
Doların bir miktar düşmesi Bir gemide l\.1ançurili mu
hafızlar isyan etmişler gemiyi 
yağma etmişler ve bir çok 
adamları öldürmüşlerdir. 

1 T eşrinievvelden 
itibaren kibrit fiatlan yeni
den indirilecektir. 

•• • 
uzerıne 

F'IATI 5 KURUŞTUR. 

Ergani tahvillerini 
Satın alalım --.. Ergani demiryolu iıtikrazının 
~İincü tertip tahvilleri bu ayın 
._tından beri piyasaya çlkarıl
tııı,b,. Bu istikraz la temin edile
ttk Paranın nereye ıarfedileceği 
~Utndur: Memleketimizin iktı
'-ili inkitafma büyük mikyasta 
~~dım edecek olan Ergani timen
~~erinin in~ı için kullandacak-

Ergani mıntakaıı dünyanın en 
1tııgin bakır madenini toprakları 
~da saklayan bir vatan parça

~dır. Mütehassıslar tarafm'llan 

~ılan tahliller göatermittir ki 
~llYada Ergani madeni zengin

~iinde bir bakır madeni yoktur. 

~k bu maden cevheri, sırf na

~I 'iaııtalarının iptidailiği yüzün

~n bugün bir kıymet ifade etmi
)or. Yani toprak altında yatan bu 

ltr.,etten istifade edemiyoruz. Er· 
"ııi bir demiryolile timendifer • 

~kemize bağlanacak olurıa, bu 

~den derhal k:ymetlen~~ti.r. 
11laenaleyh hükumet on ıkı mıl

)oıı liralık bir istikraz ile Ergani 

Iİıııendiferini inşaya karar ver· 
llıittir. 

lıtikrazın sekiz milyon lira· 
)\ haliğ olan ilk iki tertibi evvel

~iyaaaya çıkarılmıt ve milli 

1 
kalarla tasarruf erbabı tara

'lldan satın almmıftı. Hükumet 

~~i. dört milyon liralık üçüncü 
~rtıbı de piyasaya çıkarmıt bulu
llııyor. 

Ergani demiryolu tahvillerini 
'ttın almak evvela bir vatan bor. 

t\ıd11r. Çünkü istikrazın temin e· 

~ği para çok hayırlı olan bir if 
hıİnda ıarfedilecektir. Aleliı
~ denıiryollarınm müdafaa ha• 
"llıından, memleketin idareıinde 
>titnesaklık temini bakımından, 
~iUı birliği takviye bakımından 
~ı 
~ıı faydalarından maada bu de-

~ıryolunun büyük bir madeni kıy· 
~lendirmek gibi hususi bir fay· 
L'• vardır. Bakır dünya piyasa
~da kolaylıkla müfteri bulan 

~· llıadendir. Binaenaleyh ehem-
•:tetli ihraç maddelerimiz ara

~l\da bundan böyle bakırı da sa
~'bilec:eğiz. Bunun memlekete ge

~~eği döviz ticaret müvazene· 

~ İi:zerine müsbet tesirler yapa· 
lır. Binaenaleyh memleket 

~llfaati bakımından iıtikrazın 
'nııniyeti atikirdır. Ancak ta

~f erbabı için bu tahvilleri sa

~ "1ınak vatan ve memleket me
~1eıi kadar da tahsi menfaat me
t~~•idir. Tahviller yüzde bet faiz. 
'ıı •r. Hatta yirmi liralık tahvil 
I" dokuz buçuk liraya satıldığına 
j;e, faiz yüzde beti de geçiyor 

\ llıektir. Bugünkü tartlar altın. 
~ •ağlam bir plasman için yüzde 

\~ llormal bir faizdir. Filhakika 

11
, a çok faiz getirir görünen 

"tllıanlar olabilir. fakat bunlar 
~ .. 1a.ın plasman telakki edilemez. 

'iiltUınet, hiç bir vergiye tabi tut
~:ta.rak tahvil sahiplerine yüzde 

'f11iz vermeği taahhüt etmittir. 

ıl:t dıı.n maada tahviller ikrami· 

~ tabidir ki bu ikramiye de 

~· il sermayenin yüzde iki nis· 
~. 1ııe baliğ olmaktadır. Esasen 

l~~ll:z kanunu tanzim edilirk~? 
\;_~ın .!ilzde _yedi o~":.rak te~bıtı 
~lllmüt ıae de bılabara yuzde 
~I\ ikramiye teklinde ayrılma• 
"~ karaJ' verilmiştir. Bu vaziyet
\ ildi aayinin temin ettiği para 
~~engin olamayan tasarruf er

~~ın ansızın, külliyetli paraya 
\ ~ lna.sı da mümkündür. Hüla
~ rlla.ni demiryolu iıtikrazı her 

tı;,'~da.n çok cazip bir pliıman
~~t ıı.hviller her bankada ıatd
~I ~il.dır. Tasarruf erbabının, va· 

['~~hetmeden bu tahvilleri ıa· 
l'1-llıa.la.n, vatan borcu olduğu 
\d da kendi menfaatleri ikti· 

•r. 
Ahmet ŞUKRO 
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1 Parlamentolar kon/ eransı . Başvekil bu /tal yada askerliğin ehemmiyeti 

B k•J d•• Y ld d k• Akşam gidiyor H ı· J k• · d 55 aşve • l ?D l iZ • a 1 1 Milli Müdaf:-Vekilimiz-1 er ta yan Se IZID en 
yenı tesısatı gezdı B~:ek~~s:~~;:~~!::~:~uak· yaşına kadar askerdir 

Konferansa iştirak edecek murah
haslar peyderpey yola çıkıyorlar 

Ba,vekil ismet Pafa Haz.retleri YılJızda parlamentolar konleranıının 
toplanacağı kö,kün önünJe, A,ağıda konleranıın toplanacağı ıalon 

Beyn.elmilel parlamentolar lı:onferan° 
11nın toplanacağı Yıldız serayı yapılan 
tadilat ve yeni tefriıattan ıonra çok cü· 
zel ve modern bir ıekil almııbr. 

Konferansaiıtirak edecek olan murah-

haalar yollara çıkmıılardır. Cumartesi 
günü de Büyük Millet Meclisi parıam
tolar ırurupuna menıup iza Y ıldada bir 
içtima yapacaklardır, 

(Devamı 6 ıncı sahifede)' 

Beş milyon liralık buğ
day ihraç edeceğiz 

Elektrik şirketi harice ihraç için 
30000 ton buğday satın alıyor 

ANKARA, 19. (Telefonla) - Ziraat Bankaaı Umum müdürü Ke• 
mal Zaim Beyin riyasetinde ayni banka umum müdür muavını 
Sııkı ve memur müdürü Mehmet Ali Beylerin de ittirak et• 
tiği bir komisyon teıkil edilm ittir. Komisyon ziraat banbaı tarafından 
mübayaa edilen buğdayların hariç memle kellere ıatılma11m temin için alınacak 
tedbirleri tayin etmektedir. Komisyonun karar altına aldığı ilk tedbir merkezleri ve 
hi11edarları ecnebi memlekeılerde bulunan ıirketlerin temettü biueııi ve faizlerini 
buğday ihracı ıuretile memlekel haricine çıkarabihneleridir. Komiıyon bu kararnu 
Maliye vekaletine bildirmiı ve tatbik kabiliyeti olup olmadığı hakkında mütaleaaı• 
nı iıtemiJtir. (Devamı 6 mcı sahifede) 

''Harbin önüne J!eçmeliz ,, 

Rusya Milletler cemiyeti 
daimi azası oldu 

M. Litvinof Milletler cemiyetinden çı
karken halk tarafından alkışlandı 

RUSY ANIN iSTEDiKLERi 

Milletler cemiyetinde mühim bir 
nutulı ıöyle;yen M. Lituinol 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Sovyet 
Ruıya Milletler Cemiyetine 49 
i.zadan yedisinin iıtinki.fr ve iiçünürı 
muhalefcline karıı 39 reyle kabul e· 

dilmiştir. Sülüaaıu ekseriyet 42 üzeJ'in
den hesap edilmit olduğundan 28 ol· 
roak lizımdı • 

Selihiyeller komiıyonu Sovyet he
yeıj murahhaaaunın aelahiyetnamesi
ni tetkik ederken heyeti umumiye 
Sovyet Rusyaya mecliste daimi bir a
zalık verilmeai hakkındaki karar au-
retini 40 reyle kabul etmiıtir. 

Saat lam 19,15 te Sovyet heyeti mu· 
rahhasaaı Milleller Ceıniyeti heyeti 
umumiyeıinin içtima halinde bulundu
ğu salona girmiııir. içtima salonu en 
büyük günleri ve bilhassa Almanya
nın girdi(!i ııünü hatırlatıyordu. Mat
buat ve diplomatlara tahıiı edilmit 
olan tribünler baıtanbaıa dolmuıtu. 

Daha evvel heyeti umumiye toplan
dığı vakıt M. Demaderyaga ıiyasi ko
mi3yonun rapörtörü aıfatiyle komis
yonca kabul edilmiı olan karar sure
tinj okuıpu~ Sovyet Rusyanın kabu· 
lünll teklif elmiı ve yakında Amerİ· 
kanın da girmeıi .suretiyle §İddetle ar
zu edjfen cihan§umullüğe milletler 

1 

cemiyetinin iı·i~mesi temennisinde bu
lunmuştur , 

lıvıçre murahhası M. Mola Sovyet 
(Devamı S inci sahifede) 

111m Aııkaraya avdet edceklerdir. M M 1. • • . • 
. Baıve~I Pap, ~vv~lki gece~ T~at- • USSQ 1 nl bır kanunla askerlik Ve 

Jiyan otelınde geçmnııler ve dun oğle 

;.;!~~i;:e~:ıı;~J::Jiica~:-:e 'i'ii. vatandaşlık sıfatlarını birleştirdi 
7iik Millet Meclioi Reisi Kazım Paıa ROMA 19 AA -
Hazrelleri ve mecJiı birinci reis vekili D r T İ f . . F' 
Hasan bey ismet Paıayı ziyaret etmiı- h eby" 1• de egra mu-
lerdir. a ınn en : 

Baıvekil Paıa saat üçe doğru oıelden i ı M. _)'.fusaolini tara• 
ayrılmıılardır. 1 fından dün netredi-

Milli Müdafaa V-ekili Zekai bey de len bir kanun hük-
bugün Ankaraya gidecektir. Dahiliye münce bundan böy-
Vekili Şükrü Kaya beyin de giımeıi ) h 'ttal 8 
muhtemeldir. e er yan ya-

Milletlerin 
• 

Yaklaşması için 

tından 55 yatına ka
dar askerdir. Bat· 
vekil, bu hususta ka

ıbineye verdiği izahat 
arasında, fatiat dev
letle, vatandatlık · ve 

Tevfik Rüıtü 8.in Konıey askerlik sıfatlarının 
birbirinden ayrımaz 

içtimaında nutku 1 olduğunu söylemittir 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Anadolu a- Kabine yeni kanu-

jan11nrn hususi muhabiri bidiriyor: nu ittifakla tasvip et-
M B k · 82 · · d · • M. Mu•solini • eneı, onseyın ıncı evreaınJ mittir. Matbuat, bu-

açaTken konseyin yeni izalanna samimi .. 
aurette beyanı ho§"medi eylemiıtir. nun, fatist rejimi tarafından tim· ebemınyietlilerinden biri olduğu-

M. Beneı Sovyet Rusyanın Konsey diye kadar alınan tedbirlerin en nu yazmaktadır. 
meıaiıine ittirakini kaydettikten sonra d 

1 
b 

1 bu iıtirakin sulhun tal\kimine hadim 0° ı R •• ı •• 
lacağmı ilave eylemi!ti~. M. B~neı, ilk uam a muca e e aş ıyor 
defa olarak konseye ııtırak etrmı olan 
Tevfik Rüştü beye de samimi ıurette 
hoıamedi beyan ederek Türkiyenin ıulh 
siyaseti herkese malum olduğunu ve Tür 
kiyenin konsey meselesine iıtiraki büyük 
ehemmiyeti haiz bulunduğunu .öylemiı-
tir : , ' 

M. Litvin<?f ;u surelle cevap vermiı
tir. 

JViıin söylediği güzel sözler.len dola
yı aamimi teıekkürlerimi bildirmek ve 
onu fah11nda bütün konsey azasına te
tekkür ebnek isterim. Aramzda bulundu

,(Devanu 2 inci sahifede) 
------o•------

Ermeni teşkilatının 
Laiklaşması 

-o-
Mihran Boyacıyan 
Efendinin beyanatı 

Ermeni cemaatinin din ve dünya 
itlerini biribirinden ayırmak husu

sunda vaki tetebbüs
leri etrafında Erme· 
meni patrikhanesi 
cia.mani meclisi re
isi Vahan Sürenyan 
Efendi verdiği iza• 
ıaıta, badema E..,_ 
meni cemaati itle. 
rinin on kitiden mü
rekkep bir heyet la• 
rafından görülece
ğini söylemitlir. Bu· 
nun i9n de Ermeni 
mütefelli heyetle

Mihran Bo31aci,,._,, Ef. rinden birer 
mümeaai) ıeçilecektir. 

Ermeni vatandaıları yakından ali.
kadar eden bu mevzu Üzerinde sabık 
mutasarrıflardan Mihran Boyaciyan 
Efel)di de kendiıile gÖl'Ü§en bir mu• 
harririmize ıu ıayllinı dikkat izahati 
yennittir: 

''- Ermeni camiumın haki.ki va• 
tandaılık ı•arına uygun bir tekilde ha. 
rekete geçmeleri ve layiklik prensip
lerini benimseyerek kendi hususi va• 
ziyetlerini de ayni eıaı dahilinde le§• 
kili.tlandırmağa karaJ' vermeleri e
hemmiyetle karıılanacak bir mevzu. 
dur. Eaaaen altı yüz aenedenberi bir 
kardeı vaziyetinde olarak yoğurul
muf bulunan Türk Ermenilerinin a• 
det, hia ve anane itibarile olan ya. 
kınlığrna tarih ıahittir. Son ıümullü 
hareket, biraz ceç sayılabilir. Fakat, 
bu ite Ermeni vatandaıların önayak 
olmaluı ve azami hüsnü niyet g&
tenneleri noktasından beklenen neti
eenin pek kolaylrkla elde edileceği
ne fÜphemiz yoktur. Her tarafta o'J. 
duğu gibi, memleketimizde de Türk 
kültürüne, lisanına ve adetlerine uy
mak ve o tekilde yürekten bağlan
mak, tabii bir vaziyetin ıeyrizarurİ· 
aidir. Ermeni vatandaılarm bu son 
teıebbüı vA karalarının eaasen hüıün 
mehafilde iyi tekilde kıırtılanmıt ol
roaaı bunun büyük bir delilidir." 

İntihap başlarken 

İnsanlar için de tedavisiz bir tehlike teş
kil eden bu hastalık kökünden kazınacak 

Ziraat Vekileti baytar umum müdür
lüğü emrazı sariye ve zabitai Uhhiyei 
hayvaniye ıubeıi müdiir ve müteha1o111• 
Jarmdan Muzaffer bey ıehrimize gelmit 
tir. 

1 tqrinievvelde 1 ıtanbulda baflıyacak 
olan rüam mücadelesine nezaret edecek
tir. Dün Muzaffer bey yapılacak müca• 
dele hakkında bir muhaJTirimize ıu ma
limıatı vermiıtir: 

- Mücadelenin mahiyetini mıh et• 
mezden evvel, rüamın ne olduğunu bil
mek lhmıdır. 

Rüam tek tırnaklı hayvanlara, yani 
beygjrlere mahsus öldürücü ve salgın 
bir hastalıktır. Bu hastalık memleket 
müdafaasında çok lüzumlu ve kıymetli 
olan allanmıza sirayetle adetlerinin azal-

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
Muzaller Bey 

intihap hazırlığı 
•• 
Usküdar ve Kadıköyde 
de yoklamalar yapıldı 
Dünkü yoklamalarla altı kazanın 

namzetleri tesbit edilmiş oluyor 
Belediye intihabatı ha• 

r:ırlık faaliyeti bütiın ka
zalarda devam etmekte
dir. Dün Uıküdar ve Ka
dıköy kazalannda fırka 
yoklama talimatnamesi 
mucibince, yoklamalar ya• 
pılıruftır. Yoklamalarda 
vilayet, kaza, nahiye ve 
semt ocakları idare he
yetl~ri hazır bulunmuı• 
tur. Fırka teşkilat kade. 
meleri azaS>nın teıbil et
tiği tehir meclisi azalt 
namzetleri bu toplanlılar• 
da tetkik ve taıvip olun• 
ınutllır. 

Dünkü yoklamalarla, 
tehir dahilind<ki altı ka
zanın tehir meclisi aza namzetleri teı- ı 
bit edilmiı olmaktadır. Bugünden itiha-

___,... _ ......... ~ 
ren Adalar, Beykoz, Sanyer, Bakırköy 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

,mlUIUftUDllftlRUlllllllJIQIRIDlnlliillflllllldllll1DDftftJalllRmllD1nmalllllll' 

Görüşler 
~-------------

Has i a Devekuşu Yolunuyor. 
Aka GONDUZ 

Gerçi Jevekuflanmız çokıa ı bedayi'in haftan bQ§a bütün sa
aa, ben bu yazımda yalnız bir ta- natkarları da kendi ıanat bece· 
neıinden konufacağım, Şu, yeni rimlerİ bakımından gerçeh Je-
adı (Şehir tiyatrosu) ve eski adı ğ erli, ıeçimli birer varlıktırlar. 
Diirülbedayi olan clevekurun· Onlar, .Şehir tiyatrosu kurultu-
dan... • sunda bütün dünyanın sevdiğ: 

ilk önceden söyleyim ki ve ödediği birer değerli tüydür-
Şebir MecJisi azaları bCl§taki müdüründen ve reiisö- ler. 

k J ründen kapıcı yamag"ına kadar l,te bu tüyler - her Jeveku-
Neılet Halil B. ar a apmız fehir 
meclisi intihabatı başlarken "Şe- hiç birisi için tatsız ve ıevgisiz fıinda olduğu gibi- yolunmağa 3 
hir,, e ait yazdığı makalelerin 5 bir dü1üncem ve kanığım (kana- baslandı. Rasit Riza ile verimli = • == atı'm) yoktur. Olsaydı devekus.u :ıe . deg"erli :neslektaşları kendi 5 ikincisinı bugün iç ıahifelerimizJe -

Jemezdım. Bilir•iniz ki Jeveku- kendilerini bu manasız ve fayda-= 
zevkle ve istifade ile oku7acakın- l -

Ak el b Şunun bütün Jeg"ersizligı"' gövde· sız ı.. .• gövd~inden yo up re-=: 
nız. r a aşımız u ikinci maka- "'"" ,. -

el -
sinde ve bütün yüksek Jeg" eri gu··. kildiler. l;i yaptılar doğrusu. Ya.=_ 

lesin e fehir mecli.i azalarının va- ~ 'f l • • hlil 5 zel tiiylerindedir. E.•ki Diirülbe- (Devamı 6 ıncı sahifede) = 
zı e erınr ta etmektedir. 1 

~11u1111111u111aı111ıunıııııııuaııRDımgnwnuunııııWEıııııuuıııımnnnnınııuıı~ 
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ittihat 
HARİCİ HABERLER 

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

Her hakkı mahfuzdur. Ya.ı:on: A. C. 

Abdülhamidi tahttan indirinceye 
kadar silah elden hırakılmıyacaktı 
Davet olunan propaganda komi- \ 

te[eri Mısır Musevi komaesi, siyo
nist komitesi, Dogovoryan Ermeni 
komit<!si Marsilyadaki Armenakan 
komite3i' Londradaki hilafet komi-

' tcs; idi. 
Kendilerine davet ı;önderilen ze

vat, Aleko paşa, Şahanazar efen~i, 
Hoca Kadri efendi, Zeki ve Reşıt 
bevlcr Minas Çeraz efendi, Bas
m~cı)•~n efendi, Kürt bey!erinden 
Hikmet 8. Dr. lbrahim Temo B. 
Kahirede Mahir efendi, Mısırlı F e
rit bey, "Armenia,, gazetesi mu· 
hariri Portakalyan efendi, Mısırlı 
Mahmut Bey Salim ve Mahmut bey 
bini Ayaz ve Doktor Osman bey 
Galip, Ali Haydar Mithat be~0 
Muzurus bey vesaire idi. 

Bu komitelerin ve zevatın bir ço· 
ğundan muvafakat cevabı gelmişti. 
Daveti kabul etmeyen belli başlı 
teskilii.t Yunan komite!ıİydi. Pariıte 
ki "L' Hellenisme., komitesinden 
"Adonides,, imzasile teşkilat bü
rosuna gönderilen bir mektupta de
niliyordu ki: 

"Münhasıran hususi mahiyette 
bu'unan bazı ahvalden dolayı fev
kalade mefgulüm. Bu mefguliyetim 
ba~ımchn aştı denilecek kadar faz
ladır. Bir de bir haftadan ziyade 
biı- zaman için seyahate çıkmağa 
r:ıechurum. Tabii bu ahval ve şera· 
it tahtında sizinle beraher bulu
namıyacağıma teessüf ediyorum. 
Çünkü aldanmıyorsam gelecek 
hafta kongreniz toplanacaktır Bu
nunla beraber kalben sizinle be
raberim, muvaffakıyetler dilerim.,, 

Yunanlıların i~tirak etmeleri bek 
lenmediği için "Adonides,, imzasi
le ge'en bu mektup hayreti mucip 
:ılmamıştı. Esasen o günlerde ye
n,tchirden pariıe gönderilen bir 
m<' lı;t upta deniliyordu ki: 

"Yunan zabitlerinden Roka na
mında biriıine, dahile gönderilmek 
üzere "Şürayi Ümmet., nü!halan 
yollanmaktadır. Görülen lüzum Ü· 

zerine bir gün hudut üzerindeki Yu 
nan gümrüğüne gittik. O nama ge
len gazetelerin masa üzerine örtü 
ve teker külahı gibi feylerde kul
lanıldığını bizzat mütabede ettik. 
Tabii çok teessüf ettik. 

Emin olunuz ki bugün size desti 
İttitakını uzatacak 'Yunanlı yoktur. 
Biz kendi bafınuzın çareaine baka
lım. Onların istikbali temsi münev· 
ver, bizimki ise karnnlık bulutlara 
bürünmüş kanıer gibidir. Şu saat
te hiı.I bu merkezdedir. Sonrasını 
Allah bilir. Onlar bizden iıtifade 
ctmek şartile bize hizmet edebilir
ler. Bu zem<nde söylenecek çok 
söz vardır. Yalnız o kadar zahir
pere&t olmıyalım. Onların vadü va
itleri dipsiz kile boş anbar hükmün 
drdir.,, 

Murahhas gönderemiyenler için
den, Yunanlılardan maada b r -..e 
Mısı.daki Musevi komitesi vıır ..l ı. 
Fakat bu komite kendisine vekii.let/ 
<'tıne~ini Ahmet Riza beyden rıca
et.ni,ti. Makedonya komite-si mani 
dolayisile gelemiyeceği cevabını 
vermisti. 

Ko~gre için hazırlanan progıa
mın esaslı noktaları fU idi: 

1 - Abdülhamit idareıinin yıkıl
ması, 

2 - Me!rutiyet idaresinin tesisi, 
3-- Bu neticelerin elde edilmesi 

için sulhperverane veyahut ihtili.1-
karane vasıtalar aranması. 

icraattan ibaret bulunacak olan bu 
komite, kongre programı mucibin
ce birle~en teşekküller arasında 
mutavassıt vazifesini görecekti.Her 
tefekkül, m< <lası bir !ene devam 
etmek üzere i.ıir murahhas seçe· 
cekti. Bu daimi komitenin kendine 
mahsus bir nizamnamesi olacaktı. 

Teşkilat bürosu icra vasıtası o
larak afağıdaki tedbirleri kabul 
ile on!arı kongrenin tasvip nazarı
na arzetmeğe karar vermiftİ: 

1 - Osmanlı vilayetlerinde u
mumi isyanlar çıkarılması, 

2 - Hükümete karsı müsellii.h 
mukavemet (faal mukavemet grup
ları tetkili), gayri müsellah muka
vemet; (polisleri, timendifer me· 
murlannı vesaireyi greve teşvik e
derek) siyasi grevler haznlamak, 

3 - Vergileri vermekten istin
kaf etmek, 

4 - Orduda propaganda yap
mak, yani orduyu hükümete karşı 
muhalif komiteler lehine kazan
mak, ordunun memlekete hizmet 
etmeğe çalışan ahaliye ve vatan ev
latlarına kar~ı hareket etmemesini 
temin eylemek. 

icraat herhangi ııekilde olursa 
olsun müşterek vatanın evlatları ta
raf mdan tanzim ve icra edilecek· 
ti. Teşkilat büroıu daha başlan
gıçta bir muvaffakıyetsizlikle kar
tılaşmamak için alınan bütün karar 
lan kat'i surette iizli tutmağa ka
rar vermişti. Bilhasa icraat i,leri
ne ait olan kararların şayi olmama
sına son derece dikkat edilecekti.. 
Onun için bu hususta verdiği karar
larin teferruatına ve alacağı tedbir
lerin ne mahiyette olduğuna dair 
tafsilat vermiyordu. 

Tetkilat bürosu ihanete mani ol
mak için lii.zımgelen bütün çarelere ı 

b&f vurmuştu. Şayet birisinin iha
net yaptığı meydana çıkacak olur
sa, bundan tevellüt edecek bütün 
mes'uliyetleri ve neticeleri üzerine 
alacaktı. 

Kongre mukarreratını tanıtmak 
için komitelerin gazeteleri vaıtıa
sile bu mukarrerat aynen nefrolu
narak vasi mikyasta propaganda 
yapıl \<aktı. Bundan başka mezkür 
mukarerat, kongreye iştirak eden 
bütün komiteler için bir hattı ha
reket düsturu makamına geçecek
ti. Te,kil olunacak daimi komite, 
komite gazeteleıi arasında kongre 
mukarreratının hili'ı.fında hareket 
edenler bulunursa, onlara karşı 
hareket etmeğe salahiyettar ola
caktı. Bunula beraber, mezkUr ga
zeteler kongre mukarreatı aleyhin
de olmamak üzere o kararları iste
dikleri gibi tefsir etmekte serbest 
kalacaklardı. 

-Bitmedi-

Adliye Vekili Tirede 
TiRE, 19 (Milliyet) - Bul:'ün ıaat ıs 

te ot~mobil ile Adliye Vekili bey ve re
fakatınd~ Manisa mebusu Refik Şevket 
bey geldiler. Askeri kitaat, memurin ce
miyet mümeuilleri kalabalık halk tara· 
fın~~ kartılandılar. Hükümet konağın
da 11tirahatt~ sonı·a daireleri trfti• ve 
tarihi kütüphaneyi, cumhuriyet Halk Fır 
kasını ziyaret ettiler. Burada memleketin 
clilekleri konuşuldu. Akf'IID beledıyemız 
tarahndan ıereflerine ziyafet verildi. Ya 
nn lzmire gideceklerdir. 

Staviski meselesi Fransa
da işler m.i açacak 

•••••••• 
Parlamento komisyonu adliye ve dahi

liye nazırlarına hücum ediyor 
PARlS, 19 (A.A.) - Staviski me

se1esini tahkike memur parlaınen~o ko· 
misyonu 20 ağustos tarihinde ittihaz et
rnit olduğu bir kararda temyiz mahke
mesi müddeiumumilerinden M. Prens 
"Princc" in katli hakkındaki polis ra· 
porunun neşrıru istemişti. Komisyon 
dün kabul ettiği bir karar suretinde, ka
til hadisesini teyit eden doktor raporu
nu neşrettiği halde polis raporunu neşir
den İmtina eden Adliye nazırı M. Şc-

Türk-Yunan 
Dostluğu 

Milletler cemiyeti meclisi
ne seçilmemiz Ati

nada sevinçle karşılandı 
ATINA, 19.A.A. - Atina ajansı bil

diriyor : 
Türkiyenin Milletler cemiyeti mecli

&ine intihabı burada büyük bir mem
nuniyetle kaydedilmtktedir. 

Proia gazete•i, Türkiye ve Yunanis
tanm ayrı ayn temsil edilmeleri kabil 
olmıyan beynelmilel toplantılarda her
hangi birinin Giğerini temsil etrneaini 

derpİf eden Türk-Yunan itilafnameıini 
hatırlattıktan Jonra Türkiyenin Millet
ler Cemiyeti meclisine intihabının Yu
nanistan için de bir kazanç old11ğunu 
kaydeylemektedir. 

Atin.ika gazetesi de diyor ki : 
Yunan efki.rı uınumiyesi Türkiyenin 

intilıabnu hararetle selamlar. Esa•en Yu
nanistan bu intihaba Cenevrede nmi
miyetle müzahir olmuıtur. Türkiye bu 
azalığı Balkan misakının mümessili ol· 
maktan ziyade Türk-Yunan anlatması
nın bir mümeuili ııfatiyle elde etmittir. 
Çünkü Balkan rnisakına iştirak etmekte 
olan diğer iki devletin esasen mecliste• 
küçük itilaf azası ııfatiyle münavebe 
ile iıgal ettikleri bir izaltkları vardR'. 
Binaenaleyh Yunan milleti Türkiycnin 
meclise girmesin! bizzat Yunaniıtanın 
girmesi mevzuu bahia imifçesine hara
retle selamlar. Çünkü Türk · hükümeti 
Yunanistanla gayet sıkı teıriki mesaide 
bulunmaktadır. 

Ho!andada 
Kraliçeye karşı komünistler 
nümayiş yapmak istediler 

L AHA YE, 19.A.A. - Holand.ı 
parlamentosunun Kraliça V lliıel
min tarafından açılma merasimi 
esnasında, mecli& binasının önün
de nümayİf yapmağa kalkıfan üç 
komünist, oradaki halkın hücumu
na uğramıf ve zabıtanın müdaha
lesi sayesinde güçbela canlarını 
kurtarabilmiflerdir. 

Kraliçenin nutku da, bilhaua, 
prenses Julyana'nın İsveç Kralı
nın torunu Prens Bertial ile ni
şanlandığı haber verilince, loca
larda bulunan 'kızıl"lar tarafından 
sektedar edilmiftir. 

-o--

Frans':t İ•tikrazı 
PARIS, 19 (A.A.) - Yüzde dört bu

çuk faizli ve 976 frank itibari kıymetli 
yeni hazine bonolan çrkanlacaktrr. Bu 
hazine bonolan üç sene nihayetinde bin, 
altı sene nihayetinde 1030, ve on ıene 
nihayetinde 1080 frank olarak tediye edi 
lecektir. 

Bu istikraz, harpten sonra çıkarılmrt 
olan bazı bonolarm daimi düyuna tahvil 
edilmesine meda~ olacak ve bu nevi bo
nolar yeni bonoların satm alımnasmda 
kabul edilecektir. 

i ron'a teeuüf etmekte ve Stasivki mese
leıile idareten alakadar bazı yüksek me
murların komisyonun azil talebine rağ· 
men hala mevkilerini muhafaza etmele
rinden dolayı adliye ve dahiliye nazırla
rına hayretini beyan eylemektedir. 

Komisyon, bu memurlar hakkında 
gayri kafi cezalar tertip edildiği tak· 
dirde pariamento tekrar toplanrr toplan
maz dahiliye nazmndan iştizahta bulu
nulacağı ilave olunmaktadır. 

Bir gemide muha. 
fızlar isyan etti 
Gemiyi yağma ettiler, bir 
çok kimıeleri öldürdüler 

HARBiN, 19.A.A. - Yinku va
purunda bulunan Mançurili muha
fızlar Lahassusunun yirmi mil şi
malinde iken, iıyan etmitlerdir. 
Bu yer, Sungari nehrindedir. 

Muhafızlar gemiyi zaptedip yağ. 
ma etmifler, bet Japon iki koralı 
ve bir Çinliyi öldürerek, birçok yol
cuları denize atmı,lardır. Yolcu
lardan çoğu da yaralanmıttır. A
siler, büyük mikyasta afyon alıp 
gitmişlerdir. 

Yanan şehir 
Şimdide kıtlık tehlikesi

ne maruz bulunuyor 
NEVYORK, 19.A.A. - Dün, 

yanğın neticesinde harap olduğu 
bildirilen Nom şehri 'imdi de kıtlık 
tehlike&ine maruz bulunuyor. Bir
çok gemilerle, şehrin 2000 kadar 
nüfusuna, derhal erzak yetiştiril
mesi emri verilmittir. 

Şimdiki halde, Nome'de mevcut 
yiyecek ve içecek halka azar azar 
dağıtılmaktadır. Ahali, her türlü 
yağmaya mani olmak için, husun 
devriyeler teşkil etmitlerdir. 

Y anğın, ahfap bir evin damına 
sıçrayan bir kıvılcımdan çıkmıştır. 

Japnya ve Vaşing
ton mu.ahedesi 

Bunu tadil edecek bir mu
ahede yapılması isteniyor 

TOKYO, 19.A.A. - Hariciye ne 
zaretinin nakili kelami, hükume
tin, harp aleyhine olarak İngilte
re ve Amerika ile yeni misaklar 
yaptığı haberini tekzip etmif ve 
demittir ki : 

-Japonya, Vatington muahede
sini tadil edecek veya onun yerine 
geçecek bir deniz muahedesi yap
mağa karar vermittir. Ve gelecek 
ıene yapılacak olan deniz konfe
ransının akamete uğraması ihtima
line karşı hazırlanmakta değildir, 

Havanada bombalar 
patlıyor 

HAV ANA, 19.A.A. - Dün, 
fehrin muhtelif noktalarında 35 b 
dar bomba patlamıttır. Yalnız iki 
kiti yaralanmış, zarar ve ziyan ol
maımf ire de, vaziyet çok gergin
dir. 

- -
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Trakgada iktısadi tetkikat 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - Trakyanın iktısadi tetkikini yapmak 
üzere bu akşam bir heyet hareket etmiştir. Heyet lktısat vekaleti ~'. 
nayi tetkik heyeti rei.i llhami Nafiz, iç ticaret umum müdürü lsmaıı 
Hakkı, teftiş heyeti reisi Hayrettin Beylerden müteşekkildir. 

Mektupçu/ar arasında değişiklik 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Tekirdağı mektupçu/uğuna Kırşe• 

1ıir mektupçusu Şevki, Kır:şehire Tokat mektupçusu Hüseyin, Sin°f!_ 
mektupçu/uğuna Isparta nülııs müdürü Rilat, Maraş mektupçulug 

Par;/~:~;:tt:İ~ryk~~f;;~~;:;:erf;tirak 
edecek Fransız heyeti geliyor 

lZMlR, 19 (Milliyet) - lstanbulda toplanacak parlamentolar 
konferansına iştirak edecek olan eski Fransız Maarif nazırı M. R~•
tonun riyasetinde (25) kişilik Fransız heyeti murahhascm Patrıra 
ı1apurile şehrimize geldiler heyet arasında eski müstemlekat na:ı:ırı 
da vardır. 
• Ayni vapurda bef kişilik lrlan da murahhası heyeti de vardır. frfu· 
rahhaslar vapurda vali muavini ve mektupçu tarafından karşılanmtf" 
lardır. Müalirlerden bir kısmı hususi bir motörle Elese giderek hara· 
beleri ziyaret ettiler. Bir kısmı da şehri gezdiler. . 

Murahhaslar vapurda Vali Paşa, Fırka reisi ı1e belediye reisı 1e
rellerine bir ziya/et ı1ermiflerdir. Vapur yarın sabah dokuzda lstan • 
bula hareket edecektir. 

•• 
Uzüm Jiatlarını yükseltmek için .. 
IZMIR, 19 (Milliyet) - inhisarlar baş müdürlüğüne borsadan tJ• 

züm mübayaası için emir verilmiştir. Bu suretle üzüm liatları borıa· 
da yükseltilmiş olacaktır. Cumartesi günü mübayaata başlanacaktır• 
Satın alınacak mikdar malum değildir. 

Trahzonda Gazi güreş günü .. 
TRABZON, 19 (Mil~iyet) - Bu akşam Halkeı1inde spor şubesi gıı• 

reşçileri Gazi güreş gününü kutlulamışlardır. Müsabakalara 14 güref" 
çi girmiştir. Müsabakaların sonunda büyük kurtarıcı hakkında heye• 
canlı hitabeler irat edilmiştir. 

Emniyet umum müdürü geligor 
EDiRNE, 19 (Telefonla) - Trakya umumi müfettişliği baş müşa· 

ı1irliğinden Emniyeti umumiye müdürlüğüne tayin rdilen Şükrü Be1 
bu allşam konvansiyonel trenile Ankaraya müteveccihen Edirneden 
ayrı:mıştır. 
Şükrü Bey, lbrahim Tali Beyle müfettişlik vilayet, kumandanlık, b~

lediye erkanı ile bütün memleket münevverleri tarafından çok samı· 
mi bir surette uğurlanmıştır. · 

İktisat Vekilinin tetkikatı 
SAFRANBOLU, 19 ( A.A.) - lktısat vekili Celal Bey bugün Zorı

guldaktan otomobille Cumaya oradan trenle Salranboluya geldi, t~ 
zahüratla karşıfandı. Vekil Bey gelir gelmez demir ve kimya aanay~~· 
nin kurulacağı yeri tayin için tetkikatta bulunan madenler umum ~u· 
dürü Bekir V chbi Beyin reisliği altındaki mütehassıs heyetten tetkık· 
leri hakkında malumat aldı. Yarın Filyosa gidüecek sonra Zongulda· 
ğa dönülecektir. 

ZONGULDAK, 19 (A.A.) - lktısat Vekili Cefa~ Bey Salranbola
daki tetkikatını bitirdikten sonra bugün refakatindeki zeııat ile bir• 
likte otomobille saat 16 da Şehrimize dönmüşlerdir. • 

Vekil Bey yarın da tetkiklerine devam etmek üzere Ereğliye gı· 
deceklerdir. 

Her tarafta soğuklar başladı 
'ANKARA, 19. A.A. - Dün gece hava sühuneti fevkalade ola· 

rak çok düşmüştür. Eskişehir ve Boluda sıfırın üstünde bir derece>'e 
kadar ve Kütahya'da sıfırdan aşağı bire düpnüştür. 

Hava sühuneti Sıvasta sıfırdan aıağı iki, Kara'ta ııfcrdan aşalt 
üç dereceye inmiştir. 

İran şahı Hz. nin zevcesi Berlinde 
BERLlN, 19.A.A. - lran fahının zevcesi Pehleııi Hzretleri fr 

ııiçreden buraya gelmiştir. 

Alaska'da bir şehir yandı 
NOME, ( Alaska) 19. A.A. - Bütün şehir bir yangın neticesinJ' 

harap olmuştur. 1500 kişi yurtsuz kalmıştır. Hükumet halka yardım 
için altı harp gemisi giindermiştir. 

Yol konferansı murahhas-! 
larının Potıdamı ziyaretleri 

POTSDAM, 19, A.A. - Münib yol 
konferansına ittirak eden murahha•ı,;;.. 
dan bir gurup dün bvraya gelerek bu· 
ıgün tehrin tarihi kısımlarmı, it kam
pını ve milli it hizmeti mektebini zi;7.. 
ret ettikten sonra Berlin'e hareket et• 
mittir. 

Milletlerin 
Yaklaşması için 

(BaJı 1 inci .ahifcdc) el' 

Birinci nokta hakkında tefkilat 
bürosu azasr, Abdülhiımidin zorla 
terki saltanata mecbur ettirilmesi 
ve bu gayeye erişilinceye kadar si
la?ıların elden bırakılmaması bu:u
sunda tamamile müttefiktiler. 

,-------------------------------------------------------------------, l'=~E_C_E_B_i_M_A..;..T...:....:;,;B....;U;;_A..........,T:...;;l~N..-D_A_O.~K:....::U D U K LA R 1M1 Z ,ı 

ğum ilk devreye M. Bcnes'in riyatol ôO 
mesi fikrimce falıhayırdır. Ellinci yıi ,, 
nümünü ahiren teait etmiı olsaycbl'-f.ıı 
o münasebetle her l"Y ıöylenmit ol~·ıif' 
kendisi hakkında çok terler söylif""

1 
jP' 

diın. Asamble ve onu icra organı 0 ıır 
konseyin yapacağı mesaiyi ve &zail"" 1' 
~etlüp eden meauliyeti müdrikiıı' e ır 
dostluk ve halisiyet münuebatı ;d""' ef' 
deceğimi ümit ediyorum. Keza k~~· ô"'' 
giriıinıin Türkiye mümessili çok •Y' re· 
tum Tevfik Rüttü beyle ayni zanı""" 

ikinci noktaya gelince, aza istip
dat idarP.Sİnin gayri layık olduğunu 
tasdik etmişler ve onun yerine mil
letin haklarım, hürriyetini ve her
kes için müsavatı temin eden bir 
meşrutiyet idaresi istemislerdi. A
raya bir itirabızlık ıokm;,.sı muh
temel olan her türlü müskülattan 
t~ve~ki etmek için tefer~ata giri
şılmıycrek umumiy~t itibarile bir 
meşrutiyeti idareden bahsetmişler
di. 

Asıl üçüncü noktaya gelince tes
kilat bürosu azıı.sı bunun için dai
mi bir büro tesisini ve bu büronun 
kon"'re tarafından verilecek karar
ları icra mevkiine koymakla mükel
lef bulunmasını istemiş!erdi. Bu 
daimi büro azası, tetkilati dahili
ye komit,,lerinden birisine mutla
ka mensup olacaktı. Pronaganda 
komiteleri azası veyahut hususi 
zevattan o komiteye aza intihap o
lunamıyacaktı. Gayesi münhasıran 

Dünyanın hı ğ lay 
stokları 

Dün akşam neıredilfl1 re•mi bir ra• 
par, Mr. Cairn3'in buğday ham.itesine 
arzettiği vaziyetin hultisosının ve mu
rahhaslardan bazılarının noktai nazar .. 
lannı ihtiva etmektedir .Bu raporda 
zikredildiğine göre, nihai rakamlar he
nüz elde edilmemiı olmasına rağmen 
31 temmuzda nihayet bulan 1933 • 34 
mahsul senesi zarfınd 1 muhtelif mem· 
leketlerin yaptıkları buğday ihracatı 
aıağıda gösterildiği üzere tathmin edil 
mektedir: 

Arjantin 144,000,000 bushel 
Avusturalya 90,000 000 bushel 
Amerika Birleıik 27,000,000 bushel 
Amerika Birle1ik devletleri 

27,ooo,norı bu•hel 
s,000,000, bu.he/ 

30,0?'1 0?'1 bushel 
300,000 bu•hel 
90fJ,000 bushel 

16.000.000 bushel 
Almanya 6,000,000 bu•hel 
Avrupanın bu •eneki fazla mahsulü 

Ve fimali Amcrikan.ı:n geçen seneler .. 
~en ortan maluulleri bir araya ı:etiri~ 
lmce 1934 uneıi ağu•to• ayında cihan 

Bulgaristan 
Mrrrnrlstan 
Romanya 
)' ugo~ı.auycı 
S l\frika 

buiday meucudü 1,140,000,000 bus· 
heli bulunuyor. Geçen aene ağuıtos 
ayında bu miktar 1,120,000,000 bu•· 
hel idi. Daha ewellere gidersek 1922 
1928 aeneleri zarfında ağustos ayları 
için vasati buğday miktarı 625,000,000 
busheli geçmiyordu. Birleşik Amerika 
devletlerindeki kuraklık, Kanada ve 
Auusturulyadan beklenen mahsulün 
azl,ğı bu sene zarfında ihtiyat stok
lardaki miktarı bir hayli indirecektir. 
Fakat normal bir endeks olarak 1922· 
1928 senelerinin vaa•tisi olan 625 mil
yon buhseli alırsak 1935 senesi ağustos 
ayındaki stoklar normal bir haddi çok 
aşmış bulunmaktadır. 

(TIMES) 

Alman turistleri 
Almanya hükumeti, ltalyaya ıeya· 

hat eden turistlere elli mark nakit ve 
beş yüz marka kadar çek götürebile
ceklerin~ dair mÜ8aade vermiıti. Son 
günlerde aldığ•mız haberlere göre, 
hükumet bütün bankalara gönderdiji 
bir emirle bu müsaadeyi kaldırmııtır. 
Bugünden itibaren ita/yayı :ziyaret ede 
cek olan turİ•tler, beraberlerinde na
kit ve havale olmak üzere ancak iki 
yü:z: mark taııyabileceklerdir. 

Şu halde bir Alman turütinin ltalya-

ya gelmeoi müşkül bir mesele teşkil .,. 
diyor. Alman turistleri, tabiidir ki bu 
seyahatlerden vazgeçeceklerdir. Bu
nunla beraber ltalya sokaklarında kum 
ral ve tombul kafileler görülmektedir. 
Bunlar caddelerde çingane kabileleri 
gibi dolaşıyorlar. Ve kendilerine sık 
sık para veriyoruz. Bu gibilerin takın· 
ılıkları sıfat, turiıt 11fatıdır. 

(Giornale d'ltalia) 

Kadın amele olursa 
ltalya hükumeti, iısi:z:lik buhranını 

i:z:ale etmek için, aınele kadınları hak· 
kında, sanayi sendikalarına talimat 
11ermiıtir. 

Malum olduğu üzere ltalya hükume· 
ti, kadının amele olması aleyhindedir. 
Kadının sanayide, madenlerde ve umu
mi işlerde bulunması cemiyet için bü
yük bir tehlike teşkil eder. 

Bu tebliğ diyor ki: Kadm amele ve
ya işçi olursa vahim tehlikelere sebe0 

biyet verir. Bugünlerde hükumetin 
halledeceii iki mühim müıkül vardır: 

1 - lfsizlik buhranı, 
2 - Nüfw harekatı. 
Kadın amele olduğu takdirde, ka

dın müdakil olur ve ancak ıahoıtu Vfl 
relahını düfnÜr· Gerek rı.1hi luskımın .... 

dan ve gerekse fizyolojik noktai naza
rından iı kadına fena bir amil vazife
sini göriir. Bu amil, teuellüdat ve nes· 
lin tekesriirü sleyhine mühim tesir gös .. 
terir. 
Kadın amele, milletin erkek İşçileri

ne kartı en korkunç bir rakiptir. Ame• 
le kadın, işaizlerin adedini çoğaltır. 
Çiinkü erkeklerin vazifesini İ§gal eder. 
Bir amele kadının bazan kendi ailesi
nin hayat1.n1. ve rnaişetini temin ettiği 
varittir. Lakin Ur veya iki ıahaın ha· 
yatını temin için binlerce nüfuı maho
lur. 

(il Popolo d'ltalia) 

Yağmura kartı •İgor· 
talı tenezzühler 

Holtinda demiryollan idareai tene:z:
:z:üh gezintileri için yağmura karıı bir 
nevi sigortayı andırır tedbirler almıı· 
tır. Yani tenezzühlere iştirak edenler 
mahalli maluuda kadar sefer ücretle
rini her halde kendileri ödeyecekler, 
fakat gidilen mahalde yağmur yaia
calı. olur•a fren, tenezzühe iıtirak eden 
leri Ücret•iz olaralr geri getirecektir. 

( Parioer TACEBLATI') 
f 

sndüf etmesi de fali hayırdır. ojjfl~ 
M. iLtvinof'dan sonra Tevfik " 

Bey aıağıdaki nutku söylem.iıti~. 'fef' 
" Reia efendi, söylediğiniz .'°ı J'I' 

den dolayı size teıekkür ederin'• ı!D' 
za gösterdikleri hüsnü kabutdeıt tıiif 
layı bütün konsey azasına teiek rı~' 
ederim. Türkiye, konsey azatıkl" Jıİç 
dan birine namzetliğini koyarkeıı. ·rl• 
bir suretle boı b.i! preatiı endiıe•'.ı;, 
hareket etmemiıtir. Yegane ~":,J~ 
ır.illetler cemiyetinin hikmeti v\lc ,.,.;ıı 
olan büyük davaya, mütevazi ve1.,ıı•· nisbetinde, hizmet etmekti. M~ •. ıİ' 
timin §İmdiye kadar takip etııgı~~
yaıet ve mlletlerin yaklaımaaı 1°tJ~I 
da elde ettiği semereli neticeler• ı.lı"' 
tereken takip ettiğimiz eserin t"h"-.ıo
k:1na olan çözülmez rabtrasını go 
ren en iyi delildir. ,el' 

Türkiye, bu ruhtan derin bir ·~ iP• 
te mülhem olarak konsey ıııesaı• ı.•' 
i~tirak edecektir. Bu münasebetleSo'' 
nimle -~ynı ~-:manda muhte~~ 

0
f'jll' 

yet mwnessıh dostum M. Lih"" tiiiıı' 
d~ i.~tiraki~i . görmekten hiss"~ı.tif' 
buyuk sevıncı beyan etmekl~. b l ,01· 
rım ve hakkımda söylediği guz<'[e ti' 
!erden dolayi kendi.ine hararet 
t•kkür ederim . ., 



- ~ 
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[FıcLEaiJ 
Şehir meclisi azalığı 

Kari/erimden bir ikisi, tanıdık
lardan da bazı muzipler musallat 
oldular: 

- ille Şehir meclisine aza ol! 
iyi amma elendim! Aza olmak 

"iaçta armut olur gibi bir ıey de
ğil ki kendimi günefe vereyim de 
olayım. Bir kere bende aza ola
cak kereste yok. Yani maddei ip
Iİdaiyem azalık kalitesinde değil •• 
l>anıuk ipliğinden '°yak olmadığı 
ribi her aklına geleni yazan ve 
töy/eyenden de aza olmaz .• 

Dikkat ediniz! Allah biı'e dili 
~apalı yere koymuf··· Hem bir ke
te dudaklar, bir kere de demir 
l!Qrmaklık gibi diılerle muhafaza 
ııltına almıp .• Amma kulalı öyle 
ıleğil ••• Apaçık duruyor .. Bende 
İte kulaklık istidadı az! 

Onun için beyhude üstüme var
ttıasınlar. Şehir meclisi azalığına 
llıımzetliğimi koyamam. Koysam 
da uçüemem. V a}j pek celallı a
damdır. Kendisile de aramız fe· 
~er renktir. Ben namzetliiüni ko
l'lınca, o lstanbullulara: 

- Ya o, ya ben •. der •• Bana da 
~e rey vermez.. · Kazanamam, 
ttıahcııp olunun. imdi beni hoı 
rörün! Bizden, yeni intihap edile
ceklere ecir sabır duası! 

Muharrir ve eşek 
Elendim bir tuhaf fıkra öğren

elim: 
Dinleyin: 
Adamın birisi bir muharrire 

"E,ek"' demi,.. Muharrir de ta
lı.Unmülü az bir adammlf, hemen 
11ıahkemeye müracaat etmif.. Da· 
ııa günü davacı ve maznun gel
"1İfler •• Reis maznuna SOTmllf: 

- Baksana Jendi! Sen ba mu
lıarrir efendiye t!fek demifain!. 
Oava ediyor. Neden böyle dedin 
bakalım? 

- Vallahi reis beyefendi, ben 
'fek derken bir hakaret kastetme
ılim. Maliimya! Epek fena bir hay. 
Van değildir. Sabırt.dır, sevimli
ılfr, faydalıdır. Ben eıek sözünde 
lıakaret manası olduğunu bilmiyo
l'ıım. 

_ - Ya? Demek qek sözünde ha
lıcıret manası olduğımu bilmiyor
tıııı öyle mi?. O halde fimdi ıeni 
nnıW beı lira cezayi naJuliyeye 
11ıahkiim ediyorum. Bununla e,e
iiıı hakaret ifade ettiiini de öğre
tıirsin .. Haydi bakalım! •. 

Bu cezayı yiyeıı mahkum mah
~eme reisi11e ıormuf: 

- Reis beyeleııdi! Bir muhar
l'İre e,ek demenin cezayi mucip ol
ıluğunu öğreııdim. Lôkin rica ede
l'İnı, bir eıeğe muharrir dersem bir 
'Qası var mıdır? 

Reis yarı serzenİf ile cevap ver
llıİf: 

- Hadi, hadi! Sen de pek ôlô 
&itirsin ki hayvanlara söylenen ha
ltaret sözlerinin cezası yoktur. Bu 
Cezayı alaıı mahkiim mahkeme. 
<len çıkarken davacı muharriri 
~fİ/'fl selômlamıı ue: 

- Adiyö! .... Muharrir elendi! 
Öemis ı . . ' 

FELEK 

Dünkü hava 
Stfn., derecei hararete ve deniz sevi

>esine indirilmi, barometre bu aabah 
'-at 7 de 764, 14 ele 763, de.-ecei hara
•et 7 de 18 14 de 21,5. Azami derecei 23 
'•ğari 16. Rüzgar poyrazdan eımittir. 
.\aami sürati saniyede 15 metredir. 

( BORSA f 
Ut Bankasından alınan cetveldir) 

19 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARI 

1 lSTIKRAZLAR 1 TAHViLAT 
~lilr.,.ı cl.ı.ill 98,50 ıt.bbm 17,75 
~ Erı•ni 97 MiimeHil 48;90 
Vllitiirlı 28,116 " il 47,15 

• ll 27,35 u 111 49,00 
• ili 27_45 

ESHAM 

1t ıı...ı..,., N-• 10 
• " Hamllin• 10 
-t .. » ~ .... 1. 105 

"'il.iye Cumlau· 
~et Bank••• 59 
4. ....... ., 30.50 
~~ola HUıe 27,45 
..-. Hayri7e 1!5,25 

Reji k•po .. ua 
Telefon 
Terkos 
Cimeıılo 
lttib.at dey 
$ark dey. 
Ba11a 
Şark nı. ecu 

2,31 
10,25 
ı1,zs 

ıı.eo 

13I4 
0,85 
l.55 
3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 

~·"'· 821.SO Praj 19.13,50 
~-ri1 12,05 Bel vat 34,113,SO 
... ~ ••• k 80,44,59 Moıl..o,,a 10,90 
t ili.o 9,27,25 Berlin 1,99,23 
~~re 2,43,62 Varto•• 4,20 

't•lla 83,43 Bud.peıt• 3,96.16 

\~ilrıel 3.93.84 Madrit 5.81,50 

8 •terd ....... 1,17,18 Btı.kreı 79,32,84 
oı.,.. 65.90.25 Viyaaa 4.25 

NUKUT (Sallf) 

Kurut Kurut 

~ F'. F .. anııs 170 20 l.lı•İçr• 803 
\ı Dol., 117 1 Pezeta 18 
t 1C \ır. Çak~ ı06 l Muk 49 
1 Şile. ••• 22 1 Zeloti zo.se 

:ı. lıterlin ~29 20 L•r 19 
~liret 216 20 Dlnar 5l 
(o Le-.a 23 1 Çerno•ic 

~ "· a.ı.;ı.. 115 Altta 923 
1 D,.t..ımi 24 MecitliJ"• :f6.SO 
~orin 83 Boıınknot 2f0 

•• 
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ŞEHİR HABERLERi 
Asri çe çek arabalaı ı: 1 

EKONOMi 

Marsilya 
ı BELEDIY EDE 

Yenibahçe 
Stadyomu Tüccarı ile temas 

-o-

Ticaret ve sanayi erba
bından bir grup yak.nada 

Marsilyaya i'idiyor 
Marailya ticaret oda.sının söoterdiği 

arzu ve yaptığı davet üzerine Türk tic:a· 
ret ve sanayi erbabından mürekkep bir 
ıırupun Marsilyayı ziyareti için ticaret 
odumda bir hazD'lık kamisyonu seı;il
miıti. Bu komisyonun mesaisi hayli iler
lemittir• Aldığımn malumata ıöre, se
yahate iıtirak için t.ir çok isimi ... kay
cledildiğinden seyahat yakında yapılacak 
tır. 

Bu seyahat hem Marsilya ticaret oda-
11 erkanının bir müddet evvel tehrimiz
ele yaptıklan ziyareti iade malUyetinde 
olacak hem de Marıilya ticaret erbabile 
fehrimiz tüccarlan araaında her i.lıi 
memleket ticaretinin dalıa kolay cereya
nı için alınacak tedbirler için ıehrimizde 
baflıyan müzakerelere devam edilecek
tir • 

Armanyı ile Bulgaristan 
arasında takas 

Gelen malumata pre Bulgaristanla 
Almmıya arasında uzun müddettenberi 
müzakereıi yapılan takas anlaşması ni
lııayet İmza edilmittit-. Bu anlaşmaya na· 
zaran, Almanya Bulpr:\standan tütün 
almağa mukabil Alman ağır demir eana
yiinin malı Bulgaristana verilecektir. 

Tütünün kıymeti 9,5 milyon liralık ola
caktır.Bulgaristana verilecek mahemeyi 
42 Alman sanayi müesseseoi müıtereken 
temin edecektir. 

Buğday stoku 
Zllbire borsasının bu hafta teıılrit etti

ii nluımlara nazaran bu baftaıım ıehri· 
mi2deki buğday stoku 23,314 tondur. 
Değinnenlenleki stok mikclan 12020 ton 
olarak tahmin edilmektedir. 

Amerika pamuğu 
Amerika hükômeti bu sene alınacak 

pamuk rekoltesi ikinci tahmin raporunu 
nepetmiıtir. Bu rapor pamuğun ıreçen ı 
aydaki vaziyetine göre yapılmııbr. T ah. 
mine ııöre bu seneki rekolte beheri 500 
lilırelik 9,195,000 balya olacakbr. 933 
AnMrika pmnuk rekolten ise 13,043,110 
balya idi. 

Mısırı tutun ihracatımız 
artıyor 

Son zamanlarda Mısıra yapmakta ol
duğumuz tütün ihracatında bir tereffü 
b,..lamııtır. Geçen •eneler ihracatı itiba
rile bqinci ve altıncı dereceye düşen 
memleketimiz 933 senesi zarfında Muı
nı en fazla tiitün ihraç etmiıtir. 

1933 senesinde tütün yetiıtken memle 
ketlerden Mısıra 4872159 kilo tütün İl· 
hal edilmiıtir. Bu milı:clardan 1193849 
lı:ilo•u memleketimize, 1094976 kilosu 
Yunanistana, 1010846 kilosu Japonyaya 
694886 kilo Çine, 470233 kilosu Bulga
riıtaııa, 258862 kiloau Ruıyaya 217185 
kilosu Amerikaya, 31322 kilo diğer 
memleketlere aittir. 

933 aenesinde Mıııra yaptığımız bu 
ihracatın kıymeti ı20130 Mmr liraaıdn-. 

Viyan ada 
Atlı müsabakalar 

Zabitlerimizden mürekkep 
. bir grup ta iştirak edecek 

Eylülün •on haftasında Viyanada ya
pılacak beynelmilel atlı müsabakalara bi
nicilik mek:ebi zabitlerinden bir grup 
iıtirak edecektir. Bu grup müıabaka eki
bini teıkil eden mü!Bznrı Cevat, müla
zun Sadrettin, müllıım Eyiip, miiliznn 
Salim, yüzbaıı Cevat beylerden mürek· 
keptir. 

Zabitlerimize antrenör M. Taton da 
refakat edecektir. Gurup beraberinde 13 
at ııötürecektir. 

Zabitlerimiz cumarteıi günü ıehrimiz .. 
den hareket edecekler ve i.lıi hafta ka
dar Viyanada kalacaklardır. Müaaboıka 
eylüliin aon haftasında b.tlıyacak ve teı 
rimevvelin birinci haftasında devam e
decektir. 

Nüfus memurları ara
sında değişiklikler 

Niifua memurlukları arumda bazı de· 
iitildikl ... yapılJDJftır. 

Eyüp Nüfus memuru Naim bey Alem
dar nahiyeai nüfus memurluğuna, Alem
dar naJüyeai nüfus memurur Hüsnü bey 
Beyazıt nüfu, memurluğuna Beyazıt 
n~yesi n";fuı memuru Basri bey Kü
çükpa~r nüfuı memurluğuna, Küçük pa 
zar nufus memuru Salim bey Çekmece 
nüfus memurluğuna, Çekmece nüfus me
muru lımail bey Alemdar nahiyesi nü
fus memurluğuna tayin edilmişlerclir. 

Burgaz ve Heybeliada nüfus memur
luklan lağvedilmiıtir. Burgaz nüfus me
muru Cevat bey Alemdar nahiyesi nü
fuı memurluğu refikliğine, Heybeli ada 
nüfus memuru Naci bey Fener nahiyesi 
nüfus memurluğu ~efikliğine, Adalar nü
fus katibi Şakir bey Uıküdar nüfus ka
tipliğine, Alemdar nüfus kah'bi Riza bey 
de Eyüp nüfos katipliklerine tayin e
dilmi_ıler~. Nüfus iılerinin fazlalığı do
layısıle dıııer nüfus memurluklarından 
bazılarına yardımcı memurlar verilecek
tir. 

Yü.ı bin liralık bina ve 
eraz.i istimlak edildi 

Beldiye, Y enibahçecle yapacağı . stad
yom için lizım ııelen iarimlMôıh ilana! 
etmitt'r. Stadyom için, Gureba hasla· 
haneırinin önünden baılayarak sunı ka
dar uzanan Te iki kilometre uzunluğ-
cla n yarım kilometre ııemtliğinde lıir 
..ıı.da yüz bin lirııbk sazi ve bina »
timlik edilmiıtir. Evbf idaresi ele Stad 
yom için belediyeye bir çayır verecektir. 

Belediye, ıimdi ıtadyomun inıaatı i
çin cliier hazırlıklara baflamııtır. 

Bina vergileri 
1934 seneoi bina ve arazi veıııiJerinin 

tahaili için evvelce tayin edilen taksit 
müddetleri değiıtiriJmiıti. Arazi verııi· 
si taksit müddetleri Çatalca, Silivri, 
Kartal, Şile, Yalova ve Bakırköy kaze
lanna mülhak köylerde eylül ile nisana 
binılaldığından buralarda tahsilata baı
lamnıJbr. Bina verııil<ll'inin de lstanbul 
ve mülbakabnda, eylül ayı iç.inde toplan 
ması kararlaıtn-ılchğmclan bu vergilerin 
tahsiline bqlanmı§br. 

Yenikapı - Marmara 
kanalizasyonu 

Fatihte, •urlardan itibaren, Yenikapı· 
dan Marmara sahiline kadar 4 kilometre 
uzunluğunda büyük analağ8Dlll İrı§aatı 
bitmi1tir. Kanalizasyon ıirketile ıtktedi
len yedi buçuk milyon liralık kanalizas.. 
yon İn§aatr yakında tamamen bitnıiı o
lacaktır. 

Mesai saati 
Teırinievvelden ibl>aren belediyede 

lothk ~ saati t:atbilıiııe batlanacak
tır. Sabahlan msai 9 - 12 arasında, öğ
leden aonra mesai de ı3 - ı7 ımuın
da olacaktır. 

Bozuk kantarlar 
Belediye son zamanlarda esnafın elin

deki luıntiill'lan muayene etmeğe baıla
UUfbr. Muayeneler neticesinde, bazı es
nafın el.iııdeki kantarların bozuk olduğa 
anlatılrmt Te cürmü meıhut yapılarak 
bu ııibi kantmiar müsadere edilmqtir. 
Bu kısnn esnafın kantar topu cle.ıilen 
hileye baı vurduklan anlaıılnııfbr. Bu 
ııibiler pddetle tecziye edilecektir • 

Kafesler kaldırılaeak . , 
Bazı evlerde, eskiden kalmıt olan ka-

feılerin kaldmlması, bir müddet evvel 
belediye meclisinde menuu balısolınut 
bu igin bir kanbn İJİ olduğa anlapJmııtı. 
Belediye, aon zamanlarda tetkikatı iler
letmiı ve son hıhıssıbha kanununda, ev
lere bol güneş girmesini temin eden kay· 
da istinaden, evlerdeki kafeslerin kaldı
nlabileceği anla~ılmıttır. Belediye yakın
da, bu hususta "lakadarlara tebliğat ya
pacaktır. 

-o-

Hüsrev Bey avdet etti 
iki ay evvel berayi tedavi Fransaya 

ııilnDş olan sabık Tahran biiyiik elçisi 
Hüırev bey refika.aile dün Ceneve tari
kile §ehrimize avdet eylemiıtir. 

İstanbul panayırı 
. 

Şehirle mütenasip 
binasına ihtiyaç 

seri• 
var 

Ticaret odası umwni katibi V ... bi 
bey oda meanuaımın aon nüa.haımda 

ortaya ıayaru dikkat bir teklif koymuı

tur. Vehbi bey lstanbulım iktisadi, be
ledi, coj'rali vaziyetini göz önüne ala~ 
rak bir "lstanbul panayrn., nın kurul
masını, hem de derhal kunrlmasmı za. 
ruri göıtermektedjr. 

Vet.bi bey, milli sanayi birliğinin her 
sene Galataaarayda açtığı "panayır -
ıergi,, yi de me•zuu bahsederek diyc::w 
ki: 

- lstanbulda bir "aerıri ve panayır., 
küıadı meselesi ticaret ve sanayi odamı
zı ötedenberi iıııal eden çok mühim bir 
mevzudur. Odamızın 19?.8 kongresinde 
ba mevzua ehemımyetle temas edilmiı
tir. 

Vikıa odamızın müzahereti '"' milli 
sanayi birliiioin tqeebiisile tehrimizde 
her sene yerli mallar aerııisi açılmakta
dır. Fakat bu serııi teknik minasile bir 
(sergi - panayır) olmamıftır. Şehrimiz 
de bir (serci - panayır) mahalinin bi
na ve teaisabrun mevcut olmamaıı ela 
ayrıca nazari dikkate alııımak lizımdır. 

lstanbulumuza bakalnn: lslanlıul ye
di, sekiz yüz bin niifualu en büyük teh· 
rimizdir. 

lıtanbul, ithalat ve ihracat ticaretimi
zin mühim bir merkezidir. lstanbul, mil
li sanayiimizin kuvvetle inkitafa baıla
dığı bir ıehirdir. 

lstanbul beld.iyeai, altı, yedi milyon
luk bütçesile diier belediyeler arasında 
mümtaz bir mevki tutmaktadır. 

lstanbulun elli senedenberi yqıyan 
bir ticaret 'Ye sanayi odası vardır. 
. lstanbulcla on senedenberi Y"Jıyan bir 
tıcaret borsası vardır. 

İ&tanbuldaki nukut Ye kambiyo bor
sası yegane mali borsamızdır. lıtıınbu
Jun iktiaati mi.i"ııeıe)eri içinde noksan .. 
lığı aıikar bir ıurette ıöze çarpan "İs
tanbul panayırı., dır. 

"İstanbul panayırı., hem ıehrimiz hem 
de memlekat için arbk seriye brrakıla
nuyacak bir ihtiyııçbr, 

MAARIFTF.. 

Yeni bir 
Enstitü 
Hukuk fakültesinde ye

ni bir enstitü · 
tedrisata başlıyor 

Hukuk fakültesine bağlı iktisadi ve iç
tmıai ilimler enstitüsü bu seneden iti· 
baren tedrisata haıbyacaktır. Enstitüye 
yeni talebe kayıt ve kabulüne baılamnıt· 
tır. Enstitü bir takım ilini nqriyat ta 
yçacaktır. Enstitiicle, doktora Ye serti· 
filıa tedrisat olmak \U:ere iki türlü tecl
riaat yapılacaktır. 

Doktora kısmı, hukuk fakültesinden 
mezun olup ta doktora yapacaklara malı 
•us olacaktır. Diğer taama yine hukuk 
fakültesi ile beraber yüksek ticaret ve 
iktisat ve mülkiye mektebi mezunlan ve 
talebeleri devam edecektir. Hususi sertj.. 
fika almak için -ı..bsil müddeti bir şene
clir. Enstitüye ginnek için ecnebi lisan
ılarclan birini bi.lmek farttır. Bu ensttüde 
profesör M. Röpke, Keuler, Rüslıon ve 
lill'ahim Fazıl, Muhlis Ethem, Hikmet, 
Rem, Saclrk, Şükrü, beyler tedrisatta 
bulunacaklardır. 

Enstitüde, tedrisattan altıka içtimai 
*tiaaclj sahalarda bir çok ilmi ar8Jlırma 
bıT yapılacaktır. 

imtihan tekrarlandı 
Gazi Gaman Paıa orta mektebinde ev• 

'Yelce yapılan r;yaziye imtihanında mu
Taffak olamıyan 72 talebenin İmtihanı 
dün mektepte tekrarlanmışta. imtihan
da vekaiet umumi müfettiperi, mümeyiz 
ler, mektep müdürleri, muallimler ha· 
zır buhmmuılardır. Diin yapılan imti
handa eı.-; tal«>e mnvaffak olmu§tur. 

ikmal imtihanlarından da 
dönenler fazla 

Şehrimizdeki lise n orta -*tep mü
dürleri teırinievvel haftasında Galatasa
ray lisesinde, içtima yaparak, mekteple
re yeni kayıt eclilmiı talebeleri müsavi 
bir tekilde mektepler aranııda t:.akaim 
edeceklerdir. 

Bu sene orta mekteplere çeri< talebe 
müracaat etmektedir. 

Lis ve orta mekteplerde bakalorya it.
mal imtihanlan lıugiin bitmektedir. Bu 
sefer de, imtihanlarda dönen talebe fu
ladır. Elı:aeri talebe bir denten dönmüı
tür. Bir dersten muvaffak olamadığı için 
mezun addedilen bu gibi talebe, Maarif 
Vekaletine müracaat ederek, kendilerine 
bir kolaylık ııöıterilmesini istiyecdder· 
dir. Bu kabil talebe, döndükleri denin im 
tihanını ııelecek sene vermek ıartile, ken 
dilerimn mezun addedilmesini ve yüksek 
mkteplere girmelerinin temin olunmala
rmı istiyeceklerdir. 

V d<.aletin bu vaziyet kar§ısında ne 
karar vereceği henüz malUın değildir. 

Fakat ııeç<oı senelerde, bir dersten dönen 
talebe yüksek mekteplere muvakkat ta
lebe olarak kaydedilnıq . ve o sene sonun
da .,...,ıce döndükleri dersin imtihanını 
-.erınS ıureble, bulundukları fakültede 
de İmtihanlara kabul eclilmiılerdi. 

Muallimler arasında tayinler 
Onivernte doçentlerinden Cahit Arif 

bey lstanbul lisesi riyaziye muallimliği
ne, Fransada fizik tahsil eden Yakup bey 
lstanbul li•esi fizik muallimliğine, Do
çent Ratip bey latanbul liseai riyaziye 
muallimliğine, l ıtanbul lisesi 1 ngilizce 
muallimi Matai ve felsefe muallimi Ce -
mil sena bey Hayclarpaıa lisesin~ tayin 

· edilmitlerclir. 
Orta tedriıat kadrolan tebliğ edilir

ken, kendilerine tezkere gelmiyen mual
limler, oldukları mekteplerde ipka edil
mit demektir. 

Hukuk faku :tesinde imtihanlar 
Dün hukuk fakültesi ikinci sınıfta hu

kuk baılangıcı tarihli imtihanı tahriri O• 

larak yaprlımıtır. İmtihan sabahleyin 
baflmnıt 12 ye kadar sünnÜ§tiir. 

Mühendis mektebinde elek
tro-mek~nik şubesi 

Mühendis mektebinde lıu sene açıla
aık elektro mdranik fUbesine almacak 
talebeler umumi ~ mubtdif e
lektrik aena.yi fabrikalarında devam et
mektedirler. Yeni elektro mekanik ens
titü•ü için bir dizel makine daireai inıa 
edilec*tir. Bu enstitü, memlekette e
lektrik mühendisi ihtiyacını karıılamak 
üzre en büyük bir enstitii haJiai alacak
trr. 

Mısır kralının 
Kava!a seyahati 

-<>--

Mısır sefiri ve kolonisi de 
Pireye gidecekler 

Mehmet Ati Paıanm, Yunan hükümeti 
tarafından KaYalada rekzeclilen heyke
linin küfit resminde hazır bulunmak Ü· 
zere, Kavalaya ııideclk olan Mısır kralı 
Fuat Hazretleri tqrinievvelin ilk ıün
lerinde Mısırdan hareket edeceklerdir. 

Mısırın Ankara sefiri Aptülmülk Ham 
za Te Mııır kolonisi Kral Hazretlerini 
karıılamak üzere IC§rinİevvelin ilk fıaf. 
tasında Pireye ııideceklenlir. 

Kral Fuat Hazretlerinin bu seyahatle
ri münasef>etile memleketimizi de ziya
ret edecekleri hakkında çıkarı ıayialar 
\eeyyüt etmemi,tir • 

POLISTlf.. 

Metresini on altı 
Yerinden vurdu 
Sebep kadının kendisile 

beraber 
yaşamak iatememeıidir 

Evvelki gece Şiılide bir cinayet ol
muı. Sadettin isminde bir balıkçı çırağı 
Fatma ismindeki metresini on altı yerin
den yaralıımııtır. Fatmanm yaralan çok 
ağırdır. Bir bıııa)< dm-besi böbreğini 
kesmiıtir. Yakımın talrkilcatma nöOetçi 
mücldeiwnumisi Şefik bey -..:ziyet etmiı· 
tir. Sadettin derde•t edilmqtir. 

Cinayetin sebebi Falmarun yedi, -
itiz ay beraber oturdnğu Sadettinle ııe
çinemaniı ve ouınesinin emıe luıçmıı ol
maucbr, 

Sadettin bu iftiraktan çok müteessir 
olmuı. Fatınaya bir kaç kere ymuna 
döımıesi için ya)vanıııı, hepsinde de ret 
cevabı almııtır, evvelki akıam yine Fat
maya giderek yalvannalanru tekrar el· 
mit. yiDe ret ce.abı alınca, biçağıru çe
kaek kadını on alb yerinden yaralamıt-
tır • 

Yankesici 
Usküdarda oturan Recep efendi iunin 

de bir zat enelioi gün maliye ıubesinden 
aldığı ı40 lira ~üç aylık maaımı, 
eve dönerken çaldn-mııbr. Zabıta ba a· 
çık ııöz yan.keaiciyi aramaktadır. 

Çarpan otomobil 
T or4<um efendi isminde biri 942 numa 

ralı huıusi otomobili ile Galatada eski 
sümrük c:adeleainden ıeçerken Pangaltı
da oturan Fethiye hanıma ?"Pmıt. sol 
kolundan ve bacağından hafif •urette 
yaraJamrıtır. 

Elini makineye kaptırdı 
Galatada Şigltanede Meyit yokuıunda 

ev tamir etmekte olan manutj'oz 1 mıail 
efendi çerçeveyi l<eserken eıini makineye 
kaptımuı, parmağından yaralandığın
dan lnıı!liz hastahanesine yatırılmıştır. 

Çukura duştu 
Galatada Şithane tramvay c:addeainele 

çalıfmalrta olan n Kasnnpaıada oturan 
&yram efendi kazaen çukura dütmüt 
ve muhtelif yerlerinden yaralaıımrıtır. 
Tedavi iç.in Beyoğlu hastahanesine kal
clrrılmıttfr. 

Yapılan tenzilat 
Kafi görülmüyor 

Dün Şark Demiryollan ida
reıinde bir içtima yapıldı 

Şad< demiryollan yolcu ücretlerinde 
yapılması mukarrer tenzilat hususunda 
Nafia bat müfettİJliği ile fİrl<el arasın· 
da ehemmiyetli müzakerelere ııiriıilmit
bulunulmaktadır. Aldığımız malômata 
söre; Paristeki merkezin kabul ettiği 

tenzilat mikdarı Nafia vekaletince Şark 
demiryollarmm hususi vaziyetine tam 
namasile uygun ııörülmemektedir. 

Büyük hatta yapılma11 tasarlanan 
tenzilat, yalnız gidiı veya yalnız gelit 
üuetleri üzerinde % 30, gid.iı gelit üc;. 
rtleri üzerinde de % 50 mikdarmdadır. 
Buna &Öre; Uzunköprüye birinci mev• 
kide gibne fiatlan 11 kiisür liradan 700 
kuruıa inecek, ve gidiş ııdiı Ücretleri 
de 14 liraya dü,ecektir. Filvaki bu mik
dar, Devlet demiryolları ücretJerjne na• 
zaran daha fazla ucuzluk göstemıekte
dir. Fakat, bu hattın hususi vaziyeti 
göz önünde tutulmakta, otobôs rekabe
ti de nazarı itibare alınarak tenzilat nis
betinin arttınlması noktasında ısrar edil
mektedir. 

Maamafih tenzilat imkiınları araıtı· 
nlırken, h.,.. hangi bir hasılat eksikliği
ne de meydan -.erilıniyecektir • 

Dün bir içtima yapıldı 
Dün öğleden sonra Şark demiryolla

n idaresinde, kumpanyanın direktörü 
M. Paskal'm da iıtirak ettiği bir içtima 
yapılmqtır. Bn toplamıda, Nafia bat 
müfettiıi Faik Bey vekaietin tenzilat 
hususundaki noktai nazarım yeniden ı.;ı. 
dirmit ve tesbit edilen tell2İlat mikda
nnm lifi olmaclıima İfB.J'et ebniıtir. 
Oğnondiiimi:ze ııöre. kımıpanya P.-is· 
teki merkezi ile yeniden temasa ııirit6o 
rek bu husustaki karıırmı tekemmül et· 
tirecektir. 

Sineklideki yangın 
Geçen ayın son haft:aaında Sineklide 

İstsyon civannda lokmnotifia laTJICIII"' 
lan yiiziinden bir yanııuı çıkmıf, 800 
metre derinliğinde, 300 metre ıreniıli
ğinde bir sahadaki arazi yanrruıtr. Na
fia bat müfettiti Faik Bey yanıımm çı· 
kq sebebi etrafında tetkiklerde bulun
mak üzere buııünlerde Sinsliye side
cektir. 

Diier Nalia i,Ieri 
Nafia vekileti, Anakrada inıaaı mu· 

karrer büyük telsiz istasyorua için ha· 
zırlıldara batlarmfta. Bu İstasyon için, 
bir milyon 200 bin lira sarfedilec:ektir. 

Diğer taraftan, daimi tramvay tari
fesinin tesbiti hususunda ilk müzakere
lere giritilmittir. Bu temaslar Anka
rada neticelendirilecektir. 

Elektrik tarife komisyonu, üç ay
lık toplanışını yakında yapacaktır. Bu 
nu müteakip, tramvay tarife komis
yonu da içtima edecektir. Daimi ta
rifenin teıbitinden sonra, tramvay üc
retleri bu komisyon tarafından tek
rar gözde rı geçirilecektir. 

Otobüs.er! 
l•tanbulun, bu otobüs derdin

den çektiğini bir lstanbullular, bir 
de lstanbul sokakları bilir; otobüı 
,ehrimizde koca bir meaeledir. 
Her /sl.anbulla bir otobüu.ededir. 
Her lstanbul sokağı otobüsün al
tında biraz daha ütülenmekte, her 
lstanbul eui, otobüsün sesini u
zaktan duyar duymaz korkudan 
saraılmağa, titremeğe ba#amak
tadır. 

Medeni :şehirlerde otobüs, asri 
uesaiti ııakliyedendir. 

Fakat lstanbul gibi medeni bir 
fehirde otobüı ırgatların taf lafl· 
dığı çekçek arabalanmn cızmanı
dır. Kodamanıdu. 

Ntwl ki lataınitin azmam Or
kina. olmu,sa. ç~ek arabaları
nın azmanı 4/a lstanbulda otobüs 
haline gelmiftir. 

Otobüs, bir heyülaaır. ismi uar, 
llÜCudü var, cüueai var, heybeti 
var lakat maalesef kendisi yok
tur. Şehriıı umumi hizmetlerinde, 
intizama riayet etmeyen, taahhü
datını yapamıyan, halkın değ", 
daima kendisinin menlaatiııe hiz
met eden bir nakil vasıtasının hik 
met vücudü yoktur. 

Size vapuru kaçırtan, siz.i gece 
yarısı yol ortasında saatlerce bek
:eten bir nakil vasıtası, nakil ua
sıtası değil kazanç vaııtasıdır. 

Vah.tile deniz vasıtaları da böy· 
le idi Bir vapurun bir limandan 
ne zaman kalkacağı, o limana ne 
zaman egleceği kat'iyetle biline
mezdi. Vapur mÜfteri bulursa kal
kardı. Müsteri olana kadar bek-
lerdi. ' 

Büyük limanlar arasında bu 
böyle olduğu gibi, şehrin içir.deki 
üke:elerde de böyle hareket edili
yordu. 

Zuhurat postaları ne idi? 

Fakat bir fehir halkının, bir 
memleket halkının ifini görmui 
İçİll :zuhurata tabi tutulması hiç 
bir zaman doğra değildi. Onan 
için bu mesele derhal düzeltildi. 
Ve "zuhurat'' ın üstüne bir çizgı 
çekildi. Şimdi zuhurat otobüsler· 
dedir. Mü,teri bulursa kalkar, 
miifteri bulmazsa yerinde pinek
ler. 

Kalabalık zamanlarda otobüse 
binmek her adamın kan değildir 
Bunun için evııelemirde gözü açıı 
olmak, sonra pehlivan olmak lô 
zımdır. 

Ak,amlan Kadıköy vapurları· 
na bir bakınız. Bütün vapur halkı, 
daha vapurun iskeleye yana,ma· 
sına bir çok zaman varken halat· 
l.cırı:n üstüne ÜfÜfÜr. iskele ctılma· 
dan, vapur daha yanafmadan sa. 
hile zor ayağı atar. Koşar, ko!'fr, 
Jıo,ar ••• 

Maksat, otobüsler dolmadan O· 

tobüse yetİfmektir. Açıkta kalma· 
malı, aaatlarca ikinci uapuru bek
lememektir. 

Bir gün muhakkak ki feci bir 
kaza olacak, vapur yana,ırken bi ı 
veya bir kaç ki,i denize di:.~ , 
veyahut iskele ile vapur arasında 
kalarak eizlecektir. Bunun mes'u· 
lü otobüstür. Fakat bu mes'ulü 
kimse aramaz bile... O masteri 
leri dolduğu zaman yine ılüdi;ğü. 
öttürür .. 

Düüüt! ... Ve gacırdaya gucur· 
daya, homurdana homurdana yo • 
luna deuam eder •. Po:is geri yan· 
da istediği kadar tahkikat yapa· 
dursun... Otobüste siz bir tek seı 
ifitirsiniz: 

- Bilet! Eleııdüer bilet alalım! 

Mümtaz FAiK 

Kibrit fiatları 10 
Para ucuzlıyacak 

Yeni tenzilat teşr.nievvel
den itibaren tatbik edilecek 

Hükumet ile kibrit firketi arumda 
aktedilen mukavele mucilılııce kıl>rit fi. 
atlan doların p1o, ve ini,Sne ııöre tes· 
bit edilmektedir. Maliye Vekaleti ge· 
çenlerde dolana sukutunu il ... iye sürerek 
prketle müzakereye Sİrifıııİf ve neticede 
büyük kutular 70 paraya ve küçük ku
tular da 60 paraya indirilmiıti. Maliye 
-.ekiletince ahiren yapılan tetkikat neti
cesinde doların yenic!en bir miktar düt· 
tüğii anlaıılmıı ve bu sebeple fiatlıırın 
bir mikclar daha indirilmesine karar ve
rilmiıtir. 

Maliye vekileti ahiren büyük kutula
rın 70 paradan 60 paraya, küçük kutula
nn 60 paradan 50 paraya indirilmesini 
ıirkete bildirmi,tir. Yeni tenzilat 1 teı· 
riııi e-.velden itibaren tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan kibrit tirketi, ı:ar.ırda 
olduğunu iddia ederek hükUmetin aor1 

tenzilat kararları aleyhine Şurayi devle· 
te müracaatla Maliye aleyhine dava aç· 
mıttı. Bu duanın yakmda bakılmasına 
ltatlanacaktır. 
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Şehir Meclisi azaları Ölende mi, Öldüren· 

FREfi'RtK MARCH 
SiL VIA SIDNEY 

gibi iki dahi ırtist 
intihap için rey isteyen bir teh.ir 

meclisi azasına tU mevzuları tetkık 
edip etmediği haklı olarak sorula
bilir: 

A - Şehrin coğrafi vaziyeti. 
B - Şehrin siyasi, iktisadi va· 

ziyeti (milli ve beynelmilel hinter
landları dahil). 

C - Şehrin iktisadi bünyesi. 
D - Şehrin tabii gelir memba-

ları. . 
E - Şehrin senelik umumi gelı

ri ve mahiyeti. 
F - Şehir nüfusu ve keyfiyeti. 
G - Şehrin senelik gelirinin 

,ehirliler arasındaki inkısam nishe· 
ti ve vasatisi. 

H - Şehir nüfusunun tehir geli
rinin istihsaline ittirak niıbeti. 

Hatta kendisinden bu mevzuları 
telakki tarzı bakında da izahat is· 
tenebilir. 

Mese.a; bir tehirciye göre; İstan
bul, şeb. i Karadeniz kıyr ve Akde
niz şark memleketleçinin tabii bir 
tevzi merkezi ve Asya - Avrupa 
mübadelesinde Karadeniz yolları
nın ortasındadır. Ve sadece bu ba
kımdan bütün bu Karadeniz kıyı 
ve Akdeniz şark memleketlerile 
uzak Asya yolları lstanbulun iktisa 
di hinterlandıdır. 

Bu hareket noktasına göre; e
ğer 1stanbulda iyi bir liman tesisa: 
tı yapılı. ve çeşitli büyük sanayı 
kurulursa, lıtanbul bugün kendine 
rakip bir vaziyette inkitaf eden A~
ve Karadenizin bütün yabancı lı
man gelirlerini (mesela Pire, Var
la, Köstence) kendine kazanabilir. 
Hatta İstanbul limanı, Kara ve de
niz yollarının iyi ve ucuz tarifelerle 
ve bol nakliye vasıtalarile teçhi
zinden sonra Ak ve Karadenizde 
kurulmakta olan Türk limanlarile 
üstün bir rekı.bet yapabilir. 

Bu memleketlerde ve bunların 
hinterladlarında muvaffak bir pa
zar mücadelesine giritebilir. 

1 tanbulun bu coğrafi ve iktisadi 
vaziyetini ba,ka türlü izah eden te
lakkiler de vardır. Mesela bir baş
ka ,ehi.ci Türkiyede şehirler bil
hasa büyük şehirler meselesini; 
A-Millileten Türkiyenin ve milli 

hiç bir Türk şehrinin gayri milli 
menfaatleri veya milletler aleyhi
ne menfat!eri yoktur. Türkiyenin 
1920 denberi inkitaf eden tarihi, 
siyasi hudutları içinde bugünkü 
Türk devletinin kuruluşu, 

Ayni zamanda Türkiyenin yeni 
bir cihanı telakki tarzının neticesi
dir. 

Türkiyenin bu cihanı telakki tar
zı bize bir taraftan Türkiyenin mil
li cihazlanma hareketinin mana
larını verirken diğer taraftanda ci
hazlanan milletlerin gelc;cek sene. 
lerdeki mübadele karakterini ve 
hacmini verir. 

B - Türkiyede menfaatleri ve 
temayülleri biribirinden ayrı tehir
ler değil; menfaatleri ve temayül
leri biribirini tamamlayan tehirler 
vardır. 

Tü;kiyede hiç bir fehir başka 
ıehrin karfııına çıkarılamaz ve hiç 
bir Türk tehrinin memleketin müt
terek fenfatlerinden ayrı, menfaat
leri olamaz. llh ... ilh .. 

Diye ortaya koyabilir ve tehir 
için tatbikini faydalı gördüğü ted
birleri bu noktadan hareket ederek 
izah edebilir. 

Şebi: ciler arasında "tehirli,, te-

lakkisi de biribirinden farklıdır. 
Bir fehirci; 

"Şehirli, tehirde evi olan insan· 
dır, der ve tehirlilik vasıflarını; 

"Şehirde evi olan insanın fehir
le ve dolayısile memleketle bera
ber kaybedeceği bir şey vardır. Bu
yüzden tehri ve men;ıleketi için fe
d,.karlıklar yapar. Apartımanlarda 
oturanlar. l.olayl:kla proleter olur
lar. Bunların ~·nı{ kınleri tehri ve 
memleketi tehlikeye sokabilir .. ilh .. 
ilh .. .,, 

Diye 'inlıı.hr. Buna \cartı olan te
lakkilerden biri de şudur: 

"Şehirli, tehirde yatayan, gıda 
ihtiyacını tehrin te,l:ıir haricinden 
temin ettiği gelirle gene tehir ha
ricinden temin eden insandır. Se
hirlilik bilhassa iktiıadi bir va;ıf
tır. Avrupanrn büyük tehirlerinde 
görülen sınıf kinleri ve vatandaş
ların vatan müdafaası itindeki eh
liyetleri basit bir ev mülkiyeti çer
çevesi içinde tetkik edilemez .. ilh .. 
ilh ... ,, 

Misalleri çoğaltnı.ak, tehirlerin 
iktisadi bünyeleri, hinterlandları, 
gelirleri, gelirlerinin mahiyetleri 
ve inkısam niıbetleri ilh. ilh ... hak
kında ortaya konan telakkiler ara
sında mukayeseler yapmak müm
kündür. Fakat ben bu yazıda bu. 
nu yapmadım. Ve böyle çalıfmağı 
faydalı bulmadım. Ben bu kısa not
larla; şehir meclisleri intihabında 
reylerini kullanacak arkadatları
ma. 

Bir şehir meclisi azasının tehre 
faydalı olmasının nelere bağlı ol
duğunu göstermek isterim. 

Neşet HALiL 

Bugünkü program 
ISTANBUL' 
18,30: Pliık neıriyatı. 19,20: Ajanı hab~rleri. 

19,30: Türk muıilci netriyatı (Kemal Niyaai, 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyen, Jıftnım· 
lar.) 21: Selim Sırrı Bey tarafından lı:onferana 
21,30: Keman konseri: (latanbul konıervatu· 
T&r mualimlar-inden Ali Se:u.yi bey ve stüdyo 
orlıı:eatraaı.) 

223 Kbz. VARŞOVA, ı345 m. 
20: Vilnadan naklen t•rkılar. 20,20: Muhte• 

J;f babôıler. 20.30: Plik, 20,45, Mubioüf ba

de mi? 
Suç ölende mi, öldürende mi? 

Derler. Şu bir kaç dizilik (1) ya
zıyı birlikte okuyalım: 

"Zehra Hanım adında biri, 
dün Davutpaşada durak yerinde 
tramvay durmadan atlamak iste
miş ve tekerleklerin altrna yuvar
lanmıftır. Zehra Hanım, ağır ya
ralanmıf, hastaneye kal.-fırılmı,.a 
da biraz sonra ölmüştür." 

Siz, bu Zehra Hanıma acıdınız 
mı? Acımamak elde değil, diye
ceksiniz. ôyledir amma, ölümü, 
kendi isteğile arayıp bulanlara a
cımak pekte doğru değil. Tram
vayın durmasını beklese sanki ne 
olurdu? 

Y oUarında bir sürü tramvay, 
otomobil, kamyon işleyen kent 
(2) lerde yürürken insan, biraz 
da sağına soluna bakar. 

GARiP 
BİR AŞK 

filminde, buıılla 

MELEK 
Sinemasında [2690] 

tsu S (t.ski t;lorya) 
aktam ara y sinemasında 
U:\ITED ARTISTS in Franmca muh
teşem bir filmi ve RONALD COL· 

MAN'ın fevlı:altde temsili olan 
KİBAR HIRSIZ 

Meşhur bir kibar hırsızın aşlı: macera· 
lannı tasvir ediyor. 

lıiveten: FOX lıalilıuır dlln· 
ya havadisleri 
Fhtl,.r: 31 ve '\O' nru~tur [26941 

• Tramvayın apansız, önüne çı
karsan, altına düşer, ezilirsin. Dur
madan inmeğe kalkarsan, teker- .. --~ Düa akşamdanberi .__ .. 
feklerin arasında kalırsın. S O M E R 

iki tramvayın ara yerinden ge- (Eski Artiıtik) ıinemaaında 
çeyim dersen, ayağın kayar, tah- Ç k ld 
talı köyü boylarsın. Bunları kedi- ap ın yı iZ 

ler, köpekler bile bizden iyi bili- CLARA BQW'un 
yor. Yollarda, bunca kedi, köpek Temsili muhtefem' 
var. Yılda, kaç tanesi, tramvay al- GÜZEL FATMA 
tında kalıyor! 

Azıcık gözümüzü açmak yeter. Franıu:ca filmi muvaffakiyet· 
Gerçek, bir takım çörtlük (3) ler le devam ediyor· 
vardır ki onlardan kaçılmaz. Sö- İliv•t '" FOX JURNP L 2693) ı 

Ben burada, kaçınması kolay olan İstanbul kumandanlığı sa • 
züm böyle çörtlükler için değil. . 

1

, 
ölümlerin lalını ediyorum. l 

tınalma komisyonu ilan arı 
Genç, yaşlı, kim o:ursa olsun, 

tramvaya inip binerken, telesik 
(4) etmemeli. Beklemeli, iyice 
durduktan sonra inip binmeli. 

Yaya kaldırımları, dururken yo
lun ortasından gittikçe, otomobil 
karşıdan gelirken; üstüne doğru 
yürüdükçe basamaklarda üst üste 
yolculuk ettikçe, daha böyle çok 
çiğneniriz. 

Şuna göz önünde tutmak ge
rek ki, vatman, fOlör, sürücü bizi 
kendimiz kadar düşünmez. 

lıl.a1er. 29,58: Spor. 21: Hafi.f orkestra konseri. ölmemek istiyorsak, görünür, 
21,45, Haberler. 22, Senfoaôk popüler orkeıtr.a o"lu"mlerin yolumla aurmflyfAlunf .. , 
lr.onaeri. 22,45: Musahaı.e. 23: Reli.lamlı kon 
ıer. 23,ıs, Danı muı;ı.ı.; 23,45, Muıab.abe. 24, Çörtlük geldiği zaman: "Ben ge-

İstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıt'at hayvanatırun ih
tiyacı için (207) ton saman 
kapalı zarf usuliyle 14 Birinci 
Teşrin 934 Pazar günü saat 
16 30 da indirilmesi yapıla
caktır. isteklilerin teminat ve 
teklifnamelerini vaktinden ev 
vel ve şartname ve nümuneleri 
görmek üzere de her gün Fın
dıklıda komisyona müracaat
ları. (133) (5864) . .. . 

os, Dan•m devamı. ı · liyorurn" demez. Gelme.sile götür-
823 Khc. BUKREŞ, 3414 m. , b. ol ._ 
13 - 1'5 Cüntlüz: neıriyab. 18: Popüler Ro- men. ar ur. 

men muıôkôıô. 19: aHberler. 19,20, Stelôan M. SALA.HADDiN 
Matz:a orkestrası. 20: Oni-...eraite. 20,15: oKn· .. 
fara.na. 20tl0: Plü: ile R.i.fbard Waıner.in üç 
perdelik ' 1TANNHAEUSE1t., ooeraaı 

686 Kbz. BELGRAT 437 m. 
20: Orkestra refaktile ıarkılar. 20,30: Rek· 

ljmlar. 20,40: Leharın uDaa Land des Laa· 
chelma,. operetinıılen fantu.iler, 21: Musahabe_ 
21,30: Kralıo takımı tarafından senfonik kon· 
aer. 23,30: Siıan muaikiai. 

638 K~z. PRAG, 470 m. 
20: aHberler. 20.10: Gençler için konıer. 20, 

35 Felsefe. 20,50: Plilc. 21,05: Musahabe, 21,10 
Kopanhanstan naklen radyo orkestrası. 22: 
Musahabe. 23,25: Milino•sk7 bando orkeatraıı 

23e Kbz. LOKSEMBURC, 1304 m. 
Alman akıamı. 21,40: Kar191k musiki 21,18: 

Alman musikisi. 23: Taıannili Alman musiki· 
si. 23,30: Dana plik.ları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20.20: Budapeıte konser orkeatraai. 21,SOı 

Harice bir balnı. - Çift piyano konseri. 23: 
Haya raporu. 23,20: Pli.k. 24: Sil'an musiki.ti 

704 Khz. STOKHOLM 426 m. 
20,30: Musahabe. 21: Orı konseri. 21,30: 

Radyo ti7atroıu. 23: Piyano refa.lıcatile taıan· 
nili aoliıt konıer.i. 

638 LAGENBERG, 456 m. 
21,10: Senfonik konıer. 21,30: Mua.iki •• 

aö:r:lü neıri7at. 23: Haberler. 23,20: Neteli mu· 
siki. 24: Baclun eaerlerinden bir musikili tem· 
ail. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21,45: Karııdc: konter. 23,30: Dana muıiki· 

si. 24~ Haberler. 
MILANO TORINO TRIYSTE FLORANSA 
20.30: Hafif karııık mutiki. - musahabe 

- Pl&k. 21,45: "in terra di leaaende,, iıimli 
opera (Roccanın eserlerinden.) 

841 Khz. BEDLIN 357 m. 
20: Ya11ı aazlar lconıeri. 20,40: Aktüalite. 21: 

(1) Dizi = satır (2) Kent = aehir 
(3) Çörtlük = kaza (4) telesik=oacele. 

Haberler 21,15: Dana .-e hafif mua.iki parça .. 
ları. 23.21: aHDerler. 23,50: Dana musikisi. 

574 Khz. MOHLEKER (SıutııratJ 523 m. 
20: Danı ınuıikiai. 21: Karııık neıri1•t. 23: 

0 Atetle oynama.,, iajmli netriyat. 23,20: Bilme• 
Jiain kj ... 23,35: Haberler. 23,45: Temail. 24,35ı 
Şarkılar. l: Cec• ınuaikiai. 

930 K .. BR.ESLAU, 316 m. 
20: Dana muaikiai. 21: Günün kıaa haber .. 

leri. 21.10: Kantık netriyat. 22: Umum.l halk 
dana muaikiai. 23,.20: Haberler. 23,45: Dana mu· 
aikiai. 

I03ı Khz. KONIGSBERG 291 m., 
20 Plak taıanni, 20,30 Gençlere ıöre prol'• 

ram, 21.10 Aktam muaikiai, 22,15 Milli ıarkı· 
lara dair bahia ve muaiki, 23 Haberler, 23,30 
Pli.k, 23,45 Dana muailı:iai. 

904 Kbz. HAMBURG 332 m,, 
20 Sair Hermann Löna'ün ıiirleri, 21 Ha• 

berler. 21,10 Avcıhk netriyab. 23 Haberler, 
23,20 Muıilı.ili neıriyat, 24 Danı muaikiai, 1 
Orkestra lconaeri. 

592 Kh>. VIY ANA 507 m.ı 
20,10 Haberler, 20,30 Hol&er radyo orkeat• 

raaı, 21 ,40 Müaa.habe. 21,50 OaTald ICabaa· 
ta•nın idaresinde Viyana Radyoau'nua 10 ftcu 
111 tenlikleri münaaebetile konaer~ 23 Schram
ınel musikisi, 23,30 Habe.rler, 23,50 Scbram• 
mel konserinin de•amı, 24,20 Dana musikisi. 

785 Kbz. LEIPZIG 382 m,, 
10,20 Paul Linckc:ı•n.in eserlerinden konaer, 

20,35 Müaababe, 21,10 Kanıık konıer, 22 
Memnu MeyTa isimli akeç, 23,20 Haberler, 
23,50 Pi.yano .. Keman aonatları. 

lıtanbul Kumandanlığı kı
taatmın vesaiti nakliye ihti
yacını temin için (25) adet 
çift atlı nakliye araba11 ile 
(25) çift nakliye arabası ko
şum takımı açık münakasa ile 
satın alınacaktır. ihalesi 14 
Birinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15 dedir. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün ve teminatlari
le beraber vaktinden evvel Fın
dıklıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (137) (5894) 

Devredilecek ihtira beratı 
"Tamamı ile 18.stikten gaz maskesi 

imalinde isli.hat" hakkındaki ihtira için 
lktioat Vekaleti Sanai müdürlüğünden 
ıotihoal edilmiı olan 19 tqriniırani 1932 
tarih ve 1492 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir ve yahut icara verilmesi teklif e

dilmekte olmakla bu hususta fazla mm
lUnıat edinmek iıtiyen zevatın lstanbul
da, Bahçekapı' da Tat hanında 43-48 nu
maralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2709) 

ıt• •IU:vet'in Edebi Romanı: 17 cer tekrar söze bqladı ... kıp kırmızı... Uykusuz olduğun 
her teyinden belli oluyor ... Bir ge
ce olsun içine sine sine yemek ye ... 
Sana elceğizimle neler Jıazırladım .. 
Lokantaların yemeğine benzer mi 
hiç! ... Necat annesinin yanına otur
du. Onun ihtimam ve tefkatine ne 
kadar muhtaç olduğunu anlıyordu. 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDİN 

Hafız ayağa kalkmıttı. Cemaat 
ona imtisal etti. Herkes yanındaki
nin arkasını sıvazlarken Sabriye 
hanım yanında duran Hacerin ar
kasını misilsiz bir muhabbet ve tef. 
katle uvazladı. Tam bu anda kapı
nın önünde Necat göründü. Hacer 
gayri iradi ona yürüyerek kolundan 
tuttu ve annesinin yanına getirdi. 
Kadıncağız bir hınçkırığın sademe
ıile sarsılırken sağ elile oğlunun ge
nit ve levent arkasını daha derin 
ve engin bir •efkatle sıvazladı. Yan 
yana diz çökmüşlerdi. Veladetten 
sonra miraç daha sonra vefat oku
nurken Sabriye hanımın gözyatla
rı dinmişti. Artık hıçkırınıyordu. 

Cemaat, gönül acılarını dindiren 
Allaha ait gözyatlarından aonra 
hafiflemİf, bir halde, hayata de
vam etmek için ölü evinden birer 
birer çıktılar. Evde ana, oğul ve 
Hacer haşhaşa kalmı~lardı. Necat 
gözünün içini' bakan bu iki mü~fik 
kadına söyleyecek söz bulamıyor
du. Sedirlerin dokuma örtüleri, 
ödağacı buharı, kır1'; kafeıler, ma· 

halle arasının durgunluğu, Hace
rin ondülesiz siyah saçları sinirle
rini bozmağa hatlamıftı, Biran ev
vel Suzanın münevver 1 Şakrak mu
hitine kavutmak için sabıruzlanı-

yordu. 1 
Necat artık Arif Beyin apartı-

manına sık srk devam etmeğe bat
lamıftı. Bir iki gün evvel bir gece ' 
gün ağarıncaya kadar Suzanla yan 
yana poker çevirmiflerdi. Pokere 
bayılıyordu Necat ... Bu oyunun da 
iptila haline gelmeğe layık bir zev
ki vardı!... Şimdi mükemmel oy
nıyordu artık. .. Yalnız pokerde de
ğil, her feyde o eski acemilikler ge
çip gitmitti. 

Hacer bütün acılarını saklamak 
istediği sesile gülerek sordu: 

- Artık tiir yazmıyor musun 
Necat? Mecmua da imzanı göremi-
yorum... ı 

Necat bir ha, ifaretile · hayır de-
mek istedi. ' 

- Ya batladığın roman? .. 
- Henüz bitmedi ... 
Bir dakikalık sükutten sonra Ha-· 

- Ben de imtihanlarla mefgU• 
lüm ••• 

- Allah kolaylık versin ... 
Necat saatini çıkararak bakar

ken Sabriye hanım endite ile: 
- Ne o? - dedi - bu gece 

burada kalmıyor musun Necat ev
ladım? ... 

Necat, aım sıkı yakalanm!f gibi 
yerinden fırladı. Burada kalmak?! 
Bu mümkün mü? yerine timdi eski 
bir kanape yerlettirilmit olan ba
batınm demir karyolaıı, ve yetil 
çekmecenin üstünde uluya uluya 
can çekiten ihtiyar mübatirin hırs
la dışarı fırlamıt gözelri hayalin
de gene canlamıttı. O siyah pençe 
gen,. !ot köfelerden uzanarak cildi
ne soğuk soğuk temas ediyormut 
gibi titredi. Burad kalamazdı! 

Sabriye hanım oğlunu elinden 
tutarak oturtmağa çalıtırken: 

- Hiç te öz!emedin mi beni ? 
-·diye inliyordu - Bir

0

gece olsun 
yanımda kal... Odanı güller gibi te
mizledim ... Yatak takımını sakız gİ 
bi yıkadım, aralarına yoncalarla 
levanta çiçekleri serptim. .. Misler 
gibi kokuyor ... Bir gece olsun vü
cudun rahat etsin ... Kim bilir han
gi pis kokonanın evtnde kir kokan 
yat~rda çürüyorsun e.li.dım.,. 
Sena yt~ deiil mi 7 bak gözlerin 

Evet vücudu yorgundu, uykusuz• 
du, ittihası keailmif!:i, lokantalar
da istediği gibi yiyemiyordu, bir 
tiksinme arız olmuttu, ev rahatına 
muhtaçtı ... Annesne cevap verdi: 

- Beraber olmamı istiyorsan be
nimle 'beraber gel ... 

Kadıncağız içinde yerletmif o
lan kararı söküp çıkaramıyacak 
kadar kendi dütüncelerine sadık
tı: 

- Sen doğduğun yere dön! -
dedi - ben komfularımdan, ma
hallemden ayrılmam ... Ne olur! 
biraz daha sabret ... beni de baba
nın yanına gömmeden evevl seni 
istediğim bir kızla evlendireyim ... 

Hag:re seri bir nazar ilittirdik
ten sonra devam etti: 

- O zaman istediğiniz yere gi
dip yuvanızı kurunuz .. 

Necatın gözleri fosforlattı: 
- Anne bu hülyaları bırak ar

tık ... Söz verdiğim insanlara kartı 
mahcup bir vaziyete dütmemi İl· 
••me?:""n heni bırak ııideyim. 

Hukuk Fakültesi , 
• Dekanlığından: 

932 - 933 mezunlarından : 
1326 1311 Reşat Ef. Esat B. lstanbul 

310 Server .. Şakir .. Usküp 1328 
330 Enis 

" Sadık .. Bursa 1328 
414 Talat .. Kamil .. Afyon 1326 
510 Ruhi .. Sadi .. Toros 1327 
544 Nuri .. Yusuf ,, Kuşada61 1327 
469 Omer .. lbrahim .. lstanbul 1329 

Fethi .. Hakkı .. 
1328 450 Orhan .. Enver 

" 
İstanbul 

405 Osman .. Hakla .. Marsilya 1326 
Sadi 

515 Hulusi 
" 

Tahir .. Afyon 1326 
933 - 934 mezunlarından : 

1327 747 Recai .. Ali Galip .. İstanbul 
1329 894 Tahir .. Hasan .. Beykoz 

1063 M. Halit .. Mehmet .. Afyon 1327 
Niyazi 

1329 901 Kemalettin ,, Cemal .. İstanbul 

735 Nahit .. Nihat .. İstanbul 1327 
916 Hilmi .. Hacı Mus· 

" 
Tavas 1326 

taf a 
1329 739 Celal .. Mustafa •• Uşak 

928 Mazlfun .. Cemal .. Kayalar 1327 
870 İbrahim .. Hüseyin " Istanbul 1329 

Hakkı Mekki 
A 'km li h 'l • • .. d 'I ki nıJ1d• vrupaya ı a ta sı ıçt n gon erı ece er meya 

namzet gösterilmişlerdir. 20 Eylül 934 tarihine müsadif pet~ 
şembe günü saat 11 de Fakülteye müracaat etmeleri lüzUfll 
ilan olunur. (5916) 

1 DEVT .FT DEMtRYOLLARI iDARESi iLANLARI ] 

Gidiş - dönüşe mahsus olup Eylül 1934 nihayetinde 
mer'iyet müddeti bitecek olan fevkalade tenzilatlı yolcu t~t 
rifesi -Birinci Kanun 934 sonu na kadar aynı şartlarla teJJl 
edilmiştir. (5912) 

1578 adet Lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarflıt 
münakasası 31-10-934 çarşamba gÜnÜ saat 16 da Ankıtl'11 

idare Binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve J-1111' 
darpaşa veznelerinde beşer lir aya satılan şartnamelerde .,şt· 
dır. (5750) 6142 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
• 

Muhammen Kıyınetı 

KAMERHA TUN : Boyacı sokağında 23 eski ve 
yeni numaralı hanenin nısıf hissesi. 

Lira 
653 

,, Kurtuluş papas sokağında eski 
15 - 17 yeni 7 - 9 numaralı ahşap hane ve 
dükkan. 

495 

FENER : Balat Karabaş vapur iskelesi soka- 846 
ğında kiin 39-41 eski 51-49 yeni nu
maralı dükkin ve iratlı arsa. 

Yukarda evsafı yazılı emlakin 16-9-934 tarihinde tedl' 
diden icra lalınan müzayedesinde mülkiyetlerine talip zuh.ıt 
etmediğinden 17-10-934 çarşamba günü saat on dörde~· 
dar bir ay müddetle pazarlıkla satılmalarına karar verilırı1'' 
tir Talip olanlar bu müddet zarfında haftanın Pazar "' 
çarşamba günleri saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçl" 
lerile müracaatları. (F) (5854) 

Elektrikle işler Siren sa tın alınac•• 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üz~ 
bir siren satın alınması kararlaştırılmıştır. Satın alınma miiJl11' 
kasa talimatnamesi mucinbin ce kapalı zarf usulile olacaktı'~ 
İsteyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartnaıne ti 
alabilirler. Teşrinevvelin on altıncı Salı günü saat on~. 
ihalesi icra edileceğinden talip lerin teminat ve tekliflerile ;:4J 
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olünur. (5 

- Atas böceklerinin arasında -
Necat bir haftadanberi Suzanla 

beraber yqıyordu. Zaten epey za
mandanberi ayrı gayrı denecek gi
bi değildiler. Hergün saat döl'tte 
bulufUP bir sinema matinesinde • 
kendi tabirleri veçhile • vakitleri· 
ni öldürüyorlar, sinemadan aonra 
bir çay veya danı salonunda seki
ze kadar eğleniyorlar, ekaeriya sa
baha kadar da poker çeviriyorlar
ek. Şimdi ortada değİfen yalnız Ne· 
catın pansiyonu olmuttu. Bir hafta
danberi ııenç a.damın etyası Arif 
Beyin apartımanında küçük bir o
daya yerlettirilmitti. Hayatın bu 
tarzına onlar, "asri nişanlılk dev
resi,, diyorlar, Necat ta bu telakki
yi aynen kabul ediyordu. Evlense
ler de gene değifecek hiç bir şey 
yoktu! Suzanla aralarındaki husu
siyet, nişanlanmadan evevl de bun
dan batka bir feY değildi ki evli
lik, bu hayatın teklini değittirebil
sin ! 

Necat bunları dütünecek halde 
değildi. o tam manasile mes'ul ol
duğunu hissediyordu. özlediği, ta
hayyül ettiği muhit bu mıydi? Bu
nu pek vuzuhla tayin edemiyordu. 
Fakat mademki mes'uttu, hayatan 
memnundu, o halde? ... 

Ebedi bir gece çökmüt gibi ma· 

temi bir kasvetle derinleten o ~~ 
mahalleden, nete, fllt&ret ve ~· ,. 
tarla kamatan münevver bir ~ırf 11 
ye erittiğine inanan Necat, h•{;ı 
tam manasile yatadığından do~.,. 
çok mes'uttu. Hakikaten yeni Y".'.lil 
dığı muhit münevevr bir al~ 
elektrikleri bol, okaijenle ıa({;' 
saçların lem' aları parlaktı. ,Jit", 
!eri, ,ehriayine benziyordu. 1 ~ 
tin hayat veren öz ve canlı 1t: ~ 
adeta unutur gibi olmuttu· _ ... ~., 
ııünefin ıtığını amiyane b~, 
başlamıttı. Günet ziyasına . ıf 
berlerin, amelelerin, çiftçilerıll e&' 
ğı diyordu. Medeni hayatın, ~·ııı' 
hayatı olduğunu okuduğu ter':t ~e 
romanlarda öğrenmişti. Şiııı 1 

bizzat yatıyordu. Oh!... ~ 

ı . . ük' 1 ,-to ., 
çıçe genıt ve m emme ııı 

ları vardı. Raflarda kötelerde ,;ei 
insanı haftalarda oyalayacak~ 
biciler serpilmitti. Necat h:.ı; 
yeni bir zarafet ve güzellik k jıı' 
tikçe Suzanın ve arkadatları11ıll ~ 
celiğine hayran oluyordu. s'd,, 
ve ince kadınların talakati11e tı" 
yecek yoktu doğrusu! ... Onlaı'1ı,r nutmıyorlar adeta cıvıldatı1° _ti 
dı. Mond bahislerinde Nec•1~1f 
lıyordu. Onlar o kadar çok ;;ıt' 
iamadığı franaızca kelime!~~_.,, 

-Bitm..,• 

' l 

k 
'.ıtı 
d 

Ilı 
! g( 

tli 
n ı 

'i olı 
td 

~nı· 
ıo 

t 



B 

• 
't 

• 

• 
t 
• 

• 

. - MlLLl'.'ZI 

maçlar arefesinde IAvr~~~~i~ike~ıi!~:;~etlerill A VRUP ANIN EN İYİ ATLETLERİ 
• ve Finlandiyadadır r 

~k ve Yunan futbolcuları mı gelıyor? 1. s -9 eylül tarihlerinde tta1ya-

ühim 
ı.ı1 • . • • l b b" ak l da T orino tehrinde Avrupa atle· 

d ık fut~ol mevsımıne gırıyo: cak olan u ecne ı t ım ar maçı, tizm tampiyona müsabakaları ya· 
eıııektır. Takı~ların hepsı geçen sene tampiyonayı ufak bir pıldı. 

1'·ııı b l l k marlarına farkla kaybeden sarı lacivertlilerin "'f lf u unan ı :r Umumi tasnifte Almanya birin-
ıll'lık olmak ü~ere çalıtıyorlar. . mevsim bidayetteki kuvvetlerini ciliği, Finlandiya ikinciliği aldı. 
"il ıııey nda b r kaç tane de ec· l!_.östermesi itibarile de ayrıca ente· b k . a ı •. Yapılan 21 atletizm müsa a a-

llı.açı da seyrede~egız. Mev- resandır. * * smda altı birinciliği almanya, dört 
ltıenıbalardan aldıgımız haber- * b" · ·1· •• F" l" d" ·· b" · ·1· ·· · · • B d b k rganı"zator"" lerı"n ırıncı ıgt ın an ıya, uç ırıncı ı-
ı:ore Fenerbahçelıler tetrını- un an at a, 0 

" •• H l" d "k" b" · ·1· •· M · 
el" · ' k l ak den aldığımız habere göre 1934 gt o an a,ı ı ırıncı ıgı acarıs· 
ın ılk haftasında Çe os ov • • 1 tan birer birincilik te Letonya ls-

_ııı en kuvvetli takımlarından Balkan güret tampıyonası gene s- veç Estonya Fransa ve ltaly~ al-
olan (Bohemya) takımını da- tar.bulda yapılacaktır. d • • 

edecektir. Bu müsabakalara Balkan millet- ı.Umumi tasnife ve bu birincilik· 

~l'ııi zamanda Yunanistan ligin- !erinin hepsi tam takım ile iştirak lere göre timdilik Avrupanın en iyi 
\ok iyi bir mevkie sahip bulu· edeceklerdir. Müsabakalar teşri- atletlerinin Almanya ve Finlandiya 
tnosis takımının da tehrimize nievvelin ilk haftasında olacaktır. da olduğu anlatılmaktadır. 
'ek F enerbahçeliler ile kar•ı- Futbol maçlarile güref müsaba-

'lıaları muhtemeldir. kalarının ayni zamana tesadüf et-

au lllüna ebetle her iki takımın mesi ilk nazarda doğru olmasa bile 
··nkü kuvvetleri hakkında bir bu iki spor hareketinin biribirine 

e· ına· iimat vermek istiyorum. tesadüf etmesine imkan yoktur . 
. 0hemya takımı Çekoslovakya Çünkü göıüşler geçen ı>enelerde ol-
Jbin üçüncüsüdür. Methur ve İs· duğu gibi gece yapılacağından 
' ulun çok iyi tanıdığı Sparta · spor meraklıları, her iki spor ha· 
ıııı . . 

ını yenmıttır. disesini de kolaylıkla takip ede-

~alen birinci olan Slavyanın en bileceklerdir. 
' ırn rakibi bulunan Bohemya Geçen sene lstanbulda yapılan 
'~ın çok kuvvetli bir halde bu· 1933 Balkan fampiyonasına Bul-
lııaktadır. S garlar tam ekip ile ittirak edeme-
~arta şimdiki halde altıncı va- mişlerdi. Halbuki bu sene onlar da 

•ttind d" 
Sı· e ır. tam kardo ile geleceklerini timdi-

avya ve Spartanın muhtelif 
ti • ku den bildirmitlerdir. Şu halde Bal-.· arını seyrettiğimız ve vvet-
. hakkında oldukça malumat kan güret tampiyonasına ittirak e-
ıb; bulunduğumuz iç.in Bohem- decek olan milletler tonlardır. 
ıb~ ~uvvetini kolaylıkla tahmin Türkiye, Yunanistan, Bulgaris-
ılıriz. 

Q tan, Romanya, Yugoslavya. 
Utnühim maçta Fenerbahçenin Sadun GALiP 
ıl bir takım ile çıkacağı da- o•-------

,;elli değildir. Ancak alakadar- Voleybol, Basketbol 
ı, an teretfüh eden havadislere 
\ e Fenerbahçe büsbütün yeni bir birincilikleri 

'Ilı ile bu maçlara çıkacakmış... Voleybol ve Basketbol heyeti re· 
~~k oluyor ki gene bir takım isliğinden: 1934 - 1935 senesi Vo-

tızler arifesindeyiz... loybol ve Basketbol birinciliklerine 

:'-, E:nosis takımı, Yunanistan pek yakınd .. başlanacaktır. Mez-
~ın en seri oynayan, en nefesli klir birinciliklere iştirak edecek 

. eknik takımlarındandır. kulüpler bazı hususat hakkında 
lh karar verebilmek üzere 23 Eylül 
~sa açıkları vasıtasile yaptık- 1934 pazar günü saat 17 de Mınta• 

1 
ııücumlar daima müsmir neti-. et ka merkezindeki içtimaa vasi sala-

~ Vermektedir· hiyetnanıe!i birer murahhas gön-
erhalde, gelecek ay içinde çok dermeleri rica olunur. 

~~tetJi futbol maçları seyrede- Kulüp resmi mühürü bulunma-
l~' yan salahiyetnameler kabul edilme-
ik tnaçlarından evvel oynana· yecektir. 

arbin önüne geçmeliyiz 
> (Başı 1 inci sahifede) Reisin sözleri 
· ~ili!> kabul? ~leyhinde rey verece- Heyeti umumiye reisi M. Sandler, 
ı.; krar etmıtlır. . Sovyet heyeti murahhasaaınr hararet· 
~ lıest lrlanda devletı muı·ahhaaı le aelimladıg" ·· ı · ·· u•v 1 S R d" ... ıru soy emıf ve son gun-

. t a era .o~y~t uık:'n~kJtnı te- lerde geçen hadiselere ve ileri ıürü-
t;, vermesını ısteme e 1 a el\. len muhtelif iddialara tekrar avdet et· 
ı0~ ınıytteğini, herkesin serbestçe konu-
k• ba~ mu~ahhası Sovyet Ruıı.:a: ıabilcceğini ve artık karann veril· 

~ı,.,.~ulu lehınde rey vereceğını ıniı olduğunu beyan etmiıtir. Mümai-
•• ''· v_e k'!~§u&u Rusyanın sulh- leyb Sovyet Rusyayı candan selamla· 
i . fık~rlerını met ve sena ederk ınıt ve demittir ki: 

ı Itır kı · " s R · , · ovyet usya, beynelmilel taah-
:" Sovyet Ruıyanın huzuriyle sul· hütlerini yerine getirmek ve sulhun 
JtÜ. ~il_letler cemiyetinin .".i~anı_u- ın~hafazasına _yar~ım e.tmek suretiyle 

ilinu muhafaza edecegını ıror- Mııletler Cemıyetındekı haklarmı is-
;" mütevellit deain bir memnuni- timal edecektir. 18 eylül tarihi 160 
~.~:nn.aktadır. . m!lyo~u~ bir. kitlenin inzimam eden 
l•ntın murahhası M. Kantıllo kr· agırlıgı ıle mılletler cemiyeti tarihin-

~~iistenkif kalacağını söylemiıtir. de kati bir dönüm noktası olacaktır • ., 
t ~ •kiz murahhaaı M. Damata Sov- M. Sandler, harpten ve sefaletten 
' "•Yanın Milletler Cemiyetine ka- ~oğan milletler cemiyeti hakkındaki 
~ ;ı~yhinde rey vereceğini ve m~c- ı-:ııanını aöyliyerek sözlerini bitinnit-
d ••mi azalığa intihabı meselesın- tır. 
. • llıüstenkif kalacağını söylemiı-
~ 
d•tetj umumiye reisi intihabın 49 
'ıı'" 7 müstenkif ve üç muhalife 
l;ıd3.9 muvafık reyle neticelendiği
' s:rerek demiıtir ki : 
' ."""Y .. t Rusyanın milletler cemi
IJıd rirmeıinin heyeti umumiye ta

·"" İcap eden ekseriyetle kabul 
't olduğunu beyan ederim. Mil

l\ Ceıniyetinin bu yeni izaaını tim
tebrik eylemek iıterim.,, 

~ Daimi azalık 
'.'lıi, ltn Üzerine derhal ıelilıiyetler 

toııu Sovyet heyeti murahhaaa
' '<ıl&biyetlerini tetkike baılaıntf• 

'~ ~!•tkik devam ederken, heyeti 

1 
ı ı.'.:te reiıi, SoV}'et Ruıyaya mec• 
~~o~ daimi azalık verilmesini re• 
~· 1 U§tur. Ruıya bu azalığı 40 
''•t~ de etmiıtir. 
t,~cenin ili.ru üzerine aeli.hiyetler 

0rıu reisi demitlir ki : 

' Heyet 
~~et hariciye komiserliğinden 
I' ,Ilı bir mektupta, Sovyet icra ko
C'icı) 1•ra fından murahhas olarak 

• lcoıniıeri M. Litvinof Roma 
~ 0 tçW M. Potiomkin ve Hel-
1'; orta elçiıi M. Ştayinin tayin 

t ol<luiu bildirilmektedir. Bi
~0ırlı ha zevat milletler cemiye
q~ltl olıı.rak kabul edilebilirler.,, 
b,.11 l'e lle U rugvay arasında 

11:, '1 SC>YVet ı..yetl murahhasaar 
~~"!:ta alkıtları iç.inde Türkiye ile 
~f"' araımda koJtuklanna o

-..cı.. 

M. litvinoll'un nutku 
. R~iıin bu beyanatından aonra M. 

Lıtvınof, ekseriyetin alkıtları arasın· 
d~ taın aaat 19,25 te kürsiye gelerek 
r~ae ye Sovyet Ruıyaya milletler ce• 
~•Yetine girmek imkanmı veren heye. 
ti rm

1 
ır:"-1ıhasalara teıekkür ettikten 

Je . ngıltere ve ltalyanın müzaheret. 
~-n~le .~ransanın bu yoldaki te§el>bü· 

sunu_ f~kranla yadeyledikten sonra. 
demııtır ki : 

"So I ,;;;eı Ruıyaya gönderilen davet 
te gr . v~ bu aktamki karar bende tn 
~~ti haııl ebniıtir: Ender istisnalarla 
butun hey~ murahhasalar Sovyet Ruı· 
yaıun . teı_riki meıaisinin ve bundan el· 
de edılebilecek neticelerin ehemmiytini 
r~":"! ~ulunuyorlar. Biz yeni bir dev
e "":'111 ediyoruz. Rejimimiz daima da. 

ha esiri rejimlerin husumetiyle karıılaı
mııtır. Bu husumet a k • '"d hal 1 
1 d .. serımua eer-
e e tezahur etmittı'r Mili ti . . . . . . e er ceım-

yetinm te~~·· anında, Rusya istiklili 
hakkını mudafaa irin sil'hlr b" .. dl···' a ırmuca· 

• e eye ·gıı"'ı§mıı bulunuyordu. Biz o za. 
man mı et er cemiyetinde devletlerin 
ke gruplar:ı h;-;:nane hiılerini müttefi. 
:ınd verkecekmerı ararlarda göıtermele. 

nn en or akta haklı idik B de 1 •azıv· 

l
et a~hamlahrı b~nu düıünmiyorlardı. Bun 
ar cı an arbınin ıonuncu harp ol 

d 
. ma-

sını erp'.! etmekle beraber ancak mu. 
'Vakkat hır sulh tahayyül ediyorlardı. 

Milletler cemiyetinin tarihçesi, iktisa. 
di buhranın temadiıi ve bizzat Sovyet 
Ru.sya~ın ~-eçirdiği tekamül bu nazariye
lerın hır hulyası olduğunu göstermiıtir 
o. sure~le .ki, Rusya aleyhindeki infirat 
sıyıuetı nıhayet bulmuı ve baıiretli tİ• 
yaset adamları, henüz canlı • ulunan ba· 

Su topu birincilikleri 
fstanbul Denizcilik Heyetinden: 

Bazı esbap dolayısile teehhüre uğ
rayaıi' lstanbul Su topu birinciliği 
21.9.934 cuma günü Moda yüzme 
havuzunda icra edilecektir. 

Müsabakalara saat 2 de batlana
caktır. 

Kulüplerin kayıt ve kur'a için 
saat 1 de heyetimize müracaatları 
tebliğ olunur. 

Fenerbahçc klübünün 
balosu 

Memleketimizin en eski kulüp· 
!erinden biri olan Fenerbahçe kulü
bü bu akşam mensuplarına iyi ve 
ne.eli bir gece geçirtmek için Bel
vüde bir kır balosu verecektir. 

Bütün F enerbahçeliler ve sever
leri orada toplanıp sarı laciverdin 
senelik eğlencesini yapacaktır. 

Bu kır balosu için hazırlanan 
eğlenceler, sürprizler ve F enerbah· 
çe denizcilerinin fenerlerle donan
mıf kotra ve futalarla denizden it
tiraki çok zevkli bir fey olacaktır. 

Galatasaray • Fenerbahçe 
~ömi final maçı 

lstanbul ınuntakaaı futbol heyeti ri
yasetinden : 

Bir hadise dolayiıile yarım kalmıı 
olan 932-933 senesine ait ıild dömi 
final maçı Galatasaray ve Feneri>ah
çe klüpleri araaımla 21 Eylül 934 cu
ma günü saat on altıda Taksim sta
dında yapılacaktır. Hakem Rüıtü 
Beydir, yan hakemleri Halit, Galip 
ve Şazi Beyler, saha kolniseri Basri 
Beydir. Tebliğ ve ilan oluaur. 

tıl itikatlara tebaiyet edenlere ve Rusya 
ya dair istihbarlanru ıüpheli memba
lardan alanlal"ll galebe çalmışlardır. Sov
yet Ruıyayı alakadar eden bir mesele 
milletler cemiyetinde mevzuu bahis oldu 
ğu vakit bunların müdahale etmemele
rine itina gösterilmelidir. iyi anlayrş ve 
bitaraflık li.zmıdır. Şunu söylaıneliyim 

ki, milletler arası bir iıtirakin Sovyet 
üiküıünce kabul edilmiyecek hiç bir 
tarafı yoktur • 

itiraz •• 
Bazı ahvalde harbi meıru kılan misa· 

kın 12 ve 15 inci maddelerile mandalar 
tesis eden 22 İnci madde baklanda ku· 
yudu ihtiraziye dermeyan ederiz. 23 ün· 
cü maddede ırkların muaavatmı ~eyit e
den bir hüküm bulunınamasmdan müte
euifiz. Biz 13 cumhuriyette muhtelif 
200 millet toplıyen bir milletiz. Yalnız 
Ukranya on milyon halka maliktir. 

Sovyet Rusya, milletler cemiyetine 
girerken, içtimai ve siyasi ve iktisadi eiı 
temini muhafaza ettiğini ve hususyetle
rinin hiç birinden ferağat eylemediğin 
beyan eder. 

Sovyet Ruıya ıulhu temenni etmek uğu. 
runda asla teıriki mesaiden Uırtina etme
miıtir. Silahsızlanma konferanımda u· 
mumi ailabsızlanmaya amade bulunduğu 
nu bildinni,ıir. mütecavizin tarifi kom
ıu.laı:mıızla yapbğnnız mualıedel.,,..., geç. 
nnttir. Sovyet Rusya harbi anyan unsur
lara karıı mücadelede elinden geldiği ka
dar ve bütün kuvvetiyle yardıma hazır
dır. 

~~ yarının tehlikesi halinde gözük
melidrr. Harbin önüne geçmeliyiz, Av
rupa ve Aıya haftıaamı kılıç kuvvetile 
değiıtinnek istiyenlere yolu .kapamalı
yız. Son cihan barbi tecrübesinin de is
pat ettiği ırmi muharebe ancak herkes i
çin felaketi mucip olur. Herkes fakir 
düımüı, sefalet umumile1mi11 öısizlik 
~hnıf ve harai kıymetler ıukut etmiı
tır. 

~ava harbinin, kara ve deniz ba'l'· 
~en. Y";~n.da m~savi _bir yer alml§ olması 
ılen ıurduklenme bir delildir. Sulh ve 
emniyet şifahi vaitlere ve muslihane m .. 
yellere istinat ettirilemez, .hususiyle ki 
tecavüze intizar edilmesini muhik gö~ 
trecek ortada bir çok deliller vardır. Bü
tün devletler için komşularından mües
air emniyet zamanlan istemek hakkı ka
b~l olu_n'."a~ıdır. Sovyet Rusya sulhu te
~ edıc~ hır kuvvettir. Bugünkü günü 
dan~a nnlletler cemiyetinin tarihinde ıe
reflı ~~~ki tutan bir hadise olarak batır. 
layabılırız.,, 

Bu nutkun tercemesjnden .sonra celse 
kapanmıı ve M. Litvinof ıalond~ çı· 
karken halk tarafından tiddetle alluılan• 
mıttır. 

Yeni azalar Konsey içtimaında 
CENEVRE, 19. A.A. - Milletler 

110 metre manialı '.Avrupa fam. 
piyonu Macar Kovaç 

Disk Avrupa şampiyonu lsveçli 
Anderson 

Tenis turnuvası 
Türk Dağcılık kulübü bir tenis tur· 

nuvaaı tertip etmiıtir. 
Bu turnuva, her aınıf oyuncunun 

iıtirak edebilmesi ve eyi bir netice a
labilmesi için bendikape olacaktır. 

Oynanıu:ak oyunlar : 1 - Tek ha
non. 2 -Tek erkek. 3 - Çift ha
nnn. 4 - Çift erkek. S - Muhtelit. 

Turnuva 23 Eylül pazar ırünü bqlı
yacaktJı", Kayıt müddeti 21 Eylül cu• 
ma günü aaat 12 ye kadardır. Maç
lar Taksim bahçeai dahilinde kulü
bün yeni inıa ettiMiği kortlarda oy
nanaca.ktrr. 

Cemiyeti konseyine intihap edilmit o
lan yeni üç aza yani Rusya ile Türki
ye ve Şili ilk defa olarak konseyin 
M. Benea tarafından riyaset edilen 
82 inci içtima devresinin kütat cel· 
seıinde hazır bulunmU§lardır. Bu üç 
memleketi aıağıdaki zevat temsil e
diyordu: 

Sovyet Ruıya hariciye komiıeri M. 
Makıinı Litvinof. 

Türkiye: Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü Bey. 

Şili: Şilinin Roma •efiri M. Rivaa 
Vicuna. 

M. Litvinof daimi aza aıfatile. mec:.
liste hazır bulunmryan Japonya ile ya
n daimi azadan olan Lehistan arasın· 

dıı mevki almıı idi ve bu suretle mi- 1 
ralay Bek'in maaa kom§Usu olmuı olu
yordu. 

M. Beneı yeni azalara hoı amedi 
temennisinde bulunmU§ ve bilhaaaa 
Sovyet Rusyanrn cemiyete girmesinde
ki ehemmiyeti kaydederek konseyi 
Sovyetlerle doıtçasına ve aamimi su
rette teıriki meaaide bulunıu:ağmı te• 
min eylenıiıtir. 
M. Litvinof venniı olduğu cevapta Sov
yet Ru->'anın cemiyet i.za.,ndan olan bü· 
tün devletlerle dostluk rabıtalan idame 
etmek arzusunda bulunduğunu beyan 
etmİ-§tir. 

Diğer iki murahhas ta M. Benes'in 
hitabesine cevap vererek memleketlri
nin ıulh itinde teıriki mesai arzusunda 
bulunmakta olduğunu beımniyetle kay
deylemiıleröır. 

Tevfik' Rüıtü Bey bilhaua büyük 
dost M. Litvinof'un konıey de hazır bu· 
lunmasını ehemmiyetle takdir etmekte 
bulunduğunu ili.ve etmektedir. 

M. Benes ile M. Madariağa arasında 
bulunduğunu ilave eylemiıtir. 

ispanyanın yeniden intihabı dolayısile 
tebrik ve teşekkür kelimeleri taati edil· 
dikten sonrakonsey ruznamenin müzake
resine girmi§tir. 

Neler söyleniyor 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Dün ak

ıam Milletler cemiyeti mahafilinde her 
hangi bir Fransız hariciye nazırınm da 
M. Lit•·inof'taıı batka bir lisan kullana
mıyacağı söylenmekte idi. Yine ayni 
mahafilde M. Litvinof'un nutkunun dün
ya nizam ve emniyetine bağlı bütün 
memleketlerde iyi karıılanmıya layık 
olduğu ve 19 eylulün hakikatea harp 
sonrası tarihinde bir dönüm teıkil ettiği 
beyan olunmaktadır, 

'.Avrupa fampiyonluiu alan Almanya bayrak takımı 

• 

Ciritte '.Avrupa fmnpiyonu ve dünya rekortmeni Fenlantliyalı Yarvinen 
• 

Rüamlamücadele başlıyor 
_(Bap 1 inci sahifede) 

masma sebep olduğu gibi, iktisadi zarar 
lan da vardır. Bilhaasa insanlara da ko
laylıkla bulaştığından bu nevi hay ....... nlar
la temasta bulunan insanların da ha
yatlannı tehlikeye koyan ve muhakkak 
öldüren ve tedavisi imkanı olmıyan bir 
hastalıktır. Her memleket bu hastıalıkla 
mücadeleyi esas olarak kabul etmiıtir. 
Hükumetimizde bu hastalıkla mücade· 
leyi hayvanların aağlık zabrtaaını kanu
nile kabul etmiıtir • 

Rüamm öldürücü elim akibetlerİne 
uğramıı ilim adamları da vardır. Yakın 
bir mazide ebediyete tevdi ettiğimiz 
bakteriyoloğ baytar Ahmet, Hidai bey
lerle bir kaç gün evvel gazetelerde ay
ni feci akibete uğradığını okuduğumuz 
genç kıymetli bakteriyolog Kemal Bey 
miıal olarak ırösterilir. 

lıte bunun içindir ki, kanuni müeyye
delerle imhası arzu edilen rüarnla mü
cadeleye Türkiyenin baytarı bulunan 
her mıntakasında 1 teırinievveltle batla· 
nacaktır. 

- Bundan evvel bu hastalığa kartı ne 
gibi tedbirler alınırdı? , 

- Baytarlarnnızm batında büyÜk bir 
gaile olan sığır vebaaınm imb4"ma ma
tuf gayet cezri ve ciddi tedbirlerden frr. 
aat bulabilenler yine bu hastalığın imha
sı için icap eden kanuni ve ilmi tedbirle
ri ittihazdan ıreri kalmıyorlardı. 

Fakat yorulmak hilmiyen aı'kadaıla
mnızm kıymetli mesailerile üç seneden· 
beri tarihe kantmıf olan ıığır vebaaınrn 
Türkiye hudutlan dahilinde imha edildi
ğini cumhuriyetin onuncu yıl dönümü 
münasebetile Türk milletine aevinçle 
tebfir ederken, Vebanın bitmeıile Bay
tarlık vazifelerinin bitmediğini ikinci o
nuncu yıl dönümünde daha müteaddit 
hastalıkların imha edildiğini ve bu me
yanda bilhassa rüam hastalığının itfa 
edildiğini tebıir etmeği Türk baytarlığı 
namına Türk milletine müjdelemiıtik. 
hte bu vadi ifa etmek ve kanuni ve mes
leki vazifelerimizi kısa bir zamanda ba· 
ıarmak gayesile hu mücadeleye baılıyo-
ruz. 

Vekilimiz Muhliı beyefendi memleket 
iktisadiyatında, müdafaai memleketle 
sanayi; nesçiyede mühim rol oyniyan hay 
vancılığa, hayvanların çoğalmalanna, 
bastalıklannın imhalarına pek ykından 
alakadardırlar. Günün en kıymetli za
manlarını bizzat bu hususlar için tedbir 
almakla geçirirler. 

Bu meyanda aığır vebasının verdiği 
zararlım, çiftçilerimizde söndürdüiü ser 
veti göz önüne alarak itfasına verdiği 
tiddet ve kuvvetin bir mislini de hasta-

lığın aöndürlltmesine vennekteclir. Bu bu 
ısuıta tanzim eylediği rüam mücadele 
talimatnamesi hiikümlerinin kuvveti bu 
hastalığm imhasına verilen ehermniyete 
büyük bir delildir. 

- Mücadele naoıl yapılacaktır? 
- Mücadele ilmin son icaplarına göre 

yapılacaktır. Zaman geçtikçe ilini eııaa
larda tekamül etmektedir. Evvelce tan· 
:ı.i.m edilmit olan tÜam mücadele tali
matnamesinde yalnız hastalık arazı ıröa
terenler hakkında tedbi ralınmakta idi 
Bu tekilde 933 ilkbaharında 55 vilayet 
merkezinde ve baytan bulunan 56 ka
zada 72000 baı hayvan muayene eclil· 
mitti. Fakat ancak 6 hayvan rüamlı gö· 
rülmüıtür. Bu rakamlar bizi tat
min edemedi ve hastalıklı hayvaıilann 
gizlenmiı olmaıı ihtimali zehabı haaıl ol
du. Sonra bu şekli mücadelenin haıta· 
lığın tamamile imhasına ırayri kafi oldu· 
ğu ilmi müeyyedelerle anlaşıldı. Ve yal
nız araz gösteren bayvanlann adet oia
beti de az olmasından hu tarz mücadele 
yerine tahtelcilt mallein tatbiki usulü 
mecburiyeti &ama edileli. Bu ıekli mü
cadele evvelkine nisbetle daha emindir. 
Bili.hara mallein tatbikatının da.ha basit 
bir tekli bulundu ve göze bir damla 
damlatılmak ıuretile hayvanın hastalık
lı olmadığı kolaylrkla anlaıılmaia baı
laınıttı. Tabii bu usul tercih edileli. Ve 
ı'mdiki mücadele bu tekilde cereyan e· 
decektir. 

Bu tarz mücadelenin venne&i ınuhte
mel neticeler bizi hiç bir zaman korkut· 
mıyacak bir vaziyettedir. Bu ıekil müca
deleyi bu sene ilkbaharda Ankara, Çan
kın, Denizli, Diyarıbekir, Edirne, Erzu· 
nım, Eıkiıehir, Kayıeri, Kııidareli, Muı, 
Tekirdağı gibi ayrı ayrı ıeı-ait dahilınde 
ki vilayetlerde yaplilr, ırayet iyi netice· 
!er aldık ve memlekette rüam haatalıÇı
nın korku vermiyecelı bir raddede oldu
ğunu anladık. Bunun içindir ki, lstnnbu). 
da 1 tetrinievvelde baılayacağnn•z ve 
tahminen kırk ıründe bitireceğimiz bu 
hayvan muayenesi neticesi de salim ol· 
duğuna kani bulunduğumuz lstanbul ve 
muhiti aakinlerinin elindeki hayvanlann 
sihhatleri hakkında daha mukni netice
lerle döneceğimi ümit ediyorumM 
-~-~---o•-------

Bir poıta rökoru . 
STUTTGART, 19.A.A. - 14 ey 

lül saat 9,45 de Natal (Brezilya) 
dan hareket eden cenup Amerika
sı postası dün aktam saat 19-22 de 
buraya muvasalat etmi, ve program 
dan bir gün evvel Avrupadaki mür 
ıelünileylerine tevzi edilmittir. 



Mll.LIYET -PERŞEMBE. 2v F.YLUL 1~34 

[ı\\·o-n f E R R i K H A B E R L E R ) 
ViLAYETTE 1 • 

Italyan 
Çalışma saatleri 
Birinci teşrin başında 

değiştirilecektir 
Vilayet dairelerde yaz çalı,ma saatle

rinin birinci teırin ayı ba§ında değiıtiril
mesine karar vermiıtir. Kıt çalıflDll sa
atleri §Öyle ç.izilmittir. Sabahlan 9-12 
akfBJllları 13 - 17. 

Vergi alınması iyi gidiyor 
Vergi ahmmıu iyi gitmektediı. 11-

tanbul tahıil müdürlüğü, eylülün onbeJi
ne kadar son ÜÇ buçuk ay içinda 
2,647 000 lira vergi toplamııtır. Geçen 
aene ~yni mevsimde ayni zaman içinde 
J..938.000 toplaruruı.lır ki, bu senenin 
üç buçuk aylılr vergi toplaması 709 bin 
n ..... fazladır. 

Vergiler iç:n bir içtima 
lstanbulcla bulunan Maliye Vekaleti 

müstefan Faik beyin reiıliği altında 
maliye mürakipleri n maliye müdürleri
nin birlepnelerile bir toplanh yapılmıttır• 

Bu toplanbda yeni vergi kanunları ile 
buğdayı konnna kanununun tatbilderin
de ırörülen bir tak.on tereddütlü itler 
P.ütülmü9tür. Tereddütlü noktalar ay
dınlablnut. ve çıkarıhmıtır. 

Tayyare resmi 
Bazı bayiler, tayyare pulu yepııtrrıl

ması icap eden hınueatta İf sahiplerine 
tayyare cemiyetinin paralı kiğrtlanm d:ı 
vererek bu ıuretle it sah.iplerini fazla 
para vermeğe oevk ettikleri göriilınüt 
ve bazı §ikiyeller de olmuıtur. Tayyare 
kanunu mueibince tayyare reuni için ay
nca tayyare kağıdma lüzum yoktur. 

MAHKEMELERDE 

Neşriyat davaları 
Sava bac) Mina efendi tarafından Ta

neotera .,aztesi aleyhine açılan tahkir 
amn nepiyat danama dün üçüocii ce
.., mahkemesinde devam edilmittir. Mah 
ltemede aazetenin sahibi Bali bey dava
.,. tarafından mahkemeye verilen tercÜ· 
melerin yanbş olduğunu, neıriyatta ha
karet amiz cümleler buluıunadığını söy
lemit, mahkeme ba tercümelerin ebli VU• 

louf tarafından kelime be kelime tercüme 
edilmeıini, ciimle halinde de minaları
aın mahkemeye aynca bildinlmesini 
._,.,la,ıamıı. muhakemeyi baıka güne 
halmuttır. 

M•hıOm edilen hırsızlar 
Hınızlılı yapmaktan ıuçlu lbnıhim 

- diğer Apturrahman ile Aiibm mu 
t.alcemeleri düa üçüncü ceza mahkeme
ıinde neticelenmiıtir. Saç.lan sabit oJdu
iımda. lbrahim 8 ay 22 !(Ün hapise -we 
1700 kurut muhakeme masnılı ödemeğe, 
Agi:b 3 ay hapise ve 1200 kunıt mab
ı.eme nıurafı ödemeğe mahlcWn ofmuı
lardıT , 

Kıymetli taş mlhkemeye 
getirilecek 

Mütteri sJatile Mibrimenent hanım 
isminde bir kadının gayet kıymetli bw 
pıTlantasıru muayene ederken yerine ay
ni cesamette adi bir tat bırakmaktan 
ıaçlu llbami n Necati efendilerin ınu
laakemesine dün üçüncü ce.za mahkeme
sinde balcılmıttır. Dünkü muhakemede 
evvelce bu iıe ait tahkikatı idare ebniı 
olan müddeiumumi muavini Ferhat bey 
ıabit ııfatile dinlenilmit, bundan sonra 
muhakeme Mibrimenent hanımın kıy. 
metli ta11nın bir polis muhafazası altın
da mahkemeye getirilmeli kararile baı
l&a gÜne birakılmıştır. 

6ir ~alil mahkOm oldu 
Edirnelcapı haricinde 14 lira borcunu 

vermemek için bahçivan Necibi öldü..
melcten ıuçlu bahçivan Y anakinirunuhaka 
nıeoi dün ağrr ceza mahkemeıinde neti
eeleımtittiT. Y anakinin cürmü sabit oldu
ğundan 10 sene ağır bapise konulmasına 
karar vcrilmiıtir • 

iN HiSARLARDA 

A i Sami Bey geldi 
.Uzun müddette~ Pari&te beynel· 

mılel afyon karteli ile Türk - Yogus
liıv afyon bürosu aruıncla müzakerata 
iftiralı eden uyutturucu maddeler inhi. 
ıan umıuni miidürü AJi Sami bey dün 
ıeç Yak>t Veıta vapuriJe fChrimize dön
IDÜ§tür. 

Müddeiumumiliğe davet 
lıtanlıvl C. müddeiumumiliğinden: 
Temyiz mahkemesi raportörlerinden 

Senai Beyin acilen memuriyetimize mü
-t etmeıi. 

Üniversitelileri 
Bugün İstanbul Üniversi
tesini ziyaret edecekler 
Şehrimizi ziyaret edeceğini yazdığmıız 

ltalyan üniversite profesör ve talebesin
den mürekkep ~rup evvelki aktaın 
Piero Fosca vapurile gelmiJlerclir. lıal
yan talebesi dün tebri gezmiıler, cami
leri müzeleri ziyaret ebniılerclir. Sabah
leyin Takıime l'iderek cumhuriyet abi· 
desine bir çelenk bıralmııılardır. Dün 
öğleden sonra lıalyan maslahatgü:z:arı 
Baron Di Giura, T rabyadaki ikametıiı.
hmda ıereflerine bir çay ziyafeti vermit
tir. 

ltalyan !alet.esi buıün üniversiteyi 
ziyaret edecekler, ve bu akf8Dl ayni va
purla limanınuzdan hareket edeceklerdir. 

Hayvan sergisi 
22 eylülden itibaren ka- · 
yıt muamelesine başlanıyor 1 

Vilayet baytar müdüriyetince lıer ıe
ne açılmakta olan hayvan es,...isi bu se
nede açılacaktır. Sergi bir te§rİDİevvel 
Pazartesi günü saat 14 te Edinıekapıda 
nezafeti fenniye alurlannda açılacaktır. 

Sergide icap eden hazırlıklar ikmal e
dilınqtir. Hayvan kayıt muamelesine 22 
eylül cumartesi gününden itibaren ser
gi mahallinde ba§lanacaktır. 26 eylül 
çar,.....ba günü ak§Mlll kayıt muamelesi 1 
nihayet bulacakbr. 'J:1 den 30 eylüle ka- ı 
dar da bir heyet tarafından puvantaj 
muamelesine batlanactır. Hayvaııları- 1 
na iyi bakımı olan lıayvan sahiplerine 
bu sene (3) bin lira :mükafat verilecektir. 

Gazi gecesi 
lzmjr Halkevinde dün 
akşam merasim yapıldı 
IZMIR, 19. A.A. - Bu gece ıaat 21 

de Halkevi salonunda Gazi geceıi yapı
lacaktır. 19 eylül Türk güreıçilerinin 
ltalya milli gÜJ'C1çİlerine nalip geldiği 
ve Gazi Haye_tlerinin de ıt;. -' teırif bu
yurarak miisabakalan seyrettikleri gÜ· 
nün yıl dönümüdür. Mıntaka gürq he
yeti ve Halkevi ıpor komitesi tarafın. 
dan Gazi geceıi için ZCDi'İll bir prog
nm hazırlanmııtır. 
Mahmut Esat Beyin konleranaı 

IZMIR, 19. A.A. - Jzmir mebuıu 
Mahmut Esat Bey Halkevincle "Türk 
ihtililinde milliyetçilik prensipleri., mev
zulu konferansına deyam etmiı ve bü
yük bir kalabalık tarafından alika ve 
heyecanla dinlenmiıtir. 

Burdurda bir konf e-rans 
BURDUR, 19 (A.A.) - AJtı aün

denberi ıeftrimizde bulunan Antalya me- 1 

busu Rasih bey dün gece halk okuma 
salonunda bir konferans venni§tir. 

Muğlada bal mahsulü ! 
MUCLA, 19 (A.A.) - Bu ıene bal 

yerleri olan Merkez ve Marmaris ka· 1 
zalannda bal mahsulü iyi olacaktır. Bazı 
mahallerde yaz balı keıilmeğe ba§lan
mı§lır. 

Parlamentolar 
Konferansı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Hükumet erkanımız konferans ve sa. 

rayda yapılan tadilat ve tefrişatla çok 
alikadar olmuılardır. Bu tadilat için 1 
200000 lira sarfolunmuştur. ı 

Dün öğleden ıonra Büyük Millet 
Mecliıi Re.iıi Kiznn, Baıve.kil lamet Pa
talar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bey 1 

Yıldız ıarayında bu tadilit ve tefrİ§Btı 
bizzat görmüılerdir. Büyük Millet Mec
lisi ikinci reisi ve konferansta Türk ıu
rupu reiıi Hasan bey kendilerine izahat 
vermittir. 

Salonlar, odalar birer birer ıezilmiıtir. 
Postahane, para pnj odası, telefon O· 

daları da yapılmıttır. Sıuniin yerleri ıiiz· 
den geçirilmiıtir. 

lunet Pata, bu sarayıa muhafaza11 
için yangına kartı tertibat olup olmadı· 
imı IOrmUJ, alman tertibat baklanda da 
Hasan bey izahat vemıİftir • 
Kizmı n ismet PaıaJar, Dahiliye Ve

kili Şükrii Kaya beyler burada geç va· 
kite kadar tetkikatla lllefl'U) olmutlar
dır. 

Y apılaa tadilat ve tefriıat beğenilmiı 
ve lıunuun bundan sonra beynelmilel 
konferanıl.. için çok münasip bir hale 
ptirildiii cörülmüıtür. 

Görüşler 

Hasta devekuşu 
Yolunuyor. 

(Batı 1 inci ıuhlfede) 

rın Muhainle öbür yüksek sanat· 
karlar da kendi kendilerini yo
lup çekilir ııe kendi becerimlerin
de bir kurullu yaparlar•a, onlar
da iyi yapacaklardır. Çünkü bu 
deııekulfU gagasından hrnağına 
kadar yolunup cascaıılak kalma
lıdır. Bu kalı,a ,imdi değil, on 
bef yıldanberi hak kazanm1Jhr. 

Bu i1i iyi kavrayabilmek için 
fU soruları gelip güz.el di:İllere· 
lim : 

Şehir tiyatronı nedir? 
Belli hafla bir gayesi var mı-

dır? 
Burı:ar ııoclııilci midirler? 
Yoksa kantolu komedici midir 
ler? 
Ne yanları reııüciidür? 
Ne yanyaln operetçidir? 
Dramla ilifikleri var mulır? 
Milli, içtimai duygu ııe terbi-

ye üzerinde ne yapmlfhr? 
Belediye bütçesine bağlı olan 

bir kurullu dlfarda huauai ,irket
lerde ça1ı,abilir mi? 

Bu bir tiyatro mudur, yokaa 
bir atüdyo mu? 

Aylıklar bütçe darlığından mı 
a:altılmı,hr, yokaa memleket 
ve inkılap hesabına beklenen 
randımanın alınamamaaından 
mı? 

Bunca yıldır sanatlarında tam bi 
ru muııallakıyetle çalıfan ve kı 
dem alan artiatlerin aylıklanna 
.zam beklenirken neden a:altma
ya lüzum görüldü? 

Faydasız bir kurullu ue niçin 
dağılmıyor? 

Fayda umuluyorsa neye kıt ka
naat geçindikleri ve hakettikleri 
para ke'1liyor? 
Kurulduğu gündenberi içinde 

içinde bucaladığı dedikodu ve 
karr1ıklığın aebepleri, kaynakla. 
rı nedir? 

Bir milletin tam ııe yarı resmi 
tiyatro/an ö: diline, pııeaine, 
duygusuna, ruhuna ve edebiyatı. 
na büyük hi:metler eJer. T eatr 
Franse gibi. Bi:Wnki bugüne ka
dar bu yolJa ne yapmıfhr? 

V eaaire, vesaire ..• 
latanbul belediyesi eaki bo:uk 

düz.en Dôriilbedayii ilihden 
kurtarmak ve memlekete hizmet 
etmek için çok gü:el düfünmÜf 
ve o değerli aanatkarlatı kana
dının ııe bütçesinin alhna almlf· 
h. Şüphesiz ki belediye gene bö 
le düpinmektedir. iyi ama, Şehir 
tiyatroaunun bu deııeku1luğu da 
nedir? Ve ne zamana kadar sü
rüp tridecektir. 

Tekrar edeyim, ne değerli aa
natkarlara ne de bu ifte iyi dü· 
,Unmüf ve te,ebbüa etmi, bele
diyeye bir sözümüz yoktur. Halk 
tan bir aeyirci aılatile diyorıc. 
ki bu kurultunun haııaşı bozuk
lut.Aletleri teker teker ne kadar 
mükemmel olursa olaun meka· 
nizma laçka olmuştÜr. Bunu aöy. 
f-jiyoruz. Ve diyoruz ki yeni Tür
kiye tamirci ile yamacı Türkiye 
değil, yapıcı Türkiyedir. 

Memleketin bu sahne ifine de 
Cumlruriyet merkezinin ve bü
yük, yapıcı kurultunun el koyma. 
srnı dileri:. 

AkaGUNDUZ 

İntihap hazırlığı 
(Bap 1 inci aahifcde) 

kazalarının yoklamaları yapılacakbr. 
Mülhak kazalarda da ayrı ıekil 

yoklamalar yapılmaktadır. Bu akıam
dan itibaren radyoda intihap propaııon
da konferanıları verilmeğe baılanacak
tır. Yarından sonra da sineıııalarcla kon
feranılar verilecelıctir. Konferansları, 
dün isimlerini yazdığımız zevat vere• 
cektir. 

Bu aktam saat 21 de Cümhuriyet 
Halk Fulaw AJemclar nah.iye reisi dok
tor Ali Rıza Bey Divanyolunda ocaklar 
merkezinde bir konferans verecektir. 
Nahiyenin hjınayesindeki ıençler de ay
nca bir konar vereceklerdir. 

Küçük haberler f ) 
• Büyükada, Heybeliada, Burıaz, Kı- Beş milyon iraJık buğday ihraç ediyoruz 

~~anı:ıcta yapılmakta olan bina tah- (Batı 1 inci aaııifcdc) 

1 
rın mhayet bulmuıtur. ~"!iye V~kileti bu husustaki tetkikatını ikmal ederek raporunu batvekilete 

• Üsküdar meıiı:e.z memurur Hidayet v~!tir· Maliye Velıcileti bu raporunda yerli ve ecnebi tirketlerin faiz ve temettü 
bey_ Kadıköy m~rkez memurluğuna, Ka- his~sı ıcldınde hariçte bulunan hissedar ve tahvilat hamillerine vermek mecburi
clıkoy merkez memu•u Eıref bey de Us- ye~nde bu!~.ndu_klan mebaliğin yekunu milyonlara baliğ bulunduğunu ve tediye 
ku~ m?'k~z memurluklarına naklen ~uvazenesı ~ennde yapacağı menfi tesir dolayısile fİmdiye kadar bu paraların dö
taym edilmıtlcrdir. ~~olarak har'.ce çıkarılmasına müsaade edilmediğini tasrih etmekte ve tirketlerin 

* Tapu ve kaclaatro baı müfettişi ıo?derecekl':" bujidaylarrn klering itiliflan haricine kalmalarım mahali hükumet
Hakkı bey lstanbula l'•lmiıtir. Hakkı lennde~ te?'ın etmek suretile ve prim mukabilinde tavsit edecekleri ihracatçılar 
bey tapu ve kadastro muamelatını teftit vasıta~ıl.e zıraat bankasından buğday m~~ayaa ve ihraç edebilmeleri ve bu buğday-

• edecektir . lann. dövız alacaklarına mahsup edılmesının muvafık olacafı mütaleasını serdetmek. 
Kadastro meslek mektebi 15 eylül- tedır. 

den itibar~n açılmı§ Ye derslere batlan- Bu hususta salahiyetli bir zatla ıörüt tüm. Bana dedi ki: 
ınııtıı-. Bu sene yeni devam eden fndi- - Hüklımet beş milyon liralık bujida y ihraç edilebilmesine karar vermi,tir Bu 
lerin ekserisi hariçten alınan talebeler s~re~Ie ~erkezl~ri ve hissedarları ecnebi memleketlerinde bulunan tirketler t~t
t4~l •.lmek.ıedir. . . 1 t hıuesı ve faızlerini buğday ihracı ıurtile memleket haricine çıkarabilecelıclerdir. 

B•r mucl,l•I evvel gezıntı maksadile Bu meyanda l~tanbul elektrik §irketi 30 bin ton buğday mübayaasına talip ol-
ıehrtu•i,.~ eelmjJ olan Mısır ayanından muştur: Mu~ele.nın cereyan tarzı bugünlrde teıhit edilecek ve satıt kat'i bir saf
Al, F~!>bn Pa,a dün M11ıra gitıniıtir ı haya gırecd.hr. 

Elim bir ziya • 
Vatington büyük elçimiz Münir Bey· 

efendi huretlerinin valdeleri merhum 
Etem Efendi kerimesi ve mülga EYkaf 
nezareti mÜ&l"f'U'J merhum Cemil Be
yin refikaaı Hamide Hanımefendi dün 
~inni 80 ni mütecaviz olduğu halde ve 
fat eylemiştir. Merhume pek müıtesna 
bir zekaya malik ve elsinei muhtelifeye 
vakıf atime ve pire idi. Hayrat ve ha· 
senatı eever salibab muhadderattan o
lup vefatı kendisini tanıyanları ço~ 
mütee11ir ehnittir. Cenabı Hak rahmetı 
ilahiyesine mazhar etsin iimin. Cenaze
ıi bugün ıaat birde Kızıltoprakta Itri 
dede sokağında hem§İre zadesi Hamdi 
Efendinin 18 numaralı hanesinden kal
dmlarak Osküdarda Yeni camide na
mazı eda edilerek Sultantepeıinde kron 
aile kabristanına defnedilecektir. 

~-- BugGndea itibarea 41-~ • 
Her akşam 

NOVOTNIDE 

N E C i P ve l i R Ki N 
Orkestrası K·onıeri 

(2715) 

MUZAYEDE iLE SATIŞ 
1934 Eylülün 21 nci cuma gÜnÜ aa· 

balı saat 10 da Beyoğlu'nda istiklal 
caddeıinde Posta sokağında Meyme· 
net apartmıanmm 2 numaralı daire
sinde mevcut ve Madam A. Züheir pa• 
ıaya ait emsalsiz gayet nefis etyalar, 
vazolar ,biblolar müzayede suretile sa 
tılacağı ilan o1unur. 

Eski Fraruıız mamulatı (epok) 
bronz işlemeli komot, yazıhane ve 
kütüphane, Lui XV ve Lui XV/ yal
dızlı salon takımları Berger koltuk
larile, yüzleri kınnızı ipek divanlı 4 
parçadan mürekkep nefis salon takımı, 
Otantik aerrir vazolar, bonbobyer 
lamba ve biblolar, mineli saat ve 
tamdanlar, Oııiks mineli kolonlar, 
haylı kluazone ve Viyana vazolar ve 
portkartlar, altın ve mine pirograve 
tablolar, maealar, etajerler, iki adet 
gayet güzel pirograve paravanlar, 
mMuf artistler tarafından imzalı yağ

lıboya tablolar, mermer ff bronz im
zalı heykeller, Viyana mamulatı ve 
15 parçadan mürekkep muhte§Cm ye
mek oda tak.mu, çay maaaları, pomye 
takımı, Fran11z mamulatı ve 9 parça· 
dan ibaret modem Pomele ağacından 
mükeımnel yatak oda takımı, 9 parça• 
dan mürekkep Viyana mamulatı, antre 
aalon taknm, dolaplar, portmanto, 
karyola, elektrik avizeler, (Ve......,ius) 
ıaz termoııifonlu emaya banyo talom-

lan, hayli plaklarile Sahibinin •esi por 
latif gramofon vela.İr lüzumlu etyalar. 
Bronz ve marketeri i9lemeli antika bir 
piyano ipekli Tebriz hfehan , Keıan 
ve ŞıTVan aeccadeleri ve kenare yol 
halılıırı. 

Jstanbul 4 üncü icra mmurluğundan: 
Temamma bet bin yedi yüz elli lira 

( 5750) lira kıymet takdir edilen Gala
ta da Beyazıt mahallesinde Mumhene 
caddesinde eski ve yeni 11,13 numaralı 
zemin katından maada bet katlı nim 
karair maa dükkan gayri menkulün ni
ııf hissesi açık arttırmaya konulmut o
lup 10-10-934 tarihinde ıartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 24-10-934 ta. 
rihine müsadif Çarşamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar fıtanbul dördüncü icra 
dairesinde ıatılacaktır. Artırmaya iıti· 
rak için % 7,5 teminat akçesi alırur, ru

ııf hi11eye isabet eden müterakim verııi 

belediye ve vakıf icaresi müıteriye ait

tir. Artırma bedeli mezkıir hisseye isa

bet eden muhammen kıymetinin yüzde 

yetmıiı betini bulduğu halde ihaleıi ya

pılacaktır. aksi halde en son artıranın 

ta.ablıüdü baki kalmak iizcre artrrma 

on bet ıün daha temdit edilerek 8-11...:W 

tarihine müsadif Pertembe ıünü ayni sa• 
atte en son artbrana ihale edilecektir. 
2004 munaralı icra kanununun 126 mcı 
maddeıinc tevfikan ipotek sahibi alecak 
War ile diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi gayı-i menkul 
üzerindeki baklarmı Ye hususu ile feyiz 
ve masrafa dair olan iddialannı evrakı 
müspitelerile yİrmj ıün içinde icra dai
reıine bildirmeleri lizımdır. Akıi halde 
haklan tapu ıicilleri ile salih olmadıkça 
aalıt bedelinin paylaıılmasından hariç ka 
lırlar alilı:adarlann itbu maddei kanuni
ye ahkimına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malıimat istiyenlerin 933/ 424 
dosya numarasi ile memuriyetim.ize mü-
racaatları ilin olunur • (2698) 

ZA YI - Galata ithalat ıümrüğünden 

ahnıf olduğum 27813 No. lu 12.4.934 

tarihli gümrük makpuzunu zayi et• 

tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi-

nin hükmü yoktur. Aron Eligulaıvili. 

ZAYi - Adapazar Türk Ticaret Ban· 
kasının üç adet hisse senedine ait 
l 3-6-928 tarih ve 122 numaralı bir a
det namıma yazılı muvakkat makpu
zunu zayi ettim. Bu kere mezkUr hiı .. 
ıe senetlerinin asıllarını alacağım
dan hükmü olmadığı il&n olunur. 
(2725) Muhittin Arif 

Hilaliahme-· Merkezi 
Umumisinden: 

b ,rp• 
Eıklıehlr Hillllahmer anb1rında, hasta nakliye arı ası, I rı, 

ki 1 k. k 1 kofaıı a kırma hayvan kırpma ma na an, çe ı ayış arı Ye lıiJle• 
halat ye saire 22 - Lbtik lıayaak Ye tenekeci korJon mı tıı· 
feri demir deıtere, pılaııya, torna, zımpara taıı, makkap, ..,

0
• 

• , __ b. k oto ... 
gah'arı veaaire 23 - Kapalı ve açık voksol mar""' ıne eril 
bil Ye kamyonetleri ve ayrıca motl!rleri 24 - Preı, torn•~ııri 
daıtare, makkap, ırımpara taıı tezgllı'arı Ye tran~mi~yon bine~ 
2S - Demir variller, eski ıiatem Ford otomobillerı ve ta• 

vaaalre 27 Eyltıl 934 tarihlerin"• satı'acai n.Ja(27ı4J 
..... liplaria müracaatları. ~-__.,., 

Haydarpaşa Lisesindenı 
~!· 

Mektebimizde bakkal bulundurulmayacağmdan 6Z11 
lık için beyhude müracaat edihnemeıi. (5867) ;/ 
=-..:_~~~~~~~~~~--- o· 
Ankara Jandarma Umum Kulll' ıı 
danlığı Satınalma Komisyonuodaııt· 

Münakasadan pazarlığa değİ§tirilen 8778 metre =~ıır 
luk kumaş 24-9-934 pazartesi günü aaat 14 den 15 şe .. ,re 
pazarlıkta aatın ahnacaktır. Talipler şeraiti anlaınal< ~ ft 

iıtedikleri vakit pazarlığa iştirak için de gösterilen gii1I 
saatte komisyonumuza gelmeleri. (5797) _.../'. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünde~'~e 
Umum Müdürlük binasının kalöriferle teshini i~İn ~·-~ 

Ankara merkez hıfzıııhha mü eaıesesi İçin 400 ton ki '~· 
480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usulü ile alın~)< J,f' 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da Umum Müdürlu 1'sl'' 
niyat Muhasibi Mes'ullüğüne lstanbul'da Galata'd~ ~er' 
Mustafa paşa caddesinde İstanbul Limanı Sahil Sıhh.iYe ,iııi· 
kezi Baş Tabipliğine müracaa l edilmelidir. ihale 1 O 'f ;J d' 
evvel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10, pıl•' 
Ankara' da Umum Müdürlük Masraf Komisyonunda Y8 

caktır. (5942) 

İnhisarlar U. Müdürlüğündeııs 
1 

• ti! 
1 

2 

Mamul tütün aandıklarıiçin (2000) kilo yerli cleıJllr 
26-9-934 çarşamba saat (15). . e 
(65X75) eb'admda (3750) kilo (500) top JJ1C: 
yaz kağıt 6-10-934 cumartesi saat (15) , ıı 

Satın alınacak bu iki ma Jzemeyi vermek isteyenletiJI Jt: 
mune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa İ§tira1' &il'~~ 
bihnek üzere her birinin hizasında göıterilen gÜn ve ,ııi•' 
(% 7,5) teminatlariyle beraber Cibalide alon satım 1'0 

yonuna müracaatlan. (5767) ,/' 
,_,ı 

A.- (32,000) Kilo Motorin : (12-9-934 çar§aınb8 
1~. ~ 

B.- (2,000) Metre yağlı yeşil kaneviçe (22-9-9 
marteııi saat 15). • .~· 

Satm alınacak bu iki malzemeyi vermek isteyenler•ı j~ıı 
nameleri gördükten sonra pazarlığa i§tirak edebibne ·ııı'~· 
(% 7,5) teminat akçeleriyle beraber her gün birini? }ıJ ııııı'' 
da gösterilen gün ve saatte Cibalide Alon satım komısY0 
müracaatları. (5448) / 

Gedikpaşada lıtanbul Jandar~' 
Satınalma Komiıyonund•~·,,. 

Otuz altı adet arpa kırma makinesiyle yüz yirmi ııd.~ ,-'.1 

pa ve yüz yirmi adet saman kalburu 23.9.934 pazar güıı;,ıe~· 
on beşten on altıya kadar pazarlıkla satın almacağmd~11~f' 
lilerin §eraiti öğrendikten sonra ilk teminat makb ıJJ""ı' 
beraber mezkur günün gösterilen saatinde komisyo/ 
müracaatlan. (5917) , 

Hukuk Fakültesi Dekanlığınd~~;~ 
Maarif Vekaletince Hukuk tahsili için Avrupaya ;,~. 

rilmek üzere ve Fakültemizde müsabaka imtihanın• eti ~ ;
olan namzetlerin Dekanlıkça teşkil edilen Sıhhiye ff e~ 'ft, 
zurunda muayeneleri icabetti ğinden ve bu heyet de t~'., 
rinievvel Per§embe .günü ~ğleden evvel ~~t~e aıı ~eri' 
cağından namzetlenn o gun fotograflı huvıyet cuzcl ~· 
diplomalarile ve iki kıt'a fotoğ raflarile birlikte Fakülte 
mine müracaatları lüzumu ilan olunur. (5910) l 
Jıtanbul asliye mahkemesi üçüncü / 

hukuk daireıinden : KljÇo namı diğer 

Katinamn ikametgahı meçhul Tirifon 

efendi aleyhine açtığı 934-999 No. lu 

bofanma davaaının tahkikatı ikmal 

edil.mit ve ihtar üzerine hanei zet

ciyete dönmediği hakkında tahit din· 

lenmek üzere mahkeme 17·10-934 
saat 14 de talik edilmİ§lir. Gıyabın· 
da yapılan muamelelere 5 günde itiraz 
ile beraber yevmü mezkurda gelme
diği taktirde gıyaben mahkeme intaç 
edileceği usulün 406 ıncı maddesine 
tevfikan iliı.n olunur_ (2719) 

ZAYl - lstanbul ithalat Gümrüğü· 
nün 26-5-34 tarihli ve 27397 No. lu 
beyannamenin ikinci nüshası zayi ol· 
muştur. Yenisi alınacağından diğeri
nin hükmü yoktur. hak Pilifidis. 

~~· - .. .. .. ıı,.I< Beyoglu dorduncu sulh .J>lı ~I' 
kemesinden : Terekesine ıı>vitİi~ )' 
vaziyet olunan müteveffa ııJ,ııı;ı>' 

• • .. <01· ) 
nım ile Vensan efendınıtı tJv- ı5 

bulunan : 1) Beyoğlund\,ı.ı~,,l 
• h il · d E"n' 10 • '.ı aga ma a eıın e g . ,e•' ır: ı 

no. lu hanenin üçde iki h~4 f' f 
artırma suretiyle 21-10·9 tıf• ,1, 
günü saat 15 de satılacak ti ( 
mamının muhammen kı~:,ıe 

11 
liradır dellaliye resmi ".e 1 .,ı,ıı f'. 
mÜ§teriaine aittir. TalıP ·~tll ~ 

.. d d' b - ·,bet• •• yuz e ye ı uçugu nı -•lV' 1' 
akçesi ile mezkur gün "": ..,.~ _./ 
oğlu dördüncü sulh huk

1
U f-ıl• ~' 

sinde hazır bulunmalar ~,ı~ ~ f 
mat almak ve müzayede ~.ıo6 t' 
ni görmek isteyenlerin 93 .. ,.ıJI 

.. r,,c .. 
mahkeme kalemine mu ) 
zumu ilan olunur. (2767 
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HASAN TIRAŞ BiÇ KLARI 
RÖKOR KIR D 1 

Şimdl1e kadar icat olunan bütlla tırq bıçaklan ara11ada en mllkemmıl ya ea fıvkalada addolunan bu harika, piyasa da mevcut braf bıçaklarıııı ııı.tırtmıf 

bir haldedir. HerkH hayran olup blltllıı mhtahuratile dllayada llemşlimul bir harika olan Hasan milıtabzarat aabibl eczacı Hasan Beyi tebrik: 11tmektadir. 
Bir adedi beı kurııftıır. 10 adedi 4S karuıtıır. Haaaa Tıraı bıçaldarıaıa 1-2-3-4 numaralı pyet keakia ve bassaı tarAfları vardır ki dılrt taraflı bir adet 
her bir taraf ile llakal 10 defa braf olmak kabildir • Bu baaap bet kurutluk bir adet Hasan tıraı bıçağile kırk defa va daba fazla braf olmak 
mümkündür ki dünyanın hiç bir bıçatında bu aıaıiyyet yoktW'. • 'l Nişantaf - Telefon : 41078 ..... -----111!! !!!1111 __ ... Beıiktaf ~--- !"-••--------... 

INGILIZ ERKEK MEKTEBi DİKiŞ YURDU üeniz yolları Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıeri pamuklu m~nıucat fabrikaııının montaj iflerinda 

Çtlıtmak liıere, tes\·iyeci, Oksijen ve Elektrik kaynakçısı, kaıı:ancı, 
ıtıalı:iae ve elektrik montörüa• ihtiyaç Yardır. 

2 - Ş"mdiye kadar Bankamıza müracaat edenlerden maada bu 
ite talip olanların oa beı ııün zarfında Umum Mndnrllğümüııı mıı-
r•caatlan. (5617) 6037 

.,,." Soh ... 
--ı- .. 
blMlerile 
eti\etleft 

h::ıbrilı.o•u• 

al6m4ırl 

hııtrlı•W.. 

vellit avarızdaıı aizi vilcaya 
edecdı: olaıı Eao'ı "Frait Salt ,.

1 

mllstahzanoı almalı: için mühlik ... ~~~ 
beklemeyiniz. 

~boh •• 
okşom bo~ 
bardak S\I 

derunund 
b4r kahv~ 
koşı~ı mık• 
dan höfid .• 

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

Bir kilo kuştüyü 75 kuruş. Kuştüyü 
kumaşlarını~ her rengi vardır. Ucuz 1 

llu talum 25 füador. fıa tla satılır • 
' İstanbul, Çakmakçılar Bali zade Kuştüyü fabrikası Tel. 23027 em 

6076 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı: Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
llsküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
~~11dırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa, Düzce, Eskişe· 
"''• Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Pa1a 
Cql<lta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Usküdar, 

Yenişehir. 
~üsait şartlarla mevduat, ha vale kabul eder. Tahsile senet 
&.lır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(ITIMADl MiLLi) Kendi sigort~sıdır. 5613 

Nafıa Vekaletinden: 
Adapazan, Akhisar, Doğ ançay veya Geyve istasyonları

llırı her hangi birisinde istif edilmiş bir halde ve b~m vagon 
alarak muhammen bedeli (17 50) lira olan 25X2ŞX250 
eb'adında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla müba
~aa edilecektir. Pazarlık 27-9 -934 perşembe günü saat 15 
le Vekalet müsteşarlık maka mrnda yapılacaktır. Taliplerin 
ticaret odası Vesikası ve (175) liralık muvakkat teminatları-

lııtı. Merkez muhasebeciliğine ya tırdığma dair makbuz veya Ban 
ka mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
1&.zımdır. Talipler bu hususta ki şartnameleri malzeme Mü
ıli.irlüğünden meccanen alabilirler. (5838) 

6213 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ı Vekiletindenı 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için 102 kalem ilaç 
"e tıbbi malzeme kapalı zarf •ısulile münakasaya k~nulmuş
lıı.r. 29-9-1934 cumartesi gün il saat on beşte Ankara'da Ve
k&.let binasında Satın Alına Komisyonunda ihalesi yapıla
~ktrr. Taliplerin şartname, liste ve tevzi cetvelini görmek 
~Zere Ankara'da Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdürlü 
ll'\in.e ve lstanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
tıe müracaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi 
"e teklif mektuplarmı muayyen vaktinde Satmalma Komisyo-
llll.rıa vermeleri ilan olunur. (5488) 5933 

Derslere 24 Eyllllde baılaııacaktır. Kayıt ve kabul için, Cuma ve 
Pazardan m•ada herglln 11at [10] daıı [IJ e kadar mektep 

mlldiriyetlne müracaat edilebilir. (2517) ... ________ l ___ ... __________ llllll!!llll!!!!Iİİ 

ti070 

Istan bul Sıhhi iWüesseseler 
Satınalma KomisyonuReisli2inden 

12,000 Metro yerli Patiı:;ka 
1 ,200 ,, ., Amerikan 

500 ,. ,, Patiska 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi için lüzumu olan yerli 

bezleri 2 Teşrinievvel 934 Salı günü saat 14 de kapalı zarf u -
sulile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Şartname 
ve nümuneleri görmek isteyenlerin Komisyona müracaatları. 

(5452) 5978 

Istan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezinin üstüne ilave olarak 
yapılacak olan yeni bina açık münakasaya konulmuştur. Mü
nakasa 30 Eylül 934 Pazar giinü saat 14 de Galata'da Kara 
Mustafa Paşa sokağında Istanhul Limanı Sahil Sıhhiye mer -
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından taliplerin şart
name ve resimlerini almak Üzere mezkiir merkez levazım şu
besine müracaatları. Münaka:ıaya gireceklerin mühendis ve -
ya mimar olması şarttır. (5601) 5985 

Ankara: Jandarma Umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan= 

Mevcut nümune ve evstfına uygun altlı üstlü 1250 a-
det karyola 29-9-934 cumartesi günü saat on beşte kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. isteklilerin şartname ve nümu
neyİ görmek üzere İstanbul' J a Jandarma muayene heyeti 
ve Ankara'da Komisyonumuza her gün ve pazarlığa karış
mak için de pazarlık gün ve saatinde iik teminat makbuzu 
ile Komisyonumuza müracaatları. (5382) 5852 

Sıhhat ve lçtimoıi muavenet 
Vekiletindenı 

Vekalet binası için kapalı zarfusuliyle (110) Ton kok 
kömürü alınacaktır. ihale 25 Eylül 934 salı günü saat on bes 

te Ankarada Vekalette mübayaa komisyonunda yapılacaktır-. 
Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankarada Veka 
let içtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lstanbulda 
Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri. (5423) 5855 

Çankırı Beletiiyesinden: 
Cankırı Elektrik tesisatı için aşağıda cins ve miktarı ya

zılı kablolar kapalı zarf usulil e ve } irmi gün müddetle müna
kasaya vazedilmiştir. Talipler Birinci Teşrinin üçüncü Çar
şarnba günü saat on beşe kadar zarflarını Beledive F..ncüme
nine göndereceklerdir. ( 587.ı!·) 
Metre Eb'adı 

10000 16 mm2 Milimetre Bakır çıplak kablo 
2100 10 mm2 Milimetre Bakır çrplak l<'ablo 

515 3 · 16 mm2 · 10 mm2 VDE Nizamnamesine tabi 
NKBA izolımanlı havidir. Yer altı kablosu. 

110 3 X 25 mm2 10 mm2 VDE nizamnamesine tabi 
NKBA izolımanlı havidir. Yer altı kablosu. 

2 adet Terminüs kutusu 3 X 16 mm2 + 1 O mm2 kablo için 
2 ,, ,, ,, "3X25 ;- 16" + 4 "3 X 16 : 10" 

6244 

Haydarpaşa Lisesinden: 
1 -- Lise ilmci devreye leyli ve nehari talebe kaydına de

vam edilmektedir. Evvelce ilan edildiği gibi gerek İstanbul 
ve Kabataş liselerinden naklen gelecek leyliler ve gerek yeni
den leyliliğe talip olanlar ilk taksitlerini yatırınca kaydedilir 
ler. 

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

ııambadır. (5853) 6215 -
Ankara Nümune Hastanesi 

Baş Tabipliğinden: 
Hastanenin 1934 Mali Senesi ihtiyacı için 185 kalem ec

zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kalem 
teşrihi marazi laboratuvarı eczası 3 Teşrinievvel 934 tarihi
ne kadar ayrı ayrı ola.-ak 20 gün müddetle aleni münakasa 
ya konuln1uştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevn1i 
mün;ıkasa olan 3 Teşrinievvel 934 Ç:\rş:ımba günü saat 10 
da hastanesi müteşekkil komisyona ve listesini görmek ve ev· 
safım öğrenmek için Ankarada Hastane baı: tababetine ve 
lstanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğünt: müra· 
caatları ilan olunur. (5798) 6178 

Hanımlar biçki mektebidir. 1 Ş L E T M E S l 
Sergisi mektepteki tahKilin de· Acenteleri • Karaköy Köprübaıı 
receılni ıöıterir. Ay sonuaa Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 
kadar açık ve serbesttir. Gö· ;..--•Han. Tel 22740 41-
rünllz, kayıt davam ediyor. 

Gayrimllalimler de alınır 
6191 

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesi: 
htanbul vilayeti idarei huıuıiye tara· 
fındaıı Aksarayda Et meydanında ı.. 

kender pap mahallesinde Bakkal soka
ğında mukim iken halen ikametgahı 

meçhul olduğu bildirilen Ahmet efendi 
hakkında bitfalep ilanen tebliğat icrası· 
na karar verilmit olduğundan müddei· 
aleyh mumaileyha muhakemenin talik 
kılındığı 20-10-934 saat 10 da bizzat 
mahkemede ispatı vücut ebnediği veya 
tarafından musaddak bir vakii gönder
mediği takdirde mezkur idare tarafın

dan ikame olunan 300 lira bedel1ıtı ica· 
re davasının gıyaben görüleceği tebliğ 
makamına kalın olmak üzere ilanı key· 
fiyet olunur. (2708) 

la. asliye mahkemesi birinci hukuk 
dairesinden: lstanbul Sirkeci Hoca pa· 

ıa mahalle ve caddesinde 39 ve 43 No: 1 

lu arsada sakin Trabzonlu Hasan ağa 
arasında açılan ve 39 ve 43 No: lu gay. 
ri menkule mevzu haczin fekki talebine 
mütedair olan davada mumaileyh Ha· 
san ağanın ikametgi.hı hazınnın meç

huliyeti anlatılmış olduğundan bu bap. 
•aki davetiyenin H.U.M.K. n 141 ci mad- ı 

desi mucibince ilinen tebliğine karar 

veribniı ve cmrü muhakeme 11-10-934 

tarihine müsadif ııertembe gÜnÜ saat 
14 de talik edilmiş olduğundan mumai· 
leyh Hasan ağanın yevm ve saati mez· 
kurda bizzat gelmediği ve bir vekil gÖn· 
dermediği takdirde hakkında muamelei 
gıyabiyede bulunula:ağı tebliğ makamı· 

na kaim olmak üzere ilan olunur. (2703) 

Mersin Sürat yolu 
ÇANAKKALE vapuru 21 
Eylül CUMA ı ı de Sirkeci rıh
bmından kalkacak gidi,te İz. 
mir, Antalya, Mersin'e. Dönüş· 
te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğraya· 
caktır. (5897) 6250 

Trabzon Sürat 
yolu 

KARADENİZ vapuru 20 
Eylül PERŞEMBE 20 de Ga. 
lata rıhtımından kalkacak gi. 
di,te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathaneye uğraya· 
caktır. (5898) 6251 

Bartın yolu 
NİLÜFER vapuru 20 Eylül 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat İs· 
kelelere uğrayarak Cide'ye ka· 
dar gidip dönecektir. (5899) 

6252 

KARADENİZ 
Cumartesi postası 
ERZURUM vapuru 22 Eylül 
CUMARTESİ 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak gidişte 
lnebolu, Sinop, Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönü~te bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa, ve Onye'ye uğ· 
ravacaktır. (5900) 

KÖSELE PARÇASI SATIŞI -
Beykoz Kundura fabrikasında ıopl•nmış ve bir sene zarfında ıop!an>cak ıhn 

parça küseleleri satın almak isteyenlerin 29 Eylül Cumartesi &ünü saat 14,30 dı 

pey akçesi ıle fobribr:ı müracaatlorı. ['Uı~.lJ ................................................. 
Nafıa Vekaletinden: 

Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazarlığı 
25-9-934 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Vekalet Mal
zeme MüdürlüğU makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılınadığınd an taliplerin evvelki ilanlarda 
yazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (5836) 

6211 

Ankara: Jandarma Umum Kuman .. 
danlığı Satınalma Komisyonundan 

Komple 600 Eğer takunı kapalı zarf usulile satın alına -
cak ve kapalı zarf münakasası 30 - Eylül - 934 Pazar günü sa
at on dörtte yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere ls
tanbulda Gedikpaşadaki Jand arma Muayene Heyetine, An -
kara'da Komisyonumuza vem ünakasaya iştirak için de Ko -
müsyonumuza müracaatları. (5286) 5977 

1 ISTANBUL BELEDIYESl ILA.NLJ..Rl 1 
Belediye Merkezi ile Şuabat, müessesatı sıhhiye ve ilk mek

tepler için alınacak 27 49 ton kok kömürünün Dolınabahçe, 
Yedikule ve Kadıköy Gazhanelerinden ait olduğu mahallere 
kadar nakli kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip o· 
lanlar şartname almak üzere Levazım müdürlüğüne müra
caat etmeli, münakasaya gİrm<!k için de 412,5 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 1-10-934 pa
zartesi giinü saat on beşe kadar Daimi Encümenine verme
lidirler. (5635) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Binamız dahilinde Muallim mektebine bağlı olarak açı

lacak olan tatbikat ilk mektebi için talebe kayıt ve kabu:üne 
baıjlanmıştır. Mektep neharidir. Her gün müracaat olunabi-
lir. (5866) 6216 

~'----~E~V~K~A~F~M~o_o_ıR-lY_E_T_l.__lL~AN~L~A~R~I----' 
Alemdar caddesinde kain Zeynep Sultan Camii kurşun 

ve saire tamiratile Sultan Se lim Camiinin muhtelif tamiratı 
(6-9-934) tarihinden itibaren pazarlıkla yaptırılması mÜ· 
nakasaya vazedilmiştir. Talipler şeraiti anlamak üzere her 
gün öğleden sonra Hey' eti F enniyc'ye ve ihale tarihi olan 
29-9-934 cumartesi günü saat 14 de idare Encümenine mü-

racaatları. (5455) 



-
1 Istanbul Harici Askeri Kıta.'.:!t ilanları. 
~--------~~--------------,__ ____________ __ 

Kayseri Garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çı
karılmıştır. Hangi cins erzaktan ne mıktar alınacağı ile temi
natı rr•uvakkate mıktarları ve ihale günleri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir. Hariçten gelecek miiteahhitlere kolaylık ol
mak için müteakip iki günde bütün kalemlerin münakasala
rının bitirilmesi kararlaştırılmıs ve münakasa günleri ona 
göre teshil edilmiştir. Yine bu ~aksatla taksitlerin de sene
de Ü~- veya dört defa alınması tensip olunmuştur. Merkezde 
şartnameleri görmels: isteyenler her gÜn müracaat edebilirler 
hariçten arzu edenlerin de şartnaıne suretleri posta ile gönde 
ıilir. Münakasaya iştirak edeceklerin vaktinde Kayseriye ge
lerek komisyona miiracaat eylemderi ilan olunur. (5503) 

Erzakın Cinsi Mıktarı lhaletarih ve günü Saat ihale şekli 
Ekmek 170,000 26-9-934 Çarşamba 11 Kapalı zarfla 

SadeYağ 12,000,,,,,, ,, 11,30,,,, 
Zeytin yağ 4,200 ,, ,, ' ,, ,, 11 ,30 ,, ,, 
Toz Şeker 5,500 ,, ,, , ,, ,, 1 l ,30 ,, ,, 
Mercimek 10,000 ,, ,, . ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Nohut 220,000 ,, ,, ,, ,, 1 l ,30 ,, ,, 
Bulgur 42,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Kuru Fasulya 30,000 ,. ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Kok Kömürü 234,000 27-9-934 Perşembe 11 ,, ,, 
Kriple Maden K. 150,000 ,. ,, ,. ,, 11 ,, ,, 
Meşe Kömürü 3,000 ,. ,, ,. ,, 11 ,, ,, 
Arpa 141,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Pirinç 16,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Kuru Üzüm 9,000 ,, ,, ,. ,, 11 ,, ,, 
Gaz Yağı 2,000 ,, ,, ,, ,, 1 l ,. ,. 
Tuz 12,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
paman 360,000 ,, ,. ,, ,, 1 l ,, ,, 
oabun 8,000 ,, ,, it .. 1 1 ,, ,, 

5908 

• • • 
Bursa ve Mudanya Garni- ı minatlarile birlikte Çorluda

zonları için kapalı zarfla alı- ki Satınalma Komisyonuna 
nacak olan 670.000 kilo ar- müracatları. (5906) 
panın münakasası 23-9-934 
pazar giinü saat 15 de Bursa
da Fırka satınalma komisyo
nunda icra edilecektir. Şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de vak 
tinden evvel teminat ve tek 
lifnameleriyle satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(5192) 5693 

Müstahkem Mevki kıt'atı ih
tiyacı için 13,500 kilo man
gal kömürü açık münakasa 
ıe 22 Eylül 934 cumartesi 

günü saat 14 de satm alına
caktır. Taliplerin evsaf ve şe
raiti öğrenmek için münakasa 
gününe kadar ve teminat ola
rak vezne makbuzu ile birlik
te Hadım köyünde Askeri Sa
tınalma komisyonuna mura
caatlan. (5194) 

5694 

Bursa ve Mudanya garni
zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 25,000 kilo sa~e 
yağının münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 15 de Bur 
sada Fırka satınalma komis
yonunda İcra edilecektir. Şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iııtirak için de 
vaktinden evvel teminat ve 
":eklifnameleriyle satınalma ko 
misyonuna müracaatları. 
(5195) 5695 

• • • 
lzmir Tayyare alayında in

şa edilecek pist ve kanalizas
yon kapalı zarfla yaptırılacak
tır. Şartnamesini plan ve pro
jelerini görmek isteyenlerin 
her gün münakasasma iııti
rak edeceklerin 29-9-934 cu
martesi günü saat 14 de tek
lif ve teminatlarile birlikte 
Ankara M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracatları. 
(194) (5468) 5879 .. . . 

Çorlu Askeri Hastanesinin 
ihtiyacı İçin (5957) kilo 3-0· 
ğurt açık münakasa ile satın 
alına.:akhr. ihale günü 29 Ey
lül 934 cumartesi günü saat 
15,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
görmek isteyenlerin her gün 
münaka~aya iııtirak edecekle
rin belli gün ve saatlerde temi
natlari}' le Çorluda komisyonu
muza müracaatları. (5500) 

5905 

• • • 
Açık münakasaıı yapılan 

5,000 kilo Benzine verilen 
fiat gali görüldüğünden bir 
haf ta müddetle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa gü
nü 24·9-934 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. Evsaf ve şe
raiti gÖ:'ln~k isteyenlerin her 
giin n•frrt·~kaııara istirak ede
cekle•i·ı belli ~iı" ~e saatte te-

6241 
~[. :,.. 

lzmit ve Tuzladaki kıt'at 
hayvanatının ihtiyacı olan 
(392400) kilo arpa kapalı zarf 
u3uliyle münakasaya konmuıı
tur. ihalesi 7 Birinci Teşrin 
934 pazar giinü saat 15 dedir. 
isteklilerin şartnaemyi gör
mek üzere her gün ve taliple
rin de tayin edilen vakitte 
Fırka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (275) (5934) 

* * Garp Hd. Liva kıt'atmm ih-
tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı bulunan erzak 
20 gün müddetle kapalı mü
nakasaya çıkarılmıştır. 10-10-
934 çarşamba günü saat 14 
de ihaleleri yapılacağından ta
liplerin yüzde 7,5 teminat ak
çeleriyle birlikte belli gün ve 
saatte gelmeleri ve şeraiti öğ
renmek isteyenlerin her gün 
Liva satınalma komisyonuna 
müracaatları. (277) (5932) 

Kilo 
270000 
270000 

• * • 

Un 
Un 

Garp Hd. Liva kıt'atmm ih-
tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı erzak 20 gün 
müddetle açık münakasaya 
konmuştur .8-10-934 pazar
tesi günü saat 14 de ihaleleri 
yapdacağmdan taliplerin yüz
de 7 ,5 teminat akçeleriyle bir
likte belli gün ve saatte gel
meleri ve şeraiti öğrenmek is
teyenlerin her gün Liva sa
tınalma komisyonuna müra-
caatları. (276) (5933) 

Kilo Cinsi 
75000 Kuru Ot 
75000 Kuru Ot 
67500 Saman 
67500 Saman 

110000 Arpa 
110000 Arpa 

:..-.. * ~ 
Açık miinakasası 16-9-934 

tarihin·1e yapılan tuvenan kö
mürüne talip çıkmadığından 
pazarlığa konmuştur. Pazar
lık gÜnÜ 26-9-934 çarııamba 
günü saat 15,30 da<lır. Evsaf 
ve şartlarını görmek isteyen
lerin her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin teminatlariyle 

birlikte belli gün ve saatte Cor-
ludaki komisyonumuza mÜra-
caatları. (232) (5927) 

* • • 
Çorlu Askeri hastanesinin 

ihtiyact için açık münakasa ile 
(5957) kilo süt alınacaktır. 1-
hale günü 29 Eylül 934 cumar
tegİ günü saat 15 tedir. Evsaf 
ve ııeraitini görmek isteycnle
r!n her gün rr;ünalt~saya iııti
rak edeccklerın bellı Min ve 
saatte tcminatlariyle Çorluda 

26 Eylül Kurultay Bayramı Münasebetile Koıni:;yonumuza müracaatla- J ' 

rı. (5501) · 
- 5906 KURULTAY MARŞI 
Garp Hd. Liva kıt'atmın 

bir senelik ihtiyacı olan aııa
ğıda cins ve mıktarı yazılı bu
lunan erzak 20 gün müddet
le açık münakasaya çıkard
mıştır. 16-10-934 salı günü 
saat 14 de ihaleleri yapılaca
ğından taliplerin yüzde 7 ,5 te 
minat akçeleriyle birlikte bel
li gün ve saatte gelmeleri ve 
şeraiti öğrenmek isteyenlerin 
her gün Edirnede Liva satm
alma komisyonuna müracaat-
ları .(231) .(5928) 

Kilo Cinsi 
15000 Pirinç 
15000 Pirinç 
8000 Kuru üzüm 

10000 Tuz 
18500 Bulgur 
18500 Bulgur 

• • • 
Tekirdağ kıt'atının 16,000 

kilo Nohut ve 10,000 kilo da 
çorbalık pirinç 9-9-934 tari
hinde yapılan açık münakasa
da talipler tarafından teklif 
Kolordu kumandanlığınca pa 
halı görüldüğünden ihale 
müddeti bir hafta temdit e
dilmiştir. ihale günü 26-9-934 
saat 10 dadır. vsaf şeraitini 
görmek isteyenlerin her gÜn 
ve münakasaya iştirak etmek 
İsteyenlerin belli gün ve saat
te Tekirdağ Fırka satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(233) (5926) 
* .. * 

Açık münakasası 16-9-934 
tarihinde yapdan 120 ton fu
run odununa talip çıkmadığın
dan pazarlığa konmuştur. Gü
nü 26-9-934 çarşamba saat 
16,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
öğrenmek isteyenlerin her gÜn 
.. e pazarlığa iııtirak edecekle
rin teminatlariyle belli gÜn ve 
ı1aatt~ Çorludaki komisyonu• 
muza müracaatları. (279) 

.(5930) 
••• 

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

gün ve münakasaya iştirak için 
de vaktinden evvel teminat ve 
teklifnamelerile Fırka Satm
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (193) (5474) 

5885 
••• 

Vize kıt'atı ihtiyacı İçin 
5371 kilo kuru soğan 14662 
kilo patates, 3456 kilo pirinç, 
26615 kilo kuru fasulya, 7861 
kilo mercimek, 3790 kilo ma
karna 2219 kilo sade yağı, 
2976 kilo Zeytin yağı, 600 ki
lo Zeytin danesi, 1260 kilo ku
ru üzüm, 2456 kilo Şeker ve 
Pınarhisar kıt'atı için de 2208 
kilo Toz şeker aleni münaka
sası 29 Eylül 934 cumartesi gü 
nüne talik edilmiştir. Taliple
rin evsaf ve şeraitini görtnek 
üzere her gün ve pazarlığa 
İştirak edecek1erin belli gün 
ve saatte kom: 1yonumuza mü
racaatları ilan dunur. (5502) 

6907 .... 
Yozgattaki kıt'atm ihtiya

cı olan 25,000 kilo arpa, 7500 
kilo sade yağ açık olarak mü
nakasaya konulmuııtur. 24 
eylül 934 perşembe günü saat 
15 de ihalesi yapılacaktır. iş
tirak edeceklerin alelusul ilk 
teminat akçeleriyle birlikte 
Y ozgatta komisyonda isbatı 

Sahibinin Sesi 
Plaklarında zaptolundu 

• 
lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından çalınmıştır. 

AX 1934 

,.. istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 
1 - ille, Orta •re Lise kıaımlınnı kı:ıı •e erkek leyli ve nehari talebe kaydına de•am olunmaktadır. 
2 - Onuncu ve onbirinci ımıflarda nehari talebe için yer kalmamı,br· 

3 - Eıki talebe EYLÜLÜN YiRMi BEŞiNE KADAR kaydını yenilettlrmediği takdirde hak· 
kmı kaybetmi, olacakbr. ( Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) 

4 - Kayıt için herifin uat ondan on yediye kadar mllracaat edilebilir. 
5 - isteyenlere, m~ktebin kayıt ıartlanm bildiren tarifname ııanderilir. 

Adrea: Şehııadeba,ı, Poli• merkezi arka11. Tel. 22534 • (2007) 

Fatih - Saraçhanebaıı Horhor cadde•I Milnir paıı konağı 

Kız - Erkek HAYRI.YE LJ.SESJ• Leyli - Ne~art 
Ana - flk Orta - L .. e 

Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu bal~ ve Maarif Veklleıince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cld· 
diyet ve inıizamile talebenin 11hhac ve gıdısını itin asile tanınmış olan mekıebimizde kayt ve kabul muamelesine başlanmış· 
t 1r )lir ln'-ımrl~n iHh~rfl'n ern,.hf li """' h""lar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otohüı;lerile naklerlifir. lstiyenlere tnrif~ 

name gönderilir. Telefon 20530 6189 

ANA D o -L U -
Türk Sigorta Şirketi 

( Oncil '1akıf H- latanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1e000e000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirklye fı Bankası tarafından teık.11 olunmuıtur, idare mecllıl ve mOdürler 
heyeti ve memurlan kfimilen Türklerden mürekkep yegane Tflrk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenia her tarafında (200) O geçen acentalarmıa hapıl TtlrktOr. Tür· 
kiyenlıı en mühim mDeaaeıelerinlıı vebankalanma aigortalanıu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
•iııortalarını en iyi ıeraitle yapar. Haur 't'Ukuunda zararları ıDr' at •• kolaylıkla lider~ 

Telgrafı iMTiYAZ .. Telefon: fst, 20531 

İstanbul Zirrat Bankasından: 
Muhammen Metre Cinli Me•kil Senet No. Borclunua film ye 
kıymeti murabbaı adred 

200 919i> Tarla Bakırkay Safra K. 262 Safra Ömer O. HilHylo 
200 9190 ., " " Halkalı yolu 273 ., Mutafa O. Abba• 
752 34922 6 kıta ., " " Muhtelit 278 " Sedık O. Makıut 
192.SO 4595 ,, " " Kay cı•an 272 ., Ali Oımaa O. Ali 
415 27570 4 ,. ., " ., Muhtelit 292 ,. Murat O. Kerim 
575 23894 5 ,, ,, n u ,, 258 ,, Emrullah O. Halil 
550 32165 S n ,, •• " " 252 ,, Na1111 O, ıH•İ:ıı Hll•eJİll 
492 26651 S ., ,, ,, ,, ,, 261 • Mehmet O. H11aD 

1207 69844 12 ,. ,. ,, ,. ,, 239 ,, Recep O. Yakup 
726,SO 34922 6 ,. ., ,, • • " 242 ,. Apturrahman O. H .... 
521 30327 S ,. " u " n 257 ,, Mahmut O. Ali 
588,SO 36760 6 ,, ., u " " 112 n Melek O. Zekeriy• 
363 21137 4 ,, u " ,, " 27 ,, H. Malımut O. Apturrablıll 
580 36760 6 ., ,. n n " 22 ,, Cemal O. Litif 
433,50 27750 S " ,, ,. " n 11 ,, H. Mahmut O. Haıııdl 
811 42274 7 ,. " ,. " n 49 ., Beytullah O. lbrahiısl 
283,50 18380 3 ., ,, " ,. ,, 1194 " Sefer O. Emin 
Borçlarını vukubulan tebligata rağmen edemeyen ynkanda isimleri ya111ı eıhaıa ait gayrimeııkullerlıı 

2280 numaralı kanun mucibince yeminli vukuf ehli tarafından kıymetleri tahmin oluıarak 1697 numarılı 
kanuna tevfikan miilkiyetleri açık arttırmayaa konulmuıtur. ihaleleri 9/10/934 tarihine mll11dif ıalı gllııil 
uat on beıtedir. Pey akça•I % 10 dur. Şartname bankamı:ıı kapııına aıılmııtır. Fada izahat llmak iıte• 
yenlerin b•nkamız zirai lkra1at •erviılne müracaatları. (507.S) 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Hocapaıa Maliye Şubesi Mıntaka.ı dahilinde kain olup uhiplerinia lkametıılhı meçhul olan binala• 

nn mevki •e evsaflyle umumi bina tahririnde takdir edilen iradı ııayri .. fiyeleri ve •erai miktarlat• 
aşaiıda a&ıterilmiıtir. Mezkftr iradı ııayri .. filere yanndan itibaren OD beı giin :ııarfmda "RHml tatil 
gDnleri hariç,, itiraz olunabileceği bina verııin ni:ııamıame1inin 29 uncu maddeıl deliletiylı Hukuk 
Uıuln m11hakemrleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince ilin oluaur. [S9l3) 

Mahalleıi Sokağı Kapı No. Takdir edilen Niıpeti Vergi matrhı Mükellefin İ•ml 
ııayri ufl irat 

300 00 
36 00 

100 00 
30 00 

360 00 

Hocapaıa Darllısaade 

" Hobyar .. 
Hocapaıa 

" Aıir Efendi 
Ankara cadde1l 
DarO.ıaade 

21 
27 
3/1 
111/1 
19 

12 
12 
12 
12 
12 

28 80 
J 46 
9 60 
2 88 

34 56 

Şerife Hanım 
Nurettin B. 
Marko Kleıma• f.f· 
Armenak Ef. 
Faik, ibrahim Ef. 

vücut etmeleri evsaf ve şeraiti ....,~"""'"""'"""'"""""""'"""'"""'"""'""'"' ..... !!!!!!!!!I. 
anlamak üzere her gün öğle
den sonra komisyona müra
caat etmeleri. (201) (5554) 

Nafıa Vekaletinden: 
5946 

'!< • 'f. 

Açık münakasası 11-9-934 
ta de yapılan 1000 kilo Ben
zine verilen fiat gali görüldü
ğünden bir hafta müddetle mü 
nakasaya konulmuştur. ihale 

günü 24-9-934 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. Evsaf ve şe
raiti görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iıtirak 
edeceklerin belli gün ve saat
te teminatlarile birlikte Çor
ludaki Komisyona müraca"t
ları. (274) ,(;5905) 

6240 

Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz Mobil· 
yası münakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsa• 
dif sah gÜnÜ saat 15 le Vekalet malzeme müdürlüğü maJı:a· 
mında yapılacaktır. Şartnamelerde hiç bir tadilat yapılmadı
ğından taliplerin evvelki ilanlarda yazdı vesaikle müracaatla• 
rı lazımdır. (5837) GZ~ 

• 
Umumi Neıriyatı 11e l"azı lt leri Müdürü ETEM iZZET 


