
Belediye ile Vilayet için 
müşterek bir bina inşası dü
ıünülmektedir. Ne kadar para 
gideceği hesap ediliyor. 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT ' 

Rusyadaki askeri heyetimiz 
Rusyanın Karad~niz filosunu 
gezdi. Amerikada grevcilerle 
çarpışmalar sıklaştı. 
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Fransa- İtalya 
ll llitıer'in Almaoyada iktidan eline 
~'.ktan ıonra Sovyet Ruıyaya kartı 
~ ıp ettiği huıumet aiyaaeti, nihayet 
:•nıa ile Ruaya araaında bir muka· 
li. net teıiıine sebep oldu. Biri Soaya· 
~ t, diğeri de kapitalist olan iki dev
~ harıımak ve e.nlatmak lüzumunu 
~.:!tiler. Tıpkı imparator ikinci Wil
-ı • Bismarck'ı atarak iktidarı eline 
ı.. dıktan sonra, mutlakıyet taraftarı O· 'n Rusya ile cumhuriyet rejimini ka· 
~I eden Fransa arasında bir mukare-
1& t leıiaine acbep olduğu gibi. 1890 ile 
ıı..~3 arasında §U fark vardır ki, o za· 
.. --:'\ Sovyet Ruaya rejim itibarile 
~da., Fransa aolda iken, ıimdi rol· 
~ tıunamile değitmittir. Franaa, 1890 
1, 1.894 arasında Rusyaya yaklaıtığ~ 
İııı llihayet methur ittifak muahedeaı 
lıt ~•1.andığı zaman, Çarlık Ruıyaaı~da 
d' ~llYez'in çalınmı;aı memnudu. Şım· 
~~1 enternasyonal gibi bir ihtilal marşı 
1 t~ki ediliyordu. Eğer kırk aene ev· 
1' kı vaziyet ile ıimdiki vaziyet ara· 
,•nda bir mukayese yapılacak oluna, 
t~;1takım garip benzerliklere tesadüf 

ır. 

f C"'cak Hitler Almanyaaının "muvaf· 
~ 1Yetleri,, bunula bitmiyor. Görüyo·· 
~ ~ ki Avusturyaya kartı takip edilen 
t.Y&sette ltalya ile Franaa araıımda 
-b . k" Q· anııklık meydana getırece tır. 

~· kaç gündür lngiliz membaların
.. il Relen haberler, Bir ltalya • Fran· 
t,db:ıukarenetinden urarla bahsetmek· 
'- ır. ltalya ile Fransa harp.onraaı 
~ >'ııelmilel hayatının iki rakip devle· 
,. •aziyetindedirler. ltalya Büyük har· 
~ ltafiye eden muahedelerden mem· 
~ değildir. Çünkü ltalyanlar, bu mu
~- delerin kendilerine harpteki feda
;:,lıı.tarile mütenasip menfaat temin 
t ediğine kanidirler. Bunun için de 
~•ıııa.yı meı'ul tutmaktadırlar. Harp· 
~·r lonra Franaa tarafından takip e· 
t' •ıı ıiya~tten de ıikayetçidirler. 
~anıa. ile ltalya araıında ihtilaflar 

Yle hülaıa edilebilir: 
it 1 - Trablusgarp hudut meaeleai: 
~ lly• Büyük harbe 1915 senesi ilkba· 
;~da imzalanan Londra muahedesi 
r, Rırnıiıtir. ltalyaya bir takım men
~tler temin eden bu muahedenin bir 
it ddeıinde Trabluıgarp hududunun 
-;ıh lehine tadil edileceği münderiç
ı,' Filhakika henüz Muuolini iktida
~ &'~çınezden evvel bazı tadilat yapıl· 
I~ ıae de bu tadilatı ne o zamanki 
~la hükümeti, ne de Muuolini 

1 görmüyorlar. 
~-}- Tunuıtaki ltalyan tebaasının va· 
i~ ~ileri harbe bile takaddüm eden bir 

1ılaftır. F ranaa, 1880 senesinde bir 
~vaki yaparak Tunuı'u i§Kal ettik· 
~ lonra on altı aene ltalya bu iıgali 
1U""amııtı. Nihayet 1896 mukavele
~ bir Fran11z himayesini tanımakla 
~h:ı;ber, Tunuataki ltalyan tebaaamm 
ıı,_ ııyetlerin.i kaybetmelerine veyahut 
.;""'lek .. ,te it yapmak hakkından 
O:lıı-ur;. edibnelerine razı değildir. 
~ lene lr,;ıdar evvel yapılan bir va
ı.,.11d&§lık kanunu Tununs'ta yüz bin.i 
'iti~ ltalyanları müıkül bir vaziyette 
ı ti.maktadır. ltalya bu vaziyetin dü
e l\ıeaini istiyor. 
~ a _ Uçüncü bir ihtilaf deniz ıilahla· 
~11b:ıiiaavatı meıel..-idir. Bu, Waıington 
~hedeıile tahdit edilen büyük gemi· 
t, ait bir ibtilaf değildir. Çünkü 
~~ıı.a bu nc:lktada ltalyanın müaava
'•ı tnaruf 5 • 5 • 3 formülü ile ka· 
ı. , etıniı bulunuyor. Ancak Waıing
lt, 1\ da büyük gemiler hakkındaki mü
,,•e.ı. tanıdıktan aonra, Londra'da da• 
~il·kiiçük gemilerin niabetleri tesbit e
lıtii'rken, bu defa Franaanın ltalya ile 
~ '.'."'atı tanımalı iatememeıi ltalyanla· 
~.rCendirıııiıtir. ltalyanlar, bu nok· 
~ Çok haaaaatırlar ve bunu ayni za• 
"- da ıiyaıi müaavatıızlık mi.ni.ıına 
~.1~1ıyorlar. F aıiat hükümetinden ev• 
toııı, 1 :ı:ayıf F acto. hükiimetiı;ıin ~ fing
"ıı· ~a tanıttığı bır hakkı, ıımdı Mus
~ ltalyaımdan inkar etmek bu· 

ot ltalyanlara aykırı görünüyor. 
'•hı·-- Fakat en mühim ihtilaf ve en 
~ •t.eli meaele de Franaa ile Yugos· 
~'~b· •rasmdaki münasebetlerdir.Her· 
l>~~ •lir ki on aenedenberi Yugoslavya 
İtı;f'&.nın müttefikidir. ltalyanlar bu 
~1•k• daima fÜpheli nazarlarla bak· 
ıliı ~r • bunun her feyden ziyade ken· 
~İı-•;•ııi istihdaf ettiğini iddia etmiıler
ti İ.· talya ile Franaa araaında herhan· 
-...., tır anlatmanın ilk tartı, Yugoal.· v .. 
~ ı-anaız ittifakının bozulmaaı olc: ıu ... 
~'t~ aöylemiılerdir. Ancak Fransa 
~-b:ı •n aavma cevaplarla buna yanat-

1'· 11tır. 

1 Nafıa Vekili dün telsiz 
istasyonlarını teftiş etti 

Tünel ücretleri de indirilecek 
Teşrinievvelden itibaren İstanbul ile 
lzmir arasında yolculuk 1 güne inecek 

O•maniye telsiz telgraf Üta• yonuna umumi bir bakıf ••• 
Nafıa Vekili Ali Bey, dün de tet· ı zırlanmaaı takarriir eden Posta, Tel· 

kik ve teftişlerine devam etmit ıeh- graf tetkilatı kanun layihası ile ya • 
rimizdeki telsiz iıtaayonlannı g~zmiı kından alakadardır. Nafıa Vekilimiz, 
tir. Ali Beyin bu tetkikleri, yen.iden ha (Devamı S inci sahifede) 

C enevrede Sovyetler 

Davet projesini hazırla
mak için görüşmeler 

ilk nota projesi verildi. Sovyetler 
mütalaalarını 

ve verecekleri cevabı bildirecekler 

Sovyet Hariciye Komi•eri 
M. litvinol 

CENEVRE, 12. A.A. - Sovyet Ruı
yaya yapılacak davet bakında Cenevre• 
deki murahhaslar arasındaki görüımele
re bu uaul meıelelerinin halli için Mos
kova ile Cenevre arıumdaki müzakere
lerde inzimam etl-niştir. Jlk nota proje
ai Sovyet zimamdarlarına tevdi edilmiş
tir. Sovyetler mütalaalanru ve vermeği 
düşündükleri cevabı bildireceklerdir. Bu 
auretle, önümüzdeki bir kaç gün zarfın· 
da konıey azaıiyle Sovyet komiıerleri 
araıında Sovyet Ruıyanm Milletler Ce
miyetine girmesinin ıenaryoıunu teıpi
te matuf müka.Jemeler başlamıı olacak
tır. Bu usul hakkındaki ihzari mesai i
kinci derecede ehemmiyeti haizdir. A
sıl mühinı olan cihet, Sovyet Ruayanın 
lrabulü için lazım olan iki sülüs ekıeri
)letin temin edilmit olmasıdır. 

lehititanda memnuniyet 
V ARŞOV A, 12.A.A. - Yan reami 

!skra ajanıı, Cenevrede Sovyet Ruıyaya 
lı:arıı gösterilen güzel kabulden dolayı 
sevinmekte ve Lehiataıun Sovyetlerin 
~11.etl~r ';:emiyetine iltihakına karıı hiç 
bir ihtırazı kayıt dermeyan etmediğini 
bildirmektedir. 

(Devamı 5 inci ııahifede) 

~ • .;.\hakika Franaa için bu kolay bir 
~l\d e değildir. Çünkü Muuolini tara
~n teklif edilen Dörtler miıakmı 
~ t' ip itibarile kabul ettiği için Fran- , W agner'in Bayreutlı'ta ikame_t ettiği ve bahçesin'ile g'ömiilü bulunJug" u 
~lııı~diye kadar bir müttefikini kay· ;yılla 'W.ahnfried 
~.lıı 'ttir. lehiatanın Franıa nüfuzun• 
1~ Çıkarak Alınan nüfuzuna girme· - Yazısı 4 üncü sahifede _ 
lı I' batlangıcı Dörtler miaakma kar· beyne~ilel, ıe~gideki Fransız paviyo
~ııb:"•~ tarafından iyi bir kabul gÖs· . nunu dıger pavıyonlardan evvel ziya-
~&' j••dir. Şimdi Muasolini yüzünden ret etmek ve Franıız aefirine iltifat

lıııı i~ avyayı da kaybetmek Fransa· klarda bulund~-~k!a Fransız dostluğuna 
~~ ~~e elvermez. Bunun içindir ki yal· Dı~et verftıgını a~latmak iıtemiıtir. 
tıı, t Franaa • ltalya mukareneti de- ıger tara an aynı aktam aöyled""" 
d""ıe:ı"n~a ile ltalya ve küçük itilaf bir nutukta Almanların çok geç me~!~. 
'~ı,, erı ara-da daha şumullü bir ni olduklannı ve timalde Almanlar 0 • 

tı.~anın temini lazımdır. kumayı yazmayı öğrenmezden evvel 
~- te' ~e~let arasındıı esaslı bir anlaı- cenupta ltalyanın filozoflar yetiştirdi'. 
t>"'• ~ını hayli müıkül olmakla bera· ğini söylemiıtir. Mussolini'nin bu aöz. 
~·-... V\ıaturyadaki vaziyet ltalyayı leri Alman tarihçileri arasında eski 
'~ 110j,Ya doğru yaklaıtırmaktadır. medeniyet mi makbuldür, yen.i mede
di!••; ta~a lıalya ile Franaarun menfa. niyet mi daha iyidir, gibi uzun ''bir 
!J,,.,,l•t bırleşmektedir ve bu defa iki ilim,, bahsinin açılma11na sebep olmak. 
il; <>ıı,. araaında bir anlaşma teşebbüsü- la beraber, Muısolini hakkında ağır 
h.ı{;~k olan Muasolini'dir. ltalya aözl~r.aarfedilmeıine de veıile teıkil 

1 geçenlerde Bari'de açılan etmııtır. 

Hüli.aa ltalyarun Almanya ile müna· 
aebetleri gerginleıtikçe Franaaya doğ. 
ru meyletmektedir. Gelecek ay Franaa 
f!ariciy.e Nazın Barthou'nun Romayı 
zıy~eti kararlaımııtır. Fransız diplo· 
masısi son aeneler içinde çok büyük 
meharet ve kabiliyet göıtermiı, için· 
den çıkılınaz zannedilen vaziletlerden 
_çıkar bir yol bulmuştur. Eğer Fransa 
ıle}talya ve küçük itili.fın hepsi bir a
~a a menfaatleri telif edilirae bir 
~an~~z .. ltalya mukareneti de ~iinı

kundur. Yoksa Fransanın Leh"·• • 
b . y •~an gı-

'• ugoslavyayı da kaybetmek gibi 
kendiı.ini yalnız bırakıcı bir siyaıet ta· 
kip etmiyeceği fÜpheıizdir. 

'.A1'm .. t SVKRU 
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' li Gazi Hz. dün İş Bankası 
1 sergisini gezdiler 

----------------= -

F ahrettin Paşa 

' ' 

Rusyadaki 
Askeri heyetimiz --Sivastopolda Sovyet Ka

radeniz filosunu gezdi 
MOSKOVA, 12.A.A. - Fahretıin Pa· 

ıanın riyasetindeki Türk aıkeri heyeti 
murahhasası Sivaıtopolda Sovyet Ruı· 
ya Karadeniz filosunu gezmiştir. Sov. 
yet Kumandanı Kocanof heyet ıerefine 
bir ziyafet vermiş ve ziyafette Kocanof 
ile f."ahrettin Pata araımda doıtça nu· 
tuklar taati edilmiştir. 

Vekillerimizin 
Tetkik seyahatları 

Milli Müdafaa Vekili Edir
nede, Ziraat Vekili 

Ord•ıda bulunuyorlar 

1 

----------------= = --i§ 

Reisicumhur Hazretleri sergide 
yarım saat kadar kaldılar 

Gazi Hz. Sergi.de verilen izahatı dinlerleıken 

Rei•icumhur Hz. dün akfam saat 12 buçukta refakatlerinde 
Meclu Reisi Kazım Paşa Hz, olduğu Tıalde Galtasaraydaki iş 
Bankcuı •ergiırini ziyaret buyurmuşlardır. . 

Gazi Hz. Sergide yarım saat kadar kalmışlardır. Kendilerine 
Salahaddin Relik B. tarafından izahat verilmistir. 

Rei•İcumhur Hz. •ergiden ayrılıriken mem,;uniyetlerini izhar 
buyurmu~lardır. 

-----e e: -----------= = -------

-----= = 
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Umumi meclis bugün son 
defa olarak toplanıyor 

Yeni Belediye intihabatı görüşülecek 

'Zekai ve Muhlis Beyler 

EDiRNE, 12 (Milliyet) - Milli 
Müdafaa vekili Zekai Bey bqün aaat 
üçte Edirneye geJmiılerdir. Vekil Bey 
Hadımağa mevkiinde umumi müfettit 
lbrahim Tali Beyle müfettiılik, nli.yet 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Silah satışları 
Meselesi 

•• 
Fırka, namzetlerini hazırlıyor. Uç 

yüzden fazla 
müracaatın hemen hepsi reddedildi 
lstanbul umumi 

meclisi bugün saat 14 
te toplanarak yeni be 
lediye intihabatı itle
rini görütecektir. Mec 
liain bu fevkalade ve 
eon toplantısında ruz 
namede tek bir mad-

' · de vardır: Yeni be • 
Va§İngton sefirimiz Ame· lediye intihabatı •• 

--
rikadaki komiı- Meclis bugün, inti-

habın gününü ve kaç 
yondan iıtixahta bulundu gün devam edeceğini 

V AŞING1 ON, 12. :A. '.A. - Ya- tayin edecektir. Bun-
pılan •ilah sutıflarını tetkike me- dan batka intihap 

Umumi Mecliıin son toplantıla • 
nndan birinde •• 

mur tahkik komisyonundaki ifade- defterlerinin nerele • 
leri Arjantin ı.ıe Şili hükumetleri re asılacağını da mec 
proteato etmişlerdir. T ürkiyenin de lia kararlattıracaktır. 
iami bu işlere karıftınldığından Bu noktalar hakkın • 
Türkiyenin Vafington büyük e;çi- da Belediye riyaset 

(Devamı s inci aahifede) makamının teklifleri vardır. Bu dirde intihabın on veya on iki gün 
teklifler Mecliste müzakere oluna de bitirileceği ümit edilmektedir. 
caktır. intihaba batlanma günü • Müntehiplerin isimlerini havi lis • 
nün 1 Tetrinievvel olarak teabit teler, IS Eyliilde mahallelerde ev· Almanya 

B >J d • t • edilmesi çok muhtemeldir. Bu tak (Devamı Sinci sahifede) ) 

ug ay 15 ıyor ,mııııumıınmınuıııııııuuuıımuuan11111•11uımınmanuınımıummıummift: 
Ziraat bankası bir çok ta- Görüşler 
lepleri tetkik etmektedir 

Kemal Zaim Beyin beyanatı 
Ziraat Bankası umum müdürü Ke 

mal Zaiın Bey tehrimize gelmittir. 
Kemal Zaim B. teh- .,....._-• 
rimizde Bankaya 
ait işlerle, bilhaaaı 
buğday aatııı itile 
mefgul olmaktadır 1 
Kemal Zaim Bey 
dün kendisile görü ] 
l"n bir muharririmi 
ze buğday mübayar 
ve satışı ve yeni köy 
lüyü koruma kanu 
nunun tatbik tekli 
hakkında demiıtiı .,....;....;._...,_.....ıo;;_j 
ki: -

- Elimizdeki •tok Kemal Zaim B. 
buğdaylara bilhas • 
ea Almanyadan birçok talepler: var. 
Bu talepleri tetkik ediyoruz. Bır ta
raftan da temaılara devam olunuyor. 
Henüz bu husuata müsebt bir netice 
alnut değiliz. Buğday kanununun tat
bikatı itleri hakkında bundan evvel 
matbuat vasıtasile İzahat verilm.iıtir. 
Ço'k nazik bir meaele olan bu ite bü
yük bir itina göateriyoruz. Evvelki iza 
Jıatımm efkan umumiyeyi tenvir et
tiğini zannediyorum. Buna ilave ede
Cf'k bir aey yoktur.,, 

Boşuna seyyah akını 
Aka GUNDOZ 

Bu yaz koca koca vapurlarla l lar ancak dürbün/erile görüp 
lıtanbula epeyce bir seyyah a- hoşlanırlar. 
kını oldu. Bununla beraber biz lfte lstanbul da o iatasyonlar 
bu akından hiç hoşnut değiliz. ve adacıklar gibi bu yaz, hep 
Çünkü bu, boşuna bir akındı. denizden ve çoğu günü birlik 
Bunlara seyyahtan ziyade uzak •eyredilmiş bir yere döndü. 
tan ae;yirci denilir. Bir memleke Vapurlardan çıkmıyorlar. Çık 
te ıeyyah gelmeai demek; gelen salar bile iki sokak, üç minare 
lerin o memlekette kısa veya u- gördükten ıonra hemen vapurla 
zun bir zaman oturması, ve bu rına dönüyorlar. lstanbul pazar 
yüzden azçok harcanması de • ları bir tutam zırnık bile sata • 
mektir. Halbuki bu yaz akın e• mıyor. Memlekete seyyah getir· 
denler, bir resim sergisinin so • menin mana ve hikmeti bu de
kağa açılan pencereıinden içer· mek değildir. Böyle bir boşuna 
deki tabloları seyredenlerden •eyyah akınındansa, aeyyah kıt
ayırtaızdı. lığı bizim için daha hayırlıdır. 

Hani çok güzel manzaralı ba Hiç olmazsa g~lenlere dışarıda 
zı iıtaayonlar vardır ki ekspres- kalmadıklarının birçok sebeple 
ler, rapitler durmadan geçerler. rini öğretmemiş ve onlara da 
Ve trendekiler oralarını yel gibi memleketlerine döndükleri va • 
geçerken aeyrederler. kit: (Şu ve fU sebeplerden çık-

Hani vapur uğrağı olmayan madık) dedirtmemiş oluruz. :::ı1 
E firin adacıklar vardır ki yolcu - (Devamı 6 ıncı sahifede) ~ 

. muııwwıınııuuuııııııııımıwıııuınmıuımı1ttmnnnmımunımnuumnnıı ııııııiii 
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TARiHi TEFRiKA: 142 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Abdülhamit, oğlu Burhanettini 
bazı islahat vaitlerile 

niyabete geçirmek istiyordu ... 
"Veraseti saltanat usulünün tep

dili meselesi günden güne ciddiyet 
kesbetmektedir. Arap izzetin mah
remlerinden birisi diyor ki: Abdül
hamit gi'ıya bazı mühim itlerle ınet
gul olamıyormuf. Onun için oğlu 
Burhanettin efendiyi niyabet ma
kamına geçirtmek istiyormuf. Ab
dülhamit, oğlunun niyabetini ve 
sonra da hilafet ve saltanata çıka
rılmasını ahalice hüsnü telakki et
tirmek için guya Burhanettin'in 
cülusunu bir takını ıslahab esasiye
nin tatbik mebdei gibi gösterecek
miş. Buna dair çıkaracağı pyialar
la ahaliyi oyalayacakmıf. 

Keyfiyet derhal tarafımızdan ve· 
liaht Reşat efendiye bildirildiği za
man, Ahdülhamidin tetebhüsabnı 
akim bıraktırmak için tedbirler it
tihazından kendinainin aciz oldu
ğunu, fakat Burhanettin niyabet 
mevkiine geçecek olursa o vakit 
belki bazı tetehbüsler yapa.bilece
ğini ve Avrupaya memuru mahsus 
göndereceğini söledi. Yokra hün
karın tasa vvuratı kat'i kararlar ha
lini bi'e alıa, o karar bilfiil tatbik 
edilmedikçe hiç bir •ey yapamıya
cağını tekrar eyledi. 

olduğu için onun vefatına kadar 
beklemeği r:,nvafık bularak Abdül
hamidin öldiı. ülmesi cihetine gidil
mesini İstemiyordu. istemiyordu de 
ğil, hunu zaten beceremiyordu. Çün 
kü her ne vakit ona tetebbüs et
mişse muvaffakıyeuizlikten has
ka bir 'ey elde edememitti. Tabii 
bu muvaffakıyetsizliklerden sonra 
bütün ümidi onun ölümüne bağla
maktan ba~ka bir çare kalmıyordu. 
Alınan haberlerde padi,ahın hasta 
olduğu sık sık bildirildiğinden bu 
ümit te gün geçtikçe daha ziyade 
kuvvetleniyordu. O derece ki ce
miyet Abdülhamidin vefatında der
hal neşredilmek üzere bir heyenna
me bile hazırlamağa ~lamıfb. Bu 
beyenname hakkında lstanhuldan 
Parise yazılan bir mektupta denili
yordu ki: 

"Geçen hafta arkadatlarla müla
kat ettiğimiz esnada Ahdülhami· 
din vefatı günü tahta çıkacak ye
ni paditahın vazifelerine vesairt:ye 
dair olmak üzere cemiyetçe ahaliye 
hitabe.o bir beyenname neşri mu
karrer bulunduğunu konuttuk. Hat
ta bu heyennamenin matbu nüsha
larının timdiden hazır tutulduğu. 
nu öğrendik. 

Bunun üzerine burada fevkalade 
itimada tayan ve fikirlerinden isti
fade olunacak bir zata müracaat
la bu bevenname hakkındaki fikri-
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Yunanistanda hükumet ve 
muhalefet anlaşacak gibi 

•••••••• 
Muhalif fırkalar arasında da bugünkü 
rejime hürmet hisleri kuvvetleniyor 

ATINA, 12 (Milliyet) - Dün Al'· 
narozdan avdet eden Terakkiperverler 
reisi M. Kafandar:iı muhalefet liderini 
ziyaret ederek kendisile siyasi vaziyet 
etrafında uzun müddet görüımiiJtür. 
Bu mülakata gazeteler ehemmiyet ver· 
mektcdirler. M. Kafamlaris mathuat 
mümessillerine beyanatta bulunarak, in· 
tihap meıelesinde hükiimetin alması 
muhtemel tavır ve vaziyetten bahset• 
miş ve hükümetin ric'i bir harekette 
bulunacağına kani olduğunu söylemi§· -.. 
tir. 

M. Kafandaris a.özleriıUn sonunda 
demiştir ki: 

- Maksadımız hükumetle anlaımak 
ve cumhuriyet rejimine hürmet etmek .. 
tir. 

Bugün de muhalif fırkalar reisleri 
bir toplantı yaparak bütün ıiyaıi vazi
y<eti tetkik edeceklerdir • 

Selanik Musevileri ve M. 
Venize[os 

ATINA, 12 - M. Venizeloı Selanik 
Müaevileri hakkında verdiği beyanata 
cevap vermek üzere M. Çaldarisin be· 
yanatının tam metnini iıtey[p aJmııtır, 
Ağlel>i ihtimal M. Venizeloı aleni be
yanatta bulunarak, M. Çaldar:iıin beya
natında kendi•İni tahkir edici addeyle· 
diği cümlelerin geri alınmasım talep 
edecektir. Aksi takdirde, bundan böyle 
ikisinin araıında temas irnkinı olamı· 
yacaktrr. 

Selanik ranayırı 
ATINA, 12 (Milliyet) - Bütün 

1 

M. Kalanclaıü 

matbuat müttefikan Selirnikteki beyne! • 
milel panayırın mütezayit mırvaffakıye
tini teslim etmektedicler. M. Çaldariı 
9 neu Selinik panırymnda tahakkuk 
ettirilen neticeler hakkında ızhan mem· 
nuniyet ebnit ve demiıtir ki: 

- 1926 daki birinci panayıra 500 
müessese iştirak etmişti. Bu.nlann ade
di 1934 panaymnda 5500 e baliğ oldu 
ve yedi devlet resmen iştirak eyledi: 
Bunlar Arnavutluk, Mısır, Yuğoılavya, 
ltalya, lsveç, Türkiye ve Çekoslovakya 
devletleridir. 

M. Çaldariı Selanik sergirinin sulhun 
bir amili olduğunu .öylemiıtir. 

Yanan vapur faciası 
Ateşin yağ depolarına sirayeti düşünü

-
D~i 

Muamele vergisi hakkında Mali
yenin defterdarlıklara bir tamimi. 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Maliye l'ekaleti satış kıymeti iizc1,'11 

dt•n alınacak muamele vergiıri hok kında •ldterdarlıklara bir tamı/11 
yapmıştıı. Muamele vergisi kanununun 5 rrıc> maddesi mucibince. sı110'. 
müesseselerde muamele vergisinin matı·ahı vergiye tabi her nevı rna 
mulatın satış kıymetlerinden me~addı İptidaıye payı indirildikterı sot1-
ı·a kalan mikdardır. Bu kanun /.ıik nıünün fotbikatı mevaddı iptidaiYj' 
si"i bizzat tedarik ederek imalat ve satışta bulunan sınai müesseseler e 
mafra/1111 tayini bir müşkülatı muc İp olmad.gı ve şu kadar ki çelik ve 
marangoz fabrikaları ve valssiz ve elekıiz motörle müteharrik ka· 

ra değirmenlerin, trikotaj imaliitha neleri gibi ekseriyetle b'lfkalarııt0 

ait mevaddı iptidaiye veya malzeme ~i ücret mukabilinde imal e~e~ ~: 
nai müesseselerin bu müesseseler, ımal edilen maddelerin sahıbı 
maması ve bunları satılığa çıkarmamaları dolayısile vergi matrahıtt.~. 
esaa teşkil edecek olan satış kıymeti erinin tayininde tereddüde ve mıJf 
külota dü,ülü.düğü görülmüştür. 

Bu kabil ahvalde vergi rnatrah hının tayininde, emsali müeuesc· 
lerin satış kıymetlerinin esas tutulm ası evvelce kararlQfmlf ise de errı· 
sali müesseselerin satış kıymetlerini n taharri ve tayininde tahakkuk "'' 
murluklannca yapılmakta olan tetki katın tam bir isabeti temin ederrı;·, 
diği anlaşılmış ve bundan sonra bu cihetin mamulatın emsali satı~,~: 
metlerinin mahalli ahvali ticariyeye ve piyasa vaziyetine yakinen vCJfl" 
olan ticaret odalarınca tayin olun ması münasip görülmüştür. • 

Mahallinde ticaret odası bulun mayan yerlerde bu kıymetlerin 1!• 
caret odaları nizamnamesinin 23 ü maddesi mucibince intihap edilm•f 
olan mümessil azalıklar vantaaile o mahallin merbuf bulunduğu ,,,,,,. 
taka ticaret odalarınca tayin edilmesi kararlaşmıştır. 

Viyana muhasarasının gıldönümü, 
Avusturya reisicumhurunun nutku 

ViYANA, 12. A.A. - Viyanamn Türklerden kıırtanlıfının yıl 
dönümü münasebetiyle Reüicumhur M. Miklas söylediği bil' nutuk1:-
1684 de hirütiyanlığt müdafaa etmiş olan Avusturyanın o z;amalfl<1 

vaziyeti ile 1934 deki vaziyeti ara.ında bir müşabehet olduğunu eheftl" 
miyetle kayc{etmiştir. 

Berlinde bir seııede yangın/ada 14 00 
kişi öldü. Tedbirler alınıyor 

BERLIN, 12. A.A. - 17-9 tarihinden 23-9 tarihine kadar Almanyıı· 
da yangına karşı muhafaza haftası olacak ve yangınları meniçin rniiel 
sir vasıtalar bulmak gayesile musabaka yapılacaktır. Yangın Alrntıtt• 
yada senede 1400 kişinin ölümüne ve 500 milyon mark ziya'la sebeP 
o1maktadır. En iyi tekliflere tevzi edilmek üzre 5000 mark mükôlal 
tahsis edilmiştir. · 

Diğe; taraftan Anadoluda ve bil. 
hassa lstanhulda bulunan hamiyet
li adamlar Abdülhamidi bu tasav· 
rundan vaz geçritmek için ahalinin 
hoşnut olmadığını mümkün merte
be hissettirmeğe çalıtıyorlar. Bü
yük devletlerden lngiltere bu me
seleyi lakaydane telakki etmemek
tedir. Bunu da Babıaliye anlatmak
tan geri durmamıştır. Şu halde ve
sair bazı sebeplerden dolayı Ab
dülhamidin mutlaka muvaffak ola
cağına hükmedilemezse de, her ih
timale karşı bazı ihtiyat tertibatı 
almak lazımdır. Bu, cemiyetin bel . 
ki en biıinci vazifesidir. 

nin neden ibaret olduğunu söyle
mesini rica ettik. Veliaht Retat 
efendi ile sıkı münasebeti olan bu 
zat dedi ki: Reşat efendi hazretle
ri Osmanlı tahtına cülus eder et
mez ilk vazifesi kanunu esasiyi 
derhal mevkii icraya koymak ola
caktır. Ondan sonra timdi iktidar 
me,·kiinde bulunan ve Abdülhamİ· 
din mezalimine, istipdadına alet 
olan adamların hepsini azledecek 
ve cezalandırılması 18.zrnıgelenleri 
tiddetli cezalara çarpacaktır. 

lerek sahildeki seyirciler uzaklaştırıldı Muvakkat idareye dahil memurlara 

Bize kalırsa alınacak en güzel 
tedbir şu olabilir: lstanbuldan ve 
taşradan tedarik edilecek hamiyet
li ve müsel'ıih altı, yüz kişi arasın
da bir cemiyet teşkil edilmelidir. 
Ondan sonra bu cemiyet günün bi
rinde Babıali cihetinele küçük ve 
ayrı müfrezelere ayrılmalı ve aynı 
s:ı.atte bu müfrezeler heyeti vüke
la müzakere halinde iken oraya hü
cum ederek nazı. ların cümlesini 
eııir etmelidir. Babıaliyi muhafaza 
eden otuz kırk kadar müsellah ve 
fakat fitekd z asker ve yirmi kadar 
polis vardır. Bunlar hiç bir ,ey ya
pamazlar. o sırada bu azinı muvaf. 
fakıyet derhal etrafa ,ayi olacağın. 
dan bir iki saat zarfında bu he, al
tı yüz kifiye belki yirmi bin kişi j). 
tihak etmiş olacaktır. Askerlerin 
pek çoğu onların tarafına geçecek
tir. 

Bu ihtilali sevk ve idare edecek 
beş altı müdebbir ve cesur reis bu
lunursa bunca senelerdenheri n~ 
riyat ile takip edilmekte olan mak
sat dört bes saat zarfında istihsal 
edilmiş olac"aktır. Yaptığımız tahki
kata nazaran bu iş, hasıl olacak 
neticenin ehemmiyetine nisbetle 
az bir zaman zarfında kolayca ter
tip edi1ebilir., , 

Bu fikirler ve tavsiyeler iyi ol
makla beraber onları tatbik edebi
lecek bet altı babayiğit bulmak ka
hil olamıyordu. Bulunsa. bile bir
çok eksikliklerden dolayı onların 
tazyiki cihetine gidilemiyordu. Q. 
nun için is gene heyennameler da. 
ğıtmağa ve tehdit mektupları gön. 
dermeğe inhisar ediyordu. Bu be. 
yennamelerin nasıl kullandığını 
anlamak içirı bir mektuptan aşağı
daki satırları yazıyoruz. 

"Evvellki gece Beyoğlunda doğ
ru yolda vesair sokaklarda duvar
lara yapıştırılan beyennameleri er
tesi günü saat ona kadar binlerce 
kişi okumağa muvafafk oldu. Saat 
ona doğru keyfiyet zabıtaca haber 
alınması üzerine yapıftrnlan be
·ennamelerin bir kısmı toplattırıldı. 
Fakat iç sokaklardaki yaftalar an
cak akşam üstü polislerce görülüp 
kaldırıldı. 

Bu beyennamelerin Beyoğlunda 
yapı~tırılması ve hu suretle münde
ricatının hemen herkese bildiril
mesi ge~ek Burhanettin efendi me
se!e,i hakkında, gerekse cemiyeti
mizin nüfuz ve iktidarını tanıtmak 
noktai nazarından pek çok fayda. 
farı görüldü. Onun için derhal elli 
beyenname daha gönderilmesini 
rica ederiz.
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Terakki ve ittihat cemiyetinin 
Paris me kez.i Abd•"L-"'1idin daha 
çok z:ıman ya•- n kani 

O zatın yukardaki ifadesinden 
çıkan neticeye bakılırsa, cemiyetin 
yeni Padişahtan neler istiyeceğini 
iyice dütünerek tafmarak kaydet· 
ınesi ve bunu kabul ettirmek üze
re veliaht Re,at efendiye arzedil
mek için buraya göndermesi lazım. 
geliyor. Bu yazılacak ,eylerde bü
tün Osmanlı memleketlerinde ya
fayaıı islim ve hıriıtiyan bütün a
nasırın yeni hükumdardan neler 
istedikleri tamamile mukayyet bu
lunmalıdır. 
Bunları biran evvel tesbit ederek 

buraya gönderecek olursanız Ab
düUıamidin vefatı günü neşroluna
c:ak be!en!'ameye en münasip tek
lın verılmıt olacağına fÜphe yok
tur.,, 

lstanbulda sarfedilen mesainin 
böyle .beyennamelere münhasır 
k:ı-Im~.a~_Terakki v.e ~ttihat cemiyeti 
nın butün fUbelerını müteessir edi
yordu. Şurayi Ümmet gazetesi mem 
leketin her mıntakaama gönderil
diğinden ve memleketi alakadar 
eden hayati meseleler onda nefro
lunduğundan, istipdattan ne vakit 
kurtulacağız, icraat ne zaman bat
lıyacak !., sualeri Parise gönderi
len mektupların ekserisinde yazılı 
bulunuyordu. Cemiyet uzun müd
det uğrattrktan sonra nihayet Yıl
dız bahçesine bir bomba koymağa 
muvaffak olmuttu. Fakat o da pat
Iamadığından, olduğu gibi yerin
den k~ldııılrp denize atılmıftı. Bun
dan bıraz evvel netretttiğimiz Js
~anb~! ~ektuplarından birisindeki 
~ıar~ atıka meselesi ve il.sari atika 
tahnbatmda kullanrlacak 'k' ·1 t• . . ı ıaeın 
fayanı ı~ımat o!madığının meyda
na çıktıgından bahsedilmes' d h 
'd' ı e u 1 ı. 

-Bitmedi-

MiJletler meclisinde Hen
dersonun büstü 

CENEVRE, 12 (A.A.) - Macar 
hükumeti tarafından hediye edilen ve 
kiiyadr Milletler meclisi koridorunda ya• 
P~lan .M. Henderson'un büıtü büyük 
~ a~a uyandınnııtrr. Küıat merasi· 
~ munıısebetile M. Hendenon söyledi
~. n_utukt;ı te§ekür elmi§ ve Kont Apo.. 
nı nın hatırasını yidederek ıilahsızlan
ma rolunda gayretlerini bırakmamağa 
k_at'ıyen azmebni§ olduğunu söylemiı· 
tır. 

Bir köyde kavga 
.. ~ELGRAT, 12 (A.A.) - Bosanıki 

koyune h.alkm arzusu hilahnda bir pa. 
~aı: n tayın edilmesi Üzerine köylüler jJe 
Jandarma arasında bir müsademe ol
muı ~e köylülerden iki kiti ölınüıtür. 
Uç agrr yaralı vardır. 

ISEVYORK, 12. A. A. - Morrokaıtl, 
şiddetle yanmakta devam ediyor. itfai
ye gemiyi terketmi!tir. Plajda yanğınr 
•eyretmeye gelen halk pljdan çrkanlnut
tı.r. Çünkü, yanğının, gemide mevcut yağ 
depolarına sirayet elmeıi ve bu depola· 
rın patlıyarak plijda bulun:ınlaruı üze
rine demir ve sair par~ar yağdınnaıın .. 
dan korkuluyor. ' 
Şimdiki halde, iki cepheden tahkikat 

yapdmaktadır. Birili, ticaret nezareti ta
rafından yapılan ve dün ba§lanmıı olan 
tahkikattır. Bu tahkikat neticeıinde, cİ· 
nai bir ihmal ithamı yapdamamıştır. i
kinci tahkikat hafi celıe ile büyük jüri 
heyetinin huzurunda yapdan adli fühki
kattı.r. 

Ticaret nezareti tahkikatına memur o
lanlar dün, makine tefi M. Abbett'i din
lemişlerdir. Makine şefi, tulumbaların 
mütemadiyen işlediğini, fakat yanğmın 
ıöndürülemiyecek kadar büyük olduğu
nu söylemiştir. M. Abbett demiıtir ki: 

- Kaptanın emrile, bir numerolu 
tahlisiye sandalına memur edildim. Bu 
ııındala otuz üç kiıi bindi. içlerinde yal· 
nrz iki yolcu vardı. Gügerteyi l<erketti
ğimiz zaman görünürde hiç bir yolcu 
yoktu. 

Makine çavuıu, M. Stamper de, denize 
atladııfı zaman gügertede hiç bir yolcu 
göremediğini, fakat dehşet ifade eden 
ıe•ler duyduğunu söylemiştir. 

Diğer bir makine çavuıu Kubalı M. 
Bujia, içinde yinni otuz ki§i bulunan bir 
tahlisiye ıandalına bindiğini ve zannetti· 

Amerikadaki grev 
Muhtelif yerlerde grevci
lerle anlaşmalar sıklaştı 
VAŞiNGTON, 12. A.A. - Mensucat 

ıenayii grevi iıçi lideri M. Gomıan ha
l<eme müracaat teklifinin dün, ıaat 18 e 
kadar kabul edilmemesi üzerine teklifin 
geri alrndığmı aöylemiı ve demi§tir ki : 

- Harp devam ediyor. 
Grev olan yerlerde açrpışmalar sık· 

laşmııtır. Ezcümle Saylesvil'de dün ıilaJı 
teati edilmiı ve bugün de aym hadise 
tekerrür etmiıtir. , 

Amerikada milli kalkınma 
HA YTP ARK, 12. A.A. - Cene

ral Jonson ,milli kalkınma mües
sesesinin derhal yapılacak dahili 
t~nsikatına ait ana hatları tespit et· 
tıkten sonra M. Ruzvelt ile uzun 
müddet görütmüttür. Müessesenin 
dahili hizmetleri üç gruba indiri
lecektir: icrai, tetrii ve hukuki. 
Hukuk tuhesi amele ihtilaflariyle 
ve nizamnamelere riayetsizlik hal
leriyle metgul olacaktır. 

Romanyadaki kolera 
meselesi 

BOKREŞ, 12 (A.A.) - Manaia 
askeri kampında Kolera mikrobu bu. 
lunduğunun teeyyüt etmediği milli 
müdafaa nezaretinden bildirilmekte • 
d~. Yeni hiç bir va.ka kaydedilme • 
mıt ve hastalar da iyileşmeğe batla • 
mıttrr. 

ğine göre bu sandahn içinde yalnız bir 
yolcu olduğunu söylemiştir. 

Kurtulanlardan birisi hiç bir vakit 
tehlike iıareti verilmediğini söylemiıtir. 
Bunu söyliyen zat, Doktor operaför M. 
Felpı'dr. Bu zat, ticaret nezareti tahki· 
kat komisyonunda ıehadet eden ilk yol• 
cudur. M. Felpı §Unları ~li.ve etmiıtir : 

- Panik halinde bulunan yolculara, 
tahlisiye sandallarında yer vermek için 
hiç bir teıebıbüı yapılmamııtır. Zevcem, 
beni uyandırmııtı. Kabinemize duman gi
riyordu. Yangın çıktığını ııöyledi.Zevcem, 
oğlum ve ben gügerteye çıktık. Orada 
yolcular hafyctle bağm§ıyorlardı. Zev· 
cem, bir zabite. sandalların ne zaman 
denize indirileceğini ıordu. ZabW, ku· 
manda gügertesinden emir verilince in
dirileceğini aöyled. 

M. F elps ile zevcesi ve çocuğu, niha· 
yet denize atlamışlar ve sonradan kur
brılmr§lardır. 

Doktora göre yolcular tahlisiye simit
leri dağıtılmak için hiç bir gayret yapıl
rnaıruştrr. Ve esasen bu gayreti yapacak 
kimsede yoktu. Doktor, y'1nğınrn gÜ• 
rültüaü ve inJiyen rüzg3.r ı.rasında ku. 
manda gügerteıinden emir duymak için 
beklemenin aptallrk olduğunu söylemek· 
tedir. 

Antonyo Georgio isminde bir yağcı, 
bilihare kurtarmak üzere denize birçok 
kadın atllğınr, sonra bef numerolu tah
lisiye ıandalrna bindiğini söylemiıtir. 
Bu sandalda yalnız gemi tayfa., vardı 
ve hiç bir yolcu yoktu. 

Şark misakı --Evvelce istenilen mülakat 
neye geri bırakıldı? 

P ARiS, 12. A.A. - Havas ajansı 
bildiriyor • 

Almanyanrn wk misakı hakkındaki ce 
vabr münaaebetiy)e, Paristeki Alman se
firi M. Roland Köater'in sekiz ııün ev• 
vel bu vesikayı vermek için M. Bartu 
d:ın mülakat iıt'ediği ve müteakiben bu 
mülakatı iptal ettirdiği hatırlatdmakta
dı:r. O zaman her halde Alman notası 
mevzuu bahiı idi. Tevdide vukua getl• 
rilen gecikme kadar, bu tevdiin Sovyet 
Rusyanm Milletler Cemiyetine kabulü 
hakkındaki müzakereler neticelenmek 
üzre bulunduğu bir ıırada yapılmıı ol
ması kayda ıayan<irr .• 

LONDRA, 12. A.A. - Havas ajansı 
bi,diriyor ı 

Dün akıam resmi lngiliz mahafilinde, 
Alman muhtırasrn1n tat1< miaakı hakkın
da Berlinle müzakere kapuıunu kapa· 
yıp kapamadığını takdir etmek Franıa· 
ya ait bir i§ olduğu bildirilmekte idi. 
Bu kapu kapanmanu§ ise, Londra evvel
ce olduğu gibi Fransız tqebbüsüne mü
zaherete devam edecek, aksi takdirde 
lngiltere de müzakereye kapanmıı naza· 
riyle bakacaktır. --

Berlinde 32072 kişi 
affedildi 

BERLIN, 12. A.A. - Reisicum
hur, Fon Hindenhurg'un vefatın
dan biraz sonra ilan edilmit olan 
umum af mucibince ralruz Berlin
de şimdiye kadar 32 bin 72 kiti af. 
fedilmittir 

verilen avansların hesabı 
'ANKARA, 12 (Telefonla) - ltttanbıd hükiimetinin sukutu üzerin' 

İntikal devresinde teşekkül eden muvakkat idareye dahil memurlara IJe" 

rilen avanslar hakkında Maliye vek ôletinden birzat bana fU malumatı 
verdi: 

- lstanbul hükumetinin sukutu ü zerine intikal devresinde teşekk~r 
eden muvakkat idareye dahil bazı memurlara kanunu mahsusuna bıtt' 
en verilen avansların bir kısmının kapatdmadığı görülerek tetkiki he
eap neticesinde bu avansların kapa tılması için lstanbul muhasebe 
müdürlüğünce takibat yapıldığı doi rudur. l 

Bu avanslar esasen İltihkakların a mukabil memurlara verilrnİ1 o; 
masına ve bu memurların da ifayı hizmet eylemif bulunduklarına go· 
re vazifeleri nihayet bulanların uhdelerinde bi rmikdar avans kaldıi1 

ve bu avanslardan mühim bir kısmının da şimdiye kadar kapatJtfllfJ 
bulunduğu nazarı dikkate alınırsa gazetelerde yazıldığı gibi milyoııl~ 
biralacağın lalı bile olamaz. , 

Dahiliye memurlarının terfi listesi, 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Dahiliye vekaletinden salahiyettar b•' 

zat bana şu malumatı verdi: 
"- Dahiliye vekiileti memurlarının kıdemlerine nazaran terfileri 

her •ene 29 teşrinievvelde icra edildiği malumdur. Bazı gazeteferifl 
yazdığı gibi 30 valinin ve 150 kaymakamın terliine ihtimal verenıiYo' 
ruz. Çünkü terfiler münhal olan kadrolara göre teselsül edeceğine go~~' 
terliin ancak bir kaç vali ile 15. 20 kadar kaymakama inhisar edeceC' 
tahmin edilebilir. 

Nafıa Vekaletinin geni binası 
'ANKARA, 12 (Telefonla) - Nafia vekiileti teşrinievvel iptidalat1~. 

da YenişehiFde Devlet mahallesinde ki yeni binasına taşınacaktır. Tel 
nievvel sonlarına doğru Dahilı ye vekiileti, emniyet İfleri urrıarfl 
müdürlüğü, jandarma umum kuman danlığt da yeni binasına taşınacıılt
tır. 

Meraş Nafıa başmühendisi 1 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Aydm 

Nafia Baı mühendisi Kemal Bey, Ma
raı Nafia bat mühenduliğine tayin edil
miıtir • 

As1lıız bir haber 
ANKARA, 12. A.A. - Sultan

ahmet camiinin kütüphane olup ol
maması hakkında AkfaID gazete- • 
sinin 11-9-934 salı gürtkü nusha
&ında Maarif Vekili Beye atfedilen 
beyanat doğru değildir. 

Ankara Halkevi grupunun 
lzmirde temsili 

lZMIR, 12. A.A. - lzmirin mi
safiri olarr.k bulunmakta olan An
kara Halkevi grupu dün gece Halk 
evi salonunda "Himmetin oğlu,, 
piyesini muvaffakiyetle temsil et· 
mislerdir. Temsilde burada hazır
laı;;°an ve Ankaradan koro heyeti 
ve hat rolleri yapan Randan Ha· 
nımla lbnurrefik Ahmet Nuri Bey 
sık sık alkıflanmıtlardır. 

Ankara Halkevi grubu gerek ev
velki gec verdiği konser, gerek dün 
geceki temsil ile lzmirlilere iki gü· 
zel gece yaşatmıtlardır. 

lzmir Halkevi temsil kolu da 
Ankaralı arkada,larına kartı bir 
cemile olmak üzere "Tırtıllar., o
peretini temsil edecektir, 

Kubilay abidesini ziyaret 
lZMlR, 12. A.A. - Şehriıni:ıdl 

bulunmakta olan Ankara Halke'"j· 
grubu Kubilay abidesini ziyaı:tı\. 
çin hu sabah Menemene gitını~ 

Bir İtalyan 2rupu tütiiı:>" 
)erimizi alıyor 

BAFRA, 12. A. A.- Tüc~r!~; 
rımızın elinde bulunan 933 tu~·r 
mahsulünü satın almak üzere .. ~. 
İtalyan grubu buraya gelınif ~ f" 
carlarla temas ve müzakereye ıı. 
lamıttır. 
-----~o---~~-

Y u g o s J av yada rejiııı 
aleyhtarlığı . 

BELGRAT, 12 (A.A.) - Reiİıfll:.. 
leyhinde pı·opagandada bulunmut 0,tıi 
köylü fırka11 meb'uslanndan ve e eıı• 
müsteşarlardan Pernar iki bu~~ 1

0.ı; 
hapse mahkum olmu§tur. Drger >'.,,.,ıı 
maznun on aydan iki sene araıında 
telif hapiı cezası yemiştir. ---

Hint kongreıi reisliği re 
BOMBAY, 12 (A.A.) -:;- .~~~:ı.~ 

azasından birisi Gandi ile go~0~t;1.ı:j .. 
sonra Mahatmanın kongre reııı . . 1ıil 

d'"'ıPJ fesini mu ha faz aya karar ve~ ıg k: ııl" 
dirmittir. Mahatma. vAZifeaıne 0 ~p
renin hiç olmazsa teırinie~el •::.ı.r 
da toplanacak olan celaeııno 
devanı edecektir. 



fstanbul destanları! 
1 lıtanbula nasıl seyyah çekilebi
:eğine dair Falih Rıfkı Beyin bir 

0 
"4alesini okudum. Belki siz de 

~kıınıufsurıuzdur. Ne zaman lstan 
,Q/.urı imarı lehine bir satır yazı 
~'•em içim ferahlar. Çünkü lstan 
~ lluyum. Bu fehrin her gün biraz 
h "lıcı düfmeaine la kayıt kalamam; 
''gün biraz daha porsuyup büzül 

Ilı....: · :--•ne yabancı duramam. Onun 
ı•rıdir ki; nerede onun ümranı le
~ bir sea iptiraem o tarafa dö
~ •m. Falih Rıfkı Beyin bu sefer 

• Yazısı da daha evvelde Istanbul 
jiıı Yazdığı esaslı mütalealar gibi 
tio/flurı ve kıymetlidir. lstanbul i
tıı 11 • Yapılabilecek şeylerden birini 
/• •ilı, vazıh ve püriizaüz yazan Fa 

1
1h Rıfkı Beyin bu makalesi acaba 
~1'lnbal İflerinde salahiyeti olan
~ •cıı. nasıl telakki edilmektedir?. 
...: nıhayet bütün bu ümran te -

l'llıileri hep: 
~.._ Pliin çıkmadan bİrfey yapı • 
1., tız! Sözüe mi harp/anacaktır? 
lcı Oııbula seyyah celbi için bin tür 
~eaileler var ve olabilir. Size 

9~ ıırdan birini haber vereyim: 
~ &eneırinde Balkan oyunları ls
~bulda yapılacak. Acaba latan • 
reft:u oyunlar için ne yapabile • 

1 
t~~rep gibi 180 bin nülualu bir 

~e, ırde bu oyunlar için neler yapıl 
~ 't!nı ve ne hareketler vücut bul
/flunu yakından gördüm. Vokıa 
lllııı yürünecek kaldınmı olma -
~ bir ıehirde ümran hareketi o-
111' mu? •• denebilir. 
teJ,~u •Öz ilk bakı1ta doğru gibi 
I ır. Lakin eğer bütün kaldırun -
'lrtrı yapılıp bitmesini beklersek 
"lıirde kaldırım yapmaya yetife -
reft İrat kalmaz. 
>i llelediye harıl harıl, eksilen va
lq datın yerine yeni varidat aramak 
Ilı me,guldür. Bir yerde yeni irat 
Ilı 'mbaı aramaktan ziyade eski 
~nıbalann kuruması sebeplerini 
~ 4'1an kaldırmaya çaltfmak da • 
4i müsbet bir İftİr. Onun içindir 
r latanbulıın böyle para getire • 
~'* .. ümran hareketlerini herifin 
"'ıı liinde görürüm. latanbulun bir 
" ~lesi, bef mahallesi iki •ene 
~iti kaldırtm üstünde yürüyebilir. 
~en biz böyle bouık yollarda 

l'İiriiıneye alışkınız. O arada Füor 
~ &ibi bir yerde Falih Rıfkt Be -

rı anlattığı gibi bir modern plaj 
~ılırsa beş ıene ıoma lstanbu • 
~~~ kaldırımlarını yenileyecek ye
~iratlar elde edilir. Amma hep es 
t membalardan irat almaya uğ • 
~""..raak onların birer birer kuru • 
"iıınu görerek 11evmit oluruz. 

Avcılığı tamim! .• 
/tizim Mümtaz Faik, dünkü ya

~rıda avcılığı tamim etmekten 
Cl/ısediyor. Hayatımda bir dela 
~emdağında avlandrm. Bir tarla 
~ flına tetik çektim. Yaralandı ve 
' lıı, Aradan beş dakika geçme
{" elimi tüfeğin tetiğine sıkıştır
,lıtı. Tırnağıma kan oturdu. Ogün 
~·gündür bir daha avcılık etme
;:· Zevkli 'ey, sıhhatli fey, karlı 
~derler amma bana gelmez. Bir 

e İfİn içinde can yakmak var 
~· Yok mu?. Hele en ziyade zıd
'ma giden ıey zevk için avlan -
~lttır •.• öldürülen hayvan,bir açı 
0.Jlırrnıak için öldüriilmiif olsa bu 
~ket bir mazerete dayanabilir, 
ltJ gönül eğlendirmek için can 
~ el etmeyi hiç anlamam ..• Bili -

1 °'1lın, bu fikrime gülecekler çok-
4::; Vallahi gülmezlerse hatırım 

ır ..• 
tı ilence avcılığın içinde en zorar
... ~, •İnek avcılığıdır. Onu da ta • 

"'1e hacet yok/ 
FELEK 

l' •hran sefirimiz geldi 
.\ l' ııl.ran sefaretine tayin edilen eski 
it~ ıefiri Eniı Bey, Iran Şahinşahı 
~tlerile birlifrte Tahrana gitmitti. 
' Bey, ......W. veda etmek üzere A
'lii.;'• ııibnit bulwı.uyordu. Eniı Bey, 
'İıııi. Atinadan Romanya vapurile teh· 

e aelmiıtir. 
--o--

1' ayyareci V ~cihiye 
takdirname 

~~Yyare cemiyeti lıtanbul şubesinin 
oı_ L" toplanbıında Tayyare bayramın· 
olt '""! tayyarftile meraıime iıtirak e
~İvi) tayyareci Vecihi Beye t*dir 
..... &Öndermeğe karar verilmitlir. Ay· 
d; \1 ecihi ıivil tayyare mektebine nak· 
~":,"<lımda bulunulması hususu da U• 

1 l'lleriıezden temenni edilecektir. 

Pllrlamentolar iktisat 
konferansı 

'lıiı ~elgratta toplanacak olan beyne! 
~ ,!'~rlamentolar iktrsat konferan -
ı,., urkiye namına itlirak edecek o
t.,.jevaı bu aktımıki ekspreıle Bel
~a hareket edeceklerdir. Türk mu 
ı,ı, •ı heyeti Burdur meb'usu Muı
ll., ...!bref Beyin reisliği altında Edir· 
~ Uau Zeki Mesut, Mardin me • 
' ••. 1 Ali Rıza, Aydın mebusu Adnan 

.,.,..~ .. n mitrt"kkeptir 

BELEDiYEDE 

Vilayet ve 
Be?ediye için bina --
Müşterek bina inşası tasav
vuru fiil sahasına çıkıyor 

Şimdi vilayet binasınm bulunduğu 
arsa Üzerine belediye ile Yilayet için 
mü§terek bir bina inşası tasavvuru fül 
saha11n açılcnak üzeredir. Bn hususla 
ne kadar para sarfedileceği hesap edil· 
melrtedir. Böyle bir miitterek bina ya
pıldığı takdirde, masrafm yansım bele· 
diye, yan11nı da vilayet verecektir. 

BUyUkada iskele rıhtımı 
genişletilecek 

Belediye, Büyülut.da iskde nhtmıııu 
ıeniıletmeğe karar vermi1tir. Öğrendi· 
ğimize göre, nhtımm oteller tarafmda
ki kıımı, Dil'den evvel gelen illr koy'un 
köıesine kadar uzablacaktır. Belediye 
bu inıaahn kepini yaptırmaktadır. Bu 
nhtnn İçin (60) bin lira bir muraf ya
pılacağı tahmin edilmektedir • 

Diğer taraftan haber aldığımıza gÖ· 
re adalarm su ihtiyacı meselesi halledil· 
mdı; üzeredir. Hükiımet adaların suya 
kavuıması için Jizım gelen tesisat mas ... 
rahna ittira.k etmeği kabul etmiş, Baş· 
vekil ismet P8fa Hazretleri bu hususta 
vaitte bulunmuılardJT. llelediye, de~hal 
hazırlıklara batlayarak evveke yapılan 
projeler üzerinde tetkikata koyulmuı
tur. 

Hesabı kati raporları 
Uzun münaJ.aıalarda nsonra meclis· 

te tasdi kedilen 1931 aeneoi kat'i he
sap raporu tasdik için v"4<ii.lete gönde
rilıniftir. Belediye heaap itleri müdür
lüğü 1932 ve 1933 sqnesi kat'i heıap 
raporlarını da ikmal etmiı ve tetkik için 
daimi enciimene venniıtir. Bu iki aene· 
ye ait rapor da meclisin ilk devresinde 
müzakere ve tasdik edilecektir. Hesabı 
kat' i raporlanıını bundan sonra ııeç bı
rakılmamaaı talıarrür etmiıtir • 

Suleymaniyede su deposu 
Bir mücldettenberi inıa edilmekte o

lan Süleymaniyedeki terkos •u deposu 
ikmal edilmittir. Şimdi bu depoya Kwn
kapıdan deniz suyu ıetirtilecektir. Bu 
nun için de Kumkapıdan buraya kadar 
boru döşenecektir. Deniz suyunun Kum· 
kapı aalıilinden havuza götürülmesi 
için, Jahilde büyük bir tulumba tuiaa. 
tı yapılacaktır. Süleymaniyedeki depo
dan yangınlarda İstifade edilecektir. Su 
bittikçe, ıahildeki tulumba, bir taraftan 
dolduracaktır. 

Fen işleri mUdUrlUğüııde 
değişiklikler 

Belediye fen iıleri müdürlüğünde 
bazı değiıiklikler yapılmf§tır. Mimari 
ve beton arme şubeleri birleştirihniı, in
faat §ubesi ismi verilmişitr. Harita şu· 
besi de İmar ıubesi ile birlettirilnriştir. 
Bu auretle hem tasarruf temin edilmiş, 
hem de iıleri daha ziyade intizama ııir· 
mesi mümkün olmuıtur • 

Konservatuvara 11Dracaat fazla 
Bu aene konıervatuvara pek fazla 

talebe müracaat etmektedir. Müracaat 
edenlerin mühim bir k11mını da Oni· 
versite tald>esi teşkil ehnektedir. Kon. 
&eTvatuvarda derılere bir reırinievvel· 
de başlanacaktır. 

Bir teklif 
Bir zat belediyeye müracaa tederek, 

ııaz, benzin ve aaire gibi maddelerin 
muhafaza edildiği depolar in§asmı inlti
':" teklinde üzerine almağı teklif ehniı· 
tır. Bu müracaat belediye tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Parlamentolar konfer;nsı 
23 Eylulde şehrimizde toplanacak 

olan budunlar arası parlamentolar 
~onferansına lran mura.hhaslan da it 
tirak edeceklerdir. 

1 BORSA 1 
<it Bankaaından alman cetveldir) 

12 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
l•tiluUJ d~ili 96 Rdıbm 17,.75 
1933 Era~ 97 MUmeaall ~ so 
Onitürk 28,60 ., il 47,".'0 

.. il 27,45 .. 111 47,!$ 
• 111 2.7,65 

ESHAM 

.ft Bankaıı Nama 10 t Reji 2.JO 
" w Hamiline 10 • Teleff:I" JJ 08 
,. .. Miieaaiı 1051 Terlr:oa 18 
Türl.iye Cumluı· Çimeno J2 
ri1et Bankaıı ~~ lttihat der. 13,SO 
Tram"Vay 30.50 Şark dey. 0,85 
A~adolu Hi••• 27 Balya 1.55 
Şır. Hayriye 15,25 Şark m. ecza 3.20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 622,J;O Prai 19,13,50 Pari• 12,06 Belsrat 34,83,50 
Nüyork tit).50 Moako•a 10,90 
Mili no 9,27 13 Beri.in 1.99.75 €:eanre 2 .43.Eo Varıo•a 4,20 Atlna 83,63 Budapeıte 3,96,16 
Brükael 3,3.l! .75 Madrit S.81,50 
Amaterdam J,17,37 Bükr .. 79,32,84 
Sof ya 65,35 Viyana 4.25 

NUKUT (Satıf) 

Kur uf Xuruı 

20 F. Fran•n: 170 20 1.laTiçr• 808 
l Dol~r 117 l Pezeta 18 

21 Kur. Çek. 106 ı Mark 49 
1 Şile. Av. 22 1 Zeloti 2.0,50 
1 l•tf"rlira 629 20 Ley 19 

20 Liret 2.16 20 Dinar 53 
20 Leva 23 1 Çerno•İ~ -.-
20 F. Belçika 115 Altın 923 
20 Drla.ami 24 Mec.idi7e 36,50 

1 Florin 83 Baakaot 240 

HABERLERİ 

I • 

Evvelin gün fehrimüe büyük bir ıeyyah gemisi gelmiftir. Bu gemi 
ile gelen yüz kadar Fran8U ve Lehli seyyah kafilesi dün şehri gezmiş -
lerdir. Gemi, dün akfam üzeri Pireye hareket etmiştir. 

ŞEHiR TiYATROSU 

Raşit Rizanın 
Yeni trupu 
Bazı şehir tiyatrosu artist

leri yeni trupa girdiler 
Rll§it Rı:r.a Beyin Şehir Tiyatr06un

dan aynlarak ayrı bir trup vücude ge 
""'"ek üzere oldu 
ğunu yazmJftık. 
Rıqit Rıza Beyin 
Ankara belediye6i 
Şehir tiyatrosun~ 
te§kile memur edıl 
diği de söylenmek 
tedir. Ra~ Rıza B. 
bir çok istidatlı 
çgenleri angaje et· 
mektedir. Bundan 
batka lstanbul ~
hir tiyatrmu artısı 
)erinden Hüseyin 

Raş: t '""a Bey Kemal, Hadi Bey-
ler, Şaziye, Hali -

de, Sadiye hanonlar Raıit Rızanın ~ 
puna dahil obmqlar, lstanbul ~hır 
Tiyatro.unu bırakmıflardır. Vasfi Rı 
za Beyin de bir müddet sonra bu ye
ni trupa iltihak edeceği söylenımek • 
tedir. Haber aldığmııza göre Ratit 
Rıza Bey, Beyoğlunda bir noterde, 
Şehir Tiyatrosundan ayrılan arti&tler 
le ayrı ayn mukaveleler yapmıttır. 

Bu artiatlere Şehir Tiyatrosunda ve
rilen maaıların iki misli para verile
ceği teabit edilıniıtir. Şelür T-iyalro -
aunun kat'i vaziyetinin l Teşriniev .. 
velde temsiller b~layınca anlatılaca· 
ğı §Üpheıizdir. Bir müddettenberi Rus 
yada tetkikatta bulunan Şehir Tiyat· 
rosu rejiıörü Ertuğrul Muinin Bey 
dün tehrimize dönmiqtür. 

1 
MAARiFTE 

Avrupaya gönde
, rilecek talebe 

Lise mezunları arasında 
müsabaka yapılacak 
Maarif •ekaleti, bu sene A vrupaya, 

ikmali tahsil için 24 lise mezunu gön· 
derekecrti. Bu hususta yapılacak müsa· 
baka imtihanına 22 eylülde batlanacak 
ve 25 eylulde bitecektir. Müsaba.ka im
tihanı ıehrimizde Pertevniyal ve lstan
bu) Kız liselerinde yapılacaktır. Anado
luda da muhtelif liselerde yapılacaktır. 

Anupaya gidecek talebenin müıaba· 
ka imtiharuna ginneıi için me-zun olduk .. 
lan liaeler tarafından namzet gösteril
meleri Jazımdır. Gidecek talebeden (9)u 
hukuk, (5) i riyaziye, (3) Ü makin.e mü
kine mühendisliği, bir su mühenduliği, 
bir umumi fizik, 2 demircilik, ( 1) dö· 
kümcülük, ( 1) elektrik mühendisliği, 
ve bir hanını da şapkacılık tahsili için 
&ônderilecektir. 

Üniversitede yeni imtihan 
talimatnamesi 

Üniversite yeni imtihan talimatna
mesi vekii.let tarafından tasdik edilerek 
latanbula gönderilmiştir. Yeni vaziyete 
göre, imtihan iki defa yapıla~a,k· biri ti
fahi, biri tahriri olacakbr. Bınnden mu· 
•affak olamıyan öteki imtihana giremi· 
yecektir • 

Yoksak ticaret mektebi 
mezun~arı 

Yüksek iktisat ve tfoaret mektebinin 
ıslah edilmekte olduğunu yazını§ bu il· 
lalıata ait tasavvurları bildirmiştik. Ha· 
her aldığımıza göre, iktisat vekiıleti bu 
ıslahaıten ıonra mektepten mezun ola
cakları tercihan vekii.let tetkilabnda kul
lanılacakbr. 

Vekaletçe hazırlanmakta olan talimat 
nameye bu husus için bir kayıt kona· 
caktır. 

İtalyan üniversitelileri 
geliyor 

Eylüiün ıs inci günü, İtalyan Oni- Liman şirketinde tasfiye 
versite talebesinden bir grup Piero Fos· Liman ıimetinde taafiye heyeti va· 
cari vapurile ,ehrimize gelecektir. hal- zifesine devam etmektedir. Şirketin be-
yan talebesi üç gün ıehriınizde kala· yeti umumiy.,..i 28 eylulde toplanacak 
caklar ve 21 eylulde hareket edecekler- ve tasfiye neticesini tetkik ederek eski 
dir. Talebenin grup halinde meccanen Liman prketi heyeti idaresini il>ra ede-
müzeleri ziyaret etmelerine müsaade e· cektir. Bun8an ıonra yeni ,irl<et faali-

dilmifl.İr. _~~~~~~~~~----y·et--e•g•eç~mıı..-' ;.....ola~c:alrtır~~·~~ 

Bir genç musevi dün 
sevgilisini öldürdü 

Annesi kızı elinden alıp başkasına 
vermek isteyince 

delikanlının aklı başından • • 
gıtmış 

Dün sabah dokuzda Talıtaalede 
bir cİOl<Yet olmuş, 19 yaıında Leoo is
minde bir Müsevi genci, 16 yaşında Ra
tel iımincleki bir Müsevi kızını ıu' talı 
çakı ile sol memesinden vurarak öl lür· 
müttür. 

Adliyenin derhal vazıyet ettiği h ıdi
ıeyi Leon ıöyle anlabyor: 

- ikimiz de Yükaekkaldırmıda bar .. 
ger sokağında Rüıtü Bey aparbmanm• 
da oturuyoruz. Bir buçuk aene evvel 
Raıel ile tanıımıtbk. Bir sene evvel de 
resmen nişanlandık 

Bu müddet zarfında Rllf<'li çok ııev· 
dim. Daha doğrusu çok ıevittik. Her 
ııün, her 1aal Raşelden aynlmak iıtem> 
yordum. Raşeli ber gün göreyim diye 
çalıştığım tuhafiyeci dükkanını teri<e
derek Raşelin çalıştığı dükkanın lu•rı•· 
sındaki demirci dükkanına çmık oldum. 
30 liralık aylığı bıraktım. 2 lira halta· 
!ık ile çalıımağa baıladmı. 

Rllfeli her gün muntazaman görü
yordum. Bayramdan iki gün evvd an
nem Ratel baklanda yeni haber verdi. 
Raşelin annesi kızının trahoma11 olma· 
dığından bahsederek kızın benimle ni· 
ıanlanınasına razı o]mayormuı. 
• Ben kendim gittim. Raşelin annesi 
il~ ~ör_üıtüm. Fakat Raıelin anneai eı
kı fikrınde inat ediyordu. Drahoması 
olmadığı için Raıeli bana vermek iate
mİyordu. Nihayet ret cevabını verdi. 

- Kızımı sana vermiyeceğim. Zen
gin bir dtılikanlı buldum. Onunla kızı· 
mı evlendireceğim. 

Bunun Üzerine pdıı ziyade müteea. 

Katil Leon 

ıir oldum. Bu ıabah doğruca Raıele 
&'İttim. Dükkanda buldum. Konuıtuk. 
Kız bana anneıinin söylediği ıeyleri 
tekrar ederek dedi ki: 

- Ben ne yapayan. Annem öyle isti
yor. Emir annemde .. 

Ondan aonra ne oldu bilmiyorum .. ,, 
Bu sözlerden Mmr& Leon JUıtalı bir 

çolo ile Rqele hücum etmit. luu öklür-

1 ODADA 

Oda meclisinin 
Dünkü toplantısı ---Muhtelif meseleler görü
şüldü, kararlara bağlan, ı 

Ticaret odası meclisi ııeçen hafta ek· 
seriye! olmadığından yapılamayan içti
mamı dün yapmı§br• Bu içtima biraz 
da gürültülü geçmiştir . 

Dünkü mecliste bazı azanın mezuni
yet talepleri tetkik ve kahul edildikten 
sonra, yeni kazanç kanununa göre, ka
nunda zikredilm..yen sanat ve meslek 
erbabının vergi kıyasları kanunda zikre· 
dilenlere göre yapılmıt ve kabul edilmit· 
tir. 

Bundan eonra yeniden va:zedilecek 
elektrilı: resmi hakkında odanuı aeças 
.içtimalarmdan birinde iktisat vekiletin· 
den yapılması takarrür eden temenniye 
ııelen cevap okumnuıtur. Bu cevapta 
vekaletin l•tanbul sanayicilerinin vazi. 
yetini düşünerek yeni elektrik tarifesj 
için t.,,mi>üslerde bulunduğu ve Nana 
•ekAletinin yeni tarifede bu huı.n na· 
zarı dikkate alacağı bildirilmektedir. 

Görele ticaret odası bir fmdık sabş 
nizamnamEIİ haurlamıı ve Türkolis 
de bu nizamnameyi berayı teıkik oda
ya göndermişti. Oda idare heyeti bu hu
sustaki nıütaleasmı tesbit ettiğinden o
kudu ve kabul etti , 

Pirinç ve emJAli zahire ve hububat 
ile un ve oairenin çuval ağırlıklan hak· 
lımda ticaret borsasının hazırladığı nİ· 
zamname okunup kabul edildikten son
ra içıimaa nitıayet verildi . 

MAHKEMELERDE 

Batmadan batmış 
Gösterilen vapur 
Alakadarların dün de 

ifadelerinin 
alınmasına karar verildi 

Bundan üç •ene evvel Köatenceden 
buğday yüklü olarak gelirken karaya 
oturan fakat batmış sonradan çıkanlmıt 
ııibi göıterilerek 15 bin liralık gümrük 
renni kaçırılan Andreas K. vapuruna 
ait tahlnlıata ve alat.adarların iıtintaldarı 
na dün de ffkmnci ihtisas mal>kemeai iı· 
tintal hakinıliğince devam edilmiıtir. 

Sahte nikah mı? 
Kemerburgazda Mustafa Ason ismin

de bir muhtar Falma Hanımla Sait E
fendinin nikah muameleıini sahte ola. 
rak yapmaktan ve para almaktan suçlu· 
dur. 

Dün Mustafa A.un Efendinin mu
hakemeıi ııörülmüt ve Fatma Hanon 
dinlerunittir. Fatma H. iıticvabında de· 
miştir ki: 

- Muatafa Aıım Efendi bizim nİki· 
hnruzı yapmıfb. Bir müddet sonra ko· 
camla aramada ihtilaf çsktı. Aynlma. 
ğa med>ur olduk. Bu esnada .,ik?lnmrzı 

yapan Muıtafa A~ım Efendinin nikahı· 
m121 sahte olarak yaptığım öğrendim. 
Kocam Mustafa Asım Efendinin nikih 
için 30 lira aldığını söylemiıti. 

Bunun üzerine Mustafa Aınn Efen
di cevap vernüıtri: 

- 30 lira almadım. Fatih belediye
ıince yapılan muameleleri tekemmül et· 
miıti. Nikah memuru Kiımil Efendi 
hasta olduğu için ona vekalet ettim." 
Şahitlerin dinlenmesi için muhakeme 
batf<a güne talik edihni§tir • 

Bir katil mahkOm edildi 
hırsızı 

932 senesinde Enver isminde birisi· 
ni öldürmekle suçlu di§çi ibralı.im hak
kındaki karar dün tebliğ edilmiıtir • 

Vak'a fÖyle ohnuıtu: 
iki sene evvel !>ir akşam dişçi lbra

him diğer arkadaılarile birlikte rakı iç
mekte imişler. Bu esnada arkad&§larm· 
dan Osmarun karısı ııelerek kOCMmı 
çağırmış, onlar da ahenk bozulmaıın 
diye arkadllflarıru vermemek iıtemiıler_ 
dir. Bu esnada Enver ayağa kalkmıt, 
lbrahime hücum ehnif, lbrahim de bı
çağını çekerek Enveri takip ebniıtir. 
Nihayet Enveri yaralamıt ve öldünnüı
tür. 

Dün teeliğ edilen karara ııönı suçlu 
10 aene hapse mabkiim olmu1tur. 

MahkOm edilen kurşun 
Hırkaiıerif camii kubbesinden 420 

okka kortun çalmakla maznun Ahmet, 
Mehmet, Mu•tafa, Ali Aböa. isminde
ki ıahııların muhakemelerine dün de· 
vam edilmiı ve karar da tebliğ edilmiş
tir. 

Bu İ§le alakası olduğu anlatılan Ali 
bir seneye hapsedilmiı, Abbaı ile Ah
met beraet etmiı ve Mustafa da çalınan 
eıyaları bile bile naklettiği için iki gün 
hll!>ae mahküm edilmiştir • 

1 Küçük haberler 1 --------* lran jeneral konsolosu dün vali 
muavini Ali Rıza Beyi ziyaret etmiıtir. 

v Türkiye Hilaliahmer cemiyeti Ba· 
kırköy ıırbesi yarın Florya plajında 
bir müsamere verecektir. Öğleden son. 
ra baılayacak olan müsamerede muhte
lif koşular yapılacak, eğlenceler tertip 
ediluek ve hediyeler verilecektir. 

müı ve kaçarken Şevket Efendi İsmin· 
de biriıi tarafından yal<alanmııtır. 

Adliye tahkilıata baıhunıJlrT. 

., 
1 
Türkçeyi tamim edel:m 

Evet, türkçeyi tamim edelim; 
~ işlerindeki bütün çalışmaları -
mız zaten bu mihver etrafında top 
/anıyor. Osmanlıcayı bırakıp ha • 
kiki öz dilimize dönerken dilin 
ltalk tarafından kolaylıkla kulla • 
nılabilmesini aradık. Onun için hal 
kın diline öz türkçemize döndük. 

istiyoruz ki bu türkçe on yedi, 
on sekiz milyon halkın türkçeai 
olsun, bütün halk bir tek vücut na 
/inde ayni dili kullansın, okudu • 
ğunu ~ilsin, açıkça görsün. Mana 
çıkarmağa çalışmadan anlasın . 

latikliil harbi nasıl yekpare bir 
vatan yarattıyaa, dil inkılabı da dil 
bakımından yekpare bir millet vü
cud e getirsin .•. 

Hakiki tiirkçe için yaptığtmız 
bu inkılabı, bütün memlekete sal
mamız liizımdır. Onun için, inkı -
liibın kökleşmesi için Türk vata • 
nında bir tek dil hiilıim olmalıdır. 
Bizden olanların bizim Jilimizden 
ba,kasını kullanmalarına göz yum 
mamalıyız. Mademki Türkiyede 
hiç bir Türk vatandaşını ayn gay. 
rt telakki etmiyoruz, onların da 
kendilerini bizden farklı görmem<. 
lerini ve bizim dilimizi kullanma
larını istemek hakktmrzdır. 

Fakat bu hakkı 1<~ .. - . . ... M e gö
rürken bize iie düşen ba:..ı vazife
ler vardır.Onları da ihmal etmeme 
miz lôzımdır. O da bizim onlarla 
daima tiirkçe konuşmamızdır. Bu· 
nu birçoklarımız maaleael ihmal 
etmektedirler. 

Geçen günü bir dostumuz anlah 
yordu: 

Bu yazı geçirmek için 1ehir ci -
varında bir otele gitmiştim. Bura· 
da muhtelif cins adamlar vardı. 
Biz türkler bir grup olup aramız
da sohbet ediyor ve türkçe kor:ufU 
yorduk. Yaiiudiler ayn bir grup 
olmuş yahua"ice konuşuyorlardı. 
Diğer taralta ermeniler vardı. Bu 
erm<>nilerin de kendi aralarında 
kullandıkları dil ermenice idi. 

Fakat bir Türk, ~j' Ermeni ve
yahut bir Yahudi kadını veya kı
zile karfılCJffnca ne türkçe, ne er -
menice, ne de yahudice konupıyor 
lardı. ilk hitap: 

-Madame! 
Yahut: 
- Mademoiselle! diye başlıyor, 

ve ondan sonra mütemadiyen lran 
sızca devam ediyordu. Maalesef 
birçok kimseler vardır ki, #ramuz
ca veya İngilizce konuımayı bir 
nevi kibarlık zannediyorlar •.. lfte 
benim fikrime kalırsa evvela oun
ların türkçe konuşmalarım temin 
etmek lazımdır. ı'ieden bir Yahudi 
kızı veya kadını (Madam) (Mat
mazel) oluyor da (hanım) (küçülı 
hanım) olmayor? 

Vakta her Türkün ba,ka bir ec
nebi lisanı bilmesi çok arzu edile
cek bir şeyffir. Çünkü her memle -
ket için bir ecnebi dili başlıbaşına 
bilgi seviyesi üzerinde tesir ya· 
pabilecek kuvvetli amillerden bi· 
ridir. O dil vasıtasile memleketi -
mize daima yeni, daima ileri fikir 
ler sokulur. Fakat alelumum mu -
haverelerde, bunun hiç bir kıyme
ti yoktur. Kaidı ki konuşanlar, bu 
dili, mümaresemiz artsın, dilimiz 
alışsın diye de konuşmuyorlar ... 

Türkçeyi hakim kılalım! Türk
çeyi vatan eviatları arasında yaya 
lım! Fakat evvela kendimize dü • 
fen vazifeleri de ihmal etmiyeİim. 
Bir Yahudi, bİr Ermeni, bir Rum 
karşısındakinden türkçe işitirse 
muhakkak türkçe cevap ve,.mek 
mecburiyetini hiaaed ecektir. Ve 
bunun için dilimizi adamakıllı öğ
renmek mecburiyetinde kalacak -
tır. Evvela bu noktadan baflamafi 
liizımdır. 

Mümtaz FAiK 

EKONOMi 

iç ticaret mUdUrDnün tüccarla 
temasları 

B;r müddetten beri tehrimizde bu
lunan lkbıat vekii.leti iç ticaret umumi 
müdürü lsmail Hakkı Bey dün Tica
ret odasında bazı tiiccarı davet ederek 
uzun müddet görütmüıtür. lnnail Hak. 
lu Bey dünkü konupnalarile ıehrimiz
d&i çalqmasını tamamen ikmal etmiı
tir • 

Ecnebi damgaları kaldırmağa 
başladılar 

Ticaret odası bundan bir müddet ev
vel Türkiyede yapılıp ta üzerine ecne
bi memlekette yapılıyormuı gibi eti 
ket yapııtırarak piyasaya çıkanlan ba· 
zı maddeleri imal eden firr.ıalar hakkın· 
da tahkikat yapmııb. Bu firmalar niha· 
yet vaziyetin sıkııık olduğunu ııörerek 
imal edilen maddeler üzerine lstanbuJ. 
da imal edildiğini ıösteren etiketler ya
pıştırmağa başlamıılar ve bunu odaya 
bildirmitlerdir. 

Müddeti uzatma 
lstanbulda bulunan sanayi müfettiı

liği ile ticaret ve maadin irtibat memıır
luldannın muvakkat müddetleri iki ay 
daha u:ı.atılDU§bı'. 
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''Görüşler,, yazı
cısı Aka Gündüz 

Beyefendiye: 
Pek saygın Efendim, 

it? E:y)UI cuma günkü "Milliyet,, 
b A.ıiı Beye açık yazınızı büyük 
it ıevinçle okudum. Nasıl siz bu 
llıektubunuzla Türk gençliğine, 
Onl ' 

. "1tın analarına babalarına ve 
llıılJı unurumuza tercüman olduğu
~lilu biliyorsanız, ben de, o yazını
~ büYiik sevinçle, derin zevkle o-
Y~nın ya.lnız ben olmadığımı rk ıyj biliyorum. o yazıyı okuyan 

k:rke~·- ~enim gibi, haklı bir gönül 
l\ı~lı gıne uğradı. 
p, .. t"' 

~ ~"nagın•zı tam yarı;-nın. ~s u-
~ basınış.,mz: Spor ıtlerımızde 
1 kadar terslik oluyorsa hepsi 
tllıır kunıltıımuzun bozukluğundan 
11' 1b~ bonık kurultunun ka•ma kat• k ışlerinden oluyor. Bunu, ala
i~ ~erı?İyen dört kelime ile öyle 
ı~:.1 ortaya koymutsunuz ki gön
tii uıe genişlik veren de itte bu 

lelJiktir. 
''k• 

Q· ·~•illiyet., dokuz yıldır çıkıyor. 
b ır. ıki yılından gayri, çıkışından 
erı ''M·11· 1 • d" ı ıyet,, te spor yazıcı ıgı e-

ı:J?!.uın. Sizin dün Milliyet'te söy
~ 1l:•ni:ı:i, bu dokuz yıl içinde, baş
!a baf!ı:a biçimlerde belki yüz de-
~aı~ım ve dedim ki: 
"s t"b. Por kurultumu:ı: tesbihböceği 

e1 ı, Yuvarlak yuvarlak içindedir. 
k Q sayısız yuvarlaklar biribirine 
b:ıı;tlenerek tostoparlak oluyor ve 
k~ 1• görmemek üzere bü:ı:ülüp 
Ilı k'Y~r. Bu kurultuyu sadeleştir
•.' • •t görecek biçime getirmek 
''rekt· ır. 

··s 
1 Por yaıamı:ı:, lahna gibi, yap-

~~k Yaprak içindedir. Bu sayısız 
~eraJ<lar biribirini yalancı çrkara
~ö k_at kat açılıyor ve hiç bir İf 
tQ tdurmemek üzere genitleyip du
d,"?r. Bu yasayı yırtmak, daha sa
ta ' 1 rıi, i• gördürebilecek olanını 
~ıtıak gerektir. 

tiJ 0 ksa sporumuz ilerilemez, ge-
{)·,, 

teı"k0ku:ı: yıldır bu ya:ı:dıklarıma me 
le~ Veren olmadı, çünkü adım ö
llıı eııberi "spor yazıcısı,,na çık
ı~.... Diyorlar ki: "Bu kadar yıl 
bil~r Yazıcılığı eden elbet bir fey 
'

0 r . ., Halbuki spor itlerimizde 

Nai ıa Veki.i 
~elsiz istasyonları. 
~ı teftiş etti 
di,~ (Başı l inci sahifede) 
~~I .•abah otomobille Oımaniyedeki 
~,.''• istasyonuna giderek buradaki 
~.._tı gözden geçirmİ§ ve birçok hu
~Y 1 etrafında izahat almı~ır. Ali 
lı.\ıee'. tetkikat sırasında, Nafıa Ve -
•i ııı~' Posta, Telgraf ve Telefon itle
d~'ii "'aviri Kadri ve telgraf işleri mü 
!'>~ı B.~kir Vefa Beyler ref~kat et. -
,•rdır. Vekil Bey Osmanıye telsız 
~Yonunda bir saat kadar kalmıt. 
a~ Yon müdürünedn izahat almıftır. 
'lı4~1etlıas!arda mevcut veaaitin daha 
~il, •tıırrı.~llettirilmeai ômk&nlan tet -
lı~d edilınit ve yapılacak ili.veler etra 
~il ' l!"Örütülmüttür. Nafıa Vekilimiz 
1't~den sonra da Y eıilköydeki rasat 

)oflunu ziyaret etmiştir. 
A. Bandırma . /zmİr ekspresi 

tıı. 1dığınuz malumata göre, Bandır -
itih · l•rrıir hattında Teırinievvelden 
~~n Yeni sür'at ıeferleri ihd~aı ta
ı,~h etmiıtir. Bu ıuretle lzmır, la
lli!. it( Yolculuğu bugünkünden daha 
lo.tıı, ı,,&alacak, 24 aaate inecektir. la
ı.'i hldan Bandırmaya ak§am üzer -
~'~d areket edecek vapur yolcularını 
~ • ., 'l"Jtı.adan gece yan11 kalkacak bir 
t~. ertesi ıabah lzmire götürecek • 

"t·· 
. ~"el fiyatları ucw:layacak mıı? 
~'\eı"&.ıneli.tı tetkik edilen imtiyazlı 
:•fe( l~r araamda Tünel tirketinin ta 
q •rı d ·· d · ·ı kt d. "-tii. e goz en geçırı me e ır. 

lıı~ı,1 nlc.ü Ücretler biraz p~a!ı gö~l
lıy,11•dır. Tetkikatın netıceaıne gore 
>,, iı,~•ı,. birinci mevki.d~ yüz paı;a • 
d,"ııı •ncı ınevkide de ıkı kuruta m • 
ı,,~ l~ ıtıüınkün olabilecektir. Eaa • 
~11\dad ltnel şirketi zarar ettiği iddia • 
~Pat ır. Yapılacak tenzilatla a~ığı 
~~ dtııa.k. ve vaziyeti düzeltmek ım-

ahılınde addedilmektedir. 
... r rarnvaydaki ucuzluk 

"tı;0 la.kadarlarca yapılan tetkikler 
>'ıııı:••nde, şehrin uzak semtlerine 
~ ç0~ tramvay seferlerinde arabala
ı:'•iltıı~a~tılınaaı Tramvay şirketine bil 
~fer :•tır: Diğer taraftan, yapılan tef 
,;,ı • .,İn atbık edilmekte olan ucuz ta· 
""' b· Yolcu mikdarı üzerinde mah • 
~lli~r {az~alık temin ettiğini göster• 
1 ı.ı., 'ı, enı vaziyet hakkında istatis
~r;.,, h &.ıırlanmaktadır. Bu istatistik· 
ş '••in &.:<trlanacak daimi tramvay ta 
}rı, l)e eaaa tutulmaaı mukarrerdir. 
'ti• eın· 1 •. 't h ıryo farında yapılacak ten• 

'ı>j ilr Uauaunda kumpanya ile mer • 
.,. ~•ında muhabere devam etmek -

'\( ·e '""maıların on ai;n kadar da 
ce~; antaaılmaktadır. 

ORTA AVRUPA KUPASI 
Bu meşhur kupayı İtalyanların Bologna takımı kazandı \ 
~ l 

-
Orta Av, upa kupası finalini oy nıyan ltalyanın Bologna takımı son maça hazırlanırken alınmış resimler. 

Avusturya, ltalya, Macaristan. llk maç Viyanada yapıldı ve Ad- pa kupasını da kazanması, Italya-
Çekoslovakyanın en iyi dörder ta- mira ltalyanları güçlükle ve ancak da spora ve futbole ne kadar ehem· 
kımınuı ittirakile başlayan orta bir sayı farkla 3 - 2 mağlup edebil- miyet verildiğini ve nasıl az zaman 
Avrupa kupası maçları nihayetien- di. da büyük bir terakki kaydedildiği-
di ve bu methur kupayı bu sene 1- ltalyada yapılan ikinci maç, 1- ni göstermeğe kafidir. 
talyanın birinci sınıf takımların- talyanları Avusturyalıların dü~tüğü Buna mukabil, son zamanlara 
dan Bologna kazandı. güçlüğe maruz bırakmadı. Bologna kadar Avrupanın en iyi futbolcula-

Finale Avusutryanın Admira'sı takımı hasmini 5. 1 gibi büyük bir rı olarak tanınmış Avusturyalılarm 
ile ltalyanın Bologna'sı kalmıştı. farkla yendi. Gol adedine göre iki evvela dünya kupası maçlarında 
Bunların iki maç yapması ve ikisin- maçta dörde kartı yedi sayı yapmış dördüncü oluşları, sonra da orta Av 
de de galip gelmesi, birer galibiyet olan Bologna tabiatile kupayı ka- rupa kupaşını kaybedişleri, bu 
halinde ise gol adedine bakılması zandı. memlektte futbolün, bir kaç sene 
orta Avrupa kupası nizatDllamesi i- Dünya kupası tampiyonluğun- evveline nisbetle bir hayli düftüğü-
cabatındandı. dan 6onra, ltalyanların orta Avru- nü gösterir. 
.,,,,,,,,,,, ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
bilene fazla yüz vermemek meslek Şilt final maçı Fran sada mühim maçlar 
icabı oldu. 

Y ıllar<lır bütün bu yazdıklarım
da yalancı çıkmağı çok isterdim, 
fakat ne yapayım ki durmadan ge
rileyen sporumuz, hadiseleri öyle 
ilerletti ve birer birer öyle önümüze 
dikti ki bugün istesem de, bu ba
histe yalancı çıkamıyorum. 

Siz yazdıktan sonra, belki son 
hadiselerin de acisile, spor kurultu. 
muzun bozukluğunu ve spor yasamı 
zın karıtıklığmı anlıyanlar, çok 
tükür çoğaldı. Yalnız Tanrı atkına, 
sık ve çok yazmaymı:ı:: Çünkü,pek 
saygın Aka Bey, belki fİmdilik 
sizi spor itinden bilmez sanırlarda 
yazınızdaki dileği yerine getirirler 
ve ( dağrlırlar da 20 milyon rahat 
bir nefes alır). 

Yoksa, adınız bir "bilgin,,e çı· 
karsa daha yıllarca yandık dernek
tir. 

Sadun GALiP 

lstanbul mıntakası futbol heyeti 
reisliğinden: 

1933 - 1934 tilt final maçı aafğı -
da yazılı tekilde 14-9-1934 cuma gü
nü yapılacaktır: 

F enerbahçe atadı: Saha komiseri 
Necmi Bey, saat 16 da Betiktat · Fe
nerba.hçe. Hakem: Sadi Bey; Yan ha. 
kemleri Şazi ve Halit Galip beyler 

Tllrkiye yüzme birincilikleri 
lstanbul denh<dlik heyetinden : 
1 - 7 eylül 934 cuma günü icra edi-

len lstanbul yüzn1e ıampiyonaıında bi· 
rinci olan yüzücüler 14-9-934 cuma gü
nü icra edilecek Tiirkiye yüzme birin· 
ciliklerine lstanb11l namına gireceklerin .. 
den o gün .aat 10 <la Moda banyolarında 
bulunmalara tebliğ olunur. 

2 - 7 eylül 934 cuma günü icra edi
lemiyen 100 f- 200 + 100 Türk bayrak 
yanşını Türkiye birinciliklerine yetiştir
mek için 11 eylül 934 ıalı günü saat 
3 de ica·a edilecektir. 

Kulüplerin saat iki buçukta Moda 
banyosunda heyetimize müracaatları. 

Cenevrede Sovyetler 
(Ba§ı 1 inci sahifede} 

Mezkur ajanı Lehistanm bu hususta
ki \•aziyetinin, Sovyet Rusya ile olan 
münasebat iyi olduğu için, müsait oldu· 
iunu beyandan sonra diyor ki : 

" Leb.iatan Si vyet (\_....,. halisa
ne bir arkadaşı olmağı bndit\ni her dev
letten daha iyi llakdir etmektedir.,, 

Asamble müzakerelere başladı 
CENEVRE, 12. A. A. - Havas ajan

sı bildiriyor : 
Dün sükunetle ıı:eçmiıtir. M. Bartu, 

ak§B.m Üzeri Milletler Cemiyetinin umu
lnİ vaziyeti ve bilhassa Avusturya me
ı~le&i hakkında, M. Aluazi ile görüşmüı
tur. Bu görüıme esnasında Sovyet Rus
yanın cemiyete ıirmeıi ve Sar reyiaın 
meselesi mevzuu bahso]muıtur. 

Bundan ba~ka öğrenildiğine nazaran, 
~·. Henderoon, evvelce aerpiı edildiği 
gıbı, konferans bürosunun ancak ikinci 
teşrinde içtimaa davet edilmeıine kati 
olarak karar vermittir. 

. Komiı yonlar bilhassa bürolarını te§
kılle meşgul olmuılardır. Büro, M. Her
yo'nun reiıliğindçki Avrupa komisyo
nunun vazifesini uzatrnı§tla. 

Asamble bugün umumi müzakereye 
ba~lıyac~l<t.'r. Bunun ıaati henüz tespit 
e~ilme~ı§tır, bazı kulvar fayialanna 
gore~ sıyasi ve iktisadi Avusturya meıe
lelerınden bıtluedecek olan M. Şuıniıı:'in 
beyanatı merakla bekleniyor. 

Litvanya, Estonya ve Letonytl 
CENEVRE, 12 (A.A.) - Litvan

ya, Eatonya, ve Letonya ara11nda an· 
!atma ve teıriki mesai muahedeoi bu· 
gün oaat 16 buçukta Milletler cemiyeti 
umumi katiplik dairesinde imzalanmıı • 
tır. 

. Birinci maddede alakadar üç devle
tın ~aı-ici siyasete ait müıterek meae· 
lelerınde. aralarında gdrüşerek itilaf e
d.eceklerı ve beynelmilel münasebetle
rınd_e bir~hirlerine yardım edecekleri 
tasrıh edılmektedir 

ikinci maddt m:zkliı· devletler ara-
3~nda muntazam İçtimalar aktini der
P'f eylemektedir. Akitlerden b. · · • 
t leb . .. . f ıruının 
a ı uzerıne cvknlide toplantılar da 
yapılacaktır • 

Üçüncü maddede akit devletler . 
d.d . k flln• 

ı en muştere ve muayyen bir hatt 
hareket tayininin bazı siyasi meselel;r 
dolayısile müıkül olduğunu teslim et
mektedirler. 

Dördüncü madde akit devletleri ih
tilafa düşürebilecek meselelerin tasfiye· 
ıine karar verildiği hakkındadır. 

Betinci madde icap eden temasların 
temini için ıliplomatlara talimat veril
mesini mutazammmdır. 

Altıncı madde her üç devletin tim. 

diye kadar aktetmit olduklan muahede· 
!eri deıfıal birihirlerine bildirecekleri 
yazılıdır. 

Yedinci madde muahedeyi diğer 
develtlere de agd< tutmı$tadır. Ancak 
bunun i9in al.itlerin itlltf etmeoi !hım· 
dır. 

Sekizinci madde muahedenin tasdik 
tekillerini tesbit etmektedir. Dokuzun
cu madde muahedenin on sene müddet
le aktedildiği hakkındadır. Şayet mua• 
hede inkizaaından bir sene evvel akit· 
ferden biTi tarafmdan fesholunınazıa 
kendiliğinden uzayarak ve ancak ileri
de akitlerden birisi feshetmek iıterse 
bu feaih karannm tebliğinden bir sene 
sonra hitkümden salat olacaktır. 

M. Bartılnun temasları 
CENEVRE, 12. A.A. - Fransa 

hariciye na:ı:ın M. Bartu Avustur· 
ya batvekili ile A vusturyanın va-::i· 
yeti hakkında görüşmüştür. Mü
maileyh kenı?isint Baltık misakınm 
imza edildiğini haber vermeğe ge
len Litvanya hariciye nazırı ile de 
görütmüştür. Hu mülakat esnasın
da Alma11yanın •ark misakına işti· 
rakten imtinamm melhu:ı: neticele

ri de derpif cdilmittir. M. Bartu 
müteakiben Çin'in Milletler cemi
yeti murahhası..,ı kabul ederek u
zun müddet goriifmüştür. 

Aı:ustııı .1·11 meselesi 
CENEVRE, 12. A.A. - Milletler Ce

miyeti heyeti umumiyeıi bugün saat 16 
da toplanmııtır. Söz İstiyenler arasında 
Avusturya Başvekili ile ltalyan, Arjantin 
ve irfanda murahhasları vardır. Hatiple
rin nutuklarından ıonra umumi müzake
relere batlanması muhtemeldir. Avus
turya başvekilinin nutku münasebetiyle 
Avusturya meıelesinin bütün celseye hi· 
kim olması muhtemeldir. Çünkü baıve· 
kilin dolayisiyle de olsa Avu&turyanın 
istiklali meselesini ve bu istiklali zaman 
altına almak için icap eden siyasi, iktı. 
aadi ve mali çareleri mevzuu bahia ede· 
ceği zannolunmaktadır. 

Siyı:ısl lromisyon 
CENEVRE, 12 .A.A. - Siyasi ismi ve 

mi verilen altın<ı komisyon bugün topla· 
narak beynelmilel mülteciler ofisinin tar
zı idaresini tetkik ebnif ve ilk tedbir 
olmak üzere para yardımında bulunul. 
ma11na karar vermiştir. Son karan he· 
yeti umumiye verecektir. 

Paris !iki bu mevsim içinde Paris 
muhtelitini Prag, Viyana, Londra 

ve Budapeşte muhtelitlerine kartı 
oynatmak fikrindedir. Şimdilik 
bunlardan Paris - Prag maçı 7 fU
batta oynanmak üzere mutabakat 
hasıl olmuftur. 

Amele dünya knpası 
Ameleden müteşekkil milli ta

kımlar arasında yapılan dünya ku
pası maçlarını Sovyet Rusya mil
li takımı, finalde Norveçi yenerek 
kazanmıştı. Bu takım yakında is
panyaya gidecektir. 

ispanya da ılıyor 
ispanyanın futbol kulüpleri ha

riçten oyuncu almağa başlamışlar
-dır. Bu kabilden olarak son zaman· 
larda meşhur bir Macar merkez mu 
aY;nile, Kübalı bir merkez muavin 
lspanyol kulüplerince satın ahn
mıttır. 

Vekillerimizin 
Tetkik seyahatları 

{Başı 1 inci sahifede) 
fırka, belediye eıi<inı, mektepliler, po
lis ce askeri müfreze tarafından istik
bal eCilmiştir. Ze&ı.fil Bey ıereıfine bu 
akşam umumi müfettiı lbrahim Tali 
Bey tarafından mükellef bir ziyafet ve• 
rilmiştir. 

Vekil Bey 3 saat zartında §eıhrin 
muhtelif mıntakalarını, Karaağaç istu· 
yonunu ve §ehiTyatı mektebini ve Ka
raağaçta bulunan bazı mebaniyi tetkik 
ve teftit etıniıtir • 

'TEKIRDAC, 12. A.A. - Milli mü
dafaa Vekili Zeki.i Bey refakatlerindeki 
zevatla bu ıabah Çorlu'dan hareket ede
rek tehrimize gelmittir. Vekil Bey Mu
ratlı şosesinde ve ıehrin methalinde Va
li, Fırka Kumandanı, askeri ve mülki er
kanı Bel<odiye ve C. H. Fırka11 reisi, 
mektep talebeıi ve kalabalık bir halk küt
lesi tarafından hararetle kartılanmıf, as
ker ve polis müfrezeleri tarafından ae
lamlanımtllır. 

Zeka; Bey şehir methalinde kendisini 
İstikbal edenlerle haabihal ettikten son
ra doğruca hüklimet dairesine gitmi, ve 
bir müddet istirahatten sonra ukeri 
hastaneyi ve piyade alaylarımızı teftit 
etmi\tir. 

Belediyede Vekil Bey ıerefine otuz 
kitilik bir öğle ziyafeti verilmiıtir. 

Zeki.i Bey öğleden 10nra refakatlerin
~eki zevatla birlikte Malkaraya gitmit
tır. 

Ziraat Vekili Orduda 
ORDU, 12. A.A. - Ziraat Vekili Muh

lis Bey refakatlerinde Erzurum mebuıu 
Nafi Atuf Bey olduğu halde Vatan va• 
purile ıehrimizi teırif buyurdular ve 
mehuılarımız, memurin belediye ve halk 
fırkası ve binlerce halk tarafından alkıt
larla istikbal edildiler. Doğruca Beledi
ye dairesine giderek bir müddet istira
hatten sonra umum devair ve müeııe .. 
satı, memleket hastanesi ve fındık fabri
kalarını gezerek tetkik buyurdular. 
Akşam ıereflerine belediye tarafın

dan Halkevi salonunda bir ziyafet veril
di. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 12 (A.A.) - Sıfır de 

recei hararete ve deniz seviyesine İn· 
dirilınit barometre bugün: saat 7 de 
762, 14 te 764, derecei hararet aaat 
7 de 19,5, saat 14 te 24. Azami dere
cei hararet 25,5 , asgari derecei ha
raret 17,5. Rüzgar poyrazdan eamiı
tir. Azami ıÜrati saniyede 12 metre
ye çıkmııtır. 

Yüzerek Paris'i geçme müsabakası 

"Sen,, nehrinde Paris'i yüzerek geçme müsabakan her sene olduğu 
gibi; köprüleri, kıyıları ve nehri dolduwzn binlerce meraklının gözü ö
nünde bu sene de yapılmışhr. Geçenlerde 1500 metre Avrupa yüzme 
şampiyonluğunu kazanan meşhur Fransız yüzücü T aria hasimlerini beş. 
metre geride bırakarak ve kendisine ait eski rekoru kırarak birinciliği 
kazanmıştır. Resmimizin T a:ris'in birinci geldikten sonra dubaya çıhı~ı· 
nı göstermektedir. 

Yeni sena fotbol faaliyet 
v 

programı 
htanbul mıntaka11 futbol heyeti reiı

l'i:inden : 
Yeni sene faaliyet programını tanzim 

ederken kulüplerimizin bu huıustaki 

mütalaa ve miilahazaları da dinlenece
ğinden Heyetimizin bugün saat 
18 de yapacağı içtima müt. 
tefilc kulüplerimizin birer murahhas gön
dererek düşüncelerini bildirmeleri rica 
olunur. 

U umi meclis 
Toplanıyor 

(Başı 1 inci sahifede} 
velce tesbit edilen yerlere a11la • 
caktır. Öğrendijimize göre Cwn· 
huriyet Halk fırkası vilayet idare 
heyeti belediye meclisine seçile • 
cek aza namzetlerinin listesini ha 
zırlamağa baflamıt ve hatta mü -
him bir kısmını ikmal etmittir. 
Meclise evvelce olduğu gibi gene 
68 aza seçilecektir. Mecliste aza 
olmak için namzetliğini koydur • 
mak üzere muhtelif makamlara 
müracaat eden 300 ü mütecaviz 
zevattan hemen hepsinin talepleri 
reddedilmittir. 

Silah satışları 
Meselesi 

(Başı 1 inci sahifede} 
si de talıhikı:ıt komisyonundan Ü· 
tizahta bul.znmııstur. 

Ameı·ikumn ~ski Londra sefiri 
de keza kon:İs)onda bazı mülaha
zalar dermiyan etmiftİr. Komisyon 
reisi, Be)anatla bulunarak tahkik 
komisyonunun silah tacirlerinin 
dosyalarrnJa hakikatı bulmağa ça
lıştığını, yoksa ecnebi memleket
lerdeki ajanlar tarafından gönde
rilen mektupların hakikata muka. 
ri11 olduğuna delalet edeck ortada 
hiç bir emare bulunmadığını söy
lemiştir. Diğer taraftan hariciye 
nazırı .'f.1. Hul, ecnebi hükumet
ler taraf111darı yapılan yeni protes
tolar üzerine alelacele V aşingtona 
dönmüştür. 

••• 
MEKSJKO, 12. A.A. - Reisi

cumhur M. Rorigez bir beyanname 
neşrederek Vaşington' da silah satı
,. tahkikatına Reisicumhurun v·~ 
diğ~r Meksika memurlarının karıf
tırılmasınm ırantıksız olduğunu bil 
dirm·ş ve Meksikanın ancak bir de· 
fa Amerikadan tayyare satın aldı 
ğını ve bunu da 1920 tarihinde yap
tığını ehemmiyetle kaydetmi9tir. 
O zamandanberi Meksika Amerİ· 
kadan hiç biı· tayyare satın alma
mıttır çünkü Mt>ksikanın aıkeri 
fabrikaları tayyllre ihtiyacını faz
lasiyle temin etmektedir. 

Haliç idman yurdunun ıezintiıi 
Haliç idman yurcfu riyasetinden ı 

14-9·934 tarihinde icra11 mukarrer de
niz eezintimiz esbabı mücbire tahtında 
21-9-934 tlırihine talik edilmittir. 

Fener yılmaz klUbU kongresi 
Fener Yılmaz ap.:ır klubünden : 
21·9-934 cuma günü saat on buçukta 

umumi kongre akledileceğinden kulüp 
azalarının merkezimiz olan Fener cad
desi Cumhuriyet Halk Fırkası binasına 
tefrifleri rica olunur. 

Kari mektupları 

Şirketlerin aldıkları füzuli 
paralar 

Kadılı:öyden bir okuyucumuz ya• 
zıyor: Şimdiye kadar hJç bir nazır ve 
vekilln açmadığı bir cidali ltugilnkü 
Nafia vekili muhteremi §İrketler aley
hine açmıf ve bu suretle bütün halkın 
minnet ve ıükranmı almakta bulunınuı
tur • 

Ancak dün ödediğim faturaya naza
ran Kadıköy au tirketi hala eıki vazi
yetindedir. 

Su ıirketinin hiç bir hak mukabili ol
mayarak bizlerden her üç ayda bir al
dığı ve namına -mahza bir iıim ver
ınİ§ olmak için- ücreti maktua dedi
ği yüz yirmi be1 kuruı ile doksan kurut 
saat kira51nı bilirsiniz. Keza elektrik ve 
hava gazı şirketinin de saat kiraların. 
dan batkaca hattı havai ve boru para• 
11 diye saat kiralan ile beraber aldıiı 
fuzuli para da vardır. Nazarı dikkati 
celbetmenizi rica ederim • 

La Turquie 
" Milliyet" in fransızca nüıhası 

olan "La Turquie" gazetesinin a
bonmanlarına gösterdiği sühuletı 

La Turquie Türkiye ve Ecnebi mem
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir teıeb
büste bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekıe Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu, ithalitı ve ihracat tüccari, 
fabrikatör, san'atki.r ve tekniıyenleri 
birbirine tanıtmak ve icabında abone
lerine büyük ticarethanelerin, tanırunı. 
firmalann, Do~tor, Avukat, otel, plaj, 
lokanta umumı bahçe veıair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda latanbul, vi
ljyeller ve ecnebi memleketlerdeki abo
nelerinin isimleri adresleri ve mesleki 
il~nları meccanen neıredilecektir. Bu 
a:lres ilanlarında müracaat makıat
la.rının izahı lllnndır. Bu auretle abone· 
ler ticaret ve işlerini ayni zamanda ha· 
riçte de tanıtmak fırsatını bulabilecek
lerdir. Bu makoatla gönderilen ilanların 
dört be~ satın tecavUz ebnemesi liznn. 
dır. Her üç aylık abonenin ililnı üç de
fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla
nacaktır. Gönderilen ili.nlarda abone 
numarasının bildirilmeıi her tekerrür 
için de (2) kuruı pul gönderilmeıi ••
zımdrr. 

La Turquie abone fiyatları 
Türkiye için. 

Lira Kr. 
Müddet A., - -

3 3 3 50 

6 6 6 50 
12 12 12 • 

Ecnebi memleket İçin 

Lira Kr. 
Müddet A,. - -

• s 50 

1 1~ 50 

iZ 2' -



Görütler 

Boşuna· 

Seyyah akını 
(Ba§t 1 inci sahifede) 

Bu •eyyah kafileleri - ayıptır 
•öylemen - ôdeta lal ol•un diye 
geliyorlar ve alay ol•un İçin fÖ~ 
le bir geçip gidiyorlar. 

l•tanbul bu mudur? 
l•tanbul,, hiç bu değildir. 
lstanbul, dünyanın en lfÜ!'.el 

bir seyyah ve yaz fehri olabilı~. 
Fakat suç gelenlerin '!e z~ksız 
liklerindedir, ne de cunrilıkle • 
rinde. Biz.im becerikri.zliklc;ri_ -
miZdedir. Neye çıksın ve nıçın 
otursun? 

Deniz.in orta•ındaki deniz.siz 
latanbulJa biz ne yapıyoruz. ki 
seyyah ne yapacak? Evet lstan: 
bul deniz.sizdir. Sandal deni:r.ı 
ilade etmez. insan için deniz i
liklerine ~eyecek radyo aktioi
te midir nedir, İfte odur, onlar
Jır. Deniz banyoları ve pliijlan 
o/mayan kıyı memlekete deniz • 
•İz memleket denilir. 

Her kan, yeri ağQf ve konı 
olan l.tanbul konıwzdur. inan
mayan iki gününü verip dol"f!r. 
Ortaköyden Kavaklara, Usku -
da:dan bilmem nerelere kadar 
olan koruluklarda bizi gezdirip 
oturtacak bir yer yoktur ki sey
yah gelip üç bef gün veya bir
kaç halta otursun. • 

Harp sonu dünyasının yem 
halklan burunlarını havaya kal 
dınp Ayasolyanın mo:z;ayikle~
ni •eyretmez. Burmalı tapn Hı
yegroğlillerine hiç bakmaz. 
Nargileyi, kırmızı papucu, yaf

mağı ve kauuğu arayacak vak
ti de yoktur. 

Harp sonu halklan uzun ıztı -
rap ve kan yıllarının çocuklan 
ve ıriirüp giden buhranların has
talarıdır. Onlar •af ve mavi ha
va temiz su, rahat ve ucuz mes
ke~, sıhhat, sükünet, tabiatin 
güzellikleri ort~ında . k'!nlorlu 
bir yarayışla eglence ıstıyorlar. 
Bilhassa eğlence. 

Ve bulamayınca Ja .• 
Tıpkı bizler gibi, onlar da ls

ta.nbulu, Norveçin ruız Fyıır'la
rrnı uzaktan seyreder gibi geçip 
gidiyorlar. Doğru degil mi anı
ma? Biz kendimiz de öyle de -
ğil miyizdir? 

Onun için bunları yapıncaya 
kadar bosuna seyyah akınlarını 
durmamı~ gerektir. 

Amman elendim, lstanbul ne 
güzel de ne güzel! Peki, geldik 
işte, hani göster! dedikleri va
kit ne cevap vereceğiz? 

Bu iflerde biraz olsun reali•t 
olalım. Birçok ötürülerden bun
ları henüz yaparmyorsak umut -
suzluğa, kötü görücülüğe kapıl
mryalrm. Bize birçok umudu ve 
hos görücülüğü veren işler baş
la~ıştır. Söz gelifi: 

Adaları Güzelleftİrme Cemi -
yeti kuruldu. Tamam. Gördünüz 
mü müsbet ve realist işi? Kim 
kurduysa eksik olmasın. Bu gi
bi işlere böyle hususi ve lera -
gatli kurultuların pek büyük 
laydalan vardır. Bir milletin iç
timai teskiliitı denilen bütünlük 
bunlan:ı bir araya gelmelerin -
den doğar. 

Ötede bir Boğaziçini Güzel -
leftİrme, beride bir Modayı Sü•
leme, daha ne bileyim, yarın da 
latanbul Korularına Medenilef -
tirme, öbür gün de şu veya bu 
yeri düzeltme cemiyetleri kuru
lur ve habire çalıprsa .• işte o za 
man belediyenin de ifleri, vazi
feleri kolaylaşmıf olur, seyyah 
çağıranlann da. 

Bu faydalı cemiyetlerden 
sonra en kuvvetli ve köklü iki 
mühim başlangıç var: Dünya: 
nın en güzel kaplıcalarından bı
ri olan Armutlunun imarı ile 
dünyanın en güzel plôjlarından 
biri olan Floryanın alınıp can -
landırılması, bunlar büyük İf • 
!erdir ve ancak bu yollarla mey 
dana getirilebilir. Bunların baf
lanış ve yapılıpnda bir dakika 
durgunluk göstermemeliyiz. Be
lediyenin Florya hakkındaki ka 
rarı fİmdiye kadar yaphğı i,Ie
rin en güzelidir. Yeter ki tatbi
kı gecikmif olmasın. 

Aka GUNDUZ 

Fransız - İtalyan 
yaklaşması 

ROMA, 12 (A.A.) - Havu Ajan 
11 bildiriyor: Birkaç günden beri Ital
yan matbuatı Fransız - ltalyan. mu -
karenetine uzun sütunlar tahııı et .. 
mektedir. Gazeteler, böyle bir tarzı 
hallin dünya sulhünün kuvvetlenme -
•indeki menfaatlerini kaydeden ec .. 
nebi ve bilha&aa Franıız, lngiliz ve 
Alman matbuatının genit hülaaalan
JU w.,,-mektedirler. 

MiLLiYET PERŞEMBE 13 EYLUL 1934 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
Tayyare 
Piyangosu 
Dünkü keıidede kaza

nan numaralar 
1l bin lira kazananlar 

8605 16743 
500 lira kazananlar 

98 309 325 1073 2478 2746 
2904 3075 3260 3298 3375 3681 
4419 4447 4969 5063 5479 5620 

1 6733 6991 7031 7583 7752 8356 
9607 9857 10907 10993 11370 12274 

: 12319 12679 12975 13018 13225 13559 

1 
13900 14351 14812 14936 16251 17576 

i l 17828 17894 19222 19298 20721 21308 
22136 22703 22845 23122 23407 23782 

1 24117 24968 
1 150 lira kazananlar 

2114 3666 3913 5210 5819 7670 
9672 10167 10624 11754 11768 12253 

13362 16563 16680 18814 18885 22165 
24625 

100 lira koz.ananlar 
446 490 1720 1860 2466 256:? 

2674 2831 4065 4541 5923 6442 
6491 7505 8615 9429 10976 12085 

12542 13053 14422 15544 15778 16435 
16786 17482 18613 18966 18975 19860 
21617 21807 24001 24256 24431 24530 

5<J lira kazananlar 
47 186 203 350 543 553 

567 759 789 1019 1313 1452 
1538 1590 1717 1771 2308 260S 
2740 2930 2966 3039 3055 3290 
3461 3477 3765 4284 4406 4949 
4955 5056 5093 5095 5173 517.t 
6230 6479 6498 6602 6667 6766 
6798 6985 7276 7415 8033 8453 
8455 8671 8735 8844 8972 9012 

9176 9455 10196 10202 10300 
10318 10541 10617 10613 11355 11482 
11545 11625 11634 12080 12232 12495 
12619 12708 12828 12970 13099 13104 
13881 13993 13996 14022 14174 14180 
14425 14563 14709 15218 15371 15509 
15632 15861 16042 16065 16233 16326 
16740 17069 17383 17535 18062 
18350 18618 18624 18788 19005 19098 
19227 19365 19490 19726 20220 20362 
20394 20819 20998 21002 21194 21327 
21505 21664 22557 22783 22813 22917 
23625 23683 23765 23840 24295 24370 
24394 24496 24524 24799 24872 

30 lira kazanar.?ar 
182 222 239 289 705 747 
829 1010 1101 1223 1741 1969 

2074 2169 2152 2216 2335 2395 
2412 2550 2553 3271 3562 3754 4109 
4271 4410 4545 4691 4786 4874 
5038 5484 5595 5700 5907 6008 
6019 6095 6195 6249 6321 6408 
6621 6697 6779 6876 7107 7302 
7422 7548 7946 8190 8338 8440 
8580 8793 8822 9014 9234 9290 
9490 9484 9685 10019 10271 10450 

10470 10578 10681 10746 10888 11260 
11309 11373 11479 11646 11703 11963 
12001 12004 12023 12066 12162 12408 
12437 12507 12579 12809 12930 12990 
12150 13156 13178 13186 13263 13390 
13481 13564 13660 13727 13918 13996 
14038 14045 14064 14110 14299 14369 
14683 14930 15026 15126 15197 15279 
15589 16184 16236 16442 16513 16538 
16597 16753 16837 17339 17530 17554 
17652 17766 17768 17873 18184 18202 
18213 18216 18231 18782 18739 18870 
18887 19033 19040 J9149 19358 19484 
19684 19831 20025 20397 20663 20907 
20960 20999 21416 21461 21517 21749 
21847 22128 22271 22332 22425 22448 
22483 22652 23044 23096 23166 23793 
23838 23839 23996 24080 24099 24143 
24165 24217 24285 24332 24394 24585 
24679 24706 24877 24886 24918 

Amortiler 
Nihayetlen (22), (65) rakamları ile 

biten bütün biletler yimıiter lira amor
ti alacaklardır. 

Bir milyon kişilik 
Kongre 

BOMBAY, 12. A.A. Milli 
kongrenin icra bürosu Gandinin 
ve kongrenin idaresine kartı olan 
tam itimadını bir daha teyit etmit
tir. Büro Mahatmayı milliyetperver 
fırkanın batma görmek arzusunu 
izhar 'l•e fırkanın tensiki için ken
cJisine tam selalıiyet vermeği ka-

l rarlaştırmıtbr. Büro, parlemento 
komisyonundan batka bir İnzibat 
letekkülü ihdas etnıittir. Bunun va
zifesi nıebuılarm faaliyetini müra
kabedir. 

Büro milliyetperver fırka dahi
linde teJekkül eden muhtelif te
mayüldeki grupların yakla,tınl
masma imkan verecek bir formü
lün bulunmasına tetebbüs etmit
tir. Kongrenin tarihi içtimai tetri
ni evvelin son haftası içinde bir mil 
yon ki~inin ittirakiyle Bombayda 
olacakt,r. Kongrenn hakiki idaresi 
Gandi tarafından temin edileceği 
anla,ılmaktl\dır. Gandinin sivil i
taatsizlik miicadeleıine ba9lamak 
İçin kongreden va:ııi.f e almağa ça· 
lıtması muhtemeldir. Bu takdirde 
hükumetin kongreyi gayri nizami 
ilan etmeıi muhakkaktır. 

Üç idam kararı 
DARJELING, 12 (A.A.) - 5.3 

tarihinde Beııır•le valisi M. Anderıonu 
katle tetd>biiıten suçlu üç Bengaleli j. 
dama mahkiun edilmitlenlir. 

ı Almanyaya ham 
Madde ithali 

Ve dövizler hakkında yeni 
kararnameler ne§redildi 

BERLIN, 12. A.A. - Havaı aj!'naı 
bildiriyor : M. Şaht'm planını tett?I e
den harici ticaret tedbirleri mümaıleyh 
namına müdür Zamow tarafından mat
buata resmen bildirilmittir• Tedbir
lerin heyeti mecmua11 bet kararnameyi 
teıkil etmektedir ki bunlardan ikili ha
len meriyettedir. Ham maddeler kont
rol ofialerinin adedi 25 e çıkanlarak is
tisnasız bütün mahsuller hükümetin mü
rakabesine tabi tutulmuttur. Eski ofis
ler tarafından döviz tevzü için verilen 
nıiııatlar hükümsüz kalmaktadır. Döviz 
ruhsatı almadan ecnebi malı sokmak 
menedilmemiıtir. Fakat bu takdirde it
hal eden, yakın bir atide bunlann para
aıru alıruya ıüvenmiyecektir. Ruhsat, 
tt"diye ve takas itilaflarma tevfikan mark 
olarak yapılacak ithalat tediyeleri için 
de lmmdır. Ecnebi memleketlere karıı 
mukavelelerle teahhüt edilmit •ecibele
rin nazarı dikkate alınmuı için tedbir
ler ittihaz edilmiııir. Ecnebi memleket. 
!erle takaı itilafları akti.ni kolaylaştır
mak için tedbirler abnacaktır. 

Bulgaristan da 
Tevkifler --Köstcndilde bir çok silah 

ve mühimmat bulundu 
SOFYA, 12 (Milliyet) - Hiikümet 

tarafından feslıedifen Makedonya teılri
latı için gizliden gizliye çalışan ıeki~ 
Makedonyalı Köıtendılde tevkif edilrniı· 
tir. Kasabada yapılan taharriyat neti
ceainde 200 tüfek, 12 makineli tüfek, 
80 bom!ıa, 60 bin fiıek ve 12 tabanca 
bulunmuthn-. Polia müdüriyeti tm-ahn· 
elan neıredilen bir tebliğde isimleri w 
suçları yazılı bulunan Makedonyalılann 
10 gün zarfında tealim olmaları bildiri). 
mekteclir. 

Yeni teşekkül eden Makedonya ınil
Ji komitesine mensup eski murahhas 
dahiliye nazın M. Midilief'e aon içtima
lannda aldıkları kararlan bildinnitler. 
dir. Dalıiliye nazın bu içtimada yapı. 
lan idare heyeti intibalnmn hükümet
çe tuılik edildiğini matbuat mümeMil. 
!erine ıöylemittir • 

Karsa kar yağdı 
KARS, 12 (A.A.) - Dün yağan 

yağmurlarla beraber 9ehrin şarkında 
bulunan dağların tepesine kar dÜ§ -
n>Ü§tür. Bir aydanberi cıev..,, ecı.,. aı
caklar dünkü yağmurdan aonra ni • 
hayet buln1111tur. --POLiSTE 

Fazla duman 
Dün Karaköyde bir pastahanenin 

bacasından fazla duman çıktığı gö • 
rülmiq, yangın zannedilerek itfaiyeye 
haber verilımiıtir. Fakat neticede yan 
gm olmadıiı anlatılmııtır. 

Tavuk hırsızı 
Koço iaminde biriai, Çarıampaza

nnda tavuk satan Rifat Aiarun ta • 
vuklannı çalıp kaçarken yakalanmıt
tır. 

Kıza 
Giimüşouyunda bir i"laatta çalı -

tan Ali isminde bir amelenin batına 
çrknk isabet etmit, hafifçe yaralan -
mıttır. 

İsviçrede şiddetli fırt n-ı 
BERN, 12 (A.A.) - Fırtmalarm 

yaptığı tahribat birkaç milyon altın 
frank tahmin ediliyor. Yolların bir 
kıamı ve birçok köprüler harap ol -
muıtur. Tahribat bütün merkezi ve 
fal"ki Isnçreye tamildir. 

Sarda beynelmilel polis 
CENEVRE, 12 (A.A.) - Sar'da

ki Alman cephesi reisi Milletler Ce
miyeti konseyine bir nota göndererek 
hükUımet komisyonu reisinin beyne) • 
milel polis teminine matuf talebini 
protesto etmiıtir. 

Sarda bir hıidiıe 
SARBRUK 12 (A.A.) - Beti Al

man cephesine meDAıp maden aeadi
kuı azumdan bulunan ameleler ol • 
malı üzere 30 kadar tabı• dün Sar Hı
riatiyan amele -.likuı hürolannı 
iki defa iıgal etmiılerdir. Bu bürola
rm reisi Pik aon defa Montrö'de top
lanan Hrriatiyan ııendikalan beyne! • 
milel kongresinde yaptığı beyanat • 
tan dolayı Alman propaganda tetlı:i
Iatmrn tiddetli hücumuna maruz kal
mııtır. Polis, bürolan İfga.l edenleri 
dağıbnıt ve bürolan kapatmıftır. Bu 
husustaki müteaddit tefairler meyanın 
da Alınan radyo tetkilatı tarafından 
yapılan bir tebliğde, bu tetebbüaün 
Almanyanın 1923 de maden amelesi
nin greve devamını teminen para ve• 
rilmesi için Sar ııendikalan ne:ıdinde
ki icraatını ia.bat eden -veaikalara vaz'ı 
yet edilme&ine matuf olduğu bildiril
mektedir. 

lngilterenin Amcrikaya 
bir protestosu 

LONDRA 12 (A.A.) - lngiltere
nin VBJington sefiri pazartesi günü 
hükilmete müracaat ederek, silah aa
trıı tahkikat lı:omiıyonunda kullanı -
lan usullere ve ezcümle yapılan he • 
yecanlı iddialara kartı proteıto et • 
mittir. Ayni tekilcle bir müracaat, 
Londrada, bir lnııiliz Hariciye memu 
ru tarafından, Amerikarun Loodra ae 
faretine de yapılmıttır~ 

Fransada esrarenflİZ bir cinauet 

Bir adam ~dasında havagazı i e zehir
leniyor fakat musluklar kapalı! 

Hadiseden bir gün evvel de evdeki hizmetçi kız bir 
odada ağır surette yaralı olarak bulunmuştur 

Son zamanlarda Fransada sık 
sık esrarıengiz ölüm vakalarına te
sadüf edilmektedir. Bundan bir kaç 
ay evvel M. Prince'in ceseti tren 
yolunda parçalanmıt olarak buuln
muf ve aylardanberi devam eden 
tetkikat ve talıkıkat neticesinde bir 
tren kazası kartısında mı yoksa 
bir cinayet kartısında mı bulunul
duğunu bile tesbit olunamamıttır. 
Şimdi de efkarı umumiyeyi heye
can içinde bırakan yeni bir ölüm 
vakası daha olmuttur. ölen adam 
Llyon belediyesinde Radical Soci
alistelerin azalarından M. Clavel
dir. 

M. Clavel, Villeurbanne'deki e
Yinde karıaı ve birkaç zamandan
beri hizmetinde bulunan IS yatın
daki hizmetçisi ile beraber otur
makta idi. Son zamanlarda evinde 
bazı tamirat dolayısile ameleler 
çalıtmakta ve bunların uıtaları da 
uzaktan geldiği için M. Clavel'in 
evinde yatmakta idi. 

Geçen cumartesi gecesi M. Cla
vel kendisini biraz rahatsız hiaset
nıİf doktorunu çağııtmıf, doktor 
da babasının rahatsız olduğunu M. 

-

Clave'in oğluna bildirmittir. Oğlu Hizmetçi kız hastahanede . b~ 

bunu haber alır almaz derhal Vil- de adamcağızın hamızı karbon ile ifademi aldığı zaman itittiğİ~ılr 
leurbanne' e kotmllf ve eve geldiği- zehirlenerek bayılmış olduğunu aözlerıi tekrar ettim.. BeynİtJI 1 

ği zaman babasını yapılan bir tırın görmüş .• Annesi de bir kanapenin miyordu.. 
1 ganın te•iri ile uyur bulmus,tur. Has · d b b" h ld t 0 h f · ııı~ 

üzerın e aygın ır a e ya ıy r- Hizmetçi kız mu a aza ., bİ~ tayı dürtüşlemiş cevap alamayınca muş. Evde yatmakta olan ustabatı alınmıthr. Hakikati aydılat11,pl' 
hizmetçiyi aramağa başlamıttır. da zehirlenmif ... Hepsini haotaha- mek için bütün ümitler cesete Y 

Fakat ne gariptir ki hizmetçi de k ld l F kat M Cla 1 ak · b ·ı d neye a ırmıt ar.. a · • ac otopsıye ag ı ır. _ ,, r meydanda yoktur. Clavel'in oğlu ··ı ·· tü Ce bul'" 
bag"ırmı• fakat ses alamayınca bü- ver az zaman sonra ? ?JUf r.. : Bir haftadır tahkikat meç ··tii' 

T sedin tıbbi muayeneıının netıcesı çinde bocalamakta ve vaka bıı .ı.. 
tün evi dolatmışbr. Nihayet hizmet- henüz bilinmemektedir. işin an- . 

1
. •. . ·-'-af etJll" 

çiyi bir odada yerde boylu boyun- d M CI earanengız ıgını mım aza '"-.• k' 
lafılamıyan tarafı fU ur: · a- tedir. M. Clavel'in evinde yatJlf"')ışll..,. ca yatar görmüştür. O da baygın- l'. ·ı ı· l 1 · d... "' 
ve ın og u po ıs er e eve gır ıgı ta olan usta da ifadesinde va ,, dır. Ve vücudunda ve bilhassa kar- b b "h · h )"nd buld • J • 
ve a asını ı tızar a 1 e ugu kendi bildiği taraflarmi fÖY e mnda ağır yaralar vardır. zaman havagazi musluğunun kapa- kt d 

Bunun üzerine Clavel polise ha- lı bulundug"udur. Peki öyle iıe iki )atma a ır.: 
1

,r 
b · k h tah kal l - Pazar günü izinli idik.· . e•w er vermıt ve ız as aneye - kitiyi bayıltacak ve bir kişiyi ö -

11
.,.. 

dırılmıftır. Hizmetçi kendisine gel türtecek kadar zehirli gaz evin içi- düfen patronun ve hizmetçını ·ç~ 
diği zaman sorulan suallere kartı ne nereden yayılmıştır. Yapılan yıldığını duydum. Yoklamak~~' 
kendisini bu hale koyanın o evde uzun tetkikat neticesinde evin en gittim, M. Clavel'in oğlu M. ıJelıl 
çalıtan amelelerden biri olduğunu alt katındaki havagazi boruların- rice orada idi. Fakat o gün av 1~ aöylemit fakat yapılan isticvap ne- dan birinin hafif gaz sızdırdığı teı- mek mecburiyetinde olduğUJl;Jı1,-ticeıinde bu amelenin masum ol- bit edilmiştir. Fakat bu sızıntının lüyordu. Evde yalnız kalın bıl 
duğu meydana çıkmıştır. yukarı katta yatmakta olan bir a- korktuğunu söyledi ve bana ' 

M. Clavel'in oğlu itlerini uzun damı öldürüp öldürmiyeceği ~üphe. günkü gibi o gün de orada kalııı:,ı 
müddet yüzüstü bırakamıyacağın- li görülmüştür. rica etti. Kabul ettim. Gece 1 çr 
dan, bahasına ertesi günü tekrar Halen hastahanede bulunan biz- dokuz da bana verilen odaY11 ~ 

1 · • d d kildim uyumufum. Bir aralık ~ ~ ge eceğını va ehnit ve evine ön- metçı" kız sıkı sıkı isticvap edilmek- h ıı<' 
dım. Kendimde bir kırıklık ı , ı.. müştür. tedir. ilk ifadesinin uydurma oldu- lı•P' 
tim. Amelenin elini yüzünü yı .• ~ı Fakat ertesi günü geldiği zaman ğu ve itham ettiği adamın masumi- ğı lavabo atağı katta idi. T~I· f 

müthiş bir felaketle kartılatmıştır: yetinin tesbit edildiği kendisine tutuna merdivenleri inebilid~ . .ı 
Evvela kapıyı çalmıt fakat açtı- ıöylenildiği zaman: k f ı Y"'r 

ramamıttır. Yumruklamıt gene ce- - Evet evet hatırlıyorum o a- zümü a amı 11 attım gene Ji( 
çıktım. Fakat kırıklığın geç~e tıı' vap yok. Evde çalıfan ameleler de dam değil M. Clavel'di .• demittir. ni gördüm. Tekrar atağı indıı:P .t 

ondan evvel gelmişler ve kapının - Peki niçin bunu ilk önce söy- f k akl be yat!" 
önünde birikmi•lerdir. Nihayet lemedin? se er artı ay arın nitaşı;,J~ 

T dı lavabonun önüne yuvarla bif 
Clavel'in oğlu itinin sarpa sardığı- Sualinde: sonra bayılmıtım. Batka bir tef 
nı görünce merak etmiş bir merdi- -Erendim, gece karanJıku ada- · 

b d mı~ru~ ~ ven uldurmut ve alt kat pencerele mı iyice göremedim ertesi gün e ıfJ' 
rinden birinin camını kırarak içeri yarı baygın bir halde yerde yatar· - Hiç bir gaz kokusu duyıı' 
girebilmittir. Fakat girer girmez ken M. Clavel'in oğlu geldi. Bunu nız mı? sualine: ıı<f 
bumuna fena bir gaz kokusu gel- böyle bayıltan muhakkak Deleri- - Hayır hiç bir şey lıi~ .

1
, 

mit·· Babasının odasına girince eux'tür dedi. Polis de biraz sonra di~ Bir şey duymadım deuı•t1/ ......... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, ............. ,,,,,,,,,, .................................... ...... 

Sivas - Kayseri arasında 
ray otobDsleri 

SiVAS, (Milliyet) - Bir eylul
den itibaren devlet demiryollar ida 
resinin getirttiği ray otobüıleri si
vu, Kayseri arasında hergün gidip 
aelmeye batlaınıttır. yolcu trenle
rindeki biletler aynen otobüslerde 
de tatbik edilecektir. Ray otobüs
leri ıaatt• 80 kilometre aüratle iler
lemektedir. Kayseriye 4 saatte gi
tiği ıöyleinyor, 

Haşıratla mücadele 
AYDIN, (Milliyet) - lzmir Bor 

nova ziraat mücadele istasyonu ve 
ha,arat ve emrazı nebatiye enstitü
sü ikinci laburatuvar tefi Dr. Kadri 
Ahmet bey, Nazillideki pamuklar
da görünen mantari hastalıkları tet 
kik etmek üzere bugünkü ekspresle 
Aydına gelmittir. 

Mumaileyh oradan dönü,ünde 
Muğla vilayetine giderek on gün ka 

Muglada yol işleri 
MUGLA, 12 (A.A.) - Vilayetin 

muhtelif mrntakalannda mükellef a • 
mele çalı§Ulaaı baıladı. Halen Tavaa, 
Bodrum, Fethiye, Korkuteli yollann
da çalııılmaktadır. Şimdiye kadar 
600 amele çalıımıt ve 700 amele de 
hali faaliyettedir. Birinci teırinin bi
rinde Milasta, üçünde Marmari&te, l 
Martta Datça, Fethiye, Köyceğiz yol 
larında mükellef amele çalıpnaaı bat 
lıyacaktır. 

Payaıta yakalanan gemiciler 
Payastan yazılıyor; Bu ıece karan 

lıktan istifade ederek yedi geminin 
lskendenın cihetinden kara sularımı
za girdiklerini· gören müteyakkız güm 
rük muhafızlarımız bütün aahil bo -
yunca tertibat alarak komandite ait 
motörle takibe baılamıılar ve sabaha 
kadar uiraıarak bunlardan ikisini 
yedi taifesile birlikte yakalamaya mu 
vaffak olmuılardır. Yakalanan ıemi • 
ciler Payaıa getiriknit. diierleri de 
lakenderun istikametine kaçmıya mu 
vaffak olmuılardır. Tahkikat devam 
ediyor, balıkçı olmalan muhtemeldir. 
Gemi ve tayfalar ıümriik idaresine 
tealim edilmiıtir. 

Gemiciler balıkçı olduklannı la
kendenın sahillerinde çok balıkçı ol
duğundan kara sularımızı balık tut -
mak makaadiyle aıtıklannı ve Payao 
gümrüğünde motör olmadığından kor 
kusuzca girdiklerini ıöylemitlerdir. 

1 

dar oranın ziraat alemindeki umum 
hastalıklar ile mefgul olacak ve av 
detinde Aydında da tetkikat yapa
caktır. 

.. pıııfl'i Turgutluda yeni açılan 
çe,melerden biri 

/ 
TURGUTLU, (MiUiye~);pt 

Şehrimiz belediyesinin su :' lı"' 
verdiği ehemmiyeti ve feııııı gt' 
ul . . d h . ·ı k ııl r ar ıçın e te re ıçı ece . ııP 

rittiğini bildirmititm. 1 e•15:.ıi 
kat'i kabul muamelesi için " ıel' 
!etten gönderilen mühendisl~:-p· 
kikat yapmr,!:ır ve bazı n°· ,,o~· 
lar bulm~lardır. Şirket b~rl"it' 
sanlan ikmal edeceğini bildl 

tir. 

( 



... 

1 

Yeni adam 
t Yeni Adaın'ın 37 inci aaym çıktı. 
: ~ 1~Üahada tetkik ve tenkitler • ilim, 
1 llık, ıanat ve cemiyet haberleri ve 
. "çok değerli makaleler vardır. 

l>arüııaf aka 
&!udürlüğünden: 

'l) l' alebeye harici elbise yaptı· 
4 ttıak ü:.:cre lü.ı:um görülen 

SQ nıetro lacivert kumaş mü· 
~akasa ile alınacağından ta· 
11>lerin şartnameyi görmek Ü· 

lere 24 Eylül pazartesi günü 
~~t 15 de Nuruosmaniye mah 
ehndeki Cemiyet· T edrisiyeye 
llıUracaatları ve dahili elbise 
~al>tırılmak üzere dayanıklı 
!ataktan birer nümune getir· 
llıeleri. ( 5693) 

fıı latanbul Dördüncü icra Memudu. 
,1 ndan: Tamamına on bin yedi yüz 
~ ~ış bet lira kıymeti mubamme • 
~ •ı Şi§lide Hallıskiir Gazi caddesin

"'-. •ski 15 mükerrer 15 yeni 386 nu· 
•. •alı garajın yarım hissesi açık art

'' "'1ıı 93 aya konmut olup §artnameıi 12-9-
lı. 1 tarihinden itibaren dairemizde 

e.r ı 6'kea tarafından görülebileceği gibi 
b' ı,. ·I0.934 tarihine müsadif sair gÜnÜ 
j~i' ~t 14 ten 15 e kadar dairemizde a-
ı' ~ arttınna ile satılacaktır. Arttır • 

el~ ~ a lıedeli muhammen kıymetinin yüz 
5Sf 1 • Yetınit beti bulmadığı takdirde en 
ııJ t'• arttıranın taahhüdü baki kalmak 
bir ~•te 31-10-934 tarihine müsadif çar 

~ba günü gene oaat 14 ten 15 e ka 
.,_''dairemizden yapılacak olan arttır 
~·~nda gayri menkul muhammen kıy 
• tllıin yüzde yetmiş nisbeti buldu • 

lı' ~ takdirde ihale edilecektir. Bulm~ 
İ ~ takdirde ihaleden sarfınazar edi 
,> Ilı,, ~tir. Taliplerin muhammen ~ıy • 
{' ~ lırıi yüzde yedi buçuk nisbetinde 

.,._'Y akçesi veya milli bir bankanın t~ 
llat ınektubu hamil bulunmalan la 

;:ıdrr. Müterakim vergiler ile vakıf 
it 'r~•i ve belediyeye ~t ta~zifat. v~ 

~ ~rat rüsumları mu§terıye aıttır. 
~~ ~ numaralı icra ve iflaa kanunu • 

d~tı YÜz yirmi altıncı maddesinin dör 
~·· . b . Jr ~~I ~~ fıkrasına tevfıkan u gayri ı ".'

1
en 

d'• lızerinde ipotekli alacaklı ar ı e 
'hr alakadaranın vo irtifak hakkı 

::4iPlerinin bu haklanru ve hususi • 
1'ı 1a.iz ve masarife dair olan iddiala
~~ ilan tarihin~~n _itibaı:en y!=;ıi gün 
ı •. de evrakı mu•bıtelerıle bıldınne • 

>i k . ·ıı . 'Ilı· a ıi halde haklnn tapu oıcı erı 
~ •t olmadıkça &atıf bedelinin pay• 
~ >naaından hariç kalacakları cihet • 
~· 'lakadararun işbu maddenin mez· 
~ ~h fıkrasına göre hareket etmeleri 
~i' a fazla ınalUnıat almak i&teyenel· 
~r 334-4122 numaralı dosya numara
-..:::._Üracaatlan ilan olunur. (2508) 

1(., IJıküdar Hukuk Hiikınıliğinden: 
~ dıköyünde baklatarlasında 33 nu • 
d/alı hanede sakine Meli.hat namı 
.;.••i liiriaanli Hanım tarafından ko 
l1&ı 1 l<.adıköyünde Çukurbostan kar· 
'

11da 31 Ağustos sokağında 13 nıı• 
~·~lı hanede mukim Pavli Ekndi a
ti lıirıe açılan boşanma davası üze • 
'ıı, tnüddei aleyhe gönderilen dava 
\~~1'1ı.a.ı; ..W.eti müddei aleyhin mez • 
~ lır iltaınetgahından üç ıene evvel çı
t'.~ !!İttiği ve hali hazırdaki ikamet • 
'lıı L ·ı· . b"I' t bl' •. ~ 0 1 ınmediği ıerhıle ı a e ıg ıa 

~~ •dilerek müddeiye vekilinin tale • ... ·ı· tiJ· 1 aııen tebliğat icrasına karar ve-
ıp b . ·ı d )• . u baptaki arzuhal sureti ı e a• 

~ı '.1Ye tnabkeme divanhanesine asıl • 
. tıııd "h" ·ı· d •tib an davaya kartı tan ı ı an an 
)' 'lrerı 15 on beş gÜn zarfında ce • 
'I~ .. em.eniz ve tayin olunan 2-10-934 
~"nı &aat 10 onda Uıküda.r Hukuk mah 
~t:t e.aine gelmeniz ]Uzunıu aynca ga 
~ de ilan olunur. (2507) 

br. Hafız Cemal 
~tı bahiliye mütehassısı 
((~dan başka günlerde saat 
tıi~ dan 6 ya) kadar lstanbul 

a.nyolu No. 118. 
~(3~uayenehane ve ev telefonu: 

~Yazlık ikametgah telefonu: 
"-andilli 38, Seylerbeyi 48 

::;os 

.......................... ~ 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzadı 
.. __ •Han. Tel 2274041--• 

KARADENiZ 
Cumartesi Postası 
VATAN VAPURU 

15 Eylül Cumartesi 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak. Gidişte lnebo!u, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya. Dönütte bunlara 
ilaveten Pazar, Sürmene, Fatsa 
ve Onye'ye uğrayacaktır. 

(5703) 

Bartın yolu 
BURSA vapu: u 13 Eylül 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (5650) 

6041 

Mersin sürat yolu 
INEBOLU vapuru 14 Eylül 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak giditte lzmir, An
talya, Mersin'e. Dönüşte bunla
ra ilavetE'n Alanya, Küllük, Ça
nakkale'ye uğrayacaktır. (5651 \ 

6042 

Trabzon Sürat 
Yolu 

CUMHURtYET vapuru 13 
Eylül PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Giditte Inebolu, Samsun, Ordu, 
Giresoıı, Trabzon, Rize, Hopa- ı 
ya. Dönü~te bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Po!athane'ye uğrayacak 
tır. (5652) 6043 

.. ........... 1 .. 
Sultaııahmet ıulh mahkemesi 1 cİ 

Hukuk hakimliğinden: Davacı Milli oto 

şirketi tarafından Karaköyde Kar~

tafa ıokağmda hakveci Abdullah Efen

di zimmetinde 200 lira matlubu oldu

ğundan hahiıle ikame olunan alacak da .. 

vası üzerine müddeaaleyhin 10/ 9/ 934 
tarihinde mahkemede hazır bulunma11• 

na dair yazılan celpname Üzerine mu~ 

maileyb Abdullah Efendinin semti meç

hule gittiği mübaşir tarafından verilen 

meşrubata nazaran mumaileyh hakkın

da ilanen tebliğat ifasına ve mahkeme

nin de 4 ' 10/ 934 tarihine müsadif per

Ş~'f!ıbc ırünü saat 14 te mahkemede ha

zır bulunmauna ve gelmediği takdirde 

hakkında gıyabtn muamelei kanuniye i

fa olunacağı ilanen teblii olunur. (25021 

1 

• 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Azap Kapıda Yeni Kapı caddesinde üstünde odası bulu

nan 18, 20 No. lı dükkan senevi 120 lira kira üzerinden bir 
sene müddetle 3-10-934 çarşa mba günü saat on dörtte kiraya 
verilecektir. isteklilerin pey akçeleri ile müt"acaatları. (M) 

(5705) 

BÜYÜK TENZiLAT 
Şilte, yorgan, yastık hepsi kuştüyü 
yüzlerile 25 lira yastık 75 kuruş. 

Bir kilo kuştüyü 75 kuruş. Kuştüyü 
kuma~ların1 n her rengi vardır. Ucuz ı 

Bu t•kom 25 füad•r. fİatla Satılır• 
.. İstanbul, Çakmakçıh.r Bıli zade Kuştüyü fabrikası Tel. 23027 -

1 

5611 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 5 

lstanbul ikinci icra Memurluğun • 

dan: Mahcuz ve aatılmaama karar ve 

rilen bir adet Stutbeyger otomobili pe 

§in para ile 1 7 Eylül 1934 pazartesi 

günü aaat 4 ten itibarıen Beyoğlunda 

Taksim meydanında ikinci arttırma 

auretile satılacağından t&liplerin bu • 
lunacak memuruna müracaatları ili.n 

olunur. Reami dellaliye müşteriye ait-
tir • . 12503) 

Osmanlı Bankasından 
Osmanlı Bankası gişeleri, Eyliilün 

17 nci pazartesi gününden itibaren ye
ni bir iı'ara kadar, zirde muharrer saat• 
!erde açrk bulunacaktır: 

1.) Galata merkezi ile Y enicami ıu • 
besi: 
Eyyamı adiyede: Saat 10 elan 16 ya 

kadar. 
Pazar ırünleri: Saat 10 dan 12 ye 

kadar. 
2.) Beyoğlu ıubesi: 

Eyyamı adiyede: Saat 10 dan 12 1/2 a 
kadar. Sa.ıt 14 den 16 ya kadar. 

Pazar günleri: Saat 10 dan 12 ye 
l.adar. 

• • • 
Müstahkem Mevki kıt'atı ih

tiyacı için 13,500 kilo man· 
gal kömürü açık münakasa 
ile 22 Eylül 934 cumartesi 
günü saat 14 de satın alına· 
caktır. Taliplerin evsaf ve şe· 
raiti öğrenmek için münakasa 
gününe kadar ve teminat ola
rak vezne makbuzu ile birlik
te Hadım köyünde Askeri Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (5194) 

5694 

Bursa ve Mudanya garni
zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 25,000 kilo sade 
yağının münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 15 de Bur 
sada Fırka satmalma komi&· 
yonunda icra edilecektir. Şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
vaktinden evvel teminat ve 
teklifnameleriyle satmalma ko 
misyonuna müracaatları. 
(5195) 5695 

w * • 
Merkez ve Tuzladaki kıtaa· 

tın ihtiyacı olan 137400 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. ihale
si 18 ylül 934 salı günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 

lerin tayin edilen vakitte iz. 
mitte Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(159) (5247) 5698 
• ~ * 

Çorludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için kapalı zarf usulilc 
lkiyüz on dört bin kilo saman 
satın alınacaktır. ihalesi 23 
Eylül 934 pazar günü saat 
15 tedir. Evsaf ve şeraiti an· 
lamak üzere her gün ve talip· 
lerin teklif mektuplarile Ko
misyona müracaatları. (160) 
(5251) 5699 

• * • 
Tekirdağ Kıt'a ve müesse· 

satı için 50 büyük, 80 küçük 
dökme soba 20 Eylül 934 per· 
şembe günü saat 15 de pazar· 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Tekirdağ Fırka 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (156) (5249) 

5750 

lzmir Tayyare alayında in
şa edilecek pist ve kanalizas
yon kapalı zarfla yaptırılacak· 
tır. Şartnamesini plan ve pro· 
jelerini görmek isteyenlerin 
her gün münakasasına işti
rak edeceklerin 29-9-934 CU• 

martesi günü saat 14 de tek
lif ve teminatlarile birlikte 
Ankara M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracatlan. 
(194) (5468) 5879 

*. * 
lzmir Reşadiye' de iniş İs· 

kelesi inşaatı kapalı zarfla yap
tırılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gÜn mÜ· 
nakasasına iştirak edecekle
rin 27-9-934 perşembe günü 
saat 10,5 da teminatlarile bir
likte Ankara Milli Müdafaa 

. " . 
Adapazarmdaki Alay ihti

yacı için 155,000 kilo Un ve 
7200 kilo Sade Yağ kapalı 
zarfla 43,000 kilo Kuru Fa
sulye aleni münakasa ile 
6-10-934 cumartesi gÜnÜ saat 
10 da alınmak üzere münaka
saya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma iştirak 
edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Adapazarında Maliye Daire
sinde Satınalma Komisyonunlı\ 
vermeleri. (236) (5697) 

* • 
lzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatmm bir milyon dört yüz 
elli sekiz bin kib odun ihtiyacı 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konmuştur. ihalesi 6-1 o. 
934 cumartesi günü saat 16 
da lzmir Müstahkem Mevki 
Satmalma Komisyonunda ya. 
pılacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
münakasasma gireceklerin 
belli gÜn ve ı:aatten evvel tek
lif mektuplarını mezkur Ko
misyona vermeleri, (238) 
(5698) 

••• 
Bandırma garnizonu için 

kapalı zarfla alınacak olan 
70,000 kilo Sığır etinin mü
nakasası 29-9-934 cumartesi 
günü saat on beşte Bursada 
Fırka Satmalma Komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak için 
de vaktinden evvel teminat ve 
teklifnarr..elerile Fırka Satın· 
a!ma Komisyonuna müracaat 
ları. (193) (5474) 

5885 

495 kalem alat ve edevatı 
sıhhiye kapalı zarfla verilen 
fiat gali görülmüştür. Pazar
lığı 16-9-934 pazar günü saa 
14 de İcra edilecektir. Talip
ler şartnamesini görmek üze
re her gün öğleden sonra ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teıni 
natiyle birlikte M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna müra
caatları. (206) (5545) 

5941 

Tekirdağ kıt'atı için 60 ve 
Malkara krt'atı için de 45 ton 
olarak kapalı zarfla münakasa 
ya konulan bulgura taliplerin 
verdikleri fiatlar gali görüldü. 
ğünden bir ay içinde pazarlık
la alınmasına ve pazarlık gün
lerinin 8, 9, 13, 22-9-934 gim 
leri olduğundan taliplerin şart 
namesini görmek için her gürı 
ve müankasasma gİriseceklc
rin belli günlerinde ·mezkur 
komisyona müracaatları. 

• • • 
(5546) 5942 

Kapalı zarfla alınacak 
31000 kilo koyun etine talip 
çıkmadığından pazarlığa kon
mustur. Pazarlık günü 16 Ey
lül 934 pazar günü saat 16,30 
dadrr. 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) 

5995 

Osmanlı Bankasından 
OSMANLI BANKASl'nın Galata. 

Yenicami ve Beyoğlu devairi, Musevi· 
]erin "Kf PUR" bayraını münasebetile, 
eylUlün 19 ncu çar~ :v-t-.1 '":: ... • ka,alı 
bulunacnktı:·. 
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Orta Ve 

15 Eylül 

1 
ilk ektep 

Cumartesi 
•• •• 

ÇOCUK 
a ebesinin Haftalık Mecmuası 

Birinci Sayısı Çıkıyor. 

4 RENK - 16 BUYUK SAHİFE - 5 KURUŞ 
Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketinin Çıkardığı Bu Mecmuayı Müvezzi Ve Kitapçımızdan Arayınız • 

.. --- İıtanlul Üniversitesine ve yüksek mekteplere ---
diğer şehirlerden ıelecek talebe hanımlara mahsuı .. ... 
TURK KADIN BiRLiGi 

H I MAYE ve M U R A K A BE S I N DE 

KIZ TALEBE YURDU 
C. Halk Fırkası kltibi umumil :ğiuden ve Mauif Vekl!etinia 

yliksek taniyenamelerini ve r~smi ruhıatı haiı.dir. 

Müessisi: TOROGLU ZIYA 

1 
Kayıt ye şifahi, tahriri tafıilit almak için Cağaloğlu•da Birlik 
,..,~r'·erin., veye Şehı.adebatında Yu·t mlldllrll!ğllne müracaat 

------ edilmelidir. ( 2i>52 ) 
5454 

..,. İstanbul I m :rikan Koleci 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan kız Koleci, Arnavutköy Robert Kolec; Bebek 
Tel· 36.160 Tel. 36.3 

Mektep Inııilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran· 
ıızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
bayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ibtioaı dersleri 

"erilir. 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri terbiye

lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlan ile ııençleri 

bec'enen yükıeltir. 

ı iSM
i Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia 

MUHEND s K mühendisi yetiıtirir. 

Her iki kısımda: 
Kayıt muamelesl her 

gün yapılır. 
Fıızla malOmllt iç:n mektupla da mUracaat edilebilir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet v~kaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için 158 tak ,ım elbise ve 158 çift fotin ile 

40 takım tulum ve kırk takım caket pantalon i§çi elbisesi 
ve 25 adet yağlı gemici mu§arnbasiyle 12 çift lastik çizme 
nümuneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmu§tur. 
Münakasa Galata'da Kara Muı.tafa pa§a sokağında lstnbul Li 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müte§ekkil Komisyonda 20 
Eylül 934 per§embe günü saa l 14 te ihalesi yapılacağından 
ıartname ve nümunelerini görmek üzere Ankarada Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Me
sullüğü ile mezkr Merkez Ba§tabipliğine müracaatları. 

(5130) 5720 

Belediye Sular ldaresindenı 
Cıvata 10 X 40 m/m 400 Kilo 

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

Zımpara Bezi No. O 2500 Adet 
,, ,, No. 1 2500 ,, 
,, ,, No. 2 2500 ,, 
,, ,, No. 3 2500 ,, 

Halis kalay "Banka" 200 Kilo 
1 -Yukarda cins eb'ad ve mıktarları yazılı On iki ka

lem malzeme kapalı zarfla münakasaya konmu§tur. 
2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen §artnamey\ 

birer lira mukabilinde İdare veznesinden alabilirler. 
3 _ Münakasaya girmıe k isteyenler teklif edecekleri 

fiatların yüzde yedi buçuğunu teminat akçesi olarak İdare 
veznesine yatıracaklardır. 

"Aynı kıymeti haiz muteb er bir banka mektubu da kabul 
edilir." 

4 - Kapalı zarflar ihale günü olan 19-9-934 çar§amba 
günü saat 14 de kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu saatten 
, 0 nra getirilecek zarflar katiy en kabul edilmez. (5633) 

6005 

Halkalı Ziraat Mektebindenı 
60,000 kilo Balya Saman, 5,000 kilo Soğan, 10,000 kilo 

Scrl Buğday. 
Yukarda muhammen mi ktar]arı yazılı Üç kalem mahsu 

lat Eylülün on yedinci pazar tesi günü saat on beşte Halkalı 
Ziraat Mektebi Çiftliği~d: aç ık ~ü.zayede _ile satılacaktır. 

Talipler şartnameyı gorm e~ ıçın her gun ve müzayede
ye istirak için de yüzde 7 ,5 te mınatı muvakkate parasile bir
lıkt~ yevmi mezkurda mekte P dahilindeki çiftlik idare he-
yetine müracaatları. (5207) 5721 

( Askeri fab.-ikalar ilanları J 
ANADOLU Bakırköy Barut Fabrikalıı· 

rı muhafız takımında mevcut 
bulunan &00 küsur çift köhne 
kundura satılacağından talip· 
lerin kunduraları görmek ii· 
zere her Pazartesi ve Perşeııı· 
be günleri ve artırmaya gir· 
mek İçin de 4-10-934 perşeııı· 
be günü saat 14 de Fabrikada 
müteşekkil Kmoisyona müra· 
caatları. (584) (56~ 

Türk Sigorta Şirketi 
( Cnca Vakıf Han f•tanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1"tirkiye fı Banka•• tarafından teıkil 0Iunmu1tur. İdara meclbl ve müdürler 
bel·eti ve n:emurlan kli.milen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirk_,. 
tidir. Türkiyenln her tarafınds (200) il geçeıı acentalannııı hepal Tilrktiiır. Tilr· 
kiyenln en miihim pılieaseae!erinin vebankalarınnı liigortalarıııı icra etmektedir. 

r slanbul ikinci iflas memurluğu•· 
dan: Müflis Galatada Mahmudiye cad· 
desinde sobacı Antovan F oskolu Efen• 
dinin alacakldarile akit ettiği konkord•" 
lo mahkemece tasdik edilınediğind•11 

tasfiye hakkında bir karar verilmek iİ'. 
zere alacaklılaı·ın 15/ 9/ 934 cumartesı 
ırünü ıaat on dörtte ikinci iflas daire• 
sinde hazır bulunmaları ilan olunur• 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiı:ortalar:nı en iyi fU&itle lapar. Hasar vukuundil :rararları ıllr'al ,.. kolaylıkl.a ödet. 

Telgrafı iMTİY AZ - Telefon: fst. 20531 5609 

~------• Nişantaş - Telefon : 41078 ---·----11!!!1 
INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
Denlere 24 Eyllllde baılaaacaktır. Kayıt ve kabul için, Cuma ve 

PuardaD maada herglln aaat (10) dan (1) e kadar mektep 
mndiriveti"e müracaat edilebilir. (2517) 

J, SENJORJ KOLEJİ 
1 Galaıada Osmanlı Bankası karşısında Çınar sokak No 2 Kayıt muamelesine 1 Eylül 

de ve derslere 15 Evliilde haslanacaktır . (211 fi) ~M!3 

Nafıa Vekaletinden: 
Burdur ve Isparta §Ube hallan etüt ve aplikasyon ameli • 

yatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
Münakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif Pazar -

tesi günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında İcra e
dilecektir. 

Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti fenniye vesikaları 
ve (650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez ve Muhase -
beciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya Banka teminat 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun • 
maları laznndır. 

Bu husustaki §artname ve teferruatı (2) lira mukabilinde 
Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir. (5586) 

--------------------------------------------... 5983 1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Devlet Demiryollarmda mer'i (huy, antrasit, linyit, 

kok) maden kömürleri nakliyatına mahsus D. D./ 2 numara
lı muvakkat fevkalade tarifenin l 1-9-934 tarihinden itibaren 
esas §ebeke iıtasiyonlarından Afyon - İzmir ve Balıkessir -
Bandirma, Manisa kısımları üzerindeki İıtasiyonlara yapıla· 

cak nakliyata da teşmil edildiğiilan olunur. (5523) 
5957 

5. 9. 9.34 tarihinde münak asası yapılacağı ilan olunan 
Kayseri hattı Km. 389 daki 10 .000 m3 balast için muayyen 
müddeti zarfında talip zuhur e tmediğinden 20.9.934 per§em
be giinti saat 15 de Ankara'da Malzeme Dairesinde aleni pa -
zarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname ahkamı aynı olu p görmek İsteyenlerin Ankara'· 
da Malzeme Dairesine müracaatları. (9603) 

5986 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Yeni§eh"rdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 
mefru§atının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müsbet 
netice elde e ilemediğinden mefruşat mıktarında yapılan ha 
zı tadilat üzeı·ine bu ihtiyaç iç in yeniden münakasa yapıla
caktır. Eksiltme zamanı Eylülün Otuzuncu Pazar günü saat 
on beştir. Evvelce resim ve plan alanların değişikliği anla
mak ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jan
darma Um.um Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne müra
caatları. (5683) 

Bilumum Taıra Gazete Bayilerine: 
Yirmi bet senedenberi muamele yapmakta olduğum tafra bayile

rimin gördükleri ıuhulet ve sürat ve mükemmeliyetten çok memnun 
kaldıklarım haber alarak bizimle ahf veriş arzu eden zevahn telgraf 
ve mektuplarını, Son Posta matbaasile olan münasebatımız dolayuile 
isteklerini yapamıyacağınıızdan, cevapsız bırakmıttık. Bu kere 7 
Ağustos 934 tarihinden itibaren Son Posta matbaaaı bizimle alakasını 
katetmit bulunduğundan bu mahzur kalmamıthr. 

Bundan böyle matbaalarile muameleleri olmıyan tafra bayilerinden 
bizimle alıtveriş etmek arzu eden zevatın doğrudan doğruya müesse
semize müracaatları mercudur. Telefon : lstanbul (20370) lstanbul 
Ankara caddesinde (N) 48/1 umum taşra gazete ve mecmualar bayii 
A. Zeki. ,(2470). 

"' MODIRIYETl iLANLARI 
Miktarı 

1 ,Çeki 
200 

Kilo 
5000 
1000 
Metro 
3000 
2450 
2000 

200 
500 

1000 
Çift 

Cinsi 

Gürgen odunu I<eailmit , 

Mangal kömürü 
Gaz 

ince bez yerli matı
Patiska 

" Kalın bez ., 
Abalık .. .. Haki bez 
Renkli bez ., 

400 Çorap ,. ' 
Kalem .. 

32 Evrala matbua 

(2518) 

1 

Vakıf Gureba Hastanesi ne 934 senei maliyesi İçin Iii• 
zumu olan yukarda cins ve mi ktarı yazılı yedi kalem melbll' 
ıat levazımı ile, odun, mangal kömürü, gaz ve evrakı matbllş 
ayrı ayrı aleni surette münakasaya konınu§tur. Talip olanlll1 

§eraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere her gün Levıı• 
zım idaresine ve ihale günü ol an Eylülün 19 cu çar§amba gii• 
nü saat 14 de teminatı muvak kate akçelerini müstahsiben l• 
darc Encümenine müracaatları. (5179) 

lıtanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. 
( 
( 

1 Çuval Bila 16 ( 
,( 
.. ( 

K. Gr. Cinsi E§ya · 
18 500 Pamuk mensucattan diki!ıJt 

yelek ve ııömlek. 
11 100 Pamuk mensucattan dikil• 

11 

1 ' 

1 -

,... -
" 

r ' •• 

,, 

,, 

" 

" 

" 

" 

'( 
17 ( 

,( 
,( 

mit İç çama§ırı sade. l 
6 400 Pamuktan mamiil müıtaıJJC 

11 200 
5 000 

elbise. 
Müstamel yün elbise. 
Müceddet yün kuma§tan eli• 
kilmi§ elbise 

7 500 Pamuk mensucattan dikil• 
mİ§ elbise. 

18 ( 26 800 Pamuktan müceddet entari 
,( ve gömlek 
,( 7 500 lç çama§ırı pamuktan 
( 13 900 Kesilmi§ manda köselesi. , 

19 ( 7 600 Müceddet yünden dikilJJllf 

1 
,( çoban hırkası. , 
,( 4 500 Keçeden çoban kepeneği ıt• 

1 lem esi. 
ı. :< 3 200 Safi ipekten örme ve dol<\l' 

( ma jarse ve entari. 
20 ( 28 000 ipekli pamuklu dikilmiş eıı· 

( tari eteklik ve hırka. . 
:< O 520 Zemin~ ipek mensucattan ~f 

. )emesi ipekten İç gömle~34 
Yukarda yazılı on dört kalem mal arttırma ile 15-9· jjjJ 

cumartesi günü aaat 14 de satılacağından isteklilerin o !ııt 
lstanbul ithalat giimrüğünde 6 No. lu satış anbarında h 
bulunmaları ilan olunur. (50 42) ./ , 

Tayyare Piyango müdürlüğünd~~· 
Şartnamesi mucibince 5.000 adet takvimin iınalır 4 

talip olanların Eylülün 13 üncü Perşembe günü sAat 
buçutka Komisyona müracaatları. (5378) ~ 

·'"um.7mi Neıriyatı ııe Yazılı leri Müdürü ETEM iZZET 


