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Sovyet Rusya ve j 
Milletler Cemiyeti 

Sovyet Ruıya'run Milletler Cemiyeti· 
ile aza olarak ıirmeıi etrafındaki reomi 
~Uııınele tamamlanmıtbr. Binaenaleyh 
~Yiil. komıumuz ve dostumuz .evv.e'!'i 

!Unden itibaren Milletler Ceıruyetinın 
"-11 bulunuyor. 
ı.., l\tilletler Cemiyeti konoey içtimaı top· 

Hükônletimizin bir zaferi daha 
Türkiye ·Milletler cemiyeti koııseyi 

. azalığı~a 48 reyle seçildi 
. alı, Sovyetleı-in cemiyete aza olarak 

ttıneleri için bir formül aranıyordu. 
~ 'Yetler Birliği cemiyete girmeğe mu· 
~•kat etmiılerdi. Cemiyeti teıkil eden 

•!etlerin büyük ekseriyeti de Rusya • 
C llıoınnuniyetle iz.alığa kabule hazırdı
b~· Ancak ilkönce Sovyetlerin mi i.z~
~a talip olmaları lazımdı; yoku kendı· 
.ı. ne bir davet mi ~apıl'!'81• id~? ~~ bir 
~~· reddedilme11 bınde bir ihtımal 
il· •nde olan bir &zalrğa ıalip olamaz. 
İllı~leyh Ruıya'nm davet edilmesi 
) adımdan kararlatmıttı. Ancak Sov • 
ttlerin yalnız cemiyete aza olmaları ile 

~llOJıele bitmiı olmuyor, aynı zamanda 

Hükumetimizin bu muvaffakıyeti Türkiyen:n milletler arası 
siyasetilemindekazandığı ehemmiye\in en canlı bir delilidir 

Dün gece Cenevreden gelen telgraf• 
lar, beklenildiği ııibi, Türkiyenin, Çin 
hüklimeti ve taraftarlarının bütün gay• 
retlerino. rağmen, milletler cemiyeti 
koıueyi azalığına 48 reyle intihap ed~ 

11 ""•eye de daimi iz.il olmaları 18znndı. 
ıı~"Uıı için de konsey izalanmn ittifakı 
~·· Kon•ey ilkönce, Sovyet Ruaya 
""''Yete aza olduğu takdirde derhal 
l •n..,ye de aza olma11na ittifakla karar 
~~•di. Sonra Ruıya'nm cemiyete azalığı 
~n. asamblede iki ıülüa elueriyetin te· 
~ne 11ra geldi. Bu da elden dolqtırı· 
~ davet telgrafının otuz devlet tara • 
~dan İmzaaile temin edildi ve davetna· 
lı.ı. lıviçre hududuna yakın bir yerde 
d· 1•Yen Hariciye Komiserine gönderil· 
~ l'.1oskova hükümeti davete müsbet bir 
ı., ap vermekle Sovyetlerin hem cemiye
.... ~nı de daimi konoey izalrğına ıeçil · 

diğini bildiriyordu. 
Bu muvaffakiyet, lımet Pqa hülui 

metinin senelerdenberi takip ettiği de
vamlı, diirüıt ve dünya aulhunu kuv• 
-tlendiren istikametinde inki!af eden 
siyasetinin yeni canlı bir zaferi ve Tiir· 
kiyenin milletler arası ıiyaaet alemin· 
de kazandığı mühim mevkiin yeni bir 
tecellisidir. 

Konsey azalığına kebulümüz etra. 
hnda aldığnmz telgraflar ıunlardn-: 

CENEVRE, 17. A. A. -
Türkiye Milletler Cemiyeti 
konseyi azalığına 48 rey ile İn· 
tihap edilmiştir. 

"Anadolu ajansının notu" Tii,.. 
kiyenin konsey iizaf.ğına intilıabt 
dolayisiyle konseyin Milletler 
mecliıri te,ekkülü ifindeki mütena 
mevkii hakkında a,ağıdaki malu. 
matı kaydetmeyi laideli görüyo. 
ruz: 

"Halen 13 devlet marahhasın· 
dan terekküp eden konsey Millet• 
lefl Cemiyetini adeta idare mahi. 
yetindedir. 

Kon.ey, cemiyet faaliyetinin IQ• 

hasına giren ver dünya wllıunu ih-

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü B. 
liil eden bütün meıaili tetkika ıe
liihiyettar olduğu gibi Mu4.ietler 
Cemiyeti misakı mucibince cemi· 
yet iizası arasında zuhur eden ih· 
tiliilları hal ve manda altında bu
lanan memleketler hakkında man-

Parlamentolar konferansı 

l ri muameleıi tamamlanmıı oluyor. 
~19 ıenesinde tetkili tarihindenberi 
~· Yete karıı lakayt kalan Sovyet Ru •· 
ı.. ilin timdi cemiyete gİnnelİ, 1<>n ene
t .l:arfında beynelmilel münaıebetlerin 
~lr~iği büyük iıtihaleye delilet etmesi 
ht llrile ıümiiUü ve dıemmiyetlidir. Sov· 
it. Ruıya'nın mukadderatını idare eden
ı..~ on dört sene evvel, it bapna geçtik
lı;,.1 "-an hudut mefhınnu tanmıayan 
dı ;:;::: hükümeti kurmağa çalıtmıılar· 
~· ka'ın tasavvur ettiği ikbıat s.İı· 
~· ancak aanayi hayatının en yiiksek 
ı-.;.:ıaıesine varan memleketlerde kuru
~ 1 t<:eği için Lenin ve aı1ı:adatlan Al • 
~İlhYa'.ya büyük ehemmiyet vermiılerdi. 
it llf<ika bir aralık Umumi harbın Or- 24 J .. ld J k k f !ılı. \Yrupa'da meydana getirdiği ka.-ışık- ey u e top anaca on eransı mec-
~ <>nıünizmin Ruıya'dan baıka mem· } 

ti ;:ııerde de tecrübeti cilıetine gidilece- lis reisimiz Ka" zım Pş. Hz. a. çacak ar ~ alckında ümitler uyandımuıtı. Fakat 
.ı-ı.; ıa!"an !leçmeden anlaııldı ki Ruaya· - Konferans hazırlıldarile nwıııılaliiz. 
"ııı •ıatemın mukadderatı ne olurıa ol· 23 eylülde hukuki mesailin müzakereıi 
de ~r halde ne prkta, ne garpta ne için daimi komisyon ve müteakıben de 
~l.-ı. a Avrupa'da bu siıtemin kabul ve daimi terki teslihat komisyonu ve icra 
~ edilme.ine ihtimal yoktu. Bunun komiteoi toplanacaktır. Konferanı ta bil-
~ e Sovyet Devletini idare edenler diğiniz veçhile 24 eylül pazarteııi ırünü 
~da uzun eüren bir ibtilif çıktı. öğleden ıonra açılacaktır. Aym gÜn o-
~ va devlet adaınlan, dünya ibtili- bahleyin konsey (conseil) içtimaı olacak· 
lı.: 1!t1rikte devam mı etmeli, yolua ça· tır. Konferaın müzakeratı 29 eylül akta· 
~ı kendi hudutları içine hare· I mına kadar devam edecektir. 
~ k her hanai milli devlet gibi Ruıya' • 30 eylülde mali ve .iktısacli komisyon, 
~di görüılerme uygun bir &iıtem "' ıiyıui ve teıkilat komiıyonu ve içtimai 
!.;? I . ıı:aye .' ni mi istihdaf etıneli idi • ve Ethnique ve koloniler komiayonlan 
~ •tihalenon ne zaman vukubulduğu toplanacaktır. Bu son komisyon Türki • 
~·. '-rihile tesbit edilemez. Şuruı mu· yeyi alakadar etınediği için biz bu kcı • 
\~, br ki bir •-1·- dahili mütküller 

dater devletlerin her sene cemiyete 
göndermek mecburiyetinde olduk
lan yıllık raporları tetkik, misak • 
·vı mütevellit taahhüdah ihliil er • 
ilen clevletteri iizalıktan fıkarmak 
gibi bir fok mühim salahiyetleri 
haizdir. 

yeni azalar 
CENEVRE, 17 (A.A.) - Türkiye, 

Şili ve lıpanya milletler cemiyeti kon• 
JOYİ azalığına intihap edilrnitlerdir. 

Çin kabul edilmedi 
CENEVRE, 17 (A.A.) - Çin hüku

metinin muvakkat koııaey azalığına 
yeniden intihap edilebilmek hakkının 
tanınmasına müteallik teklifi kabul e· 
dilmemittir. 

Bu sabah Asambelede muhtelif he
yetlerin birer birer isimleri okunmak 
auretile reye müracaat edilmit ve neti
cede iıtirak eden 52 hükiimetten yal
bız 21 hükiimet lehte bulunmuıtur. Ni. 
a:amname mucibince iki aülüs eJueri ... 
.fet lazım geldiğinden Çinin kazanabil 
mesi için 35 hükfunetin lehte rey ver· 
meai icap ederdi. Bu vaziyete naz.aran 
milletler cemiyeti koıueyi azalığına 
yegane namzet olarak Türkiye kalmak 
tadır. , 

Bunu müteakip lspanya'ya yeniden 
intihap edilebilmek bakının tanın
ması reye konmut ve ispanya 44 rey 
ile bu imtihandan muzaffer çılmuttır. 

(Devamı 6 ıncı oabifedc) 

M. Göbels 25 bin hücum kıt
ası askeri önünde söylediği 
nutukta önümüzdeki sene için 
Almanyaya refah vadediyor. 

Tel: { Müdür t 24318, Y•sı itleri müdürü: 24319. 
ld•F• •• Matbaa ı 24310. 

Düll Fatilı kaza merkezinde Fırka tefkiliitı elemanlan ıehir meclisi 
namzetlerini tu bit ediyorlar •• 

-Belediye intihabatı 

Dün fırka kaza merkezle
rinde yoklamaya başlandı 

Dünkü seçimde eski umumi meclis aza. 
larının üçte ikisinin isimleri görülmüyor 

~lecliye intihal>atı hazırlıkları devam 
etmektedir. Şehir Meclisine intihap edile 
cek aza namzetlerini teıbit için, dün, fır
ka yoklama talimatnamesi tatbik edilme
ğe batlanmıttır. Talimatnameye göre, 
yoklamalar fırka kaza merkezlerinde ya· 
pılmaktadn-. Dün Fatih ve Eminönü Ka
zalannda yoklamalar yapılmııtır. Fatih
teki yoklama ... ı 15 te olmuttur. Yok· 

lama toplantısına, talmiatname mucibin
ce, fırka vilayet, kaza, nahiye ve semt 
ocakları idare heyetleri ittirak ebniıtir. 
Toplantıya Fırka Vilayet idare Heyeti 
Reisi Dr. Cemal Bey riyaset etmittir. 
Toplantıda yüzü mütecaviz, fırka teıki· 
lit mensubu 2.evat vardı. Cemal Bey ıöz 
alarak demiıtir ki: 

(Devamı 2 inci sahifede) 
,,,,,,,,,,,,,,, 

~- . .....u I mİ•yona dahil değiliz.,, 
~......;ci ~İyBlet ~r!tleri • lı:8l'§ıamda 
-.;ltı •ilen~ pren11pJen tedricen beynel- Koni er~ riyaseti Mihailol Emniyet Müdürlüğünden ~ıhıyor, Mihailol ve karısı misafir bulunduğu evder .• 
L. b·~ "111l11yetini kaybetti ve millileıti. Konferans Büyük Millet Meclisi Reisi ------------------. 
'"lıi~:ıe.r taraftan dünya buhranı da eski Kazını Paıa tarafından açılacaktır. Ki • M.Go .. bels'ın hu·· cum 
~ ı.t siıtemi kökün"- oaratı. Bina- · 1 zım Patanın 11Ç1lıt nutkundan oonra kon· 
~ ~~ harbın aonunu takip eden sene· feransa bir reiı intihap edilecektir.Kon· K 1 b• b 
~ ·•1nde Ruıyaclaki rejime karıı derin ferans riyaoetine, konferansın toplandığı Jta arına Jta } 
~"ltıet nazarile bakan kapitaliıt dev • memleket Mecliıi Meb'usan Reisi veya 
"' Jı; kendilerini ıoıyalizm cereyanlan· Türkiye garupu reisi Necip Ali B. reiı vekillerinden birinin getirilmesi u • 
)''•~ l>tırdılar. Binaenaleyh Sovyet Ruı· ıülden olduğundan Türk grupu konfe • 
~İ llZacık 1ağa doğru meyli, sağ olan 24 eylülde Yıldız sarayında toplanacak ranı riyaseti için Büyiik Millet Mecliıi 
>iıı._,eketlerin de azacık oola doğru me- olan beynelmilel parlimentolar konfe • birinci reiı vekili ve Trabzon Meb'usu 
ıı..··· • s ransı hazırlıkları bitirilmek ü·-dir • H B · · I" · · -'·lif d ek · ~~•ıtı'd ~yet Ruıya ile diğer devletler - -~ asan eyın reJS ıgıru t.... e ec tir. 

a'-ı e ki ha 1 · 1 tti• Beynetmı·lel parlam· entolar it. tihacL Beyne! "Jel ı· t 1 L! ı· • · · . s'- • ı uçurumu y ı ıza e e . mı par amen o ar ,,.r ıgırun 
li İıılı.;....,Dı tediye etınemek, harici ticare- merkez bürosu 20 eylülde Cenevreden reisi Franoız Meclisi Meb'usan Reiai M. 
'lcıı la~ altına ·almak, mülkiyet hakkı- ıelıriınize gelecek ve Türkiye grupu ile Bouiı1<>n'dur. M. Bouinon konferan11n 
~dtıyetini münakata etmek gibi ilk birlikte mesaisini tanzim edeceldrtir. bu toplantuma ittirik etıniyeceğinden 
\' ı-..,1tt cinayet teliikki edilen icraat Türkiye grupu reisi Necip Ali Bey dün §Ohrimize gelmiyecektir. Merkez Bürosu 
~ıfıl Yet, en Ortodokı kapitaliltler ta- ••baiz•e=tu=-be...;.y_a.na_t_t;;...ab.;u;;,lu;;,nın;;;;;;;;;u~ıtu;,;;r.;,:===~=u;;;m;;;,;;ınn~i,,;k;;;a;;;ti;;;"b;;i,,;d;;;e;.;,;;;;Mo;;;·•~Y,;;Ö.;Bo;:;;:i:;;s;;;u·:;;er';,;;dir:;· .:,·_,. 
"'it •ıliİ da hafif veya atın ıekillerde tat-

1!1111 Dıeğe baılandı. 
~'fi llnla beraber, Sovyet Ruıya, bir 
~~ A~~anya'da Hitler'in İt batına 
''<ık Ş • dıget taraftan da Japonya'nın 

i• ı... •ırk' ta tecavüz ıiyueti takip et· 
~ lıir ~lamauna ~d~ g"':P ~evletlerile 
)ı •tıneı. Urette teıril<ime.ai 11yaseti ta
ıL t"'"ı> ten çekinıniıtir. Sovyet Rusya'. 
~lot; devletlerine yaklaştıran bu iki 
'a..~~ovyetleri tarktan ve ıı;arptan 
,~ ~·arıdır. Bu ııkııtınna üzerine 
'.~.'"Dl illetler Cemiyetine ginneğe ka
lı.. ltııe f2den çok evvel Sovyetler diğer 
~ı~:ıt teırikimesai ıiyasetini takip 
a... ~ ~tedneberi, Sovyet Ruıya'· 
~"'. hl nıılel hayattaki rolü daima 
l.ı""1t~ :nd~ ~alıpnak noktasında te
ı~l<oı-; :;n11tir. Sovyetler kendi mem· 
'~ %:ı.k büyük bir iktısadi teşebbü
':\~ ~İıı ukuna çalı§ID&ktacLrlar. Bu
~ ~.:~un bir ıuOı ve müsalemet dev· 
~ ~•lıd;u;·. Ja!'Onya'nın Uzak Şark' • 
~ 1ilc ·ı. rı bıle Sovyetlerin ilk beı 
~il:it. Q; hıat Programlannı altüst et • 
~ı'tl•t ~•en.aleyh Sovyet Rusya ıimdi 
ı.ti'•tferif eınıyetine girmekle belki garp 
\!ot e olan mün beti · · k . L~ • onJar) 81~ . • er_-nı ta vıye s; tııiYetr b .a enıekbirlığı 11yaıetinde 
>oı •uıı, Yo; ır a~ım atnuı oluyor; fa· 
>ıtı 8Y_nı Yol;nda otedenberi takip ettiği 

• •rı C ur. Esasen o yoldur ki So • 

~~o" enevre•y .. t.. .. v Yot ,., e go urmuttür 
' "'Ua ' • ' 

~.~~in biiy··r\~•n • cenıiyete girmesi 
~' •lleııe ~ ~r k~!'nç olduğu kadar 
\.._'• Ceın~ ~mıyetının hakiki bir Mil
'İy Yetı olmasına doiru atılmıı 

•ili bir adımdır. Sovyetler ce· 

imparator Fransuva Joı~lin ıay .fiyesi Bad lschl'in bir görünÜfÜ 
· · - Yazısı dördüncü sahifada -

miyetin en karagünlerinde teıkilata aza 
oluyorlar. Almanya ve Japonya Millet• 
ler Cemiyetinden ayrılnuttır. halya'mn 
mukadderatım idare edenler, cemiyetin 
aczini dünyaya ilan etmek fırsatını asla 
kaç;rmazlar. Cemiyetin dostları arasında 
bile ümitsizliğe kapılanlar vardır. Millet-

. ler Cemiyetinin • böyle fena günlerinde 
çalışmasına ittirak etınekle Sovyet Rus· 
Y• cemiyete yeni hayat veriyor. 

Sovyetlerin Milletler CemiyetHıe gir-

meıini bütün dünya efkin memnuniyetle 
kartılamtrtır. Fakat hiç bir memlekette 
bu '.""!"nuniyet bizdeki kadar derin ve 
'":'."~' olamaz. Çünkü Sovyet Ruıya ile 
Turkiye Harpıonraıı siyaset dünyasının 
en eıki iki dost devletidir. Milletler Ce· 
miyeti kadroıu dıtmda sulh yolunda ça· 
lııtığııruz bu komıu ile timdi Cenevre'da 
aynı hedefe doğru beraber çalı§lllak bi
zim İçin ıerefli bir vazife olacaktır. 

• Ahmet ŞOKRO 

Kimse aç kalmıyacak, 
sefalete düş

miyecek, üıümiyecektir 
BERUN, 17. A..A - Berlin hücum 

kıtaatına menoup 25 bin kiti dün ıa
bah Tempelhofer Feld'de M. Goebbelo'in 
önünde bir geçit resmi yapmıılardır. 
Bunlar müteakiben Lustgaren'e gitmit· 
)erdir. Orada yeni tefleri ve 30 hazi· 
randa kurıuna dizilmit olan Erneate'in 
halefi Von Jaıı:ove kendilerine bir nutuk 
oöylemiıtir. 

BERLIN, 17. A.A. - Propaganda 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bonolar sebepsiz 
Neye düşüyor 
Mümkün olduğu kadar 

müzayedeye 
fazla mal çıkarılacak 

Gayrimübadillere istihkaklarına mah· 
auben yüzde yirmi bet nisbetinde olmak 
üzere verilmekte o • 
lan bonolann gün 
den güne kıymetteı 
dütmekte olduğu gö 
rülmektedir. Bono 
lar ıon zamanlard. 
18 • 19 a kadar düt 
müttür. Ziraat Ban 
ka11 tarafmdan gay 
rimübadil bonosu il< 
ve müzayede ile ıat1 
lığa çıkanlmakta o 
lan mallann miktal' 
artırıldığı halde bo 
noların kıymeti Üze • 
rinde bir tereffii gö • ŞEHAP BEY 
rülmemittir. 

Müzayede ile satılığa çıkarılacak mal
(Dcvamı 2 inci sahifede) 

Makedonya komitesi reisi 

Makedonya' da hürriyet 
olmadıkça Balkanlarda 
sulh olmıyacaktır ... diyor 
İvan Mihailof 

• 
lsviçreye gidiyor 

Bulgar komiteci Makedonyalıların her yerde 
ve her ıekilde çahıtıklarını söylüyor 

Evvelsi gün serbest bı
rakılan komiteci lvan Mi· 
hailof, geceyi poliı müdü
riyetinde geçinni§ ve dün 
sabah otomobille ıehirde 
bir gezinti yapmıştır. lvan 
Mihailof, bir kaç gün ev
vel latanbula gelen dost~ 
Bulgar mebuslarından Di 
mitri Açkof'un misafir bu 
lunduğu eve gitmek ar· 
zuıunu ıöatermİftİr· 

Bunun üzerine Beyoğ • 
!unda Tokatliyan karı•· 
ıında •u teraziai sokağın· 
da Giwtini apartmanında 
oturan fabrikatör Iamail 
beyin dairesine gidilmiş

tir. Komiteci burada, ıeh 
rimizdeki tanıdıklarile ve 
Dimitri Açkof'la uzun u
zadıya göriiJmüt kendi 
"aziyeti etrafında bazı ka 
ı-arlar vermiıtir: 

Son vaziyete göre; lvan 
.-'lihailof, lıviçreye git • 
mek karanndadır. Bu ka-
rarın ı..tbik tarihi henüz lvan Mihoilol'un bir portresi 
malüm olmadığı gibi bazı hidi1atın cero· ı dedir. 
yan tekline göre cleiitebilmek vaziyetin- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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TJ RIHI TEFRiKA: 145 HARİCİ .HABERLER 
• İttihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESUCALARA COREl 
.. lngilterede faşistlerle f aşistaleghtar 

Her hakin mahfuz.dur. .. YaZaıı: A. C. 

Cemiyetler birleşince Parisle Sela
nik arasında muhabere başlamıştı 

Müteakıben Enis Avni (Aka Gün
düz) Beyin de tahlifi icra edilmif 
ve cemiyete alınmıştı. Selanikte 
kahvelere yemin sureti bırakan ce· 
miyet efradı, Ali Şefik Beyin arka
datları olmayıp hukuk talebesi~ • 
den bir kaç zat, berber Mustafa ıs
minde birisi ve o günlerde cemiye
timize ithal edilen Nesimi Sarım 
Beyden ibaret bir tetekküldü, Bun
lar bir zaman yakalanmı' ve tev • 
kif edilmişlerdi. Aralarında Nesimi 
Sıinm Bey bufunduğu için gece 
bizzat tevkifhaneye giderek meta· 
net tavsiye etmekle beraber Nesi
mi Sarım Beye de ketumiyet tav -
siyesinde bulundum.,, 

Dr. Nazım Bey, iki cemiyet bir· 
le?tikten sonra Selanikten Kava -
laya gitmit ve oradan, yukarıdaki 
mektupta Nafiz Bey tarafından da 
bildirildiği veçhile, lzmire giderek 
lstanbullu avukat Baha Beyin yar
dımı ile orada Terakki ve ittihat 
Cemiyetinin lzmir tubeıini tetkil 
etmifti. 

Cemiyetler birlettikten sonra Pa
risle Selinik arasında ırk 11k mu· 
habereye baflanmı,tı. Pariı merke
zinin kopya defterine geçirilmit o
lan bu mektuplarda evveli yapılan 
ve yapılacak olav. itler hakkında 
izahat veriliyordlL Bir kere lstan
buldaki tube tetkilatının tevsii tav 
siye olunuyordu. Deniliyordu ki: 

"Bizim lıtanbulda birkaç ufak 
gruplarımız vana da bunlar mü -
him ve mükemmel tetkilittan sa -
yılamaz. Tabii hariçten sevk ve İ· 
dare olunan tetkilatta tam bir in • 
tizam temin edilemez. Eğer sizin 
ve bizim memtırlarımız orada bir
le.erek tetkilita batlarlana itleri 
ileri götüıunek kabil olur. Dr. Ba
hattin Şakir Beyi Trabzon vapuru
na bindiren iki zattan birisi lstan. 
buldadır. Bu zat her cihetçe fAyanı 
~mniyettir. Sizin Anadolu seyyar 
memuruna tiddetle tav:ıiye ederiz. 
Memurunuzun gidip kendisini lı -
lanbulda bulacağı evvelce bildiril
mitti. Seyyar memunınuz bu zata 
gittiği zaman parola olarak: 

" Ef d' f d' · . · - en tın, e en ım 11z mııı· 
niz? - Beni ıize Erzurumlu Şakir 
Efendi gönderdi!,, diyecek, o zat 
ta fU cevabı verecek: 

- "Evet, Bahattin tarafından 
geldiğinizi biliyorum!,, 

Ondan sonra iki kiti gayet mah
rem olarak konutacaklardır. Edir
ne için istediğiniz liıte Hüsrev Bey 
tarıtfmtlan tertip edilmittir. Leffen 
gönaerİyoruz. Memurunuz Edime. 
de konu~cağı zab temin etmek i • 
çin Hüsrevin melfuf mektubunu 
gösterecektir. 

Ar·kad~larımızdan Ömer Naci 
hariç Lıizistan tubesine yakın olan 
Irana gönderilmittir. Naci, Kaf -
katya, Azeıhaycan, Rusya ve Iran 
Türklerile rabıtalar temin ediyor. 
Faaliyeti Erzurum havalisine ka • 
dar uzuyor. Her ne kadar bu gibi 
ıızim tetebbüaler içın bütçemiz 
müsait değilse de gene fedakarlık 
yapmaktan geri duramıyonu. Çün
kü memleketin en faal ahalisile 
meskUn olan bir kılasım kendi ha
iine terketmelc tabii büyük bir ku
ıur olur dlL T rıııbzon, Erzurum, Er
zincan, Kafkasya ve Iranda bildi
ğiniz ve emniyet ettiğiniz zevat 

varsa tavsiye vermenizi rica ede • 
riz.,, 

Paristeki Terakki ve ittihat Ce
miyeti Prens Sabahattin Bey Fır -
kası da dahil ()lmak üzere Ermeni 
ve Rum komitelerinin ittirakile 
Pariste bir kongre akdetmeğe ka • 
rar vermitti. Bu kongrede Abdül -
hamide karşı icraat itibarile tek bir 
cephe tetkiline çalışılacaktı. Paris
ten Selıiniğe yazılan bir mektupla 
toplanacak olan bu kongre hakkın
da atağıdaki malumat gönderili • 
yordu: 

"Osmanlı hıristiyan unsurlannın 
komiteciler denilen kısmı ile prog
ram ve meslek husU$Wlda birlet
mek imkanının mevcut olmadığı 
ve olamıyacağı mezkiir komite
ler tarafından gönderilen program 
!arından anlatılmıftır. Aktettiği • 
miz müteaddit içtimalarda imkan
sızlığı kaydetmekten batka bir 
teY yapamadık. ı 

Nazariyat cihetinde mümkün 
olmrya~ itilafın belki filiyatta te
vafuku mümkün olur, ümidile böy
le bir kongrenin toplanmasını tas
vip ederek onun için tetebbüsler
de bulunduk. 

Bu kongreden maksat, herke
sin programı kendine kalmak ta-r
tile yalnız umumun nefret ettiği 
ve zarar gördüğü •imdiki istibdat 
idaresini yıkmak için faaliyeti tev 
hit etmek ve ahenk içinde yürüt
mek azmile bir müzakere açmak
tır. Bunun için ilk tetebbüı T e
rakki ve ittihat Cemiyeti tarafın
dan yapıldı. Merkezi Cenevrede 
olan Drotak Ermeni komitesinden 
kongre tertibatını müzakere için 
birkaç güne kadar bir memur ge
lecektir. Bu hususta, sizlere de 
dahili heyeti merkeziye olmanız 
itibarile maliimat verilecek ve re
yiniz alınacaktır. Bu ite dair ya -
zılacak bir feyiniz varsa timdi.den · 
bildirmenizi rica ederiz.,, 

"Terakki ve ittihat Cemiye
ti,, bu kongreye en :ı.iyade Ermeni 
komitelerini ittiri.k ettirmeğe e
hemmiyet vennitti. Onlarla an -
lqmak imkanı pek görülmediği 
halde Abdülhamide kartı mütte -

· bit bir cephe vücuda getirmek için 
o komitelerin de kongrede hazır 
bulunmaları 'iddetle arzu edili -
yordu. 

Bu maksatla cemiyetin reiıi o
lan Ahmet Rıza Bey Cenevreye 
giderek Ermeni komitelerile mü -
zakere etmitti. Oradan Parise gön 
derdiği bir mektupta bu müzake
reler hakkında diyordu ki: 

-Bitmedi-

Moskovada 
Firdevsi için operada bü
yük merasim yapılacak 
MOSKOVA, 17 (A. A.) - 933 te do

ğan ve 1021 de ölen meıhur Iran ıairi 
Firdevıi'nin ıerefine 20 eylülde Opera 
Tiyatroıunda büyük mera.im yapılacak
tır. Rus teıirindcn hariç kalan bir mem· 
leket için tertip edilen bu meraıime, Sov 
yet Ruıya merkez iera komitesi umumi 
kiıtibi M. Enukitzenin tertip heyetine 
riyaset etrneıi, huıusi bir mahiyet ver
mektedir. lran Hükumeti muharrir ve 
sanatkarlardan müreld<ep bir heyet gön
dermeğe karar venniıtir. 

/arının yaptıkları mukabil nümayiş 

Geçenlerde Londra Hyde Park' ta faşistlerle, l"fÜt aleyhtarlarının 
ayni zamanda mukabil birer nümay~ yaptıklannı telgraf havadiai ola
rak ya:z:mıftık. Son ·gelen lngili:z: gazeteleri bu nümayife dair resimler 
neşretmektedir. Nümayİf büyük birsükUn içinde geçmiftir. Faşiatler 
bir tarafta faşist aleyhtarlan diğer taralta toplanmlflar ve mütekabil 
nutuklar söylemişlerdir. Bu nümayişler esnasında hiç bir hadise çık
mamıştır. Resimde görüldüğü üzere iki taraf arasında bir haddı fasıl 
vardır. Hiç kimse bu yolu geçip kar~ı tarala geçmemiştir. Zaten lngil-

terede böyle hadisesiz: ve soğuk kanlılıkla başlayıp biten nümayifler 
pek çoktur. Buna rağmen süvari polisler her ihtimale karfı Hyde Park
ta teksif edilmiftir. 

.. 
Bizantolo ji 

Sofyada toplanan kongre 
mesaisini bitirdi 

SOFYA. 17 (Milliyet) - SoffiL· 
da toplanan Bizantoloji kongresi 
çalı,malarına nihayet vermittir. 
Kongreye ittirak eden hükiimetle
rin murahhasları kral tarafından 
üçüncü dereceden medeni hizmet 
nitanile taltif edilmitlerdir. &9in
ci beynelmilel Bizantoloji kongresi 
nin 1926 da Romada toplanma.sına 
karar verilmittir. 

Belediye 
İntihabatı 

(Başı 1 inci sahifede)' 
- Fırka yoklama taliıwrtnamesi muci· 

bin<:e yoklama yapılacaktrr. Fıri<a teıl<i
lat mensupları, serbestçe namzetlerini 
göote.-ebilirler .,. 

Bundan aonra, fırka tepulat kademe
lerinin tesbit ettikleri namzetlerin is.im· 
Jcri okunmut ve bunlar Üı;erinde tetUi -
kat yapılmııtır. Yoklama talimatnameıi 
mucibince, bu namzetler, hrka kaza he-
yeti tarafından ta5tik edilmek lazımdı. 
Fatih Kaza idare Heyeti, Fatih Kazası 
namına tesbit edllen bu namzetleri taatik 
etti. T esbit edilen Fatih namzetleri 24 
t.iıidir. Bunlardan 12 si asli aza, 12 si ye 
dek izadır. Fakat, yoklamada bunlar ay· 
rılmamıştır. Rey sahibi vatandaılar, fo. 
tihap günü, reylerini istimal ederl...ken, 
bu tefriki bizzat yapacaklardır. 

Dün Eminönü Kazaımda da yak)ama 
yapıJmıı, talimatnameye göre hareket e· 
dilerek, 20 iza namzedi tesbit edilmqtir. 
Bunların da onu asli, onu yedektir. 

1 Almanya 
En iyi devlet 
Şeklini bulmuştur 
Rosenberg Milli sosyaliz

mi methü sena ediyor 
BERLIN, 17. A.A. - Vestfalya gü

nü münasebetiyle belediye daireainde 
söyltdiği bir nutukta M . Rosenberg de
miıtir ki ı 

- Milli soayaliıtt:lde bet-amer yeni 
bir ilim doğmuıtur. Irk nazariyeıinin ve 
la11rlaıtırma kanununun mevcut akide
lere uymadığını M;yliyenlere diyoruz ki. 
Almanya tetekkülatı gayri tabii olanlar 
için senede bir milyar mark ırarfediyor. 
Ünümüzdeki ıene yeni bir Alman tarihi 
ceşredilecektir. Objektif ve itiraz götür
mez tek bir tarihi görüı mevcut olabile
ceği iddiası kalıyen doğru değildir. Na
sıl katolik, protestan, fransız veya lngi
liz eörüşü varsa tarih hakkında Alman
lığın da bir gerüşü vardır. M. Rosenberg 
merkez fırkımru 1918 denberi olan ic
raabndan dolayı tenkit ettikten ıonra 
demiştir ki : 

- Almanya yirminci asır için en eyi 
devlet teldini bulmuttur. Şayet bütün 
mili< timiz bu nazariyelere iltihak eder
ıe eskimit nazariyelere avdet imki.ru 
kalmaz ve ilk defa olarak müVtebit Al
man devlet:nin müzahcreline müstenit 
cennen İmparatorluğu kurulmuı olur. 

Bonolar sebepsiz 
Neye düşüyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Jarm miktım 7 · 8 bin parçadır. Son 28• 

mantarda Muhtelit Mübadele Komiıyo
nu tarafından meydana çıkanlan metn:ık 
mallar da Ziraat Banka11na devredilmek. 
te olduğundan bu mil<tar günden güne 
artacaktır. Bu •ebeple mevcut bonolann 
kıymetine fazlarile tekabiil edecek mik· 
tarda mal mevcuttur. 

Cayrirnübadiller c.miyeti bonoların 
lcıymetlenmea.i bakkmda ahiren Maliye 
Vekil eti nezdinde tetebbüılerde bulun

. 

Tenzilatlı yolcu tarif esi uzatıldı 
'ANKARA, 17 (Telefonla) - Gidis ve dönüşe mahsus olup eylül 

1934 nihayetinde mer'iyet müddeti !Jitc~ek olan fevkalade ten:z:ilôtlı 
yotcu tarifesi birinci kanun 934 sonuna kadar ayrı şartlarla temdit e
dilmiştir. 

Dükkan değiştirenlerin kazanç 
• • 

vergısı 
'ANKARA, 17 (Telefonla) - Bir sene içerisinde bir kaç defa düft 

kan değiftirenler hakkında ka:z:anç vergisinin tarh ve ta!ı.ili noktasın: 
dan nasıl muamele tatbik edileceği bazı mahallerde tereddüdü mucıp 
olduğundan Maliye Vekaleti keyfi)•eti bir tamimle izah ederek vilô· 
ye!lere göndermiştir. 

Sovyetler incir almağa başladılar 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Sovyetler piyasadan incir satın almağa 

btqlamışlardır. ilk parti incir dün sevkedilmiftir. Peryembe gününe 
kadar 900 ton incir daha satın alınacaktır. 

Belediyelere ait üç aylık resim 
'ANKARA, 11 (Milliyet) - 934 mali senesine ait ilk üç aylık güm• 

rük resmine mun:z:am yüzde on belediye hisselerini tevzi için Dah.:iye 
Vekaleti hazırlık yapmaktadır. Hiueler Belediyeler Bankaıı tarafın • 
dan tevzi edilecektir. 
• 

iktisat Vekili Celô.l B. Zonguldakta 
'ANKARA, 11 (Milliyet) - lktısat Vekili Celal Bey bu sabah sa· 

at sekizde tetkikatta bulunmak üzere otomobille Zonguldağa hareket 
etmiştir. Vekil Bey Zonguldak ve havalisinde bir halta sürecek tel • 
kikatta bulunduktan Eonra avdet edecektir. • 

Celii1 Bey müteakıben lzmir, Akdeniz: salıili ve Ergani tetkikatına 
çıkacaktır. 

ZONGULDAK, 17. A.A. - lktısat Vekili Mahmut Celıil Bey saat 
18,30 da şehrimize vasıl olmuştur. Vekil Beye lzmi~ mebusu Osmafl 
zade Hamdi Bey refakat etmektedir. Celal Bey vilayet hududunıl" 
Durakhan mevkiincle Zonguldak valisi Halit Beyin riyaseti altında 
bir heyet ve Devrek' de bütün De~•rek halkı tar ... lından ve Zon!JUldaktı:ı 
şehrin methalinde memurin ve bütün Zonguldaklılar tarafından kar~t· 
lanmıştır. Vekil Beyin yarın sabah Safranboluya hareketi muhteme/clır· 

Almanyanın teklifini Amerika 
reddetti 

NEVYORK, 11 (A. A.)-- Nevyork Taymis gazetesinin Vaşingtoı 
muhabiri Almanyanın Amerika Hariciye Nezaretine resmen müracaat 
ederek Almanya ile Amerika ara$ında mütekabiliyet esasına müste · 
nit bir ticaret muahedenameıi akti için müzakerata girişmek mümkiitl 
olup olmadığım istifsar etmif bulunduğunu bildirmektedir. 

Haber alındığına göre Amerika Hariciye Nezareti bu tek/ili reel • 
Jetiştir. Sebebi de zirai iıtihsalatı,. tahdidi siyaseti ve iktısadi buh • 
randır. 

• 
inhisarlar vekilinin seyahati 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekili Rana 
Beyin teşrinievvel baftnda Çanakkale, Ayvalık, lzmir ve havaliıinde 
bir tetkik ıeya.'ıatına çıkması muhtemeı'dir. 

Ticaret muahedesi feshedildi 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - 1930 tarihinde lngiltere ile akdedil· 

mi, olan ticaret muahedesini hükumetimiz: luhetmiştir. F e•ih bir ııe· 
ne sonra yani 15 eylül 1935 tarihinden itibaren muteber olacaktır. 

26 Eylül dil bayramı ve radyo 
AN KARA, 11 (Tele/onla) - V ekti/etlerin mümessillerinden mil· 

rekkep bir nıdyo komitesi bugün Matbuat Umum Müdürlüğünde toP 
lanmıstır. Komite 26 eylül Dil Bayrcmında radyo merkezlerinin bay· 
rama iştiraklerini temin edecek ve dil propagandası için zengin b~r 
program tertip edecektir. Komite gelecek haftaki içtimaa musikişı • 
na;;lann da İ.ftİrak etmelerine karar L•ermiştir. · 

Alaçatının kurtuluş 
bayramı 

ALAÇATI, 17. A.A. - Alaçtının kur
tulutu dün cotkun tezahürat~a kutlulan· 
dı. Bütün halkın ve gençliğin i;t:rakiyle 
geçit yapıldı. Ve ıehitler abidesine çe
lenk konuldu. Abidede ve hükumet ö
nünde heyec&nlı nutuklar söylendi. Cum
huriyet meydanında gece yarılarına ka- j 
dar ıenlilı:ler yapılmııtır. 1 

Müteahhitlerin kazanç 
• • 

vergısı 

ANKARA, 17 (Teelfonla) - Müle 
abhitlerin resmi daire ve müesseselere 
kartı girittilderi taahhütlerde munha11 
ran taahhüt ettikleri iılerin ifası için 
lrullandıklan nakil vasıtalarından alı
nacak kazanç vergiainin ne tekilde •· 
lımnaaı laznn eeldiğini Maliye Yeki.le 
ti alakadarlara tamim etmittir. 

Üzüm fiatları yükseliyor 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Uziiın fi•t 

yükıelmektedir. Üzüm fiatını düşü,..,... 
ğe çalııbkları iddia olunan kimseler b•k

1 
kında Ofis tarafından tahkikat yapıl""' 
tadır. 

Karsta sobalar kuruldll 
KARS, 17 (Milliyet) - Dört güıı~~ 

beri mmtakamızm her tarafında aDI 
ı:; ,,,. 

hava dalgası devam etmektedir. " el 
de sobalar yanmakta ve herkes kışlık 
in.eler riymektedir. 

Çeşmenin kurtuluş bayrarıJ' 
ÇEŞME, 17. A.A. - Ç:ım: kur1f. 

luı bayramını bugün büyuk heye<"11

0 kulluladı. Hükumet önünde t:p!•"':,;. 
ve geçiı yap:ldı. ıforada ün:ver1 te ,, 

o• 
be b'.rliği re"ıi rükneHin Fe h'. B•Y ç 

Ağır ceza heyeti dün ilk 
defa idam kararı verdi 

Aleyhine şahittik etrıgı ıçin bir adamı 
öldüren Yusuf ölüme mahkum edildi 

Buırün Beıiktaı ve Beyoğlu Kazalann. 
da yoklama yapdacaktır. Aldığıma: malu
mata göre, yoklamalarda teııtıit edilen 
namzet listelerinde Şehir Meclisinin tim· 
diki azalarından üçte ikisirnin ioimleri 
yoktur. Bu vaziyete göre, Şehir Mecliıi 
68 izaıından ancak, üçte bir nülctannı 
mu>afaza etmektedir. Bütün kazalarda 
yoklamalar bittikten sonra mecmu itiba· 
rile 136 isim liste halinde teslıit edilmiş 
olacaktır. Bunların 68 i asli 8za, 68 i ye
dek aza olarak intihap edilecektir. Eylü
lün 30 unda bu isimler fırka vilayet mer· 
kezine verilecek, ve o günü, Cümhuriyct 
Halk Fırka11 Şehir Meclisi namzetleri o· 
!arak ilan edilecektir. Şimdilik, yoklama
sı yapılan kazalarda kimlerin namzet 
f.:Österildikleri hakkında son derece ketu· 
miyet gösterilmekte ve hiç bir haber 11z
mamaktadır. 

muıtur. Bize verilen habere göre bu te- f ..,..,.....,....,....,....,,,.,......,.....,...,..., .... __ -:"'""' 
heyecanlı H hitabed bdu "" ıt' 
nün bize verdiği gururu ve ıevinc:i ' 
lattı. li.aik soıı Ju _ oı. s_v.n " ı,ı '"" ,,,..~ 

Aziz Beyin riyasetinde iza Kemal ve 1 
5".!'ıp Beylerden teıeld<ül eden t.taıııbul 
.. gırceza mahkemui heyeti dün saat 17 
>uçukta ve Müddeiumumi Ka§if Beyin 
huzuru ile ilk ldam kararını tefhim et • 
miftir. 

Son iki ıene zarftnda ve cumhuriyetin 
onuncu yıh münaıebetile neşredilen af 
lc:anunundan sonra bugünkü Ağrrceza he~ 
yeti tarafından ölk defa olarak ittifakla 
venlen bu idam cezasile ölüme mahkum 
olan adam Yusuf isminde biridir. 

Yu•uf bir mahkemede aleyhinde fa)ıit
Jik yapbjiı için Gafur isminde bir adamı 
'ildürmüıtür. Bu cinayeti de tasmim ile 
ıapıruş, Gafurun yolunu beklemiş, onu 
pusuya düşürmÜf ve öldürmüıtür. Uzun 
<amandan beri duruıması yapılan bu da
ıa dün neticelenmiş ve mahkemenin ka 4 

•arı mübaşir Arif Efendi tarafından i.ki 
ıilahlr jandarma muhafazası altında mah· 
keme salonuna ıılınan suçlu Yuıufa zabıt 
katibi Halit Bey tarafmdan okunarak 
tefhim edilmiştir. 

-

Ağır ce:z:a mahkemesi reisi Aziz: B. 

Karara gör ~uçlu asılacak ve asılma

dan evvel ı<ltı bin kuruı mahkeme masra· 
fı ödeyecektir. 

Okunarak yapılan bu tefhimden ıonra 

• 

da mahkeme reisi Aziz Bey suçluya de
di lıi: 

- Mahkeme seni idama mabküm etti. 
Karar ittifakla verilıniıtir. Marna.fi bir
d_enbire teeuüre kapılma. T ernyiz eder· 
sın. 

Maznun bu kararı biç dinlemiyomıut 
gibi bir tavır aldı: 

":'" Reis Bey ,dedi, beni asmağa karar 
velıyorsunuz, ama benim asılmağa Jiyık 
lcaba.lıa.ıiın yok ... 

Dudakları titriyordu. Rengi ıapsan idi 
v.e ıa11anmağa başlamıttı. Reis tclcrar a:t
tı: 

- Teınyiz edersiniz! 
JandannaJar, ölüm mahkUmunu, lcol

larından tutarak salondan çrkardılar . 
M. SAIT 

ıel>büsler müıbet neticeler vermek Üze· 
redir. Bu maksatla Ankaraya gitmiı olan 
Cayrimübadiller Cemiyeti idare Heyeti 
azasından Şelıap Bey bir kaç gÜn evvel 
şehrimize dönmü~tür. Şehap Bey dün bi
ze ıu izaıhatı v<lnniıtir: 

- Maliye Vekili Fuat Beyefendi ve 
maliyenin bu itlerle alakadar olan erkim 
ile vaki olan temaslarım oıeticeıinde bo
noların kıymetlenmeıi ve müzayedelerin 
tesrii ve intizamına dikkat edilmesi husu 
suna büyük bir alaka gösterildiğini eör· 
dii:'."· Hatta _Vekil ~eyefendi Maliye 
Mu~:~ F~ Bel'. de beraber bu itlerin 
tesrıı ıçın bızz.ıt Zıraat Bankasma ırit • 
miılerdir. Müzayedelere itina edilmesi ve 
mümkün olduğu kadar fazla malın müza. 
y_edeye çıkarılması esbabı tenıin edilmit· 
tır. 

Bu hususta !azımgelen tedbirler ittihaz 
edilmiş olduğundan yakında bonolann 
kıymeti artacağına muhakkak nazarile 
bakılabilir. 

B .... dan maada Ziraat Bankaımın elin
de bulunan emlakin varidatının bankaca 
tahsiline itina edilmesi ve teı-aküm ede • 
cek paranın gayrimübadillere tevzi olun· 
ma11 da temin edilmi•tir • 
• istihkakları az ola~ gayrimübadiller 

birinci ve ikinci tematta bonolarını ala-
1nam1şlardı. Cemiyet idare Heyeti hun~at 
hakkında da kanunun tatbikini istcmis 

ve bunlara da her iki tevziattan iıtihkak
ları olan yüzde kırk ·bet nisbetinde bono 
tevzü için takdiri kıymet komiıyonuna 
emir verilmiıtir. 

Müterakim vergiler ve 
veraset vergisi 

Şclıap Bey bono mükabilinde ıatılan 
malların müterakim vergileri ve gayri · 
mübadillerin veraset vergilen hakkında 
gayrimübadillerin lehine olarak elde edil· 
mi1 olan menfaatleri izah ederek demit
tir ki: 
- Cayrimübadillere bono mükabili sab· 
lan malların müterakim vergileri müıterİ· 
ye aitti. Halbuki bir gayrimübadilin bir 
malın intifa etmediği zamana ait olan 
vergiıini ödemekle mükellef tutulma11 
doğru değildir. Bu cihet te gayrimüba • 
diller lehine olaıak halledilmittir. Bade· 
ma ıatılacak mallann ,yalnız aabldıktan 
sonraki zamana ait vergileri müıteriye 
ait olacaktır. Ve bundan sonra gayrİmÜ· 
badillikten neşet eden veraset vergileri 
için, gayrimübadil bonolarının aynen na• 
kit gibi kabulü tekarrür etmittir. 

Maliye Müst<şarı Faik Beyefendi, ev· 
velki gün Gayrimübadiller Cemiyeti lda 
re heyetini teşrif etmitler ı,.·c bu İçtima· 
da Tel<İr .ağı Meb'usu Celal Bey de ha· 
zır nlduğu halde ı;ayrim:ibadillere ~it bir 
cı>k i~l~r goruıülmüı ve halıedilmiıtrr.,, 

Mahmut Esat Beyın deri· 
IZMIR, 17 (Milliyet) - Sab.I< ;._.ııı;: 

Vekili Mahmut Eaat Bey bugün ."fo;;. 
cü denini verdi. Mevzu: (Türk ıh 
!inde milliyetçilik) tir. 

Roma .sefirimize :ıiyafe~ s·.,...• 
Italyan Maılahatırüzarı Baron . 

1 ~· 
yeni Roma Büyük Elçimiz HüscY'':.ı,ya 
&''P Bey §erefine evvelki gün 1'a~. ~er· 
Tokatlıyan otelinde bir öğle yerneır• 
mittir. •• 

Varidat Umum müdiirıJ 
ieldi r.-1~· 

Maliye Vekaleti Vuidat Uınurn 1 ,..iı 
dürü lsmail Hakkı Bey t"hrirnize ge 

T~babeti akliye ve asabh'e 

kongresi . ı.•" 
Türk tababeti.,akliye ~e ıuabı~e30 Jı 

gresi 21 eylül cuma günü saat · •bii' 
B~k~~~öyünde emrazı akliye_ ve_ ;; •Y'.~'. 
klınıgınde toplanacaktır. lkı~cı ,rJuıİıtil' 
.günü seı·best mevzular.at tahsa• Ô ~ ·ertit' 

lkinei toplantı da 9.30 da "'' 
dershaneslnde vao;>•L:ıc.:.!t:....-· 



icLc3ifl 
Ayıp ve para 

Şu iki kelimenin biribirile ne 
~iirıaaebeti var değil mi? .. Şüphe
ııı ilk nazarda bir münasebet gö
~rınıez ama dikkat edin! Biraz 
•kkat edin.. NtıJııl biribirlerine 
)ıqlda1ıyorlar. 

Dünyada para ve ayıp kadar sı
~1 lıkı saklanan ne vardır? Herkes 
~rcuını kasasında, bankada, hat
;Q röplük içinde toprak altında sak 
Qr, Ayıbı için daha kıskançtır, o
~ bankaya da veremez. Huyunun 
lq hrıdcı ve yüreğinin dibinde aak-

r, 

l Bir de karıı tarafa geçelim: Ba,
"'laının ayıbını ne kadar fi.ddetle 
!'~ffınrız. Ba,kasına t kusurlar 
'tırı ne kadar merhametsiz ve a
~nsızız. • .Diğerinin ıenıeti için de 
(leyiz. Ne yapıp yapıp ahann ma 

llq evvela göz diker, ıonra yolu-
llıı bulursak el atarız. 
I Böylelikle bu iki matah biribiri
e hiç münasebeti yok gibi görü
~ken at lxıfı giderler. Fakat •.• 
'Qraaı olmıyanın ayıbı çabuk meytna çıkar •.• Ya ayıbı olmıyanın 
/? .. Galiba bu kuıun nesli tüken-

1· Vcırsa da pek enderdir. 
I Bu nizam, gördüğümüzün ve a
~ftığımızın aksine İflese de her
"' ayıbını ve parasını ortaya at· 
~ dünya ama panayıra dönerdi, 
., • ·1 • ., 

Ilı mı •.• 
M. Mihailof'un bir sözü 

lq Ben komite la/ını sevmem. Zor
•. ~eğil ya? •• Kertenkeleyi sevme
•ı..:__ "b" 

Oll"H gt lee 

. Onun için (Makedonya komite
~}, (Trakya komitesi) gibi terkip
'l'İ hiç ıevmem. Onun için - ne 
~an söyleyeyim - Makedonya 
""'llıitesi reisi M. Mihailol'un lıı
~ııla geldiğini İfidince mumai
:lıin bütün sevimliliğine rağmen 
~k bir ürperme hissettim. Şimdi 
~irimiz olan (M. Mihailol) un 
~~eri arasında gözüme ilifen run
""' oldu: 
~ ....._ Türkleri ötedenberi ıeverim. 
~trrıekletini ele ıeverim., Anla,ı
> M. Mihailol lıtanbula yemek 
... ~~ğe gelmif .• Afiyet olsun. Ye
~"'lflerimizi yesin .. Yalnız bQfl'"ı-
"11 t• • • ' e ını yemeıın ••• 

••• 
learilerimizden H. R. Beye 
"""1~eyhucle üstüme v~ayın! !1e
'o •)'e cizcısı olmıyacagım. Kımc 

•dumsa: 

1 ..._ Senin seçilme kabiliyetin yok 
~r. Diyor. 
Bunlardan biri : 

~..._Hem dikkat et! Namzetliğini 
S:'llarsın. Senin taliin gariptir. 
&,~rrıede küçük bir y~nlı~~ık .. ol~. 
, .. bQı olursun. .. Dedı .. Güldu, gul-
~~··· Ben anlamadım., ben de gül. 
linı. 

FELEK 

Dr. Giese 
~ !mnıltayına iıtirik etmek üzere 
~ı;:"."l>lze ıelen Brealau Oniveraitesi 
~i)at Profesörii M. Giese kunıltay 
~ •ıotıomdan ııonra Anadolu da -.e f'U'k 
1ıı._ 'etlerimizde bir tetkik seyahatma çık 
il~· _Profesör tdkibtmı bitirmiı ve 
.. ~ dönmüftÜJ'. Diin k-diaile ıö
~tiiiümüz profesör seyahat intibalan· "e cunılıuriyetin Anadoludaki feyi21e
' ll:run uzun anlabnakta ,aynı zaman
l~ ı.;.. küçül< hidiseden mütevellit tete!<· 
I' "e teha11üsler:ini de bydebnektedir. 

lıi tofesör Malatya yolunda tren bileti
!-ı-~ enıık çanta&mı l<aybetm.it. rilri 0-

r.: ~caati üzerine çantası Ye bileti 
~ Lir zaman zarfında bulunarak ken· 
. .._.... lealim ediJmiftir. 
ı, ~e.ör Gieae tıu miinesebetle Malat
ıı:.l•tasyonu Şefi Haydar ve Fevzipata 
~l'eıi Müdürü Hamdi Beylere tqek-

t ~k;dir~ R S A f 
11t Bankasından alınan cetıreldir) 

17 Eylül 934 
ıa"ICIAAI FIYATLARl 

~l'Jl(llAZLAR 1 TAHViLAT 
~ .... dohlll 96,50 R·h- 17,75 

"•aai. 97 uw.. •• a 48.90 
23,&S • il 47,75 

• ıı 27,35 " 111 49.00 
1 • Ilı 27,55 
'b. ESHAM 
11 a. ~ili Nama 10 Reji kaponaaa 2,35 
~ 11 lıt; tniline 10 Tele fon 10,.25 
~. "•••İ• 105 Terkoa 17.25 ...... 

}''l • Cumhu.· Cimeno 11,US 
4....'-ı l!.an\caar 59 fttihat day J J.r,O 
~·~1 30,50 Şark do1. 0,85 

. \t liiaa• 27,30 Bal7a ).55 

1 ~)l'İY• 15.25 Ş.l'k "'· ec:r.a 3 .20 

l'-.ı~EK FiYATLAR/ 
ı.!~'- il 61,75 Prai 19.13,50 
~., 12,06 Belcrat 34,83,50 
~"alt 80,52,50 Moako•• 10,90 
"= -...~.. 9,27,25 Berlio 1,99,23 
~ • 2,43,75 VarfoVA 4.ZO 
~Ilı~'~) 83,63 Bud.Ap .. t• 3,96.16 
l,~ı.,~ 3,38.60 Modrit 5.81,50 

)' ,...rn 1,17,30 Bü"r•t 79.32,84 
65.JS Vi7ana 4 .25 

N U K U T (Satıı) 

" Kurut KuFUf 
l t. ~ 
q b01.:,.•nıa 170 20 ı.ı .... a~r• 808 
l ~ ... 117 1 Pezet& 18 
~ . ç.k 106 1 M a r" 49 ' .. . 

\ ı ... "'" 22 1 Zeloti 20,50 \ !-;";:,•;,. 629 20 Le1 19 

~ ~-. 216 20 DU..r 53 
. 11.ı 23 l C.rno•İç 

111.ı.. çik. 115 Alba 9 23 
tı. ... ; 24 Mecidi7e 36,50 ... 

83 B•nknot 240 

EKONOMi 

Sanayi için 
Ham madde 

-o-

Son haftalar piyasasında 
hareket ve hararet var 
Son haftalar zarhnda piyasanın en ha

rara_jı11tli alım ve satımı sanayi bam mad· 
deleri üzerinde olmaktadır. Sanayi ham 
maddeleri piyasasında hareket ve hara• 
ret geçen bafh. da devam etmiıtir. Ge· 
çen hafta borsada kilosu 42 kurut orta 
fiatla atılan keçi kıllannclan 19 ton daha 
ibracat yapılnuıtır. Bütün tiftik cinsleri 
üzerinde de hararetli muameleler olmak· 
tadır. Hafta zarfındaki •atıfların 154 bin 
lôlo olduğu tetbit edilmi§tİr. 

Yapak piyasasında da alıtveri§ bütün 
hararetini muhafaza etmektedir. Buraa
da 1, 789,000 kilo yapak tesçil ediJınjıtir. 

Lehistanla ticaret muahedesi 
Ticaret Odasına ııelen malômata ııöre 

Lehiatanla akdolunan ticaret muahedesi 
30 ağustosta Var§Ovada teati eclı1miıtir. 
Anlaşma teati tarihinden itibaren bir te
De iç.in mevkii mer'iyette olacaktır. 

Dımgalı yumurtalar 
Türkofilin verdiği malumata göre 

Belçika hükumeti satışa çıkanlan yumll1' 
talarm damgalanması haklondaki budun· 
lar araıı anlaımasınr imzalanmıştır. 

Orla isleri 
Ticaret Oda11 İdare Heyeti dün sa • 

bah Odada toplanarak Odaya ait bazı 
iıJ.,,.Je mqııul olmuıtur. ··------
İsveç veliahdinin 
Ankara sayahati 
Mııafirler 2 teşrinievvel
de şehrimize gelecekler 

Ankara ve latanbıılu ziyaret edecek O• 

lan laveç Veliahti Prens Gu&tav Adolf 
Hazretlerile refikalan Pren11es Louiıe 
Hazretleri t91r.inievvelin ikinci günü öğ· 
leden sonra, bu seyahat için tahıiı edi
len V asaland vapuru ile ıelır.imiıe gele
ce:kler ve aynı ıün hususi trenle Anka· 
raya ıideceklerdir. Muhterem miaafir, 
Ankarada ilci ı\in kalacakbr. Anlıarada 
ııeı;ireceği ırünler için Protokol Müdür
lüiünce bir program tanzim edilmiıtir. 
Proırama nazaran Prenı Hazretleri Ga
zi Hazretleri tarafından .kabul edile«f< 
,,. tertlJerine bir ziyafet ver:ilecek, bir 
remıi kabul yapılacaktır. Aynı zamanda 
hveç Sefaretinin Ankarada yeni yapılan 
binaunda da İ&Yeç Sefiri taralmdan bir 
resmi kabul yapılacaktır. 

Prens Hazretleri 4 tqr:inievvel aktamı 
hususi trenle Ank~an hareketle Ka· 
raköy tarilrile ve otomObille Bursaya ııi
clecektir. Bursada ıerefler:ine Uludağına 
bir gezinti tertip edilecektir. Muhterem 
misafirimiz 6 teır:inievvel akıamı Mu • 
danya'clan lstanbula ııelecek ve 11 teşri · 
nieTvele kadar tehrimizde kalacaktır. 
Pren& Hazretlerinin ikametler:i husuıi 
mahiyette olup burada bir ıeyyah ufatile 
ımüaleri, camileri ziyaret edecekler, te
birde gezintiler yapacaklardır. 

Prenı Gu.ıav Aclolf Hazretleri 11 te§· 
rinievvel ııabahı ıefırimizden lzmirç ha· 
reket edeceklerdir. lzmiJ.de kaldıldan 
sünler zarfında Berııama ve Efez harabe 
lerini ziyaret edeceklerdir. Muhterem mi
Wirimiz 15 teır:inievvelde lzmirden Af
yonkarahisarına, oradan da 11eyahatlerine 
dev-. için Halebe giclecelderclir. 

Prenı ve Prenses Hazretlerine ıeya -
hatleri esnasında kerimeleri Prenses ln
ıır:id ile bir mabeyinci ve Pren- Haz • 
retleriniıı Demoiaelle d'honneur'Jeri ve 
yaverleri yüzbap Weıter ref*at etmek· 
teılir. 

BELEDiYEDE 

Gazi köprüsü 
-o-

Tadil edilen proje Veka
lete gönderilecek 

Gazi köprüaü projesini yapan mühen
dis M. Pijo, proje üzerinde tek...,. tadi· 
!at yaparak belediyeye göndenniıtir. Be 
lecliye projeyi Nafıa Vekaletine ıönde
recektir. Mühendisin yeni yaptığı tadilat 
kabul edilirse, Gazi tııöprüsü İnfUb ya • 
nm milyon lira fazloıya malolacalctır. 

Kadıköy ve E ostancı 
arasına fazla ıu 

K.aclıköy ile Bostancı arasındaki ma • 
hall~ere daha fazla su vermek için bir 
komııyon teıekkül etmiştir. Komisyon 
bu sahaya ne tekilde fazla su ver:ilebile
ceğini tetkik etmektedir. 

Durak lev .ıalarındaki 
fransızcalar 

Tramvay durak yerlerinde, durak yer:i
ni gösteren levhalar üstündeki franırzca 
yazıların kaldırılması tekarrür etmiJtir. 
Şirket ay batına kadar levhalan deiiıti· 
recek, yalnız türkçe yazılar bırakılacak
tır. 

Günlük ev ihtiyacı satanlar 
Gıda maddeleri ve bavayici zaruriye 

&atan bakkallardan ba§l<a günlük ev ih
tiyaçları satan c' .Jtkanların da aktam aa· 
at 9 a kadar açık bulunmalan için Dai
mi Encümen karar vennİ.§tir. Bu meyan
da aabunculw, süpürrıeciler vesaİJ'e var
dır . 

• • 
MlLLlY~T SALI EYl.UL 1934 I J -
.. 
HABERLERİ 

---. . . . . 

Ziraat Vekili Muhlia bey dün Şarkseyahatinden şehrimize dönmüş
tür. Yukariki resimler muhabirlerimizin gönderdiği resimler arasın
dan ıeçilmiştir. En yukariki Karılan ayrılırken, aşağıda aolda Göle
de bir peynir imaUithaneainde inekleri tetlrik ederken, sağda Gireııun-

da fındık fabrikasında .. 

Şark demiryollarında ucuz 
tarife ay başında başlıyor 
Şirketlerde tetkikat devam ediyor ......• ' 

Elektrik fiatlarını da indirmek için bir formül 
bulundu. Elektrik 11 kuruşa düşecek 

Nafıa Vekili Ali Beyin emrile ım.etle
ri teltqe ba\layan heyetler vazifelerine 
devam etmektedirler. 

Şimdiye kadar Telefon, Elektrik ve Su 
Şirlı:etler:inin muamelatı tetkik edilmit -
tir. Henüz biç birilinin teltiıi bilmemi§· 
tir. 

Nafıa VellAletlnin talebi üzerine Şark 
fİmendiferJeri fiatlarmda tenzilat yapıl -
ması kararlaımıı ve ıimendifer idaresi 
Paristcki merkezine müracaat etmişti. 

Umumi merkezden gelen emirde ten
zilat icrası kararlatmıı ve miktarı hak· 
kında da lstanbuldalri merkeze tebliııat 
yapılmııtır. 

Buna ıöre bir le§r:İnievvelden itibaren 
Sirlı:eciden Küçükçeluneceye kadar de
'Yanl eden banliyö hattmda yüzde yinni, 
esas bat üzer:indeki bilet ücretlerinde ise 
yüzde otu~ niabetinde tenzilat yapılacak-
tır. • 

Edime, İstanbul, Çatalca, Kırt.lareli 
gibi merkezlere gidecek yolculara yüzde 
elli tenzilat yapılacaktır. 

Mamafih şirket nezdindeki hükümet 

Sivil tayyarecilik 
-o---

Hükumet Eıı~ışehirde 
esaslı tesisat yapacak 
V ecibi tayyare mektebinin l<ap11tılma-

ıına Milli Müd;.faa V ekaletin<e karar ve
rildiği Ankara telııraflannclan anJaıdmak 
tadır. 

Ancak Ankaradan ııelen telgrafta bu 
karamı mektep idaresine ele tebliğ edil· 
mği bildirilmekte ise de, henüz mektebi 
böyle bir karar tebliğ edilmemiıtir. Söy-

miifettitleri bu kadar tenzilatı kafi bul • 
mamaktadır. Şirketin daha fazla tenzili! 
yapabileceği fikri ileri sürülmektedir. 

Telefon Şirketinde çalışmakta olan tef 
tiş heyeti ise vazifeli eınasmda tesbit et
tiği noktalan gösteren raporu Nafıa Ve
kiletinıı ııöndenniştir. 

Elektrik Şirketinde tetkikat yapan he· 
yet ise elektrik fiatlannın tenzili için for
mülünü hazırlamaktadır. Bu formül E. 
lektrik Şirketi müdürüne de göster:ilmiı, 
Şirket Müdürü bu formülün doiru ol · 
duğunu söylemiştir. Formül yakında §İr· 
ket müdürlüğüne resmen bildirilecektir. 

Şirket bu formülü kabul ettiği takdir
de fiatlar kilovat baıına 4 kuruı dü§e • 
cektir. Bu takdirde elektrik ücreti 11 ku
ruıa kadar inecektir. 
Kadıköy Su Şirketinin tarifesini tetkik 

eden komisyonun raporunu Nafıa V eki.
Jetine ııönderdiğini yazımı tık. V el.alet
ten. henüz cevap ıelmediği için Su Şir -
ketı eski tarifeyi taıhik etmektedir. An. 
cak Yeni tarifenin tatbilri iı;m emir geldi· 
ği takdirde fiatlar 15 kuruıa düıecektir. 

Ziraat Vekili geldi --MuhHs Bey burada da 
tetkikler yapacak 

Karadeniz ve Şark Vilayetler.inde bir 
tetkik seyahati yapan Ziraat Vekili Muh 
lis Bey, dün sabah vapurla ıeJırjmİ2e ııel· 
mi!~r. Ziraat Vekili, Vali ve Belediye 
Reuı Muhittin, Ziraat Müdürü Tahsin 
Beylerle diğer zent tarafmdan karşılan 
mııtır. Veltll Bey, burada da bazı tetkik
ler yapacaktır. 

lendiğine ıöre hükUnıet ıivil tayyareciJi. _____ ....,...,....,_...,...., ___ _ 

ğİn daha eaa&h ve daha ıeniı surette ta· 
ammiimü için Eslritehir<fe uri ve büyük 

bir müe&seıe kuracaktır. Veciıbi Bey de 
bu mdı:tebe muallim tayin edilecektir. 

Halit Mustafa Beyin resim sergisi 
Milanod~ tahsil ııörmüı ve orada mu· Burada Gazi'nin Gravure olarak yapıl. 

vaffaluyetlı eaerlet' vücuda getirmiı olan mıı bir reomi bilhassa nazarıdikkati cel
ır.enç ressamlarımızdan Hal.it Bey, TMı:- betmektedir. 
s~de At~ş • Günet Kulübünde eaerle - Halit &yi muvaffakıyet.inden dolayı 
rı.nden murekl<ep bir aergi açmııtır. Ser- tebrik ederiz. 
gı~e 100 k_üıur ııüzel san'at eaer:i teşlür ATEŞ GÜNEŞ Kulübünden• 
edılmektedir. Bunların mühim bir \unu ltalya'd b"lg:i · · ·a1·--; a ı sını çog unaata buJu-
karakalem v~ boya]~ k~':"' portrelerclb. nan ııenç ressamlarımızdan Halit Musta
~u portrelenn hepaı Milanoda yapilin,ı- fa Beyin lrısa bir müddet için lstanbulcla 
ır. bulunduğu sı.-ada kroki 'resim ofort ve 

MAARiFTE 

Orta tedrisat 
Kadrosu 
Başka zümrelere verilen 

muallimler veka
lete müracaat ettiler 

Bu seneki orta tedr:iaat kadrosu, bir 
kısım İstanbul muallimler:i arasında a -
demi memnuniyet uyandınnııtır. Vazi • 
yetlerinden memnun olmayan muallim
ler telgrafla Maarif V eki.Jetine müraca
at ederek, keneli vaziyetlerinin tekrar 
teıbit edilmesini İıtemiılerdir. Haber al· 
dıimuza göre, yeni kadroda, uzun sene
ler aynı zümrenin muallimliğini yapını§ 
bazı hocalara, ihbsaslan ohnayan yeni 
den zümreleri verİlmi§tir. Bu kabil 
muallimler vekalete müracaat ederek, 
eıki mealelderine iadeaini İıtemiılerdir. 
Kuvvetle söylendiğine göre Vekalet Baı
müfettiıi Salih Zeki Bey kadronun son 
'VllZİyeti üzerinde vekaletle temas ebnek 
üzere Ankaraya gitmiıtir. Gene ıeiıri
mizde deveran eden pyialara göre, vekil 
let orta tedr:iaat kadrosunu yeniden tet
kik edecek ve bazı deiişildikler yapacak
tır. 

Maarif Vekilleti Müıtqarı Rıdvan Na
fiz ve Başmüfettiı Salih Zeki Beyler bu 
sabah telırimize geleceklerdir. Müsteşa
rm ıehrimize gelmesi, muallimJer arasın· 
da, bu kadro itlerile alakadar görülmek
tedir. 

Diğer taraftan, Maarif Vekaleti, lise 
.ve ortMnektep muallimlerinden vaziyet .. 
lerinde deği§iıklilı: olanlara tebligat yap· 
makta devam etmektedir. Riyazjye mu • 
allimlerinden Hasan Fehmi Bey latan • 
bul Kız inesi r:iyaziye hocalığına, türkçe 
muallimlerinden Tahir Nadi Bey Davut· 
pafa ortamektebi türkçe muallimliğine 

tayin edilroiılerdir. 

Hukuk fakültesinde dün 300 
talebe imtitan edildi 

Hukuk Fakültesi birinci sınıfında dün 
hukuk tarihi baılangıcı dersinden imli • 
han yapılnuı ve imtihana 300 den fazla 
talebe ııiımiıtir. İmtihan tahriri olarak, 
ve çok sılu bir tekilde yapılmııtır. lmti • 
handa Oniveraite Rektörü Cemil Bey, 
Fakülte Dekaıu ve bijtün profesörler bu 
Junarak n..:Zaret etmiılerılir. Talebeler üç 
ayn dershaneye abnma:k auretile imtihan 
edilmi§lerdir. İmtihan netic.,.j, evrak tet 
ki.k edildikten sonra anlatılacaktır. 

Sınıf ikmal imli hanları 
Lise ve ortamekteplerde bakalorya ik

mal imtihanlan perıembe günü bitmek
tedir. Dünden itibaren de ımıl .ikmal im 
tihanlan baılamıttır. Ve 30 eylüle kadar 
devam edecektir. Orta tedrisat mekı..,le
r:inde bir teırinievvelde derslere batla -
nacaktır. 

Arap harfleri zamanından 
kalma e,ya 

Arap harfleri zamanından kalma, mek 
teplerdeki bütiin barita, levha, lriirreimu
sattaha vesairenin toplatılarak maar:if İ· 
dareaine ııetirilmeıi İçin mekteplere bir 
tamim ıönderilmiıtir. Bu eıyalar mektep 
!erin demirbaı qya defterlerinden de 11· 
linecelrtir. 

ilk tedrisat kadrosu 
lıtanbul ilk tedrisat kadrosu Maar:if 

Yeki.Jeti tarafından lastik edilmiştir. Kad 
ronun yann veya öbiirgün latanbula ıel
mesi beklenmeldedir. Yeni kadroda fev
kalade değiıiklikler yoktur. Şehrimİ2de 
yeni açılan ıekiz illımektebe diğer mek· 
teplerdeki ilive muallimler tayin edil • 
mittir. 

Bir senede okuyan ilk 
mektep talebesi 

933 • 934 den senesinde, lstanbul ilk· 
mekteplerinde okuyan talebelere ait, Ma
arif idareli bir istatistik yapmııtır. Ya· 
pılan İ&tatistiğ~ ıöre ııeçen bir sene için
de lstanlıul ilkmektepler:inde 59 bin tale
be okumu1tur. 

Hayriye mektebi talebe 
kaydına başladı 

Çarıambada ana ve ilk luaımlarmı ih· 
tin eden Hayriye mektebi yeni talebe 
için kayıt muamelesine batalmııbr. T ed
riaatmdaki ciddiyeti ve iyi taleDe yetiı
tinnesi ile iıtihar etmiı olan ve İstanbul' 
un fakir bir muhitinde vatan çoculdanm 
mırlandrran bu müesseseye bu aene de 
bet- seneki ııibi büyük bir raibet ııö•te· 
rilmel<tedir. 

Dil bayramı 
26 eylül Dil Bayramı olarak kabul e• 

dilmiıtir. O ııün htanbulda Halkevinde 
merasinı yapılacak ve Türk dili hakkın
da konferans verilecektir. 

Yunan ve Mısır güm
rüklerinde tetkikat 

Yunan ve Mnır gümrüklerinde tetki· 
kat yapmak Üzere Pire ve lskenderiyeye 
ııidecek olan İstanbul Gümrükleri Ba§· 
müdürü Seyfi ve Muhafaza Baımödürü 
Hasan Beyler buıün Ege vapuru ile ha
reket edeceklerdir. 

akuvarelleri bugünden itibaren kulübü
müzde teşhir edilmiıtir. Beyoğlunda Sı· 
ra Selvilerdeki kulüp binası bundan do
layı buııünkü salı ve yannki çarşamba 
'8Ünleri saat üçten yediye kadar ziyaret· 
çilere açıktll'. • 
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KadınlaJ' ve iş ! 
1 Vakit vakit kadınların erkekle· 
: re nazaran kabiliyetleri münakaşa 

olunur. Bazıları derleı ki: 
- Kadınlar, erkeklerin yaptık

tan işleri göremezler. Çünkü mad
deten onlardan zailtirlar. 

Hatta bunun için bir kadını bey
ninin sikleti ile bir erkek beyninin 
sikleti arasında mukayese yapan
lar bile vardır. Fakat eğer fizyolo
ji itibarile beynin sikleti zeka ü
zerinde bir amil olsa idi, köpeğin, 
maymunun beyni ile bir mandanın 
beyni arasında da menli cihetten 
bir lark olması lazım gelirdi. 

Bu itibarla meseleyi bu noktai 
nazardan münaka,a etmenin abes 
tarallan vardır. Hakiki hayata, ve 
hayatın doğurduğu kanunlara ba. 
kalım: Bugün bir çok kadınlar vıır
dır ki, nice pehlivan yapılı erkekle
re zeka itibarile taş çıkartır ve ni
ce erkekler vardır ki, kadınlar on
lann yanında çocuk gibi kalırlar •• 
Bunun için "feminizm" "anti-le
minizm,, gibi cereyanlan ben pek 
anlamıyonım. Ortada yalnız bir in
san, ve o insanın vücude getirdiği 
İf vardır. Bu iş scıhası şimdiye ka-

1 dar kadınlara kapalı idi. Çünkü 
kuvvet denildiği zaman vücut kuv
veti anlafllıyor ve tabiatile kadın
lardan daha cüsseli daha kuvvetli 
olan erkek onu feklen olsun esaret 
altında tutuyordu. Halbuki bugün 
bu kuvvet yerini makineye ve zeka 
ya terketmiştir. Zekalarını ve "cul
ture,, lerini işleten, besliyen ka
dınlann muvaffak olması lazımdır. 
Ve bu tabii bir kanun iktizasıdır. 

Kadının yapamayacağı iş yoktur. 
Ve illa vücut itibarile buna muka
vemet edemesin! Nitekim erkeğin 
de yapamıyacağı İf yoktur. Fakat 
erkekler için de bir çok meslekler 
de "fizyolojik,, bazı ıerait arandığı 
vaki değil midir ? 

işte bu tabii kanun dolayısiledir 
ki, Türkiyede kadın, icap eden 
mevkii almtftır. Filhakika bunu 
kendisi istememİf ancak kanunla
rın kendisine bazı haklar tanıma
sından sonradır ki, "Türk kadınr;, 
bütün azemetile meydana çıkmış
tır. Yalnız unutmamak lazımdır ki 
kanunlann bu haklan bahf etme
sine ıebep yine Türk kadının terak 
ki ve tekiimülüdür. Çünkü içtimai 
kanunlar daima hadiselerin gerisin 
ele kalmtfhr. Evvela hadiseler çı
kar ve ondan sonra kanunlar yazı
lır. Vaziyet Türk kadını İçin de 
böyle olmuftur. 

Şimdiye kadar, cumhuriyetin 
leyzile daima terakki eden ve yük
selen kadınlanmız bir çok meslek
lere girdiler. Avukat oldular, ha
kim oldular; doktor oldular. Ve ni
hayet ,ehir meclislerinde azalıklar 
elde ederek yeni bir hayata girdi
ler. intihap edilmek hakkının ya
kınd'a Büyük Millet Meclisi için de 
tanıtacağı muhakkak addedilmek
tedir. Bu suretle kadınlanmız, bir 
çok Avnıpa memleketlerinde bu İf 
için çalışan hemfirelerine takad. 
düm elmİf olacaklardır. Kadınla· 
nmızın bunda da büyük muvalla
kiyetler kazanacakları fÜphesizdir. 

120 küsur milyonluk bir Birle,ik 
Amerikada 4-0 milyon işçiyi idare 
etlen bir mesai nazın Mrs. France 
Perkins kadınlarda siyasi rüştün 
mevcut olabileceğini tamamile i.
bat etmİftir. Türk kadınları bu A
merikalı kardeflerinden daha cu 
zeki cleğildirler. Onlardan da si
yasi hayatta mühim hizmetler bek· 
lemek elbette hakkımızdır. 

Yalnız bir noktaya esaslı surette 
ifaret etmek le isteriz; o da kadın
lanmızın bu İfİ bir fantezi olarak 
kabul etmemeleri lazımdır. ı, ba,ı· 
na geçireceğimiz ve intihap edece
ğimiz kadınların, kanı gürültü ya
pan, parlak bir kaç la/ aöy
liyen ve yahut anlamadan "femi
nizm,, cereyanını takip eden cina
ten olmamasına itina etmeliyiz. 

Malumatı, anlayışı, tahsili, gör
güsü lazla olan kadınlanmız çok
tur. Zaten reklamcılarda bunlar 
ıayeıindedir ki, bir takım İsim ' 
yapabilmifler ve bunlar sayesinde 
haklar elde edebilmiflerdir. Bu 
noktaya bilhassa itina etmek lazım· 
dır kanaatindeyiz. 

Mümtaz FAiK 

İstanbul un 
Kurtuluş günü 

-o---

Merasimi hazırlamak için 
komiıyoa teşkil edildi 
6 teırinievvel lstanbulun kurtuluı 

bayramı, her sene olduğu 1ibi1 bu aene 
de fevkalade merasimle tesit edilecekur. 
Bu hususta bir proııram htliırlamak üze· 
re bir komisyon teıekkül etmi,tir. Komis 
yon yıdmoda faaliyete ırece...-'-"· 
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Seı-ahat intibaları: 23 

Otomobille Avrupada 
9000 kiloılıetro 

Viyana ve Viyanalılar bugün 
nasıl göze gözüküyor? 

Öldürülen Başvekilin cenaze alayında - Türk 
istihkamları parkında - Harbın •ıska

lattığı, sefaletin pejmürde ettiği Viyana! •• 
Hangender Stein'da Avusturya j recede iptidai bir kasaba idi. 

hududundan geçerken, gümrük me· Hana benzeyen bir otelde ge
murları tıpkı Brenner' den geçtiği. ceyi geçirdikten sonra ertesi 
miz zaman yaptıkları gibi, otomo- gün Viyan y~lunu tuttuk. . A. 
bilin camı üstüne küçük bir harita vusturya payıtahtının sayfıye. 
yapıştırmağı unutmadılar. Bu ha· si olan Semmering'e gelinceye ka-
rita üstünde Avusturyanın şarkı dar yollar iyileşmedi. Maamafih 
ve aarbı ayrı ayrı iki renkle gös- bir defa bu güzel dağ sayfiyesine 
teriliyordu. Şark tarafından sol· geldikten sonra. f~ma ~oll:ı-rı ~~uttu 
dan, ı;arp tarfında da sağdan racak de~ecede ıyıleştı. Bır n;ıuddet 
sürülecekti. Almanyaya gider· sorua Wıener Neustadt şehrıne ge-
den, A, u~luryadan geçtiğimiz- lince. de ltaly:'"d~i A':1:tostra~a'l.ara 
de tagdan sürmüştük. Şim· benzıyen genış, dumduz ve vıraJ~ız 
di Almanyadan çıktıktan sonra asfalt yol başladı. Kolaylıkla yuz 
Salsburg havali tinde soldan süre· yirmi kilometre yapılabilen bu yo. 
cektik. Soldan sürmek ilk yüz kilo· lu katettikten sonra öğ'eden sonra 
metre için müşkül görünüyor. fa. saat üçte Viyanaya vardık. 
kat yavaş yavat insan alıtıyor ve Aradan bet gün geçtiği halde 
soldan sürmek sağdan sürmek ka- Viyana henüz, Batvekil Dollfuss'a 
dar tabii geliyor. kartı yapılan suikadin heyecanı i-

Hududu geçtikten sonra ilk var- çinde idi. Bu katil etrafında her 
dığımız şehir Sabburg idi. Biz bu türlü rivayet ağız.la~da dol11;şıyordu. 
şehirden geçe.ken yaz mevsimi 0 • _~tel kapıcısı, ı~tıyatlı bır ada~ 
peraları:ıı dinlemek için gelen sey· agzıl.~ ~u ':'_"~~el.~nı.':1 esr~r perdesı· 
yahların otomobilleri opera binası ~e ~~.run~ugunu soyledı. S~ç ke~
kapısının önünde sürü halinde bek- ~ırdıgım bır berber, .°?!!f~ss.~n hı_r 
liyordu. Yazın Viyana operası tatil- ıhmale kurban gıttıgını soyledı. 
dir. Bunun yerine artistler Sals- - Saatlerle kan aktığı halde bir 
burg'a giderler. Salsburg şeh,ini doktor çağırmadılar, dedi. 
geçtikten sonra yol darlaştı. Bazı Viyana işgal altına alınmış bir 
yerleri de sürati hayli azaltmağı iı- tehre benziyordu. Sokak ha,lann
ti zam edecek derecede virajlı ve da silahlı polisler. Sokakları devre. 
dik idi. Bir müddet bu yolda ilerle- den silahlı jandarmalar. Her halde 
dikten sonra operet sahnesine ka- fevkalade zamanlar hayatını yaşa· 
dar intikal eden Wolfgangsee yan bir şehir. Ancak bu fevkalade 
gölüne gelcl k. Bu güzel göl etrafın- zamanlar Viyana ve Avusturya i
daki villalar hakikaten romantikti. çin alelade halini almıstu. Büyük 
Bundan on a Viyanaya varınca- harbin başlıca mes'ulü ·addedilen 
ya, yaklaşıncaya kadar gördüğü- Avusturya parçalanmıt kuşa benze
müz, yegane enteresan yer,impara- tilmiftir. Bir zamanlar koca bir im
tor Fransuva Josefin sayfiyesi olan paratorluğun payitahtı olan Viya
Bad fschl'clır. Avusturyanın impa- na şehri küçücük bir cumhuriyetin 
ratorluk devrini hatırlatan bu ban- büyük bir merkezi olmuftur. "Pa
yo şehrinden geçerken, Avusturya- zarola Hasan Bey,, gibi batı büyük, 
yı altmı' sene idare eden hükumda- vücudu küçük bir insana benziyor. 
rın köskünü görmeği ihmal etme- Viyanayı matem, Avusturyayı 
dik. Bir de anladık ki bu şehir hal- da ümitmzlik içinde bulkduk. Avus
kı o zamanın tatlı hatıralarını ya- turyalılar ne yapacaklarını bilmi· 
detmekle vakit geçiriyor. Bad fschl yorlar. Bazısı kurtulufu, komtu 
İn bir defa daha Frasuva Josef za- devletlerden birile ittihatta görü
manındaki gürültülü hayata kavu- yor. Bazısı ltalya himayesine kat. 
facağı çok ~üphelidir. Bad İschl'i !anmak lazımgeldiğine kanidir. Bir 
geçtii(ten sonra Avu~turyanın hiç çokları Almanyaya iltihak etmeğe 
te enteresan olmıyan mıntakasına taraftardır. Milletlerin zaman za
girdik. Bu mıntaka sanki Bad lachl man büyük felaketlere maruz kal· 
ile Viyana arasında bir sahrayike- dıkları görülmüftür. Taliin makô.s 
birdir. Dar yollar. Dik yollar. Bo. bir tecellisi karfısında bir millet 
zuk yollar. İptidai köyler. Bad felakete uğrar, refah~ azalır, inki
lschl'i azacık geçtikten sonra bir tafı geriler. Fakat ümidini kaybet· 
köyün içinden geçerken ansızın öy- mez. Hedefini tayin eder. O bede
le dik bir yola tesadüf ettik ki Ka- fe doğru ümitle yürür ve nihayet 
radağda bile emsalini görmemit- kurtulur. Avusturya ümitsizlik için
tik. Bad Lchl'in bulunduğu ova- dedir. Çünkü hedefini tayin edeme
dan ansızın bir dağa tırmanılıyor, miştir. Viyanada kaldığımız gün
ıonr a bu dağdan gene ansızın dika- ler zarfında her tabakadan halk i
'ağı iniliyor. le görü,tük. Fikirler biribirine uy. 
Yolların bozukluğu dolayısile ü- mıyor. HükUnıetin de muayyen bir 

mit ettiğimiz gibi, o gün Viyanaya ıiyaseti yok. Hedefsiz, gayesiz bir 
varamadık. Liezen denilen bir kasa memleket tesadüfün dalgaları üs
baya kadar ancak varabildik. Yu- tünde yuvarlanıp gidiyor. itte Vi
goslavyadan çıkalı şmidiye kadar yana bize böyle bir memleket payı
iyi bir oteli bulunmayn hiç bir köy tahtı gibi göründü. 
görmemi,tik. Avrupanın göbe- Dollfuss'un ölümü dolayısile hüku
ğinde Liezen otelsiz denecek de- met bir matem alayı tertip etmi~ti. 

fi iJliyet'in Edebi Romanı: 16 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDİN 

- Ne tuzağı? Selim sen bu ak
pm saçmahyoraun !. 

- Ben ıaçmalamıyorum, sen pu
sulayı fa,ırmıta benziyorsun .. 

Bak ben oyun masasına yaklat· 
tnn mı? .. 

- Sen yaklatmadınsa ne çrkar?. 
O kadar kibar adamlar oynadılar .. 

- Oynadılar deme oynatıldılar 
de ... Necla ile Nebahatin cazip göz
lerinin te,.iri altında oynatıldılar ... 
Bu i,s yeni batlayan suzinin göz
leri de knrkuyorum senin aklını 
oynatmasın! 

- Sus!! - diye gürledi - bu 
aile hakkında, bilhassa Suzan hak
kında söz söylemekten seni mene
derim ... Hele nasihatlerine hiç ih
tiyacım yok ... Kendimi idare ede
bilirim!. .. 

Arkadatının, kolunu tutan elini 
tiddetle silkerek geri döndü ve sü
ratle uzaklattı. 

• - !. 

Sabriye H.lokma tenceresin ocak 
tan çekerek mutpak iskemlesine 
çöme'di. Şaban efendinin kı ·kıt>ct 

günü olmuttu. Dul kadın sabah ka
ranlığındanberi İfe gİrİfmİfti. ölen 
kocasının canına lokmalar dökül
müt bütün ko~ulara çanak çanak 
dağıtdmıftı. Sabriye hanım tatlı, 
un ve yağ bulatığı parmaklarının 
bütün meharetini serfederek dizi
nin üstünde bir sigara sarmağa uğ. 
ratırken kendisine yardım eden 
komşu Habibe mullanın ahretliği 
Necibeye son talimatı veriyordu: 

- Şu büyük tabağı tuz miidür
lerinin evine bıraktıktan sonra, 
fUncağızı da viranedeki dilsiz ka· 
dına uzatıver sevaptır .... 

Necibe iki üç lokmayı birden tı
kıştırmış olduğu ağzını güçlükle 

' ov 

- Olur hamteyze ... istersen bir 
tat.. • • '1.-Jal Hamdiye götüreyim. 
B· c ·.-~ptan çekinmem ... Yarın 
ahrette ebabil kutları da bana kud
ret helvası taşırlar ... değil mi hele., 

Ahretlik kız _dokuma peştemalı: 
nın arka · ındakı düğümü sıkıştırdık 
tan sonra t:ıbakları alarak dıtarı 
çıktı. 
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Cüzamlılar ve kanser

liler içindemiyiz 
Geçende bir Sağbilge (J)miz 

"lstanbulluların yüzde yirmisi kan
serlidir,, diye kestirip attı. Geçende 
bir başka Sağbilge de lstanbulun 
cüzamlılarla dolu olduğunu söyle
mişti. 

Saglık işlerile uğraşanlar, ağız
larından çıkardıkları sözü biraz 
tartmalıdırlar. Eğer, kendilerine 
inanırsak cüzamlı:arın ve kanserli
leıin topl~ntı yeri olan bir kent (2) 
te oturuyoruz elemektir. 
Yarın bir bilgiç sağbilgemiz da. 

ha ileri atılıp: 
- lstanbulluların dörtte üçü ve

remlidir ! 
Yahut ta: 1 

- Ben araştırdım. Üç yüz bin 
kişinin kanında frengi mikrobu 
var, diyecek olsa, nerelere kaçar, 
nereleıe t ığınırız? 

Benim şimdiden içimi korku kap
ladı. Bütün elini sıktıklarıma kan
serli, frengili, cüzam:1 gözile bak
mağa başladım. Gezginci (3) topla 
mak için kafamızın içinde program 
lar çizerken lstanbulun bulapık, 
sağlıksız (4) insanların toplandığı 
bir şehir olduğunu gazetelerde hay. 
kıra haykıra söylemek, bilmem; 
doğru mudur? Hangi gün bir sağ. 
bilgemiz ortaya çıkıp: 

- lstanbul, yeryüzünde eşi bu
lunmayan yeıdir!. Denizi, çamlık
ları, suları canı tazeler. Boğaziçin
de bir gece geçirmek, insana bütün 
yorgunluğunu unutturur. Büyüka. 
dada ay ışığı denize vurunca bak. 
masına doyum olmaz. 

Yaşamasını bilenler lstanbula 
gelmelidir. 

Gibi iç açıcı ıözler ıöyleyecek? 
Doğrusunu isterseniz, bu kanser 

- cüzam dedikodularından usanma
yan kimse kalmadı. 

Kendi aramızda biribirimizden 
çekinir olduk. Ne;ecfe kaldı ki Ya
bancıların bize yaklaşmalarını is
teyebilelim? 

Turingklüp'ün yerinde olsam, 
böyle yok yere, yüreğimizi oynatan 
dedikoduları ortaya atmamaları i
ı;in saygı el eğer sağbilgelerimizin 
azacık kulaklarını çekerdim. 

M. SALA.HADDiN 

( 1) Sağbilge - hekim, (2) Kent -
tehir, (3) Gcztinci - seyyah. 4) sal:
lıksız - hasta. 

Hükumet memurlarının, aslCerlerin 
ve cemiyet tetekküllerinin ittirak 
ettiği bu matem alayının matem i· 
fade eden bir tarafını görmedik. 
Bir gün daireye gitmek külfetinden 
kurtulmut küçük bürokratlar, vak
tile bira ile beslenerek tişmanlan
dıkları timdi üstlerinde •arkan ge
oit üniformalardan belli olan sıska 
askerler. Bir alay pejmürde kıya
fetli insanlar, Viyanadaki can sıkı
cı havanın müsait olduğu kadar gÜ· 
!erek, pasta ve yem.it yiyerek, İn• 
tizamsız bir yüı üyütle ilerliyorlar
dı. Saray avlısına kadar geldiler. 
Orada nutuklar söylendi ve dağıl
ılılar. 

Resmi matem dolayısile Viyana
da musiki işitmek mümkün olmadı. 
Bı...nun yerine resim sergilerini, mü
zeleri ve sarayları dolaştık. Viyana 
bu noktadan A vrupanın en zengin 
tehirlerinden biridir. Asırlarca za. 
man Habsburg hanedanı hükum
darlarının sarayları, debdebe ve 
tüs itibarile Avrupada emsali bu-

Sabriye hanım yorgun hem dert
li idi. Ciğerlerinin var hızı ile içi· 
ne çekmit olduğu sigara dumanile 
beraber kalbinden kopan derin bir 
ah salıverdi. Bu kırk gün içind~ sev 
gili oğlunu ancak bir defa görebil
mişti. Loş mutpağın içinde bu de· 
rin ahın hüznü garip garip söndü. 
Soka~ kapısının tokmağı ağır ağır 
vurulunca Sabriye hanım etekleri
ni indirerek kapıya gitti. Köte ba
tındaki tekercinin çırağı bir tahta 
tabla içinde getirmit olduğu teker 
külahlarını içeri uzattı. Öğleden 
sonra mevlut okunacaktı. Dul ka
dın her türlü fedakarlığı yapmıt 
hala ekmeğini yediği kocasının 
"ruhunu tad,.etmek için çabalayıp 
durmuttu. Ah evlatçığı yanıbaşın
da olsa idi bu dertli günlerinin ara
sında da uhrevi ve mütevekkil bir 
saadet hissedebilecekti. 

- Eh ne de olsa ... Allahın emri 
idi. Bunlar ... Rabhim kuluna götür· 
düğü kadar vermesin! ... 

Necibe ile beraber tekerleri yu. 
karı tatıdılar ... _Ettafın tozunu alıp 
ufak tefeği yerli yerine koyunca
ya kadar konu komtu toplanmağa 
hatlamıttı. Saat bire doğru ödağacı 
tütsülerile islenen ölü odası ve IO• 

f~ ı:atl_ı ve genç hanımlarla dolmut 
gıbıydı. Penbe atlas takkeıinden 
mavi boncuklu bazar takım• ,,..'k~,. 

~ ............. . 
Kes! 

Kalabalık bir lokantada yemek 
yiyordum. Garsonlar, gidip gelip 
haykırıyorlar: 

- Kes bir! .. . 
- Kes iki ... yağsız tarafından! ... 
- Kes üç ... Pişkin olacak! ... 

Şişman bfr adam, ayni zamanda 
belliki ne bir adam, yıldırım hızile 
içeriye ğirdi. ilk boş bulduğu ma
~•l}'a oturarak, ilk rastladığı gar
~ona: 

- Bana bir döneri diye seslendi. 
Fakat çabuk olsun! ... Acele işim 

ı1ar ..• 
Gargon, gözden kayboldu. On 

dakika, on beş dakika adamcağız, 
bo!fuboşuna, bekledi. Ônüne getiri
len ekmeğin yarısını yiyip bitirdiği 
lıalde dönerin daha gelmediğini gö
rünce, canı sıkıldı. 

O sır~cfa her seslene: 
- Şimdi beyim... geliyor be. 

yim ... diye cevap yetiştiren garaon 
da, fişman müşterinin önünden ge
çiyordu. Kolundan tutup çekti: 

- Oğlum ... galiba, söylediğimi 
yanl11 anladın ... 

~ -: ... 
- Sana döner kes, dedim git te 

havyar kes demedim ki! ... 
Kulak MiSAFiRi 

Meccani lisan dersleri 
Cumhuriyet gençler mahfilinden 

Mahfilde her sene olduğu gibi bu sene
de dil ve hayat bilgisine ait meccani 
dersler açdmıılır. Dersler her gün beı· 
ten sonra mahfilin Beyoğlunda Tokat
lıyan arkasındaki Cumhuriyet Halk fır. 
kası Beyoğlu kaza merkezi binasındaki 
dairesinde verilir. Kayıt her gün saat 
14 den 19 a kadar mahfil idare müdür
lüğünde yapılmaktadır. Uç adet vesika 
fotoğrafi ve hüviyet varakalarile mü
racat olunur. Dersler türkçe, almanca, 
franıızca, İngilizce, İtalyanca, rusca, ve 
muhasebe kısımlarına ayrılmıştır. 1 
Teşrinevevle kadr kayıt devam edecek 
ve 1 Tetrinievvelden itibaren derslere 
batlanacaktır. 

İş Bankası musevilerin bay 
ramında kapalı değildir 

Türkiye Iı Bankasından : Fransızca 
htanbul gazetesinin 13 Eylül 1934 tarih 
ve 256 sayılı nushasmda musevilerin Kİ· 
pur bayramı münasebetile 19 Eylül 
1934 çarıamba günü kapalı bulunacak 
bankalar arasında bankamızın da ismi 
yazılmıt isede o tarihte bank•mJZJn açık 
bulunacağını muhterem alakadarları
mıza arzeyleriz. 

lunmayan sarl!ylardır. Ancak bu 
sarayların ihti~amı ile son impara· 
torun yattığı oda ve yatak bir tezat 
tetkil eder. Altın, gümüt, yaldız, 
İpek, kadife süslü yüzlerce odayı 
dolaşırken, Fransuva Josefin yattı
ğı odaya geldik. Ceviz ağacından 
yapılmıt bir koltuk, bir sandaliye, 
bir masa ve bir siyah demir karyo
la. Odanın köşesinde Hazreti Mer
yemin resmi. Belki de toförünün o
dası daha süslü idi. 
Viyananın enteresan bir yeri, 

"Türk istihkamları,, parkıdır. 
Türklerin Avrupada garba doğru 
ilerleyitlerinin en son haddi olan 
bu mevki, bugün güzel bir park· 
tır. lstanbul plakalı bir otomobilin 
Türk istihkamları parkında dola,. 
ması, Viyanalılar arasında büyük 
bir merak ve alaka uyandırdı. Ma. 
amafih Viyanaya Kara Mustafa 
Paşanın niyeti ile geldiğimizden 
endi,elenen Viyanalı bulunacağına 
ihtimal verilemez. 

A .Ş. 

yumuk yumuk bir yavruyu emziren 
kadit göğüslü bir genç kadının iti· 
tilir işitilmez bir sesle mırıldandı· 
ğı ninni makamı ihtiyarların derin 
ahlarına karıtıyor, çocuk vızıltıla
n hanım ninelerle teyze hanımların 
tifacı tehditlerile bir lahza süku
net bulup tekrar ezik ezik yükıeli· 
yordu. Dört Yatındaki bahriye es
vaplı çocuk dumandan ve kalaba
lıktan sıkıldıkça üniformasının 
kaaketini yerlere atıyor ve tepside· 
ki rengarenk şeker külahlarına bay. 
gın bir hasretle bakarak annesini 
çimdikliyordu: 

- Şekerler ne zaman dağıtıla
cak? ha söylesene ne zaman dağıtı· 
lacak. 

Anne çimdiğe çimdikle mukabe
le ederek: 

- Sus aç gözlü yumurcak.. EJ. 
bette dağıtılır ... Biraz sabırlı ol ... 

- lhi ... ihi .•• ihi .• ihi ... 
Yakınlarda oturan komtu teyze 

meseleyi seziyor. Annesine göz kır
parak çocuğa hitaben: 

- Uslu otur bakayım ... itte ha. 
fız efendi geliyor. Şimdi ıeni ha
camat yapar ha! ... 

Sonra kenarıdaki maaanın üstün· 
de duran tepsiden bir külah teker 
alarak hali. vızırdayan çocuğa U· 

zattı. Anneıi kızararak: 
- N .. !l.C .. ı .. ~; ;.. .... ", ,.f .. .,,f;..,., -

Yarın akşam 

S Ü M .E R 
( Eski A; ti,tik ) sinemasında 

C LCA R2A krBeQ w 
tarafından temsi edilen 

GÜZEL FATMA 
Eğlence, neıe ve hareket ve beye· 

can filminin ilk iraesidir. 

L 'ı ' an ı •k - 1 lalihazır dünva havadiskrl 

Siaemanın en çok sevilea iki yıldızı 

FREDERIK MARCH ~ 
SILVIA SIDNEY 

Yarın akşam M E L E K sinemasında 

GARİP BİR AŞK 
luluşacaklardır. ~ (2654) 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi. -

Ht:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: 4.4887 +5607 

Bugünkü program 
ISTANBUL• 
1R.30: Plik neıriyab. 19: Mesut Cemil ~·"' 

bey tarafından çocuklara masal. 19,30: Turk 
musiki neıriyab: (Stüdyo aaz heyeti ve Yaıar 
bey E·.nel ve Meliha hanımlar.) 21,20: Ajan• 
ve borıa haberleri. 21,30: Stüdyo orkeıtraıı. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
20: Kahvehane konıeri. 20,20: Aktüalit .. 

20,30: Danı muıikisi. 20,45: Muhtelif ıözler. 
21' Leharon "TEBESSUMLER MEMLEKE
Ti (Das Land deı Laeche1rne,. isimli operet 
ter:,'ıili. 23,15: K.onıerli rekli.mlar. 23,30: Pli.k. 
piyano • keman - •İyolonsel. konseri. ( ıolist 
artistler i,tirakile.) 23.45 Ecnebi lisanire konfe
rans, 24~05: Dan.• Mu\ikisi. 

llilliy~~ 
Asrın umdesi "MiLLiYET ":::;.. 

ABONE ÜCRETLERİ .1 
.. ,,. 

Türkiye için HarıÇ.(. 
1.. K. L. 

3ayhiı ••••••• 4- s-
6 " ••• ' • ' • 7 50 14 -

12 " ••••••• 14 - 2s % 
- M""dd•" Gelen evrak l'eri Yerilmeı:.- U t• 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaset3,

11
• 

matbaaya ait itler için müdiriret• .~.1, ca.at edilir. Gazetemi:& ili.nlann rn .. wı 
tini kabul etmez. 

823 Khz. BUKREŞ, 394 m. Davet . 
13 • 15 Gündüz ne,riyatı. 18: Karıtık kon.- Şıl 

d • •• • ._:ı 
ser. 19: Musa.habe. 19,20: Orkestranın evamı C .ıH. F. lıimayeaınde mu.tefeKlf.» \iP 
20: Üniversite. 20,15: Pli.k. 20,45: Konferans, Gençler Birliğinin orkeıtnurna .. ,,_,,,. -afi 
21: Senfonik orkeıtra konseri. 22: K.onferanı. r· _ 
22,lSı Senfonik konıerin. debamı. 23: Haber- arkadaılarm. 21 eylül cwııa pnu 
Ter. ya gelmeleri. / 

686 Khz. BELCRA T 437 m. 
20: Plak. ,20,20• Reklamlar. 20,30: Kuartet y EN/ NESRJY AT. 

konseri. 21: Pl&k. 21.J(h Radyo orkeıtraıı. 22, 
30: Radyo piyesi. 23: Musahabe. 23,15: Popü .. 
ler orkestra musikiıi. 23,45: Dan• pli.klarL HolİVUI , 

638 Khz. PRAC.._470 m. . Holivulı'un ıs. Ey_l_ül nusba11. reııJıll • . •.J 20,10: Bratisla•adan naklen radyo orkeıtraıı tır 
20,4S: Konferanı. 21: Piyano konıeri. 21,30: ıimler ve zenKm munderecat ı1le 111 
Pli..k ve karııtk neıriyat. 23,15; Caz orkeıtraıı. ebniıtir. 
23,45: lnsilizce konferans. ı ,.,;;,;;;,;.;;,.;,,,._...., _______ _ 

230 Kh•. LUKSEMBURC, 1304 m, 
Belçika akıamı. 20,35; Radyo orkeıfraıı ta· 

rafından ka.rııık konHr. 21: Dünya haberleri 
(•imanca •e fransızca.J 21.2(): Belçika muıiki
kiıi. 21,35: Piyan.ya dair haberler. 21,40: Bel
çika muıikiıinin devamı. 22,10: Belçika tarla• 
lan. 22,40: Oırkeıtra muıikisi. 23ı Senfonik 
plak konseri. 23,251 Danı muıikiıi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Keman konseri. 20,30: Musahabe. 21: 

Seıli filmlerden parçalar. 21,40: Radyo piyesi. 
23,50: Sican muıikiıi. 

704 Khz. STOKHOLM, 426 m. 
21,45: Radyo orlceıtrası tarafından popÜ• 

ler konser. 23: Radyo orkeatraıı. 
686 Khz. LANCENBERC, 456 m. 
20: Milli ne4riyat. 20,30: Musikilin •triyat. 

21,45: uwaııerturm,, iıimli rad10 temıili. 
22,30: Brahmsın eserlerinden kuartet konseri. 
23: Haberler. 23,20: Satranç oyunu. 

ROMA - NAPOLI • BARI 
21,10: Pli.k. - Musahabe. 21,45: Karııık 

konıer. 22,30: Piyes. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, FLORANS 
21,.45: Scbubertin eıerlerinden bir operet. 

müteakıben: Danı musikisi. 24! Ha"Lerl.-r. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
20,40: Aktüalite, 21: Haberler. 21,15: Mo

zarbn eserlerinden keman konseri, 21,40: Tem
ıil. 22,35: Radyo orkestra••· 23.20: Haberler. 

dedi-
öbürü pitkin pifkin: 
- Hepimiz çocuk olduk ayol, 

haiaen anlarız. 
Bahriye esvaplı çocuk külahtan 

ilk lokumu çıkarırken etraftan da· 
ha tiddetli ve devamlı bir vızılb 
batladı. Arkadaşlarının muvaffa
kiyetin,i gören çocuklar hep bir ağız 
da nferyad başlamıtlardı.Bu eına
da mahellenin methur mevludha
nı Hafız Bekir efendi merdiven 
başından göründü. Hanımlar derle
nip toplanarak batörtülerini düzel
tirken vızıltı hi.la devam ediyordu. 
Bu mesele de Hacerin tedbirlerile 
sükunet buldu. Çocukların hepsine 
mevlut batlamadan evevl birer 
külah teker dağıttı. Şimdi ortada 
mini mini di,lerin arasından çıkan 
çıtırdılardan baıka seı sada kesil
mişti. 

Necat hi.la görünınemitti.. Hal
buki Sabriye hanım daha yirmi 
gün evvel oğluna bu mübarek gün. 
de olması için ne kadar yalvarıp 
yakarmııtr. Komtu hanımlar bir 
köıeye sesizce büzülüp yavat yavat 
iki tarafına sallanan dertli anayı 
biribirlerini itaret ederek dudakla
rını lupırdatıyorlardı. 

Hafız efendi gür bir besmeleden 
sonra yanık bir ıesle: 

- Allah adm 2ik.-E"dE"lim evval; . 

•• spor. 23,50: Neıeli musiki •• danı.23 d'• 
574 Kt... MUHLEKER, (Stutsrat) 5 J'' 
20: Temsil, 21: Neıel~ . ~peralard~ofd~ 

"Kampfun Matter horn • ısımh skeç. 23·jk.i•İ· 1 
muaiki. 23,20: Haberler. 24; Danı mu• 
Gece musikisi. 

950 Kh•. BRESLAU, 316 m. fi•· 
20: "'Kedi Li.mbaıı,. isimli kom.di. 21'•-" 

d l • ,... ıt' herler. 21,10: Konıer. 23.10: Kııa a 1 
1 

'I' 
tör neıriyatr. 23,20: Haberler. 2a.-t5: Da&l 
ıik.iıi. 

ı031 Kt... KONICSBERC 291 m·' ~·'' 
20 Bando musiki, 20,30 Gençler• oı.;,..,.· 

neıriyat, 21 Haberler, 21,10 Alman ın1• 1 ,ofı 
d • E '-' y· 1 ··ı • 0 

•' na aır, 21,40 .... ıyana. su en o• 
isimli muıikili piyes, 23 Haberler, 23,30 
•• hafif muıiki. 

904 Khz. HAMBURC 332 m.: tO orl 
20 Orkestra konıeriJ 21 Haberler, 21il ti•' 

konseri, 21,40 Yeni tarkılar. 22 Skeç, "'"' 
herler, 23,20-Musikili neıriyat, 24 1>•0 ' 

ıikiıi (fantaziler). 
592 Khz. ViYANA 507 m.: ;1•". 

20,10 Haberler, 20.20 Memleket net~ f.,t. 
21,50 Müıababe, 22~ Bar muıikiıi, 23, .~ 
ıam konseri, 23,30 Haberler, 23.SO k0 '* 
devamı, 24,50 Plak. 

785 Kt... LEIPZIC 382 m.: il•"'~ 
20,10 Şarkılar, 20,75 Müıababe, 21 ,. ,,ıd 

ler, 21,10 Berlinden nakil, 23 Avuıturt 
sikiıl. / 

-- ıı 

h .. pere 
- diye batlayınca - er ü1" 

göğüsten: _ 
1
• tıirİ' 

All h ' . ·1 .. ta -- a .... mı tısı 9ar 
birine ulanclL.. lı" 

Hafız, Süleyman efendinin ° ıı' 
liğ, seyyal ve fasih mısr~tıJiİıı 
hutula devam ettikçe nıev tıil' 
ilahi faaahatini anlamayan!-' 'f". 
irsi bir tesirin .Itında aaınd~ıet· 
tin meçhUI aleminde ulviletııı:ı,,ıı 
Büyük Muhamed'in doğuııı •"' 
tasvir eden nefis mıaralar, h~r eti" 
kalbinde irişilmit bir k~dsı~, 
afnalığile gözlere aaılan bır d rd"' 
berrak yaşın içinde parlıY0 gşJll' 
Her ana elini, hayrülhalef ~~ tııll~ 
her anaııının bğüyük ve ulv~ ~ tJe' 
yüz sürmek ister gibi iğilınıftı~ırıf 
le kırık gönüllü, ümidi kar; Jıll" 
bedbaht analar, bu büyü~r:ere~ 
dan şefaat ve rahmet dı Z i',l 1 

sesiz sesiz hınçkırıyorlardı. 9 
t ~e 

Sabriye hanım evladının ha~~ 51ıl' 
ıatırabile yanan kalbinin acı "adil' 
)arını içine sığdıramıyacak .. 11;JI 
cosmuttu. Onun ne derin ve go "e'' 
el~mile sızlandığını Hacer he:, ~e 
ten daha iyi anlıyordu. Ya i' JJ•'' 
ihtimamla yürüyü,ile hınç~~; b.,.r· 
nın içinde boğulan kad~.n~ ~of11~· 
dak su içirdiği ziıman butu~ bbetle 
gözleri ona takdir ve mu a 
baktılar. 



alo alblselarl 
C.C. elbilelerinde ön lmım vardır. Yani etek 

8ıa ~onda ırerırin durmaktadır. Buna mukabil 
'ıtkcıdtı pliler vardır. Elbiaelerin arka kınnı çolı 
Ni'lidir. Bu eteklii• lazım gelen geni§liii te· 
~h etmekte ve vücudü daha narin daha ince 
tösterrnektedir. Hülcisa olarak denilebilir ki, e· 
t•lt çok •adedir. Fakat buna mukabil elbiaelerin 
ii.t kamında fazla aüs vardır. Bilhaua bu süsler 
l>iiyiik düiümler ıeklinde tezahür etmektedir. 
Ciiiü• kumı fazla kapalıdır. Hatta boia:zın ün 
lı,.mına kadar s:ılımalıtadır. Buna mukabil elbi· 
•elerin arkan çok açıkhr. Ve bu as:ık ekaeriya 
bele kadar dayanmaktadır. 

'1oda haykırıyor.: 
Ö'örüü ••• öl O'örOOöl 

~bet Küçük Hanımlar Ha
nımefendiler bu sene 
· horoz tüyü bütün 

~oda sahasını istila ediyor 
liol'oz, Maymun ve Tilki .• 

· lia:yll" hanımefendi aize bir çocuk mualı anlata
~ 1feğllim; horoz, maymun ve t~~~i ~u sene bizi giy
~~eğe ve ıüılemeğe ınemur ettıgımız hayvanlardır. 
~~Ye kadar her hayvan ııraaıru aavar gibi oldu tim 1 lıe •ll"a horozla ma.ymuna ve tekrar tilkiye geldi. 

lii~ttık, desenize, bizim evdeki kuyruksuz horozu keı· 
'ı ~z zımıan tüyleri zifa.n ol~~~· Hele k~na~la
~alci. tüyleri görmeyi~! ~~r ~.ınnın boyu elım ka
tlı- ! Artık bana güzel bır ku~u manto çıktı demek· 
• 

~'Yll" .. Yanılıyorıunuz .. M~t~larımızıı:ı yaka.sına 
~ ~ğımız horoz tüyünün bizım ':."dekı kuynıkıuz 
~~lln tüyleri ile alakası yok. Bu tüyler .. Batka tüy, 
t~ lce~ yumutacrk ol~ tıp~ı ~Uf tüyü gibi!. ~o~r~ 
t1 lqerı koyu, mesela sıyah, lacıv~ ko_yu ma.vı, ırıbı 
lılllltıerden olacak.. Velhasıl üzerınde ıt~~nınıt, çalı
~ lııı,, boyanmıt horo11 tüyü olacak. Bu tuylerden ge-
11 elbiselerinin üzerine alınan kaplar y~pılacak, Bo
~\r, epoletler yakalar yapılacak.. Horoz tüyünden 
~~la.r çok ru:Outak ve çok hafif olduğundan diğre 
~~erden yapılacak kaplardan daha ziyade kullanı
fif ıı.ı iinıit edilmektedir. Epoletler ve yakalarda ha
~ bir rüzgarla dalgalanacaklarından çok canlı ve 

ili.ize! dururlar. 

\ liorozun kanadında.ki sert tüylere gelince, bunlar· 
"ı>kaların ve berelerin üzerine konacaktır. 

'iit'Yrrıun derisinden de kapü,onlar, kollar, yak~la~'. 
~r :Yapılmaktadır. Ve ekseriya ma~un .. kü~ku 
1~~ lolara değil bu sene çok moda olan kurklu elbıse-

~ k . 't· 0nınaktadır. 

~~dtlki derisi zaten ötedeırberi moda idi ve Boa tek
'~ Çok kullanılmakta idi. Hanımlar, bu hayvanı çok 

~tedirler, 

MiLLiYET 

1 
Ş:şeleri temi~lemcnin 

çaresı 

Siz benim düğünümde gelen he
diyeleri bir görmeli idiniz: Nele. 
de neler... Hele o lavantalar ... 
Renk, renk; çe9it, çefit .. Ya bek 
titeler i ... Kızım sen daha öyle tite
ler hiç görmemişsindir. Bak fU 
konsolun üstünde duranlara ... Na
sıl, güzel değil mi? Şunu rahmetli 
beyin hemtirezadesi bana F renke
linden hediye getirmitti. içinde la
vantası kalmadı ama, sen tifeye 
hak ..• Na~ıl, sen bile beğendin de
ğil mi? .. Düğünümden beri bunla
rı böylece saklarım... Geçen gün 
komtunun gelini doğurdu ya ... Göz 
aydına gittim ... Aynalı konsolun üs 
tü lavanta titeleri ile dolu idi. Bot
lv.rı da vardı. Görme kızım ... içleri 
sararmıf ... Adeta yosun bağlamıf ... 
Bari temizleyemiyorlar öyle gözö. 
nünde tutmasalar ... Aha kadınlık ... 
Hem onları temizleyemeyecek ne 
var ... Benim canım yok mu? Bak 
otuz yıldır hala titelerim pırıl pı· 
rıl... Arada sırada titenin içine ya
rıya kadar sirke doldururum, biraz 
da tuz atarım, iyice çalkalarım. it
te böyle ayna gibi olur ... Ama de
dim ya... Kadınlık .••• 

Ütü yanıgı naııl açılır 
Eyvah ... gördünüz mü Pervin 

ka.lfanın başına gelenleri ... Ütüyü 
küçük beyefendinin mintanının üs
tünde unutmuf, gıcır gıcır beyaz 
İpekli mintan kavrulmamıt mı? .. 
Sapsarı ütünün resmi çıkmı9 ... Ne 
yapsın timdi zavallı Pervin kalfa ... 
Küçük beyefendiye ne cevap vere
cek? .. Aman, evin içinde hiç kimse 
duymadan kot kalfa... Bahçeden 
biraz killi toprak bul; eğer kalfa, 
evinizin bahçe1i yoksa doğru nal
bura ko9. 40 gr. alıver. 10 gr. lı:a. 
dar sa.bunu rendele, iki sovanı da 
ez, döv, suyunu al ... Evde yarım lit 
re kadar sirke var mı? Hepsini bu 
sil'kenin içine at iyice kaynat ... Kav 
rulmut yerin üzerine bu mahlülden 
sür, biraz dursun. Sonra bol su ile 
yıka ... Sonra mintana bir bak .. .Sen 
bile tatıracaksın. Lekeden iz bile 
kalmamı9 ... Ne sihirdir ne kera • 
met! it bilmek marifet! 

Beyaz kürklıe:rin 
temizlenmesi 

1 

Geçen sene Hermine'den bir 
.nanto almıttım. llkbaharda sandı
ğa koydum kapattım. Geçen gün 
gideyim bir bakayım dedim ... O ca 
mm beyaz kürkümün halini bir 
görmeli idiniz efendim. Hep ağla
maklı oldum ... Sapsarı olmuf. Kıtın 
salonlarda cigaranın zifirini hep i
çine çekmif, beş ay da kapalı kalın
ca kirli bir renk bağlamış. Götünıp 
Bari kürkçüye temizleteyim dedim. 
Tam evden çıkarken arkadaşım 
Zeynep geldi... Zeynebi tanır mısı· 
nız? .. Bilmediği feY yoktur. Bece
rikli mi beceriklidir. Kürkümün ha 
!ini ona da. anlattım, küııkçüye be
nimle beraber gelmesini söyledim 
de bati adı gülmeğe. • . "A karde
tim, dedin), ne gülüyorsun? Bunda 
gülünecek ne var?,, "Senin haline 
gülüyorum, dedi. Hiç bu ·kürk 
kürkçüye gider mi?.. Senin paran 
mı çok? Dur bak, ben sana onu beş 
dakikada temizleyim... Biraz a · 
monyakla benzin aldı, karıştırdı. 
Pamuğu içine batırıp kürkü güzel
ce bir sildi ... Şatmaz mısınız? Kür
küm gene bembeyaz, hatta eskisin 
den daha parlak beyaz oldu ... 

Dedim ya. .. Şu Zeynep marifet
lidir ... 

Tıkalı muslukların açı'ması 
Ah efendim, başımıza ne itler a

çıldı ne itler .•. Benim tuvalet odam
daki lavabonun musluğu tıkanmıf. 
Bütün borular da duvarın içinden 
geçiyro .• Ne teller sokmadım, ne • 
!er yapmadım ... Bir türlü açama • 
dım... Bir ter değil, musluğu aça· 
yım derken bir de üstelik boruları 
deleceğim ... Tekmil duvarı yıktır • 
maktan batka çare yok. .. Az it mi
dir bu efendim ... Üzüntüsü bir tür
lü ... Gidecek para bir türlü. Bir du. 
var'az masrafla mı yıkılır da sonra 
tekrar yenibaştan örülür? ... 

Ben bu iti size bet kurutla kapa. 
tırım .•. 

Bir tutain karbonatla ... 
Karbonatı tıkalı musluğun içine 

atarsınız, üzerine de kaynar kay • 
nar suyu dökersiniz. 

Musluk açıldı gitti ... 

Kadın - Ev -, Moda 

Bu seneki kürklü mantolardan modeller 
işte size bu seneki kürklü mantolardan bir kaç model veriyoruz. Bu modeller Pariain en yüksek moda ma· 
ğazalarının ibdalarıdır. Bir resimde maymun derisile yapılmış bir garnitür görüyorsunuz diğer taraftan 
astaragan da çok modadır. A•taraıran bir pelerinle belden Clfağı•ına konulmuf yine aataragan bir garnİ· 

iür ~ok ho, görünmektedir_ 

::..;a. • 

Gece elbiseleri 
Yaz mevsimi artılı tamamile ges:ti. Sonbahar 

geldi. Havalar •oiumaia ba§ladı. Havalaron •<>
iuma•ile beraber balo mevaimi de geldi demek
tir. Fikirlerimi:ıı;i zincirleme takip edelim: Balo 
meııaimi geldi demek te balo elbiseleri, 11ece elbi
seleri zamanı •eldi elemek.tir. Bu sene acaba mo· 
tla nereye doiru gidiyor. Size yukandaki iki re
•İmle bu kıı moda.sının iki karakteristik nümu
ne•ini veriyor~. Moda bu nümuneler üzerinde· 
ki muhtelif temevııüçlerden ufak tefek deii§ik
liklerden ibarettir. Ona göre balo elbiselerinizi 
yaptırabilirsiniz. Gece elbiseleri ile, gündüz elbi
seleri arasında sıkı bir rabıta vardır. 

Haydin Hanımlar! 

5 

Avlanmaoa çıkalım! 

Fakat ava çıkarken modayı 
da unutmamak lazımdır. 

Evvela avda ne 
giyeceğimizi tespi ( ede. im 

Av mevs;"'li ba~ladı. Sporun her sahasında bırcok 
muvaffakiyetler elde eden hanımlar av gibi çok ma. 
baret istiyen bir sporda da kendilerini göstermeğe bat
ladılar. Bu sene bilhassa Avrupada hanımlar arasın· 
da av merakı pek fazladır. Bu rağbet avı adeta moda 
haline sokmuttur. En büyük salonlarda, gece eğlenti
lerinde bile hanımların müki.leme mevzuu hep avdır. 

Avın moda olması bu seneki elbise modasında bü
yük tesirler yapmıt, çok zamandır gör~lmemeğe bat
lanan koatüm tayyorlar tekrar çoğalmaga batlam19~•~· 
Tabii tehirlerde giyilen kostüm tayyorlarrn avda gıyı· 
!enlerle hiç müna.sebeti yoktur. Fakat ne de olsa o
nun da i~mi nihayet tayyordur. Av elbiseleri kadife
den ceket, daimden, süetten, tamua (chamois) dan 
yelek etekliğe benziyen fakat eteklik olmayan ve Ö· 

·· -~ '~,.Jpn ı.endekleri, derelri atabilmeğe elveritli 
bol bir eteklik di:ı kapaklarına kadar inmekte; ba
' . • -ı ~o;ıKia kalan kısmına dolak sarılmakta yahut 
uzun çizmeler giyilmektedir. Daha hafif bir şekilde 
giyinmek istiyenler ya eteklik yerine golf pantalona 
benziyen bir pantalon, kısa ökçeli ayakkabıler yahut 
ta külot pantalonla çizme ve deriden ceket giymekte
dirler. Deriden ceket eylül ayı için ve yürüyüt esna
sında biraz ağır geldiğinden, tıpkı izcilerin giydiği 
gibi kalın kumaştan ve o tekilde yapılmıt bir mintan 
ve bir ceket giyenler de vardır. 

Ava giderlerken tehir tayyarlarından pek az farkı 
olan elbiaeler giyenler de yok değildir. Bunların etek· 
likleri kıaa pijama etekliklerine benzemektedir. Pa. 
çalan çok bol olduğundan uzaktan tıpkı etekliğe ben
zer. Bir de gerek cekette gerek eteklikte birçok ve bü. 
yük büyük cepler vardır ve düğmeleri madenden ya. 
butta deridendir. Av elbiselerinin rengi kırlarda çok 
görünen renklerden intihap edilmektedir. Mesela ye
til, kahve rengi, bej, bakır rengi gibi renkler uzak. 
•a~ göze çarpmamalı ve a.vı ürkütmemelidir. 
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1 MAHKEMELERDE 

.Gl\Jı~~O y©ı~D 
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ı Elektrik şirketi 
Mahkemede 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en ıayanı dikkat bulduğunuz hadiıe hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız lİ•eler, yük•ek mektep talebeleri İftİrak 
edebilirler. Y azılann gazete yazısıyla azami 75 ve a•gari 30 
ıatır olman, kiığulın bir tarafına yazılma' bulunman lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamma kadar elimize geçecek 
tarzda poataya verilmelidir. 

• 

l.Jeçen müsabakayı kazananlar 
Geçen haftaki güz.el yazı müaabakamı:ula birinciliği "Sulh yolun. 

da,, serlevhalı yazı ife Galatasaray lisesinden Faruk, ikinciliği "Cenev
re topfontısı,, serlevhalı yazı ile gene Galatasaraydan Ekrem Hayri 
beyler kazanmıflardır. Kendileıinin hüviyet varakalarile birlikte ida
remize müracaat ederek mükfılatlarını almalannı rica ederiz. 

SULH YOLUNDA 
Sulh yolunda atılan adımlar ilerliyor 

milletlerin harp için yaptıklan hazırlık· 
lar ne olursa olsun hiç kimsenin artık 
l•arp etmeğe zerre kadar arzusu yok· 
tur. Hatta umumi harpten mağlup çi
karak b" r çok arazilerini galipler lehine 
tC?k etme~e mecbur kalan devletler bi
le kaybettiklerini yine ancak sulben ge
ri almak kaygusunu takip etmektedir
ler. Bu, efkarda hasıl olan tekamülün 
bir ifadesidir. Diğer raraftan Milletler 
cemiyeti mefhumunun gÜnden güne 
lıuvvetlenmeai -ve niazmı alemin zmnanı 
olabilecek kadar cihan!ümul bir mina. 
;ktiıap etmeıi, sulh için yapılan çalış· 
malann en açık bir miaalin.i t.,.kil eder. 
Bu itibarlar Milletler cemiyetinin 15 inci 
İçl;ma de ... esine layik olduğu ehemmi
yeti atfetmemiz li.zımdır, çünki ruzna
nıesine Sovyet Rusya gibi Avrupa ve hat· 
ta cihan su hu üzerinde mübim bir amil 
olan büyük bir kütlenin cemiyete ilQıa• 
)ini de vaetmi,tir. Hiç JÜphesiz bütün 
Avrupa nüfusunun hemen üçte birini 
ihti-oa eder böyle bir kuvntin Milletler 
cemiyetine ithal edilmesi, cemiyete bir 
ni beti kendesi ile artan bir neme! ve-
recektir. 

Diğer taraftan, ıenelerce "kapitit.liıt.,, 
bir ileme sırtını çeviren 180 milyonluk 
b'.r kuvvetin Cenene misakma girmesi 
M•lletler cemiyetinin bir heyula olduğu
nu iddia etınek gafletinde bulunu bir 
çok kimselerin de fikirlerinde ne kadar 
yanrldıklannı ishal etmeğe kafi bir de
lildir. Bu suretle milletler arasındaki teş
riki mesai ve tesanüt büsbütün artacak-
tır. 

Bir çok Devletler anlamıtlardır ki, bu 
gün başlı başına bir alem olan Sovyet 
Ruıyasız bir Milletler Cemiyeti lazım
gelen ehemmiyeti haiz olamaz. Onun İçin 
gayet açık ve samimi bir politika ile ça
ı.,an devlet ricali, Sovyet Rusyanm ela 
Cemiyete ithali için çalışmıılardır. Bun
ların başında Doumergue kabinesinde 
,.azifeye başladığı ıünden itibaren A vru• 
pa dahilinde b:r çok seyyabatler yapan 
ve devletler arasındaki tesanüt rabıta· 
!arını bir bğ gibi ören Fransız hariciye 
nazırı M. Barthou gelir. lıl'e, yaıça ol· 
clukça öleri fakat fikir itibarile çok genç 
n fa'al bir adam olan M. Barthou ve 
onun diğer büyük devletlerin kabine· 
!erinde bulunan arkadulan Sovyet Rus
yanın Milletler Cemiyeti sinesinde hiç
bir muhalefete maruz kalmamasını ha· 
zrrlam14lardır. Bu hususta muhtelif mil
letler ara11nda yapılan intihabat propa
gandas., müsait neticeler vermqtir. Hiç 
fÜpbeıiz Sovyet Rusya reye iılirak eden
lerin ekseriyeti arasile Milletler Cemiye
tine aza intihap olunacaktır, çünki bir 
muhalif rey bu mühim hidiıeyi bozacak 
mahiyettedir faakt, geçenlerde Romen ha 
riciye nazın M. Titüleskonun sö,.tecliii 
,ibi beynelmilel aullıu tarıin için yapılan 
bu muazzam tetebbüsü ıektedar edecek 
Ye bütüa bir harp meı'uliyetini üzerine 

alabilecek bir Devlet tasavvur etmek 
imkin dahilinde değildir. Belki Sovyet 
Rusya ile menafileri uyu§&Jll8yan bazı 
küçük devletler, meseli bizzat Isviçre, 
Hollanda, Portekiz bu İfte müıtenkif 
kalaceklardır. Fakat istinkaf biç hir za
man neticeyi bozmayacaktır. 

Milletler Cemiyetinde reye İ§tirak e
den devletler 52 tanedir. Bunlardan an
cak üçte ikiıinin, yani 35 inin muvafık 
rey vermeleri Rusyanm kabulü için ka-
fidir. Muhalif rey olmadığı taktirde eli. 
ğerlerinin i•tinkifı bu mühim tefehbü· 
SÜ ihliıl edecek mahiyette değildir.Bunun 
İçin herhalde bugün veya yann gazete
len.~e bu hususta muvafık bir havadis 
!'Ör cek ve daima sulh için çalıf&JI ve 
Cenevrenin çok yakininde bir yerde Sa
v ... i J da n _tı.ceyi b kleyen M. .,. no ., 
da derhal Cenevreye gel-nesine ve 
Milletler Cemiyeti sineaİnbc .,.. atması-
na tahit olacağız. 

Sovyet Ruıya bu kadar sene bekledi 
de neden nihayet Milletler Cemiyetine 
namzetliğini koymağa razı oldu? 

Bu noktayı muhtelif tekilde tefsir .,. 
denler vardır. Uzak prkt:a Ruslarla .,. 
saılı surette menafi rekabetine giriımit 
olan Japonya, bunu, Sovyet Rusya'run 
Milletler cemiyetinde kendisine bir kuv-
vet aranısı teklinde tefsir etmekte ve 
bu suretle Milletler Cemiyetinin, bey
nelmilel değil, belki bir Avrupalılar ce-
miyeti halin aldığım söylemektedir. Fa
kat biç tüpheoiz Milletler cemiyeti Sov
yet Rusyaya bir kuvvet verdiği gibi 
Sovyet Rusyada Milletler Cemiyetine' 
aldığından daha büyük bir kuvvet ve-
recektir. Diğer taraftan Sovyetler Uzak 
Şarktaki menafilerini kendileri bizzat 
müdafaa edecek mevkidedirler. Fakat 
bu haklarının bütün lıir milletler camian 
tarahndan tastiki de kendileri için bir 
kuvvettir. 

Sovyet Rusyanm Milletler Cemiyetine 
ginneainin ıebebi-ııi daha ziyade bu dev· 
Jetin ıulh yolunda vaki olan tetebbüsle
rinde ve arzularında aramak daha mu
vafık olur. Bütün emperyalist fikir erin 
aleyhinde bulunan, ve binaenaleyh evle
viyetle sulh için çalııan böyle bir dev
letin gayesi sulh olan bir cemiyete gir
mekle takip ettiii siyaseti ba,ka noktai 
nazarlara bamletınek yanlıı bir hareket 
olur. 

Diğer taraftan en calibi dikkat hadise 
Sovye~ Ruıyanın Cenevrede mevki aı.' 
masile de, Türkiyenin Çinden inhiJaJ e
den ,-avri daimi azalığa nam?etliğnj va· 
z~tmesinin aynı zamana tesadüf etmesi, 
l urk·l<uı dostluğunun yükset< derece· 
sini taktir edenler için çok pyanı dik
kat bir hadisedir. Aynca, kOIDfumwı 
Iranın da Türkiye lehine namzetliğin. 
de,. f Pragat etmesini lizımgelen ehemmi
yetle kaydetmemiz lizımdır. 

Her halde, Milletler Cemiyeti, bu su
retle hayatının en fa'al ve en kuvvetli 
bir ıafbasına dahil olmuı buhmacaktır. 

Galataaaray Liseıinden Faruk 

CENEVRE TOPLANTISI 
Son ırüalerin en calibi dikkat mesele

sini, ıöpbeıiz ki, samimi bir tqıoiki me
oai havası içinde açılan Milletler Cemi
!'eti asamblesinin içtimaı teıkil ediyor. 

Cemiyetin bu de,.rei içtimaiye faaliyet 
programı dünya sulh ve muvazenesini 
temin husuıunda ihtiva ettiği radikal 1 
Cedabirle çok ıayanı dikkat bir mahiyet 
arzetmektedir. Bu programda silalısız. 
lanma İf.İnin merkezi sikleti tqkil etmek
ten uzak olduğunu görüyoruz. Cemiyet, 
silahsızlanma konferanslannın müsmir 
bir neticeye iktiran edebilmesini temin 
~in, Sovyet Ru•yanın Cemiyete duhu
lü ve konseyde daimi azalığı, uzak 4ark
taki Sovyet-Japon gerginliği, ıark misa
lh ve Sar plebisit m.,.eleleri, Avuıtur
yanın istiklali ve Cemiyet misakının Kel
loga misakile gayri kabili telif görülen 
luammın tadili ı:ibi daha evvel halledil
mesi İcap eden mesai! ile İ!Iİgal etmeği 
loa•arlaştırmıt bulunyor. 

5?vyetlerin Milletler cemiyetine gir
me~ı, eerek ~~lınanyarun 14 üncü içtimaı 
takıp eden ıdahıız1anma konferansı mÜ· 
zakerelrinden çekilmeaile mühim uzuv
lanndan birini kaybetmif bulunan ce
miyetin ,gerekse cemiyete kabulü itti
fakla tasvip edilen Sovyet Rusyanın me· 
aafi icabatından görülmektedir. 

1005 harbile A•ya kıta'sında yayılma 
teşebbüsünde bulunan Japonyanın, son ı 
.eneler zarfında teaiı ettiği Mançuri 
halr.imiyetile Sovyet Ruıya icin hayli 
mucibt tnclit~ bir kuvvet teşkil etmesi, 
Sovyet hükumetini Milletler cemiyetinde 

bir istinat nokta.ı aramağa ,.. Avrupa
da bir siyaıi emniyet temin etmeie 
aevketmiftir. Sovyetler Milletler Cemi
yetine ırirmdde cemiyetin misakı ve mu• 
k_av~eleri abl<iınile bailanacaldanndan 
fundiye kadar bu beynelmilel müesse
seye dubullerini bir takım tartlara t.ı.i 
tlltınuılardL Bıınların ba§mcla beynelmi 
le!. adalet .diva!" kararlannın evevlki m;. 
aaıl" teşmıl edilmemeıi geliyordu Çiinkü 
alui halde hususile Kereniski ~bi b" 
takım eski borçlan ödemek mecburiy~ 
buıl olacaktı ki bu da Sovyeı hükumeti 
için oldukça mucibi endiıe bir mesele tq
kil etmekte idi. Velhasıl §İmdiye kadar 
cemiyele girmekten istinkaf gösteren 
Sovl'.et Rusyanm, Almanya ve Japon
ya gıbi devletlerin çekilmit bulun
dukları ıu eınada, vereceği cevabı mu• 
vafakatl• beynelmilel sulhün kuvvetlene
ceği inkar edilemez. 

Şark misakı meselesine gelince : Al
manya ve Lehiıtanın misaka itirazları
nın da Sovyet hükumetini Cemiyete du
hul hususunda isticale sevkeııı·gın·. .. 
h t k 1

• e fUP• 
e e meme auım gelir. Alman h··k· . . b' u ume• 

ti~n son ır muhtıra ile bu.günkü ıe-
ra1t tahtında Almanyanın •ark misak 

· . . k "' " ına 
gır~esıne ım an olmadığını bildirdiği 
malumdur. Cemiyetin bu nazik meıele hu 
•.usunda da biı:.. sureti hal bulması faa 
lıyct ... oroqramının basında gelmektedir: 

Dıg~r taraftan aza devletler tarafın
dan ı uznam~ye ilive edilen meaail mj .. 
yanında cemıyet misakının ladı"li 
1 . meıe. 

eaı mevcuttur. Filhakika harbi bazı 

Sulh mahkemesi davayı 
ıalahiyeti haricinde gördü 

Dün Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde elektrik §İrketi aleyhi
ne bir sahtekarlık dava&ı rüyet edil
miıtir. 

Dava evrakına nazaran elektrik ıir
keti 1933 aeneşinde 32 bin 433 do· 
lar elektrik malzemeıi ve kablo 
ithal etmiıtir. lthalabm gümrüğe bu 
mikdar üzerinden bildirdiği halde kam 
biyo almak için verilen faturada bu it
halat 33 bin 438 Dolar gösterilmit, bu 
mikdar döviz çek.ilmittir· 

Bu aradaki fark gümrüğün nazari 
dikkatini celp etmİ§ "" 11 bin liralık 
bir muamele vergisi kaçakçılığı yapıl
dıjiı anl&§ılmı§, ıirket aelybine dava 
açılmıftır. 

Dünkü muhakemede tirket; tirket velri
li Celil B.temsil etmİ§Ôr.Celil B. mah· 
keme<le bu aradaki farkı izah ederek 
hüliaa.ten demittir ki: 

- cFilvw şirket 32,433 Dolarlık it
halat yapmııtır. Fakat bu ithalatı mü
teakip dolar fiatı dii§müttür. Burada
ki acente bize müracaatla dolar fiab
nın düekünlüğü dolayıoile bu aalıttan 
dehşetli bir zarara gireceğini ve iflaa 
edeceğini aöylemit, kendisinin iflaatan 
kurtarılması için aradaki farkın kendi 
ıine verilmesini jstemiıtir. Bunun Üze
rine t irkette bir acentenin iflisına mey 
d a n veıımemek için bu farkı venniş, .. 
32 bin küıur Dolar kıymetinde olan ve o 
kıymetle ithal edilen malın bedelini a
centeye 33,438 Dolar olarak ödemiıtir . ., 

Hakim Reşit bey bu davanın rüyeti
ni aulh mahkemeoinin oal&hiyeti hari
cinda cörmiif, da.va "resıni mahiyette
ki evrakta sahtekarlık,, davası olduğu 
için salahiyettar mahkemeye tevdi e· 
dilmek üzere müd.deiumunÜliğe iade
aine karar vermi§tir. 

MahkOmiyetler 
Hırsızlık yapmaktan ouçlu Ali Fuat 

İlmindeki aabıkalı dün üçüncü ceza. 
mahkemesinde bir sene 12 gün hapise 
mahkiim edilmi§tir. 

Emine hanım iuninde bir kadının e
vine giren Hıuan isminde biri de 6 ay 
hapis.e m&hkiim e<lilmif, fakat oezaoı 
tecil olunınuıtur. 

Mustafa Uminde bir hırsız da yine 
ayni mahkemede 5 ay hapise ve 1400 
kUMll mahkeme nuu..afı ödemeğe mah 
kiim olmuftur. 

POLiSTE 

Otomobil 
Altında ölüm 
Bir kadın da tramvaydan 

yuvarlanarak öldü 
Dün Cemil efendi iaminde bir ıoför 

Y edikule ı....,.sından geçerken Rum 
hastahanesi katiplerinden 61 yaımda 
latily&J109 o!ilu Trasogolos efendiye 
çarpırut. çiğnemif ve öldünnii§tür. Ce
mil efendi yakalanmııtır· V akarun tah• 
kikin• nöbetçi müddeiınnumiıi Nuret• 
tin bey vaz'ıyet etmiıtir. 

Bir kaza daha 
Dün Samatyada bir tramvay kazası 

olmuıtur: : 
Da.vut Pqa tramvay tavakkuf ma• 

halinde Cluran Yedilnıle - Sirkeci 
tramvay arabasından Zehra hanun is
minde 50 yaılarnıda bir kadın atlanılf 
fakat müvazeneıini kaybederek yu· 
varlanmııtır. Bu sukut neticesinde muh 
teilf yerlerinden yara alan Zebra ha· 
rum kaldınldıiı Cerrahpata hastaha· 
nesinde ölmÜ§tür. 

Bir ermeni gazetecisine tecavuz 
Niıar isimli Ermenice gazetede ma• 

kale yazmakta olan ve Elma daimda 
oturan Seiı* efendi evvelki gece 3 
tahsm tecavüzüne maruz JuJmqtır. 

lddiaoına nazaran Sehak efendi .,. 
vinde u,....ı.- ırece aaat birden aonra 
kapNJ çahnnut. Sehak efendi kenc!Hi· 
nin aa:zete veya memurlar tarafmdan 
aranıldığını aanank apiıya inmiı ve 
kapl}'t açmca adnım Aıfop olduiuml 
eöyliyen bir adam Sehak efendiye p
zete ile ne iç;.. keneli aleytıiırde netri· 
yat yapbğnıı scırmııflur. Sehak efendi 
daha cevap venneie •akit bulamadan 
bir bqka tabu suratın& ıiddetli bir 
yumruk iadinniflir. Vaziyeti .ö.- -
halkı hem korkmuflar, hem de istim.
dada baılıyarak bainmıılardır. Bu is
timdat üzerine 3 kifiden biri kaçmıı 
ikisi yakalanmı,tır. Bu iki kiti Agop 
ve Keğam isimli iki Ermenidir. Selıak 
efendi Beyoğlu zabıtaama ntüracaatla 
bunlar hakkında takibat yapılmasını 
iıteınit, zabıta da suçlulan Sulh mah
kemesine tevdi etmittir. 

müsteına ahval ve ıerait tahtında caiz 
gören cemiyet misaki.le, harbin milli si
yasete alet olarak kullanılnıa&mı bili 
kaydü ıart men'eden Kellogg misakı 
gayri kabili telif bulunmaktadır. Bu ay
kınlığı ortadan kaldırmak ta cemiyetin 
ha,lıca itleri arasında yer tutmaktadır. 

Gttek büyiik ve gerek küçük devlet
ler siyasi erki.nını Cenevrede toplıyan 
Milletler cemiyetinin, M. Bens'in de· 
mit olduğu gibi henüz bati ve felaketle· 
re mani olmak için kafi derecede kuvveti 
yokıa da, devletler arasındaki anlatma 
ve yakınl<ıJmayı temin ile, sulh Ye mÜ· 
ıalemet cereyanına yardımı inkir edile-
me1 ••• 

Galata1aray liseıi : 
Son sınıf: Ekrem Havri 

Hükumetimizin 
bir zaferi daha 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

L 

Aaamble içtimamın bidayetinde sos
yalist Sovyet cumhuriyetleri ittihadı 
milletler cemiyetine kabulü hakkında
ki talebi okunduktan sonra bu mesele
nin bu seferki içtima ruznameaine it· 
hal edilmesine v~ keyfiyetin altıncı •İ· 
yasi komiıyona tevdiine karar verilmittir. 

Asa.ınble reisi M. Sandler Sovyet 
Ruaya' ya daimi Azalık verilmea.ine da· 
ir konaeyin kararını tebliğ ehnİ§ ve A
samble buna muvafakat eylenıittir. 

Çinin mağlubiyeti 
Asamble içtimaınm hB.fladığı günden• 
beri kuliolerdeki muhaverelerin büyük 
bir kısım Türkiye ve Çin h1ıkUmetlerİ• 
nin intihabı hakkında yapılan propa
gandalara inhisar ediyordu. 

Çin hakkında Asamble ikiye ayrıl· 
mıftır. Bazı heyetler milletler cemiye
tinin Çin ve Japonya ihtilafı dolayısile 
~izdiği hattı harekete oadık kalmak 
ıatiyorlar diier heyetler iae Avrupai 
aiyaııet noktasından Türkiyeyi tutuyor
lardı. Çinin mağlUbiyeti anl&§ıldıiı va• 
kit bir heyecan belirdi. 

Asamble'de hazır bulunanlar muh
telif heyetlerin bu yarım daimi azalıiı 
diğer bazı heyetlere ve ezcümle Polon 
ya ve lopanya'ya ı.epnile kartı bir hü
oumetten mütevelilt olan bu prensip 
karannm biraz sonra ispanya tarafın· 
dan denneyan olunan talep üzerinde 
de müesair olup olmayacağını diitünü· 
yorlardı. Faka! bu heyecan çok sür
medi ve lspanya'nın galebeoi bütün fi. 
kirleri çabucak yatıttırdı. 

Türkiyenin intihabına yegi.ne nam .. 
zetı olduğu için timdiden emri Taki 
nazarıyle bakılabilir. 

Altıncı oiyasi koınisyon Sovyet Rus
yarun talebi ile ittigale haşlamak üze
redir. Daha ıiındiden Çekoslovakya 
hariciye nazırı M. Benes, lsvi~e murah 
hası M. Mota ile Hollanda, Portekiz 
ve Arjantin murahhaslan aöz almış· 
!ardır. 

Siyasi komiıyon 
CENEVRE, 17. A.A. - Bu sııl>ab 

toplanacak olan siyasi komİlyonun mü
zakere neticesi belli olur olmaz Fnınsa 
arazisinde bulunmakta olan Sovyet he
yeti murahbasaaı derhal Cenevreye ge
lerek müzakere oalonuna girecek ve 
reis M. Sandler bir nutukla heyeti se
Jamlıyacaktır. M. Lltvinof bir nutukla 
cevap verecektir. M. Bartu'nun söz 
söyleyip aöylemiyeceği belli değildir. 
Şayet her ıey hazırlandığı gibi çıkarsa 
Sovyet Rusya salı ak§8D1ından itibaren 
Milletler Cemiyeti U&sından olacaktır. 

Sar meaeleai 
M. Bartu çarıamba akpımı Pariae gi

derek cuma günKü kahine içtimaına iı· 
tirak edecek ve öbür balta Sar meselesi 
için Cenevreye dönecektir. M. Aloisinin 
riyasetindeki üçler komitesi Fransız 
muhtırasmm tetkikine devam etmekte
dir. Beynelmilel polis tetkiJab için alı
nacak adamlann Sar hükiimeti tarafın· 
dan gÖlterilecek devletleree ayn ayn 
tayin edileceği teeyyüt etmektedir. 

Şark miıaln 
Lehi•tan heyeti murahha1&11nın orta

ya attığı ekalliyetle.- meoeleaine gelin
ce keyfiyet berbalcle tekrar mevzuu ba· 
hiı edilecektir. Fakat ıimdilik bu husus
ta bir Mikunet görülmektedir. 

Bu münaHl>etle fUrıLllllJ kaydetmek 
icap eder ki Lehistan hiikiimeti henüz 
prk misaki pl'<ljeai hakkındaki noktai 
nazannı reunen bildirmemittir. Daha 
bidayette M. Bartu ile M. Bek iki saat 
.kadar görüşmüıler ve bu mükileme es
nasmda Lehiataıun tamamiy{e menfi ol· 
mmnal<la beraber misaka pek te taraf
tar bulunmadığı anla,ılmıftır. M. Bek'in 
Pfahen anlattığı Lelıistamn bu mesele 
halmrclaki hattı hareketini tahriri ola
rak M. Bartuya bilclimıesi kanırlaştınl· 
mııtı. Fakat aon hadiseler dolaysiyle M. 
Sek bu vesikayı vermek imkbnu elde 
edememiıtir. Mamafih bu baptaki mesai
nin dalı& büyük bir siikUnet "" daha az 
bir asabiyet içinde cereyan edeceii zan
nedilmektedir. 

Tan'ın verdiği maliimat 
PARIS, 17.A.A. - Tan aazetesinin 

Ceuıme mulıahiri, ıazetesine aönder
diği telsraflan A vuoturymwı Mtiklili 
meseleaine tahsis etmdıtedir. Mezkiir 
muhabir diyor ki : 

- M: Bartu dün öğle yemeğini A-
vusturya ""1v<kili M. "-- · ll...1...!1.-•• Ywtllll'' ~ 
baricıye nazırı M. Himuu, Bulgaristan 
hariciye nazın M. Batolcıl, Y~ 
hariciye nazın M. Maksimoe ve Roman
ya hariciye nezareti müsteıan M. Racle
lesko ile beıDı yemiıtir. Davetlilerin 
filhaıi> etleri gösteriyor ki, Sovyet Rus
yamn Milletle.- cemiyetine böulü filen 
~ etmiı olduiunclaıı, Cenevre 
müzakerelerinin ilk safma Avusturyanın 
Utildili ..-.lesi &"eçmİf bulunmakta· 
dır. Mevzuulımia olan -ı. Avustur• 
ya iati'.Jilinin timci.iki zamanlannı ı. . 
··•--"--'· • uv vcıucınuuu-tir. Maliim oldufu iizera 

Jtalya murahhası M. Aloiü günün bu 
meselesi haldmıda Cenevrecle devletle
rin. ~t~ kararlannı teyit e
len ıçm ameli çareler araıbnnaia devam 
etmd<tir. 

Çin ,ikayet ediyor 
CENEVRE, 17.A,A. - Röyter ajan-

11 muhabirinden : 
Çin, tekrar Milletler cemiyeti konsa· 

yine inıi!>ap ~eınez.,, 
Heyetin, Çının Milletler cemiyetine 

tekrar .~ti~ap eclilmemel.İ hakkındaki 
~an uzennde mütalaa yürüten Çin 
murahhası M. Kotaiıi deınittir ki : 

. - ~unda .~Y.beden Milletler cemiye
dı~, Çı'.' deı:~dir. Bu karar, Milletler ce• 
mıyetinın, kati surette daha ziyade Av
rup~lı olduğunu göstermektedir. 

Çın murahhası birçok milletlerin, bil
has.sa cenubi Amerika devletlerinin Çin 
lehınde rey vermek hususundl.ki vaitleri
ni tutmamalarından tikayet etmiıtir. 
. Heyeti umumiye, 41 reye karıı 54 rey 
ıle lapanyanm konseye seçilebileceğine 
karar "ermiştir. 

Sovyet Rusya memnun 
MOSKOVA, 17. A.A. - Havas ajan-

Makedonya Komitesi reisi 
(BaŞJ 1 inci sahifede) 

Çıkan bir taYİaya göre Bulgar hüku· 
meti idi bir mücrim olduğu noktaaın
dan Mihailof'un iadesini iıtemittir .. 
Maamafib bu haber henüz teeyyüt et
memittir. 
lvan Mihailolla dün de görüftük 

Dün lvan Mihailofla, misafir bu
lunduğu apartınanda tekrar görüttük. 

Yukarıdan itibaren ııra ile: Mih. .. 
ilol "Milliyet,, objektifi kartıaında, 
Madam Mihailol taluiye biniyor, 
Mihailol gazetecilerle konufuyor 

Komiteci, madamı ve ahbapları ile de
rin bir göriipneye dalmııtı. "Milliyet,, 
muhalTİrinİ büyük bir nezaketle kar
ııladı. Ve suallerimize tu cevaplan 
-.-di: 

- Memleketimize nasıl geldiniz? 
- Sofyadan hududa gelitimiz ÜÇ 

gün Eürdü. Bu müddet zarfında bir tu
riat ,ibi ııeyahat ettik. Ki.h araba ile 
kAh otomobille .. Yayan geçtiğimiz yer
lerde c:ldu. Türkiyeye evvela Y qillik 
nahiyesinden geçtik. 0,-ada• araba ile 
Kırklareline geldik. Hudutta pek güç
lük çekmedik. Yalnız yolları bilmiyor
duk. Bu, bizi biraz üzdü. karım bir 
baylı yoruldu." 

lvan Mihailof türkçe konuturken hiç 
ırüçlük çekmiyordu. Yalnız &Ta ııra, 
M. Açkof'un yardımına lüzum görüyor 
du: 
"- Memleketinizde gördüğümüz 

hüsnü kabule çok minnettanz. llk gir
diğimiz Türk köyünde köylüler çok bV. 
yük miısafirperverlik gösterdiler. Bize 
ekmek, tereyağı, hatta bal ikram etti
ler. "Rahat m11ınız?., dedielr.,, 

"Türkçeyi çok iyi konuıuyoraunuz, 
nerede öğrendiniz?,, 
"- Evveli. Selinikte okudum. Bal· 

kan harbi beni oraya vurdu. Sonra ida
diyi Snbistanda tamamladon. Büyük 
muharebeden sonra Sofya üniversite
aine geçtim· Türkçeyi o zamandan bili
rim. Eakiden yazmaamı da biliyordum, 

11 bildkyor: 
Milletler cemiyetinin Sovyet Rusya

nm mezkiir cemiyete girmesi hakkında 
,._.cliii karar 5ovyet siyasi mahafilinde 
bariz bir mamıuniyet uyanclırmııtır. 
Çünkü bu Sovyetlerin ötedenberi kendi 
rejimlerinin tanınman için takip ettiii 
siyaset mu.affak olmasıdır ve harici 
siyaset aalıumcla Rusyanın ehemmiyetini 
teyit eylemektir. Davetiyenin bütün bü
:Fül< devletler ve bu meyanda Lehistan 
tarafından imza edilmiı olma11 Sovyet si· 
yasi mahafilinde hususi bir memnuniyet 
ayandınnıttır. Bazı memleketler tarafın
dan alman muhtelif vaziyetler Sovyet
Rııayanın Milletler Cemiyetine giriıinin 
ehemmiyetini azaltacak mahiyette telak
ki edilmemeldedir. So"J'et Ruıyanın mil
letler cemiyetine tayin edeceii heyeti 
murahhasanın kimlerden mürekkep ola
caiı henüz kati .c.larak belli deiildir. 

.Avıuturyanın iatilrlıili 
CENEVRE, 17 (A.A.) - Avustur· 

yanın iıtiklilini ve arazi tamam.lığını 
beynelmilel bir zaman altına almak 
için ltalyan murabhaaı M. Aloiai'nin 
hazırlamaia çalııtıiı mukavele proje· 
si lngiltere tarafından bazı mÜ§kilata 
uiramııtır. Filhakika mezkur projede 
mukaveleye lngiltere, Franıa, lıalya ve 
Üç küçük itilaf devletinin girmesi ve 
bunun diğer devletlere ve bilhassa Ma 
caristan ve Almanya'ya da açık bulun
dunılması derpif olunmaktadır. Halbu 
ki lngilterenin ıimdiki kaTan Avrupa
da yeni hiç bir taahhüt altına girme· 
mektir. İngiltere Avusturyanın istik
laline hürmet edilmesi huıusundaki üç 
büyiik devletin 17 ıubat tarihli beyan
namesinden daha ileri gitmemek isti
yor. Bu terait altında projeyi hazırla· 
yanlar teferrüatı derpif etmeden ev· 
vel bütün gayretlerini Londra hüku
meti nezdinde sarfetmeleri lizım &"e
liyor. 

fakat timdi unultwn~, t>I 
~omiteci, büyük bir ciddiyetle al' 

makta devam edıyordu: yr 
- Makedonya t..omitesi, M""~~o• ~ 

run p~anmı' bir vaziyete getır~ 
dolay11ile tetekkül etti. Ben daha l)n• 1~ 
ıitede iken bu iflere karıştım. H~ bl! 
dori Aleksandrofla birlikte çalı§ll"'~ v 
ladnn. Demek ki, atağı yukarı 16 b'I'" 
luyor. Beni komitecil iiie sevkede~ ;~,iıl 
!erden birisi de ihtiyar babamın ol •bil• 
meai idi. Mamafih feliı.ket bununla iİ1;Jı 
medi. Alb buçuk sene evvel de b 
kardetim Hri&toyu öldürdüler. fi 

cMakedonya Komitesi, Makedonr;ıı
Makedonyalılara maletmek için ~. 
Komiteye hariçten kimse yardnn al ıart" 
mittir. Onu yaıatan Makedon)' 1 

kendileridir. .. et . 
«Fakat ıurasını bilhaısa teb~JC.,..;

tirmek isterim ki, ben Makedol1Y~. id'" 
tesinin re4i değilim. Komitenin uç . JI 
recisi vardır: Birisi ben, dijierlet' iİ' 
~astef ve Kurçef'tir. Bundan batl'At tır 
yedek idareci aza daha vardır. f.-• 
!arın >simlerini aöyleyemem.» lıİ1 

Mibailof burada aözünü k.,.ti; ıı..
düıünmeden •onı:a .gülümaey~":k: .jııPJI 

•- Memleketınızde kendima e ~ 
İmİ§İm ııamyorum, dedi. BU1>d9;",_.tı1<' 
memnunum. Ve emin olunuz ki~ 
aöylüyonmı. Oörüyorsunuz: Sel". tt• • 
nereye istersem gidebilecek vaııY• 
yİlıı. ~ 

cTabü kolay mı ya. •• 14 sened tıi"" 
rıdıırtça sokağa çrlmıaclnn. Dolat 1;ır 
yerlerde daima tebdili kıyafet eder<i'ııı<' • 
lü türlü isimle.- albnda dolaşmalı _.,tir 
buriyetinde kaldım. Şu günlerin ,....
fmı unutamayacağız.» •? 

Hi~ kimseyi öldürmemiş "'~fi 
- Sizin timdiye kadar 3$00 . .,;ıf 

öldürdüğünüz aöyleniyor, ne der" 
Mibailof fiddetle reddetti: ~ 
- Yalan! •• Ben timdiye kadar • ,~ 

• öldürmek §Öyle dursun elimle bir 11 

bile .kesmiı adam değilim .Y alaı>·' QI ' 
- Peki, Stanhuliski'yi siz J>WJ't 

dürmediniz mi? 
- Hayır_. . ~ 
Kat'i bir .ıarar karşıunda kaJıı>'"'" 

rağmen fırsatı kaçırmalı: isteme elik' 
- Ya Madam Mihailof? '' 
lvan Mihailof, madamına döndiİt ,-

lümsedi, durala~ ,nihayet: , ·~ 
- Evet, dedL O, öldürclii. P~,,; 

Viyanada tabanca ile öldürdü. ~ ,f" 
hapiste kaldı. Hastahğı dolayııil• ) 
haneden çıkardılar.,, 

MakeJonY_a ve 1!alkan 11ı~lı~ 
Y onılmak b Jmez b ~ 11rarla ın"t;.;ıı 

yen anlatan Mihail:>f, bir aralık 
daha diklqtirdi: f"_ 

· - Azizim, çalıımalı, propagand~f.' 
mu, dost kaZJU1mak vo mut..,.. )1 
iti•~ kararındayız. Makedonyacll ,r 
r') eı olmadıkça Balkan aı·da sulh •• 
l " olmayacakt •• ., , ~r 

Muhatabımızı kafi derecede yo~. 
bık. Biraz da 1.tanbulclan bınsetl~ ~ı1 

- M. M.ihailof, İ•tanbulu nasıl .,.. 
nuz? .. -/ 

- Henüz geziyoruz. Burası biİY~ • 
kaıalıa Gezmek için valat ıazııo
maf<h her fırsatta dolatacaiız. .a.i 

Hiç türkçe bilmeyen Madun lf,,.,~ 
k~nupnamızla yakından alakadııl'. ıı"',J 
nuor, koca•ırun bazı sözlerini ta.ıiJı 
lu batını sallıyordu. Ona döndük: 

- Sizin intibalannız? ;f 
M. Açkof'un tan11utu ile ,...,ı.,.ı 

lediı ı4. 
- Bende yorgunluktan fazla Jılt . ...r 

,.ok. Fakat Türklerden aördüiiilP ~ 
Jıı. ve insaniyete müteıeldrir bul"" ji"'. 
mu kaydedeyim. Çok memnunuJDo · 1' 
ilk 11'İrdiğimiz Tüıi. köyiincle •öıttl'" 
misafirperverlik .• .,, 

ltalyaya ıitmiyor .>' 
Ayrılmak iizere idik. Tekrar ,or~; · 
- ltalyaya gideceğinizden J>ab~I 

nuyor. lstanbulda çok kalacak ııtl ;.1/' 
- İtalyaya gideceğim doğru de~ 

I~ersem her tarafa gitmek v~ 
yım. Fakat ben lıviçreyi tercih edi~ 
Makedonyalılan nerede bulur...... ıJ'ı 
çalı§acaimı. Bugün Amerika da Jıi!• ,;,(. 
kedonya ipn çalıtanlar, müıenıadi. ~' 
yat y-nlar vardır. Mesaiden ıef1 ;; 
mayacağız. Şimclil* lstanbulda ....-...; 
Pn· Fakat barı vaziyetler bu lı_,..,, 
deiittirebilece.ktir.,, J 

Mihailofa tetekkür ettik. Y otr:,,J 
iunu gidermek için uyumak ,.;Y" 
idi. Son olarak: / 

- M ... ak etmeyin, elbet g_. 
türüz, dedi. ../ 

M.Göbels
0

'ın hücıJ~ 
Kıtalarına hitab• 

(Baıı 1 inci sahüed~) .....tP ~' 
nuın M. Goblıels hücum lot.ı..-':~,, 
nünde söylecliii bir nutukta deı"' ;'r 

- Nuremberg kongresi milli·~~ 
hareketinin kuvvetinden hiç bir ı;; ~ 
~ olduğunu bütün diiP,1!.ıo ~ • 
tennıtlir. 19 ağustos intihaba~ ') 
tehiplerin aleyhte rey veren Y~ e~ 
~ ~rtı b~~et tiddet tatJıilı y C' 
fikrınde degıldır. Biz onları ~rol· ;I 
muamele ederek kazanmak istıY"~.) 
laTa milli sosyali at devletini anı.ıı;;. ~ 
k~ı vereceğiz. Oyle unsurl~'.ııı'.r 
ki bunlar lıılkaten tenkitlerde il"'~ ı· 
iılerler. Bunlan kazanamayı:ı "~ ~ 
mak ta istemeyiz. Çok tükür bUdıı· ~·~ 
letin yüzde onu te,kil etmiyor ıJif 
detli bir kıt yakla,ıyor. Bizi Jıe ,Jı ~ 
müşkilatı göz önünde bulundur~~ -;; 
zırlanıyoruz ve geç.en aene oldU8' -~ j( 

bu sene de. diy?ruz ki, hiç 1<irn5
• -'-~ 

~yacak, hiç kimse üıümiyec<k ~· 11'~ 
kimse .~·~alete düşmiyecek!İt· .~ f.f 
beis hucum k;talarını mücadel ~ıı"· 
detle devama davet etmiş v• ~ 
ki . . " ~ 

- iktidar elimizdedir. onıı ~ir"'J 
za edeceğ4z • ve rnil~eti meııfaatJ e~;~ 
k~la~aca~!Z .. Bizi yolumuz~an fr e~ /, 
hıç b;r muşkil yoktur . Hıç b gi' 'j 
bize cesaretimizi kaybettir"!1"''~ t11

1 

C'd?lede doğduk mücadele ıç•" 
cağız. • 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüb.,ı 
1' el. 42362 - Sirkeci Mühürdarza do -jlllllll--•·• Han. l el 22740 ·----

T ra b ZOD yolu 

Kuleli Askeri Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Zafer Bayramına İştirak ede~ (555) talebe ile (9) zabi
te ait 4 1206 No. lu 30-8-934 tarihli sevk mazbatası kaybol 
muştur. Hükmü yoktur. (5832) 

Nafıa Vekaletinden: VA.TAN vapuru 18 Eylül SA
LI 20 de Galata Yıhtımından 
kalkacak gidi,te Zonguldak, 1- Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve istasyonları-
llebolu, Sinop, Samşun, Fatsa, • b G· nın her hangi birisinde istif <"'dılmış ir halde ve tr.m vagon ıreson, Vakfıkebir, Trabzon, 
aize'ye. Dönüfte bunlara ilave- olarak muhammen bedeli ( 17 :.iO) lira olan 25 X ~;:; X 250 
len Sürmene, Ordu'ya uğraya- eb'adında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla müba-

, _taktır. (5783) 6147 yaa edilecektir. Pazarlık 27-9-934 perşembe günü saat 15 

Ayvalık Yolu 
1 te Vekalet müsteşarlık makamında yapıl~cakür. Taliplerin 
1 ticaret odası Vesikası ve (175) liralık muvakkat teminatları

A.NT ALYA vapuru 19 Eylül nın Merkez muhasebeciliğine ya ırdrğına dair makbuz veya Ban 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 1 i ka mektubu ile aynı giın ve saatte komisyonda bulunmaları 

_rıhtımından kalkacaktı~. (5868) , Jazımdrr. Talipler bu husustaki şartnameleri malzeme Mü

,...._ _ lllTIRA HERATI ••--1!!1 
'":Saf dı mir imali için,. ıacıu· 

•a\ edilen 10 Kanunuevvel 1927 
tarib ve 759 numaralı ihtira be
t~tı utılık veya istimali mezu•İ· 
Yeti davredilecektir. Allkadara· 
İ'ıı " K. L. J. 1814 " rumuzu ile 
ıtanbul 176 num:ı.ralı poata ku· 

~su adreıiae tahriren müra· 
..._ 11> caatları. - \2649) 

ll•tiktaı 2 ine i hukuk mahkemesinden: 

ll.1ı.,kte Cevdet Pap caddesinde Arifi 

Pııa yalısında mukim iken vefat eden 

"1.,ıtılfa Şeldp Bey terekesine mahkeme• 

~ vaıiyet edilmiıtir. Tarihi i.lindan iti· 
1'•n alacklı ve borçlularının bir ay zar· 

~'.~da Beıiktat ikinci sulh hukuk mah

~eıine mü,.acaatlan i1i.n olunur. 
~C311) 
~ 

htanbul beşinci icra memurluğundan: 
llir alacağın temini için evelce hacze

dilip bu kerre aatıtına kal-ar verilen bi. 

"hane metruk malzemesi 24-9-934 pa· 

l<•t•ıi 9,5 ta Beyoğlu lstiklil caddesi 

ıs3 numaralı eski Kohot birahanesİn· 
d, açık arttmn:ile sahlacaktır. Talip o

Ia~lar yevmü mezkilrda ve saati muay. 

dürlüğünden meccanen alabilirler. (5838) 

Gayrimübadiller Takdiri Kıymet 
Komisyonundan: 

19 Eylül çarşamba 2189 numaradan 2300 numaraya kadar 
Alacakları yekUnu !0,000 liraya kadar olan ve karar nu

maraları yukarıda gösterilen Gayrimübadillerin binde 4,3 he 
sabiyle nakit ictihkaklarını almak üzere komisyona müracaat 

etmeleri. (5870) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Binamız dahilinde Muallim mektebine bağlı olarak açı· 

lacıık olan tatbikat ilk mektebi için talebe kayıt ve kabulüne 
başlanmıştır. Mektep neharidir. Her gün müracaat olunabi
lir. (5866) 

Gedikpaşada İstanbul jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Anbalaj için 45 tahta sandık ve 45 tahta kutu ve 100 kilo 
talaş 22-9-934 cumartesi günü saat on birden on ikiye kadar 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin şeraiti öğrendik
ten sonra ilk teminat makbuzlariy)e mezkUr gÜnün gösteri
len saatinde komisyonumuza müracatları. (5851) ~ 

ır )eninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 (2648) 
Ankara: Jandarma Umum 

Kumandanlığı 
Satınalma Komi yonundan: 

r lleşiktat 2 inci hukuk mahkemesinden: 

C•ıiktaıta SeTence Bey yokuıunda Sa· 
d,ı, 

•ade çıkmazında S.10 No. lu hanede 

ııı.,~İm iken 11·9-934 taribnde nfat eden 

l.ıeı-.v'l't Hanını terekesine vaziyet edil

lııiıtir. Tarilı ilindan itibaren alacaklı 
'' horçlulcrın bir ay zarfında Betiktaf 

~ 1~ci •ıılb hukuk mahkemesine müra

~tları ilan olunur. (2639) 

l•tanhul ikinci icra memurluğundan: 
"-iahcuz ve paraya çevrilmesi mukar

~ S&ıs&, 96886 N o. lu iki adet Standart 'ka çorap makinası 26-9-934 tarihine 

~"••dif ç••!•mha gÜnÜ saat 16 dan iti

la '•n açıl. arttırma ıuretile Marpuççu· 

•da Rıza paıa yokutu Çavuf oğlu han 

'~~ncü katta satılacağından takiplerin 

lıı;,hal!inde memuruna müracatlan ilan 

'1tıııur. (2637) 

Devredilecek ihtira beratı 
14.." Elektrik akümülitörleri için menli 
iL lttrot" hakındaki ihtiraa mahsus lk· 
""-t Vekaleti Sanayi Müdürlüğünden 
:~haaı edilmit olan 29 Eylül 1928 tarih 
' 1<112 numaralı ihtira beratının ihtiva 

'ttiii hukuk bu keno başkasına devir 

~ İcara verilmesi teklif edilmekte ol· 
ıı, • hu hususta fazla malUmat edin
' tlı;~isteyen zevatın lstanbul'da, Bab-
'' ' -'-~. uda Tat Hanında 43-48 n.~""' 
1 ehaneye müracaat eylemelerı ılan olu 

''" (2651) 
-.......:.:~--~~~~~~~~-
Z A. Yl ŞEHADETNAME 

~•t;onbul mektebi hukukundan 1328 
l( ••inde ahzeylcdiğim rumi 10 Eylül 
~ •e arahi 11 Şevval 330 tarihli ve 180 
~io. lıı aliyyüliıla d~rece bir kıt'a mezu• 
~~et tahadetnamemi zayi eylemitl'im. 
ıı, ~ kere ziyaından bir suretinin ahzı 
~.._,,,•isine teve1SÜI etmiı olduğumdan 

.~ 'lı ~~lan aslının bir hükmü olamıyacağı· 
" an eylerim. 
' ı._~'lınsun inhisarlar Batmüdürlüğü Mu· 

••ınat Müdürü müteveffa Ratıp Bey 
oğlu Türabi Kemalettin 

6110 

\~kcr! fab.-ikalar ilanları J 
~ l<.üçük Yozgat barut fabri-
itları için 16 ton Yerli Ada· 

~· llaınuğu mübayaa edilece-
1\~l'lden isteklilerin şartnamesi
~ ~Ö.rmek ve pazarlığa gir-
b ek ıçin 20 Eylül 934 Perşem 
l!e iİinü saat 14 de Bakırköy 
tıı il.tllt fabrikalarında satın al
~t a l<.omisyonuna müracaat 

llleleri. (596) (5729) 
6119 

.-- Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınacak olan 
(43630) çift kunduranın p~arlığı 24-9-934 pazartesi günü 
&aat onda yapılacağından İ&te ,diJcrin muayyen- gün ve saa
tinde komisyonumuza müracaatları. (5759) 

Nafıa Vekaletinden: 
~- Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz Mobil
yası nıünakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü maka
mtnda yapılacaktır. Şartnamelerde hiç bir tadilat yapılmadı
ğından taliplerin evvelki ilanlarda yazılı vesaikle müracaatla
rı lazımdır. (5837) 

İstanbul Jandarma Satına!ma 
. Komisyonundan: 

Mevcut nÜmune veçhile Beşyüz elli kar gözlüğü ile Beş· 
yü-ı adet yedek camı 22-9-934 g-Ürıü saat onbeşten on altıya 
kadar pazarlıkla satın almaca ğından isteklilerin şartları anla· 
mak üzere her gün ve pazarlığa girmek için mal sandığına 
yatırılacak ilk teminat m<'kbuzu ile mezkUr günün gösterilen 
aaatlerinde komisyonumuza m ·rac:latları. (5808) 

Tayyare Cemiyeti lstanbul Vila
yet Şubesinden: 

Tayyare Cemiyeti Laleli apartmanlarının (1) inci ve 
3 üncü dairelri altındaki (1, 2, 3, 3 Mükerrer, 4, 4 mükerrer, 
~· ~· 7, 7 mükerrer, 8, 9, 10, 11, 12) numaralı dükkanlar teş 
rınıevvelin birinden itibaren bir sene müddetle kiraya verile 
celi.tir. Talip olanların eylülün 24 ünrü pazartesi gÜnÜ saat 
üçte Cağaloğlundaki şubemize nıüracatları. (5769) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 ·--;Lise iknci devreye leyli ve nehari talebe kaydına de

vanı edılmektedir. Evvelce ilan edildiği gibi gerek İstanbul 
ve Kaba.t~~ lisel~rinden naklen gelecek leyliler ve gerek yeni
den leylılıge talıp olanlar ilk taksitlerini yatırınca kaydedilir 
~. . 

2 - Birinci devreye yalnız leyli talebe alınır. 
3 - Müracaat günleri : cumartesi, pazartesi, salı ve çar

şambadır. (5853) 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazarlığı 

25-9-934 tarihine müsadif sa lr giinü saat 16 da Vekalet Mal
zeme Müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evvelki ilanlarda 
yazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (5~36), 

. ' 

Anneler ; cocuklRrrnız, kızlarınız ve 
hatlı\ k0t:alarınn, •İzin dalına ll'enç kal· 
manızı arzu ederler. Fence malilmdur 
ki cildin hurutması ve ibtiyarlaması cildi 
açık tutan ııençlcttiren ve güzelteştiren hayat verici bir unsur olan Biocel cevhe
rinin yava, yavaı kaybolmasından ileri gelir. Şu halde pembe rengindeki yeni 
Tokalon kremin5n istimali ~le bu hayat verici unsuru te\Jri\r bulmanız ve yeniden 
genç görünmeniz mümkündür. Cildiniz nı:ı kadar J?lmuş ve ya§ın ilerilemeıinden 
mütevellit buruşukluk izleri ne kadar derin olursa <>!sun hemen bu akşam pembe 
rcnt;indeki bu yeni Tokalon kremini tec!' übe ediniz. ~1emnuniyet verici ıemercler 

garantidir. 

Jt:i~~i J'e,-;;J!ik 
OTOMOBiL ve MAKiNiST 

Mektebi 
Taksim stadyum arka;ında Şoförle· 

re yeni 3 ay!ık devre teşrinievvel ille 
bafcasında başlıyacakur. Bundan böyle 
şoforlerden mckttp diploması arana· 
cağından şotür olacakların nkit kay
betmemeleri IAzımdır. Yeni devreye 

kayit muamelesi başlamıştır. Talimamımemizdeki kabul şartları ve ıedm pro~ramım·z 
hakkında malOmat isteyenlere program gönderilir. 

Kadın ve erkek amatörler her zaman kabul olunur. 
TEL: 42508 

KÖSELE PARÇASI SATIŞI-
Beykoz Kundura fabrikasında toplanmış ve bir sene zarfında toplanacak olan 

parça koselclcri satın almak isteyenlerin ~9 Eylül Cumartesi günü saat 14,30 da 

pe\' akçesi ile fabrikaya mürncaaıları. f2633J ._ ___ .... ___, 
Ankara YüksekZiraat 

Enstütüsü rektörlüğünden: 
1 - Bn sene Yüksek Zira at Enstitüsünün Baytar, Ziraat 

ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı • 
da yazılıdrr: 

a - Türk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir). 

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

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

famlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden ıuhhat ra 
poru getirmek ve a~ı şahadetr.amesi vermek . 

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

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

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

4 - Evrakı tam olmayanlal' Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cez~e~ çık~ı
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklermı daıre 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

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

7 - Ziraat Baytar, Orma'l fakültelerine alınacak talebe· 
ler, Tabii lliml~r fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut de~sleri de takibe mecburdurlar. 

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

Talebeye.bu staj müddetince yemek ve elbıs~ masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verılmez. 

9 - Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek Ü· 

zere 275 liradrr. 
10 - Ucretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarıru 

haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 
(3704) 5700 

Ba.kırköy Malmüdürlüğünden: 
Vergi borcundan dolayı Küç.ük Çekmecede soğuk su 

Cifliği namiyle maruf 28 parçada 826 dönüm arazi ve 55 dö
~üm çayırı bulunan çiftlik 17. 9-934 tarihnden itibaren yirmi 
bir gün sonra satılacağından talip olanların yüzde 7 ,5 temi 
natlariyle Bakırköy idare hey 'etine müracaatları ilan olunur. 

. - -- -~(5855),,. 

.i 

~ ................... ~ 
IVAPURCULU 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
f ST ANBUL ACENT ALICl 

liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARY Avapuru 

Her PERŞEMBE &'Ünü saat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ· 
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü saat 16 da lzmirden kalkıp 
doğru lst..,,ı,uıa gelir. 

Bilumum lzmir yolcularına 'k 40 
tenzilat. 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesin 

den : &cyoğlunda Aleon sokağında 1 

Hamide Hanımın terekesine mabkemec• 

lu dairesinde sakin iken 2-4-1934 tarİ· 

hinde ölen Hasan Hüsnü Pata kerimeai 

Hamdi H annnın terekesine mahkemece 

vıuiyet ~dilmittir. 11.ıln tarihinden itiba· 

ren alacaklı ve verecklilerin bir ay ve 

mirasçdarın üç ay içinde Beyoğlu 4 üncü 

ıulh hukuk mahkemesine müracaatJarı 

lazımdır. Alacaklanru defteı-e kaydettir· 

miyenlerin kanunu medeninin 569 uncu 

maddesi mucibince mirasçılanna şah• 

sen ve ne de terekeye izafetle takip e

deıniyecekleri ilim olunur. (2643) 

iLAN 
Beyoğlunda lstiklil caddesinde 390-l 

No. mağazada Çorapçılıkla iştigal eden 
Gavril Gavrilidis efendinin konkordato 
talebi lstanbul tetkik merciince bilkabul 
kendisine iki ay mühlet verilerek aciz\e .. 
ri komser tayin olunduğumdan mümai
leyhten alacklı olanlara zirde yazılı hu
suslar icra ve iflas kanunun 292 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. (1) A. 
lacaklılar 934 senesi Eylülünün 18 inci 
salı güniinden itibaren 20 gün içinde a· 
lacaklarrnı kayt ettirmeleri ve alacak ve
sikalarını te•lİm eylemeleri. 2- Bunun İ· 
çin Galatada Karaköy Palasta 3 üncü 

katta 1 No. yazıhanede tarafıma mü

racaat etmeleri lazımdır. 3 - Me~kiir 

20 gun içinde alacaklannı kayt ettir

meyenler konkordato müzakeresine ka· 

bul edilmeyecekleri. 4 - Alacaklıların 

kaydından ıonra alacakla."lnı kayt ettir. 
mit olanlar tarafnclan konkordato mü
zakere Nlileceğinden mukayyet alacak
lıların toplanmaları iç.in tayin olunan 
934 senesi teşrinievvelinin 22 inci pa .. 
zartesi günü saat 14 te mczkUr yazıha 
nede toplanmaga alacaklılar davet olu
nur borçluda toplanma hazır bulunma

ğa mecburdur. 5 - Tarafıma tulİın edi
lecek alacak 'e•ikalan toplanma için ta
yin olunan mezKUr tarihe tokaddüm e .. 
den 10 eün i\.ınde yaz·haneyc mürac:tat
la alacaklılar tar.ıhndan tetk>k o!unabİ· 
lir. Komser Mazhar (2640) 

ZA Yl - 6eşiktaı askerlik tubea'.nden 
atdrğnn askeri te.;.·.kere:lni zayi eltim. Ye
nİF>İni alacağımdan eskisinin l.ükmü yok
tur. Ali oğlu Nurctl·in 320 isle 

(2644) 

Devredilecek ihtira berah 
" Hartuçların tılasına mahıus ame-

' )iye" hakkındaki jhtira için bir berat 

talebi zımnında 1 ıtanhul vilayetine tak

diın edilmit olan 15 Eyliil 1928 tarih ve 

26244 numaralı müracaatın ih iva ~tt(ği 

hukuk hu kere bafkasına devir veyahut 

icara verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla maliimat edinmek iste
yen zevatın lstanhul'da, Baheçkapu'da 

T8t Hanında 43-48 numarh idarehane

ye müracat eylemeleri ilan olunur. 
(2630) 

l lstanbul kumandanlığı sa • ı 
tınalma komisyonu ilanları 

1. F. Kıt'atı hayvanatı ih-
tiyacı için 341 ton samana ta
lip çıkmadrğmdan hu defa pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. iha
lesi 23 Eylül 934 pazar günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart-

namesini görmek üzere her gün 
ve teminatlariyle zamanın
dan evvel F ındrklıda ki komis
yonda hazır bulunmaları. 
(126) (5856) 

Devredilecek ihtira beratı 
"Mevaddı Katlehevam ile b.ın.ları ih· 

zar, terkip ve istimal usulü hakkındaki 
ihtira için iktisat Vekaleti Sanai umum 
müdiriyellnden istihsal edilmiı olan 4 
Teırnisani 1340 ( 1924) tarih ve 223 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kukun bu kere haıkaıına devir veyahut 
icara verilmesi teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malumat edinmek 
isteyen zevatın l•tanbul'da Bahçekapu'· 
da Taı hanında 43-48 numaralarla mü· 
rakkam idarehaneye müracaat eylemele-
ri ilan olunur. (2495) 

6048 



1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

, Açık münakasası 15 Eylül Tekirdağ kıtaatı için bir 1 
934 cumartesi günü yapılan ' hafta nıüddetlP. talik edilen 
11 ton Şekere verilen fiat ga- 9.000 kilo Gaz yağma bu müd
li görüldüğünden bir hafta det zarfında talip zuhur etme
müddetle münakasaya konul- diğinden bir ay içinde 8-10-
du. Münakasa günü 23-9-934 1 934 pazartesi günü saat 15 de 
pazar gÜnÜ saat 15,30 dadır. pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
Evsaf ve şeraiti göreceklerin liplerin şartnamesini görmek 
her gün münakasaya iştirak e· için her gün ve pazarlığa işti
deceklerin belli gün ve saatte rak edeceklerin Tekirdağ Sa
teminatlariyle birlikte Çorlu tınalma Komisyonuna müra-
daki komisyona müracaatları. caatfarı. (229) (5666) 
(269) (5845) 'I· * ,,. 

.ır. .ır. .ır. Çorlu ve Muratlıda kıt'at 
Kapalı zarfla münakasası ihtiyacı için 2055 kilo Doma-

15-9-934 te yapılan 350 ton tes salçası açık münakasa ile 
kok kömürüne talip çıkmadı- alınacaktır. Münakasa günü 
ğmdan pazarlığa konmuştur. 7-10-934 pazar günü saat 15 
Pazarlık 23-9-934 pazar günü tedir. Evsaf ve şeraitini gör
sat 16 dadır. Evsaf ve şerai- mek isteyenlerin her gÜn ve 
tini görmek isteyenlerin her münakasaya iştirak için de belli 
gün pazarlığa iştirak edecekle gün ve saatte teminatlarİyle 
rin belli gün ve saatte teminat- birlikte Çorludaki komisyona 
lariyle birlikte Çorludaki ko- müracatları. (271) (5843) 

• • • 

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

(5546) 5942 

• • • Samsun garnizonunda bu-
lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın ihtiyacı 
olan 10,000 kilo sade yağı ka
palı olarak münakasaya konu· 
muştur. ihalesi 20-9-934 per
şembe günü saat 14 dedir. Ta
liplerin şeraiti öğrenmek için 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin muayyen gün 

misyona müracaatları. (268) Bursa ve Mudanyadaki kı- ve saatte Komisyonumuza mü 
(5846) 

• • • 
Darıcadaki kıt'atm ihtiya· 

cı için kapalı zarfla münakasa
} a konulan 220 bin kilo sama
nın muayyen olan saatinde ta
lip zuhur etmediğinden bir 
hafta zarfında pazarlıkla a
çık münakasa olarak 22 Eylül 
934 Cumartesi gÜnÜ saat 14 
le yapılacaktır. Taliplerin şart 
namelerini görmek üzere Darı
ca Askeri Satınalma komisyo
nıına müracaatları. (267) 
(5847) 

• • • 
Konya Merkez Kıt'atı hay

vanatı için pazarlığa dökülen 
doku7 yüz doksan bin kilo ar
panın pazarlığında verilen üç 
kuruş yirmi dört santim fiat 
tekrar pahalı görülınüştür. 
Tekrar pazarlığı 20-9-934 per
'iembe günü saat 15 tedir. Ta-
1 iplerin şartnamesini görecek
lerin her gün Konya satınal
ma komisyonuna müracaatları 

(266) (5848) 
• • • 

Açık münakasası 15-9-934 
tc yapılan 62 büyük ve 48 kü
çük ki cem'an 110 adet Soba
ya talip çıkmadığından pazar
lığa konmuştur. Pazarlık gü
nü 23-9-934 pazar günü saat 
16.30 dadır. Evsaf ve şeraiti
ni görmek isteyenlerin her 
giin pazarlığ.a iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte Çorluda
ki komisyona müracaatlan. 
(265) (5849) 

• • • 
Vize Kıt'atının ihtiyacı o-

lan 5096 ve Pınarhisar kıt'atı
run ihtiyacı olan 4091 kilo Sa
bun açık münakasaya konul
muştur. Talip çıkmadığından 
tt.krar yirmi gün münakasaya 
konmuştur. Münakasa gÜnü 
20-10-934 saat i5 tedir. Ev
safı görecekler her gün ve mü
nakasaya İştirak edeceklerin 
belli g-ün ve saatte komisyona 
müracaatları. (270) (5844) 

• • • 
Tekirdağ kıtaatının 40,000 

Malkara kıtatmın 25,000 ki. 
cem'an 65,000 kilo Makarna
nın ihale günu olan 8-9-934 
eumartesi günü komisyonu
muza hiç bir talip müracaat et
mediğinden bir ay içinde pa
zarlıkla satın alınmasına ka
rar verildiğinden ihale günü 
8-10-934 pazartesi günü saat 
15 e talik edilmiştir. Taliplerin 
T ekirdağmda Satınalına Ko
misyonuna müracaatları. 
(228) ,(5663) 

••• 
• . 28 kalem tamir ve temizlik 
ıçın muhabere malzemesi pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlık günü 20 Eylül 934 per
§embe günü ıaat 16 otuzdadrr 
Evsaf ye şeraitini görmek İste: 
yenJerm İstanbul. Topane. 
Levazım Amirliği Satmalına 
Kor.:risyonuna ve Çorludaki 
Komisyona her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin temi
n:. tlarile Çorludaki Komisyo
numuz::-. mi.iracaatları. (253) 

(5774) 6162 

taat için kapalı zarfla alınacak racaatları. (204} (5547) 
olan (180,000) kilo Sıgwır eti- • 5952 

• • •• 
nm münakasası 20-9-934 per 
şembe günü saat 15 de Bursa
da Fırka aStınalına Komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her giin ve münakasaya iştirak 
için de vaktinden evvel temi
nat ve teklifnamelerile Komis
yona müracatlan. (5212) 

5690 
••• 

Kıtaatın senelik ihtiyacı o-' 
lan 28,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya konul
muştur. Münakasası 22-9-934 
cumartesi günü saat 16 da ic
ra edilecektir. Talip olanların 
yevmi mezkurda ve mua7')'en 
saatte Manisadaki Asken Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları. (5213) 

5692 
" . . 

Merkez ve Tuzladaki kıtaa
tm ihtiyacı olan 137400 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulınuştur. ihale
si 18 ylül 934 salı günü saat 
15 tedir. lateklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 

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

(159) (5247) 5698 
'f. • "' 

Çorludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
lkiyüz on dört bin kilo saman 
satın alınacaktır. ihalesi 23 
Eylül 934 pazar günü saat 
15 tedir. Evsaf ve §eraiti an
la~ak üz~re her gün ve talip
lerın teklif mektuplarile Ko
misyona müracaatları. (160) 
(5251) 5699 

••• 
Tekirdağ Kıt'a ve müesıe

s~.tı için 50 büyük, 80 küçük 
dokme soba 20 Eylül 934 per
şembe gÜnü saat 15 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Tekirdağ Fırka 
Satınalına Komisyonuna mü
racaatları. (156) (5249) 

5750 • • • 
Konyadaki kıtaat ve mües

sesatm kapalı zarfla münaka
saya konulan 150,000 kilo Sı
ğır .eti ilan merasimi kanuni 
şekılde yapılınadığmdan yev
mi ihale 26-9-934 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Taliple
rin vakti muayyeninde 1688 
liralık teminat ve teklif mek
tuplarile Komisyona müra-
caatları. (167) (5377) 

6821 
'{; ~ ,,. 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin kapalı zarfla 140000 
kilo yulaf satın alınacaktır. 
Kı1palı zarf günü 3-10-934 
çarşamba günü saat 16,30 da
dır. Evsaf ve şeraitini öğren
mek isteyenlerin her gün ve 
n;ıünak:lsaya iştirak edecekle
rın belli gün ve saatte temi
natlarile Çorludaki Komisyo
nunıuza müracaatları. (230) 
(5~65) 6031 

Samsun garnizonunda bu
lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın maden 
kömürü ile 300 bin kilo Odu7 
nun kapalı olarak münaka
saya konulınuştur, ihalesi 
23-9-934 pazar günü saat 14 
dedir. Taliplerin şeraiti öğren 
mek için her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin muay
yen gün ve saatte teminatı mu
vakkate mektuplarile Komis
yona müracaatları. (210) 
(5556) 5953 

• • • 
Namı hesabına alınacak 

50 bin kilo una talipler tara
fından teklif edilen 11 kuruş 
57 santim fiat gali görüldüğün 
den tekrar pazarlığa konul
muştur. Pazarlık günü 20 Ey
lul 934 saat 15 tedir. Evsaf 
ve şeraiti görmek isteyenle
rin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin teminatlariyle bir
likte belli gün ve saatte Çor
ludaki Satınalma komisyonu
na müracaatları. (261) 
(5818) 6169 

~ *"' 
Çorludaki kıtaat ihtiya-

cı için kapalı zarfla 
140,000 kilo arpa satın alına
caktır. Kapalı zarf günü 
3- 10-934 çarşamba saat 17 
<lir. Evsi\f ve §eraitini öğren
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
ri nbelli gün ve saatte teminat
larile Çorludaki Komisyonu
muza müracaatlan. (231) 
(5659) 6032 

* * * Kapalı zarfla satın alınacak 
l 95 hin kilo kuru ota talibin 
~erdiği 3 kuruş 8 santim fiat 
pahalı görüldüğünden yeniden 
pazarlığa konmuştur. Pazar 
lık 20 Eylül 934 Perşembe 
günü saat 15,30 dadır. Evsaf 
ve şeraiti görmek isteyenler 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin teminatlarile bir
likte ~ili ~ ve saatte Çor
ludakı Komısyona müracaat-
ları. (239) (5731) 6085 

~ • .\IO 

Samsun Garnizonunda bu 
lunan ve bulundurulacak olan 
kıt'at ve müesresatm ihtiyacı 
olan 360 bin k'~o unu kapalı 
olarak m~ak< ;aya konulmuş 
tur. lhalesı 30-9-934 pazar gü 
nü saat 14 tedir. Teminatı mu
vakkatesi 2430 liradır. Talip
lerin şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin muayyen gÜn ve 
saatte komisyona müracaatla-
rı. (241) (5734) 6089 

e * • * 
Tekirdağ kıt' atı için 12 000 

kilo koyun etine kapalı za~fla 
münakasasında verilen fiat pa 
halı görüldüğünden 29-9-934 
cumartesi günü pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin ıart 
namesini görmek için her gün 
v_e ~~arlığa girişeceklerin bel 
li gun ve saatte T ekirdağında 
satmalma komisyonuna mü
racaatları. (243} .(5735) 

6090 

1 Açık münakasaya konulan 
5000 kilo beyaz peynire talip 
çıkmadığından yeniden pa
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 20 Eylül 934 Perşembe 
günü saat 15 dedir. Evsaf şe
raitini göreceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile Çorlu
daki Komisyonumuza müra-
caatları. (242) (5733) 

6133 .. . ,,. 

I' Sümer Bank 
Umumi Miidürlüğündenı 
1 - Kay11ri pamuklu menıucat fabrikaıının montaj lılerhd• 

çalıımak lhere, tesviyeci, Oksijen ve Elektrik kaynakçııı, ka:ı:ancı, 
makine Ye etektrik montörlla• ihtiyaç vardır. 

2 - Şimdiye kadar Bankamı:ı:a müracaat edenlerden maada bu 
lıe talip olanların on bet ırüa zarhnda Umum MtıdOrllğümü:ı:e mD· 
racaatları. [56171 6037 _ 

Kız Ye 
Erkek 

CAGALOGLU: Telefon: 23630 ------~ 

Ameli Hayat Ticaret 
Li1eei 

3 senelik orta n 3 senelik Ticaret r .isesi kısımları vardır. Orta kısma ilk mektep 
mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mezunları kabul edilir. 

Orta ve Llse kısımlarında resmi müfredat proğramlar;le birlikte mektebin ıcslı 
gayesine uygun ayrıca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutular•~ 
mezunları Ticaret ve lkıısaı sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 

;ekilde hazırlanır. 

Emaneten inşa edilınekte 
olan Tayyare Fabrikası için 
demir çatı pazarlığı yapılacak 
tır. Taliplerin 19-9-934 tari
hine rastlayan çarşamba gü
nü saat 15 de ve şekil ve şart
ları görmek İsteyenler her gün 
Eskişehirde Kolordu Satınal
ma Komisyonuna müracaat- •• 
ları. (250) (5773) Ücretler• Orta lı:11ım d&rt talı:ıitte aenede 30 lira ,., lis• 

6134 • kısmı diSrt takıitte senede 40 lira 
"' * "' Kayıt günleri: Cumartıtsi, Pazartesi, Çarıamha --~ 

lzmir Reşadiye' de iniş is- ----------------------- 6(J'51. 
kefesi inşaatı kapalı zarfla yap- , ____ .. __ # 
tırdacaktır. Şartnamesini gor- Nişantaı - Telefon: 41078All ·-•: ____ ..,~ 

mekisteyenlerin her gün mü- INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
nakasasma iştirak edecekle- Der.lere 24 EyUUde haılaaacaktır. Kayıt ve lı:ah•I için, Cuma v• 
rin 27-9-934 perşembe günü Puarden m•ada hergllıı Hat (10) du (1) e kadar mektep 
saat 10,5 da teıninatlarile bir- mtıdiriyetiae m.liracad edilebilir. (2517) d 

likte Ankara Milli Müdafaa ---------------------~ı!f':;;:: Vekf.leti Satmalma Komisyo- l>ll'~ 
nuna müracaatları. (192) 
(5467) 5878 

>(. * "' 
Hava İhtiyacı için 20 bin 

metre kanat bezi ve 97 bin yüz 
metre kanat şeridi İplik ve ke
ten makara pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
İsteyenlerin her gün pazarlığı
na İ§tİrak edeceklerin 29-9-
934 cumartesi giinü saat 
10,5 da teminatlarile birlikte 
Ankara M. M. V. Satmalına 
Komisyonuna müracaatları. 
(257) (5812) 6164 ,,. . ,,. 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lira•ı 

Türkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, Marıilya, Nis, Londra Ye Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lraıı, Filistin, ve Yunınistan'da fUbeleri 
YugoslaYya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6616 ~ 

Konya Merkez kıt'atı ihti
yacı için kapalı zarf suretiyle 
miinakasaya konulan ve 
15-9-934 saat 14 de münaka
sası yapılınış olan Üçyüz elli 
ton kok kömürünün münakasa 
gÜnÜ bir hafta sonra 22-9-934 Afyon vı·ıaA yetı·nden •• 
saat 14 de talik edilmiştir. Ta-
liplerin Konya Satınalına ko- Kapalı zarf uaulile münakasaya konulduğu evvelce iJaJl 
misyonuna müracaatları. edilen Afyon - Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşifli 
(264) (5813) 6167 10+000 - 17+000 kilometroları arası esaslı tamiratına taliP ,,. * ,,. 

P.ınarhiaardaki kıt'atm ih- zuhur etmediğinden münaka sanın keenlemyekfuı addedile• 
tiyacı olan 45,529 kilo sığır rek 23 Eylül 934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni Vila• 
etine verilen fiat gali görüldü~ yette ihale edilınek üzere tekrar kapalı zarf usulile münaka• 
ğünden bir ay pazarlıkla mü- saya konulduğu ve keşifnameve şartnameyi görmek iıteyeıı• 
nakasaya konulmuştur. Bir lerin Nafıa Baş mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 te• 
hafta temdit edilerek ihale minatla encümeni Vilayete müracaatlan ilan olunur. ,(5489) 

günü 22-9-934 gününe talike- ---------------------25~956~." 
Deniz Levazım Sabnalma 

Komisyonundanı 

dilmiştir. Taliplerin Vizede 
Satmalma komisyonuna müra
caatları. (258) .(5816) 

6168 ,,. .. 
2000 adet efrat binek eğe. 

rinin kapalı zarfında teklif edi
len fiatlar gali görüldüğünden 
bu defa pazarlığa konmu§tur 
ihalesi 25-9-934 salı günij 
saat 11 dedir. Taliplerin An. 
karada Satmalına komisyonu
na müracatları. (262) (5820) 

6170 ,,.. ... 
Çatalca Müstahkem Mev

ki kıt'atı hayvanatı ihtiyacı i
çin 80 ton yulaf 26 Eylül 934 
çarşamba günü saat 14 de a
çık münakasa ile satın alına
caktır. Taliplerin muayyen 
gün ve vaktinde Hadnnköyün 
de Askeri Satmalına komisyo
nuna müracaatları. (5427) 

5841 . .. . 
Niğde Garnizonundaki kı

taat için 11,000 kilo Sade yağı 
kapalı zarfla alınacaktır. Mü
nakasa günü 4 Teşrinievvel 
934 per§emhe günü saat 14 de
dir. isteklilerin Niğdede Aske
ri Satınalma Riyasetine mü
racaatları. (226) (5656) .. ,,. 6024 

Konyadaki kıt'at için mü
nakasaya konulan altıyüz alt
mış hin kilo kuru ota verilen 
fial pahalı görüldüğünden 
20-9-934 perşembe günü saat 
14 de İntaç edilecektir. Talip
lerin Konyada satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(263) .(5821), 6171 

236 roda muhtelif burgatada lif halat : Kapalı zarfla ıni.f• 
nakasası : 27 Eylül 1934 Perşembe günü saat 14 de. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı bir kalem malzem hiza• 

sında gösterilen gün ve saatte kapah zarfla münakasaya koJJ 
muştur. Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gütı 
ve münakasaya gireceklerin de o gÜn ve saatte Kasımpa§a" 
da kain Komisyona müracaatları. (5343) 5819 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
1578 adet Lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla 

1 

münakasası 31-10-934 çarşamba günü saat 16 da Ankar~ 
idare Binasında yapılacaktır. Faz]a tafsilat Ankara ve Haf.' 
darpaşa veznelerinde beşer lir aya satılan şartnamelerde var• 
dır. (5750) . 614;,... 

Ankara Ziraat Müdürlüğünden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri ne dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 - Eylül - 934 Pazartesi günü saat 15 de ihale t' 
dilmek üzere kapalı zarf usuliy le münakasaya konulmuştut• 
Şartnameyi görmek isteyen ta liplerin Ankara, lstanbul, Es • 
kişehir, Bursa, Konya Ziraat Müdürlüklerine Adapazarı, tııe• 
göl Ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 

,(5495) ..-~. .. .!:!! 
Çankırı Vilayeti Daimi 

EncümenindeD s 
- - Vilayet ldarei Hususiye h esahma 1500 liralık kinin jfe 
Frengi ilaçlarının mübayaası 5-9-934 tarihinden itibareıı 
20 gün müddetle münakasaya konulmuş olduğundan talil' 
lerin tafsilat ve şeraiti öğrenmek üzere İstanbul ve Çanları 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (5535) 
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Haydarpaşa Lisesindenı 
Mektebimizde bakkal bulun durulmayacağından bakkailı1' 

için beyhude müracaat edilınemeııi. (5867) ~ 
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