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Akalliyet haklarının 
lfimayeıi 

Sel.iz sene evvel Almanya Milletler 
~yetine ııireceği zam~ Lefı!ot!"' da 
k.onıeyde daimi bir azalık 1stemııti. L~ 
~lltan'ın bu iddia11, birçok dovletlen? 
l\İlbJan kartıunda tahaki<uk edemecb. 
~ 0 zaman Lehistan yan daimi 
ı.;,. izahk elde ebneğe muvaffak olmut· 
t~. Binaenaleyh Lehiatan Konseyin dai
llıi izaaı olmamakla beraber, filen daUna 
ı.;,. iza bulundurmak hakkım 1926 da 
tide etmiıti. 

Bu defa Sovyet Rusya'mn Milletler 
~yetine girmeoiDclen bilM~ade 1:,e· 
lıiata;; baıka bir menfaat teuw> em_ıeııe 
~tnıııhr: Akalliyet hukukunun hnna· 
1•si hakkındaki 1919 muahedesinin hü· 
lıiiır.ıiiz olduğunu ilan etmİ§tİT. Lehistan 
lfllJ'İciye Nazın M. Beck, Cenevre'de bü
-.;llıetinin noktai nazamu izah ederken, 
llı~U.edenin fesbedôldiğini sarahatle söy
~ftİr. Mamafih akalliyet bukuk~-
11~n himayea haldondalri muahed~enn 
ı..,. taraflı olduğunu, bazı devletlenn bu 
"-Yıtiarla mukayyet olmadığını söyleye• 
tol., akalliyetler hakkında umumi ve her 
deVıete ,amil bir talwn ahkam kabul 
'dilmesini ve bu ahkam kabul edilmedik· 
~ lebistan'ın da ııkalliyetler hakkında
ltj D>uahedelerle mukayyet olmayacağım 
lıiJ.ıirmi ı tir. 

Alı.aıliyetler, malUnı olduğu üzere, 
di,,, dil veya rri< itibarile bir memlek~~n 
tlı:aeriyetinden ayn olan nüfustur. Du.n
'lnın her memleketinde az veya çok nıs· 
~~t~ akalliyet vardır. En çok akalliyet, 
-.iot-'da Romanya'da, Çekoslovak • 
~•'da vard~. Bu meml~~erdeki ~al-
Yetlerin mıktan umumı nüfusun yuzde 
~ ile kutu araamdadır. Akalliyet 
-ukunun himayesi bakkrnda bir çok 
~letlerle muahedeler yapdmıttJr. Ha· 
' 1919 tarihinde Lehistanla batbca 
llıiittenk devletler arasında imzalanan 
~ede ile, eylül 1919 tarihinde Çekos-

•akya ile bafhca devletler araunda im
~ muahede ile, eylül 1919 tarihin· 
~ \' uıroalavya (o zanıan Sırplar, Hır
~ar ve Slovenler KralhğJ) ile bllofbca 
~ !etler arasında imzalanan mualıedo 
) • kanunuevvel 1919 tarihinde Roman
• ile hathca devletler arasında imzala
~ ınuabede ile, bu devletler akalliyet
ı.,. ~ hukukunu himayeyi taahhüt ebnİt· 
• d.,., Ayni mealde muahedeler Yuua -
::lanıa, Avu.turya ile, BuJııariıtan'la 
AL ~cariatan'la da imza edilmittir• 
ı.~iyet hulnıkuna Ut olan bu abkimuı 

~~ de Milletler Cemiyetine 

il,. vazife Milletler Caniyetini niha
~~ müıkiiller karfnında bll'almuttlr. 
.;-ııiyetlerine l'ena muameleden clolayı 
.ı,.. ~ tiki yet edilen devlet te Lebiat-• • 
~Milleti.,.. Cemiyetinden bir veya iki 
'!;yet dava11 biç bir zaman eksik ol • 
"-ı; • Ancak Milletler Cemiyeti tarafın
~ Yapılan müdahalelerin hiç biri de 
> Yet mevzuu tetkiJ eden akalliyete 
"'dıın edememiıtir. 
l'ı~stan'ın haldı olduğu bir n<ılrta 
"ııdr ki, her memlekette akalliyet bu • 
ti uğu halde bazı devletler akalliyetle
~hukukuna dair biç bir taahhüde ııir
~l\ıı değillerdir. Mesela Almanya, ltalya, 
~ •a, Rusya ve büyük devletlerin hiç 
!it Dıualıede ile bağb değillerdir. O hal
tıı.~liyet hukukunun himayesi için 
.._"'Dede ile bağlanan devletler, ikinci 
loı~de bir devlet zümrni vaziyetinde 
~ edilmektedir. Fransa'mn nüfuzu· 
~.,. tarafa bırakıp ta müstak:il bir si • 
lı.; . takip etmeğe baılayalı Leıb.istan 
~ ~Yasi müsavat meselesine karı: büyük 
~ d "ııasiyet ııöstennektedir. M. Beck'
~d';letlere müsavat temin etmeyen mu· '! ler lıaldundaki sözlerinin mina11 .... 
~iatan tarafından ablan bu adım, 
~Yellerin hukukunu himaye meaele
lıiy ıı de daha ıümullü ve daha ebem
\ b"_lli bir meaele ortaya atmlfbr ki bu 
\ıij'."'Ptonunda Dnzalanan muabedelerin 
~ ~ nıc;aelesidir. Fransa bu muahedele
~ daıyetine iman ebnİt b.ir devlettir. 
~ tarafından imzalanına imzalan· 
>"t ~ı taafiye eden muahedelere ria
~ ~lnıeıine taraftardır. Çünkü bir de· 
~ lııi, Dıuahedenin bir maddesi tadil edil
~ artık ç?rap ipliği ıribi arkası alm-
1."Iİlı Akallıyet hukukunun himayesi 
~tı •ye düıtüğünden dejil, muahede· 
,""ltt ~diline doğru çığır açdacağından 
~llgu için Fransa'mn Leh noktai 
ı. I~ Da iltihak etmemeıi beklenir. 
~ ı.., İ>:lere ııelince; lnııiliz hükiimet
~~ ,akalliyetlerin hukukunu himaye 1 
~~11nde ötedenberi çok riyakar bir 1 
~ 1ı.1_1!'nu oynamıılardır. Akalliyet
ı...~ı.;;:,.""unu himaye perdesi arkasın· 
~dil.J lı İmparatorluğu zamamnda 
\ '~. 1~i. c;n~!' habrlayanlarnmz 
; oı_ ng~z hukumetlerj harpten son· 
\.do,., ''hıı rıyakar siyaseti takip etmek· 
1..""~~ etmitlerdir. Akalliyet hukuku 
\"llin "'~ en büyük ha11aaiyeti lnııil· 
\l"ti~0•terdiği anlatılmaktadır. Son· 
\:, ~ D>urahhaslan iki tarafın rıza· 
~il; anan nıuahedelerin bir tarafın S d bozulamıyacağı hakkındaki 
~liİİ4 e ortaya abmılardır. 
~~.ı:" ~hiatan Hariciye Nazırı Ce· 
~"-ltııil Soylediği nutukla büyuk bir 
'11 '!iYetıeJ .mesele ortaya atmı, oluyor. 
\~'tıde ~ hukukunu. muhafaza me • 
).;' 1ıı-. b m çok eakı tecrübelerimiz 
ı"li· .... t "bel )ıı '•i~ ki ecru ere dayanarak söyle-
~~-., llı"dakalliyet hukuku dııandan 
''""· 

11 
ahale ve tazyik ile muhafaza 

~<İıt Harpten sonraki tecrübe de ea- • . . • 
ı:nııtır. Filhakıka akalliyet 
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İvan Mihailof serbest bırakildı 
Makedonya komitesi reisi bir kaç gün 

içinde memleketimizi terkedecektir 
Bu meıhur- komiteci dün kendi•fyle görüten bir muharririmize 
Türkiyede gördüğü hüsnükabülden bah•etmiı ve mü•takil make
donya hakkında ki 
arzularını anlatmııhr 

Komitecinin karısı 
da komitecidir 
Evvelki alrıanı Edimeden trenle fdı· 

rimize ııetirilen BulgBT Makedonya Ko
mitesi Reisi lvan Mihailof ve madamı 
dün geceyi Emniyet Müdürlüğünde ge.. 
çİnniıtir • 

1 van Mihailof ve karıu evvela isticvap 
edilmiı ve sonra ik;sine odalan göateril
mittir. Her ikisi de yorgun olduklann
d- derhal vyumutlardll'. 

Sabah olunca 
lvan Mihailof ve madamı sabah ed<eoı 

uyaımuılardır. Kabvaltılanru yaptıktan 
sonra derhal isticvap eclilmiılerclir • 

1 van Mihailof ve madamı memurlann 
bakmu albnda sabah aaat 11 de vilayete, lvan Mihailol dün vilayeıten ~ıkarken (önılehi zattır) 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin 
makamma getirilmiıtir. Bu esnada Vali mak mecburiyetinde blıbğmı ve siya.i rine Vali Muhittin Bey kencli,ine ve ma· 
muavini Ali Rıza ve Emniyet Müdürü mülteci olduğunu., söyleyerek naad kaç- damına: 
Fehmi Beyler de bulunuyorlardı • tıklan haklmıda izahat venniıtir. - Serbestsiniz! clemiıtir. 

Muhittin Bey lvan Mihailof ve Madam M1bailof, İ•tanbulda ne kadar otura • lvan Mihailof "nerede oturacakSJruz?., 
Mihailofu knaca isticvap ebnittir. lvan cağı b4kında henüz bir lıarar veremedi· eualine de Açei isminde bir doıtu oldu-
Mihailof, "Bulgariotandaki aiy..,i hadi- ğini, )ikin ilci üç ııün içinde vaziyetin ta- ğunu, onun evinde oturacağını söylemit-
ler miinasebetile Türk topraklarma kaç· vazzub edeceğini söylemiıtir. Bunun üze- (Devamı 5 inci sahifede) .... , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Sovyet Rusya Milletler 
cemiyetine kabul edildi 

Sulh için uğ
raşıyoruz 

Yalnız cemiyete Sovyetlerden bir rei• intihabı T RüştüB in nutku 
ihtimaline karıı reis intihabı tacil edilecek • • 

-

M. Litvinol 
CENEVRE, 16. A.A. - Konsey ata· 

iıdaki karar suretini kabul etmittir : 
" Sovyet Rusya tarafından Milletler 

cemiyetine girmek meıeleai hakkında a
ııantble reisine ııönderilen 15-9-934 ta• 
ri~J; mektuptaki tebliğatı alan konsey, 
nıısala., dördüncü maddesinin kendisine 
Yerdiği selilıiyete tevfikan Sovyet Rus
yayı, Milletler cemiyetine kabulü asam
ble tarafından kabul edildiğ andan itiba-

ren, konıeyin daimi izaaı olarak tayin e
der. J(OMey bu kararın tasdik.iıü asamb
leye taTwiye eder.,, 

CENEVRE, 16. A.A. - Deyli Teleg
raf muhabirinden ı 

Sovyetlerin akvanı cemiyetine girme
leri için tertip olunan davetname 30 
dan fazla milletin mümeuilleri tarafm
dan imzalanarak Moskovaya telgrafla 
gönderilmiıtir. Sovyet hükumeti bu da· 
veli kabul ettiğini hemen lııi!dinniıtir. 

Akvam cemiyeti meclisi, bu ııeceki fev 
kalade toplanb11nda, rey verenlerin it
tifakile, Sovyetlere daimi bir azalık tah
sisini kararlatt'ınmfbr. 

Panama, Portekiz ve Arjantin müsten• 
kif kalmıılardır. Sovyetlerden bir reis 
seçilmesi ihtimalinin önüne ııeçmek kay
gusu ile, Akvam cemiyeti meclisine reis 
seçimi ,Sovyetlerin i.zalığJ katiyet kes
pebnezden önce, salı ııünü yapılacak
tır. 

Müstenkif kalanlar 
CENEVRE, 16. A.A. - iki sülüs ek· 

seriyet fazlasiyle temin edilmit olduğu 
için Sovyet Rusya miDetler cemiyetine 
dahil addolunabilir. 

Sovyet cevabJDJn okunmasından son
ra, M. Benes isim çağmnak suretiyle re
ye müracaat ebniıtir. Almanya ve Ja
ponya çıkbktan sonra konseyde kalan 
13 azadan onu "evet,, demitler ve Pana
ma, Portekiz ve Arjantin müıtenkif ol-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Obersalsberg'te Hitler'in hö,kü. (Yazısı 4 üncü sahifede) 

mesel~i m~~ bir meseledir. Biz bunvn menfaatleri ile telif etmekten ibarettir. 
~~e~.m;,>'.etın~b ve b".ezaketini bilcliğimiz Yeni devlet, vatanda§& çok ağır külfetler 
ıçnı ır 1

, t".rı te ır misline tesadiif edil· yükletiyor. Ekaeriyet hu külfetlere sevi-
meyen bir ıı yaptık: Yunanistan'dak' · k ti k )' 
Türklerle Türkiyedeki Rumları m"Lad:_ ııe sevıne a amr en, aka) ıyetin muka-

uu ~- vemeti değilae bile her halde lakayclisini 
le ettik. Bu mübadeleden sonra Türkiye görünce, bu ziimre haldcmda husumet 
en az akalliyeti olan bir memleket hali. bealememe•ine imkin yoktur. Akalliyet 
ne gİrmiıtir. Bütün akalliyetler İ•tanbuJ- meselesi bir hükUmet meselesinden zi. 
daki bir avuç nüfustan ibarettir. A vru- yade vatanda, zümrelerinin hiribirile 
pada otuz kırk milyon akalliyet olduğu- olan münaıebetleri meıelesidir. Hüku • 
na göre, bu, bütün dünya akalliyetleri metin bile ekseriya nüfuz ve salahiyetini 
hakkında tatbik edilemez. Diğer taraf· kullanmakta müıkülat çektiği vaziyetle• 
tan temsil suretile akalliyetlerin ekseri- rin Hlabmı beynelmilel muahedelerde 
yet içine karıımaları da iltizam edilmedi. aramak hayal peıinden ko~mak kadar 
ğine göre, akalliyetler için yapacak ye· beyhudedir. 
gine fey, kendi varhklarını ekseriyetin Ahmet ŞOKRO 

Hariciye Vekilinin 
autku Cenevrede 

alkışlarla Karşılandı 
CENEVRE, 16. A.A. - Anadolu a· 

janaının hususi muhabiri bildiriyor : 
Asamblenin umumi müzakerelri esna

sında Tevfik Rüıtü Bey 8fağıdaki nut• 
ku aöylemiıtir ı 

" Reis Efendi, geçen aaamhleden beri 
murur eden devrenin vasfı mümeyyizi, 
Türkiye için, bütün memleketlerle tetri
ki meıaiıinin devamı ve ıulh ve müsa1e
me11 faaliyetinin tazifi olmuıtur. Bu hu• 
susta yalnız Balkan komıulariyle olan 
yeni muabedelerle tar ki Akdeniz komı u• 
!arımızla aktedilen mua~edeleri ve Orta 
Asya devletleriyle sıkı bir mukarenet i-

(Devanıı 2 inci sahifede) 

Mısır ve Yunan 
Gümrükleri 

Bir tetkik heyeti V ekale
tio emrile buralara gidiyor 

Giimrülder ve inhisarlar Vekaletinin 
gösterdiği lüzum üzerine Yunanistan ve 
Mısır ııümrük teıkilahrun muhafaza iıle· 
rinin tetkiki için İstanbul ııümrükleri 
Bapniidürü Seyfi Beyin riyaseti albnda 
bir heyet yann ıelırimizden hareket ede
cektir. Ege vapuru ;ıe gidecek olan he
yette Seyfi Beyden maada lstanbul Güm 
riik Muhafaza Batmüdürü Hasan Bey 
ye daha bir memur bulunacaktır. 

Heyet buradan evvela Pireye gidecek· 
tir. Pirede vapurun kaldığı saatlerden is
tifade edilerek PJre giimriikleri tedcıik 
edilecek ve oradan ayni vapurla lskende
riyeye gidilecektir. Heyet tetkikatmı sü· 
ratle yapıp ayni vapurla avdet etmeğe 
çakfacaktır. Tetkik edilecek itlerin mev
zu.unu muayene uıUlleri, rıhtım muame
leleri, muhafaza tertibatı vesair ııümrük 
itleri tqkiJ etmektedri. 

Dün bu hususta kendiaile ııörÜJen bir 
muharririmize Gümrükler Batmüdürü 
Seyfi Bey demi§tir 1ci: 

- V ckaletten aldığumz emir üzerine 
Yunan ve M11ll' ııümriik ve muhafaza 

Hasan ve Seyfi Beyler 

tepwah üzerinde tetkikler yapmak üzere 
lstanhul Muhafaza Batmüdürü Hasan 
Beyle birlikte salı günü Pire ve l ıkende· 
riyeye gideceğiz. T etkikatmuz :ıs ııiin 
l.adar devam edecektir,.. 

Cenevre' de Sovyet Rusya 
reye iştirak edenlerin ittifa
kilc Milletler Cemiyetine ka 
bul edilmiştir. 

Tel: { Müdür: 243181 Yası itleri müdürq ı 24319. 
)dar• •• Matb•• ı 24310. 

} Belediye intihabı 

Şehir meclisine girecek 
aza namzetlerinin 

seçimi bugün başlıyor 
Yoklama talimatnamesi ilk olarak 

bugün Fatih'te tatbik edilecek 
Kadınlar Birli(iinln Türk Hanım

larına beyannamesi 
Belediye intihabatı bazırlıklan 

faaliyetle devam ebnektedir. Her ta
rafta asılan intihap defterlerinde, 
vatandqlar, kalabalık bir kütle ha • 
)inde isimlerini aramaktadırlar. Rey 
...ııihi bütün vatanda§ların intihaba. 
ta candan ittirak edecekleri anlatıl
maktadır. • f 

Türk kadın birliği, belediye inti
habatı dolayısile, kadınların bu yol
daki vazifelerini hatırlatarak Türk 
kadınlanna hitaben bir beyanname 
netrebnittir. Bu beyanname ıudur: 

Türk kadını. 
Kajjnı ba,.nda batlıyan iatikl<il 

Nılafı, hıMnı tarihin derinliklerinden 
alır. Sen ta o andanberi irini ae11e se
ve bQfarmalıtasın ve böylece dün>a 
kadınlığı içinde bugiin tarihine ve sa• 
na yakııır bir yerin vardır. 

Bunun için elbet aen belediye ae • 
çim günü de ae11gili yurdunun yolun• 
da kendi değerini göreceksin. 

Bir kimsenin Hçmek ve aeçilmelı 
hakkı çok insanca ile milletçe ifidir. 
insan bunu kullandıkça bütünlüğünü 

(Devamı 2 inci sahifede) Nahiye Hanım 

Çocuğunu Marmara da 
- boğan ANA! 

Dün bu yürekler acısı facianın 
muhakemesine başlandı 

Katil ana deli mi? 
- 'Aill' uza Mlonu 
hmc.a hınç doludur. Her• 
ku maznun mevkiinde 
:ve bir silabaız jandar• 
manm muhafaza.&ı al • 
tmda oturan auçlu ka· 
dını görmeye çahııyor. 

Merakh ve aüalü ka· 
dmlar sıraların üzerine 
çalap erkeklerin omuz• 
)arma abanarak maz • 
nun mevkiine doğru U• 

zamyorlar. Müba§ir 
Kadri efendi umiin •• 
rasındaki bu hercü

mercin önüno geçnıe • 
ğe çabıll'ken suçlu kA• 
dm da etrafına bakıyor 
ve kendisini ııörmek İ· 

çin tehalük ıröaterenle • 
ri hayretle süzüyor. 

Bu kadm toparlalC 
yapılr, tombulca, beyaı: 
yiizlü , aiyah çarıafh, 

kısa boylu ve biraz saf. 
ça ııözükiiflü. Küçücük 

ııözleri beyaz , ablak Çocuiunu vapurdan deni a atan Ayıe Hanını. 
bir çehrenin üzerine bj, emniyet memu runuıı refakatinde •• , 
yapııhrılmıı iki aiyah boncuk ııibi. - Kim bu kadm? 

Hakimler mahkeme salonunda •Ü· - Ne yapmıı? 
kiinetin teesaüaünü, herkeain yerli - Kocasmı mı öldürmüı ?, 
yerine yerlepesini bekliyorlar :ve - Ev mi ya~•§? . , 
herkes biribirine soruyor: (Devamı 2 ıncı aahıfcde) 

,nıııııunıımınınu ıııııııuuııııııa1111111111111111Uı111ınıumnnımmn111111111111JJ1' 

Görüşler 

lvan Mihailof/'a Teskere: 
Maheılonya homite•İ reisi 

bahtı kara hemferİm, 
Sana bu aı;ılı teskeremi fU• 

nun için yazıyorum: 
Şimcli senin sinirlerin oh ya

yı kaclar gergindir. Bütün mtıle· 
kelerin up uyanıktır. Heyecanla
rın daha derinle,mif ve daha 
6enİflemİftİr. Sezi1, anlayıı ve 
ılu;yufta elehtrihten daha çoh 

E hassaslaşmııınılır. Kalanla cluy
E ıluhlannı yüreğinle, ve yüreğin
~ le dinlediklerini halanla . ılüşü
l!E nüp muhakeme edecek bır hal
E desindir • işte tam :ııra; senine le konuşacak tam sıra, bu ııra
;;;; dır. Eğer bir iki halta önce söy
;;;;; leseydim belhi ılinliyecektin; a faha ya anlamıyacahtın veya işit-

iilllllmllUDlllllWJlllllHll••wıı• 

Aka GONDOZ 
memİf görünecek.tin. Bu bir suı; 
değildir, bir psikoloji aklıdır. 

Amma bugün öyle değildir. 
Bugün acılar, ıztıraplar ve 

ürpermeler içindesin. Bin bir ö
lüm tehlikesi ge~irdin. Balhan
/arın çakmak taşları ayaklannı; 
orman dalları yüzünü, ellerini, 
ılüfünceler ve işkenceler yüre
ğini dilim dilim yarılı. 

Şimdi bir komşu evinde hor
husuz, işkencesiz, rahat ve in
sanca nefes alıyoraun. 

Ve imanlann insanlara ne
ler yaptıklarını ancak bu rahat §1 
nefesler arasında düşünebiliyor- = 
sun . Sana yapılanların edilen- = 
lerin dünyada daha başha him- ;:::;; 

(Devamı 5 inci sahifede) § 
lllDlllllhii 



Çocuğunu Marma
ra da boğan ana 

(Başı 1 inci sahifede) 
- Para mı çalmıt? 

Ve herkes gene biribirine cevap 
veriyor: 

- Çocuk düşürmüş ... 
- Oğlunu boğmuş .•. 
- Y amyammış, komıusunun ço-

cuğunu yemi, ..... 
- Kocasını öldünuiif, 3 çocuğunu 

da denize atıp boğmUJ .•• 
Fısıltılar bir aralık kesiliyor ve 

salonda reisin hikim aeıi yükseli • 
yor: 

- Hanını adm ne? 
Oturan toparlak yapılı, tombalak 

kadın bön, bön iki tarafına bakına
rak doğruluyor, ayağa kalkıyor, fa.
kat cevap yok. 

Reisin s""i bu sefer daha yük
sektir, fakat daha ıefkatlicür: 

- Hanım adm ne·? 
Toparlak kadın gene etrafına ba

kınıyor, sualin kime sorulduğunu an· 
lamamııtır. Rei•İn, hakimlerin, mü -
başirlerin ve herkesin kendisine bak· 
tığını görünce aoruyor: 

- Bana mı diyon? 
- Oyle ya sana. Adın ne, nere-

li&in, nerede doğdun 1 
- Admı Anfe. lneboluda doğur• 

mıu~ anam beni. 
~ 4 ~ 

Bundan bir müddet evvel Marma
rada işitihnemiş bir facia olmuş, 
Kadıköy vapuru yolcularından bir 
kadın , kucağında ağlayıp duran, i
ki buçuk yaşmda gümüz bir yavru
yu Marmaranın derin aulanna baa .. 
kıp boğmuftu. 

O zaman bu kadının deli oldu 
ğuna hükmedilmit. timarbaneye gön 
derilmiş, müşahede altına alınmış 
ve nihayet adliyeye verilmiıti. işte 
mahkemede adınm Anşe olduğunu 
aöyliyen kadın, çocuğunu Mamnara
nın derin a.ularma gömen anadır ve 
lstanbul ağır ceza mahkemesinin bin 
bir facianın hikayeaile kulakları 
dolmuş hakimleri dünden itibaren de. 
bu facianın elemli aafhalanru dinle
meye başlamışlardır. 

Anıe kendine tevcih edilen aual
ler karımnda evvela hayret izhar et
miştir: 

- Ne diyon sen? Ana evli.dını 
atar mı heç? 

- Oyle diyorlar senin için. 
- Demez ler öyle •.• 
Anşenin dili hem çözülüyO'I", hem 

düzeliyor: 
- Hatırlamıyorum. Bana ara sı .. 

ra cinnet gelir. 
Kaybeder:m kendimi. ihtimal böy

le b ir hal olmuştur da o zaman yap· 
mışın1dır, amma bi1m.iyorum. Siz be-
ni bir kere doktora gösterseniz fena 
olmaz. Benim ara sıra gözüm kara
rır, ne yaptığımı bilrnenı . 

Tevkifhane, maznunlara müdafaa 
usulünü bir avukat kadar ve belki 
daha iyi öğreten bir mektep halin .. 
dedir. Anşenin de bu mektepte ög • 
retildiği anlaşılıyordu ve biraz ev -
vel maznun yerinde oturan aaf ve 
bön Anıe değişmit, onun yerine ne
rede olduğunu ve ne için sorguya çe
kildiğini pek iyi bilen ye anlayan Ay
şe gelmiıti. 

Sırasile ıa.hitlerin dinlenmeaine 
başlaıftyor, ilk dinlenen f&hit Ayşe
yi poliae yakalatan Saffet Beydir. 
Diyor ki: 

- Ben çocuktan çok severim. 
Vapurda ağlayan bir çocuk aeııi duy
dum. Sesin geldiği tarafa bakmca 
bu panınun kucağında ~omhul, sa
n ıaçlı, iki, üç vaşında hır yavrunun 
ağladığım gördüm. . . . 

Bir müddet aonra sea kesılmıştı. 
iskeleye çıktığımız vak.it ise kadının 
yıı.nmda çocuk yoktu. Merak ettim 
ve kendisine çocuğu ne yapbğını sor• 
dum: 

- Anama bıraktım, dedi. Maa.ma· 
fih vapurdan böyle bir çocuk çık
tıi\ını görmedim. Bu sefer fÜphelen
d:m ve JÜphclerimi polise anlattım. 

Saffet Beyden sonra 13 - 14 Yat· 
larında bir mektepli dinlendi. 

O da vapurda bu hanımın kuca. -
ğında bir çocuk gördüğünü, bu ço
cuğun ağladığını, bir müddet sonra 
ağlamanın keıildiiini, ve çocuğun or• 
tadan kaybolduğunu, faka.t kadının 
çocuğu denize athğlDl görmediğini 
söyledi. 

Uçüncü ıahiı Anenin yengui 
Fethiye hanımdı. 

- Ayıe bize misafir seldi, çocu
ğu bizde idi. Ayte de iki gün mi· 
safir kaldı· Çocuğu aldı .gitti. Sonra 
onu denize atıp boğduğunu gazeteler-
de okuduk,. dedi. . .. 

Dördüncü §Ahit Hatım efendı u
minde birisi idi. Bu adam Ane ha -
nımın evvelce kocaıı imiı. 

- Ben lstanbulda idim. Ante de 
lneboluda. Sılaya gitdim bir gün' 
baktım An~e gebe. Biraz aıkıladon. 
.(öyde bir ihtiyar kon>Judan gebe 
kaldığını öğrendim ve Anşeyi bırak• 
tmı. Babası banş.maınız için çok yal
vardı amma barışmadık. Boğduğu 
çocuk o ihtiyar adamdan peydahla -
dığı çocuktur, benim çdcuğum değil
-lir, dedi.,, 

En son tahit Anıenin ba.ba.sı Ah • 
.net ağa idi. 

Reis kendisine baba olduğunu ha
tırlattı ve: 

- istersen ıahitlik etmekten im
tina edersin, bu benim kıznndır, ben 
ıahitl ik etmem dersin. Bu senin hak
kındır. istersen ;ııhitlik etme dedi. 

Fakat Ahmet ağa ,ahitlik ede • 
ceğini söyledi ve dedi ki: 

_ Bu benim kızımdır. lneboluda 
idi. Orada evlendirmitler, duydum ki 
kızıma iyi bakmıyorlarmış, babalık 
değil mi ac.?dım, yanıma .. aldı~ ço .. 
cuğunu denize attığını go~e_dım, bıt .. 
miyorum, ben de herke• gibı ıonra.• 
d.ın duydum.,, 

Reis ıahitlikten sonra ihtarını tek
rarladı: 

- Sen baba olduğun için bu ,a. 
hitlilır:ten i)lteraen vazıeçeratn, vaz• 
g«09İyDt' muıun? dedi ve hayv ceva-

T cvfik Rüştü 
Beyin nutku . __ 

(Başı 1 inci sahil ede) 
çio tezahür eden fa11lası.z faaliyeti zikre
dec:eğim. 

Bu münasebetle, Türkiyenin neıredil
miyeo, herkeıe malüm olmıyan ve Mil
letler Cemiyeti tarafından usulü veçhilc 
kaydedilmemiş veya edilmek üzre bulun. 
mamış olan hiç bir teahbüt aktetme• 
mit olduğunu söylemekliğime müsaade
nizi rica ederim. 

Herkesin müteaddit vesilelerle cihan 
matbuatında okuyabildiği bir ıeyi bura
da tekrari suretiyle vaktinizi kaybettir
mekten içtinap ebnek iaterim. Yalnız, 
dünyada hiç bir memleketle hayati vey:ı 
aadece mühim •. eaeleler hakkında hiç bir 
ihtilaf olmadığım teyitle iktifa edeceğim. 
Bilakis, herkesle mukarenet yolunda a
zimle ilerliyoruz. 

Bir memleketin siyasi icraatı komşuJa .. 
riyle olan münasebatma göre takdir edi· 
lebilirse, bize tealluk eden kunnda, ge· 
rek Avrupa ve gerek Asya kom1ularnnı· 
zm hükmünü kabul ve bu hususta izhar 
edecekleri noktai na.zara memnuniyetle 
mutavaat, edeceğimizi aöyliyd>iliriz. Bi
:.r.e gelince, onlara kartı en haliaane ve 
en dostane hissiyatla muttasıfıza 

Hanas mueleler 
!-ter devletin en ziyade haaiu bulun

duğu meselelerden biri hudutlarına teal· 
luk eden mesele değil midir? lıte o ka
dar nazik olan bu hudut tahtidi ..-elesi 
hakkında 1 ran ve Afıraniatan, Türkiye
deki do•tlannın hakemliğine müracaat 
etm.iştir. 

Onlara, bu itU-llarından dolayi bu
rada derin minnettarhğunızı bildirmeii 
bir vazife addederim. Bundan baıka, 
Milletler Cemiyetine girmeden evvel ve 
o zamandan beri daima bu Milletler a· 
rasınd3 anlaıma ve teşriki meaai yo
lunda azimle yürümeği bir ıeref adde
diyornz. Bu cemiye_.tin temeli olan fikrin 
en iyi htbikatmdan biri de bu olduğun
dan bütün kalbimizle emin bulunuyo· 
ruz. 

Sulhun mütevazi amillerinden b:ri ola
rak, buraya ha'li icabeden müıkülleri 
tevdi i~in değil, fakat bütün kuvveti
mizle, biLim gibi beynelmilel ahenk 
ve müsaltıme~in artık müphem b~r emel 
değil bir realite olmasını iıtiyenlerin e
serine hadim olmak için geldik. 

ll'lilletler Cemiyeti ülküıüniin tahak
kuku ve elimizden geld:ği kadar ona ha
dim olmak için olan kati arzumuzu ifa· 
de ederken, milletlerin mukareneti saha· 
& ında §!mdiye kadar yaptığım12la gur ..1r .. 
lanmayı düşünmiyoruz. Sadece teveccü
hünüze liıyik olabilmek iddiasını izhar 
etıneği dütiınüyoruz. Çünkü daha da 
yapmak İıtiyoruz. M!lletler cemiyetinin, 
tecrübelerinden iatifade ederek, kaide ve 
u•ullerinin islahı yolunda inkişafı zaru
ri ve as:unblcde bu aelaha matuf muh
telif leklifleri müzakereye koymak su
retiyle bu inkiıafı te~ride büyük menfaat 
mevcut bulunmakla beraber, bu inkitafı 
anarıiye doğru İnhiraf ettirebilecek ve 
bizzat müeıaeıeyi vahim surette zayifJa .. 
tabilecek hu•u•i ve bir an iç.in o!an mü .. 
lihazalann tesiri altında kalmamaklığın 
da büyük bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
zannetınekteyim. 

Müsbct gayeler takib elmek ve onbra 
yapıcı usuller ianeaiyle vaııl olmak ar. 
zuıu hemen hemen umumi olduğunu zan
netmek iıterim. 

5.>vyetlerle tepiki mesai 
Bu iıibarla, buı azanın Mılleder ce

miyetinden ~ıkmasına eıef etmekte ber
devam olduğumuz bir sırada, memleke
timin her zaman iyi dostluk münasebatı 
idame ctmiı olduğu sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetlerinin tefriki meaaiıi temin 
edilerek müessesemizin cihan ıumulleı
mcsi yolunda ıayanı kayıc bir adım atıl
":''f olduğunu g~.rmek benim için bah· 
tıyarl.ktır. Bu buyük memleketin, dost
larınuz Lehistan, Romanya ve diğer k:')m 
ıularımızın teıri ki mesaisiyle, Londra 
muahedderinin tahakkukunu mümkün la 
lan mütecavizin t~ri!i suretiyle vaki 
mÜeHir hizmetini hatırlatmaktan kendi
mi menedemem. 

Ekalliyetler 
Muhterom meslektafım M. Beck tar.o

fınclan ortaya sürülen ve enteresan mü .. 
zakerelere yol açan ekalliyetler meıele
sine gelince, Türk heyeti murahhaaa11 
bu meseleyi daha ziyade beıeriyet zavi
yesinden mütalaa etmektedir. Abli hü
kümlerin teairlerini bazı memleketlere 
tahdit etmek ıuretiyle bunlara hasaasi
yetler te•·lit etmeğe müsait vecibeler 
manzarası verilec•k yerde, bunları bü
tün milletlere teımil etmekte hakiki ve 
a~ menfaat mevclıt olduğu fikrinde
yız. >• 

V ek.il Beyin nutku ıürekli alkıılarl.ı 
bitti. 

M. Bartu, Jon Saymen ve bir çok ze. 
~at Vekil Beyin yanına gelerek hararet
li auretıe tebrik ettiler. 

f':lutuk. a ... mble üzerinde fevkalade eyi 
tesır_. ve ınti.ba bırakmııtır. 

-T uı·kıyeııın Yakın ve uzak bilumum hü
kumctlerle dostane münaaebatta b 1 
d • M"ll 1 u unu g u ve ı et er cemiyetine bir ihtil ... 
fını hallettirmek için değil, fakat cilıa: 
sulhunu böyle dostane siyasetiyle kuv
vetlendirmek arzusu ile geldiğini aöyle
yİşi gayet büyük alili ve takdirlerle kar. 
!ılamruştır. 

bıru aldı. Bu sefer Ayteye sordu: 
- Ne dersin bu tahitliğe? 
Tevkifhanede öğretilmiı ve her ıahit 

karşısında söylenecek sözü ezberlemiı o
lan Ayte gene her zamanki cümlesini 
tekrarladı: 

- Kabul etmem efendim. Onlar beni 
fena yola koydular, namusuma dokundu
lar. Ben onlardan namus davası edece -
ğim ..• 
_ld~i~ makamını iıgal eden Kaıif Bey 

kurausunden doğruldu. Aytenin haleti 
ruhiyesini tahlil etti ve talebini söyledi. 

- Ayteyi, dedi, müıahede altına aldır 
mak lazımdır. Akli vaziyetinin tayini i
cap eder. 

Hal<imlcr hir müddet müzakere etti
ler ve Aytenin tıbbi mÜf'lhede altında 
b~lu~~~rulmak için tıbbıadli umum mü· 
durluı:une sevkine karar verdiler. 

M. SAIT 
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HARİCİ H BERLER 
Şarki Çin Demir.l}olunda 

Bir trene yapilan taarruz
da Sovyetlerin mevkii 

Sovyetler Japonların ittihamına kartı çok 
mukni cevap veriyorlar 

MOSKOVA, 16.A.A. - Şarki Çin de- gelen ilk yardımı tehhura uğratmıılar
miryolunun cenup kumında onbir numa· d.r. Muhafızlar ayni zamanda kcndük
ralı trenin uğramıf olduğu felaket lıak- törler şefinin servis telefonunu da kat
kında liarbinden gelen mütennnİm haber dırm şiar ve kendisinin şömendifer mü
ler, Sovyetler aleyhinde bulunmaktan dürlüğüyle temasa girmesine mani ol~ 
geri kahruyan Japon ve Mançuri gazete- mufardır. Bu sebepten dolayi fİ>mendı-
1erinin hususi bir takını maksal.'Jar gü- fer id;l.resi vaktinde ma\Umat alamamt~ ve 
den haberlerinin tamamen zıddıdır. Har- felaket mahalli ile temasa girememiıtir. 
bin gazeteleri trene taarruz, vuku bul· Harbinden bildirdrğine göre 11 eylül 
duğu ı.rada şimendöfer müstahdiminin.. tarihinde Japon jandarması S:>vyet va .. 
den olan Sovyetlerin ortadan kaybol- tandatlarından 10 k:ıiyi tevlcif etmiştir. 
muş olduklannı ileri ıünuektedirler. Mevkuflar, 11 numaralı tr!IDin müst:ah· 
Hakikat ıudur ki Sovyet memurlar aZA· diminiodendir. Büyük bir fedakarlık ve 
mi feda.karlık ve cesaret göstermiıler- cesaret eseri göstermiı olan bu memur-
dir. Bu memurlar, mütecavizlerin trene !arın tevkif edilmeleri ıömendifer müs-
gİrmelerine mani olmak için icap eden tahdimini arasında büyük bir infial uyan-
kati tedbirleri almıtlardır. Vago.ı kon- dınruttır. Harbindeki Sovyet ceneral 
düktörleri t'iifek atetinin devamı müd· konaolosunun mevkuf Sovyetlere karşı 
delince methal kapularını kapamıılar ve daha eyi muamele gösterilmeıi için bir 
mütecavizler gittikten aonra lokomotif çok defalar ileri aünnüı olduğu metalip 
ve agon kondüktörleri felaketzedelere ancak kıamen tabnin edilmittir. Cene-
ilk yardımda bulunmak üzere icap eden ral konsolos, mevkuflara inıani bir au· 
tedbirleri almıtlardır. Ancak trene refa- retle muamele yapılması ve kendillerinin 
kat ebnekte olan ıilahb muhafızlar bu her türlü tefik muamelelere kartı bima-
memurların gÜn doğmandan evvel treni ye edilmeai için ıerdetmi.t olduğu meta-
terketmelerine mani olmuılar ve bu au- libin iıafı için iarar el'mekte berdevam-
re..te felaketzedelere yapılma11 liznn dır. 

Yahudi ~e~elesi Amerikada ki grev 
Kongra reısı Gold- Şimali Karolin'de bir fab-
manın beyanatı rikaya bomba atıldı 

VAŞiNGTON, 16. A.A. - Mensucat 
CENEVRE, 16 .A.A. - Havas ajansı sanayii i~ç\leri grev komiteai, neşrettiği 

bildiriyor • beyanname ile, milli kalkınma idaresi rei-
Yahudi heyetleri lcomitesi cihan yahu.. si M. Conson'un istifasını istemektedir. 

di kongresi icra komitesi reisi M. Gold· M. Gorman, M. Conson'un, vazifesini 
man ıu beyanatla bulunmuıtur : yapmak hususunda tamamile ac•z göa-

" Lehjstan hükUmetinin her l~rJü ya- terdiğini ıöylemiıtir. 
hudi aleyhtarı temayülle mücadele ve e- NEVYORK, 16. A.A. - Ş'.m•li Karo-
ka:liyetlerin hukuk müaavatmın muha- lin eyaletinde, Burlington'da bir mensu-
faza.mı siyasi bir prensip olarak telak- cat fabrikaıına bomba atılmı,tır. Birçok 
ki ettiğini memnuniyetle görÜyorum. camlar krrdmı§, fakat inıan canına zarar 
Fakat ekalliyet muahedeleri, ekalliyet gelmemiştir. 
hükümlerini kabul etmiı olan bütıin menı - --- ---------
leketlerde ekalliyetlerin bimaycaine dair y J ı k • d 
daimi bir sistem kabulü için ihdas edil- o ar ongresın e 
mi~tlr. Ekalliyet himayesi siateminin u- KONIGSBERG, 16. A.A, - Beynel· 
mumileıtirilmesine dar olan Lehistan milel yollar kongreaine iıtirak etmiş 
teklifi hakkında milletler cemiyetinin ka• olan murahhaslar, şarki Prusyadaki tel 
ran ne oluraa olıun, dünya yahudileri- kik seyahatleri e&nasmda Tanenberg 
nin sulh muahedesiyle teeuüa etmİf o- milli abideaini ziyaret etmiıler ve Pariı 
lan beynelmilel ıisteme mut'lak suretle yollar idaresi müdürii M. Girand arka.-
riayete devam lehinde bulunmaları lü- datlan namına Hindenburg'un mezarına 
zumu aıi.i.rdır . ., bir çelenk koymuştur, Bundan sonra mu .. 

Belediye 
intihabatı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
anlar. Bunu lıullanmıyan çocuklar, 
lıaatalar, mücrimlerdir. 

Türk kadını, yurdun bu iıte de 
unin çalıımanı beklemektedir. Sen ki 
yer yüzünün en İf bilir ve en yurtae. 
ver kadınıaın lıaydi İf bapna ....• 

Türk Kadın Birliği 
Namzetlerin seçilmesine bugün 

b(lflandı 
Cumhuriyet Halk Fırkası int;hap 

yoklama talima.tnameai mucibince, 
yoklamalara. bugiin ba,lanmaktadır. 

Bugün öğleden sonra Fatih kaza
aında, yarın sabah Betiktaı kazasın
da ve gene yarın öğleden aonra saat 
15 te Beyoğlunda yoklama yapıla • 
caktır. Şehir meclisi aza namzetle -
rini, bizzat fırka teıkilat meu..upla • 
n seçeceklerdir. 

Halk. defterleri tetkik ediyor 
lki gÜnlük zaman içinde defterle

ri tetkik eden vatandaşların ali.ka - . 
sı şayanı ıükran bir vaziyettedir. Bey
oğlu intihap encümeni az .. mda.n Na
kiye hanım vaziyeti §Öyle anlatıyor: 

- Aaılı defterlerin önünde biri
ken rey aahibi vatandaılann alaka • 
•ını görmek insanı çok sevindiriyor. 
Herı.- dikkat ve itina ile eamini a
rıyor , buluyor. Uzerinde uzun müd· 
det tevakkuf ediyor. 

Türk camiası, medeniyetin en yük
sek mertebesinde olduğunu, intihap 
vazifesi zamanmda da bir kere da· 
ha gösteriyor. Vatandqlar, defterl&
rin tetkikini ciddi bir iı olarak teli.k
k.i ediyorlar. Beyoğlu mıntakuında
ki ali.kaya bil' delil olmak üzere ıu
nu aöyliyeyim. Beyoğlunda itirazla
" kabul ve tetkik için benim nöbet
çi bulunduğum saatlerde birçok va
tandaşların müracaatile karşılaıtma. 
Bu alaka beni çok sevindirdi. Bu va
ta.ncla,la.r çok sa.mimi idiler. ltirazla
nru dinledik. Lazmı gelen muamele 
yapılaca'ktrr.,, 

Kimler rey verecekler? 
Belediye kanununa göre on aek.iz 

ya~ından yirmi beş yatına kadar ka
dın erkek her Türk belediye intiha· 
batında rey verme hakkını hai:ı: bu -
lunınaktadır. Yirmi beş yatından yu
karı kadın ve erkek her Türk hem 
intihap etmek, hem de İntihap edil
mek hakkını haiz bulunuyor. BiMen
aleyh, bizi yalnız İnıihap etme hak
kını, birisi hem intihap etmek, hcın 
de intihap edilme hakkını haiz yurt
t~ların isimlerini ihtiva ebnck üze • 
re iki türlü defter asılmış bulunmıtk
tadır. 

lslanbulda şehir hududu içinde -
ki köyler de dahil olmak ıizere 
(367) yerde (734) defter asıldır. Bu 
defterlerde rey venne hakkım haiz 
(400) bin vatandaıın isiml<ıri yazılı
dır. 

Numaralı rey pu.Calan 
Halkm intihap aandıkları baım -

da fazla beklenuunAl'>J"İ ve kolayca 

~ahhaılar buraya gelmitlerdir. Belediye 
reisi k endilerine dostane hoıamedi be
yanında bulunmuıtur. 

Rusya Milletler 
Cemiyetine girdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
duklamu bildirmitlerdir. 

Reyler verildik.'.an ıonra, aıamblenın 
reisi M. Sandler, büroyu pazartesi günü 
aaat 10 da ve asambleyi saat 11 de içti
ma davet edeceğini ve ruznameye Sov
yct Ruayanın namzetliğini kaydederek, 
bu huıustaki rapor tanzim edilmek üzre 
meselenin altıncı komisyona havalesi bak 
kında karar verilmesini iıtiyeceğini bil
dirmiştir. 

Sovyet Rusya Milletler Cemiyetine 
pek şerefli t•rait dahilinde girmekte ve 
böyle bir hacliae hali hazırda pek mühim 
bir Jumulü haiz bulunmaktadır. 

Rusyanın cevabı 
CENEVRE, 16. A.A. - Milletler ce

miyeti asambl .. i tarafından M. Litvi
nof'a ııönder'len davetnamede cemiye
tin e.arlı vazifesini bütün mifietlerin iı
tirakiyle oulhun muhafaza ve tensiki ol
duğu beyan edildikten sonra Sovyet 
Rusya cemiyete dahi) olmağa ve kıymet
li toıriki mesaisinden cemiyet!i müstefit 
etmeğe davet olunmaktadır. 

M. Lit."inof nnuiş olduğu cev1'pta 
aaamblerun Ruıyarun teırilü mesaisinin 
zaruri olduğunun Milletler cemiyeti ta
rafından kabul ve teallin edilmit olduğu
nu bildirmekte cılma11na binaen Sovyet 
hükumetinin cemiyet &za11 meyanına gir
mek davetine nıüıbet suretete cevap ver
meğo ve c~i!et dahilinde kendisina ya· 
kıfll~ ~evt?ı ı,gal etmeğe hazır olduğu
nu hıldırmıı ve Sovyet hükumetinin bü
tün beynelmilel teahbütlere ve cemiyet 
mioaki mucibince izi için mecburi ma .. 
hiyette olan bütün kararlara riayet etme
ği tea~h~t cylem~kl., bulunduğunu ili
ve etmııtır. 

Bundan başka Sovyet hükumeti mil!~t
ı.,,. ct;miyeti misakını Briyan - Kello!{ mi
sakı ıle hemanhenk kılmak için cemiyet 
mi,akının )·eniGen gözden geçirilme3ini 
muvaflk olacağına hükmedildiği bir 11-

rad~ cemiyete r.irmekle bilhassa balıti
yardır. 

reylerini verebilmelerini temin için be .. 
lediyece numara puslalan baatml • 
dığını yazmıttık. 

Bu puslalarm numerote edilmesi 
dün bitmi~tir. Pualaların belediyeden 
kazalara gönderilmesine başlanılmış
tır. intihap encümenleri bu puslala
nn üstündeki müntehibin adı ve ad
resi yerlerini doldurup evlere, mün • 
tehiplere dağıtılması ile me~gul ola
caklardır. 

intihap sandıklan eylülün son gü
nü kazalarda büyük merasimle be -
lediye şube merkezlerine götüriilüp 
konacaktır. 

Sandık alayları çok mutantan o -
lacaktır. Bu münasebetle latanbul 
radyosunda Galip Bahtiy:ır, Refik Ah· 
met, Akif Beyler tarafından da kon· 
feranıla.r verilecektir. 

.----
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{'I 

DAKi 
Balkan antantı konseyi 

Ankarada toplanıyor 
Daimi Konsey Cenevredeki toplantıda gelecek 
içtimaın Ankarada yapılmasına karar verdi 
CENEVRE, 16. A.A. - Anadolu ajansının hucusi muhabiri bildiri-

yor : 
Balkan antantı daimi konseyi e vvelisi gün ve dün M.Maksimos'un 

reisliğinde iki celse aktederek ruzrı anıeye dahil meseleleri ve bu me
yanda Sovyetlerin Milletler cemiyetine girmesi, emniyet misakları, 
ekalliyet, Balkan memleketleri arasındaki münasebat ve Balkan an· 
t<ıntının Milletler cemiyetiyle mün asebatı meselelerini derin bir ıaret
te tetkik etmiftir. 

Sovyetlcrin Milletler Cemiyetine girmesi mesele&inde, daimi karı· 
sey dört devletin kabul lehinde rey vermesini kararlaştırmıftır. M~· 
t.::savver veya hali müzakerede olan emniyet misaklarına gelince, daı; 
mi konsey bunları müsait surette karfılamaktadır. Billıa .. a AlulerıiS 
misakı gibi mÜfterek bir denize ko mvu olan Avrupa devletlerini bai
lıyan bir misakın ehemmiyetini kayde lüzum görmekte ve bunurı kı· 
sa bir zaman zarfında aklini temenni etmektedir. 

Akalliyetler muahedeleri bahsında daimi konsey, azasının 
ler cemiyeti müzakerelrinde delaatle tasriha fırsat bulduğu 
hattı hareketini muhafaza etmektedir. 

millet· 
maiilnı 

Balkanlara müteallik meseleler hakında, konsey bütün Balkan deıJ• 
letleıinin teşriki mesaisini temin için çalışmaya devam etmeği kara;· 
laştırmtftır. Konsey Yugoalav kralı Birinci Aleksandr Hazretlerinın 
yakında Sofyaya yapmağı kararlaştırdıklan ziyaretten dolayı meıet• 
ret izhar ederk bu seyahatte sulh eserine ve Balkanlar a11ası yaklaf· 
masına kıymettar bir hizmet görmektedir. " 

.'lluahedelere riayet ve Miı~etler cemiyetiyle teşriki mesai olan Bal· 
kan antantı, 9 şubat 1934 tarihindeimza edilen muahede ile ona merbat 

prntokolü dört devlet namına kaydettirmeğe reisini memur etmiftir. 
Balkan daimi konseyinin gelecek çtimai bu senenin 27 birinci tc'· 

rininde Ankarada olacaktır. 

Ankarada intihabat hazırlıkları 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Belediye meclisi bugün saat on y~· 

dide vali ve belediye reisi Nevzat Beyin riyasetinde fevkalade bir ıç· 
tima aktetmiştir. Toplantıda Anlla rada belediye intihabatının on tef· 
rinievvelde başlayarak 16 teşrir:iev vel akşamında bitirilmesine karar 
vermiştir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası tesk ilôtı namzetlerini teşrinievvel bidtı· 
yetinde tesbit edecektir. · 

• iktisat Vekaleti umumi mü/ ettişliğı 
ANKARA, 16 (Milliyet) ·- iktisat vekôleti tarifeler müdürii 

Hüsnü Bey iktisat vekaleti umumi müfettişliğine tayin edilmşilir. 

Türk dili hakkında bir kon/ erans 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Gümrük ve inhisarlar vekôleti hıt

kuk müşaviri Baha Bey vekil Rana Bey ile vekalet erkan ve memur
larının huzurunda Türk dilinin sadeleştirilmesi etrafında bir konfe
rans vermiftir. 

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

Maarif müsteşarı geliyor 1 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Maarif 

M.üaıteşan Radvan Nafiz Bey bir hafh 
kalmak üzere yarın lstanbula hareket 
edecektir. 

İzmir panayırı dün 
kapandı 

1 Z MIR, 16.A.A.- Beynelm.!lel dör
düncü lzmir panaym dün kapanmıştır. 
Vu münasebet:e bir çay ziyafeti veril
mit ve ziyafete Vali Ki.zun Pata ile müs
tahkem mevki Kumandanı, Belediye rei
si, bankalar ve panayıra iıtirak eden mü· 
esı ıeler müdürleri, panayır koınite:;i1 
matbuat erkanı ve bazı zevat hazır bu
lunmuşlıucdır. Bu panayır 300 bin kiti 
tarafından ziyaret edilmittir. 

iktisat ve Maliye Vekilleri 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Maliye ve 

lktıaat Vekilleri bugün latanbuldan An· 
karaya döndüler. 

Yeni Seyhan Valisi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Seyhan 

Valiliğine tayin edilen Emniyet lıleri U
mum Müdürü Tevfik Hadi Bey hareket 
etmitıir• 

Kral Alekıandr Hz. nin 
Sofya seyahah 

CENEVRE, 16 (A. A.) - Havaı A
Janaı bildiriyor: 

Kral Alekaandr'ın Sofya seyahati 24/ 9 
tarihinde olacaktır. 

PARIS, 16 (A. A.) - Yugoslavya 
Kralı Alekıandr (Alexandre) 9 tqrini
evvelde Parisi resmen ziyaret edecektir. 

Parlamentolar ticaret 
konferansı 

BELGRAD ,16.A.A .- Avala aja11at 
bildiriyor ' 

Bugün beynelmilel dokuzuncu patlt 
mentolar ticaret konferansı Kral Al""' 
ıaodr'm himayesinde merasimle açıla 
caktır. 

Matbuat bu hususta makaleler netı+" 
derek ecnebi murahhaslara beyanı ~o
§l\medi etmekte ve muvaffakiyet dıl"" 
mcktedir. 

Sovyetlerin Berlin ticaret 
mümessilliğinde yaogııı_ 

BERLIN, 16 (A .A.) - Sovyetl•rif'. 
Be.-lin ticaret mümeuilliğinin bulun~ 
ğu binada yanı:m çılanııtır. Haaarat 
himdir. 

Kazanan Mısır tahvilleri 
KAHiRE, 16. A.A. - Yüzde ii% f.;t 

li ve ikramiyeli Kredi Fonsiye tah.-aıe
rinin dünkü çekilitinde : 

1886 aeneıi tahvillerinden 169.001• 
1963 senesi tahvillerinden 429-~ 
1911 seneıi tahvillerinden 31)5.41 

numerolu tahviller 50.000 frank ikrr 
miye kazanmıılardır. 

Almaoyanın ticari 
müvazeneıi 

BERLIN, 16.A.A. - Deyli Tel~ 
muhabirinin bildirdiğine göre, son ,.ı
tistikler, Almanyarun dıı ticaret ... ~· 
zeneıinde 9.000.000 marklık, açık o!dd' 
ğl'AU göstermektedir. Halbuki 1933 ,,. 
nesinde, bu müvazene 66 milyon nıatl' 
fazlaaile kapanmııtır. _./"' 

Kadıköy - Suadiye hattı için Avrupaya sipari~ edilen yeni trıırJI 
vay arabalarından sekiz tanesi da ha •ehrimize getirilmiştir. dt1 

Yeni yapılan hattın Yoğurtçu dan lhlamura kadar olan ~ıs:ru~ğe 
da bu arabalarla tecrübeler yapılmıştır. Resmimiz, henüz ,,ıeırı 
açılmayan kısımda yapılan dünkü tecrübeleri gösteriyor. 



Kale kapıları 
Bu bahsedeceğim kapılar, ls

tanbul surlarının kapısı değil, Ga
latada yolcu salonunun kapıları· 
dır. 

Elbette bu son zamanlarda i
çinizde denizden gelen bir yolcu 
karşılamıya gitmi1 olanınız vaı -
dır. O sırada Galata yolcu salo
nunun önündeki manzarayi nasıl 
bulursunuz?. Tıpkı harp zamanın
da vesika ile feker dağıtan bakkal 
dükkanlannın önü gibi. Liitileyi 
bir tarafa bırakalım ela ip müta
lea edelim: 

Bir müdclettenberi, gümrük
riiler, Galata gümrüğü yolcu salo
nuna ve Galata rıhtımına kimseyi 
bırakmıyorlar. Belki bir kimsesiz. 
kad111, yardıma muhtaç bir hasta 
ueya yabancı bir aclam bekliyen 
hiç kimsenin rıhtıma çıkmasına, 
•alondan içeri girmesine müsaa
de edilmiyor. Salonun bir kapısı 
kapalı, diğer kapısının açık olan 
tek kanadı da bir komiser, bir po
lis, bir gümrük muhafaza memu
rıı ve bir askeri polis memurile 
muhafaza altına alındıktan b01ka 
bu muhafaza tedbiri bir ah1ap 
P<ırmaklıkla takviye eclilmif bulu
ııuyor. Bu kapıların önü her cins
ten, yerli ve yabancı, kadın, er
kek, çoluk çocuk ile doludur. Bu 
halka bir ele yankesici, i1siz, ham
rrıal, serseri, yalınayak b~ıka
bak bir takım çocuklar, arabacı
lar, fôlörler ilave edilirse oradaki 
kalabalığın hakiki halitası yapd
rrıı~ olur. 

Bütün bu tedbirlerin gayesi 
fudur: Gümrükten mal kaçırtma
rrıak. Bu mülahaza çok haklı ve 
kanunidir. Zaten her içeri girmek 
İstiyene, kapıya yapıflınlmıf bir 
kağıt üstüne el yazısile yazılmıJ 
bir maclcle gösteriliyor. Limanlar 
kanununun bilmem kaç mımaralı 
rrıaddesi olan bu hükme göre 
"gümrük ve pasaport muamelesi 
bitmeden halkın yolcularla tema
lı yasaktır,, • Bu ela ôla! Şimdi 
ben sonıyorum. Eskiden halkın yol
cularla temasına müsaade edil -
diği zaman bu maclcle ahkamı ih
ıtıal mi ediliyor, memurlar vazife
lerini yapmıyorlar mı idi? ... 

Bir yolcunun bir fehre çıkar
ken kendi yakınlan tarafından 
ltvrplanmaıını istemesi ve özlen
nıi, bir yolcuyu fehircle kalanların 
tidip rıhtımda kucaklamak iste -
ıtıeleri insanların en temiz cluygu
larından biridir. Yolculuk ve se -
)ahat dünyada bafladı ba1lıyalı 
bu böyle gelmİf böyle gider. Bu
llq hiçe sayamayız. Çünkü tabiata 
zıt hareket etmi1 oluruz. 

Ben ifi föyle tahlil ediyorum: 
Gümrük kaçakçılığının önüne 

~eçmek istiyen memurlar, tedbir 
•ttihaz ederlerken yalnız kendile
l'İııi ve kendi iflerinin kolaylığını 
diifünmekteclirler. Bir memur yal
ltız keneli vazileıinin kolayca ya
~ılnıasını dü,;indüğü anda alaca -
lh tedbir daima halkın külfeti pa
lı...ına olur. Bu gümrük tedbiri ele 
bu kabildendir. 
• Gümrük idaresi mal kaçırtmak 
~!emiyorsa yolcu karfılamaya ge
eıı halkı sokaklara dökmeye sa
~ci-~iyettar mıdır? Ve nihayet bir 
''<ilk hükumeti memuru yalnız 
~rıdinin kolay vazife yapmasını 
ıleğil, i1lerini tedvire memur ol -
ıluğıı halkın ela zora koşulmama -
ltııı diifÜnmeliclir. 

Trenle gelen yolcuları nasıl 
~rrıurlar hudut gümrüğünde ve 
~eıtcle yokluyorlarsa vapurla ge -
erıleri ele gümrük memur/an Ça
"ıdıkaie veya Karadeniz boğazın
ı#~ vapurda yoklamalıdır. Yoksa bu 
lt;,ıkü fekil, halkın sokaklarda 
~lerce gümrük kapısında bekle
~· hele ecnebilerin çokça bulun-
uiz, oralarda çok çirkin bir man

ltctra arzetmekte ve cidden insa -
11111 S<ıbrını tüketmektedir. 

}'arın kıı gelince bu halkın yağL':• altında, kar altında orada 
~ kliYeceklerini diifünürsek bu 
ti birin ne kadar sakat olduğunu 
erh<ıi görürüz. 

L Her halele gümrük idaresinin 
--rakçılığa miini olacak tedbiTler 
'lrasında halkın böyle sıkıntıya ve 
~ra hofulmaıını mucip olmıyan 

•r tedbir bulacağına ve bugünkü 
lcrrl kQt sekli deg" istireceğine itima-

ı . . 
lllız vardır. 

FELEK 
--~~~~~-o-~~~~~~ 

Gümrük hamallarının 
yeni kıyafeti 

~~< Baımüdürlüğü Istanbul güm
~~nde çahıan hamalların hepı;nin 
' .,.;ne benzer kıyafette giyinmelerini 
~afık görmüı ve elbiseler yapılarak 
Ilı. den itibaren hamallara tevzie batJan· 
, tt .... Hamallann yeni kıyfetleri kah
~ caket kasketten ibarettir. Göğüs· 

de birer numara taııyacaklard.r. 

MJLLJYET PAZARTESi 17 EYLOL 1934 
, • 

EH 1 R HABERLERİ 1 
EKONOMi 

Fındık satışı 
Ne halde? --Piyasa bu sene dü~ük ol-
makla beraber ıürüm iyi 

Karadeniz mıntakasından gelen malu
mata ııöre bu sene en çok fındık alan 
memleketler Almanya ve Fransadll'. O · 
çüncii olarak lıalya gelmektedir • 

Fiatlar geçen ıeneye nazaran tabiati
le düıük obnakla beraber iyi denilecek 
bir oeviyedeclir. Tombul iç fındık geçen 
sene 49 lruruıken bu ıene 34,S -37 ku· 
ruıtur. Tombul kabuklu fmdı:klar geçen 
senenin 23,20 - 22,46 kurupuk fiatına 
mukabil bu sene ı6,S · ı9 kurut arasın• 
dadır. 

Tiftik piyasası yükseliyor 
Tiftik piyasasında Abnan ve Rus alı

alığı rekabeti şiddetlendiğinden pİya&a 
90k sağlam bulunmaktadır ve yükselmek 
iotidadı vardır. 

Geçen hafta piyasadan Rualar depoda 
teslim §&rlile ana mal cinsinden 4S ku
ruıtan 2000 balya tiftik ahnıılardır. Al· 
manlar da Kastamonu malındıın 53 ku • 
ruştan ıooo balya sabn almışlardır. 

MAHKEMELERDE 

Bir kadın 
Tevkif edildi 

Bu kadın genç kızları fuh
şa mı teşvik ediyor? 

Diin ı~tanbul Müddeiumumiliği Sul • 
tanahmet birinci sulh ceza mahkemesi
ne EJazizli Makbule isminde bir kadm 
tevdi etmiştir. On bet giindenberi Ga • 
!atada Y eniyolda oturan bu kadın An -
kara Müddeiumumiliğinin çektiği maJı
J"em bir telııraf üzerine burada derdest et 
tirilmit ve mahkemeye tevdi edilmiıtir. 
Mahkemede okunan evrakına nazaran E· 
!azizli Makbule Ankarada bir umumha
ne işletmektedir. Ve genç kızlan fuhşa 
teJvik etmekten, kandırarak fahite yap
tlrgı kızlar da sahte nüfuı tezkereleri çı
lurmalctan uçludur. 

Makbule mahkemede Ankaradan po • 
lisin müıaadesile ıs gün evvel tedavi e
dilmek üzere lstanbula geldiğini •öyle
miştir. Hakim, Maıkbulenin tevkifine ve 
ihtilattan rnenınu bir halde Ankara Müd 
deiumumiliğine sevkedilmesine karar ver 
miftir. 

M. Herdingin uykusu devam 
ediyor 

Evvelki gÜn fazla uyku ilacı almak 
neticesinde uyumağa baılayan ve uyur
ken Alman hastanesine nakledilen Ho • 
landalı M. Herding diin de uykusuna de· 
vam etmiştir. Sıhhi vaziyetinde endiıe 
yoktur. Müddeiumumi muavinlerinden 
F eriıat Bey bu uyuma hadisesini tahki
ka devam etmektedir. 

Birlik gazetesi aleyh:ndeki dava 
Aleyhine açılan bir davadan muhıılıe

me neticesindeki beraet kararını kat'iyet 
kesbetmeden yazcbğı için Birlik gazetesi 
aleyhine tekrar bir dava açıhnıtb. Dün 
bu davaya ikinci ceza mahkemesinde ba· 
kılmrı, Birlik aleyhine siyasi neıriyat 
Yapmak auçundan dolayı açılan dava ile 
birleştirilmesi kararile muhakeme bugü
ne talik edilmiıtir. 

~ovyet muhcndisleri 
Kayscriye gittiler 

Evvelki gü nşebrimize 11 Sovyet mü
hendisi gelmiıti. Mühendislerin arasında 
bir de kadm vardı. 

Sovyet mühendisler yeni açılan men
sucat fabrikasında çalışmak üzere dün 
aktam Kayaeriye hareket etmiılerdir. 

1 l:SORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

15 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARI 

_iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
t.tıkra-..ı dahili ~:H3.S~ Rıhbm 17,75 
1933 Erl'•ni 97 Mümeaail 48,.90 
Onitiirk 2~ oo 

0 
JJ .n 75 

it il 27,45 •• 111 49 00 
.. 111 21.50 ' 

ESHAM 

it Bankası Nama 10 
., ,, Ham.iline 10 
,, ,, Miieaıiı 105 
Türki,.e Cumh.u-
ri:ret Ban"-aıı 56 ~ 
Tram••J' 30.56 
Anadolu Hiı•1> Z7 
Si.·. iiayriye 15,.25 

Reji lı:upoaaua 
Telefon 
Terlı:oa 
Çimeno 
fttibat de7 
Şark de7. 
Bal1a 
Şark m. ecza 

2,35 
lQ,;5 

18 
11,LS 
1:ifl0 
0.85 
l.55 
3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 62~.so Prai 19,13,50 
Paria 12,06 Bel erat 34,83,50 
Nüyork 80~.ı.so MoıkoY• 10,90 
Mil$no 3,26,40 Berlin 1,J~,83 
Cenevre ~ • ..aJ.'5:6 Varıova 4.20 
Ati na 83,63 Buc:lap9fl• 3,96,16 
Briikael 3..,8 50 Madrit 5.81,50 
Amıterdam 1,17.24 Bülcreı 79,32,84 
Sof ya 65,35 Viyana 4.25 

NUKUT (Satı1) 

Xuruf Kuruı 

20 F. Frannz 170 20 1.1 ıYiçre 808 
1 Dolar 117 1 Pezeta 18 

21 Kur. Çek.. 106 1 Mark 49 
l .Şile. Ay. 22 1 Zeloti 20,50 
1 lıterlin 629 20 Ley 19 

20 Liret 216 20 Dinar Sl 
20 LeYa 23 1 Ceı-noyİç -.-
20 F . Belçika 115 Altın 9.23 
20 Drhami 24 Mecidiye 36.SO 

1 Florin 83 Banknot 240 

Maarifte 

Muallimler arasında yeni 
değişiklikler yapıldı 

Birinci teşrin başına ·kadar liselere yeni 
talebe yazımı sürdürü:ecek 

Orta tedri&at muallimlerinden, 
vaziyetlerinde değiıiklik olanlara 
Maarif -kaleli tarafından peyder -
pey tebligat yapılmaktadır. Mektep • 
!ere kadro değil, yerlerini değiJtiren 
hocalara birer tezkere gelmektedir. 
Tezkereler müdürler tarafından ala· 
kadar muallimlere verilmektedir. 

Tebliğ tezkerelerinin arkumın bu 
ay sonunda alınacağı tabiidir . Her 
gün birkaç muallime tezkere gelmek
tedir. Evvelce ajanım neırettiği Maa
rif vekaleti reani tebliğinden sonra 
vuku bulan değiıikliklerden bir kıs -
mıru afağıya ytzıyonız: 

Gazi enatitüıü müdürü Halit Zi
ya Bey rahataız olduğundan mezuni
yet almış, enatitü müdür vekiletine, 
eaki coğrafya müderri&i Sabri Bey ta
yin edilmiıtir. lzmir lise&İ riyaziye 
muallimi Fuat Bey Kabala§ lise&i ri
yaziye hocalığına, Kabatat li&e&İ b"§
muavini Tevfik Bey Haydarpaıa li -
aesi bapnuavin)iğine, Kabat&.§ liseai 
edebiyat muallimi Behçet Bey Hay -
darpafa liseai edebiyat ımuallimliğine, 
Kandilli edebiyat muall:ıni Haydar -
pa§a lisui edebiyat muallimliğine, 
Kabataı riyaziye muallimi Süleynıan 
Sım Bey Haydarpa§a riyaziye mual
limliğine, l&tanbul erkek lisesi mü
dür muavini lhoan Bey Haydarpa§a 
)is.esi müdür muavinliğine, l&tanbul 
kız muallim mektebi dahiliye §efi 
Talat Bey Oavutpafa orta mektebi 
riyaziye hocalığına, Pertevniyal li&e
si edebiyat muallimi Sedat Bey Is -
tanbul erkek liseıi edebiyat muallim
liğine, Kadıköy lisesi edebiyat mual
limi Orhan Seyfi Bey Pertevniyal li
sesi eqebiyat muallimliğine tayin <!dil. 
mişlerdir. 

Maarif vekaleti bütün mekteplere 
dera tevzi cetvellerini göndennittir. 
Mektep idareleri muallimlere cetvel
leri dağıtmaktadırlar. Deraler evvel
ce olduğu gibi, orta kısun muallim -
!erine haftada ı 8 aaat, lise kısmı mu
allimlerine haftada ıs saat verilmek
tedir. Lüzum görülen yerlerde bazı 
muallimlere (6) saatlik ıube dersi 
verilmektedir. 

Haydarp&Ja lioe&indeki tamirat he· 
nüz bitmediği için bu lisenin ikin -
ci devresine girecek talebenin kaydı 

HayJarpafa liaeri binası ay şonuna 
kadar hazırlanacak 

Kadıköy lisuinde, birinci devresine 
girecek talebenin kaydı da U&küdar 
orta mektebinde yapılmaktadll'. 

Haydarpaıa liae&i önümüzdeki ay 
b&Jına kadar hazırlanmıı olacaktır. 

• 

Lise ve orta mekteplerde bakalor
ya ikmal imtihanları devam etmekte
dir. Gazi Osmanpaıa orta mektebin
de riyaziye imtihanından dönen 72 
talebenin imtihanı çarşamba gÜnÜ tek 
rar yapılacaktır. Bu husuota talebe
lere tebligat yapılmaktadır. 

Bu seneki imtihanlarda en çok 
muvaffak olan mekteplerden biri de 
Usküdar orta mektebidir. U&küdar 
orta mektebi bu se.ne 26 mezun ver
miıtir. 

lkmaJ imtihanlan bu ay sonunda 
bitecektir. 

Maarif vekaleti lise ve orta mek
teplere gönderdiği emirde yeni ta -
lehe kayıt ve kabul muamelesinin t~ 
rinievvel ba.§ma kadar devam etme .. 
&ini bildi.rmqtir. Müracaat eden bü
tün talebeler alınacaktır . ., 

Hukuk imtihanını girecek 
talebe 

Hukuk fakültesi eylül devre•i im
tihanları devam etmektedir. Uçün • 
cü sınıfta kara ticareti hukuku imti
hanına giren (ı6) talebeden (S) ti 
dönmÜ§tür. Dün ikinci aınıfta dev • 
Jetler umumi hukuku imtihanı talı -
riri olarak yapılmıştır. 

Bugün de birinci sınıfta tahriri O• 

!arak hukuk b~langıcı tarihi İmli -
hanı yapılacaktır. Bu imtihana ( 400) 
talebe gTI-ecektir. 

Sovyet Rusya' da resim 
Tanınmış bir ressam geldi, Sovyet 
resmini ve san'at telakkisini anlatıyor 

Sovyet Ruıyarun tanınnuı reuamla
nndan M. Guerassimof §elırimize gel· 

mittir. 
Ressam ile gÖrİİ· 

ıen bir muharriri -
mize mumaileyh de
miştir ki: 

- iki aydır Av· 
rupada bir tetkik se 
yahati yapmakta· 
YRD. Pariıe gın.an. 
1 tal yada kal don. Bu
lunduğum memle -
ketlerde çalııbm. Ne 
yazık ki seyahatim 
lstanbulda bitti. Ma· 
alesef lstanbulda an-
cak bir kaç gÜn ka

M. GUERASSİMOF lacağnn ve 20 eylill 

iim. 
de hareket edece -

lstanbulda dünyanın en ııüzel mimari 
eserleri var. Bunlar üzerinde çalııamı -
yaca"--- _,_ müt ifi' 5una \''Uft. eesı m. 

- Rus aanabnın Jıanai esaslara istinat 
ettiiini izah eder miainiz? 

-:- Biz yeni hayatımızla yürüyen bir 
reum sanab yapmak qti)'U"UZ. Biz sa . 
nab lüks bir eıya gibi telakki etmiyoruz. 
Bunu cemiyeti te§k.ilatlandınnak için bir 
v~:~ olarak telilii ediyoruz. 

Bız her aaihaaımn tesbit edihneai Ja
zmıgelen bir devir içindeyiz. Böyle bir 
zamanda Y•tacbğnnızı da biliyoruz, Bu 
s:ofhalan resimle kitlelere gösıemıa, is
byoruz. 

"B". So 
llltn vyet ressamlarının bir düs-

turu vardır. Şekil itibarile realist .. '•'bari) ve oz ~ e sosyalistiz. 
"Bittabi bir çok muhtelif mektep men 

ouplan ~· vardır. F al<at bütün ..._tlı:ar
lar kendı zevklerine gö.e istedilderi tarz
larda çalı§makta serbesttirler 

. "Bütün Sovyet ressamlan • Rabis de
nilen büyük bir resim birliği teıkilab et
rafında toplanını§lardır 

."BuD<lan bafka re....:.U. heykeltraş ve 
mımar!arm da maddeten ali.kadar olduk
·~ Vısekohudojnik isminde bir koope . 
ratif vardır. Ben de bu kooperatif' "d 
re h tind • ın ı a-

eye e azaynn. Kooperatife men • 
~p olan l"esıamJarın eserleri memleke
tin ber tarafına gönderilir. Bundan ba k 
memleketimizde aylıklı ressamlar var§. a 
dır. Bunlar senede 2 - 3 tablo a • 
mecburdurlar Ç"'nkü b" . Y ı>maga 
yade kıymete. ba~arız. ız miktardan zi· 

"Memleketimizde reuamlar için • çok 
it varcbr. Muhleltt komiserlikler kendi 
tubelerine ait resim sergileri yaptırmak. 
tadırlar. Pek yakında Nakliyat Komiser
lii(i nakil vasıtalarına dair bfr resim ser· 

gisi açacakbr. Buna 200 ressam iştirak 
~edir. 

"Geçen sene de Kızılordunun ıs inci 
yıldönümü münasd>etile Moakovada ve 
Leningnıt'ta birer resim sergisi açılmıt 
SOO ressam ittirik etmiıti. Ayrıca JS se
nelik sanat seyrimizi gösteren bir sergi 
yapmıştık. 

- Türk ressamlarmm eserleri ile aJa. 
kadar oldunuz mu? 

- Türk ressamlarmdan bir çoklannın 
eserlerini gördüm. Bilhassa genç Türk 

~ovyet ıan'atkiirının muvallak 
bir eseri 

ressamlarının ıanat meseleleri hak1<mda 
malUnıat sahibi olduğunu öğrendim. 

"Esasen bu ~ide olmaları da lazım. 
dı. Zira Türkiyede yeni bir hayat var. 
Bu hayat yürüyor. Ressamların bunu 
teıbit etmeleri lazımdır. Bunu söylerken 
bir !"Y teklif etmek istiyonım: Bir teşeb· 
büs yapılsa ve bütün Tüıic: resaamlan 
Moıkovada ve Rus ressamlan lıarıılıldı 
olarak latanbulda bir sergi açsalar çok 
iyi olur. Bunun kavilden fiile çıkması 
için ben, §ahsan uğra§acağım.., 

Ressam A. Guerauimof Rusyanın ta• 
nınmış reuamlarmdandır. Ahr ismindeki 
teşkilatın azasıdır. 

Sovyet Rusyanm büyükleri olan Le · 
nin, Stalin, Voroıilof yoldaılann resim
lerini yapmış ve bu resimler memleketin 
her tarafında bütl!n müesseselere çoğal
blarak gönderilmiitir. 

Ressam memleketine dönünce iki ay· 
lık seyahatına ait resimleri gösteren bir 
ıergi açacaktır. 

BELEDiYEDE 

Şehir tiyatrosun_ 
daki istifalar 

Vali ve Belediye Reisi Bey 
va:ıiyeti izah ediyor 

lataniıul Şehir Tiyatrosundan bazı ar
tistlerin istifa ettiklerini evvelce haber 
vermiştik. Şehir Tiyatrosundan bir kaç 
arti&tin çekilmeai üzerine birtakım şayi
alar çıkmış, tiyatronun dağılacağı ıayia· 
lan bile ortalıkta dolapnağa başlamı§C:ır. 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey dün, 
Şehir Tiyatros11nım vaziyeti hakkında 
gazetecilere ıu izahatı vermiıtir: 

- Şehir Tiyatrosundaki bazı İ•tifalar 
bizim için büyük bir mesele teıkiJ et -
mez. Bilakis burası bir mektep mahiye • 
tinde telakki edildiği takdirde, bunun ai
Jlf'Sinden n ••• ,el<küllerin çıkması ve 
ı=mlelıe t. -....;ıne hi:ıımetinin, İstanbul 
Şehir Tiy• . .rosuaun kı:ımen omuzundan 
alınarak baıl<a letekküller tarafından da 
tabnin edilmeai, memleket i.daresi mes' -
uliyetini deruhte etmit olanlar için mu
cibi §ikayet değil, bilakis mucibi memnu· 
niyettir. Elverir ki bu efendiler muvaf
fak olsunlar. Ra§İt Rıza Beyin maaıı me
selesine ırelince: R~t Rıza Bey §oİmdiye 
kadar figüran talısiaatmclan ücret alıyor· 
du. Şimdi kadroya alrnmııtır. Bizim kad
roda iıae ( 165 - ı 70) liradan fazla maaı 
yoktur. Ertuğrul Muhsin Bey de dahil 
olduğu halde, kendiıine kadroda (200) 
lira tal>Ka edihniı olması, ırene lıaldoın· 
da takdirkirbğın bir delilidir. Filvaki 
Muhsin Beye rejt.örlük için ayrı bir Üc· 
ret veriyoruz. Bunu çalıştığı müddetçe 
alır. Netelcim yaz mevaiminde rejisörlük 
hakkı almaz. Bıma mükabil Tiyatro Mek 
tebindeki ve Konservatuvardaki deule
rini ücretsiz ve maaııız olarak verjr. Bu 
izahatı vennekten maksadım, Raıit Rı • 
za Beye maaş noktasından bir gadir ya
pıldığı iddialannı karşılamaktır. 

Şehir Tiyatro&u liyakatli aanatkarlan 
ile kuvvetli bir nüve, bir çekirdek halin
dedir. Elimizde böyle kadro bulundukça 
nokaanlarını doldunnak ve muhterem hal 
knnızın temaıa ihtiyaçlarını tatmin ede· 
cek bir heyet çıkarmak her vakit kolay 
ve mümkündür. Bu ayrılıktan tiyatro i • 
çin hiç bir endişe mevzuulıalıeolamaz. 
Şehir Tjyatrosu muntazam ve kat'i adını 
!arla bir tekamül devre.indedir. Hiç bir 
mania bu tek8mülü durduramaz, ve dur
duramayacaktır • ., 

POLiSTE 

Dün iki 
Yangın çıktı 
Samatya'da ve Bakırkö
yünde çıkan yangınlar 

Dün tehirde iki yangın olmuı-
tur: 

ı - Samatyada Merhaba sokağın
da oturan debfıai Diınitrinin evinden 
henüz anl&Jılamıyan bir aebepten yan 
gın çıkmııtır. Ate§ bu ev tamamen 
yandıktan sonra oöndürülebilmiıtir. 
Tahkikata devam edibnektedir. 

2 - Bakırköyünde gramofon fah 
rikaaı civannda mühim miktarda ot 
yığını tutuımu:ı, fakat itfaiye tara -
fından geniılemeden aöndürülmüıtıir , 

Sultan selimde eroin! 
Emniyet müdürlüğü kaçakçılık biı

r<>MI memurları diin Sultanoelim ci
varında Naciye hanını ianinde biri • 
nin evini ba&mJ.şlar ve bir miktar e· 
ro.inle, eve müdavim üç barunu ıeroın 
çekerken yakalamıılardır. 

'Y..dmlU" ihtiaıu mahkemeıine ve
rilmitlerdir. 

Bir otobus çarptı 
Cibalide , tütün dep06u bekçile 

rinden Bekir efendiye §Oför lıımail 
efendinin idaresindeki otobüs çarp
mıt, hafifçe yaralanmaaına sebebiyet 
vennittir. 

Tramvaya atlamak isterken 
Bebek - Eminönü ha tbnda iıliyen 

674 numaralı tramvay araba.sına at -
lamak iıtiyen Todori isminde birisi 
nıüvazeneaini kaybederek diifmiit, 
muhtelif yerlerinden yaralanmııtır. 

Ekalliyetlerin yardımı 
Ermeni, Rum ve Musevi cemaat -

leri, Tayyare Cemiyetine yardım için 
faaliyete geçmiılerdi. Şimdiye kadar 
Ermeni vatand&§lanınızm cemiyete 
vermeği taahhüt ettikleri para mik -
tarı 3S,OOO lirayı geçıniıtir. 

Şehrimizde mevcut 50,000 kadar 
Enneıüden mali -.aziyetleri müaait o
lan 30,000 nin cemiyete aidat vere
rek bu hayırlı teberrü itine daimi te
kilde ittiri.k edecekleri anlatılmak • 
tadır. 

Toplanan para 4000 liradan faz
ladır. Bu sene zarfında verecekleri 
paralarla bir tayyare almak müm • 
kün olacakbr. 

Musevilerin cemiyete teberrü et
meği §İmdiden taahhüt ettikleri pa -
ra miktan 18,000 lira kadardır. 

Rum vatandatları namına teber
rü kaydına henüz yeni baılarunakla 
beraber yakında mühim neticeler alı
nacağı ümit edilmektedir. 

200 İtalyan talebesi geliyor ı 
Yann ıehrimize 200 kadar ltalyan ta· 

!ebesi ııelecektir. C. V. F. lıalyan genç 1 
Üniversiteliler Cemiyetine mnsup olan ' 
talebe iki gün şehrimizde kalacaklar -.e 
perıembe günü momleketlerine döne • 
ceklerdir , 
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Uzun yaşamak! 
Herkes uzun yaşamağı ister. 

Vakıa yirmi yaşındaki delikanlı 
hayat hakkındaki telakkilerini so
rarsanız şu cevabı alırsınız: 

- Elli yaşına hadi çok çok alt 
mışa kadar yaşayım kafidir. On -
dan ötesini istemem! 

Fakat bir ele bu el elikanlının 
altmış sene sonraki halini bir dü-
1ünün : Azraille arası hiç iyi de
ğildir. ölümden bahsedilmesini 
bile iıtemez. Kendi akranların -
dan ölenlerin yapnı bile kasten 
büyük gö•terir. Keneli YQfını hiç 
bir zaman aöylemez. Zanneder ki 
hemen "ecel., bu mühim ilfaatı 
cluyuverecek: 

- Aman, diyecek bakın şura· 
da bir aclam unutmUfum. Meğer 
onan vakti gelmifmiş! ... 

Zaro Ağa gibi Azraili 150 kü
.Ur sene alclatanlar pek nadir•e 
de, onu bu suretle , hayli avatan
lar çoktur. 

Maksat: Uzun y01amak. Müm· 
kün olduğu kadar uzun yCJfOnta.k! .. 

Ve sonra biri hayattan veda e
dince, hiç olmazsa "bakide kulan
lara ömrü tavil!,, niyaz etmek! 

insanların hayata karşı büyük 
bir hiz.meti var: Ona bu kadar 
bağlı oldukları için sonunda iha
net görüyorlar. Fakat gene hayatı 
seviyorlar ..• 

Bu zaaf malum olunca, ona 
karşı ilaçlar ela aranıyor .•. 

Bulgariıtanda bir doktor Men
çikof çıkıyor ve diyor ki: 

- Uzun yaşamak için yoğurt 
yemelidir. 

Bi başkası •arımsağın, sihhat 
üzerinde şifalı tesirleri olduğunu 
iddi<ı ediyor. 

Doktorlar, her türlü 
mallerden tevakki etmek 
geldiğini söylüyorlar; 

suiisti
lazım 

Sporcular, vücudün iflenmesi
ni, ôlimler kalanın işlenmesini söy. 
lüyorlar ... 

Velhasıl maksat uzun Y"famak 
ve bize emanet edilen hayatı 
mümkün olduğu kadar uzun za -
man ıonra faizsiz olarak Azraile 
teslim etmek ... 

Şimdi de profesör Şekip Bey 
çok )'Cllamak ve çabuk ihtiyarla -
mamak için gülmeği tav•iye edi
yor.. Vakıa fikir yeni değildir. 

Gülmek her zaman için insanın 
sıhhati üzerinde büyük tesirler ya· 
par. Gamsız adam, gülen adQm, 
nqeli adam daima sıhhatlidir. Fa
kat sıhhatli olduğu için mi güler, 
yoksa güldüğü için mi "hl.r:;.ii
clir, bu noktayı pek iyi bilemiyo
rum. Alakadar doktorlar ve ruhi
yatçılar bizi bu hususta daha iyi 
tenvir edebilecek vaziyettedirler. 

fakat unutmamak lazımdır ki, 
elem c.e oaı.en nayata lazımdır. 
Elem ve ıztırap hayatın tuzu ve 
biberidir. 

Nasıl ki insan, daima tatlı, 
mahallebi yemekten usanır, ve ek
seriya , tuzlu, baharlı, biberli ye
mekler arar•a kalp te hayatın bü
tün komik manzaralarından usan· 
clığı zaman, b{rkaç damla göz ya
pnclan kuvvet alır. 

Belki gülmek uzun hayat te -
min edebilir. Fakat ıztırapla ka
Mfmıı hayattaki dalgalar ve rr.ün· 
haniler, doğumla ölüm ara&ında 
sode gülmekle geçen düz çizgiden 
daha uzun bir ömür vücuda .;>?ıır
mek isticlaclındadır. 

Acaba onun için mi, yirminci 
aıır medeniyetini bu kadar met 
ue sena ediyoruz. 

Güleriz ağlanacak halimize!. 
Mümtaz FAJK 

Fırkanın sporcu
lara hediyesi 

C. H. Fırkası umumi idare heyeti bu 
sene yapılacak bütün T ürlciye - ıam· 
piyonaları birincilerini saat, kalem gibi 
münasip hediyelerle sevindinneğe karar 
vermiıtir. Ôtedenberi yalnız idman Ce
miyetleri İttifakı madalyau alan genç • 
!er bu sene bir de Fırkanın hediyesini a· 
lacaklardır. Sporu teıvik nokta1tndan pelı 
yerinde olan bu karar gençleri timcliden 
hızlandrrmııbr. --Vilayetler araıında hava 

postaları 
Havayolları idaresi, muhtelif vi

liyetlerimiz arasında yeniden tayya
re poataları teıiıi hususunda bazı ye· 
ni kararlar vermi~tir. 

Oğrendiğimize göre, önümüzde -
ki bahardan itibaren, ş,ehirler ara -
.sında.ki tayyare seferleri arttırılacak, 
Edirne , lzmir, Sıvas ve Balıkesirle I• 
tanbul arasında yeni hatlar teıiı e
dilecektir. 

Bu ıuretle birçok şehirlerimiz ha
va yolile de biribirine bağlanmış ola
caktır. 

Diğer taraftan, açılması takarrür 
eden Diyarıbekir . lstanbul hava poa
taamın gelecek haftadan itibaren bat 
laması muht~~eldir 
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Münihte en çok göze ne çarpar? - Almanya
dan çıkış • Yeni Alemde seyyahın manası -

Avusturya Gümrük memuru ile bir çift söz ••• 
Oberammergau'dan sonra Al- çiyor, geçerken herkes elini kaldı-

manyadan çıkmak için takip ettiği- rarak Faşist selamı vermeğe mec
miz yolun istikameti şu idi: Ethol, burdur. 
Garmisch, Partenkirchen, Walche- Münih fehrinin Berline karşı son 
see gölü, Kochel, Münib, Bershtes- mukavemeti Hitler'in iktidarı eline 
gaden, Salsburg. Bu yol cenubi Al- aldıktan sonra yeni idari teşkilata 
manyanın en güzel bir mıntakasın- tabi olmak istememesidir. Berlin-
dan geçiyor. Büyük bi~ kısmı çok den tayin edilecek valinin Münih'e 
iyi asfalt olarak yapılmıftır. Geri ayak basar basmaz, tevkif edilece-
kalan kısımlar da yapılmaktadır. ği söylenirken bir emrivaki ile Ba-
Bu yol üstünde binlerce işçinin ça- viyera' da diğer Alman hükumet-
httığını gördük. Anladık ki Alman leri gibi, Berline tabi olmutlardır. 
hükfuneti bu yola büyük ehemmi- Bununla beraber Münih eski, 
yet veriyor ki bu da yerindedir. müstakil ve zengin bir memleket 
Çünkü buraları ötedenberi büyük payıtahtının bütün liususiyetlerini 
bir seyyah kalabalığı celbediyor. haizdir. Şehrin ortasında bulunan 
Yeni seyyah timendiferden ziyade Wittel·bach hanPrl-· ... ·ı 
otomobil ile seyyahat ediyor. iyi Hohenzollern saraylarından daha , 
ve muntazam yol bulamayınca süslüdür. tıu sar-,_ . 
gelmez. dasını dolaıtık. Her hükumdar ı;e-

Seyyah celbine ehemmiyet veren lip geçtikçe kendisine bir daire 
nemleketlerin nazannda otomobilli yaptırmıt. Hiç biri yaşanacak yer 
seyyah, seyyahların en makbulü- değil. Hele deli kral denilen ikinci 
dür. Çünkü bu nevi seyyahh- l<i Ludwig'i.n dairesinde iki gün kal-
memlekette en çok para bırakır. mak insanı çıldırtır. Wittelsbach'-
ltalyanm yaptığı asfalt yollar kar- !arın taassup derecesine varan din-
tısında sırf rekabet edebilmek için darlıklarını gösteren bir fey nazarı
Avusturya ve Almanya da yollarını dilı:katimizi celbeti. Bir tarihte 
genitletmeğe ve ufaltlamağa bat- Papa dördüncü Pius Münih'i ziya-
lamıtlardır. Oberammergau'dan ret etmit ve tabii krala misafi ol-
Münih ıehrine kadar yollar yapıl- muf. Papanın ikamet ettiği yaldız-
mııtır. Bunun içindir ki bu köyden lı daire, bir mabet gibi o zaman
sabahleyin oldukça geç bir saatte danberi muhafaza edimektedir. 
hareket ettiğimiz halde öğleden ev- Baviyeralılar da buraya mukaddes 
vel saat on birde Münih'e vardık. bir yer imit gibi girerler. 
Şehre girerken, bir fey nazarı dik- Münih'te ziyaret ettiğimiz ente-
katimizi celbetti: Bütün bayraklar resan yerlerden biri de yollar mü-
yarıya indirilmitti. ilk tesadüf et- zesi idi. Bu müzede tarihin baslan-
tiğimiz benzin istasyonundan bu- gıcından timdiye kadar yol int~ah-
nun sebebini sorduk. Benzinci ce- nın bütün tekılmül safhaları göste-
vap verdi: rilmektedir. Müzeyi ziyaretten son-

- Der Hindenburg ist gestorben ra anladık ki yakın zamanlara ka
(Hindenburg öldü). Cumhurreisi dar Romalılar en iyi yol yapıcıiarı 
o sabah saat dokuzda yani biz yol- imit. Romalılar ancak yirminci a
da iken ölmüş. Cumhurreisliği va• sır insanları tarafından geride bı
zifesini kimin üstüne aldığını sor· ra.kılmıılardır. Bu müzede bir de 
duk. Ben~~nci_: . Almanyanın inşasını program ola-

- Tabu Hıtler dedı. rak kabul ettiği otomobil yollarının 
Münih Almanyanın ikinci payitah bir haritası vardı. Almanyayı bat

tı telakki edilebilir.Her halde Bavi- tan bata katedecek olan bu geoit 
yeralılar böyle dv.;ünmek isterler. asfalt yollar yapıldıktan sonra Al
Şu muhakkak ki Prusyalılardan as- manya otomobil meraklılarının 
la hotlanmazlar. Almanyanm ba- cenneti olacaktır. Yeni yol progra. 
tına gelen felaketlerden dolayı mının tatbilı:ine bqlandığı zaman 
P~usyayı mes'ul tutarlar. Baviyera Hitler gümüt bir kürek ile toprağı 
•e batında bulunan Wittelabach açrnıftı. Bu kürek timdi müzede 
hanedanı uzun zaman, Pruayanın fethir ediliyor ve iki tarafında da 
ve Hohenzollern hanedanının Al- iki uker selılm vaziyetinde dur-
man camiası içinde hegemon- maktadırlar. Bu yeni Almanyanın 
ya tesis etmesine mini ol· yol inıasına ne derece ehemmiyet 
mağa çalıtmıttı. Fakat mu- verdiğini tebarüz ettirmesi itibarile 
vaffak olamadılar. Hitler 1923 dikkate fayandır. 
ıenesinde Münih tehrinde yap. Münih'te iki gün kaldıktan aon-
tığı bir darbe ile iktidarı eline ra bir sabah Berchtesgaden'a hare-
geçirmek istemitti. Ancak bu teteb- ket ettik. Burasının ehemmiyeti 
büs muvaffak olamadı. Hitler'in Hitler'in kötkü bu köye çok yakın ı 
bazı arkadatları öldüler. Kendisi bir yerde Obersalsberg'te bulunma 1 

de yakalanarak hapse atıldı. Hala sındadır. Alman Cumhurreisi Hü-

Raşit Rıza 
Raşit Rıza, Kent (1) görmük (2) 

nden gene ayrıldı .•• Bilmem bu ka· 
çıncı aynlıf? •.• 

işin bencesi şudu11 ki: Raşit Rıza 
başkasının buyruğu altına giremi
yor. Onda öyle bir erdemli (3) tez
canlılığı var ki, kendi~ini bir yere 
bütün bütün bağlayamıyor. Çünkü, 
bağlandığı gün, benliğini yütürmüş 
(4) gib oluyor.Onu görmüğe bağ
lıyan ne kazanç isteği, ne de angı 
(5) düşkünlüğü!. Bütün erdemliler 
gibi Raşit Riza da buyruk altında 
yaşamağa karşı, İçten gelen taşkın
lığını saklayamıyor. 

Baş olmak için yaratılmış kimse
ler, arkadaşlarını kendileri seçmek 
isterler. Başkaları tarafından seçil
meği bir türlü iyi gözle görmezler. 
Söylenilenleri yapmağa değil, söy
lediklerini yaptırmağa alışkındır· 
lar. Ve bundan aldıkları, tat, hiç 
bir tada benzemez. 

Bu yüzdendir ki, sık sık yer de
ğiştiıir, bol kazançlarını bırakıp, 
daha az verimli, sonu belirsiz işle
re sarılırbr. 

Raşit Rıza isteseydi, daha yıllar
ca görmüğünde kalır, tıkır tıkır is
liyen aylığını, cebine atıp, böyle 
yerinden tedirgin (6) olmazdı. O
nu, bu yola götüren, kendi benliği
ne olan inanıdır. 

Dün Raşit Rızaya; birisi sordu: 
- · l ki yüz lira aylık az mı geli

yordu ki çekildin? 
Raşit Riza güldü: 
- Az değil, çok geliyordu. Onun 

için çekildim! 
Bu biı tek sözde, bütün erdemli

lerin temiz başı boşluğu, saklı de
ği: midir? 

M. SALAHADDİN 

(!) Kent - şehir, (2) görmük - ti
yatro, (3) erdemli - sanatkar, (4) yü
türmek - kaybetmek, (5) angr - şöh· 

ret, (6) tedirgin - rahatsız. 

yahdır. Hem de Avusturya ile Al
manya arasında bir vahdet temini
ne çalışıyor. Kim bilir belki de bu 
münasebe!leri tebarüz ettirmek i
çin oralarda ikamet ediyor. 

Almanyadan çıkmazdan evvel 
geceyi Berchtesgaden'a çok yakın 
Königsee denilen çok güzel bir göl 
kenarında geçi. dik. Bu göl, büyük 
bir dağın yarılmasından husule ge
len bo,luk içindeki suya benziyor
du. Gölün iki sahili dimdik dağ ve 
bıı dağ üstünden de şelaleler göle 
akıyordu. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18,30: Fransızca ders. 19: Konfer&nı. (Hak

kı Hayrı B.) 19,30: Türk muıilci netriyah (Ek
rem, Ruıen, Cevdet, Kemani Cevdet Şeref, 
İbrahim beyler Ye Vecihe ye Belma hanrmlam.) 
21,20: Ajan• ve bor•a haberleri. 21,30: Bedri
ye R•sim hanımın iıtirakife caz ve tanro or
keıtrası. 

223 Kbz. VARŞOVA, ı345 m. 
20: A,keri ne,rjyat. 20,.25: Muaahabe. 21: 

Hafif crkeıtra muaikis.i. 21.25: llaberler. 21,55: 
Musahabe. 22: Akıam konaeri. 22.SOı Musab,. 
be. 23: Konıerli rekl&mlar. 23,15: Danı nıuai
kiai. - J\1uıa~>the. 24,05: Danı muıilc.iai. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz net riyatı. 18: Rad70 orkea• 

traaf, 19: Haberler .. 19,.20: Radyo orkeılra11. 
20: Üniversite. 20,15: Pl.ik. 20,4S: Konferana. 
2lı Oda muaikiıi. 21,30: Konferans. 21,45: 
Mme Barberiı - Placintcanu tarafından l:t• 
sanni. 22,15: Keman konseri. 22,45: Haberler. 
23,15: Kahvehane kona.eri. 1 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Piyano - Kenıan konıeri. 20.SO: Rek

lirnlar. 21: Musahabe. 21,30: GotoYaçin 
"MORANA11 operası, Puccininin 'Cianni Schis 
ehi,. operası., Hristicin Legende d Ochrit ope
raıı. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,25: Armonı:t oknıer. 21,05: Muıahabe. 

21,20: Opera parçaları. 21: Muıahabe. 22: Ta
sannlli ıoliıt konıer;. 23: Son J,abet"ler. 23,lS: 
Pllı.k. - A!manca haber!er. 

230 Khz. LUKSEMBURG. 1304 m . 
ltalyan akıamı. 20,35: P!ik. ile karııık mu

ıiJ...i. 21: Haber!er. 21 20: Ra-.!yo orkeıtraaı. 
21,30: Muaababe. 21,35: Italyan konserinin de• 
vamı. 22,lS: Karıtık radyo orkeıtra11. 23,25: 
Dan• plakları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,10: Cazband, 20: Muıahabe. 21.10: Neteli 

•Ö'Zler. 21,45: Friedlin idaresinde opera orke.a· 
traıı. 23: Haberler. 23,20: Kurina s:aıan takımı. 
24: Franıızca konferan•. 24.20: Bacbman ıa
lon orkeıtrası. 

704 Khz. STOKHOLM, 426 m . 
. 20.J(): A~keri konııer 22: Rus farluları (Sjl
J•punun plakları.) 22,15: Muıa~20ct. 23: Oda 
muıiki•i. 

658 Kbz. LANGENBERG, 456 m . 
.<ı:!0,.30: Schrammel kuartet muıikirl zı: Ha

berler. 21,15: La7pzisten nakil. 22: Plftk, (ta
ıanni.) 22,20: Dramanik eserlerden ıahneler. 
23: Haberler. 23.20: Musahabe, 23,20: Deut· 
ıchlandıenderden nakil danı muıikial. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
0,30: Plak. - Muıahabe. 21.10, Plak. 21,45, 

Campariden nah-il. 22,45: Muıahabe. 23: Var· 
yete. 
MILANA. TORINO, TRlYST,E. FLORANSA 

21: l\.1-uıahabe. - Plik. 21.45: Campari pro· 
ır•mı. 22,45: Muıahabe. 23: Keman konaeri. 
Mı Khz. BERLIN 357 m. 1 
2U.20: Muıahabe. 20.10: Haberler. 21: Haber 

ler. 21,15: "Die Wartburı-,. isimli milli ne•ri
yat. 22: Karıtık netriyat. 22,45: Plıik. (Şiveb
ya halk muıi.kiıi.) 23: ''Der Todeıvoct" 1 ruft 
iaimli ra<lyo temıai. - Haberlt.r. 23.SO: Kar:·. 
tık havalar. 

ı14 Khz. MUHLEKER (Stuta•at) 523 m. 
~~,40: Köylü neırl'ya.tı. 21: H.ııı.be,·ler. 21,lS: 

Mallı neıriyat. 22: Seraiye dair. 22,.5: Mo:r:art ~ 
ın eserlerindeıı konaer. 23: Haberler. 24: Dan• 
mustki~i. 1 ~ G'!'ce mu•ikiııi. 

950 Kh:ı:. BRESLAU, 316 m. 
20: Tagannili konser. 21: Kııa haberler. 21 

10: Milli ne,rİyat. 22: Neıeü danı akıamı. 23, 
20: Haberler. 23,45: Ruhi akıam mu•i'-iai 24 30 
Orkestra. ' 

ıo3ı Khz. KONIGSBERG 29ı m., 
20 Piyano konıe.ri, 20,30 Tarihi bahiıler 

21.15 Leip:ı:ig'deo: MiUi netriyat, Oboe v~ 
parpa konıeri, 22,20 Arayan bulur Berlinden 
nakil, 23,30 gece musikisi, 

90·": Kh:ı:. HAMBURG 332 m.: 
20 Milli halk danaları, 21 Haberler 21 15 

f\.1illi n~riyat~ 2.2 Senfonik lc:onıer. 23 tİa
berler, 23,40 Musjkili proıram ara••· 24 Mün
tehap konser. 

592 Khz. VIY ANA 507 m,, 
. 20.25 Bando murika, 21,15 Sonradan bildi· 

rılecek, 21.SO Emmerich Kalman'ıo eıerlerin
de.11 konıer, 22.SO List'~n ıarkılarından 
23,.36 Danı muıiJUıi, 1,15 Plilc. ' 

785 Khz. LElPZIG 382 m., 
20,15 ~İyano • flüt aletlerile ev musikisi. 

20,)5 Muıahabc, 20"55 kültür propasandaıı 
21,15 Milli netriyat, 22 Ruı musikisi 23 20 
Haberler, •por, 24 Ne.11' 1i ,., 11 1 ı. ' ' 

Obersaisberg'de Hitler'in köş
künü göremedik. Köşke giden yo
lun başında askerler vardı ve bu 
hususi yoldan yabancıların geçme
sine müsaade edilmiyordu. Bunun 
İçin Hitler'in köşkü yerine kötkü 
saklayan ormanın ağaçlarını sey- Yeniköy sulh hakirnı.~ ...... .,. 
retmekle iktifa ettik. Behram Beyin Boyacıköy üçti <.Ü 

Ettesi gün sabahleyin Avuıtur- ~kakla _12 f'.lo. da Lismahos Vafiya-
h 

dı aleyhine ıkame eylediği i:.:aleı ıiı
ya ududuna varmak bir saatlik bir yu davaaında mumaileyhin ika.met . 
işten ibaretti. Almanyadan çıkıtı· ıri.hının meçhuliyeti haııebile ilanen 
mız, Almanyaya girişimizden ko- tebligat ifaaına karar verilmiş ve 
!ay oldu. Hiç bir suale muhatap ol- devamı muhakeme l 1-10-934 saat 
madan çıktık ve Avusturya gümrü- 11 e talik kılınmış olduğundan yevm 
ğüne geldik. Burada şitman ve •en ve vakti mezkôrda bulunmadığı tak
bir Avusturya memuru bizi karfı- dinle davuı gıyaben görüleceği ilan 
!adı. Bir taraftan resmi muameleyi olunur. (2609) 
yapıyor bir hraftan da Avusturya-
nın miişkül vaziyetinden bahsedi- bul yaptınız? 
yordu. - Uzundu da kısaltmak için de-

- Büyük idik küçük olduk. Zen- dim. 
gin idik fakir olduk diyordu. Avusturya memuru hak verdi. 

Sonra sordu: - Sahi dedi, bak nuıl lıtanbul 
- Fakat siz Constantinople is- kelimt'sİni çabucak yazdım ... 

PERŞEMBE GÜNÜ , e:ıi sinema 
matinelerden itibar,.n mevs!mine laşlıyor 

iLK PROGRAM 

SAYGUN GÜZELi 
Oynıyanlar 

CLARK GABLE-JEANNE HARLOV 
Ateşi" meml•ketlerde geçe• ateş'n bir a•k •·e hayat 

;:-.ı....,....,,...,.....,....,.;.....,.... Fransııca sözllidür. 

-·----.. MAKSİM 
KAHVE ve LOKANTASI 

Mösyö POURITZ idaresinde 20 Eylül da açılacaktır. 

Orkestra - Caz-Siberya Kazakları ----· lstanbul beşinci icra memurlugun. 
dan: 

P.k yakında <111--1111'1 
Vahtet diyarında kurulan bir 

medeniyet alemi: 

GARBA HOcuıw 
!RENE DUNNE. RICHARD oıx 
2.000.000 dolar murafla vllcud" 

gelen bir har:ka : .•. 
(2628) 

Bir borcun temini için mahcuz O· 

lup ve tamamına yeminli üç ehli VL • 

kuf tarafından iki bin sekiz yüz li· 
ra kıymet takdir edilen latanbulda 
Unkapanında Yavüzer Sinan mahal -
lesinde Ayazma caddesinde Otluk 
sokağında eski 2-2 mükerrer ve 4 -
568 ve yeni 208-4-6-2 No. larla mu
rakkam ve altında dükkan ve kahve
haneyi ve fevkinde od.alan ve gene 
fevkinde taraçayi müştemil nim kir
gİr gayri menkulün açık arttırma 

auretile pc1.raya çevrilmeaine karar ve- 11111•••1••••••••••·~ 1\'iU.ct.tn.u...c.a uır uatue ve keıepır 
rilmiı ve 12-10-934 tarihinde şartna-
mesi dairemizde herkesin görebile • Bir otomobil aranıy:oı 
ceği bir yere asılmıştır. Arttırma pe- Taliplerin "S. Ö,, rumuı:ile İı· 
ıin para ile olup arttırmaya iıtirak ;. tan bul 176 poıta kutusu adreıl· 
çin bedeli muhammenin yüzde yedi P ne yazmaları. (2620) 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ahnır . 
Arttırma 22-10-934 tarihine müsadi( Dr. IHSAN SAMI -
pazartesi gilnü saa.t on dörtten on Tifo ve Paratifo Aıısı 
altıya kadar latanbulda betinci İcra Tifo ve Paratilo hasııhklınns ıuıuloll' 
memurluğunda yapılacaktır. Bedeli mak lçin tesiri çok kat'! muafiyeti pek 

emin bir aşıdır. hcı eczane ve Ecıı d. •· 
muhammenin yüzde yetmİf betini ... polarında bulunur. 'l 5~~n3 bulduğu takdirde kati ihale İcra olu- :>OV 

Devredilecek ihtira Beratı 1 

b o• " Bağlanmıııı. maden çenberler ve L1 

lara mahıus ~akina,, hakkındaki ihtİ" 
İçin iktisat Vekaleti Sanai Umum ff'liİ" 
dürlüğünden İ•tilnal edilmit olan 3l 
Ağustos 1930 tarih ve 1383 numaralı j)ı• 
lira beratının ihtiva ettiği hukukun bil 
kere başkasına devir '\'eyahut ica.ra ""' 
rilmesi teklif edilmekte 111.nakla bu bil' 
ımta fazla •nali'.imat tdinmek iıte1•0 

zevatın l.tanbul'da, Balıçekapu'da 'fal 
h;mmda 43-48 numaralHrla mürakkaO' 

il ·o idarehaneye müraca.ıt eyl.•meleri 1 

olunur. (2465) 

nur. Aksi halde en son arttırarun ta .. 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on bet gün daha temdit olunarak 6-
11-934 tarihine müsadif aalı gÜnÜ aa
at on dörtten on altıya kadar ikin
ci arttırma icra olunur. icra ifli..a 
kanununun 126 inci maddesine tev .. 
fikan hakları tapu sicillile sabit o • 
lan alacaklıların ve sair alakadarla
rın gayri menkul üzerindeki hakları· 
nı hususile faiz ve maıarife dair O• 

lan iddialarını tairhi il&ndan itiba .. 
ren yirmi gün İçinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi takdirde ha.kları ta
pu sicilinde müseccel olmıyan alacak
lıların arttırma bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ve daha faz- 6012 
la malômat almak istiyenlerin daire- ---------------
mizin 933 - 202 No. lu dosyasına mü- Devredilecek İhtira ll&nı 
raca at eylemeleri ilin olunur. " Müıth;uuoatı r.ı-daiye ve buıdaı1" 

<2608> imaline mahsuı uıul,. hakkmclaki ihtİ1'' 

lRTlHAL 
Hariciye memurlarından merhum 

Ce'.al Beyin haremi ve avukat Bahri Ce
lal, Sırrı Celal ve Doktor Fahri Celil 
ve Fener Bahçe ıpor klübü ikinci reiıi 
Hayri Celal ve Kadri Celil beylerin 
valdeleri dün vefat etmittir. Cenazeıi bu 
gün saat 11 de Kadıköy, Moda 5 bı
yık •okağında kain 3 numaralı hanele
rinden kaldırılacaktır. 

Befiktaş 411--11111!!! 

DlK ŞYURDU 
Hanımlu biçki mektebidir. 1 

Sergisi mekteptoki tahailin de· 
receslni jöıterir. Ay sonuna 
kadar açık ve ıerl:esttir. Gö
riinOz, kayıt devam adiyor. 

GayrimOalimler <le alıliır .... 
--ZA YI - 4704 sicil No. şoför eh
liyetnaınemi zayi ettim, yenisini çı .. 
karacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Ali 

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

6076 

için iktisat V ekfileti Sanai Umum rdii· 
dürliiğiinden istihsal edılmiı olan 19 'fel 
rinıani hl32 tarih ve 1493 numaralı ib· 
lira beratının ıhtiva ettiii hukukun bil 
kere batkasırıa devir veyahut icara ~·· 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu bil' 
susta fazla malumat edinmek iateyen '"' 
vatın Iıt:anbul'da, Bahçekapu'da 'f•~ 
hanında 43~48 numaralarla mürakk•fll ı• 
darelıaneye müracaat eylemeleri ilan o
lunur. (2466) 

6013 

lllilliy~j 
Aınn umded "MiLLiYET" tit• 
~~~~~-~~~-ABONE ÜCRETLERi' 

Türkiye isin Harlı; ıtl• 
L. K. L. IC 0 

3 a7lıiı • • • ı ı • • 4 - 1 ...-
6 " • • • • • • • 7 50 14 ...-

12 " • • • • • • • 14 - 29 ;;:,....-

Gelen evrak seri •erilmez.- Müdd•~ 
seçen nüıha.lar 10 kuruıtur.- Gas•U "' 
rnatbaa7a ait iıler için ıaüdiriyete .. at•' 
caat edilir. Caaetemiz ili.nlann m••'u.llfr 
tini kabul etmes. 

mini neden değiştirdiniz de lstan- A. Ş. 
~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:::~ 

Milliyet'in Edebi Romanı: 15 nın hakkı vardı. Asri bir gencin nayacağını- diye ilan etti- - mükemmel bir keklik avlamıt- - Dur acele etme.. Böyle~ 

F eldherren haUe binasının duvarı kumet reisi ve fırka reisinin n'eden 
üstünde bu darbe ıırasuıda akan burayı ikametgah olarak intihap 
kanların lekeleri görülüyor. Bu kan ettiğini iyice bilmiyorum. Belki de 
lt;kelerinin önünde gece gündüz üç tarafı Avusturya arazisile ihata 
bır .m.eşale yanar ve iki tarafında edilmit olduğu içindir. Çünkü ha
da ıkı asker selılm vaziyetinde du- ritaya bakılacak olursa Berchtea
r~r. Bu~sı Münih'in en kalabalık gaden, Obersalsberg v~ havaliıinin 
b~r sokagı olduğundan hergün on Avusturya arazisi içine girinti yap
bınlerce halk bunun önünden ge- tığı görülür. Hitler hem Avustur-

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDİN 

lçerden mütemadiyeıU 
- Ruvayyal.,. 
- Flof. •• 
-Pas ... 
- Döper ••• 
- Re•t ..• 
-Gördüm. 
Kelimeleri ititilirken bitltili o • 

dada danseden çiftler hararetlen • 
mi,tiler. 

Necat dansa bqlamadan evvel 
poker gibi salon oyunlarını öğren
menin de lüzumunu hissetmif ve 
kararını vermitti. Bir daha seferki 
ziyaretinde muhakkak bunların da 
üstadı olarak ortaya çıkacaktı. 

Bütün mevcut Rumba havalan 
ikiter üçer defa tekrarlandıkça 
Necat meharetini arttırıyordu. Ken 
di kendine figÜrJer icat edecek ka
dar hüner göstermeğe batlamıttı. 

Bir aralık ezberlemit olduğu bir 
lı:aç fransızca mısraı Suzana söyle
menin fırsatı geldiğini anladı. Kon 
tes dö Nöaydan : Şimerik bir iki 
Jnı~raı 

Suzanın kulağına fısıldadıktan 

aoara: 
- Kontea dö Nöayı tanır mıaı· 

nız? • diye sordu -
Genç kadın gayet tabii bir tavır

la: 
- Henüz kendisile görütme • 

dim • diye cevap verince Necat a
fallar gibi oldu. Suzan devam edi
yordu: 

- Hangi otelde oturuyor. To • 
katlıyanda mı? Yoksa Perapalu. 
ta mı? 

Necat: 
- Şaka mı yapıyorsunuz? Kon

teı dö Nöayın Perapalasta iti ne? 
- Daha lüks bir otel olmadığı i. 

çin söyledim ••• Kimdir bu madam? 
- Yüz sene evvel yataınıt müs

tetrik bir tair kadın! 
Şimdi afallamak aıraaı Suzana 

gelmi9ti. Fakat genç kadın aldırıt 
etmedi. 

- Yüz sene evvelki talr kadın
ların hatır sını rumba havaları 
arasın~a nasıl dütünebiliyorsunuz? 
- dedı -

Necat birden gene kızardı. Suza-

ağzında yüz sene evvelki bayat si- Oyun bir saat devam etti.Netice- sın. Necla: çabuk ta hiddetlenme! .• Arif 
1\, 

irlerin iti neydi?. Fakat içinde bir de };rmi beş lira bir ziyanla masa• - Necat bey pek h°'unuza git- yin k&ğıtlara temas eden eUeri.iç•i 
dert vardı. ilk gördüğü gün Suzan dan ayrıldı.. ti galiba? - diye sordu - çok hünerlidir diyorlar. Birııı' 
arkada,ırun kulağına "Bodler., di- Bu ıefer Arif beyin porsuk, mor - Güzel delikanlı .• Cüzdanı da tt>hlike... ıJI 
ye fısıldamıftı. Bu merakının dü· dudaklarından ayni dal'bı mesel dolguna benzer •• Aferin Suzana!. Orada bulunan genç hanııııl~ 
iümünü mutlaka çözmek istiyordu: türkçe olarak döküldü. Necata tu- Bir taşla iki kut vurmut!.. büyülü ve sehhar gözleri, ~ blİ' 

- "Bodler'i de okumaz mısınız? haf bir gözle bakarak: kahkahaları, oldu mu ikinci te 
- Bodlerde muhakkak Kontesin - Oyunda gaybeden aşkta ka· Apal'lmandan ayrılır ayrılmaz ke? •• daha sayayım mı?.. ııı• 

kontanporeni olacak •• Eskimit mo• zanır ..• Siz hangisini tercih eder• Selim Necatın koluna girerek sor- Necat hiddetle arka<latınııı lcO 
daları hiç sevmem.. ıiniz? du: nu sarstı: gııı 

lçerden Arif Bey seslendi: Necatın yüzü penbele,ir gibi ol- - Kaç lira ziyandasın? - Sen -dedi - bayağı tıl' 
-:- Suzan danı yetişir .. Necat du. Gözleri Suzanı aradı. Genç ve - Ehemmiyetli bir tey değil.. razkirlık yapıyorsun!.. Konll~ye• 

beyı masa batına getir de aöbetini güzel kadın ne cazip bir gülütle - Ehemmiyetli, ehemmiyetsiz ğun, evlerine girip çıktığın ter~• li• 
savım. bakıyordu. ben sana ne kadar yutulduğunu so· li insanlara kar91 mütecavi:ı: bır ıııı 

Dans t~ bi_tmi9ti. Suzan genç a• Arif Bey Necatın tarafından ce- ruyorum. san kullanıyorsun .• Ben de sil 

dama ıevımlı sevimli gülerek: vap verdi: - Yirmi bet lira... hürmet tavsiye ederim!.. ~O' 
- isterseniz _dedi_ ilı:imiz _Hiç tüphesiz atkta değil mi? - Bir saatlik oyun için fena pa- Selim ciddiyetle arkada91nın 

beraber bir parti oynıyalım? Yirmi bet yaşında iken ben de böy. ra değil .. Fakat çocuğum sana bun- !unu tuttu: ,eıı 
- Benim tarafımdan ıiz oynar-- le söylerdim.. dan sonrası için dikkat tavsiye e- - Zavallı Necat - dedi -- J•' 

ıanız kabul ederim .. Ben •İzin ya- Saat dokuza yaklatmıttı. Davet· derim... meğerse benim bildiğimden ~~et 
nınızda otururum.. liler birer birer gitmeğe batladılar. Necat irkildi: ha toymuşsun. Kime kar" h

11 

- O halde karına zararına or. Selim Necata yaklatarak: - Ne ·demek istiyorsun sanki? tavsiye ediyorsun? 1 
tak oluruz. _ Sen daha kalacak mıaın? _ - Şunu demek istiyorum ki Arif - Arif Bey ve ailesine kartı··· 

- Kir sizin şanımıza alt olıun., diye sordu_ Beylere gittiğin zaman biraz daha Selim bir kahkaha çınlattı:. ,. 
Zarar da benim.. _Vakit gecikti beraber çıkarız. uyanık davran... - Yavrum insan böylelerin•ll ıı· 

S B. t hl''- d b h d b h"" k · · değil il . uıı:an gülerek köhne darbı me• iki arkada, ev sahiplerine veda - ır e U<e en a se er gi i rasına urmet etme ıçın . ·rer· 
ıelı franaızca olarak tekrarladı- e'dip çıkarlarlken Arif Bey bilhassa konufuyorsun... cak gönül eğlendirmek içın ~eıııi· 

K" d ' N f 1 - Tehlike bir değil bir çok teh- Ben sana Arif beylere gitıne e~· 
1
• - ı per an Löjö, gany dan ecata az a iltifat gösterdi. Onu 1 k 1 F k • d .. rııeııı 
amur. aktam yemeklerine davet etti ve i e er var!. yorum... a at tuzaga uf . ti10' 
. Necat b~tün kalbileı cevap ve. gençler kapıdan çıktıktan ıonra - Rica ederim muamma gibi !iğin için gözlerini açmf .:~i tıi· 

rırken Selım içeri ;;::-:il. Suzan ma.- Suzanın yanaklarını birer fiske ile konutma ... Maksadını açıkça izah rum. lpeyce de miras ye ıg 
S 1 · k et .. Ben r.ncuk deg"ilim... Mevhum liyorum 
aya yer etır en: olqadr. Şit gözlerini kırpıftıra kır- ,.- ·• 

B N L _ b umacılardan korkmam ••• - en ecat uc:vin tat;;.,!' ,..,,_ 1)ttıtıra - ravo kücütlüm - dedi 
-Bitmedi_... 



5 --. 
Ivan Mihailof serbest bırakıldı 

Görüıler Feyziati Liseleri Müdürlüğünden ~ . (Başr 1 inci sahifede) ı 

~ l\tihailof ve Madam Mihailof Va· 
· .}.tirı Beye Türkiyeye iltica ettik
".:""kadan itibaren aıil Türklerden 

! old uklan tarihi ve ananevi miaa
•rlikten dolayı teıekkiir etrniıler· 

Vua Yetten çıkan Mihailof ve madamı 
:'4iirı kararını aldıktan •onra Emniyet 

İiğüne gelmişler ve oradaki bavul 
.. alarak bir otomobille Beyoğlunda 

K~ Açefin evine gitmişlerdir. 
,-""lledonya Komiteai reisi ve madamı 

Ytıııeğjni burada yemiılerdir. 
~ Elbise de aldı 
'il Mihailofun yanında bir miktar 
1 da vardrr. Bulgaristandan toprak· 

. ı.. · kaçarken tedariksiz gelmemiş • 
'b"afih burada bildiklerinden de 

1 Ulabilmektedir. 
'» Mihaiıof, banyo yaparak biraz 

ıı.,.~~ etlikten ıonra Beyoğluna elbi· 
~a çrknuştır. lıtikli.l cadde•inde 
do g~dan gri renkte bir elbise ve 
~"-•ket almııtır. 
(....,~eciler Mihailolu arıyorlar 
. ~"Yet Müdürlüğünden çıktıktan 

~"2etecifoı· bir müddet lvan Miha· 
'liıı l>:İlli kaybetrniılerdir. Bu bir iki ıa 
~ d., Yerli "" ecnebi gazeteciler Be· 
l...:~a hemen hemen aramadık bir o· 
~~ılardır. 
~i. dolatan gazeteciler otel kapı· 

' 1~an· Mihailof mu? Böyle bir adam 
t.; . 
e "'•nı abyorlarclı. 
ı;:iQr konsolosu vilayette 
k..; ~6,30 ıulannda Bulgar konsoloıu 
~yef vilayete gelerek Vali mu• 

. aıza Beyi ziyaret etmiıtir. Bu 
lvan Mihailof'un ilticaaı ile a· 

olduğu 'tahmin olumnaktadır. 
lc. ıı_ •. Yarım saat kadar sünnüıtür. 

:"'laciyef vilayetten çrkarl<en bir 
w.". .iz.. kendisini gönnüı ve ziya· 

~"""'°ını ıormuıtur. 
~ ~ konsolosu gülerek ve çok gÜ• 
\ ~çe ile fU cevabı vermiıtir: 

llır §ey değil, her vakit gelir ko· 
Gelişim lvan Mihailof ile ali • 

~iildir. Hükiimetinizin icraabna 
·. tabilir? Esasen bizim Bulgar 

Ye Nazırının gazetelef'de bir beya· 
°""dn-: "lvan Mihailof a.iyasi mülte· 
~ ;:'" isteyemeyiz,, diyor. Ben baı· 
~lıı Ylerim?., 
~ Mihailof, bazı hususat için ak • 

· •ti tekrar Emniyet Müdürlüğüne 
· ~! ve sonra misafir olduğu eve 
1 • 

!iı0qıı Mihailol ne diyor? 
. lııııhan-irimiz <liin Makedonya Ko· 
~ ~..; ile konu§Dl&ia muvaffak ol
~ ~1_1\rkadaınnız mülikabnı şu ıu
' "'lıyor: 
1,1_ Mihailof, lsmi bile delıtct saçan .'"it: araıbra arqbra nihayet bul· 
~ dam Mihailofta yanında idi. E
ı...~~tını ve tepeden inme bir tekilde 
ii'!::'dım ve : 

. gazeteciyim. Sizi arıyorum. 
~ ıatsnezseniz ,beı on laf ederiz. 

•!le siz. biz.im takibimizden kurtu"'°"" biz de atladık mı, atlamadık 
ı ,~inden kurtuluruz. Yani bu ak· 
\~de, biz de rahat uyuruz • ., dedinı. 
ı ~etini çıkardı, elimi ııkb ve gül
~ ~arak: 

\,_~ Öyle olswı, dedi. 
u""<la bulunan Madam Mihailofun 

• lıiç bir fevkaladelik yoktu. Toplu 
· • !?Ok keskin bakışlı bir kadındı. 
~· ciddi giyinmiıti. Üzerinde san 
~to vardı. 
\ 

0
0I: iıe 38 -40 yaılannda görünü· 

' . rta boylu idi. Kaçarken çok 
,. Sektiği yüzünden belli oluyor

~ 1 biraz aararmııb. Gayet güzel 
0ııll§uyordu. Bunun iç.in türkçe 

li 
~den mi kaçtım? Çünkü Bulga· 

k karışık! Yani gürültülü. Artık 
~ dık. , »'-

1
d geldiniz? Kolay mı oldu? Ve 

,. ~an? 
. ~•hailof uzun uzun güldü ve: 
L. 11..~ıııı, bu nasıl sual? Biz gelir, gi
"'>ı:a1- bu birinci mi? Biz her va· 
ti.L Y"farrz. Belki de yarın baıka 

~~·"""'~. Böyle seyahatler, üzerinde 
.,,.t__ değmez bile. 
~verdi. 
ı tİd da ne kadar kalacaksınız? Ve 
lt,j .. eeekıi niz.? 
~'iç gün. Nereye olsa gideriz.. 
~ı.Ugünkü Bulgar hükumeti iı
~. t? 
~":I. onun için biz de orayı brrak
~ ~ biz onları istiyor muyuz? 
,~•donya Komiteıi b&§ka düıü· 
~ot.! baıka. 
~"> ~miteniz ne dütünüyor? 
, ~! Makedonya. Orada Türk, 

\.'!l "'n, Yahudi •.• Herkeı aerbed 
il'\ ' :'.'ına, timcljü Bulgar lıükiıme

~!İinmüyormuı. Biz böyle dü-
~ • "fürk dostuyuz. 
\ S otlar ki, sizin komite, Bulga • · . 'lf larla do.ı olmaaına taraftar 

' lllgar hükumeti akıini düıü· 
1) . '· ~ ~, .. 
~ lııı? Unebilir; fakat acaba dediği o-

~ ~İlıa.ilof, Türkiyeye iltica etmiş 
~ 11

• Çok memnundu. Bunu ıöyle 

~·Y~si mülteci gibi, Türl.:yede 
~le;:"l.ık göreceğimden emindim. 
"''i:\r •n_m tiarı bunu icap ettirir. 

:\ •rı';;,ı nıültecilere gösterilen mi· 

1 -·~ terı emin olduğum için hu
• ber • Kanınla beraber geldim. 

~<>lct~aber huduttan geçen başka 
· ~~•rJ· Zaten ıerbest brrakılaca

\ ~~ldllnı, Her yerde gösterilen 
\ ~ilı .~11 çok memnunum . ., 
\ '' ..;:.. of, bu ıözleri de söyledik· 
' ~~nıak.ta .acele ıı:?•teriyordu. 
"-. ~~iı Mihaılofu gosterdim ve .. 'tııı ki: ~ İçin de müthiı komiteci di-
' t.t1ı . ';1"'1~1>n gözleri parl•clı ve es

"<:ıy· v· ı ıyanada o.>erada bir 

kurıunla yere aeren karmna bakarakı 
- Eh, eh ••• dedi, yetişiyor. 
Tekrar uzun bir kahkaha salıverdi ve 

3500 kişiyi öldürten bu adamla konuı· 
manuz da bitti. 

Tevfik NECATI 

Mihailol nasıl kaçtı 
SOFYA, 16 (Telefonla) - lvan Mi

hailof, demiryolu memurlarından Stum
bof tarafından kaçmlmıştır. 7 eylülde 
Stumbof lvan Mihailofu refikaşı ile bir· 
likte otomobiline alıp Acoliye tabi Rar- 1 

da köyünde V angel Gelefin evine götür
miiıtür, Bu köyde iki gün kaldıktan ıon· 
ra 9 eylülde gene ayni otomobille Miha· 
ilof ile kMm Burgaza hareket etmişler
dir. Ev sahibi Geiefe ev aramaldçin baş· 
ka bir yere gide~oklerini söylemişlerclır. 
Pazartesi sabahı erkenden lvan Mihai
lofla Mença Varniçeva Türk hududun
dan 10 kilometre mesafede bulunan Fakia 
köyüne hareket etmişlerdir. Yolda ken· 
dilerine yetişen Burgaz.lr Apostol Petn>f' 
un içinde Burgazlı Dr. Birdarof'un da 
bulunduğu otomobiline binıniılerdir. Bun 
dan sonra otomobil F akia şosesinde yo
luna devam etmiştir. Otomoı.il Fakia' • 
dan Burgaza dönınüt ve Mihailof'la ka· 
rm yaya olarak hududa doğru yürümeğe 
batlaınışlardıı. 

Hududu nereden ve nasıl geçtikleri 
henüz tesbit edilmeıniıtir. Bu hadiseye 
ait yapılan tahkikat tamamlanmııtır. Tev 
kif edilenler adliyeye ıevkedilecekler ve 
devlet emniyetini koruma kanun ve tali
matnamesinin 9 uncu maddesi mucibin .. 
u 5 ıeneye kadar ağır hapis ve 20 bin 
levadan 100 bin levaya kadar para ceza· 
aı ile cezalandmlacaklardır. 1 

Bu mesele için Dahiliye Nazırı M. Mi- 1 

dilef "firarr hazırlayan ve buna yardım 
edenler tamamile zabrtanın elinde bulun
maktadır . ., demiştir. 

Hükiimeb • Mihailofla kar11ının iade
sini isteyip · ıtemeyeceği sualine de Da
hiliye Nazm: ''Onlar siyasi mücrimdir.,, 
cevabını venniftir. 

Harbiye Nazın Cenentl Zlatef Mihai
lof'un firarı münasebetile demiJtir ki: 

- Bu hususta ilk haberi dün aldnn. 
Henüz tam malumat almış değilim. Aldı· 
ğım mali'imattan, bu hareketin, muhafa
zaar pek güç olan Türk hududunun ka· 
nıı'k bir araba yolıtnda yapıldığı anla · 
ıılmaktadır. Hudut muhafız kuvvetlerin
den firar esnasında her hangi bir hadise 
vukuuna dair hiç bir malumat alınınamıı· 
tır.,, 

Mihailol kimdir? 
l van Mihailof, Bulgar harici siyaseti 

üzerinde bilha .. a son seneler zarfında 
mühim bir rol oynamııtır. Mihailof, Yu· 
goslavya ile anlapnak İ•teyen Baıvekil 
latamboloski'yi eli ile öldürmüıtür. Bu 
adam Makedonya Komitesi Reisi olma
dan evvel aralarında fikir ihtilafı çıkan 
arkadaıı Protegerof'u Sofya sokaklarında 
öldürtmüş ve bunu açıkça ilan ederek 
Makedonya Komitesinin reisliğine geçti
ğini bildinniıtir. 

Fakat bu hal komitenin ikiye aynlma· 
aına ve ayn ayrı partiler meydana çıkma 
aına sebebiyet venniştir. Mihailof bu • 
nun üzerine intikam almak sevdasrna diı· 
fen Protogerof taraftarlarını da birer bi· 
rer öldürtmeğe baılamııtır. Aradaki mü
tekabil mübareze son Bulgar kabinesi ik
tidar mevkifoe gelincııye kadar devam 
etmittir. 

Mihailof, aynı zamanda Federalist rü· 
esadan ve aleyhtarı elan Paniçayı öldür
ten adamdır. 

Paniçanm ölümü çok ıayanı dikkat 
bir §ekilde vukua geltniıtir: 

Paniça, Mihailof'un kendisi için hazır
ladığı ıuikaotlerin çoğundan kurtulmuı, 
en nihayet Viyanaya gitmiıtir. Mihailof 
Paniçayı öldürtmek için komitenin fedaı· 
!erinden bir genç kızı memur etmiıtir. Bu 
fedai kız Viyanaya gitmiş ve Viyana O
perasında verilen bir temsilde Paniçayı 
öldünneğe muvaffak olmuştur. Bu ıuret
le Milıailof lehine temin ettiği zafere 
mukabil fedai kız 3 sene lıapse mahkum 
olınuı ve müddetini bitirerek Sofya'ya 
döndükten sonra Milıailofla evlenıniıtir. 
M<;nça Karniçeva ismindeki bu kadın, Mi 
haılofla beraber evveliaigün ıehrimize 
aelen karıııdır. 

Yakın vakıtlara kadar devam eden 
gürültülü hadiselerden sonra Bulgar 
Baıvekili M. Georgiyef bütün fırkaları 
lağvetmiş ve komitenin reisinin teslim ol 
m~11~ bildiren bir de kararname neıret· 
mııtir. Fakat Mihailof bir fırsatını bula· 
rak. B~lgar hududundan geçmiı, memle
ketımıze gelmeğe muvaffak olmuıtur. 

ltalya veya Fransaya gidecek 
Mihailof hayatından pek ziyade endi· · 

ıede olduğu için, ıdırimizde ikan> · 'tti
ği yerin gizli tutulmasrnı ısrarla ,t. 
miıtir. 

• 
lvanMihailof f'a 
Teskere: 

(Baır 1 inci ııalıifede) 

lere yapıldığını, yapılabileceği
ni - belki ilk defa - düşünüp 
teraziye vuruyorsun. 

Evet, öyledir bahtı kara Hem 
şerim, öyledir. Bu işler sana ya
pıldığı gibi başka türlüleri de 
başkalarına yapılmaktadır. 

Sen kurtuldun. 
Fakat başkalarını unutamaz

sın. Çünkü öz Makedonyalı hod
bin olmaz. Ôz Makedonyalı, 
kendisini başkaları için feda e
tler. 

Şimdi kurtulmıyanları dü
şünmelisin. 

Sen çok çektin. Amma bıçak
lanmadın, kurşunlanmadın, bom 
balanmadın, parçalanmadın, ve 
yakılmadın. 

Halbuki bıraktığın anayurt
ta sekiz yüz bin Türk vatanda
şı vardır ki yalnız çok çekmek
le kalmıyorlar. Bıçaklanıyorlar, 
kurşunlanıyorlar, parçalanıyor • 
lar, sürülüp sürünüyorlar ve ya
kılıyorlar. 

Bu sekiz yüz bin Türk sana 
ve komitene karşı bugünedek 
dürüst bir vatandaşlıktan baş· 
ka hiç bir kötülük etmemiştir. 
Hatta çok zaman, çok yerde si
zin duygularınızı, yaslarınızı ve 
mutlarınızı paylaşmışlardır. 

Kim ne derse desin ve sen 
nereye sığınırsan sığın, bilirim 
ki Makedonya komitesi kendi 
memleketi içinde çok güçlü, nü
fuzlu bir kurultudur. Çok sevgi 
ve saygı kazanmıştır. Onların 
iyi veya kötü her hareketi bir e
ser verir. Sana candan yürek
ten bağlı olanlar çoktur. Buse
kiz yüz bin masum ve temiz 
Türk vatandaşların için bütün 
teşkilatına söyle de onlara mu
sallat olanlara öğüt versinler: 

(- Makedonya komitesi, 
Bulgaristan Türklerine yapılan 
en ulak bir kötü hareketi bile 
hoş görmez. Komiteye bağlı o
lanlar ve komiteye inananlar, 
onu sevenler bu hareketlerin 
önüne geçmelidirler. Sözle yola 
gelmiyenleri münasip şekillerde 
yola getirmelidirler.) desinler. 

Politika yapmıyoruz. Hüku
metlerin yüksek siyasetlerine 
kanfmak fikrinde bulunmuyo
ruz. ikimiz komışuruz. iki kom
şunun iki çocuğu gibi konuşuyo
ruz. 

Arkanjelde dişi kınlan bir 
tek Makedonyalı Bulgar için 
nasıl bütün Makedonyalılar a
cı duyarlarsa; dünyanın öbür 
ucunda yaralanan bir tek Türk 
için bütün Türkler öyle acı ve 
diş gıcırtısı duyarlar. Bunu sen 
ve komitenizle dostlarınız çok 
iyi bilirsiniz. 

Makedonya komitesi eğer is
terse - ki sen söylersen ister -
Türk vatandaşlarınıza yapılan 
fenalıklar yüzde ona, hatta be
fe, hatta sıfıra iner. Mert dedi
ğin Türk, mert bildiği Make
donyalıların reisinden bunu bek
ler • 

Buhar kazanlarında olduğu 
gibi milletlerin de milli benlik
lerinde emniyet süpapları var
dır. Fakat süpaplar da parçala
nıp kopmaz şeyler değillerdir. 

Eski bir komitecisin. Bu kı
sa teskeremden on büyük cilt
lik mana çıkarabilirsin. Onun i
çin su&uyorum. Hoş kal ve mem
leketimde, memleketinden çok 
daha güvenli ve rahat yafa Mi
hailoll. 

AkaGONDOZ 
Not: 

Bana bir cevap verirsen mil
letim ınamma çok memnun ola-

1 - Kız ve erkekler için ayrı te7kilata maliktir. Ana, İlk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 
talebe kaydına baılanmııbr. 

2 Kayıt için hergiln mektebe Teya yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesi
ne mllracaat edllebilır. 

3 - İıteyenlere mektep tarifnameai gllnderillr. 
c:ıddt.:indt! • ("iftrc..,ra,·lnr fa !\Ttktthin 

Fatih • Saraçhanebaıı Horhor caddesi Münir paşı konağı 

HAYRİYE LİSESİ L<J::~.NLfs~i Kız- Erkek 
Ana· İlk 

Resml Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve !\Jaari! \'ekAlecince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cid 
diyet ve intizamile talebenin sıhhat ve gıdısını itinasile tanınmış olan mekıebimlzde kayt ve kabul muamelesıne başlanmış
tır 1Hr kt~ 1 mc11n irlh•p·pn ef"nt'lıt Ji;;:,-,nı h•u:l.'\r. Talebe mektebin hususi otomobil V'"' nt·"hiic.lerile nnlclt- litir. t;:rivf"nlt<re tnrif

name gönderilir. Telefon 205JO 

,. istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 1 flk, Orta Te Lise kıaımlarına kıı Te erkek leyli ve nehari talebe kaydına deYam olunmaktadır. 

2 Onuncu ve onbirinci sınıflarda nehari talebe için yer kalmamışbr· 

3 Eıki talebe EYLÜLÜN YİRMİ BEŞiNE KADAR kaydını yenilettirmediği takdirde hak-

kıaı kaybetmiş olacaktır. ( Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebUir.) 

4 - Kayıt için herıiln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

5 - İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname ıiSnderilir. 
-Adreı: Şehıadebaşı, Poliı merkezi arkası. Tel. 22534 • (2007) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil \lakıf Han fatanbul 

Tbtiyat ve Sermayesi: (le000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafmdan teıkil olunmuıtur. İdare mecllal ve mlldürler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane Tllrk Sigorta Şirk .. 
tidir. Tllrkiyeain lıer tarahnda (200) il geçea acentalanaıa hepat Ttirktiil'. Tiir· 
kiyenin en miibim aılleaseaelerinln vebankalarıma aigortalaırıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiııortalarını en iyi ıuaitle ) &par. Hasar vukuunda zararları ıtır' at Te kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 2J531 

......................... 
Deniz yolları 

lŞLETMESl 
Acenteleri ı Karaköy Köprübqı 

Tel. 42~ - Sirkeci Mübürdarzade 

Jııııı--·Han. Tel 22740 ---· 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 18 Eylül SA· 
LI 20 de Galata rıhtımından 
kalkacak giditte Zonguldak, 1-
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönüşte bunlara ilave· 
ten Sürmene, Ordu'ya uğraya-
caktır. (5783) 6147 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 17 Eylül PA· 
ZARTES1 19 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak mutat iskele
lere uğrayarak Cide'ye kadar gi
dip dönecektir. (5784) 6148 

IZMIR SÜRAT 
~SKENDERIYE YOLU 
EGE vapuru 18 Eylül SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, isken· 
deriye'ye gidecek ve dönecek-
tir. (5785) 6149 

lst&nbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkitehir Hilllialımer merkeı aabarıada Dedionboton marka 

İtfaiye Te Flat Markao tomobiller 18, EtDvle Te Çamaıır makineleri 
20 Eylül 934 tarihler'nde satılacafından taliplerin müracaafar 

12543) 

İstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğündenı 

Ecnebi memleketlerde tahsil namz.etlilderi Maarif Veka· 
letince tasdik edilip müsabaka imtihanına mektebimizde gi
recek olanlardan 20 Eylül 934 perşembe günü sabahtan mek 
tebe gelertk hüviyetlerini isbat ve sıhhi ınuayenelerini yap· 
tırmayan!ar müsabakaya gİremiyeceklerdir. (5789) 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğündenı 

1 - Bu sene Yüksek Muallim Mektebi Edebiyat, Tarih -
Coğrafya, Riyaziye ve Fizik .. Kimya zümrelerine lise mezunu 
45 leyli meccani talebe almaca klır. 

2 - Mektebe girmek isteyenlerin yaıı 25 ten büyük ol
mamalıdır. 

3 - Talip olanlar girecekleri zümreyi tasrih eden bir is
tida, sıhhat ve çiçek aıısı raporları, altı adet 4 - 6 büyüklüğün
de fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve lise şahadetnamesinin asıl
lan veya mezuniyet derecelerini gösteren birer tasdikname 

ile müracaat etmelidir. 
4 - Müracaatlar cumartesi, Salı, Perşembe günleri saat 

14 den 18 e kadar kabul olunur. 
5 - Müracaat müddeti 4 Birinci T eırin 934 perşembe ak 

ıamma kadardır. 

' Öğrendiğimize göre; yakın memleket· G 
ler_de haya~nr emniyette gönniyen Mi- llll••ı••••••••A··-··-· 

cağım. 

M&hcuz ve birinci arttırma ıure· 
tile par&ya çevrilmesi mukaı ı-er ka
nape takımı ve yazıhane ve camlı 
dolap ve sandalyenin 23-9-934 t&ri
b.ine müaadif pazar günü dört!en İ· 

tibaren Mahmutp&J&da Aku çeıme• 
!er önünde ıatılacağından talip olan· 
!&Tm mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ili.n olunur. 

6 - Talipler mürettep adedi geçtiği takdirde aralarında 
talip oldukları zümre derslerinden ve ecnebi lisanından mü

sabaka imtihanı açılacaktır. hailoE l<'btıİmizde de pek fazla kalınaya-
~~rr. A.ncak Vali Muhittin Beye söyle· 
dıği şekılde ıehrimiz.den ayrılması bir 
kaç güne mütevalduftır. 

Harice çıkarılmak isteırilenlere bir de
faya mahsus pasaport verilmesi mümkün 
old~ğu için, memleketimizden ayrılacağı 
ı< kıl_ ~aklund". göstereceği arzuya ve gi
decegı yere gore Mihailof'a pasaport ve· 
rilebilecekti.~. Ancak bu adamın gitmek 
arzusunu goıter~":eği h_er hangi bir mem 
lekette kabul edilıp edilmeyeceği henüz 
malum ~~ğildir. Mih~ofun ltalyıı veya 
Fransa ıçın pasaport ııtemeıi muhtemel 
görülmektedir. Bu memleketler için mü
saade verildiği takdirde Makedony~ ko
mitecisinin kısa bir zamanda toprakları· 
mızı terketmesi muhtemel görülmekte • 
dir. 

SPOR 
(2618) 

Su sporları İstanbul kumandanlığı sa· ı 
ISTANBUL, 16. A.A. - ı. s. K. (Is- tınalına komisyonu ilanları 

tanbul Su Sporları Klübü) ıonbahar spor 1 L.;;;;;:;;;;;,;;;,.;;;,;;;;,;;;;;;:,;;;,;~.;;.;--...._! 
haftası bugün baş!&mı§tır. Oğleden evvel d nlı" b • 
kürek ve öğleden sonra yüzme müaaba- İstanbul Kuman a gına ag 
kalan Modada yapılrnııtır. lı kıtaatı ihtiyacı için 60 ton un 

Ankaragücü. Fenerbahçe maçı kapalı zarfla alınacaktır. i
halesi 29-9-934 cumartesi lzmirden dönen Ankara şilt §&mpiyonu 

Ankara gücü takımı, lstanbul tilt şam- günü saat 15 dedir. Taliplerin. 
piyonu Fenerbahçe ile dün Kadıköy sta- niimune ve şartnameyi gör-

dında bir maç yaptı. mek üzereher gün ve müna-
Netice iki takım bir bire beraber. o. kasaya iıtirak için de o gün 

~;:::u~:~r:ti umumiyesi itibarile zevkıiz ve vaktinde teklif ve teminat 

Gazi Osman Pata 0.-ta mektebinden: 
mektuplarile Fındıklı'da İs
tanbul Kumandanlığı Satın-

Riyaziyeden Eylül mezuniyet imtihanına girmit bulunan 
1arın 18-9-934 Salı gününe kadar mektebe müracaatları. 

(5788' 

alma Komisyonuna 

ları. (104) 
müracaat 

(5511) 
6910 

7 - Vekalete istida ile birinci maddede tasrih edilen züm 
relere girmek için müracaat edenlerin ~iğer vesikalarını biran 

evvel tamamlamaları icabeder 
8 - Lüzüm görüldüğü takdirde müsabaka imtihanı günü 

4 Birinci Tetrin 934 tarihinden sonra ayrıca ilan edilecek

tir. (5822) 

Selimiyedeı Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem erzakm kapalı 
zarf usulile yapılan nıünaka~n nelİ.':esindc verilen fiatlar 
pahalı görüldüğünden 19-9-934 çar1lanıha günü saat 15 de 
pazarl:k r.uretile münakasaları yapılacağından isteklilerin 
mezkur ~ünde pey akçelerile birlikte Sdimiyede Fırka Sahn 
alma Komisyonuna müracaatları lazımdn. (5801) 

Kuru Ot 330,000 kilo 19-9-934 Çarşamba saat 15 de 

Yulaf 160,000 .. ., ,. ., 15 de 
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Istanbiıl Umumi Meclisi intihap ·Defterleri 
Belediyesinden: 

sıldı 

lstanbul 
fstanbul Umumi Meclisine aza intihap etmek 

ve edilmek hakkını haiz olanların defterleri 
lS Eylül 934 CUMARTESi günü asılmıştır. 
1 - Defterler tS Eylül 934 CUMARTESi günün· 

den 20 Eylül 934 PERŞEMBE günü saat 
ON SEKiZE kadar altı gün müddetle asılı 
kalacaktır. 

2 - Kanunen intihap etmek ve ed ilmek hakkmı haiz olup ta itbu 
defterlerde iıim ve hüviyetleri yazılmamıf olanlar defterlerin 
asılı kalacağı alh gün içinde mensup oldukları Belediye tube· 
lerinde mütetekkil İntihap Encümenlerine müracaatle itirazlarını 
beyan etmeğe hakları vardır. 

3 - 20 eylül 934 PERŞEMBE günü saat ON SEKiZDEN sonra intihap 
Encümenleri itiraz kabul edemezler. 

4 - Kanunen muayyen olan müdd et içinde vaki olacak itirazlar üze· 
rine intihap Encümenleri tarafından verilecek kararlara hu ka· 
rarların kendilerine tebliği tarihinden itibaren UÇ GUN zarfında 
mahalli Sulh mahkemelerintı intihap Encümenleri kararile birlik· 
te müracaatla itiraz etmeğe hakları vardır. Bu müddet bittikten 
sonra itiraz hakkı kalmaz. 

• 

5 - Her Belediye tubesine mensup mahallelerin deftederi hüki'imet 
dairelerile mahallelerin münasip mahallerine asılmıfhr. 

6 - intihabat her Belediye fubesinde 1 birincitetrinde b-.lıyacak ve 
bu tarihten itibaren on iki gün devam edecektir. 

7 - Her Belediye fubesi müntehip !erinin hangi günlerde nerelere rey 
vermeğe gelmeleri lazım geleceği ve sandığın hergün buluna
cağı yerler aşağıda gösterilmi ttir. 

Eminönü Belediye şubesi 
J - BirincitetTin 934 pazartesi: Şeyh Mehmetgeylani, Hocapaşa, 

Hubyar, Çelebioğlualaattin, Ahı
çelebi, Tahtakale, Rüstempafa 
mahalleleri Eıninönü Kayma
kamlık ve Belediye dairesinde bu-

2- " 

3- u 

4- " 

5-
" 

6-
" 

,, sah 
lunacak sandığa 
Camcıali, Beyazıt mahalleleri öğle
den evvel saat on ikiye kadar, Be-
yazrt camiinde bulunacak sandığa, 
Kemalpaşa, Kalenderhane, Bala
banağa mahalleleri öğ:c..Jen sonra 
Şehzade canıiinde bulum:.cak aan· 
dığa 

., ça:raamba ı Süleymaniye, Mollahüsrev öğle-
den evvel Süleymaniye camiinde 
bulunacak sandığa 
Büyükçarfı, Mercanağa, Dayeba
tun, Sürur mahalleleri öğleden 
sonra Mercanağa camiinde bulu-
nacak sandığa 

,, perte~mbe: Tav,antaşı, Saraçishak, Mimar
hayıettin, Çadırcıahmetçelebi ma
halleleri sabahtan akfama kadar 
Gedikpafa camiinde bulunacak 

,, C~ma, 
sandığa 
Şeh•uvarbey, Bayramçavuf, Muh
sinehatun, Kazanisadi, Nitanca 
m:.halle!eıi rabahtan akşama ka· 
dar eski karakol binasında buluna
cak sandığa 

4-

6-

7-

8-

9-

10-

11 

12 -

,, 

.,, 

u 

" 

" 

" 

" 

" 

1, Perıembe: 

,, Cuma 

Alibey köy, Alibeyköyünde sabah
tan saat ona kadar bulunacak san· 
dığa, lslambey Eyüp, Dökme
ciler, Oçtehitler, Gümütsuyu ma• 
halleleri saat ondan aktama ka· 
dar Eyüp camiinde bulunacak san
dığa 
Ramiyeni, Topçular, Raınicuma, 
Küçükköy mahalleri sabahtan 
öğleye kadar Rami karakolunda 
bulunacak sandığa 
Fethiçelebi, Nitanca, Cezrikasım, 
Abdülvedut mahalleleri öğleden 
sonra aktama kadar Otakçılar ka-

,. Cumaıtesi: 
rakolunda bulunacak sandığa 
Balat Karabaş, Avcıbey, Hızırça
vuş, Hatipmuslihittin, Tahtanıi-

" Pazar 

nare, atik Mustafapafa Hama
mnnuhittin Kıitip Kasım molla at
ki, Tevkii Caferı, Kasım Günani, 
mahallelerile Süreyyapafa fabrika
sı sabahtan aktama kadar BıLat ha 
mamı arkasında Ferruh camiinde 
bulunacak sandığa 

: Haydar, Haiaççı Karamehmet, 
Küçükmu~tafapaşa, Abdisubatı, 
:\iüftüali, Kasapdemirhan mahal
lelerile Cibali fabrikası sabahtan 
aktanıa kadar Cibali mevkiinde bu 

" Pazartesi: 
lunacak sandığa 
Ereyli. Denizaptal, lbrahimçavuf, 
Arpaemini, Fatmasultan, Beyazıt-

,, Salı 

ağa, Mollaşeref, Ördekkasap, Nev· 
bahar mahalleleri sabahtan akta
ma kadar Ereyli camiinde bu!una
cak sandığa 
Seyitömer, Merkezefendi, Melek
hatun, Uzunyusuf, Karabaş ma
bal.elri sabahtan akşama kadar 
Evliya camiinde bulunacak san-
dığa 
Kazlıçefme mahallesi ve fabrikala· 
rı sabahtan öğleye kadar Kazlıçef· 
me karakolunda bulunacak sandı
ğa 

imrahor, Hocaevhat, Hacıhamza, 
A bdiçelebi, Alifakih mahalleleri 
öğleden sonra ak,ama ka<lar im
rahor camisinde bulunacak sandı-
ğa 

,, Pertemfle: Bali, lnebey, Keçihatun, Hubyar, 
Kürkçübaşı mahalleleri sabahtan 
öğleye kadar Aksarayda Çalc:ırağa 

ıll .. 11 Jerı · 
,, Pertembe: Kuleli, Çengelköy matta e geı~o 

bahtan öğleye kadar Çe~ 
camiinde bulunacak sandıgı~ri og 
Vanıköy, Kandilli ınaıhalle J{aJl ' 

· leden sonra akşama kadar pdığ l 
\

12 - ~ . ... 'n Cuma 
dilli camiinde bulunacak .~tl~ 

ı Tembel Hacımehmet, .ouababtJll 
tun, İnkılap mahallelerı ~lı 
akşama kadar Kaymak ıtJlloB" 
Belediye dairesinde bu 
sandığa ·ıı olıl 
Bütün mahalleler için tayı ~dı' 

.. s3" 
nan günlerde reylerını ~ 
atamamış olanlar bugün sıı yl · 
saat yirmi bire kadar . ~e d~1 
Kaymakamlrk ve Bele~ıy atıb' 
sinde bulunacak sandıga 
leceklerdir. ı 

Beykoz belediye şubeS!1 
1 B. · · · 934 · baııel - ınncıtefrın pazartesı: Beykoz ve Yalıköy ı:na 'lef' 

bütün kaza hal:kından re'/ ~şJ 

1 • 
2- .. 
3-

·- " 

5-

b- .. 

7-
" 

u Sah 

cekler sabahtan akşasn3:sele0i. 
Beykoz Kaymakamlık _,ı1ğıı 
dairesinde bulunacak sleıeti 

': Çubuklu, Kanlıca mahal ııc& 
bahtan akşama kadar J{~ ,? 
lis karakolunda bulunaca 
dığa ıe (il~ 

,, çarşamba: Hisar, Göksu, Yeniınahal da' 
leleri sabahtan ~a ~ııl 
sar nahiye binasında bU 
sandığa . ~~ 

,, Pertembe: Anad-0lukavak mahalleSl ~ 
tan öğleye kadar polis k3 

da bulunacak sandığa 
Mirşah mahallesi öğ!ed.e!l 
akşama kadar İskele kazill~ 
bulunacak sandığa . 

» Cuma : Mahmut Şevketpaşa, ~ 
köyleri sabahtan akş~ıı 
köylerine g_elecek sandıg3. 

u cumanen: IBozhane, Öğümce köyleri 
tan öğleye kadar Öğüıllce 
aunda bulunacak sandığ.a ı;ğl 
Güllü, Kılınçlı köylerl f" ilJ 
sonra akşama kadar Gül 11 ıııV. 

camiinde bulunacak sandığa Hacı- & - )J 

mektebinde bulunacak saP tıôl 
,, Pazar '1 ömerli, Koçullu, Muratlı 

sabahtan akşama ikada~~ 
nahiyesinde bulunacak S ı 

" Pazartesi: Esenceli köyü öğleden e~, 
mektepte bulunacak sa:nılıg, 
·Sırapınar, Hüseyinli lı:Ö~~~ 
den sonra ilkmekteplef!J"' 

• 

.,. Cuma 

büseyinağa, Kasapilyas, Sancak
tarhayrettin, Davutpafa, Arabacı-
beyazıt, Camhaziye, Kocamustafa-
pafa mahalleleri öğleden sonra ak
tama kadar Hacıhüseyinağa ca· 
miinde bulunacak sandığa 
Bütün mahalleler için tayin edilen 
günde reyini verememiş olanlar 
bugün sabahtan saat yirmi bire ka· 
dar Fatih Kaymakamlak ve Bele-
diye dairesinde bulunacak sandı-

9-

ltı - " 

,, Salı 
nacak sandığa .. ıefİ 

,l Cumhuriyet, P-0lonez ko'/ ıı 
leden evvel ilkmektepte b 
cak sandığa el 1 

t• Ça?lamba: Akbaba köyü öğleden e;;ğ' 
mektepte bulunacak sarı~ 
ıDereseki köyü öğleden s ., cumartesi: Tülbentçi, Katipkasım, Mimarke

mal, Mesihpaııa mahalleleri sabah-
tan akşama kadar Langa mekte •• ğa reylerin atabileceklerdir. 

Usküdar Belediye şubesi ıı -

şama kadar ilkmekıepte ı 
cak sandığa .. 11t 

7-
" " Pazar 

., Perşembe: Anadolufeneri, Riva kÖ~e 
den evvel ilkmektepleflV"" ~ 

binde bulunacak sandığa 
Hacıkadın, Hocagıyasettin, Ya
vuzsinan mahalleleri sabahtan ak-
,ama kadar Mihraplı caınide bu 1 - Birincite,rin 934 pazartesi : Sinanpafa, Çakıcı Hasanpafa, Sa-

nacak sandığa rıf' 

Poyraz köyü öğleden sodıi' ' 
mektepte bulunacak saJ1 ııa"t~ 

8-

10 -

11 -

ı" -

" 

,, 

,, 

" 

.. 

lunacak sandığa 
,, pazartesi: Demirtaş, Sarıdemir, Zindankapı 

mahalleleri sabahtan akşama ka
dar Kantarcılar camiinde buluna

" Sah 
cak sandığa 

: Küçükayasofya, lshakpaşa ma
hıı.lle:eri öğleden evvel Küçüka
yasofya caıniinde bulunacak ıan
dığa, Sultanahmet, Cankurtaran 

r 

mahalleleri öğleden sonra Akbı- 1 
yık camiinde bulunacak sandığa , 

_,,. çarfamba: Alemdar, Mollafenari, Mahmut. lı 
paşa mahalleleri sabahtan akta· 
ma kadar Atikalipaşa camiinde bu
lunacak sandığa 

u Pertembe: Binbirdirek, Eminsinan maballe
le:; sabahtan akşanıa kadar Fe
ruzağa camiinde bulunacak sandı

2-

3-

ğa 

.,, Cuma 'l Bütün mahalleler için tayin edilen 
1 -4-

günde reyini verememiş olanlar bu
ııün sabahtan saat yirıni bire ka
dar Eminönü Kaymakamlık ve Be
lediye dairesinde bulunacak san
dığa reylerini atabileceklerdir. 

5-

Fatih Belediye şubesi 6-
1 ve 2 - Birindtetrin 934 pazar- Kırkçefme, Hüsambey, Sinanağa, 

2- " " 

3- " 

tesi ve aalı: Kirmasti, Şeyhresmi, Hocaüveys, 
Gurabahüseyinağa, Babahasanil
mi, Muratpaşa, lskenderpaşa, So
f ular, Hasanhalife mahalleleri sa
bahtan aktama kadar Fatih Kay
makamlık ve Belediye dairesinde 
bulunacak sandığa 

Sah ı Koc.ad~d~, ~evritali, Beyceğiz, 
Karıyeıatıkalı mahalleleri sabah. 
tan aktama kadar yirminci ilk
mektep binasında bulunacak san
dığa 

çar,amba: Muhtesipiskender, Mimarsinan, 
Karabaııneslişah, Hatçesultan ma. 
ballPleri sabahtan aktama kadar 
Karagömrükte yi mi yedinci ilk. 
mektep binasında bulunacak san-
dığa 

7-

8-

o-

10 -

111 

.. 

p ' 

' .. 
• 

u 

.. -' 
:IJ 
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.. Sah 

lacak, lhsaniye, Ayazma, Rumi· 
mehmetpaşa, imrahor, Ahmetçe -
lebi, Hamzafakih, Kefçedede, Hay 
rettinçavuş Duı balı, Toygarhamza 
mahalleleri sabahtan akşanıa ka-
dar Usküdar Kaymakamlık ve Be· 
lediye dairesinde bulunacak sandı· 
ğa reylerini atacaklardır. 

: Selimiye, Kazasker Ahmetefendi, 
Arakiyeci Hacıcafer, Ahçıbaşı, 
Tavaşi Hasanağa mahalleleri sa-
bahtan akşama kadar Arakiyeci 

12 - ıı Cuma 1:. Paşabahçe, İncinköy sıı "tJ 
şama kadar Beykoz J{~~ ~~ 
ll'lı: ve Belediye dairesııı 1 
nacak sandığa # ~ 

' iBütün köy ve mahalleler ti11j 1 

yin edilen günlerde reyl~e ııı'~ 
mamış olanlar bugün sa~ 
at yirmi bire kadar J{~ dt ~ 
Irk ve Belediye dairesı~ 31, 

nacak sandığa reyleriJIJ 
eeklerdir. 

Hacımelımet camiinde buluna -
cak sandığa 

ıı ?Jlamba: Val<leiatik, Tabaklar, Arakiyeci 
Ha.cımehmet, Pazarbaşı mahalle -
leri sabahtan akşama kadar Val
deiatik camiinde bulunacak sandı

Kadıköy belediye şub~ , 
1 - Birincitetrin 934 pazartesi: Bütün mahallat müntelıi~, 

makamlık ve BelediY~ğ' r'· 
ğa 

.. l'ertembe: Selami Aliefendi, Muratreis ma -
halleleri sabahtan akşama kadar 
Çinili karakolunda bulunacak 
sandığa 

• Cuma il Sehnarıağa, Hacıhesnahatun, So -
laksinan mahalleleri sabahtan alk
şama kadar İskele camiinde bulu
nacak sandığa 

aı cwnarleaiı Kuzguncuk mahallesi sabahtan 
akşama kadar Kuzguncuk Beledi
ye 'hekimliği binasında buluna -

2-

3-

4ve5-

cak ~andığa 1 
., Pazar :ı İcadıyc mahallesi sabahtan akşa • 8 ve 7 -

ma kadar Fıstıkağacmda eski 
Bando birliği binasında bulunacak 
sandığa 

8-111 Pazarteıl~ Kısrklı, Altunizade Bürhaniye ma
halleleri sabahtan ' akşama kadar 
Kısıklı Belediye mevkiinde bulu • 1 • 

IJ Salı 
nacak sandığa • 

ı Ümraniye, Dudullu, Çekme, Su! - !:. 
tançiftliği, Reşadiye Jı:öyleri bu • ' 

. gün sabahtan akşama kadar köy • 1 9 -
!erine gelecek sandığa 

,, Çarşamba: Beylerbeyi, Bürhaniye, Küplüce, 
Abdullahağa mahalleleri sabah - ' 
tan akşama kadar Beylerbeyi 10 -

J 
Belediye dairesinde bulunacak'. 
sandığa 

• 

• 

u. 

•. 
'· 

., Salı 

nasında bulunacak sa i ı 
!erini atabileceklerdir· 1'1'~'6 

'J Hasaıı.paşa, lkbaliye fll .Jf 
bahtan akşama kadar 11 
ilkmektep binasında . 
sandığa İ~ 

11 Ç&rf&Dlba: Osmaniye, Mecidiye, ~ 
mahalleleri sabahtan 1~ 
dar İbrahimağa karak0 1. 
lunacak sandığa . t 

11 Pe11embe 
cuma: şama kadar Karakol k35;ııc\1ı 

ilkmektepte bulunacak ııııııl 
b cumartesi Zühtüpaşa, Tuğlacı ~ 1'3 

ve pazar: sabahtan akşama kada ııjı! 
karşısında ilkmekteP i 
bulunacak sandığa 0cıef 

u Pazartesi: Merdivenköy sahahtafl l,ııl 
dar köy içindeki binana 
cak sandığa . . .• ıedeıı 
Göztepe mahallesı og ,i..ı 
a~ş~ma kadar istasY0~n(ıı~' .ıı 
lkı bınada bulunacak 5 . 53\ıT-

11 Salı : Sahraykedit mahaJ!esı tfle' 
akşama kadar istasyon 

11
calC • 

daki ilkmcktepte bulun 
1 

dıii;a _,8tı3 
d. e ,.. ~~ 

1, Çar,amba: K, yataı;r, Sua ıydaf ;:>) 

sabahtan , akşam~ ~a •• 11 ;ıed' ( n •.. amı 7 ıncı 



il 

' 1 

ıı -. 
" 

" 

ilkmektep binasında bulunacak 
sandığa 

• ,, Perıembe: Bostancı mahallesi sabahtan saat 
on bire kadar ilkmektep binasın
da bulunacak sandığa ---- - ... --....__ 

/,,Cuma 

İçerenköy mahallesi saat on bir
den sonra 15 e kadar köy meyda-
nındaki kahve önünde bulunacak 
sandığa 

Bakkalköy saat on beşten sonra 
akşama ık.adar lköy kaıhvesi önün -
de bulunacak sandığa 

• Bütün köy ve mahalleler için ta-
yin edilen günlerde reylerini ata
mıyanlar bugün sabahtan saat yir
mi bire kadar Kaymakamlık ve 
Belediye dairesinde bulunacak 

_ sandığa reylerini atabileceklerdir. 

Beşiktaş belediye şupesi 
1 - Birincitetrin 934 Pazartesi: Beşiktaş mmtakası dahilindeki 

ıc 

~7-,, 

,, 

lı -
.. 

mahalleler ve bütün mahallatta rey 
verecekler Kaymakamlık ve Be -
lediye dairesi karşısındaki Sinan
paşa camii iç meydanında bulu-
nacak sandığa reylerini a tabile -
ceklertlir. 

., Salı ve çar- Teşvikiye ve Muradiye mahalle· 
pmba : leri iki gün sabahtan akşama ka -

dar Teşvilciye oamiinde buluna. 
cak sandığa 

" Perşembe: Kuruçeşıne mıntakasındaki ma -
halleler sabahtan akşama kadar 
Kuruçeşme tramvay durak yerin
de bulunacak sandığa 

" Cuma, cumar- Ortaköy mmta:kasmdaki mahal • 
•~ teıi, pazar : leler bugünleroe sabahtan akşa • 

ma kadar Ortıal'.roy tramvay cad -
desinde polis noktası karşısmda
ki Ortaköy bahçesinde bulunacak 
sandığa 

,,, Paza;t_!si, Arnavutköy mınta:kasmdaki ma -
.. halleler bugiinler sabahtan akşa

ma kadar Arnavutköy Nahiye Mü
dürlüğü binası karşısında muvak
kithane önünde ıl:ıulunacak sandığa 

,, Çartamba: Bebek mıntakasındaki mahalleler 
sabahtan akşama kadar Bebek 
camii meydanında bulunacak san
dığa 

" Perşembe: Di'kilitaş mahallesi sabahtan ak •
1 

şama 'kadar Dikilitaş ilkmektep 
• bi~~sında bulunacak sandığa 

.. Cuma • Burun mahalleler için tayin edi-
len yerlerde reylerini atamamış 
olanlar bugün sabahtan akşam 
yirmi bire kadar Kaymakamlık ve 
Belediye dairesinde bulunacak 

.~eyo~Iu heı;·;ny;""Ş~J;;i· 
BınnC1tetnn 934 Pazartesi: Bütün mahallelerden rey verecellı:

Ie_: sabahtan akşama kadar Bey • 
oglu ~aymakamhk ve Belediye 

~-

.. 
•• 

.. 

.. 

,, 

•• 

•• 

" 
1~ ..._ 

Salı 

şu~e~ınde ~ulunaıca~ sandığa rey
lennı atabıleceklerdir. 

: Mecidiye ıköyü sabalhtan öğleye 
kadar Çardaklı kahvede buluna • 
cak sandığa 
Kağıthane köyü öğleden sonra ak
şama kadar ilkmektep binasında 
bulunacak sandığa 

" ç9.11amba: HaS'köy mahalleleı-i sabahtan ak • 
şaı;ıa kadar Sütlüce vapur iske • 

11 
Pertembe: 1l'.51 .Yanında bulunacak sandığa 

SLşlı mahalleleri sabahtan öğleye 
3tadar nahiye merkezinin karşı
sındaki tenis kortunda öğleden 
ı>ı?nra Bulgarçarşısındaki köşede-

• Cuma • ~~ k~hvede bulunacak sandığa 
" • Şışlı mahalleleri sabahtan öğleye 

kadar Feriköy köşe kahvede öğle
den sonra akşama kadar Kurtuluş 
!karakolu sırasındaki kahvede bu
lunacak sandığa 

·" cumarteıi: Taksim mahalleleri sabahtan ak • 
Şama kadar Cuarnhuriyet meyda • 
nındaki Camlı kahvede bulunacak 
sandığa 

· " Pazar : Taksim mahalleleri sabahtan ak-
ı şama kadar Feruzağa camiinde 

bulunacak sandığa 

'' razartesi Kasımpaşa mahalleleri bugünler • 
Salı : ?e s:ıbahtan akşama kadar Cami

ıkebırde bulunacak sandığa 
, ., Cartamba: Galata mahalleleri sabahtan ak -

şam~ kadar Tophanede Kılıçali 
camıınde bulunacak sandığa 

" Pertemhe : Galata mahalleleri sabahtan ak • 
şama kadar Arapcamiinde bulu • 
naca'.< sandığa 

'; 1, Cuma : Bütün mahalleler için tayin olu-
nan günlerde reylerini atamamış 
o~nlar bugün sabahtan saat yirmi 
bıre kadar Kaymakamlık ve Be -
ledl ye dairesinde bulunacak san _ 
dıga reylerini atabileceklerdir. 

1 
Sarıyer belediye şubesi 

....._ Birincitetrin 934 Pazartesi: Sarıyer Maden, Büyükdere mah 1-
lelerile bütün mahallelerden ~ 

Salı 

1 • • • o gun 
rey erını ·vermek ıstiyenler sabah-
tarı alqama kadar Kaymakamlrk 
w Belediye tubeai binasında bu. 
lunacak sandığa reylerini atabile
ceklerdir. 
Rumelikavağı mahallesi sabahtan 
öğleye kadar Rumelikavağı mey
dan~nda bulunacak sandığa 
Garı~e köyü öğleden sonra saat 
on dorde kadar köy meydanında 

1 

ı 
1 
l 
1 

8..: 
'V 

4-

5 ...: 

6-

7-

8-

' 9-
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bulunacak sandığa 
Rumelifeneri saat on dört buçuk-
tan aktama kadar köy meydanın-
da bulunacak sandığa 

çarp.mba: Bağçeköyünde Orman mektebi sa-.. 
bahtan öğleye kadar mektep ö-
nünde bulunacak sandığa 
Bahçeköy öğleden sonra akşama 
kadar köy meydanında bulunacak 
sandığa ,, Pertembe: Kireçburnu sabahtan öğleye kadar 
Kireçburnunda bulunacak sandığa 
T!\rabya öğleden sonra akşama ka 

C:ınıa 
dar Tarabyada bulunacak sandığa . Y eniköy sabahtan aktama kadar ,, • 
Yeinköyde bulunacak aandığa 

,. Cumartesi: fstinye sabahtan öğleye kadar Is-
tinyede bulunacak sandığa 
Yeni.köy öğleden sonra Y eniköyde 
bulunacak ıandığa .. Pazar ı Emirgin sabahtan öğleye kadar E-
mirg&nda bulunacak sandığa 
Ayasağa köyü öğleden sonra akta· 
ma kadar köyde bulunaca ksandı-
ğa 

,. Pazarte~i: Rumelihisarı öğleye kadar Rumeli
hisannda bulunacak sandığa 
Emirgan öğleden sonra Emirgan

" Salı 
da bulunacak sandığa 

:ı Zekeriya köyü aa.babtan saat ona 

"'\ 
10 - ,, 

kl\dar köyde b~lunacak sandığa 
Oakümııi.i 6llllt on buçuktan on dör
de kadar köyde bulunacak sandı
ğa Kumköv. Demirci, GümÜldere, 
Kısırkaya köyleri saat on dört bu
çuktan aktama kadar Kumköyde 
bulunacak sandığa 

,, Çartamba: Kemerb:ırga.z, Pirinççi, Cebeci, 
Petnahur köyleri &abahtan ak,a
ma kadar Keme-1-burgaz nahiye 

11 - ,, 

12 - ,, 

merkezinde bulwıacak sandığa 
,, Pertembe : Odayeri, lhsaniye, Çi!t ... • . .:11 Ak

pınar, Kısırrnandıra, Ağaçlı köy
leri sab:ı.htan nktama kadar Oda
yeril'lde buiunaoak sandığa 

,. <.:uma : Buti.in köy ve mahallelerden tayin 
edii~n günlerde reyler;ni atamamıt 
clanlı>r bur.an sabahtan saat yirmi 
bire kadar Kaymakamlık ve Bele
diye dairesinde bulcnacak saı.dı
ga reylerini atabilecekle:dir. 

Adalar belediye şubesi 
1 - ~ir.~ncitetrin 9.3'.' ~azaı:te•İ: Büyükada mahalleleri Büyükada 

gunund~n .~2 bınn~ıte~rın .93'1 ~aymakamlık ve Belediye daire
cuma gunu saat yırmı bıre am.Ie bulunacak sandığa 
l<adar 

2-3-4 - Birinci . teşrin 934 salı, 
çarşamba ve pe~embe gün
leri 

5-6 - BirincitCfrİn 934 <'.uma ve 
cumartesi günleri 

Heybeliada mahalleleri Heyheli
ada iskele meydanında bulunacak 
-sandığa 
Burgazada mahalleleri Burgazada 
iskele kazinosunda bulunacak san
dığa 

1-8 - Birincitetrin 934 pazar ve 
pazartesi günleri 

9-10-11-12 - Birinciteşrin 934 ıaiı, 
çartamba, perfembe, cuma 
günleri 

Kınalıada mahalleıi Kınalıada is
kele kartı•ındaki kazinoda buluna-
cak sandığa 
Bütün adalr.rdan tayin olunan 
g".,lerde reylerini atmamıt olanlar 
bugün sabahtan nat yirmi bire ka
da~ Kaymakamlık ve Belediye dai
r~sınde bulunacak sandığa reyleri 
nı atabileceklerdir. 

Bakırköy belediye şubesi 
1 - ~i~~nciteşrin 9~~ P_azaı:tesi: ~ıi~n mahalle ve köylerden reyle

gununden 12 bırıncıteşnn cu- rını merkezde vennek istiyenler bu 
ma !?iinü sat 21 kadar : günlerde Kaymakamlık ve Beledi

ye dairsinde bulunacak sandığa 
reylerini atabileceklerdir. 

2 - Birinciteşrin 934 salı 

3 - 3, 4, 5, 6, 7 birincitetrin 
934 çar,amba, perşembe, cu

ma, cumartesi, pazar 
4 - 8, 9, 1 O, 11 birincite,rin 934 

pzartesi, salı, çarşamba, per· 
fembe 

5 - 12 Birincitetrin 934 cuma : 

: Bakırköy merkez mahalleleri sa-. 
bahtan aktama kadar Kaymakam-
lık ve Belediye dairesinde buluna
cak sandığa 
Mahmutbey nahiye ve köyleri bu
günlerde köylerine gele<.ek s:;ndı
ğa reylerini atacaklardır. 
Y e,ilköy nahiyesi ve köyleri bu
günlerde köylerine gelecek san
dıklara reylerin atacaklardır. 
Bütün köy ve mahallelerden rey
lerini tayin edilen günlerde san-
dığa atamıyaelar bugün aabahtan 
saat yirmi bire kadar Kaymakam
lık ve Belediye dairesinde buluna
cak ıandığa reylerini atabilecek
lerdir. 

Muayyen olan günlerde kendi mıntakalarında reylerini kullana
mryanlar tayin olunan günü takip "den diğer günlerde mensup olduk
ları ~elediye f?"heleri merkezlerinde buluhdurulacak sandığa reylerini 
atabıleceklerdır. 

İstanbul Amerikan Koleci 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan kız Koleci, Arnavutköy Robert Kolec; Bebek 
T e!· 36. 160 , Tel. 36.3 

Mektep lngılizceyi en İyi öğreten bir müeıseıedir. Almanca veya Fran
sızca ihtiyari olarak mütehasaıı muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayab Yll§atılır. Milli terbiye ve kültüre ıonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYA YA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ihti•aı dersleri 

•erilir. 
. K~tüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuElaruıa, fikri terbiye-. 

lenne hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporları ile gençleri 
beNnen yülueltir. 

MUHENDIS KISMI ~eli v~ ."az~i ~l.d.trik, makine ve nafia 
mühendm yetiftinr. 

Her iki kısımda: 
Kayıt muamelesi her 

gün yapılır. 
Fazla malomıt için mektupla da muracıat edi'e"ilir. 

Bank·Onl-N.V. -
Sabılo B&hr•••"' _ll'e•eman• 
3anKas• 

i•tanbul Subesi 

Galaca noraKOV Palas 

Mevdancııc Alaıemcı Han 

Her türlü Ban1<a muam•ıe• 

)eri.· Kasalar_ icar! 

UMUMl"MDDDRLDK 1 AMSTERDAM 
'şubeler! 'ı Amsterdam, Buenos Alres, 

' lstanbul, Rlo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo-

7 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

21 kalem boya malzemesi: Açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrin 
1934 Salı giinü saat 14 de. 

9650 kilo yaş sebze: açık eksil tmesi: 2 Birinci teşrin 1934 Sab 
gÜnÜ saat 15.30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin yukarıda cins ve miktarı ya. 
zılı iki kalem eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde mü
nakasaya konmuştur. Şartnamelerini görmek isteyenler her 
gün ve münakasaya girecekler in de o gün ve saatlerde Kasını 
paşa'da kain Komisyona müracaatları. (5577) 

5973 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

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

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

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

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

ihaleleri 20-9-934 perşembe günü saat on beşte Anka • 
rada Vekalet binasında toplan an satın alma komisyonu tara
fından yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek is
teyenlerin İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü
ne veya Ankarada Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdür
lüğüne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve saa
tında (şartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçalarına 
ait vesaikile beraber teklif me ktuplarmm satın alına komis-
yonuna vermeleri ilan olunur. (5241) 5728 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Devlet Demiryollarında mer'i (huy, antrasit, linyit, 

kok) maden kömürleri nakliy atma mahsus D. D. '2 numara
lı muvakkat fevkalade tarifenin 11-9-934 tarihinden itibaren 
esas şebeke istasiyonlarmdan Afyon - lzmir ve Balıkessir • 
Bandirma, Manisa lasımları Üzerindeki istasiyonlara yapıla-

.:-ak nakliyata da teşmil edildiğiilan olunur. (5523) 
5957 -----· --.--- -

Haydarpaşa limaru dahili ndeki kömür tahmil ve tahliye 
si islerinin kapalı zarfla müna kasası 2-10-934 salı günü saat 
15 ae Ankarada idare Merkezi ude yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ·.-eznelerinde Beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdı r. (5676) 6045 
~-~~_;_-~~---~------~---~--~-- --

Haydarpı-.;a - Ankara hattı 194,868 kilo metresinde ve 
Sakarya nehiri üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün ye
niden İnşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teş
rin 934 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada ldare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne?e
rinde 25 şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708.l 

6122 

3 adet musaaf tesirli lngiliz makasiyle 2 ;det b~sit ·-;~ 
makasın münakasası 31 birinci te!?rin 934 çarşamba gunu 
saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ank<.ra ve Haydarpaşa vezne1erinde Onar liraya satılan şart 

nam.derde yazılıdır. (5709) 6123 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebe namzet yazılmış olan ve numaraları 160 tan 

180 ne kadar olan efendilerin Cumartesi, Pazartesi ve Per-
şembe günleri muavinliğe müracaatları. (5765) 6145 

20.000 Kilo Sadeyağı 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı Satınal

ma Hey'eti Reisliğinden: 
Deniz Efradı ihtiyacı için kapalı zarf usulile münakasa

ya vazedilmiş ve 22 Eylül 934 cumartesi saat (14) de iha
lesi icra lalmzcağından taliplerin şartnamelerini almak üze
re Ankara'da Deri::: Levazım Müdürlüğüne lstanbul'da Ka
sımpaşada e~niz Levazım Sa tmalma Komisyonuna, lzmitte 
Ussübahri Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5295) 

5752 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 1934 Mali Senesi ihtiyacı için 185 kalem ec
zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem ki~~evi. e~za ve 62 ka~e~ 
teşrihi marazi laboratuvarı ec z~_sı 3 -~ eşrınıevvel ~34 .. tarıhı
ne kadar ayrı ayrı olarak 20 gun muddetle alem munakasa 
ya konuln1uştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi 
m\İn;ıkasa olan 3 Teşrinievvel 934 Ç:\rs:ımba giinü saat 10 
da hastan~si müteşekkil komisyona V.! li:ıtesini görmek ve ev· 
safını cğrE°'nmek için Ankaracla Hastane b<ıı: tababetine ve 
lstanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet l\1üdi.; • · müra· 
caatları ilan olunur. (5798) 
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Süt A Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini veren 
annelere ar 
İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No.111 
ı340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
13.(6 
1347 

1348 
1349 
1350 
1351 
ı352 
1353 
1354 

1355 

1356 
1357 
1358 
1359 

Semti 

Fener 
Yedikule 
Gılata 

Kaıımpaıa 

Beyoğlu 
Bey otlu 
Galata 

" 

Beyoilu 

" 
" 
" 
" 

Beşiktat 
Fener · 

Beyoğlu 

" Tarabya 
Büyükçarıı 

Mahalleıi 

Tcvkiicafer 
Kızlıçeım• 
Arapcllmii 
Hacıahmet 
Kamerbatua 
Kamerbatun 
Arapcamii 
Kemaakeı Kara 
Muıtafapaıa 
HllseyinaK'a 
Kamerbatua 
Hüıeyiaağa 

Eminuml 
KamerbatUD 
Şenlik dede 
Abdisubatı 

HOaeylnağa 

" Tarabya 
Büyük çarşı 

MesneYihane Molla Murat 
Demirhane 
Makaracılar 
Bezci 

Papaık&prüıO ve Dereçikmuı 
Marıarit 
Yağkapanı 
Kemankeı Cad. 

Vit•e 
~ebek 

... · ·-" 

E. Valdeçe9mesl, Y. Takılm 
İlAr 
E. Zerdali, Y. Çukur 
Ihlamur cad. E. Bakkal 10kak 
Fener 

Tarlabaıı 

Cimi '· Hissesi KAPI Hiı1tye g&re mu-
No. ıı bammeıı kıymeti 

Hane Tamamı eıki 2 yeni 26 1920 T. L 
Dükkan ,, 65 360 

,, 100/120 E. 38 Y. 34 1160 
Ana metreıti 95 114 E. 4 Y. 41 57 
Abıap hane ve dükkln 2/3 E. 10 mil. Y. 36-7 1438 
Dört katlı kigir hane 26/180 E. 16 Y. 20 25GO 
Klılr dOkkan ilellıtünde üç oda 3120 E. ve Y. 14 Hl21 
Klgir dükkan ile ıı.tıınde 1/12 E. 9 mıı. Y. 15 1068 
oda ve mliıtemillb 
Kagir hane 

,, harap hane 
Ana mıtreai 85,SO 

Tama1DJ 

" .. 
" " 178,45 " 

Kiıir e" 2/S 
Ahşap ev 1/4 
Beı odalı ve mü9temilltı baYI ııs 
muhtacı tamir ahşap ban• 
K.lgir diikkin ve üatünde 416 
odalar ile taraça 

E. 32 Y. mO. 17 2214 
E. 4 mll. Y. 8 4920 

E. 129 yeni 131 3846 
15 3570 
65 2295 
5 345 

E. 326 Y. 292 1272 

E. 107 Y. 111 3334 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
Dıvarcı Ah9ap hane 112 E. 84 Y. 102 625 

" Deraiçi ,, ,, 1/4 E. 91-89 Y. 82-81 2i>O 
" Yağlıkçılar Diikk.ln Tama1DJ E. 19 Y. 33 400 
" 

" " . " . ,. ,, E. 31 Y. 3 800 ,, 
Ylizde yedi buçuk pey akçesile !bale bedelı nakden veya gayrımllbadll bonoıile lldenmek Ozer• yukarıda cV1afı yazılı ıayrımenku11erin 

mülkiyetleri açık arttırma auretile ıatııa çıkarılmııtı.r. İhaleleri 27 /9/934 Perıembc glinll saat on dörttedir. llllzayedeye gireceklerin mez
kur günde Ye saatte ve izahat elmak arııu edenlerın de her zaman Galatada Gümrük ıokaK"ında eıki Kredi Liyone Bankaaı bina11nda mü-
teş~kkil sahş komisyenUDa müracaatları Te pey akçalannın dabi mllııayede gününden eYvel yatınlarak makbuzuııun alı li d B · il b 1 d" · 1 · .. 1 . nmıaı ıım ır. u 
ıene verg11 e e e ıye rcsım erı mu9ter ye a•t olup şartname de mezkür bina kap111na asılmıştır. [5486} 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

İçin açık münakasa ile 8000 
kilo saman satın alınacaktır. 
ihale günü 3-10-934 çarşam
ba günü saat 15,30 dadır. Ev
aaf ve şeraitini öğrenmek iste
/'.!nlerin belli gün ve saatte te 
Jl'İnatlariyle Çorludaki Komis 
yona müracaatları. (223) 

(S622) 
6001 

• • • 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

<;İn açık münakasa ile 700 ki
lo Ot satın almacakbr. Müna
kat.i\ günü 3-ı0-934 çarşam 
ba günü saat ı6 dadır. Evsaf 
ve !:eraitini öğrenmek iste
yenlerin her gÜn ve münaka· 
ıaya iştirak edeceklerin belli 
gi.in ve saatte teminatlariyle 
Çorludaki Komisyona müra-
caatları. (224) .(S623) 

6002 ,.. ,,. ,,. 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

ıçin açık münakasa ile Yüz 
bin kilo odun satın alınacak
tır. ihale günü 3-10-934 çar
Ş;\mba günü saat 15 dedir. Ev
ısaf ve şeraiti öğrenmek iste
Yf'nlerin her gÜn ve münakasa
ya İştirak edeceklerin belli gün 
ve ~aatte teminatlariyle Çorlu 
'5ahnahna komisyonuna mü-
' acaatları. (22S) .(S624) 

6003 • • • ?' 

Emaneten inşa edilmekte · 
olan. Tayyare Fabrikası için 
demır ç~tı p~arlığı yapılacak 
hr. Tal.plerın 19-9-934 tari
hine rastlayan çarşamba gÜ

nü saat 15 de ve şekil ve şart
ları görmek isteyenler her gün 
Eskişehirde Kolordu Satınal
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (250) (5773) 

6134 
••• 

Fırkanın Bayramiç Ezine ve 
~i~azlıda bulunan kıt'alarının 
ihtıyacı olan 200.000 kilo Sa
~'.'11 22-9-934 Cumartesi gÜ • 
n!1 sa~t. on beşte ihalesi icra e
dile~egmden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı 
muv:akkatelerile birlikte Bay • 
ramıçte Satınalma Komisyo _ 
nuna gelmeleri. (168) (5364) 

5789 • • • 
Ezinede bulunan Topçu ala

yının ihtiyacı olan 250.000 ki
lo Kuru Ot kapalı zarf usulile 
22 - 9 - 934 Cumartesi günü sa 
at on beşte ihalesi icra edilece
ğinden taliplerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminatı mu
vakkatelerile birlikte Bayra -

miçte Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (ı70) (536S) 

5790 
:ı. • .:f. 

Kirazlı, Bayramiç, Ayvacık, 
Ezine ve Geyiklide ki kıt'atı -
nın ihtiyacı olan 2SO,OOO kilo 
Kuru Otun kapalı zarf usulile 
22 - 9 - 934 Cumartesi günü sa 
at ıs te ihalesi icra edileceğin
den taliplerin yüzde yedi bu -
çuk nisbetinde teminatı mu -
vakkatelerile birlikte Bayra -
miçte Satınalına Komisyonuna 
gelmeleri. (169) (S366) 

5791 

Çorludaki kıtaat ve müesse
aat ihtiyacı İçin kapalı zarfla 
Yüz Kırk dokuz Bin kilo Un A
lınacaktır. ihale günü 24 Eylül 
934 Pazartesi günü saat on 
beş otuzdadır. isteyenlerin her 
gün ve talip olanların belli gün 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lif mektuplarile Çorludaki Ko
misyonumuza müracaatları. 

(184) (5368) 6792 
• • • 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i -
çin kapalı zarfla 33000 kilo 
Makarna alınacaktır. ihale gü
nü 24 - Eylül - 934 Pazartesi 
günü saat ıs tedir. Evsaf ve 
şartlarını görmek isteyenlerin 
her gÜn ve taliplerin belli gÜn 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lifatlarile Çorludaki Komisyo
numuza müracaatları. 

(182) (5370) 6793 
"' .. 

Adapazan Piyade Alayı için 
27000 kilo Sığır eti kapalı zarf
la 2SOOO kilo Bulgur ve 80,000 
kilo Arpa aleni münakasa ile 
2SOOO kilo Meşe kömürü def'
aten pazarlıkla· 23 - 9 - 934 Pa
zar günü saat ıo da Adapazarı 
Maliye Dairesinde satın alına
caktır. Taliplerin şartnamele
rini görmek için her gün ve mü 
nakasa ve pazarlığa iştirak e
deceklerin mezukr Komisyona 
müracaatları. (177) (5369) 

5794 
• • • 

Gülhane hastanesinin muh 
telif laburatuvarlarm ihtiyacı 
için (791) kalem alat ve ede
vat kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 2-10-934 
salı günü saat ı4 de İcra edi
lecektir. Talipler evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 0 

giin ve saatinden evvel teklif 
':e teminat mektuplariyle bir
li~te M.M. V. Satmalına Ko
nıısyonuna müracaatları. 

(215) (5542) 5994 

Adanada Merkez kıt'at ve 
müessesat ihtiyacı için 65,000 
kilo sıgır eti 25 - 9 - 934 Salı 
günü saat 1 O da kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Taliplerin \ 
ıartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli saatinden ev -
vel teklif mektuplarını Adana
da Merkez Satınalına komis -
yonuna vermeleri. (Sl 10) 

5681 • • • 
F ırkanm Bayramiç Ezine ve 

Kirazlıda bulunan Kıt'aları i 
çin 219,000 kilo Arpa kapa 
zarf usulile 22 - 9 - 934 Cumar 
tesi günü saat on beşte ihalelıi 
icra edileceğinden taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muvakkatelerile bir

likte gelmeleri ve verecekleri 
Arpanın şerait ve evsafını an
lamak İçin her gün Bayramiçte 
Satmalma Komisyonuna mü -
racaatları. (17S) (S3S7) 

5781 
• • • 

Ezine Garnizonunda bulu -
nan Topçu Alayının ihtiyacı o
lan 300,000 kilo Saman kapa
lı zarf usulile 22 - 9 - 934 Cu -
martesi gÜnÜ &aat on beşte i 
halesi İcra edileceğinden talip
lerin % 1 ,5 teminatı muvakka
telerile birlikte Bayramiç Satı
n.alına Komisyonuna gelınele-
n. 

(176) (5358) 6782 .. "' 
Bayramiçta bulunan Topçu 

a~ıı.ymm ihtiyacı olan 240,000 
kilo Arpa kapalı zarf usulile 
22 - 9 - 934 ta. Cumartesi gü
nü saat on beşte ihalesi İcra e
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı 
muv:akkatelerile birlikte Bay -
ramıçte Satmr lma Komisyo • 
nuna gelmeler~. (174) (S360) 

5783 . " . 
Bayramiç T pçu Alayının 

ihtiyacı olan 3a0,000 kilo Sa -
man kapalı zarf usulile 22 - 9 -
934 Cumartesi günü aaat on 
beşte ihalesi İcra edileceğinden 
t~liple~in yüzde yedi buçuk 
nısbetınde teminatı muvakka
telerile birlikte Bayramiç Sa • 
tmalma Komisyonuna gelme-
leri. (173) (S361) 

5786 .. "' 

miçte Satmalına Komisyonuna 
müracaatları. (172) (S362) 

5787 

* * * Bayramiçte bulunan Topçu 
alayının ihtiyacı olan 300.000 
kilo Kuru ot kapalı zarf usuli
le 22 - 9 934 tarih ve Cumarte
si giinü saat on beşte ihalesi ic
ra edileceğinden taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muvakkatelerile Bay
ramiçte Satmalına Komisyo -
nuna gelmeleri. (17ı) (S363) 

5788 . . "' 
28 kalem tamir ve temizlik 

İçin muhabere malzemesi pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlık günü 20 Eylül 934 per
şembe günü saat 16 otuzdadır. 
Evsaf ve şeraitini görmek iste
yenlerin İstanbul - T opane • 
Levazım Amirliği Satmalma 
Ko~syonuna ve Çorludaki 
Komisyona her gün ve pazar
lığa İştirak edeceklerin teıni
n1> tlarile Çorludaki Komisyo
numuza müracaatları. (2S3) 
(S774) 

,,. * • 
Konya Merkez lat'atı ihti· 

yacı için kapalı zarf suretiyle 
münakasaya konulan ve 
ıS-9-934 saat ı4 de münaka
sası yapılmış olan Üçyüz elli 
ton kok kömürünün münakasa 
günü bir hafta sonra 22-9-934 
saat 14 de talik edilmiştir. Ta
liplerin Konya Satmalma ko
misyonuna müracaatlan. 
(264) (5813) 

••• 
P.ınarhisardaki kıt'atm ih

tiyacı olan 4S,S29 kilo sığır 
etine verilen fiat gali görüldü
ğünden bir ay pazarlıkla mü
nakasaya konulmuştur. Bir 
hafta temdit edilerek ihale 
günü 22-9-934 gününe talik e
dilmiştir. Taliplerin Vizede 
Satınalma komisyonuna müra
caatları. (2S8) (S816) 

* * * 2000 adet efrat binek eğe-
rinin kapalı zarfında teklif edi
len fiatlar gali görüldüğünden 
bu defa pazarlığa konmuştur. 
Ihnlesi 2S-9-934 salı günü 
saat 1 ı dedir. Taliplerin An
karada Satmalına komisyonu
na müracatlan. (262) (5820) 

••• 
Konyadaki kıt'at için mü-

sa Kuvvetlendirir 2246 

l __ _._n beri tanır, aorılarda ve '°""" 
Onu sene e<ucı 1 d ki b k tesirini bilirsin z, 
elgınlıQın a ça ~- ff"l ettıOI ASPiRiN. Sizi bullf 
a::ı. markasının ıe .. e u 

d
W dahi memnun edecektir. an sonra 
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TU~ILA iÇMELERi 
VE OTELi 

15 TeırinieTvele kadar Köprüden 6,30 • 7,31- 8,05 • 9,50· il· ıı,ış . ıs.ıo 
16,45 te Haydarpaşayı giden vıpurllnn tren Itri içmelere giderler. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI ] 

Taksitle Satılık Arsa 
Esaş No. Mevkii ve nevi ifeınİPat 

; Lira ___. 
628 Belediye karşısında 21 parsel No. lı ısoo 

345 m2 arsa 
Yukarda yazılı arsa pazarlıkla ve taksitle satılacağııt• 

dan taliplerin 20-9-934 perşembe ünü aaat onda Şubemize 
, müracaatları. (5803) 

Selimiyede Fırka Satıanlma 
Komisyonundan• 

30 bin kilo Sade yağının 22-9-934 cumartesi kapalı zarf 
usuliyle ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mezkiir giinde aı\1' 
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını alara!' 
Selimiyede Fırka ıatmalama komisyonuna müracaatları 13 j 
zımdır. Arzu edenler Sade yağma ait şartnameyi daha e'f/'le 
komisyonda görebilirler. (Sı99) 5~ 

misyonuna müracaatları. na müracaatları. (261), 
(263) (5821) _(S818) 

• • fi 

Malkaradaki kıtaat ihtiyacı 
İçin 18,000 kilo kuru soğan, 
ve 40,000 kilo patates aleni 
rnünakasasile satın alınacak 
trr. ihale günü 13-10-934 cu
martesi günü saat ı5 dedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
İsteyenlerin her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin bel
li gÜn ve saatte teminatlarile 
Tekirdağındaki Fırka Satmal
ma Komiı;yonuna mürcaat
ları. (259) (S817) 

l(o • ,,. 

T ekirdağmdaki lataat ih
tiyacı olan 6S,OOO kilo patates 
30,000 kilo kuru soğan aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
ihale günü 13-10-934 cumar
tesi günü saat ı5 dedir. Evsaf 
ve şeraitini öğrenmek İsteyen
lerin her gün ve münakasaya 
il}tirak edeceklerinin belli gün 
ve saatte teminatlarile Tekir
dağmdaki Fırka Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
,(260) (5819) 

* • 't 
Namı hesabına alınacak 

SO bin kilo una talipler tara
fından teklif edilen 1 ı kuruş 
57 santim fiat gali görüldüğün 
den tekrar pazarlığa konul· 
muııtur. Pazarlık gilnü 20 Ey
lül 934 saat ıs tedir. Evsaf 
ve şeraiti görmek isteyenle
rin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin teminatlariyle bir
likte belli gÜn ve saatte Çor
ludaki Satmalına komisyonu-

. . . , 
Hava ihtiyacı için 20 bı~ 

metre kanat bezi ve 97 bin ~ 
metre kanat şeridi iplik "e )(il' 
ten makara pazarlıkla alJJt3; 

caktır. Şartnamesini görJl1~. 
İsteyenlerin her gÜn pazarbğt 
na istirak edeceklerin 29·9· 
934. cumartesi günü ,aııt 
ı O,S da teminatlarile birli1'te 
Ankara M. M. V. SatuıalıJl3 
Komisyonuna müracaatlar•· 
.(257) (S812) 

. * • * ı..:Jo V ıze kıtaatmın 2000 ,.. 
Patlıcan 3900 kilo taze fasll~· 
ye 32 kilo domates 12ı62 Jo• 
lo Ispanak, 7362 kilo pıra•3' , 

ı3666 kilo lahana münak3';4 
ya konmuştur. ihale 7-tO:j 
pazar gÜnÜ saat ıs tedir. ıı·., 
liplerin evsafı görmek iıte1~ 
lerin her gÜn pazarlığa ittle 
rak edeceklerin belli giinde t'ıl' 
saattf' Vizede KomisyoP"f4) 
za müracatları. (25S) (58 

• • • 50 
Pınar Hisar lataatınıP 19 e 

kilo Patlıcan, 3400 kilo 'f ııı 
fasulye, 2ı kilo Doınatjd'. 
11444 kilo Ispanak, 7318 3• 

lo Pırasa ve ı 3SS8 kilo LJ;!:11, 

na açık münakasaya koP\1 ~· 
tur. ihale günü 7-10-934 f 
zar günü saat ı5 tedir.E"•9:., 
ve şerait görmek isteyePle!lti• 
1!er gün ve münakasara .. '!e 
rak edeceklerin belli güP 

0
• 

sa;lltte Vizede Satmalına 1'56) 
mıayonuna müracatları. (2 
(5815) ,,,,, 

Ezinede bulunan Topçu ala
yının ihtiyacı olan 200,000 ki
lo Arpanın kapalı zarf usulile 
22 - 9 - 934 Cumartesi günü 
saat on beşte ihalesi icra edile
ceğinden taliplerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminatı mu
vakk_atelerile birlikte Bayra • 

nakasaya konulan altıyüz alt
mış bin kilo kuru ota verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
20-9·934 perşembe günü saat 
14 de İntaç edilecektir. Talip
lerin Konyada satınalına ko-

~ .... ~ 


