evinde gi~ice toplandıkları ve bu top· 
lantıda üzüm fiyatlarının tereffüü üzerine düfük fiyatlarla yaptıkları 
alivre satışları kapatmak için müstereken harekete karar verdikleri bil 
dirilerek üzüm fiyatlarının yükselmeğe başladığı bir sırada müstahsil 
aleyhine sebepsiz böyle mazur bir harekele meydan verilmemeai hükii· 
metten rica edilmiştir. 

Ankara resmi mahalilinde büyük asabiyet ve hassasiyetle karşıı'a· 
nan bu haberin ehemmiyetle tetkik ve takip edilmesi için alakadarla• 
ra emir verilmiştir. 

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

Belgra tta bir 
Ahide dikildi 
Bu münasebetle kral bir 

nutuk söyledi 
BELGRAT, 10.A.A. - Harpte ölen· 

ler için Topluca' da dikilen abidenin kü · 
tadı münasebetiyle büyük merasim ya• 
pılmıştır. Bu merasime yanında Başve
kil ve hükumet azası olduğu halde ri· 
y:ıset eden Kral, söylediği nutukta, Sır
bistanrn kurtuluş için yaptığı fedakir
lılan ehemmiyetle kaydetmiı ve demiı· 
tir ki : 

- Bu 8.bide relecek neailler için İs· 
tiklilirnizin bir nip.nesi ve bütün ecnebi· 
ler için de milli hudutlarımızı geçmek İı· 
tedikleri vakit 6ütün ınillelfo mukave
metiyle karıılaıacakları hususunda bir 
ihtar olacaktır. 

1 Rusyadaki 
Askeri heyetimiz 
Fahrettin Paşa Harkof

taa ieçer-
ken intibalarını söyledi 

Şehzadeler hapishanelerinde bir 
taraftan kendi hesaplarına devle
tin harici c•iyasetlerini idareye yel
tenirlerken diğer taraftan da biri
birlerinin ayak!arı altına karpuz 
kabuğu koymağa kalkı,ırlardı. Yu
suf izzettin efendi, Re,at efendi, 
Abdülmecit efendi veraset mesele
sinin değiştirilmesine taraftar ol
makla beraber, biribirlerini atlat
mak için can atarlardı. Mesela ls
lanbulda "Barikai Re~det,, namı 
altında gizli bir cemiyet vardı. Bu 
cemiyetin maksadı ve gaysei diğer 
şehzadeler tarafından çevrilen in
trikalara mani olmak ve Retat e
fendinin saltanat haklarını müda· 
f:ıa ~e mu~afaza etmekti. Cemiye
tın rıyasetı, Mısırda bulunan Diran 
Kelekya_n e~endiy~ tevd_i olunmut
tu. Cemıyetın rıyasetınde Diran 
Kelekyan efendinin bulunması, bir 
çok manalar ifade edebilirdi. Fil-

r 

kağıt paçavrası derdi. Bütün Alman
ya edebiyatı bu gibi nazariyat ile do· 
ludur. 
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İngiliz matbuatı 1 m•ı olan - '•koçya gazeteleri ile re • I ve kabul edebileceği kadar • büyük I 

hakika, aradan çok zaman geçme
den cemiyetin maksadı teşekkülü 
meydana çıkmıftı. O cemiyet, Re
~at efendinin mesru haklarının mü
dafaası için ec.:ıebi devletlerin 
müdahalesini davet, daha doğrusu 
talep ve istirham eylemeğe karar 
vermiş ve mesaicini bu yoldan yü
rütmeğe batlamı!tı ! 

Otuz iki senedenberi müstetibJi. 
ğini ida?le ~t~irmekten usanmayan 
mevcudıyetını muhafaza İçin en 
zalimane vasıtalara müracaattan 
çekinmeyen Abdülhamit bu aralık 
galiba artık çok yorulmu,tu. Cün
kü ikide bir de hastalanıyor, Avru
pa.dan dokt~rlar getirtiyor, fakat 
bunlar amelıyattan bahsedecek 0 • 

lursa ameliyata yana•mıyarak on. 
ları defediyor ve tedavisini gene 
Nafiz pa,aya bırakıyordu. 

Bir gün, 1907 senesi ağustos ni
ayetlerine doğru Abdülhamit ba
ılmıştı. Artık •mun bir daha ayıl
ıyacağı zannolunduğundan bütün 

ehzadeler, o zamana kadar mah· 

300 binden biraz fazla nülum .,_ kabet edememektedirler. /ngilterede değildir. Sebebi İse lngilizlerin ken • 
~a"; Zürich'te yedi tane yevmi gazete daha takriben bir düzüne kadar vi • dilerine mahsus krıtikçi bir hal sahi-
ıntııar e~mektedir. Bunlardan bizim liiyet gazeteleri intişar eder ki bunlar bi olmalarıdır. Burada gazete okuyu 
ga.:etenıı~ günde üç defa çıkar. Nü • yüksek fikirler neşretmektedir ve baa cusu kendi siyasi kanaatlerini tem • 
lusu Zurıch'inkine nazaran 25 misli kı adetleri de hayli yülrsek ve zengin sil ve mü~alaa eden bir gazeteyi ka· 
faz.la olan Londrada 12 tane yevmi ga dir. Bunlarda biri olan Manchester tiyen tercıh etme::: ve hele bir intihap 
zete vardır. Hemen meçh 1 .b. 

1 
Gardian gazeteai, rağbet ve itibar ve gününde kendi siyasi kanaatini izhar 

b . K .. . u gı r o an · • · ı b k d · · ır omunıst gazeteşi ile yal 
1
. aryası nU uz a ımın an en eski ve ve reyine ıta etmek İcap edince her 

mahalili, yahut spor mahafil~·~ t ma 1 en mühim Londra gazetelerinden ge. gün okuduğu gazetenin nasihat ve tav 
8İl eden üç, dört gazete bunl~~~a:m "' ri kalmaz ve onlarla ayni seviyede 3 iyesine müftekir ıue tôbi kalmaz.. Yü:z. 
rıdır. 12 tane yevmi gazeteden 9 u ;~ hztulur. Maamafih bu gazete, vilayet binlerce insanlar vardır ki senelerden 
ce yarısından sonra basılarak sabah • gazeteleri araınnda bu vasfı haiz olan beri muhafazakar fikir ve kanaatli 
lar: inti§ar eder. Diğer 3 gazete öğle- yegane bir gazete olup diğer vilayet bir gazete okurlar da gene kendi İn· 
den sonra intiaşr eder. Londrada ha. g~:ı:eteleri bu derecede değildir .• Bü- tihap reylerini Labour partisine verir· 
kik_ i manasile akfam gazetesr· yoktur. tun! /ngilterede efkarı umumiyeyi ha- ler. 

zır ayan ıue temsil eclen Londra mat • 
Ôgleden sonra intişar eden üç ga:ze . buatıdır. Bu hu•usta Londra matbua-

"Neue Züricher Zeitung,, 

te ceman 1,750,000 nW.fıa basarlar ve tır>•n oynadığı rol, Avrupanın herhan 
bu. nüshaların hemen hepsi Londra ı• gı· yu'.ksek b' d l t" d k" h rr ev e ın e r matbuatın 
!r mınlakasında satılır. Sabahlan in- oynadığı rolden daha yüksek derece • 

tı!ar eden 9 gazete ceman on milyon dedir. Londranın sabah gazeteleri er-
nusha basar, yani dünyanın en büyük ken baskıları, nakliyat ve sevkiyatta. 
ıehrinin nüfu• mikdarından hayli la:z. ki sürat sayeBİnde Britanya adasının 
la ade~te nüsha basar. Bundan anla- umum nüfusunun 3.5 ne • okuyucular 
frlrr kı Londra gazetelerinin büy" k daha kahvaltısını ederken • yetiftiri • 
bir ~ısmı harice ve baflıca lngilter~ • lir. Londranın sabah gazetelerinden 
dekı eyaletlere, nisbeten kücük b" bazıları ondradan bQfka Manchester 
kumı G~I memleketine ve bundan d::. ve Glasgow'da da ayrıca oralara mah 
h~ az bır kısım lskoçyaya gider. De. sus nüshalar neşreder/er ki bu nüsha 
~ıry?lları muvasqlmının mükemme • ların muhteviyatı .. hassaten mahalü 
lryetr Lon~ra ile Clasgow ve Edinburg olan kısımlardan maada•ında • Lon. 
-:ır~ın~akı me&aleyi takriben 8 saate drada intiıar eden nüsha.sının muhte. 
ındırmı~tir. Buna rağmen Londra ga viyatı ile tamamen tetabuk eder. Fo.-
~et~lerı • çok mülremmel bir ıekildt: kat Londra matbuatının bu hudutsuz; 
ıntışar eden Ve vilôyet gazeteleri de.. ve scıraılmaz hôkimiyeti, •i;ycuet bakı· 
rece ve seviyeıinden pek yukarıya çık mından • bir Avrupalı müıahidin farz 

Sadakatsiz kimdir? 
/talya ile Almanya arasında z.uhur 

eden münakaşalarda Berlin gazetele
ri, hiç çekinmeden ltalyaya karıı ba· 
z.ı çirkin vasıflar kullanıyorlar. /tal
yan' ların hain ve sadakatsiz bir mil
let olduğunu yazıyorlar. 
Alma~yanın a:ııl yapamıyacağı fey, 

diğer mılletlere sadakatsiz.tik atlet· 
mektir. Çünkü §İmdiye kadar bize bir 
çok sadakatsizlik nümuneleri göster
mi§tİr. 

Sadaktsi:::lik ile tarihi dolu olan bir 
millet varsa o da Almanya'dır. 

Arminıiyen'den Frederı:ı'c kodar 
paktlara ve dost milletlere lrarıı irti
kap ettikleri hiyanet ve aadalratsiz.· 
lilr herkesçe ma!Umdur. 

Bethmann • Hollve11 palrtlara bir 

Şu halde Alman gazeteleri ne isti· 
yorlar? F aıist hüküm eti son seneler· 
de bir kaç defa Almanya'ya kar§• •a· 
mimiyetinin delilini cöstermiştir. 

Baz.ı vakitler oldu ki, Alman ga~c· 
teleri bile, ltalya hükümetinin Alı,.an 
menafii için büyük bir müdafi o/Ju. 
iunu ya:zmıılardır. 

Bir millet diğer bir milletin mena
liini himaye etmek için kendi mena• 
liini terkedemez. Aksini ancak a/,. 
maklar düıünürler. 

(il Papolo d'ltalia) dan 

Fransada iısizlik 
meselesi 

Fransa Cumhuriyetinin Mesai Na
zırı ifBİ:::lik hakkında, hükümete u· 
.zun bir rapor vermiftir. Bu rapora 
nazaran : Fransa' da ifsi:zler çoğalıyor. 
Paris'te işsizlerin adedi eksilmif ise 
de diğer vilayetlerde yüzde on dört 
nisbetinde çoğalmıştır. Bunun ıçın 
Fransız; kabinesinin tanzim ettiği me
sai planının hemen tatbikine geçilme· 
lidir. 

Fransa hükürrieti, aldığı tedbirle;' 
sayesinde memleketteki ecnebi ifsi:z:le· 
ri azalıyor. 1930 senesinden fimtliye 
lıadar dört yüz bin ecnebi iıçi Fran· 
aa'yı terhetmiftir. 

(il Corriere della Sera) dan ---· 

F ahrettin Pa1a 

MOSKOVA, 10. A.A. - Falırettin 
Pafa Harkoftan hareketinden evvel Ta• 
ajansı muhabrile görüıerek heyetin tfıot"" 
kof'u ziyarel>nden hasıl ettiği fevkal.i· 
de intibai kaydetm.iı ve demiıt.ir ki: 

" Zevki işinde bulan, daima neıeli bit 
halk gördük. Sovyet Rusyada bütü0 

millet çalıııyor. lıini ve vazifesini bil"" 
millet biç bir zaman mağlup olnııy•· 
caktır. ·· 

Gerel< ordu erkanı ve ı:•rek mahalli 
memurlar ve halk tarafından bize çok 
samimi bir kabul göaterildi, Samiıni ınirı~ 
nettarhğımızı bildiririz!' 

Heyet hareketinde Harkof --g;;"niz00 

kumandanı M. Tugki, mmtaka icra ko
mjtesi reis Vekiccuçki, mevki kumanda-

nı M. Pelrof ve saire tarafından uğur· 
lanmışlardrr. Bir müireze istasyonda 
rn<"\.·ki almı;ı bulunuyordu. 

Sanayi heyetimizin ziyaretleri 

MOSKOV A, 10.A.A. - Türk sana· 
yi heyeti Stalin otomobil fabrikaıiyle 
h.ars ve İıtirah\t parkını ziyaret -;tn;!~ .. 
tır. Heyet reisi Nurullah Esat Bey "':· 
Kre6lİnski, Karahan ve hariciye korna" 
serliği şark ıubeıi müdürü M. Zukeı"• 
man tarafından kabul edilmiıtir. 

li 

~ 
li 



ELE 
Öksüz Haliç 

Eskiden arada bir gazetelerde 
14q;Juk: "Başı boş olarak bulun
~ olan bir re's tekenin iki güne 
lıı.iar sahibi müracaat etmediği 
lııılde füruht edileceği ilan olu • 
'Itır.,, 

Sahibi ya çıkar, ya çıkmazdı ..• 
Yahut bir haber olarak öğrenir

lik: 
"Yangın yerinde tuğlalar ara -

~ııda clün gece henüz doğmuf bir 
tGcuk bulunmus ve "Necmi" tes -
~İye edilmiştir:,, 

Eskiden ancak bu iki sahipsiz 
(>'den bahsolunurdu. Tabii bıra • 
"1/mış çocuğu kimse gelip arama -
~ığı İçin Darülacezenin çocuk ba
~ını kısmına gönderilrcli. Zaman
oq lıer,ey değişiyor ••• 
. Günün sahipsiz öksüzü "Haliç" 
~r. Herkes biribirine soruyor: 

- Haliç'i kim temizleyecek?. 
Bu sual tembel kadınlarla clolu 

b;, evde alhnı kirletmis bir bebe
li kimsenin temizlemek istememe 
Iİıte pek benziyor •• (Haliç) i kim 
1eınizleyecek?. Herhalde ben cle-
fil ... 

Bekri Mustafa sarhoşluğun ya • 
'<ık olduğu bir devirde gece bed
~ıt olarak bir su çukuruna düş -
llıiif ve orada sızmış. Devriye ge
terken görmüş ve karakola götür • 
~ek istemiş. Tarihi sarhoş gitmek 
lıtememis ve içinde olduğu suyu 
tO.tererek: 

- Bana siz kanşamazsınız! 
~Qptan Paşa kanşır •• demiş. (Ha
~O e Je eskiden olsaydı. Kaptan 
,~f<ı kanşır derdik. Amma fimdi 
'Yemeyiz .•. Çünkü (Haliç) e kanş 

ilıcıclan evvel Kaptan Paşalar ta • 
~lıe kanştı. 

(Haliç) ikim temizleyecek di
~ araştınrken günün birinde Ye
~i, iskele.sinin Az.apkapısile öpüş• 

1
.iünü göreceğiz. O azman (Ha· 
10 e sahip çıkmayanlar hemen 
Ortaya atılacak: 

1
• - Dolma arazi belediyeye ait • 
ır ••• 

1 - Deniz.den dolma arazi sahi • 
; tabidir. Sahil de Kara Mıutafa 
Qpa vaklındandır ••• 
C>iye iddialara başlayacaktır. 

~ Ada çamlarını paylaşamıyan 
L"kaf ile belediye Halicin temiz. • 
""bnesile fÜphesiz alakadar ol • 
~···Lakin günün birinde Haliç 

1 °1duğu zaman Kağıthane köylü
'ıi kalkıp ta: 
"Burasını bizim dere doldurdu. 

&i:ı:e aittir, diye hak icldia ederler-
1',i' sarpa sarar. (Haliç) ikim te
"ıı:ı:leyecek?.. Bu suale bir türlü 
ıe.,<ıp vermiyorlar. Ôtedenberi bu 
tibi şeyleri kirleter.lerin temizle· t'si istenir de aksi olarak gene 
~/etmeyenler temizler. Her işte 
l Yledir. Onun için Halici temiz -
'l>ecek adamlan, Halici doldur • 
"ıqYanlar arasından seçmeli. O da 
~•a olsa Kadıköy ve Vsküdarlı • 

1'!' olabilir. Hazır olsunlar temiz • 
ite ••• 
lıı Onların tramvay açıklarını is
i ııbullular kapathğı gibi lstanbul 
ı~Qrın işini Vsküdar ve Kadıköy
ı~lere yüklemek hiç te haksızlık 
l'lıaz. 

Garip bir yanlışlık 
"1 llabıôli caddesinde çıkan gaz.e • 
Ilı erden birinde bir arkadtlf'J bir 
~ktup getiriyorlar. Bu mektubun 
~· teıinde ona uyan yalnız ismi· 
/r, Mektubun üstünde adres ola
~ ta (lstanbulda Yağkapanın -
t · lalan bey) diye yaz.ılı. Çocuk 
"'l>ret içinde ... 
'i ..__ Yağkapanı ile Babıali cadd~ 
.. Qraaında ne münaaebet var?. dı •e .. 

Onüne gelene soruyor: 
'ı ..__Hayır, Babıôlide bir tek yağ-

01aa canım yanmıyacak! diyor •. 
;;erçek! cadde üatüncle bir tek 
tJ· cı dükkanı yok ••• Amma kim

lr belki seyyar yağcılar vardır. 
FF.LEK 

>t!usevilerin 
Yılbaşı bayramı 
r~rıt L.:ültürünü benimse-
~ mek için 
t:rannameler okunmuştur 
... ~~". Musevilerin yılbatı bayramı idi. 
ıt~1 takviminin 5695 senesi dünden 
~ "" hatlamı§tır. Bu münasebetle 
~~da dini merasim yapılmış ve 
~ ~"1 münevverleri taı·afından Türk 
~ v~ kültürünü gütmek maksadile teş· 
..... i~ tırı;, olan cemiyet tarafından Mu
lloıı,::;e hitaben bir beyanname okun • 
)"'-d .r. Dünkü nüshamızda hülasasını 
'!-ta~~ltnız bu beyannamede, Musevi 
)'ii,.k k":ııl":rımız, türkçe konuşmağa ve 
~t• ..;:ıtur ve medeniyetini benimse -
""'•~ .

1 
V~t edilmektedir. Ayni zamanda 

\ı'1 \r~ erı Tayyare Cemiyetine jane 
.... /11'.e davet eden diğer bir beyanna· 

e <>kunrmııtur. 

MiLLiYET SALI 11 EYLÜL 1934 
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HABERLERi 
l Av mevsimi açıldı 

Sonbaharla beraber av da açıl
dı. Her yerele sırtına tüfeğini vu
ran, beline lişenkleri takan, önü-

GVMRVKLERDE 

Gümrüklerdeki 
Tahkikat 
60 kadar memur hakkın

da tahkikat yapılıyor 
Son günlet'de İstanbul giimrüklerinde 

müfettişler şimdiye kadar giimrüklerde 
geçmiş bütiin vakala,..,ı umumi tahkika
tını yapmaktadırlar. Bu i§i ırümriik mü
fettiılerinden Zeki Bey idare etm~ktedir. 
Sö)' lencliğine göre, }>undan oekız sene 
evvel cereyan eden Mançini meseleıj.n -
den dolayı vekalet emrine alman ve it· , 
ten elçektirilen memurlardan başka, da
ha 60 kadar gümrük memuru hakkında 
geçmif vekay>den dolayı tahkikat yapıl
maktadD'. Bu vakalarm diğer gümrükle
re taalluku olanların o gümrüklenle tah· 
kikatına batJanmaktadır. 

Mançini meselesinden dolayı vekalet 
emrine alınan memurlar Ekrem, Hiımit, 
Halit ve Sadık Beylerdir. 

Dün bu hususta kendisile görüşen 
bir muharririmize l&tanbul Gümrükleri 
Baımüdiirü Seyfi Bey demittir ki: 

- Mançini meselesile ala.kadar görü
len dört memur vekalet emrine alındı. 
Me..eleyi vilayete verdik. Ve oradan da 
alakadarlar adliyeye tevdi edilmiıtir. 

lstanbul gümrüğünde yeni 
tıışkiiat emri geldi 

Gümrük ve İnhisarlar V eka.letinden, 
dün, İstanbul ııümrükleri ba§IDÜdürlüğü
ne, lstanbul gümrüklerinde yapıla.cak 
teşkilat hakkında emir ııelmi§tir. 

Bu emirle İstanbul ve Galata ithalat 
gümrüklerinde birer müdür muavinliği 
daha ilıtas edilmektedir. Gerek müdür 
ve gerek muavinlerin meşgul olacağı it
ler tamamen tayin edilerek gümriik iı
feri tanzim olunma.\stadır. Bundan baı
ka muayene başmemur1annm ve · 
murlannın vazife ve salahiyetleri tahdit 
olunmaktadır. 

Diğer taraftan komisyoncular kanu
mmun tadil edilmekte olduğu bildiri! • 
mektedir. 

Çakmaktaşı kaçakcılığı 
Evvelki ııün Sarayburnu Standard 

Kumpanyası mevadı mü-ştefle antreposu· 
na gaz çıkaran lngiliz lıandrralı Zahra 
vapurunda muhafaza nıemurlan tarafın 
dan yapılan aramada tayfadan Malınıut 
oP.l•ı H;~sPvinin eşyalan arasından mey
dana çrkanlan 9 pakette 900 adet çak· 
n--·-~· uıLJsadere edilmİ§tir. Hüseyin 
ihtısaa mahkemesine veri1miıtir. 

ViLAYETTE 

Gizli nüfus --Kütüğe geçirilenlerin 
kaydı devam ediyor 

Gizli nüfusun meydana çıkarılmasına 
ve kütüğe geçirilmesine devam edilmek
tedir. Son bir hafta içinde gizli olarak 
ı54 evlenme, 301 doğum, 99 yeni kayrt, 
3 öliim ve kayıp kütüğe yazılnu§tır. 

lstanbulun kurtuluş bayramı 
6 teşrinievvel l•tanbulun kurtuluı 

b~yramrdrr. Mutat merasim ve geçit res
nu yapdacaktır. Program hazırlanmak
tadır. 

Maliye Vekili Anka
raya döndü 

Büyükada'da istirahat etmeıkte ola11 
Maliye Vekili Fuat Bey dün aktamlri 
iffnle Ankaraya gitmittir. 

Bir fransız gaz gemisi 
geldi 

Fransız donanmasına menıup Niger 
i~eki pz gemisi limanımıza gelmit 
tir. Gemi gaz almak üz""' yarm Batinna 
hareket edecektir. , 

1 BORSA 1 
. <lt Banka.amdan alman cetveldir) 

10 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVILA1 
l•ikFa:u da~li 96 Rıhtua 17 7S 
1933 Erıanı 97 1 

Onitürk 28,20 Müm~••il 48.60 
.. il 27 .30 • il 47.60 
• 111 21,40 .. 111 49,00 

ESHAM 

lı B••llaaı Naa. 10 ! Rejl kupo•a11a 
.. ,. Hamiline 10 T elefoa 
u " Müeaaia 105 T erkoa 
Türlr.İJ'• Cümlııüı· Çiroeao 
ri1et Ballkaıu 55 lttihat de7. 
Tram•a7 31 Şark dey. 

2,35 
11 
18 

12,10 
13,50 
0,86 
1,55 
3,ZO 

A_aadolu Hiaı• 47.60 % Balya 
Sır. H"'Jriye 15.25 f Şa .. k m. eu:a 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 621 Prai 19,13,50 
Parİ• 12,06 Bel pat 34,83,50 
Nüyork 80.S0,14 Mo•ko•a 10,90 
Milin o 9,27 Bertin 2,00,62 
Cenevre 2,43,65 VartoYa 4,20, 
Aina 83.43,93 Blldapett• 3,96,16 
Brüks.el 3,311,88 Madrit 11.81,50 
Amıterdam 1,17,31 Bükreı 79,32,84 
Sof ya 65.35 Viyana •.25 

NUKUT (Satıı) 
Kuruf kuYuı 

20 F. Franını: 170 20 1.1•..-İçre 808 
1 Dolar 117 ] Pneta 18 

21 Kul'. Celc. 106 1 Mark 49 
l Şile. Ay. 2~ 1 Z.Joti :ı.o,so 

] l•terlin 629 20 Le1 19 
20 Liret 216 20 Dına• 63 
20 Leva 23 1 \.."erno•iç -.-
20 F. Belçika 115 Albn 9.22 
20 Drahmi 24 J..,ecidiJ• :Ai,50 

l Florin 83 Banlcnot 240 

- ...., 
• 

Kadıköy için yeni tramvaylar geldi 
Üsküdar - Kadıköy hattı için yeni aipari' edilen tramvay arabaları -

nın bir kısmı tehrimize gclmittir. Yeni arabalar otomatik bazı terti -
batı haizdir. Arabaların kapıları orta yerden ve basamakları açılır, ka
panır bir şekildedir. Oturacak yerleri daha rahattır. Yakında bir kısım 
arabalar daha gelecektir. Resmimiz ambalaj halinde bulunan arabala-
rı göstermektedir. · 

MAARiFTE 

1 kmekteplere 
Talebe alınıyor 

-o---

Kayıt muamelesine pazar 
günü başlanacak 

llkmekteplere yeni talebe kayıt ve 
kabulüne önümüzdeki pazar günü bat· 
)anacaktır. KayJt ve kabul muamelesi 
teşrinievv~I başına kadar sürecek, tetri· 
nievvelde dersler başlıyacaktır. Bu sene 
ilkınekteplere çok fazla müracaat olacağı 
anla§ılmaktıwlır. Daha §İmdiden birçok 
müracaatlar vardır. Fakat bunların şim
di kaydına imkan görülemiyor. Mektep
siz talebe kaJmıyacağı İçin velilerin en
diş::ye düşmemeleri bildirilmektedir , 

Orta tedrisat kadroları 
Orta tedrisat ka~-olannın önümüz • 

deki hafta başında tebliği beklenmekte
dir. Mekteple.-de ikmal imtiiıanlan baş· 
lnmış olduğundan şehrimizde yaz tatili 
münasebetile toplanmıt olan muallimler, 
vazifeleri başına gitmişlerdir. Kadrolar 
her mektebe değil, heyeti taliıniyesinde 
değişiklik olan mekte~lere tebliğ edile
cektir. isimleri mevzuubalısolmıyan mu
allimler yerlerinde ipka edilmiş demek
tir. 

ADLiYEDE 

Afyonla mı 
Zehirlendi 
Çocuğa uyusun diye af
yon içirtip öldürmü~ler 
V alde Hanında oturan seyyar satıcı 

Alıl>as Efendinin 16 aylık oğlu İbrahim 
dün ölmüı, lbralıiınin afyonla zehirlene• 
rek öldüğü zannı hasıl ohnu,tur. 

Bunun \izerine Abbasın evinde arama 
Yae!lmıb içinde aiyon ezilmiş, bulaşık 
ve afyon kokulu bezler bulunmuıtur. 

lhrahimin uyuması için afyon yuttu
rulduğu ve çocuğun zehirlenerek öldü. 
ğü tahmin edilıııektedir. Ceset morga 
nakledilmiştir. Bu husustaki tahkikata 
nöbetçi müddeiumumisi Şefik Bey vazı
yet etmiftir. 

T uring ve otomobil 
klubü yıllığı 

Tiirl<iye Turing ve Otomobil Kulübü 
taraftndan bu sene bir yılhk neşrine ka
rar verilmiıtir. Kulüp İdare Heyetinden 
Şükrü Ali Bey bu yıllık hakkında tet
kikatta bulunmak Üzere Konya'ya git -
miştir. 

Usküdar kaz.asında intihap heyeti faaliyet eaı""'nda 

Belediye 
• 
intihap defterleri hazır 

Asılacağı yerler Be~ediyeye bildirildi 
Mölhakatıan gelen haberlerde, I br. Seneba§ı da yakla§ll'lakta olduğun 

intihap defterlerinin tetkikinin bitti - dan otobüalerin kontrolü için mnumi 
ği bildirilmektedir. Defterler vilayet ' kararljlr verilecektir. Otobüsler tali • 
tarafından da tetkik olunduktan son- matnameaine uygun olmayan arabaJa. 
ra, askıya konacaktır. Mahallelerde, rm faailyetine nihayet verilecektir. 

defterlerin a..ıtacakıan yerler, inti • Kapanma sııtlerı· ı·çı'n yenı· 
hap encümenleri tarafından teabit e-

dilmit ve liste halinde belediyeye gön müracaat dinlenmiyecek 
derilnıittir. Defterlerin aaılması için 
merkezden emir beklenmektedir. Dükkanlann ak§aınlan erken ka • 

Şehri.O plAnı panma aaatlerine itiraz eden eıı.nafm, 
Cl dileklerinin bundan aonra dinlenme • 

Belediye, müstakbel latanbul pla
mnı yapacak miman 1935 senesi ba
tına kadar seçmeğe karar venniıtir. 
Senebatında mimarın vazifesine bat· 
lamaaı lüzumlu görülmektedir. Çün -
kü, lstanbulda planı en aşağı üç se
nede ikmal edilebilecektir. Plan ya • 
pıldıktan sonra, tatbikı ise 50 senede 
kabil olacaktır. Plan yapılmadığı için 
tehirde birçok imar te§ebbüaleri akim 
kalmaktadır. Birçok kimseler beledi· 
yeye müracaat ile mutavassıt ailele
rin oturabileceği küçük apartımanlar 
yapmak istemektedirler. Bu apartı -
manlar ayni çatı altında fakat genit 
arsalar Üzerinde kurulacaktır. Bele -
diye timdilik bu müracaatlan tetkike 
imkin bulamam;.ktadır. 

E yDbe işli yen otobüsler 
Eyüp, Bakırköy hatlı üzerinde i§

leyen otobiialerden belediyeye bazı 
ıikayetler olmuştur. Bu §ikayetler ü
zerine belediye.hu civara işleyen oto
büalerin vaziyetini tetkike batlaml§ • 

111esi takarrür etmitfir. Daimi encü .. 
men elindeki evrakm muameleaini bi
tirecek ve bundan sonra itiraz kabul 
edilmiyecektir. 

Kimsesiz çocuklar kamptan 
döndüler 

Belediyenin kimsesizler yurdu ta. 
rafından Heybelide kurulan kanıp bit 
mİJ, çocuklar, Galatadaki yurda dön
müşlerdir. Birkaç gündür Heybelide 
kampta bulunan vali ve belediye re
iai Muhittin Bey de dönmÜ§tür. 

ikinci kooperatif satış deposu 
Belediye, Sirkecide kooperatif ikin 

ci satl§ deposunu açmak için, Şark de 
miryollan kumpanyası ile müzakere
ye giri§mittir. Depo kumpanyanın ya 
nıbaşında açılacaktır. Kumpanya me
murlarından mühim bir kısmı heledi. 
ye kooperatifine aza olmuılardır. Sir
kecit!eki satış deposu açılınca, bu ci -
var bakkallarla rekabete ıririşilecek-
1.İr 

MAHKEMELERDE 

Bir hakkı telif 
Davası 

-o-

Bir lügat kitabı intihal mi 
edilmiş? 

Bedros Zeki Beyle kitapçı Panm E -
fendi bir lugat kitabını intihal etmekten 
dolayı Kemal isimli bir gençle matbaacı 
Petkov~ Efendi aleyhine bir dava a.ç • 
nıqlardır. iddiaya 11&2Man Kemal Efen
di lugat kitabından 8700 kü•ur kelime
yi aynen ve tabirleri ile beraber intihal 
elmİJtir. 

Suçiu yeJrili kitabın telif hakkmın Par 
ıib Efendiye ait olduğunu, d..vaıun da 
Parsih Efendi tarafından açıldığını, fa. 
kat Parsih Efendinin mahkemeye gel • 
mediğini, Bedroa Zeki Efendinin kital>ın 
üzerinde bile müellil olarak ismi bulun
madığım, binaenaleyh hak . da Tası ol • 
madığım aöylemit ve mahkemeden p • 
karılmasını ia.temiıtir. 

Mahkeme, müzakereden ııonra Parşib 
Efendiye davac sıfatile celp çıkanlma
arna, Bedros Zeki Efendinin de üçüncü 
davacı sıfatile mahkemede hazIT bulun
maoma ve mulJ!ıkemenin 26 eylüle bJTa
luhmwna karar vennit tir. 

Evini kastan mi yaktı? 
Karagümriikte 2500 l"'8ya sigortalı 

olan evinden yangın çıkan Falına Ha -
nnn sigorta bedeline tamah eder'* yan
gın çrkanııak suçu ile ağın:eza ınahke -
mesinde mulıakeme edilmi,tir. Şahitler 
evferin kıymetinin iki b.in bef yüz Jira. 
elan çolr fazla olduğunu söylemitleordir. 
Muhakeme, müdafaa §ahitleri celbi için 
baıJ<a güne bıralolmı§tır. 

Sütçü Mehmet ağayı öldüren 
kardeşler 

Anneleri ile miinıuebette bulunduğu 
zannile Topl<apı haricinde sütçü Mm • 
met Ağayı öldünnekten suçfu Ahsen ve 
Reıat İ&mindeki kardeılerin muhakeme· 
leri dün neticeleıvnittir. Mıılıtoeme Ah -
sen Efendinin 5 sene 4 ay, Refa! ta 3 ıe
ne 8 ay müddetle hapislerine, aynca 
bin lira tazminat vermeğe, müebbeden 
imme bizmetlerinden mahrtım edilnıeğe 
malrküm etnüıtiT. 

POUSTE 

EJbir)iği ile .. 
Bir adamın şakak kem:

ğini kırdılar 
Sirkeci araba Yapuru iskelesindeki 

bostan ~erinde Yahya Efendi ile, 
Pavli, Hac Mebmet, Haaan, Ahmet Re
is aralarında kavun karpuz alım -.e satı
mı yüzünden kavga elmitlerdir. 

Pavli, Hacı Mehmet, Hasan, Ahmet 
Reis bir olarak Yalıya Efendiyi dövmüş
ler ve 601 şakak kemiğini lurmı§lftt'dır. 
Suçlular yakalanmııbr. 

Kaynanaya dayak 
Tarlal>aşı caddesinde oturan l'd.adam 

Ziılayı, damadı Koço dövdüğünden tah
kikata ha§lanmıttrr. 

Koçuk ampul hırsızları 
Muzaffer, Isa ve Emin adlı üç çocuk 

Beyoğfunda Panorama bahçesinden 12 
ampul çalnnşlar ve yakalanıııışlardrr. 

Gözu.numu çıkaracaktı? 
Dün sabah sebze bilinde çöpçü Mah

mut ile karpuzcu Nuri arasında kavga 
çılmıış ve Nuri, Mahmudun gözüne yum
nılıla vurarak fena halde zedelemiştir. 

Damdan aşağı 1 
Çarşıda 71 numaralı diikkinda baa • 

macılık eden Obanes oğlu Ebat düld.i
ııın üzerine çrkarak yağmur cııuklarım 

temizlerken yere düşmüş, ajiırca yara • 
lanmııtır. 

Çarpan otomobil 
Şoför Kenanın idaresindeki otomobil 

Yeniköylü Mehmet isminde birine çar
parak yaralamııtır. Şoför yakalanmıştır • 

Bırakılan çocuklar 
Beyoğlunda l atildil caddesinde Santa 

Marya kilisesi önüne bet günlük bir er
kek socuğu bıralnlmıt. çocuk kiliseye 
teslim olunmuıtur. 

Kanlı kavga 
Rumelihisannda oturan Nevzat ile ba

blrçı Aum -.e Sabih bir ~ndal mesele -
sind.en ,liavga etmişler, neticede Aann ve 
Sahih, Nevzadı başından ağırca yarala· 
mışlardır. 

Bir çocuk balkondan duştu 
Kadıköyünde Ömer Hanında oturan 

Mustafa iSlllİnde bir çocuk müvazef\e•ini 
kaybederek .,..inin balkonundan düşmüş 
ve yaralanmrıtır. 

Yaıgın başlangıcı 
Oskiidarda Rum Mehmet Paşa ma • 

hallesinde Behçet beym evipden yangII> 
çılımııaa da itfaiye tarafından sl;ndiirül
müıtür. 

Tramvay altındı 
Sadi isminde 10 yaşında bir çocuk ev

velki gün Köprüde tramvay albnda kal
iDI§ ve vatmanın dikkati sayesinde mu
hakk~ bw öKirnclen lcurtulmuttur • 

Hırsız misafir 

ne tazıyı katan ava çıkıyor ... Mem 
leketimiz maşallah avdan yana 
çok zengin; nelerimiz, nelerimiz 

~ var. Geyiklerimiz, bılclırcınları • 
mız, kekliklerimiz, çillerimiz ... 
Her 1eyİmiz tamam... Yalnız ava 
#az.la merakımız yok! Eğer olsa 
icli, lstanbul sokakları av etinden 
tasardı. 

Fakat bereket versin bu merak 
son zamanlarcla biraz canlanır gi. 
bi olclu. Ankarada teşekkül eden 
avctlar klübü, ava ilk hızı verdi. 
Bunu Edirnede yapılan avcılar ba) 
ramı takip etti. lstanbul avcdarı 
da nihayet bayramlarını yapıtlar. 
işte bu suretle bu merak ta yavaş 
yava1 artıyor demektir. 

Hele kadınlarımızın çifteyi yük 
lenip, aaçmalan ağızlarından çıka 
np ku~klarına sararak keklik pe· 
fincle kopnaları avcılara yeni bir 
gayret verecektir. Erkek mi daha 
ahcı, kadın mı daha atıcı o zaman 
meydana çıkacakhr. 
Şimdiye kadar salonlarda hep 

elbiseden, sinemadan, /alanca ha
mmın kocasından, #alanca beyin 
karısından bahsediliyordu. vakıa 
buralarda da lazla saçmalar atılır
dı, lak.at arhk bundan sonra bu 
saçmaların yerine bQfka saçmalar 
kaim olacak, av eti kannlarımızı 
doyurduğu gibi, müsahabelerimi • 
z.i de besliyecek, hiç olmazsa yağ
lı, semiz lakırdılar konufUlacak! 

Düpiniin bir kere, hanımlan -
mız. fimdiye kadar bir horoz kese
mez.lerdi .•• işte böyle bir hanımın 
burnu toprağı silen bir yaban do
mazırna inlete inlete öldürdüğünü 
diişiiniin ..• 

Bir tavşanı vuruyor ••. Fak.at z.a, 
vallı tavfan ölmüyor •.• Küçük ha
nım hayvanı iki bacağından ya -
kaladığı gibi bir silkiyor ve tavşan 
rahmete kavuşuyor. Ve küçük ha
nım, Beyoğlunda bilmem hangi 
manikürde yapttrdığı tırnaklarını 
bundan •onra tavşan ayıklarken 
tavsan kanile boyuyor. 

Artık öğlelere kadar uyku yok. 
Çiinkü çil sürüleri, keklikler gün 
doğmadan geçerler .•• Gece yansın 
elan biraz. ııonra yola düzülmeli ki 
avlanmak kabil ol.un •.• 

Bilmem hangi köyde sabah kah 
vesi! bilmem hangi çeşmede su -
ba~ı alemi! güzel keklik kız.artma 
ları, çevirmeler vesaire vesaire ... 
Şişmanlık mı moda imiş, zayıflık 
mı? Umurunda bile değil •.• 

Güzel hava, güz.el su, güzel ye
mek ve adam akıllı bir yürüyüşten 
ıonra çekilen uykuya değer olur 
mu? 

Fakat ah hanımlarımızın hepsi. 
ne bu merak gelse, biraz. Ja kek • 
lik karsısında Rimelli gözlerini kır 
pıp niian almasını öğrenseler ... 

Eminim ki attıklarını vururlar!. 
Hif şaşmaz. .• Erkekleri bile var · 
duktan sonra ••• 

Mümtaz. F AIK 

EKONOMi 

Bu seneki mahsul vaZ:yeti 
Zira.at Vekaleti Meteoroloji Enstitü

ıiinün 1934 ııeneai memleket zirai vazi. 
yeti hakkında son neırettiği bültene na-
2.aran 1934 se'lleoi ııwıh•ul vaziyeti neti
cesi ilkbahar aylanrun fevkalade biıdise· 
lerini:len ve bir kaç mıntakada son üç ay 
içinde yağıfm intizamsızlığı ve azlığı 
dolaynile hazı farklar göstermektedir. 
Mab.oül vaziyeti bazı mıntakalarda mem
nuniyeti mucip bir hal arzetmesine mu•abil bazı mmtakalarda normal mikta -
rm ,,......, lıile bulmamııtır. 

Tiftik piyasası yOksali yor 
Tiirkofis'in tiftik piyaoası hakkında 

yapttğı tetkika nazaran tiftik piyasası 

gağfamdır ve gittikçe yükselmek tema
yülü göriilmektedir. Anadolu ve lstanbul 
da stok miktan ııitt•u;e azalmaktadır. 

Yılın hikAyesina döndü 
Tı<:aret O<Jası idare Heyetinin, ayJar.. 

danberi devam eden lastılc - deri ayak
kııhtar meselesini müzakeresi beldeni • 
yordu. Fakat &ni olarak det-icilerin y
bidan bir miir•c:aat bu qi tekrar tebir 
ettinııiıtir. 

Deri ve Sepiciler Birliği müracaatla
rında kendilerinin de yeni bazı taleple
ri olduğunu öne sürerek bu metalibatın 
dinlenilmesinden soıını meselenin 1 dare 
Heyetinde miizalıer .. ini istemektedirler. 

Kastamonuda piyasa 
KASTAMONU, 10 (A.A.) - Bu haf. 

ta.ki ıehrimiz piyasası: 
Arpa 2.25, buğday 3.50, kaplıca 2.25, 

mısır 2.75, mercimek 8, fa•ulya 5 pi • 
rinç 25, kendir üçü11cü 22, ikinci 24, bi
rinci 26, ekstra 28, tiltik 47.50 lrunıttur• 
Yumurtanın tanesi 50 paradır. 

Beyoğlunda Ziba mahallesinde oturan 
Madam Ka1yopinin evine evvelki gün 
eski ahbaplanndan Madam Hrisanti mi
s.afiriiğe gibni§tir. Ev sah~i bir aralık 
kahve pişinnek için odadan çıktığı sıra-

da Madam Hrisanti odada bulunan k-. 
solu açmış içinden Madam Kalyopi.niı, 
iki altm beşibirliğini aprıp cebine koy• 
muştur. 

Misafir gittikten sonra Madam Kal • 
yopi itin farkına vararak polise müraca
at etmiş ve Madam Hrisanti yakalanıp 
tahkikata baılanmııtır. 
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'tl'--·--------~~------~~ ~Yoı:.. , ~ manın çaresi 'l ürkuaz yüzükleri 
~ Ş11tıdi moda simsiyah renkmiş.. Hanımefendinin bir Turquoiıe 
~~e~ kararmak için gününün on yüzüğü var.. Bu yüzüğünü sever 
'k;'1' açrk havada plajda kavrul mi sever. Fakat taka taka turquo-
~~· a geçiriyormuş. Neme gerek iıe'in o canım mavi rengi günden 
\ 'ıtı efendim... Zevk meselesi güne Yefillenmeğe batladr, der • 
\;· flen, beyaz, bembeyaz, duru ken bir gün hanımefendi bir de 
~ ~11.·z İnsanlardan hatlanırrm .. Zor dikkat etti ki renk siyahımsı bir ye 
~ı ~zel ik olur mu? Şu esmerleş- fil olmuş .. Artık öldü dedi. bir da 
~i, ~.~oda da olsa esmerleşmeğe ha takılmaz .. Böylece yüzlerce li-
ı,~1 ~tlii razı olamam ... Hatta be- ra da konsolun bir gözünde kaldı. 
~,, a,ltıağa çalı,ırım. Ne mi ya • Derken bir gün hanım öldü zannet 
lııçt?· Bakın söyliyeyim, bir a • ti.ği turquoise dirilmesin mi?. Şim-
'tıı; 1 .ePeği bi tülbende koyar, ya dı hanımefendi önüne gelene tav-
ı,~ •tte ılık suya sokarım .• Su be siye ediyor •. Eğer turquoise'den 
~~~e köpüklü oluncaya kadar yüzüğünüz varsa öldii i~e h· ~"l 
. 

0 
• Sonra kepeği çıkarırım, bir eczahaneye ko,un, biraz eau d~ l 

ılti çtı.u bu uya sıkarrm. Sonra da javelle alın yüzügü ıçıııe auu, , r 
~I 11 °tha ka,ığı iyi kolonya suyu kaç gün dursun .. Günden güne bağ 
ı biUırırım. Bu mahliilü iyi kapa- ladığı 6iyahımsı yefil rengin kay. 
i~~ r •iteye doldururum. Gece gün bolmakta ve eski parlak maviliği-
)•~ llbaırıuk a yüzüme sürerim .. Be ni bulmakta olduğunu görürsünüz. 
1lıı{~1 ~~beyaz pamuk gibi beyaz Eğer Turquoise'nizi yeni aldı ise-

ıı. it IÇın bundan ala çare yoktur. niz ölmemesi için yüzüğü parmağı 
llll nızdan çıkardığınız zaman bir bar 

' şık yıkayan hanı- da~. suyu.n .içine koyun .. Su sık sık 
_ il mın elleri degısmelıdır. Eğer böyle yaparsa-
~)~~gün hanımefendinin derdi nız T urquoise'niz hiç ölmez. 
~'t. .. j'. Hizmetçi kızmı,, çıkıp git gene yağlı .. Gene yağlı .• Tırnakla-
11~, i, f .?anımefendinin başında.. J rı kapkara .... 
..... as gorülüyo: amma fU bulaşık J Bakın ben temizlemenin bir ça 
;~ lı:··· Mutbakta tabak çanak tı resini biliyorum .. 
l~)j b kz· Yığılı ... Hepsi hanımefen Vazelinin içine biraz petrol bi. 
l~'ikı:· lıyor. iki günlük bulaşık raz da artık nereden bulursunuz 
i' at) 

1
'"· Bir türlü iki gündür de bilmem ben marangozlardan aldı 

~~ İat:~. bulunamadı .. Ne yapar- rırım, hani tahtayı rendeleyince ı 
f 'ıtı. 1 ıstemez hanımefendi kol bir toz çıkar, işte biraz da o toz • 
'• ''"ad ı · k d k il · · 1 ~~~ ili d. ı, proste ayı ta tı mut- an arıştırın e erınıze güze ce sü 
~i Yt~ • .. Dibi simsiyah tence • rün. Sonra da sabunun ılık suda yı 
tı lliltiir~~. ın da o canım pembe kayın ... Görecksiniz elleriniz bu • 
ıt\~ 11 u tırnaklar ne hale girer? la,ığı yıkamadan evvelkinden bin 

')ı.,ı.k~lur?. Hanımefendi hep kat daha yumu,ak, daha beyaz da 
•·

1 ol lu ••• Yd.a ,-·'<a elleri ha '!_Ü:'!el olacak. ' 

Modada ·rıital 

Geçen asrın sonlarındaki 
elbiseler moda oluyor 

Elbiselerin üst kısımlarında garnitürler fazla
dır, yaka kapalıdır; ıapkalar küçük 

ve açık renklidr. Siyah, kırmızı çok modadır 
Artık yavaf yavat havalar se · re gelince: Bu mevsim hemen he

rinlemğe başladı. Sayfiyeye giden men 8a<le siyah görülecektir. Fa • 
ler teker teker tehre dönmeğe baş kat siyahı biraz açmak biraz daha 
!adılar. ilk yağmurları gören mo • şen göstermek için ekseıiya beyaz 
da kralları da mevsim modelleri i· karıttırılmaktadır. Şimdi bütün ha 
cat etı.ıeğe koyuldular. Yazın nımlar•mız yazın güneşte kavrul. 
1895. 1900 modalarına yüz çevi • duklarmdan ve simsiyah kesildik. 
ren moda sonbahar kıt elbiselerin !erinden büyük beyaz yakalı, be • 
de büsbütün bu eski tarihleri kop· yaz kolluklu, beyaz kutaklı bir si
ye etmiştir. 1895. 1900 modasına yah elbise kadar bu kararmış cil
dönmenin en büyük sebeplerinden de hiç bir elbise yakışmaz. Maa • 
biri de kadın vücutlarında artık mafih mavi renkleri de yak.ıtır am 
şişmanlığın moda olarak kabul e· ma siyah kadar değil. Siyah jersey 
dilmif olmasıdır. Eskisi gibi düz den bir elbisenin üzeri pembe ve 
göğüslere, düz kalçalara hiç itibar kırmızı kadifeden büyük kordela 
olunmamaktadır. Parisin en büyük konarsa çok güzel olur. Siyah el • 
en meşhur terzileri mankenlerine biselerin kapalı yakalrına bir par 
şişmanlamalarmı söylemiş ve şiş • mak genişliğinde sarr lama da kon 
manlamayanları göndererek yer • maktadır. 
!erine batkalarını almıtlardır. Bil· Bundan başka bu sene göze bil-
hassa göğsün eski yuvarlaklığını yük bir yenilik daha çarpacaktır. 
bulması şarttır. Zayıflık iflas edip Yakalarında kürkten süsü bulu • 
şitmanhk moda olunca tabiatile vü nan elbiseler ... Amma bu elbise • 
cudü saran ve ince gösteren elbi- ler ne zaman giyilecek bilmem .. 
selerin de modası geçmiş vücudü Sıcaklarda kürk insana sıkıntı ve. 
yuvarlak gösterecek elbiseler hü • rir, soğuklarda da insan sırtına 
küm sürmeğe başlamıştır. manto giyer. Belki tetrinievvelde 

Düz sade elbiselere bu kıt ar • 
tık hiç rastlanmıyacaktır. Büyük 
terzilerin son meydana getirdikle
ri modellerde elbiselerin hatta 
mantoların bilhassa üst kısımların 
da çok it vardır. Büyük, pelili, ve 
ya teytan minaresi kabuğu gibi kıv 
rım kıvrrmlı, yakalar, kabarık kol
lar çok görünecektir. 

Elbiselerin yakları çok kapalı
dır. Elbise boyuna kadar çıkmak
ta ve yaka olsa da olmasa da bü • 
yük bir kordela konmaktadır. Ku
maşlarda jersey ve kadife çok re
vaçtadır. Ekseriya elbise jeney • 
den ve mesela yakanın kordelii.sını 
kadifeden yapılmaktadır. Renkle-

) 
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öğleden sonraları kürklü elbisele
re rastgeliriz. 

Mevsim şapkaları ekseriya kü
çücük ve kenarsızdır. Fakat kısa· 
cık kenarları olanları da vardır. 
Renkleri çok açıktır. Mesela uçuk 
kırmızı elbiselerde siyahın moda 
olduğuna bakılırsa, siyah elbise i
le açık kırmızı, açık mavi bir şap
ka çok güzel uyacaktır. Şapkalar 
çok öne ve hafif yana giyilecektir. 
Bir kaş tamamile kapandıktan ma 
ada buruna kadar da inmektedir. 
Kumatları ya kadife, yahut ta 
(daim) dendir. Daimden olursa ü 
zerinde ufak bir deve kuşu tüyün
den bir süs veyahut yapma ufa • 
cık bir kut konmaktadır. 

••• 
KOrkler 

Siz;e bu sene sinema artiatle
rinin giydiği kürk modellerin

den birkaç nümune veriyoruz. 

Bu seneki kürkler kısa ııe kü· 
çüktür. ihtimal bu modayı da 
iktuadi buhran doğurmu§tur, 
Kürkler kısa tüylüdür. Ve ek. 
seriya beneklidir. Bunun için 
kaplan derisi kürkler çok mo• 

dad,ır. 

•• 

\ 

Korsaların 
Temiz enmesi 

• 

s-

Efendim küçük hanım vücudü • 
dn biçimine mt.=ar<" ' · ·• Sabah • 

leyin ayağını yere u~.ur basmaz 
korseyi geçirir ... Ta!. gece yatınca 
ya kadar. Dimdik sopa yutınu' gi 
bi yürür, zorla oturur, hiç eğile • 
mez .. Ne ise bu mer ktan onu biz 
vazgeçTrecek değiliz a ... Amma i· 
9in fena tarafı •• Masrafta.. Peder 
bey her gün sabahtan akşama ka 
dar söylenir... Adamcağız küçük 
hanıma mevsimden nıevs· bir 
elbise yapmaktan aciz 1 H~ -Y ye 
ni bir korse almaya keıe mi daya
nır?. Ne imif korsesi kirlenmit. 
mitte .• Yıkayınca biçimi kaçıyor
muş ta .• Bunu takamazmıt ta .. Ve! 
hasıl yeni bir korse lazımmış. Pe
der bey almaz .• Para yok~ Küçük 

hanım ister, ağlar .•• 

Ben bütün bu üzur • • erin önüne 
geçeyim de peder bey de küçük 
f.anım da ban lua etsinler b:ırı. 

Bak küçük hanım biraz kepek 
alıver. iki avuç kepek yeni bir kor 

seden çok daha ucuzdur. Bir avuç 

kepeği bir bezin içine koy, bir lit

re su ısıtıp -bu bezi içine sok, su be 

yaz olunca korseyi bunun içine sok 

ileri geri biraz uğuştur, o suyu dö 
küp bir daha yap, sonra korseyi 

çıkar, bırak kurusun .. Bak yeniden 
hiç farkı olur mu?. Tertemiz, yep

yeni, pırıl pırıl bir korse sahibi &o 

lursunuz. 



Şirketlerdeki 
Tetkikat 

(Başı 1 inci sahifede} 
dan verilmiyecektir. Şirket muamela
b ile birlikte tarifeyi de tetkik eden 
heyet elektrik fiatları Üzerinde yeni 
bir fonnül bulmak üzere uğra,makta 
dır. Bunun için Avrupadaki elektrik 
tirketlerinin fiat tarifeleri tetkik edil 
mektedir. Bu tirketlerin tatbik ettik
ler formüller memleketimizde de tat
bilc edilmesi için çalıtılmaktadır. Söy 
lendiğine göre bu formüller memle -
ketimizde de tatbik edildiği takdirde 
elektrik fiatlarmda esaslı değitikl& 
olacak ve elektrik fiab muhakkak su 
rette dütecektir. Şimdiki baJ_de sathi 
tekilde yapılan bir besa_ba gore el~~: 
trik tirketi yeni fonnülu kabul etligı 
talodirde elektrik fiatları 11 kuruta 
kadar dii§ecektir. 

Bunlardan maada elektrik şirketi
nin aık aık tamir parası olmak üzere 
mü.fterilerden aldığı paraların vazi .. 
yeti de tetkik edilmektedir. Şirketin 
bu yÜzden pek çok para aldığı ve 
bunların da kar olarak hesaba geçi -
rildiği anlatılmaktadır. Dünkü gaze -
telerde:ı birisinde Elektrik tirketi mü 
dürünün değiteceği ve Mautner is -
minde bir zatın müdiriyete tayin edil 
diği ve tehrimize geldiği de yazılmak 
ta idi. Dün bu hususta tirket nezdin
de tahkikat yaptık. 

Elektrik tirketinin müdürü değiı -
memittir. Eaaaen kendi.si uzun zaman 
danberi Türkiyede bulunduğu için tir 
ketin bütün muamelatına da vakıftır. 
Gelen zat ise şirketin meclisi idaresi 
,...mına lstanbuldaki muamelatı tef -
t~ için gelmittir. 

Bu z& t bir ay kadar lstanbulda ka 
lacak ve muamelatı tetkik ettikten 
aonra Pariae dönecektir. 

Kadıi<öy su ~irketi tarifesi 
Kadıköy su tirketinin tarifesini 

tetkik eden komi.yon raporunu Nafıa 
Vekaletine gôndermiştir. Gelecek va
ziyete gôre auyun metre mik&bmm 
yeni fiatı anlaırlacaktır. 

Kadıköy •u ıirketinin muamelatı 
nı tetkik eden komiserlik daireai ıir
ketm yeni bir muamelesine vakıf ol
mu1-tur. 

.Şirket şimdiye kadar 10 liralık sa
atleri 25 liraya satmakta İmi§. Komi
serlik bunun doğru olmadığmı anla -
mış ve tahkikata bqlamııtır. Bu hu
auala tirketten izahat! almacakta. 
Bu izahattan aonra aaatlerin fiall me.• 
selesi tesbit edilecektir. 

Telefon ,ir~etindeki teftiş 
Telefon şirketinin muamelatını 

tetkik eden teftiı heyeti vazifesine 
de•am etmektedir. Tefti§ heyeti ek -
•ik veıikalar hakkında tahkikat yap
m ktadır. Şirket bu vesikaların Lon
drada olduğunu ve getirmek üzere 
Londradaki merkezine müracaat etti
ğıni bildirmi§tir. Bu vesikalardan kah 
Jo planının nerede olduğu henüz an .. 
latılamamııtır. Şirket bunun Londra
da olduiunu &Öylemekte ise de buna 
ihtimal .. crılmemektedir. Maamafih 
şirket bir hafta kadar beklenilmesini 
•Öylediğinden bu hafta sonunda kab
lo plÔ.nı meselesinin .içyüzü tamamile 
anlaşılmıı olacaktır. Teftiı heyeti kab 
lo planııını resmi dairelerde mevcut 
olup olmadığını anlamak için Po.ta 
ve Telgraf, Telefon umum müdürlü
ğüne mmacaat etmiıtir. Ankaradan 
lıenıiz cevap gelmediğinden kablo pla 
nınm müdiriyeti umumiyede olup ol -
madığı belli değildir. Söylendiğine gÖ 
re Posta ve Telgraf, Telefoın nezare
ti zamanında Telefon ıirketinden a -
lrnmış olan kablo pl.ô.ııı Yeni postaba 
ne bina~ırun mahzeninde idi. Mütare
ke zamanında Yeni Postahaneyi müt
tefik orduları itıal ettiği vakit bu kab 
lo plaru alınmııtır. Maamafib P06ta 
ve Telgraf müdiriyetinden cebap gel 
dikten sonra vaziyet tamam.ile tavaz
zul> edecektir. 
~~~~~~~o,~~~~~~~ 

Yeni ders yılı 
(Ba§ı 1 inci sahifede} 

dürlüiiine, Samsun mektebi müdürü 1-
madetıin, Siva• erkek muallim mektebi 
müdürlüğüne Adana kız moallim mekte
bi müdürü Murlleza, Denizli lisesi mü
dürlüğüne Heybeliada orta mektebi 
müdürü Tevfik, Heybeliada müdürlüğü
ne !dersin orta mektep müdürü Hamdi, 
Eyup orta mektebi müdürlüğüne Er
zurum maarif müdürü Celal Mahir Ka
dıköy erkek.orta mektebi müdür!~ 
Eyüp müdfu:ü hmail Kemal, Zonguldak 
orta mektebı müdürlüğüne Kütahya li
sesi müdür mua»inlerinôen Halis Bey
ler tayin edilmitlerclir. 

4.- Orta tedrisa~ muallimlerimizde11 
h- tehirden diğer Qir teJıre nakledilenle
ria kararnameleri tebliğ edilmİftir. Bu 
nakiller inzibat komiıyonu kararıııa,sıbhi 
zaruri aebepler dolay11ile al8.kadarlan11 
iat .... erine bırakılarak yapdmıJbr. Bü
Jülı bir muallim kadrosu için de bu ıu
tttle nakledilen mııallimlerin adedi 47 
clir. Bu nakillerden batloa büyiik telıirler 
ıWıilindeki mekteı*r muallimleri ara
aında, açılmış yeni smıflar dolayuile bir 
1.ısım deiitiklikl ... yapılınıftır. 

6. - Geçen sene vekil muallimlerle 
idare edilmiı olan derslere yüksek mu
alliuı mektebinden mezun olan 18, Ga.ü 
"terbiye Enstitüsü orta muallim kısmm
ılan mezun 30, muallimlik için lazım o
lan lıanuni evsafı haiz namzetlerden 5, 
Avrupadan tahsilini bitirip gelen bir ba
w1m. ve bey olmak üzere yeniden orta 
tedrüat kadroauna S4 muallim ila•e e
clifmiıtir. 

7. - Mülga .. Darülfünundan açıkta 
lıulıman profesorlerden Halil Nimetullah 
Bey, htanbul Erkek Lisesi felsefe, Azmi 
Asal Bey, Afyon Lisesi kimya, Tevfik 
Bey, Kandilli Liseıi fizik, Hüsnü Hamit 
Bey, Haydarpaıa Lisesi riyaz;ye, llhami 
Bey, Haydarpaşa Lisesi fizik, Şerif Bey 
Galatasaray Lisesi fransrzca tercüme, 
Malik Bey Haydarpa§a Lisesi tabii ilim
ler, Münür Bey Galatasaray Lisesi tica
re• lmmı ticaret tarihi, Vehbi Bey, Ka-

t'1bii ilimler mualli--'"' '.-j. 

MiLLiYET SALI 11 

Milletler cemiyeti açıldı 
(Başı 1 inci sahifede} 

ket çıkaracak olan bizzat kendisi, ~ !e
Jaketin içinde mahvolacaktır. Bu brlın
miş olsun. Bilançonun passifine dolayi
sıyle Londra iktisat konferansının da a
kim kalmaoı kaydolunmalıdır. 

Aktife gelince, M. Bene• bir çok 
devletlerin milletler cemiyetine olan 
mütezayit merbutiyetini, Milletler ce 
miyeti ile Amerika birleıik hükômet
lerinin mukarenetini Sovyet Rusya -
nın Milletler cemiyetine girmesi için 
- ki bu mezkilr cemiyetin sarfınazar 
edilmiyecek bir kuvvet olduğunu gös 
terir • birçok devletler tarafından ya. 
pılan gayretleri, Saar melleleıi bak -
kındaki İptidai müzakerelerin mu -
vaffakıyetini, birçok teşriki mesai ve 
ademi tecavüz misaklannın akdini, 
mütecavizin tarifini, Avuaturyanın U.... 
tiklali için yapılan tetef>büsleri ve ni 
bayet Avrupanm ıarkmda mütekabil 
muavenet miaakırun akdi buauaundaki 
gayretleri - ki böyle bir misakın ak -
di dünyanın diğer taraflannda da mü 
maail muahedelerin akdini mucip °"" 
labilir - hem Milletler cemiyetinüı ak 
lifine kaydetıniı ve demiıtir ki: 

Karanlık kuıJeıJtlere karıı 
"Görülüyor ki Milletler Cenıiyeti -

nin bata ve felaketlere mini olmak 
için kafi derecede kuvveti yoksa da 
karanlık kuvvetlere kartı daima yıkıl 
maz bir kuvvet ve atılmaz bir mania 
tetkil ebnektedir. 

M. Bene• sözlerini bitirirken dün -
yanın vaziyetinin memnuniyeti mu -
cip alduğunu mÜ§ahede etmit ve Mil 
Jetler cemiyeti ile müesseselerinin mü 
esair ve ameli kuvveti, ve ülküleri hak 
lmıdaki imanını teyit eylemiıtir. 

M. Bene• nutkunu söyledikten son 
ra salabiyetnamelerin tetkiki ve he -
yeti umum.iye reisinin intihabı için cel 
seyi bir saat tatil elhUıtir. 

lsvec; Hariciye nazın M. Sandler'in 
riyaseti kabul etme&i üzerine mumai -
leyh mevcut 52 reyin 49 u ile riyase
te intihap alunmuıtur. 

M. Sandler riyaset koltuğuna geç
mif ve heyeti umumiyeye teşekkürler 
ettikten sonra n•zname te.Oit edilmit 
tir. Heyeti umumiye "'ailabsı:zlanma,, 
ismi verilen üçüncü komisyonu teşkil 
etmemeğe karar vermiıtir. 

ilk safta 
CENEVRE, 10 (A.A.) - Sovyet 

Rusyarun Milletler cemiyetin egirme
si me•elesi daha sabahtan Cenevre fa. 
aliyetinin ilk ıafmda yer almııtır. ln
giliz Hariciye Nazın M. Simon Porte 
kiz hariciye nazıriyle ve f,.ansa Ha· 
riciye nazın M. Bartbu da Lehistan 
Hariciye nazıriyle görüımüıtür. 

Lehi.tan maba.filinde zannedildiği 
ne göre Hariciye nazırı Mediıin bu 
aktamki toplantısında hükümetinin 
hattı hareketini bildirecektir. Bu bat 
tı hareketin Rusyanın aleyhinde ol -
mıyacağı &Öylenmektedir. En ziyade 
müstenkif kalacaklarla henüz muhale 
fetleri yenilemiyenlerle naııl bir tar
zı bal bulunulacağıyle uğraşılmakta -
dır. Milletler Cemiyeti misakındaki ta 
ahlı.ütlerin metnini ih"li•a ecl.P.n bir tel 
grafın Sovyet Rusya lehinde rey ve
receklerin iıınzasiyle Mosyovaya bir tel 
ııraf gönderilmeai derpiş edilmekte -
dir. Meclisin bu akf&D>ki toplantı., 
müsait bir netice verine mezki'ır tel
graf bu gece veya yarın Mookovaya 
gönderilecektir. 

LYON, 10 (A .A.) - M. Herriot 
Rndl.al Sosyalist kongresinde, timdiki 
deflasyon siya .. tinden bahsetmit ve Al
manya'nın Milletler Cemiyetini teri.et -
me•inde Fransanm batası olmadığmı 
söylemiştir. 

M. Herriot demiıtir ki: 
"Sulhu istiyen bütün Fr .... sızlar Sov

yet Rusyanın Milleti.,,- Cemiyetine gir
mesinden çok memnun olmabdırlar. Zi
ra bu memlel.et kuvvetli bir sulh &.mili
dir.,, 

M. Herriot, Sovyet Ruoya, Romanya 
ve Tiirkiy~ ile samimi münasebat ıeaj. 
sine hadim olmuı olduğundan dolayı 
kendini tebrik etmiıtir. 

Sulh kongresi Je tara/tar 
LOKARNO, 10 (A .A.) - Burada 

toplanan beynelmilel dünya sulh konır
resi iki karar ittihaz ebniıtir: 

Bu kararlardan birisi Sovyet Rusya'
nm Milletler Cemiyetine ııiımes.ine ait
tir. Kongre, umumiyet p"'nsipiııe sacla 
kalarak, Sovyet Rua.ya'mn Cenevre teı
lrilatına iltihakını evvelden selamlamak
tadır. 

KongJ e aynı zamanda, Milletler Cemi
yeti pren•İpleri daires.iude bütün dev -
!etlerin müıtettk hareketlerile A YUStur
yanın istikJB.liııin temin edilmesi keyfi
yetinin bütün Aw.ıpa için eı.-iyet 
ve liizwnunu karar albna ahmıtır. 
K~recle, Sar mesel..-.., ıiliıb•n'

ma l§me ve Uzak Şark'talö vaziyete ait 
raporı. da okunmuıtur. 

Messager J'Athena'nin bir 
malı.alui 

. M~sag~ d' Atıbeneı cazetesinin Tiir
!ôY~ Milletler Caniyeti cayri daimi 
Ualıgına namzetliğini v-~ -. .. 
ebe ile ~-ı ıııwı. 

~ t 
1 
t~anıb dildoat bir ıııeluıle :razdı

&'llll te gr. avadisi olanık yazını tıl< 
Bu mekalenin mühim losmılarmı ~
ya aynen alıyoruz: 

. ''.~~i~e, ~u müe~eye old"'ça ceç 
gırdigı ıçın, bırden bıre Mecfue dahil o
lamazdı .. Milletler Cemiyetinin meıgul 
olduğu bütün büyük meselelerde Türt.i
y~nin aldığı vaziyet, Cenevre muhitle -
rmde kendisine karıı bir çok sempatiler 
"_Y~dırmııtı. Bu faaJi.yet salıurnm ha= kalarak elde ettiği do•tlukları 

katmıyoru:ı. Bunun için Türkiye 

ne tayin eclilnıiılerdir • == · 
.8· "'-:- _ikmal mekteplerine ilk tedrisat 

mufettışı, batmualliın •e muallimi . 
den 29 muallim tayin edilmô.tı" Benn " 
1 d . • ., r. un -
~r a~-~ıyazj ı deraler muallinılilderine ta
yın e ı en er Galatasaray Lisesinde açıl
mış olan kurstan mezun olanlardır. 

9. - Zanıri ve med>uri açıklar hasıl 
olmadıkça başd<a nakil ve tayinler tasav
vur edılmanektedir. Her mektebin kad
rosu. eskı lıadrosudur. Muallimi ve mek
tep ıdaresi bunlardan başka değişiklik 
beklememelidir. 

1 
Cumhuriyetinin Meclise kabul edilme
si ihtimali çok kuvvetlidir. Milletler Ce
miyetinin her hllJliİ bir nok tai nazarla 
kararı ne olursa olsun, Yunanistan hiç 
bir kayıt ve §arta tabi olmadan Türki
yeye müzaheret edecektir.,, 

Bundan sonra Messager d' Atbene• 
ııazetesi, Ankarada imza edilen Türk -
Yunan misakını mevzuubahsetmekte ve 
beynelmilel içtimalarda her itı.i taraf 
murahhasJannı iki devletin hususi ve 
müşterek menfaatlerini müdafaa edebi
leceğini söyliyerek ıu mütaleayı yürüt
m ktedir: 

"Yunanisıan Türkiyenin Mecliae ka
bul edilmesini müdafaa ederken, denile
bilir ki kendisinin kabulünü mii<lafaa et
mektedir.,, 
M. Barthou fikirlerini anlatıyor 

NANTUA, 10 (A. A.) - M. B:wthou 
harp esnasında ölen siyaset adamı n mu 
harrir M. Piyer Boden (Pierre Baudin) 
için rekzedilen heykelin açılmasından 
sonra, bir nutuk i";.aı ederek demiştir ki: 

"Sulh bir program değil, bir ülküdür. 
CeneV1"e' de vaziyet nazikti. G..-çi biraz 
hararetli konll!_tum. Fakat ö~e _anlar 
vardır ki bazı şeyler söylemeyı bilmek 
lazımdır. Dostumuz lngilizler, kendileri
le Amerikalıların da iltihak ettikleri ve 
iki devlet müste•na olmak üzere silih
ıızlamna konfcran•ı umumi komisyonu.. 
nun ekseriyetle kabul edilmit olan ka
rar sureti projesini tevdi ettikleri zaman 
F.......,.n sulh azmiıU eörmüt ve takdir 
etmiılerdir. Bunu müteakip Lonılra'ya 
gittim ve siyasi hattı hareketimizin ıe
bq>lerini izah ~lır, ·18 saat izabattsn 
aonra iki bükümet arasında tam bir iti
ıaf basıl oımu, bulrmvyordu. Fransa na
mına söz söylendiği vakit ve Avrupa aul
bü nef'ine olan bazı t.,.,eJerin teyidi gay
retinde üç büyük devJetle Avnı~ada bü
yük bir sulh kuvveti olan Küçük itilaf 
devletlerile birlikte hareket edildiği va
kit itimatla söz söylenebilit-. 

"180 milyonluk bir devleti beynelmi. 
lel muvazeneden hariç bırakmak büy;ik 
bir •iyasi bata olurdu. Madem ki bu 
devlet Milletler Cemyietine ginneyi ka
bul ediyor, madem ki Milletler Cemiyeti 
kanun ve nizamlanm ve bunlara UYJna
yı kabul ediyor ve madem ki diğer iza
nm hukuk ve vecibelerini istiyor, niçin 
talebini kalıuJ ebnemeli? Sonra ilk defa 
olarak "emniyet,, kelimesini telaffuz et
tiğim zaman bana ilk cevap verenin M. 
Litvinof olduğunu kendi hesabıma ha
tırlamaktan nef•imi menedemem. Ve 
mmdem ki Sovyet Rusya diğ.,,- devletleri 
hukuk miisavabna ve onlar gibi kendisi
ne terettüp eclecelı vecibelere halisane 
bir aurette mutavaat etmeğe karar ver. 
mittir, onun hakkımla bizimJ.ine aykırı 
bir battı hareket kat>uJ edilmesi eıbabı 
anlaşılaınazdı..,, 

M. Barthou'nun aon sözleri miitfıiı bir 
alkıı tularu ile kartdamruıtır. 

M. Bartobu otomcbille Cenene'xe ha
reket etmiıtir. 

Almanyanın avdeti · 
CENEVRE, 10 (A. A.} - Havas A

jansının hu..,..j mut.ahiri bildiriyor: 
M. Bartlıou Nantua'dan döndükten 

sonra Sll!lt 18 de ııilihsızlanma konferan-
11 "'is:i M. Hendenon'u ziyaret etmittir. 
M. Hendenon buraya konferans büro
sunun içtimaa daveti meselesini tetio1ı: 
ebnek için gelmiftir. M. Barthou, umu
mi komiayon taralmdan haziran içtima • 
mda kabul edilmiş olan karar suretinin 
~aflıca amili olduğu için, konferans reisi 
ilk dela olarak kendisile i•tipreyi Jiizw&. 
lu l!örmüıtür. Hahrlardadır ki, mevzuu
balıia karar sureti ,konferans biiroaumı, 
~anın koııferaıua avdeti suretile 
~~ muvaffak.yeti lrolaylaJtınnak için 
h~umetler araımda ceTeyan edecek ııö
ru~e!~ z~ar vermeksizin, emniyet me
sel.en >ı;ıo hır •ureti bal aramağa memur 
ediyordu. O tarihten beri sililısızlımma 
dav~r~ bir çok memıeı.:.ıı ... efkan u· 
munnyesrnde kaybedilpıit olduiunu iti
~'!. ~tındr.k l~dır. lııeilterenin düıün -

ugu as en tedbirleri, bir taraftan AJ • 
man ıilablanma hızımn ıav&§farnamasm
da ve diğer taraftan son aylar zarfında 
Alman dahili bacliseferinin beynelmilel 
fUUTU bu kadar ıiddetle sar-..ıda A

ramalıdır. B-clan batb, Almanyamn 
halen konferansa -detin.i ümit etmek 
beyfıude göriinmeıdedir. 

Ber~ İdarecileri, hukuk müsavatı ta
leplerinde •arar etmektedirler. Doğıuau 
pdur ki, .hükiımetJe.., son ~ar zarfm· 
da daha zıyade emniyet meseleoi üzerin
de meıcul olmuılat-dır. Evvelemirde, 
Sovyetlerin Milletler Cemiyetine air • 
~si fili olarak tahalılı:uk elmeai icap .._ 
cliyord~. Bu ııirme, sulh mü
J80 ~)yo~ büyük bir devleti ilive 
•uretile, aıı. hUZUr va ittifovma bü
yüt. mİ1<7-asta hadim olacaktır. Ba ilk 
memale katediın-, Şaıt. M;...,,_ ta
L.ldnıku, ilı!"a ettifi llliiteluıbil temi -
~~ say~~ AftUpa binaunın talı• 
~ '!'ıuaıtt.ir· Kezalik, ..,. , ııilv i _ 
Pil derpıt ediMıdı.1e oı.., Y ...,.ı.. .Kı
nlı Alekıandr ile Kıra! Karol'un Paria 
ve "!· BaJ:tbou'- Roma seyahatlerinin 
de fÜl>besız fikirlerin müsalemetj ve Av
~da umumi aiyasi vazi,-etin saliJıı ü: 
zennde miib.im tesirleri olacak._ B bi ur. una 
f naen,. ~da, konferansın IDlınl • 
~eti ıçın lüzumlu olduğun biifmıe. 

dilen üç amilden biç birinin ':.ı,aldruk 
~iii?i mü~de Ye tespit zaruridir. 

-~k ılttlS!Uf olan üçüncü &mil bile 
henuz tahakkuk yohındadn- B . . 
umumi •·--- ~ · unun .ıçın, 

'daki ........,., M. Henderson•un Lond· 
ra beyanatı veçbile, di • b • 
rahbaaa reisleri ile de . .:.ger eyeti mu 
iJ•L 1 ıs-.areden sonra 

• ""s'• anma konferan11 bür ' 
uzak bir tarihe meseıa 1ı;..:_ ?Sunu ~ 
. t . a1· - ~cı veya ikin-

cı eırıneRt ilı: edeceği me.-kezindedir. 
ua kanı a,ılamah 

• VA~Ş?YA, 10 (A. A.) - Havaı A
Jansı bildmyor: 

I< s;ı. cenah muhalifi Viertz Varıavas-
1 ( ıertz Warszaw•ki) gazeıeoi, "Sov

Yı:_t ~ aı•lamak suretile Millet!.,.. Ce
mıyetinın gençleştirilmesi" ba lııld b. 
md.ale netrelmlJtir. t ı ır 

Gazete, Cenevre'nin Lu del lô . . 
devresinin Milktler Cenu· 

1
. a k•ÇtlDU\ 

• ... Ye ı mu adde-
ratını tayın edecegı kanaaı· d d" 

ın e ır. 

F.YLuL 1934 

Bir yağmur da 
Istanbulun hali 

(Başı 1 inci sahifede} 
yağmur birdenbire gayet kesif bir şe
kilde diifmeğe başlamıt ve bir aralık 
oluklardan h<l§anır gibi yağmıştır. 
Dışarıda itleri oalnlar, yağınurdan ö
teye beriye, dükkanlara, kahvelere 
sığınmışlardır. Yağmurun §İddetinden 
denilebilir ki, resmi, hususi birçok bi 
naların içlerine au lnr a.kmJJtır. Yağ
murdan caddelerde seller akmış, ba
zı yerlerde kanalizaayon çukurları 
dolmuş, sular birikmiftir. Bilhassa Ka 
raköy tarafında bir taraftan bir ta -
rafa geçmek kabil olmamıştır. Yağ -
mur, §ehrin fD semtlerinde fazla te .. 
..;nni gös.termiş.tir: 

Be§İktaıta Köyiçini •u basmıt, Çe • 
lehi sokağında 10 evin, Hacıfırrnı •o
kağında Camcı çıkmazında bir evin 
alt k11ımlanru au basmııtır. Bu evleri 
yıkılmaktan ve talıripten kurtarmak 
için hemen itfaiye kuvveti.eri sevke -
dilerek makineler vaaıtasile sular bo 
ıaltilmıttır. Yağmur Fındıklı deresini 
de molozlarla doldurmuı, Tophaneye 
kadar yol sellerle örtülmüı ve kı•men 
molozlarla dolmuıtur. Buralarda yağ 
mur esnasında ve molozlarla dolu i -
ken seyrüsefer kabil olamamıı, bila -
bara amele ııönderilerek yollar açıl
mıştır. 

Niıantaşında: Yağmur bu semte 
daha çok düJDIÜ§tür. Mqrutiyet ma • 
balleıinde eski evlerden üçü yrkılmak 
tehlikesine marnz kaldığından b.emen 
belediye fen heyeti gönderilmiıtir. Ev 
ler yıkılmak Üzeredir. 

Yağmur Zincirlikuyu tarafına da 
çok düttüğünden gidip gelme dur -
muıtur. Kasımpa§a deresi de la§mıt -
tır. Buralara ameleler gönderilmiştir. 
Bu suretle yağmur şehrin birçok ıemt 
!erinde tesirler yapmrııtır. Yağmur 
muhtelif yerlerde 20 - 45 dakika aür
DJÜflÜr. Bazı yerlere yıldırımlar da 
dÜJmÜŞ ise de tahribat yazılmamı§ -
tır. 

Bununla beraber gay.et gariptir ki, 
ıehrin bazı yerlerine yağmur bile diı• 
memiştir. Mesela Zincirlikuyuya müt 
hit yağmur düttüğü halde civarı o -
lan Sarıyere yağmur yağmamışlır. 
Keza Beyk:oza da yağmamııtır. Kaı·
tal taraflarına gayet bol yağmur düt 
miiftür. Yağmur esnasında bazı kaza 
lar da olmu§lur. 

Bqikta§ta Serencebey yoku§Unda 
Abadi Beyin evi bahçesindeki Çınar 
ağacına da yıldınm düşmÜ§ ve o ci -
vardakiler büyük korku geçirmişler
dir. Çınarağacı parçaJanınıftır. Nü .. 
fusça bir zayiat olmamıttır. 

Bugün yağmur ihıimali yok 
Dün yağan ıiddetli yağmura rağ

men derecei hararet diitmemittir. Rüz 
gar lodostan estiği için yağmurdan 
sonra derecei hararet tekrar yüksel -
mit ve azami 25 dereceye kadar çık
mııtır. Rasat merkezine göre b.,.ün 
yağmur ihtimali yoktur. Y alruz hava
nın bulutlu olması muhtemeldir. 

Dünkü barametro 
ISTANBUL, 10.A.A. - Sıfır derecei 

haı-arcte ve deniz vesiyeaine indirilmiş 
barometre bu sabah saat 7 de 758,5, 
14 de 758, derecei hararet 7 de 17, 14 de 
18. Azami hararet 24,5, asgari 15. Rüz
ııar bab ve lodostan esmiıtir. Azami sü
rati sekiz metreye çrkmql~r. Bugün öğ
le üzeri yağan yağmur 3,5 milimetredir. 

Ayasofyanın 
Müze yapılması 

(Bap 1 inci sahifede} 
hakkında la:ı.e henüz bir emir veril • 
miş değildn Yalnız Ayasofyanın ta..ni 
ri ve bu f 4.lDİre bizim nezaret elnlt::· 
miz için e'll. r verilmi§tir. Tamir Aya• 
aofyanın fuuici sıvalarına, bilhaala 
gup cilıetinE münhasırdır. Bu tıuni
rat için ne kadar para sarfı icap elli
ğini teabit oçin bir ketifname hazırla11 
ması emredilmiıtir. Dünden itibaren 
müze mimarlan ve sair bu 'Yadide aa 
lahiyet Ye ihtisas sahipleri ketif icra 
sına baılamıtlardır. Hazırlanacak ke 
tifnameyi Maarif vekB.letine takdim 
edeceğiz. Tamirin ne zaman batlaya 
caiı hakkında henÜz bize bir emir 
verilıniı değildir. Aya.aoiyanm müze
ye tahvili karan hakkında da cazete 
)erdeki nqriyattan baıka Te fazla ma 
Jümatımız yoktur . ., 

Ayasofyanın harici sıvalarının ta 
miri iti tahminlere ııöre bir sene ka· 
dar devam edecektir. Maamafih bu ta 
miratın ınabedin müze haline kalbi • 
ni tehir ebniyeceği tahmin edilmek -
tedir. Bu takdirde elyevm müze am• 
barlarında Te muhtelif müzelerda 
mahfuz bulunan Bizantin eserlerin 
mabedin üst kat koridorlannda tef • 
hir edileceği söylenmektedir. Bu lıı -
sımda bozulmuı ve dökülmüş olan mo 
zayiklerin de - mozayik parçalar ay• 
nen muhafaza edilmittir - tamir edil
mesi muhtemeldir. 

A.Jt kaim Osmanlı eserlerinin tqhi• 
rine tabsiı olunması ihtimalinden de 
bahsedilmektedir. Henüz bu husus.ta 
Jstanhula sarih maliimat ııelınit ve 
bir emir verilmit değildir. Maamafih 
Ayasofyarun müze haline kalbi Haki
miyeti Milliye refikimizin de haber 
yerdiğine göre esas itibarile takarrür 
etmiftir. 

Maarif Vekilinin beyanatı 
ANKARA, 10 (Telefonla - Sondaki

kada} - Maarif Vekili Abidin Bey Aya
eofyanm müzeye kalbi hakkında bana ıu 
beyanatta bulundu: 

- Aya.solya camiinin müze olması 
etrafında bir tasavvurumuz vardır. Ca
miin müze olup olamıyaca.ğını bir fen 
heyetine tetkik ettiriyoruz. Heyetin ve
receği rapora göre mesele bir karara 
bağlanacaktır . ., 

Diğer taraftan Sultanahmet camiinin 
umumi kütüphaneye kalbedilmeıi ta.av
vuru üzerine kendisine müracaat ettiğim 
Maarif Vekaleti erkanından bir zst bana 
fU maJUmah verdi: 

- Bence Sultanahmet cam.iinin bir 

(MÜTEFERRiK HABERLER] 

Seyyahlar lzmir 1 Yanan 
Panayırını gezqiler Vapur faciası 

IZMIR, 10 (A. A.) - Bue\in Fran
•ız bandıralı Pelikı vapuru ile limanımı
za 350 geyyab kafilesi gelmiştir. Bu sey
yahlar Turing Kulüp namına vapurdan 
kartılanmıı ve kendiJerine franıızca ve in 
giJizce olarak Efes, Bergama ve lzmir pa 
noramaları takdim edilmiş, şehir ve pana
yır hakkında izahat verilmi§tir. Seyyah
lar·meyanında bulunan Oksford Univer· 
sitesi talebelerinden 46 kişi Vali Pata lla
rafmdan karaya çıkarılmıı ıehir ve pa
nayır gezd~ilerek izahat verilmittir. 70 
kiti de husuıi trenle Efe•'i ziyaret etmit
Jer, diğerleri kafile halinde tehir ve pa
naym gezmişlerdir. Turing Kulüp ve Va
li Paıanm bu alakası seyyahlar ve üni•er· 
site talebesi üzerinde fevkalade iyi tesir 
bıralonııtır. Panayırda kendilerine incir 
ve üzüm hediye edilıniştir. Vapur aktam 
saat altida lstanbula hareket etmİ§tir. iz. 
mir isin atika muhipleri cemiyeti neı
riyafıından lzmire ait fransızca bir seri e
seri vapur kütÜpbanesine hediye etmit -
tir. 

Ziraat Vekilinin tetkikleri 
GiRESUN, 10 (A. A.) - Ziraat Veki

li Muhlis Bey dün Ticaret Oclasmda oda 
ve borsa azalarile fındık müstabıil ve 
tüccarlarını kabul ederek bunların temen
nilerini dinlemiı ve fındığm istihsalinde, 
sabtında ve ibracmda tesadüf edilen 
müşkülat bakkmda kendilerile üç saat 
kadar görüımüştür. 

Bursa sanatlar mektebi . . 
sergısı 

BURSA, 10 (A. A.} - Sanatlar mek· 
tebinin yılbk sergisi buı:ün merasimle •· 
çıldı. Vali Fazlı Beyle meb'uslar ve bir 
çok zevat bulundu. Mektep müdürünün 
nutkunu müteakip davetliler sergiyi ııez
diler. 

Mektep atelyelerinde bir yılda yinni bir 
lıilo demir dökülmüt pek çok işler mey
danaçıkarılIDlf br. 

SPOR 

Beykoz • Fenerbahçe 
Önümüzdeki cuma eünü Beykoz ıa • 

luısmda Fenert.alıçe ve Beykoz kulüpleri 
araunda bir maç yapdacaldu-. 

Ankara Gucu -Altay maçı 
JZMIR, 10. A.A. - Ankara ırücü 

ikiııci maçını dün lzmir §ADIPiyonu 
Altay ile yaptı. Müsabaka battan ni
hayete kadar heyecanlı oldu. Netice
de altay 3-2 galip geldi. 

Admira mağlOp 
BOLONY A, 10.A.A. - Bolonya ta

knnı A'Wusturya şampiyonu Admirayı 5-1 
moıflup ederek merkezi Avrupa futbol 
lıupaımı kazannıııtır. 

Otomobil yarışı 
ROMA, 10 (A. A.} - Monza ntodro

munda yapılan büyiik ltalya otomobil ya
rqını Mercedes otomobili ile Fagioli ka
zamruıtır. Gene Alman Auıo - Union o
tomobiline binen Stuck ikinci ııelmiıtir. 

Avrupa atletizm şampiyonaları 
TORJNO, 10 (A. A.} - Burada cere

yan ellınekte olan Avrupa atletizm tam
pİyonalarmda, hveçli Anderson 50 metre 
38 santimetre ile disk atma birinciliğini 
almıttır. 

Uzun atlama finalinde Alman Layhum 
7_ metre 4S santimetre ile lıirinci ııelmit
tir. 

50 kilometre yürüyüı müsabakasını 4 
saat 49 dakika 52 saniye 3/5 ile l.eton
yalı Dalinı kazanmııtır. 

Ceneral T orkum tekrar 
meydana çıktı 

Atinad•n Terilen malUınat .,.öre, JDe!• 
lıur Ennmi Cenenili T ortaını Gaıtıi 
Trakya' da, Gümiilcıüne' de, Türkler aley 
hinde tahrikatta bulunmak için bazı fa
aliyetfer ıröstennektedir. 

Yalnız Yunan ııazeteleri değil, hatta 
Yunanistanda çıkan enneınice eazeteler 
bile Torkum'un, cerçi biç bir netice ver
miyecek olıa dahi, hu tabrik&.bna nib,ı-
7et nrilmesi için hiilr:Uınetin nazarı dik
katini eelbetmefdedir. 

Komitecilerc karşı ıid
detli kararlar alınmış 
SOFY A, 9 - Bulcar hükumeti, dev-

letin emniyetine dair yeni bir kararrıa -
me ııeırebnittir. Bu ı......._..,.e c&.. 
devlet memurlarına "" yahut ecnebi bir 
clevtet aleylı.iııe bir suç yapılmasını lefvik 
edecek olanlar, on ıeneye kadar ağır 
hapse, büyük para cezalarına ve medeni 
hukuktan mahrumiyete mahkiım olac.ık
l8l'dır. Siyasi ııayelerini terviç nıaksa -
dile c.d>ir ve telhit vasıtalarına baıvu -
ranlar da ayni cezalara ça.-ptırılacaklar
dır. 

Cinai maksat1arla ecnebi bir devlet 
toprağına girmek için Bulııar toprağı i
çinde teşkil edilen çetelere girenler ve 
bu çetelere silah, erzak ve mühimmat 
verenler ve bunlara yataklık edenler de 
ayni ağır cezalara çarpbrılacaklardır. 

Sofya mabafili, bu kararnamenin he· 
deli Bulgar komitesinin faaliyetine bir 
nihayet vermek olduğunu söylemekte -
dirler. ............................................................. 
kütüphane olarak kullanılmasına imkin 
yoktur. Çünkü konulacak kitaı;ılann .hcı
hangi bir yanııın veya başka bır tehlrkc· 
ye karıı muhafaza edilebilmesi için cami~ 
in içinde bölmeler yapma~ _su~etile t~?i' 1 

!at icap edecektir. Bu t:ıdılat 11e camım 
güzelliğini ve şeklini lr<rzar . ., 1 

Ölenler yel~ yedi! ~aY' 
bolanlar altmış kışı;,11 

NEVYORK, 10.A.A. - ~orraon r•· 
faciasının kurbanları hakındcl<i 
kamlar ~unla<dır : . ·rıer: 11· 

Hüviyetleri tesbit cdılen ~ u yolcıl 
Kaybolanlar: 60, Bunların d 
ve 31 i gemi mürettebatında.'l '~sıl 

NEVYORK, 10. A.A. - Mo ·-•ki· 
-kUnıel ~· vapuru faciası hakkında hu aJılıilıı>ı, 

katına bugün başlanacaktır. Bu t yani'" 
facianın esrarını aydınlatmıYa. vedal ıe
nın meydana çıktığı zamanla t1D 

811 
.,.ıe• 

milerinin ııelmesi arasında cere~ıt"cıılı· 
hadi•eleri ortaya çıkarmaya ç 
tır. t•ıldığı gı· 

Kast ve aönmemit ıig~ a ırıe"'"t• 
bi alelusul ileri sürülen tBl'.'al;'°eııii• ıeı· 
tur. Fakat yanğırun sebebı 
bit edilmeınittir. • ııı•Yd.,ıl 

Söylendiğine göre, yan!fını~..,ıerilll'e
çıkması ilı: imdat itaretinın. g? 
si araıında 45 dakika geçm:ı~":.ıar ıalr 

Sabile kadar yüzen bazı Y c 
1 

,;ı:. si• 
llsiye sandallarının imdat tale~..zyel et: 
dlrlf etmemelerinden acı acı f' ıı:P 
mİ§lerdir. Bu sandallarda bul'""':.,;;....rt' 
tayfaları imdat seslerine kulak a 
!ardır. p 

Kaza kurbanları hakkında aon 1 

ıunlardır • ıa1'1 
560 kiıiden 220 yolcu ve 169 ı.ııy•P" 

lıurtarılmııtn-. Olenlerin veya 
rm sayısı 171 dir. ___-

Yan yana 
Yatan ölüler 

·ııde 
Hayatta kalanlara yerıl 

1 
bir ihtarda bulunuyor !.•, 

PARJS, 10.A.A. - Marn.~~ il'~ 
muhareeb•inin yirminci yıl~oıı bit -~· 
nasebetiyle söylemit oldug'k; . 
tukta, Marefa} Peten demittir ..,;. 1•' 

- Marn meydanında yaJ>Y ı;ıiil'" 
tan binlerce Fransız ve A.Jnı~ ıc1İJI' ~ 
ri, S<JD senelerin müthiı ıecr-• ,ti'~ dj 
den aonra, muztarip beıeriyetJ~it t<f 
yaralarını tedaviden batka ı.ııdıf" 
dilfiinmediğini bize hatırlalJD8 

lar. 

Grev Mcksikaya da 
sirayet etti w l, 

NEVYORK, 10.A.A. - ~~.,y~~,; l 
rald gazetesinin yazdığına eo~ 
ko' daki matbaa mürettipleri .. t f"'' 
menaucat amelesi lehinde tesaııu 
iJaıı etmiılerdir. 

Ebedi Avusturya ıl' 
ViYANA, 10.A.A. - Avu•tutr~ 

duıunun ölüleri için dikilen -!" ,oıi 
açılıımda Batvekil M. Şutnig lııt J' 
ıöyliyere.k "Ebedi Avuııurya~ lif· 
imanım bir kerre daha teyit ~ 

Kolera için seroııı 
1 

,,. 
KALK UTA, ıo., A.A. ( Şill0ırl,;ı;ı, 

Pastör enstitüs6 müdürü Dokt!" ~~ 
lay Morison, Doktor Goı'un ~. ~; ~ 
ıeromu k40!fettiğini ve bu scrou; Jı811Y. "t 
torların öleceğine bükmettild~ ~.:Aır fi 
n tiodaviye muvaffak olduğu lıılclil"'" 
dir. 

Amerikad°;iktisııdi 
Kalkınma . ; ~· t;j_ 

VAŞiNGTON, 10.A.A. - l• 1~eııı"' ~ 
tisat konseyi reisi M. Riıberıı !ıııııı~ Ilı 
bura verdiği raporda, milli 

1 
,,ııı. q 

proiramının, açılan itlerin sa.Y11~,;d•11 

milyon arurdığını ve çifçilcrin ~ .,ı.ıedil' ili 
nı bir milyar artırdığını sÖY~ lı, . ~ 

Kari mektupları rs 
'i. 
~-Klearing usulile dl!~it ,, 

Bir okuyucumuz yazıyo~: ,S:. ~ 
manlarda maliyece bazı tucca ·ıe dD yı '~ 
yalılara dearing yapılmak ıartıard"' 
mÜtjladesi verilmekte idi. Bu;1eı ~ \j 
codavya ve A vusturyaya hl . iffY,J
kası vasıtasile verilen havalel:f" ~' . .ıilİ 
dan dearing muvazenesinde ;ıilııı<""ır ' 
madığmuz ıöylenet"eiı: tediye ..... ~)1' • ile 
göriilmüıtiir. Merkez Ban.ka••"';ı!itıı" S 1 

raftan bankanın emrinin ınfaz ,,-t'::· tj 
meaini, diğer taraftan eıh~rn ,,_ııı 
mucip olan bu mesele üzerııt~ 
kabru celbehnenizi rica ederiıtl" --· DOK TOR ki 

Rusçuklu Hak .i 
.Galatasarayda Kanzlık e~ı:ıı'' 

karıı•ında Sahne sokağında 3 ~ 
uınat... ,, 

ralı aparhmanda 1 n 56 o.3 

----~ 
Dr. Hafız Ceııı' 

Dah"li .. teha1111ı11ı ,_,ı 
ı ye mu de dl 

Cumadan b14ka günler .. ~~ 
(2 30 dan 6 ya) kadar . • d· 
Divanyolu No. 118. telefoJI d: 

Muayenehane ve e,." telefoJI 
22398 yazlık ikametgahrbe:fİ ~ 

Kandilli 38, 9eyle ı;tı"" 

-----~ 
~ Göz HekiJJ11 ii 
Dr. Süleyman Şii~' 

.. teba•• 
Birinci sınıf mu ... 6'> . ,,,.o. 

(85.bıali) Ankara caddesı 
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·- Aydında bayram 
Nasıl geçti? 
B --u münasebetle muhtelif 

kulüpler karşılaştılar 
ı..l~ YDIN, (Mill.iyet)- ~yd.~n 
~l Cuınhuriyetın temelı u

t, k ile kurulduğu büyük bat-
d~andanlık savaşınrn 12 nci yıl 
d 
0niinıü dün Aydrnda her yıldan 

d d ~.a canlı daha coşkun kutlulan-
0~· Ö~leden evvel bafta v:ıli be.y 
1 ·dugu halde fırka, halkevı, reıs 
\e illaları daire müdürleri cemiyet 
ık ltıüessesat reisleri kumandan
\~ dairesine giderek büyük Türk 
1 duaunu kutluladılar. Bundan son
t \ ~ehitler abidesinin önündeki 
tYdanlıkta yer alan asker, jan
t ~tına, sporcular ve mekteplileri 
1 ~andan bey tefti' etti. Kıdemsiz 
1
1 ıt Sabri beyi milli mücadele 

Sivaslılar dört eylül kon
gresini kutluladı.lar 

1 ••••••• 

Bilhassa Gazi Hz. nin odası sabah~an 
akşama kadar doldu, boşaldı 

1 
1 

.. • s 1 • • p 

~ batkumandanlık muharebesini 
~ etti. Kumandan bey de bir hi
.~ söyledi. Çok parlak bir resmi
~tçıtle ınen.~ir.ı _ona erdirildi. c. l 
l ı,: F'ırkau ve halkevinde bayram- ı=:ııı-~~~L 

..,ııd, t:::::<--'-:"".... ..,_.. ... ~ 
ıj Öğ(~den sonra halkevi himaye
~ ~de ınintaka atletizm müsabaka-
1/\Yapı!dı. Binlerce ve en çok sa-
~j an kulübe halkevi kupa ve ma 
~Yeler verildi. Batta vali ve ku-

e ~ tıdan beyler olmak üzere faha 
~ .Yce kalabalıkla dolmuftu. As
~ tj lllızıka istikliil martını çalarak 
~ ~ilaiıne baslandı. Mıntaka heyet-
~1 de dahil ~lduğu halde müsaba
~~ra iştirak eden askeri, sanat 
ı~pı te~i •. Aydın. ve ~İne spor ku
lıi ·er~ bır resmıgeçıt yaptılar. Res
~~l!çıtten sonra mitaka reisi Def
dj ar Nafiz bey bir nutuk söyle-
~e ınüsabakalara başlandı. 

~ 00 Metre düz ko,uda Fikret 
rs1 (Aydın) birinci, Mustafa bey 
'ıt~tıat) ikinci Muharrem (Çine) 
.lıtıcü. 

~,~alat çekmede Çine - askeri ta
~tıı "e Sanat mektebi - askeri ta
~~c·her ikisinde de askeri takım bi-

ı. 

C··ıı ıı~ ~ e atma Ziya bey (Sanat) bi 
~ cı, Süleyan bey (Çine) ikinci 
~aıı bey (Askeri) üçüncü. . 
ı~&lo ınetre türat kotusu Fuat bey 
1ı.t~ın) birinci, Muammer bey (Sa 
ı~:c.~kinci, Niyazi bey (Askeri) ü 
lf il. 

\ lzzalarak uzun atlama; Ziya 
(~ (Sanat) birinci, Ahmet bey 
lı:·~keri) ikinci, Hulki hey (Çine) 
·lıtıc .. l u. 
~ Soo Metre yarı mukavemet ko
~ lı; Ziya bey (Sanat) 6 dakika 
\ 'aniyede birinci, Abdülkadir 
dj~ (Aydın) ikinci, Osman efen-
~ 'skeri) üçüncü. 
\ı~ Metre kotuda; Ziya bey (Sa
\ ~İrinci, Mustafa bey (Aydrn 
tiı,4cı, Ahmet bey (Askeri) üçün-

~~Soo Metre bisiklet kof usu; 8 da· 
\) ?l saniyede Tahsin bey (Çi-
dııı)bırinci, Mustafa efendi (Ay-
1'.ir .~hmet (Askeri) çarparak dü 
~~~Uiiinden müsabaka ha~ici. ~·
~ ~dı. Ahmet bey (Asken) ıkın
'St Yddı. Disk atma; Mustafa bey 
ti, ~at) 17,44 metre atarak birin
'il\t~an bey {Aüceri) 17 metre 
~ ı. 

1~ iz alarak yüksek atlama: Fikret 
6~n) 1,50 birinci. 

\j, '.Rer üç kulüp 1,30 la hepsi i
·•cı , 1oQ •ayıldılar. 

~I) fwtetre kotuda: Mustafa (Sa
~iııc· birinci, Mehmet (Askeri) 
!lıı.,ı 4~100 bayrak kotusunda: 
~ r-. t ınektebi birinci, Aydın i!rin-

(j1tıe kulübü de üçüncü. 
\ 1 ç adıın uzun atlamada; Ahmet 
r~in (A.akeri) birinci, Osman bey 
~ e) ikinci. 

1 lı b~t~cede Sanat mektebi 35 sayı 
~~ •tınci, Aydın 26 sayı ile ikinci 
ı..,;.~s sayı ile üçüncü ve Çine 20 
~.~le dördüncü oldu •• 

~ı; llkafatlar halkevi reisi Neşet 
ı,ıı t.trafından dağıhldı. Birinci 
tıı~at ntektebi takımı halkevine 

r,k t h·· C eza urat yaptı. 
'~le 'ce Zabitan yurdunda bir aile 
~İ)tlıcesi tertip edildi. Halk, bele
~ıJ'ı-"e Fırka meydanında toplan
~· ~ırka meydanından fi,ek, 
~d~dı, bomba ve diğer patlayıcı 
~lk !ı~er atılarak geç vakte kadar 
~lendirildi. 

~~kırköy Hilaliahm eri 

1 ıı~ eğlencesi 
j:~ıı..~ ~öy liilaliahmer Cemiyeti tara:d, i,- " .. eylül cuma ıritnii Florya pla
ı.,,; l::iiıu.Yük bir cilence tertip edilmiş
~ "ence ı>rogrammda muhtelif ya. 

l ıs 7ıo tniisabakalar vardrr. ProCTam 
' da ballıyacakt1T. 

Sivaı kongresinin toplandığı liıe binan 

SiVAS, (Milliyet) - Geçen se
ne Meclisi umuminin verdiği bir 
kararla Sivas kongresinin açılma 
günü olan 4 Eylülün bir bayram ola 
rak kabul edilmesine, ber yıl mera
sim yapılmasrna, Lise salonundaki 
Gazi odası gezilirken inkılap sa va
•ına hız veren bu yuvanın görülme
sine ve 4 Eylülün tarihteki hakiki 
cehresini aydınlatabilmek için bü
yük tezahürat yapılmasına karar 
verilmişti. 

4 Eylül 1919 perşembe günü öğ
leden sonra kongre Sivas lisesinin 
talonunda toplandı. Sivas kongresi 
nin ana hatları canlı ve tarihi bir 
gündür. Bütün müesseseler, evler 
dükanlar bayrak ve çiçeklerle do
natılmı,tı. Asker, zabitan memur , 
talebe ve bütün Sivaslılar merasim 
meydanında yeralmıf bulunuyorlar 
dı. Sivasın çok sevdiği genç bele
diye reisi kürsüde halka hitap etme 
ye ba,Iadı. 

4 Eylülün bütün ~umullü bir iz.s
hını yaptı. Ba,ta kıymetli valimiz 
Süleyman Sami bey ile fırka ku
mandanı Ilyas paşa belediye reisi 

Aydında bir cinayet 
AYDIN, (Milliyet) - Evvelki 

gece Hükumet yanında feci bir ci
nayet olmuş bir sabıkalı, vazife ba
şında bir bekçiyi 7 yerinden bıçak. 
lamıştır. 

Hadise töyle olmuştur.: 
Zabıta 'üpheli bi.ıisinin geceleri 

şehirde dolaşmakta olduğunu tes
bit ederek bunun kollamağa ba~la
mıştır. Bekçi Süleyman tarif olu
nan şekilde bir adamı mıntakasrn
da görünce kim olduğunu sormuş 
nüfus kağıdını alarak tetkik eder
ken Denizlinin değirmen önü ma
hallesinde lbrahim paşa oğulla
rından 30 ya,ında lbrahim adında
ki şerir bekçiyi kasığından bıçak
lamıt ve yere dütünce arkasından 
bet defa daha bıçak saplamış, bi
rcu gitmi,, tekrar gele;ıek bir daha 
bıçak sokmuş ve jandarma koğuşu
nun önünden kaçarken devriye 
çıkmak üzere atını hazırlayan Naci 
onbatı tarafından görülmüştü. Na-. 
ci onbatı füpheli gördüğü bu şah
sı kaçırmamak için silahını bile al
madan atına atlamış ve takibe baş
lamıştır. Takip çok uzun ve yorucu 
olmuştur: Şerir bir iki defa bıçak
la Naci onbaşıya hücum etmiş, 
Naci onbaşı palaska kayışile bu 
taarruzla:ı defetmiştir. Şerir rum 
mahallesi yıkıkları arasında izini 
kaybetmeğe uğraşmıf, fakat jandar 
mamız peşini bırakmıyarak niha
yet yakalamış ve merkeze getirerek 
teslim etmittir. 

İbrahim adliyece tevkif edilmiş
tir. Bekçinin yaraları çok ağırdır, 
memleket hastahanesinde tedavi e
dilmektedir. --Perteğin eski ka}makamı 

EL.AZIZ, (Milliyet) - Vilayeti
mizin kazası olan Perteğin pek çok 
sevilen kaymakamı Kemal bey 
terfian Bingöl kaymakamlığına 
tayin edilmi~ir. 

Bir senedenberi Pe;llek kayma. 
kamlığında bulunan ve kendisini 
muhitine çabucak sevdiren ve bu
lunduğu kısa bir zaman içinde ka
zada bir çok yenilikler vücude ge
tiren Kemal beyin Pertekten ayrıl. 
maaı dolayısile Pertekliler çok mü
teessir olmutlardır. 

Hikmet, fırka reisi Hüseyin Veli 
beyler le belediye ve halk fırkası 
mensupları memurlar, zabitan, 
halk lisenin üst kısmındaki Gazi o
da[·ını gezmeğe başladılar .. Büyük 
kurtarıcının inkılap sava~ını hazır· 
ladığı oda bütün Sivaslılarla dol
du, bo,aldı. Halk meydanlıklarda 
miili oyunlar oynıyor, inkılap tür
küleri söyliyerek tezahüratta bulu
nuyordu. 

Sivas bugün çok güzel bir bay
ram•>:t geçirilmesine sahne oldu 
Saat bette Cumhuriyet Halk Fır
kasının bahçesinde davetlilere bir 
çay ziyafeti verildi. Gece fener a
layları tertip edilerek askeri ve 
sanatlar evinin mızıkaları geç vak
te kadar muhtelif parçalar çaldılar 
Gece bütün ~ehir aydınlıklar için
de yanıyordu. Lisenin ön kısmına i
lave edilen bankonun üzerine elek
trikle "4 Eylül 1919 Sivas kongre
si., yazılmıştı. Bütün Sivaslılar bu 
ünlü güne yakı~ır bir bayram yap
tı. Sivaslı, Cumhuriyete temel atma 
günü olan 4 - Eylül 1919 bayramını 
büyük sevinçler içinde kutluladı. 

Aydın ve mülhakatında 
kurtuluş bayramları 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti
mizin kaza ve nahiyelerinde kur
tuluş bayramları kutlulanmakta
i:lır. Kurtuluş bayramları bu sene 
geçen seneden daha canlı ve parlak 
bir surette kutlulanıyor. Nazilli ka
zasile atça ve Sultanhisar nahiye -
ferinin kurtuluş bayramı idi. 
Nazilli bayramına Aydın 
Halk F ırka.sı rewı Etem ve 
Halkevi reisi Neşet Beyler de iş
tirak etmitlerdir. Sabahleyin yapı
lan istirdat merasimile öğleden 
sonra tertip olunan zafer alayı ha
kikaten emsalsizdi. Gece Halkevi 
salonunda bir müsamere verilerek 
Himmetin oğlu piyesi temsil edil • 
miş fırka reisi Ulvi ve halkevi reisi 
Sami beyler birer nutuk söyliyerek 
kurtuluş günlerinin hatıralarını 
canlandırmıslardı. 
Sultanhisa~ ve atça nahiyelerinde 

de i!tirdat merasimleri ve zafer 
alayları yapılmıştır. Dün Nazilli 
atça ve Sultanhisar baştan ba'a tak 
Türk bayrakları ve defne dallarile 
rüslenmişti. Bu vesile ile belediye
ler fırka ve halkevi büyüklerimize 
tel yazılarile şükran ve tazimlerini 
bildirmişlerdir. 

Gedizde belediye faaliyeli 
GEDiZ, (Milliyet) - Gedizin 

çalışkan belediyesi şehir dahilin
deki lağım ve yollarrn bir kısmını 
yeniden yaptırmıştır. Bir kısmını 
da tamir ettirmektedir. Camii ke
bir mahallesinde yeniden başlıyan 
genif yolun lağım ve kaldırımı 
ile ikinci olarak gene Camii kebir 
mahallesinde mevcut iken kamilen 
yıla1arak yeni baftan yapılan za
mana uygun halanın infaatı hitam 
bulmuştur. 

Altı ay içinde umulmayan fayda
lı itleri meydana getiren belediye
miz memleketin yakın bir zamanda 
elektrikle tenviri için çalıfmakta
dır Projeler hazırlanıyor timdiden 
bazı müeaseselerle anl&fmak üze
re muhabereye devam olunmakta
dır, 

Kamyonete 
Çarpan tren 

Sultanhisar ilersiadeki 
kaza nasıl oldu? 

AYDIN, (Milliyet) - Nazilli 
belediyesine yazılı ve kuyucaklı 
Mehmet Nedim 'irketine ait zafer 
aldı kaptı kaçtı otomobili Nazilli
den on yolcu alarak Aydına hare
ket etmİf. Yolda makine iki defa 
bozularak atop yapmış. Tamir edi
lerek yoluna devam etmiş. Atça ile 
SwtanhiNuı arasrnda kır kahvele
nnden geçerken dem:Tyolu üzerin
de makine tekrar .bozulmu ve kap
tı kaçtı demiryolu üzerinde kal
Iruftır. Bu sırada Nazilliden 46 
yüklü vagonla Aydına gelen ve ma
kinist Ali Mustafa efendi idaresin
de bulunan 23 numaralı marşandiz 
katarı kaptı kaçtının kaldığı yere 
40 - 50 metre uzaktaki virajı dön
müş ve makinist yol üzerinde kap
tı kaçtıyı görünce bir taraftan dü
dük çalarken, bir yandan da tre
nin hızını kesmi• ve durdurmağa 
r..Jıtmıttır. Fakat çok uzun ve yük
fü olan tren birdenbire durdurula
mayarak kamyonete çarpmış çe par 
çalarım ıskarasrnın üstüne alaı ak 
40 metre kadar sürdüten sonra du
rabilmistir. Tren düdüğünü ve gü
rültüsü~ü duyan sekiz yolcu hemen 
kamyonetten atlamı,Iar, çarpışma 
esnasında inmeğe çalışan Kadıköy
lü Ayşe adında bir kadın 20 metre 
kadar ileri fırlayarak ayağından, 
başından ve belinden hafif surette 
yaralanmıştır. Kamyonetin içinde 
kalan kocası lsmail ağaya bir şey 
olmamı,tır. Karı koca Aydına geti
rilerek memleket hastahanesine ya
lırılmışlardır. Bu gibi yük ve yolcu 
taşıyan kamyonetlerin ve otomobil. 
lerin sık sık muayene edilme!eri lü. 
zumunu daima yazdım. Daha bü
yük kazalara meydan vermemek 
üzere bu işin alakarlarca dikkatle 
ele alınması lazımdır, kanaatinde
yim. 

YENi NEŞRiYAT 

Holivut 
Holivut'un 12 Eylül nüshası 

m~~dericatla neşredilmltlir. 

Salon mecmuası 

zengin 

ELEKTRİK MEKTEBİ 
1 - T edrisata 6 Teşı·ini<vvel 1934 cu

martesi başlanıyor. !::ski talebenin mek
tepte bulunmaları. 

2 - Ayni tariht'e OlESEL ve INF
LAKLI MOTORLER şubesi ile E
LEKTRiK ve TELSiZ TELGRAF tu-

t. be!erinde tedrisata başlanacaktır. 
~'-:::;::;aıı!ıı: 3 - ilk mektep menzunları için iH-

ZARi sınıf vardır. Bu sınıfları bitiren 
ler şubelere girerler. 

4 - Orta mektep tahsili olan talebe 
doğrudan doğruy~ meslek §ubelerine a
lınır. Bu tubelerin müddeti iki senedir. 

5 - Mektep yalnız nebaridir. 
6 - Taşrada bulunan makiıtlstlere 

muhabere ile ders verilir. Kayıt mua
melesine başlanmıştrr. izahat almak ve 
kayıt olmak için : 

Galata Çinili rıhtnn hanı arkasında 
Mumhane caddesinde kain makine MotÖ• 
l·Iektrik mektebine müracaat edilmelidir. :=r:w------·-... ·--------------------..J 

Gayri~übadiller Ta!ıdiri kıy. 
met Komisyonundan: 

12 Eylül Çarşamba 1539 Numaradan 1665 Numaraya kadar 
13 ,, Perşembe 1666 ,, 1757 ,, ,, 
15 ,, Cumartesi 1758 .. 1898 ,. ,, 
16 ,, Pazar 1899 ,. 2049 ,. ,, 
17 Pazartesi 2050 .. 2188 ,. ,, 

"Alacakları yeki'inu 10,00 O liraya kadar olan ve karat 
numaraları yukarıda gösterilen gayri mübadillerin binrle 4,3 

nisbetinde nakit istihkaklarını almak üzere hizalarında gös
terilen günlerde komisyona m iiracaat etmeleri. (5636) 

B ndırma Malmüdürlüğünden: 
Muamele ver'!isinclen borçlu Gönenli Remzi Beyin mül

kiyetine ait tahsili emval kanu ~u ah~amma te~ik~ tah~t 
hacze alınıp satılığa çıkardan 20000 lıra kıymetındeki fabrı
ka binasile 29 parça alat ve ed evatma 21 gün müddet müzaye 
de icinde talip çıkmadığından 10 gün müddetle hazine na
mın~ muamelei feragİyesi icr a kılınmak üzere askıya alın
f!ığından 19 Eylül 934 tarihine müsadif carşamba günü saat 
15 de Bandırma İdare Hey' eti nce son müzayedesi İcra kıfına
cağı ilan olunur. (5639) 

İstanbul kumandanlığı sa'~ll! 
tmalma komisyonu ilanları VAPURCULu·, 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICJ 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

1. F. Kıt' at ihtiyacı ıçın 
(18,000) kilo !ruru fasulya a
leni münakasa ile alınacaktır. 
İhale 12-9-934 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. 'faliplerin 
nümuneyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna müracaatları ve iha 
lı:ye iştirak edeceklerin o gün 

.Bu nefis haftalılk aile mecmuası üçer vaktinde Satmalma komisyo
renı<..• iki kapa!; ı-esmile çıktı. Venüs nunda bulunmaları. (108) 
korsanlan isminde heyecanlı bir roman, 
Ernst Lubiç'in fil.ne aldığı meşhur Li- (5570) 

Her PERŞEMBE ırünü ıaat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ• 
ru fzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü ıaat 16 da lzmiı-den kalkıp 

doğru lstanbula gelir. 
Bilumum lzmir yolcularına <~ 4ll 

lian piyesi, iki güzel kadın sahifesi, si- , 
nema salıüeleri, öldükten sonra hayat. 
ve nıh resimleri, salon oyunlarından po. 
ker yazrlari!e karikatür ve mizah şahüe
lerini okuyunuz. 

lstanbul Etnografyası 
A. Baha Beyin mecmua ve gazeteler

de şimdiye kadar "İıtanbul Etnografya" 
sına ait çrkmış meıkaleleri toplu bir kitap 
halinde İntişar ebniştir. Güzel bir tetkik 
eseri olan bu !Ott .bı karilerim ize tavsiye 
ederiz. 

Kadıköy sulh İcrasından : 

Bir borcun t!~mini iıtifasr znnnında 
rJahcuz olup satılarak paraya çevrilme

si. mukarrer bulunan muhtelif cinı ev 

efyası 16-9-934 pazar günü saat 10 dan 

12 ye kadar Göztepe çaqısında açık 

arttrrma ile satılacaiından yüzde iki 

buçuk resmi dellaliye mütterisine ait 

olmak Üzere taliplerin mezkur gün ve 

saatte mahallinde bulunacak memura 

muracaat eylemeleri ilan olunur.933-1953 
(2471) 

Devredilecek İhtira Beratı 
" B 'J d b 1 a!! anmı~ ma en çen er er ve bun-

lara mahsus ınakina,, ;.,akkındaki ihtira 
için iktisat Vckale~ Sanal Umum Mü· 
dürlü':undcn istılual edilmiş olan 31 
Ağustos 1930 tarih ve 1383 numaralı ih
tira beratınm ihtiva ettiği hukukun bu 
kf'rc baş.kasına devir 'cyahut icara ve
rilmesi teklü cdilmei<te ol,uakla bu hu
•11sla fazla •nalômat •dinmek isteyen 
zevatın 1 stanbul"da, ll&lıçekapu'da Taş 
h.,nında 43-48 n•ınu .. al•rla mürakkam 
idarehantye uıüraca.ıt cyf.~meleri Hi.a 
olunur. (2465) 

Devredilecek İhtira İlanı 
" Miaılhzaratr r.ıtiaiye ve bunların 

; imaline mahsus usul,. hakkındaki ihtira 
için lktir.at Vel.i\leti Sanai Umum Mü
dürliığünden i"tihsal edılmİ? olan 19 Teı 
rinsani lil32 l•l"ib ve 1493 numaralı ih· 
lira beraıı.,ın ıhtiva etliği hukukun bu 
kere batkasına devir vı-xahut icara '""· 
ril1ı1esi ıeklif edilmekte olmakla bu hu· 
susta fazla malı'.imat edinmek .isteyen :ze .. 
ntın lıhınbul'da, Bahçekapu'da T~ı 
hamnda 43·48 numaralarla rnürakkam i
darehant"ye müracaat eylemeleri ilan o-
lunur. (2466) - -

• • • 
1. F. Kıt'atı hayvanatı ihti

yac.t için 341 ton saman kapa· 
lı zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 12-9-934 çarşam· 
ba .,.ünü saat 15 dedir. Taliple-

~ 

rin sartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda Satınalma komisyo 
nuna müracaatları ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de teminat 
ve teklif mektuplariyle birlik
te Satmalma komisyonunda ha 
zlr bulunmaları.(l 10) (5572) 

1 Asker! fab,-ikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrika

ları muhafız kıt'ası hayvanları 
için (9000) kilo Arpa pazar
lıkla mubayaa edileceğinden 
perşembe günü, saat 14 de Fab 
vermek istiyenlerin 13-9-934 
rikada Satınalma Komisyonu
na müracaatları. (580) 
(5526) 

5939 

Devredilecek ihtira beratı 
" Haşaratla nıücadele eczasını maksa

da daha muvafık bir şekilde istihzar U· 

sulü" hakkındaki ihtira için istihsal o

lunan .29 Ağustos 1932 tarih ve 1476 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiii 
hukukun bu kere ba§kasına devir veya
hut icara verilmesi teklif edilmekte of .. 
makla bu hususta fazla malümat edin
mek isteyen Zt'\·t.ı.t.ın lstanbul'da, Bah· 
çekapu•da Taş hanında 43-48 numaralar· 
da mukim vekiline müracaat eylemelen 
ilan olunur. (2320) 5864 

Devredilecek ihtira beratı 
" Haıaralla mucadeleye hadim gaz 

neıreden patron,, hakkındaki ihtira için 
istihsal edilnıit olan 5 Eylül 1932 tarih 

ve 1483 numaralı ihtira beratının ihti· 

va ettiği hukuk bu kere baıkasına devir 

veya icara verileceği teklif edilmekte ol

makla bu hususta fazla malumat edin
mek isteyenlerin htanbul' da, Bahçeka· 

pu'da Taı hanında 43-48 numaralı ida· 

rehaneye müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (2321) 5865 

tenzilat. ..._., _______ _ 
lslanbul 2 İnci iflis memur~uğundan: 
Feriköyünde oturmakta ve Galata.la 

kunduracılıkla rneş~ul bulunmakta o!an 
Mikail Zıpciyan el. ifliısi s.9.934 tarihin· 
de açılıp tasfiyenin adi tekilde yapılma 
sına karar verjJmit olduğundan : 
1 - Müflisle alacağı olanların ve İıtih· 
kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde 
2 inci ifli.s dairesine gelerek kaydettir .. 
mel eri ve delillerini ( s.enet ve defter hu 
lisalan ve saire) asıl veya musaddak su~ 
ret'lerini tevdi eylemeleri. 2 - Hilafı

na hareket cezai mesuliyeti müstelzim 
o!mak üzere müflisin borçlularının aynı 
müddet içinde kendilerini ve borçlar;nı 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallannı he. 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak şartile bunları aynı müıl 
det içinde daire emrine tevdi etmeleri 
ve etmezlerse makbul mazeretleri bu
lumnadıkça cezai mesuliyete uğraya .. 
cakları ve ruçhan haklarından mahrum 
kalacakları. 4 - 15-9-934 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 15,30 da a· 
lacaklıların j)k içtimaa 8'elmelcri ve mül
lis ile mÜilerek borçlu olanlar ve kefil
lerinin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunm&ğa hak
ları olduğu ilan olunur. (2463) 

lstanbul asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk dairesinden -; 

Diyunuumumiye muhafaza motöründe 
müstahtem iken yedi senedenberi teıray 
yüp eden hayat ile memal'ı meçhul bu
lunan Hasan Fehmi efendinin ıraipliğine 
karar verilmesi talebilc Mükerrem Ha
nım tarafından bar arzuhal vuku bulan 
müracaat üzerine icra kılınmakta olan 
tahkikatında mümaileyh Hasan Femi e 
fendinin hayat ve mernatından malı.ima 
tı olanların mahkemeyi haberdar etmel.,. 
ri lüzwnunun ikinci defa llinına karar 
verilmiı olduğundan ber mucibi ka 
rar mumaileyhin akibetinden haberdar 
olanların . mahkeıneye müracaatla 
9;>,ıi,.i599 No. ile malümat vermeleri ilan 
olunur. (2456) 

ZA Yl - Kamyonetimin 3870 numero
lu pl~kasrru kaybettim. Y eıtlsini alaca
ğımdan diğerinin hükmü yoktur. Mari
ka Papas oğlu. (2458) 



! ........... , ........... , ........................ , 

SIHHATiNİ SEVENLERE'W istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 1 .... I_. ................. ~ 

MÜJDE 
Afyonkarahisar Madensuyunun bazımsizliğe, Kraciğer ve böbrek 

raha ts ı zlı k larına karşı şi fal hassala rından istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kam)'onetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şi şe lik kısalarla da su 

verilmektedir. 

Umumi ıatış yeri: Yenipo&tıne civarında AkslJ'aylılar ha 
nında l lililiahm er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca ~ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

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

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
5615 

,_._ .... Beyoğlu lngiliz Kız Mektebi --•1111 
Mektep 20 Eyini Pertembe gllnll açılacaktır. 10 Eylil1den iti

baren Cuma ve Pazardan maada herg1ln ıabah saat 10 dan 12 
ye kaclar talebe kaydına başlanacaktır. 5869 ............ ,. 

Giresonda Piyade Alay Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

1 - Gireson Garnizonında bulunan ve bulundurulacak O• 

lan kıtaat ve müessesatın bir senelik ihtiyacı için 60,000 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 24 • 9 • 934 P azartesi günü saat 14 tedir. 
Merkezi ihale Kumandanlık Dairesindeki Satınalma Komis • 
yonu reisliğinde icra edilecektir. 

3 - Talipler şeraiti öğrenme ve şartnamenin sureti mu· 
saddakasını almak arzu edenler her gün Komisyona müracaat 
Edebilirler. Bedeli ihalenin muvakkat teminatı 832 lira 50 ku • 
ruştur. 

4 - Münakasaya iştirak edecek olanlar teklifnamesini bir 
zarf içerisine koyup mühürledikten ve üzerine ismini yazdık
tan sonra bu zarf teminatı muvakkateye ait makbuz ilmüha· 
beri veya Banka kefaletnamesi le diğer mühürlü bir zarf içeri
sine koyup üzerine teklifnamesinin ne işe ait olduğu işaretle 
madde ikide yazılı tarih ve saatin bitiminden evvel Komis • 
yona makbuz mukabilinde ver.meleri ve taliplerin ihale saatin· 
den evvel Komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (5136; 

5682 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

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

2- Mektebin yalnız Tali birinci sınıfına talebe alınır 
ve bunların da ortamektep mezunu ve on sekiz yaşından bü
rük olmamaları meşruttur. 

3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi ve çar· 
şamba günleri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 
}arı istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
latbik imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Ka~t n_ıuamelesi 16 Eylül 1934 pazar gününe 
kadar~. Talipl~~ı~. muayenei sıhhiye için yevmi mezkUra 
müsadif pazar gunu saat dokuzda bizzat mektepte bulun 
maları lazımdır. (3858) s102 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekiletindenı 

1- Erzurum, Diyarıbe ,kir ve Sivas Nümune Hastane
leri için cem'an (433 kalem) 

2 - Zonguldak hastanesi için (107) kalem. 
3 - Adana, Erzurum, Çorum, Kars, Konya Malatya 

doğum ve çocuk Balcım Evleri için cem'an (267 kalem) 
4 - Elaziz Akliye ve As abiye hastanesi için (61 kalem) 

ilaç, ecza ve tıbbi malzeme ka palı zarf usulile ve ayrı ayrı 
olarak satın alınacaktır. 

ihaleleri 20-9-934 perşembe gÜnÜ saat on beşte Anka • 
rada Vekalet binasında toplan an satın alma komisyonu tara
fından yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek is
teyenlerin lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü
ne veya Ankarada Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdür
lüğüne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve saa
tında (şartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçalarına 
ait vesaikile beraber teklif mektuplarının satın alma komis-
yonuna vermeleri ilan olunur. (5241) sns 

1 - ilk, Orta ve Lise kıaımlarına kız 't'e erkek leyll ve nehari talebe kaydına de't'am olunmaktadır, 
2 - K•yıt için herglln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprübat• 
TeL 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

.... _.,Han. Tel 22740.,.ııııa• .. 

3 - Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğundan, eski talebenin yerlerini muhafaza için 
bir an evvel kayı tlannı yenilemeleri lbımdır , 

4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname glSnderilir. 
-

Trabzon Yolu Adre1: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. T ~ı. 22534 (2007) 5772 

c;ı.cıdelerin de 
ANKARA vapuru 11 Eylül 
SALI 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Saınsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Ordu· 
ya uğrayacaktır. (5569) 5964 _ 

ILEYLil Şişli Terakki Lisesi INEHARil 
ANA· iLK. ORTA - LiSE 

66 •ene evvel SelAnikte tesis ve 1919 da lsıanbul 'a nakledilmiş, Türklyenin en eski hususi mektebidir. 

Reami Liselere muadeleti ve muamelatının düzgllalllğü Maarifçe mus.ddaktır. Ayvalık yolu 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçeli iki binada A.YRI LEYLf TEŞKii.ATi vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lngllizce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Resmi 
müfredat programlanna göre t• lebeıini ciddi ve muvaffak bir soreıte bakalorya im'tihanlanna bazırlıyan müessıse 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin n•zaret ve himayesine mazhardır. Mektep her gün saat 10 • 17 arasında açıktır 

ANTALYA vapuru 12 Ey· 
Iül ÇARŞAMBA 19 da Sir'keci 
rıhtımından kalkacaktır. (5638~ 

Kyıt i ş lerine Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba günleri bakıl ı r. Telefon: 42517. 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzi Paşa • Diyarıbekir hattı km. 346 da kain Y olçatı is

tasyonu ile 26 ıncı kısmın nihayeti olan 435 + 600 arası poz 
ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 tarihne müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında icra edile-
cektir. .• 

Taliplerin Ticaret Oclası, Ehliyeti fenniye vesikaları ve 
5125 liralık muvakkat temiııatlarile birlikte aynı gün ve saat· 
te Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın ala
bilirler. (5287) 5846 

Ankara Jandarma umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan 

Aşağıda mıktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka
lem teçhizat kapalı zarf usuliy le satın alınacaktır. isteklilerin 
tart ve evsaflarını anlamak Üzere her gün ve pazarlık için 
de muayyen gün ve saatinde komisyonumuza müracaatları. 

1500 
2841 

(5234) 
Portatif çadır 27-9- 934 Perşembe günü saat 10 
arka çantası 27-9- 934 Perşembe gfuıü saat 15 

5742 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

236 roda muhtelif burgatada lif halat : Kapalı zarfla mü
nakasası : 27 Eylül 1934 Perşembe günü saat 14 de. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı bir kalem malzem hiza
sında gösterilen gün ve saatte ~apab zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gün 
ve münakasaya gireceklerin de o gün ve saatte Kasımpaşa-
da kain Komisyona müracaatları .. (5343) 5819 

Belediye Sular idaresinden: 
Cıvata 10 X 40 m / m 400 Kilo 

,, 12 ,x 45 " 1200 " 
,, 16 X. 60 ,, 800 ,, 
,, 16 x 80 " 400 ,, . 
,, 16 :x100 ,, 200 .. 
,, 19 ·x 100 ,, 200 ,, 
,, 19 X120 ,, 150 ,, . 

Zımpara Bezi No. O 2500 Adet 
,, ,, No. 1 2500 ,, 
,, ,, No. 2 2500 ,, 

i" ,, ,, No. 3 2500 ,, 
Halis kalay "Banka" 200 Kilo 

1-Yukarda cins eb'ad ve mıktarları yazılı On iki ka
lem malzeme kapalı zarfla mü nakasaya konmuştur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi 
birer lira mukabilinde İdare veznesinden alabilirler. 

3 - Münakasaya girme k isteyenler teklif edecekleri 
fiatların yüzde yedi buçuğunu teminat akçesi olarak idare 
veznesine yatıracaklardır. 

"Aynı kıymeti haiz muteber bir banka mektubu da kabul 
edilir." .. 

4- Ka:ralı zarflar ihale gÜnÜ olan 19-9-934 çarşamba 
günü saat 14 de kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu saatten 
sonra getirilecek zarflar katiy en kabul edilmez. (5633) 

1 Eı 'KAF MODIRlYETl iLANLARI 1 
-~~~~----~;;;..;;.;;;. _ __. 

Mıktan 
500 Ton Kok kömürü Ankara da İkinci Vakıf apartmanı için. 
350 Laverekompoze kömür Ü İstanbul Dördüncü Vakıf a· 

partmanı için. 
100 Laverekompoze kömür Ü Vakıf Gureba hastahanesi 

için. 
Yukarda cins ve mıktarl arı yazılı üç kalem mahrukatın 

pazarlık suretiyle ihaleleri icra edilecektir. Talip olanlar şe• 
raiti anlamak üzere Levazım İdaresine ve İhale günü olan 
Eylülün 17 inci pazartesi günü saat 14 te İdare Encümeni
ne müracaatları. (5611) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ı 
İdaremiz için pazarlık suretiyle asgari beş bin azami 

20 bin boş zahire çuvalı alınacaktır. Talip olanların 12-9-934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşa 
mağazasına müracaatları ilan olunur. (5641) 

Umumi Neşriyatı ve Yazılı leri Müdürü ETEM iZZET. 

1 

Hilalial m ~r Merkezi 
Uml m in~en: 

Garford, Bra:zia marka Otomobiller, 13 
Eylül 934 tarihinde satılacağından taupıerın müracaatları- (2391) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Tamirat dolayısiyle Taks İm sularının 13 Eylül 934 Per• 

şembe günü kesilmek mecburi yeti hasıl olmuştur. (5640) , 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. _. 

Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı salı günü saat 14 de icra edi· 
için açık münakasa ile 8000 lecektir. Talipler evsaf ve şart• 
kilo saman satm alınacaktır. namesini görmek üzere bet 
ihale günü 3-10-934 çarııam· gün öğleden sonra ve müna· 
ha günü saat 15,30 dadır. Ev· kasaya İştirak edeceklerin 'f 
saf ve şeraitini öğrenmek iste· giin ve saatinden evvel tekli. 
yenlerin belli gün ve s.aatte t~ 

1 

\'.e teminat mektuplariyle bı~· 
ıoinatlariyle Çorludaki Komıs likte M.M. V. Satınalma J{o 
yona müracaatları. (223) misyonuna müracaatları. 

(5622) (215) ,(5542) 
~ * "'" 

Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 
için açık münakasa ile 700 ki
lo Ot satın alınacaktır. Müna· 
kasa günü 3-10-934 çarşam 
ha günü saat 16 dadır. Evsaf 
ve seraitini öğrenmek iste· 
ye~lerin her gün ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin belli 
gi.in ve saatte teminatlariyle 
Çorludaki Komisyona müra· 
caatları. (224) (5623) 

Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 
İçin açık münakasa ile Yüz 
'bin kilo odun satın alınacak
tır. ihale günü 3-10-934 çar
şamba günü saat 15 dedir. Ev
saf ve şeraiti öğrenmek iste
yenlerin her gün ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle Çorlu 
Satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (225) (5624) 

• • * 
Müteahhit namı hesabına 

P.Jli bin kilo elaneklik Un pa-

* * * Muratlıda.ki lataat ihtiyacı 
için pazarlıkla 280 kilo ko• 
yun eti alınacaktır. Pazarbk 
13 Eylül 934 perşembe gilniİ 
saat on beştedir. Evsaf ve şe· 
raiti öğrenmek isteyenleriıı 
her gÜn pazarlığa iştirak ede· 
ceklerin belli gün ve saatte te• 
minatlarile Çorludak~ Koırıİ11' 
yona müracaatları. (219). 
(5596). '. \ 

.. ıır • 

Muratlıdaki kıtaat ihtiyacı 
için pazarlıkla 1300 kilo Sığıt 
eli alınacaktır. Pazarlık 13 
Eylül 1934 perşembe güıı~tl 
saat 15,30 dadır. Evsafı şeta1 

öğrenmek isteyenler her g~ 
pazarlığa iştirak edecekletift 
belli giin ve saatte teminatla• 
rile Çorludaki Komisyonuııı11' 
za müracaatları. (216) 
(5599) ' .. ,,,, ., 

' zarlıkla alınacaktır. Pazarlık 
günii 13 Eylül 934 perşembe 
günü saat 16 dadır. Evsaf ve 
şeraitini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin belli gÜn ve saatte 
leminatlariyle birlikte Çorlu
daki komisyona müracaatları. 

Çorludaki kıt'at hayvaııatt 
mn ihtiyacı olan 195 ton kU111 

Ot kapalı zarfla münakasa>'~ 
konulmuştur. ihale giiııil 
11-9-934 salı - günü saat 
17 dedir. isteklilerin şat~~ 
nameyi görmek üzere her ~ 
ve münakasaya gİreceklerııı 
belli gün ve saatte teminatla~ 
riyle birlikte komisyonuıuuı 
müracaatları. (5019) 5669 

(222) ,(5621) 
• .. "' 1t' 

Kapalı zarfla alınacak ' 
3 l 000 kilo koyun etine talip 
ç1kmadığmdan pazarlığa kon
muştur. Pazarlık günü 16 Ey
lül 934 pazar günü saat 16,30 
dadır. Evsaf ve şeraitini gör
mek isteyenler her gün ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin bel
li gün ve saatte teminatlariyle 
Çorludaki komisyona müra-
caatları. (209) (5557) 

* * r 

Konyada bulunan lat'at i
çin 875 ton Un için verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığı 13-9-934 perşembe gü. 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlariyle Kon
yada Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (203) (5552) 

5944 
~ * :ıt. 

Gülhane hastanesinin muh 
telif laburatuvarların ihtiyacı 
için (791) kalem alat ve ede
vat kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi ~-_IQ-9;34 

.. "' ... 
Konyadaki lataat ve ıniief• 

sesatın kapalı zarfla müıı~;. 
ıaya konulan 150,000 kilo i 
ğır eti ilan merasimi kaıı~. 
şekilde yapılmadığından )'e 
mi ihale 26-9-934 çarş3!11r 
günü saat 14 tedir. Talı~sS 
riıı vakti muayyeninde 1 )(• 
liralık teminat ve teklif ıue . "ra· tuplarile Komisyona ınu 
caatları. (167) . (5377)ı;sıı . .... 

rA "' Çatalca ·Müstahkeın Oe ıJ 
ki kıt'atı ihtiyacı için 7~0 8, 

lo koyun etine verilen fıa~~4 
halı görülmüştür. 12-90 Ja 
çarşamba günü saat 14,3 tJI'• 
pazarlıkla satın alına~ak ve 
Taliplerin muayyen gUJl 1,. 

. d • Jl'IB" saatın e temınat vezne )(ÔY 
buzlariyle birlikte Hadı-?1 

0
, 

Askeri Satınalma konıı5>' 
nuna müracaatları. (542~ 


