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, Amerika Cumhurreisi Roosevelt'· J 
ın İş ba~ına geçtiği gündenberi takip 
etınekte olduğu iktisadi kalkınma 
l>ro[:ramı yolunda gitmiyor. Telgraf ha· 
b~rlerine göre, bir milyona yakın men
~tıcat amelesi eylülün birinci gününden 
1tibaren ırev ilin etmiılerdir. 

Mensucat amelesinin grevi, ıene]er
denberi biribirini takip eden grevlerden 
r,aı,nız vüıat itibarile farklıdır. Roosevelt 
"<lıdara geçeli bir milyon İ§çinin alaka
d'."' olduğu bir ırrev ilan edilmi§ değil· 
dır. Ancak bu grevjn ilinına 8mil olan 
~•bepler iki ıenedir boyuna grevler do· 
turuyor. Temmuz ortalarında başlayıp 
ta. askeri kuvvetlerin kuUanıJmasına se
bep olan kamyon ,oförlerinin grevi ay
b.i sebeplerden doğmut ve yakın zaman- -" 
~a kadar devam etmişti • 
Amerikanın sanayi hayatında çok §Ü· 

lbullü bir buhrana delalet eden bu hadi
~ler, sermaye ile ıai arasındaki müna
lebetterin tanzim edilmemesinden ileri 
f•lınektedir. Filhakika Amerika sanayi 
ayatının en mütekamil bir ıafhasına var 

dığı halde patron ile İ§Çİ araıındaki mü
~:\"ebetlerin tanzimi çok geri kahnııtı':' .. 
Sebebini Amerika ıanayiinin son buhra
~a kadar çok müsait tartlar altında ça· 
1 trnasında aramak lizımdır. 

Amerika sanayii büyük harpte hız a
l~l"ak inkitaf etmİ§tİ. Harp içinde ve har· 

1 takip eden seneler zarfında sanayi 
Çok iyi prtlar altında çalııtı. Çok kar 
~""?in etti. Sermayeye büyük pay ayırdı. 
~Çlye yüksek ücretler verdi. O kadar 

kı her iki taraf ta tatmin ediliyordu. 
Gerçi ıermaye arılan payı alıyordu. An
<ak sai için ayrılan pay da iıçiye kafi 
Celiyordu, lıçinin evi vardı. Evinde rad
Yoıu, işine gidip gelmek ve pazarlan 
le~inmek için huıuıi oton1obili vardı. 
Amerika sanayiinin tarakki ve inkiıaf 
de.,.rinde Amerika iıçisi yüksek bir ha
Y~t seviyesine ve hiç bir memlekette 
torünmiyen refaha kavuıtu. 

Nafıa vekili 'Ali Bey mülıentlis mektebi muallimleri Üe beraber 

Yeni bir Vatan yapıyoruz 
Bu davada gençliğin ülküsü daima 

bir ve bu olmalıdır ... 

- Yetişeceğiz, memlekete 
hizmet edeceğiz ..• -·---

Nafıa Vekilimizin r 
mühendis taleb~ 

ile hasbihali ..• -- J 

Telgraf, telefon, 
telsiz mühendis .. 

1 leri mektebi de 

1 

açılıyor 
• 

Dışarıdan bu manzarayı seyredenler 
bolluk içinde yüzen Amerikanın sai ile 
letınaye arasındaki münasebeti kendine 
~hsus yollar ile tanzim ettiğini zannet
~ler, Hakikatte bu aldatıcı bir manzara 
ıınif. 1929 buhranından sonra Amerika 
•anayii müşkül vaziyette kaldı. Ameri
ka Pİyasaıarın• kaybetti, miıyonıarıa a- " Türk mühendislik 
llıele i~siz kaldı. İşlerini kaybetmiyen 'Ali Bey talebe arasında ve bir 

atölyede ~er de yüksek ücretlerini kaybettiler. alemine yeni bir isti-
"•f ah içinde yaıamağa alııan işçi bu k t • •klA 1 k k 
~•fa yeni şartlara uymak istemedi. Fil- ame Ve ısti a Verme ararındayız.,, 
akika 1929 buhranı işçi kadar sermaye- Şehrimizde bulunan Nafıa veki- müddet meuul olduktan aonra, rek· 

~arı da vurmuştu. Huıusi yatile devri a- Ji Ali Bey dün öğleden sonra saat IS tör Fikri Beyden mektebin vaziyeti 
trn seyahatinden dönen sermayedarlar te Taksimdeki yüksek m.ühendia mek- ve diğer husuıat etrafında izahat al-
~atdı ki, ansızın on paraıız kalarak so- tebini ziyaret etmİ§tir. Nafia vekiJi... mr§tır. Bundan sonra mektebin ge .. 
aklarda elma portakal &atmak mecburi· nin buradaki tetkikatı üç saat aür. zilmesine baılanmııtır. 

)etinde kalmıılardı. müştür. Nafıa vekilimiz, bir kısım dera-
Cumhurreisi Hoover Amerikayı kasıp 

ı. Ali Bey, rektörlük odasında bı"r (Devamı 5 ın' cı' sahı"fede) 
I avuran bu buhranı, geçici bir itimatsız- =====:=======::=:========~========~=== 1~ buhranı, bir ıinir hastalığı telakki et- A •11 d it• 
:n•i!i. Bu sinir hastalığının geçmesini merı a a 1 grev 
.,.klerken, buhran Amerika iktisadi ha· 
ratının bu safhasına intikal etti. Sanayi· 

~~~~~::~rd:~~~e~:~t:·ıJ!a:: Polislerle grevciler arasın 
lıte cumhurreisi Roosevelt bu aralık- d k 1 h A d 1 

1 tır ki Amerikanın idaresini ellerine al- a an 1 a 1• se e o 
~~J~::~~!~:~~ iç~:t~e'::vr~=§ ha~~; r uy or 
t..t•ıih gibi karşılamııtı. Rooıevelt Ame
"k•nın uğradığı felaketin mesuliyetini 
llolitikacılara, yüksek sermayeye, banka
~ra yükletti, Bundan sonra da Ame-
lilıay, felaketten kurtarmak için geniş 
~~iyetler istedi. ~u ~al~yetler ken
b 11~e tamamile verilmıtt';"· R'!"s.evel~ 
Ugun dünyanın en genıı ıalahlyetlı 

.ı.,;let adamıdır. Paranın kıymetini tayin 
~-~eıbit eder. Gümrük tarifelerini ist~· 

&ı gibi indirir çıkanr. Doğrudan dog
~Ya ve bilvasıta kullanabileceği salahi
eUerle sanayi üzerine hakimdir. Hüla· 

:!_Aıneril.anın iktisadi ve mali bayatı 
..--"f'llıakJa,ının ucundadır. 
~Ooıevelt her teyden evvel iısizler 

~•eleıile meıgul oldu. lşıizlere iş bul
~k ve sermaye ile ıai arasındaki mü
t&ehetleri tanzim ebnek iç.in bir t,ak~m 
llıi deler koydu. Bu kaidelerın en muhım
lıı,, de iktisadi kalkınma kanununun 7 A 
)- rasıdır. Bu fıkraya göre, işçi teşki~at 

ı>ınaı. ve toplu bir halde patron ~le 
~lığa giriımeğe mezundur. Amerıka 
~ayedarları ve patronları bu ka· 
lı,, İn vazedildiği tarihe kadar iıçinin 
ıı._.hakkını tanımamışlardı. Teıkilat yap· 
ı, &a çalııan iıçi, derhal fabrikadan çıkan 
lt)?r ve işçinin ücrellCTini çalııma saat
lı; lııı; tayinde ıermayedar iıçi ile toplu 

' halde müzakereye girişmezdi. 
it\' •dinci A fıkrası denilen bu kaide 
<l.f lınayedarların §İddetli itirazlarına. he
) 0 1du. Otomobil kralı F ord bu kaıde
) • tabi olmaktan ise fabrikalarım kapa· 
~"<aiiını bildirdi. lıçilere gelince; on
ııı: hu fıkranın hükümlerini kafi görme
dıl kle beraber, teıkilat yapmağa başla
d;ı lr, Anıerikada Trade Union'lar mey
•ıı na geliyordu. Fakat Trade Uııion ol
lı., n, başka tekilde iıçi teıkilatı olsun, 
li; ıılar her memlekette tedrici tekamü
ııı: j'ahıulleridir. Amerika da bol za· 
~ arda hiç tşkilat yapmıyan işçi, dar 
ı.. anda kuvvetli teşkilat yapmağa baş-
zınca . 1 1 k d' l., ı.· ış er karııtı. ıleri arıştıran ı-

•la 1~ amil de Roosevelt'in çok girift 
•aa~ d~ğ~r kalkınma tedbirleri idi. Mesai 
qt etını indiriyor, ücretleri arttırıyor, 
li.t •.n. Piyasaları kaybettiği için müşki
~t 1~ 1!1-~e bulunan sanayi büsbütün a
lı;, 11 •çıne atıldı. ilk zamanlar kuvvetli 
'a.la.t"0Pagand~nın te&İt'i altında azıcık 
•a.r a ~oğru yürür gibi görünürken, tek 

Rerıledi. 

1 ""' "k ~•ı) •rı adan gelen son haberlerden an 
l)or Ki, haziran ve temmuz ayları İ-· 

A.) - Mensucat sana• 
yii icra komitesile u· 
zun boylu müz:ıkere

lerden aonra, M. Gor• 
man, vaziyetin değiı .. 
mediğini söyleyince, 
grevin onune geçmek 
ümidi kalmadığı anla 
fılmııtır. 

~'Havas,, muhabiri • 
nin kanaatine göre, A. 
merikada mensucat a .. 
melesinin grevi, 900.00(J 
ameleyi İ§SİZ bıraka

caktır. Bunlardan SOO 
bini pamuk, 200 bini 
yün, 200 bini de ipek 
iıliyen ameledir. Pat • 
ronlar ise, ameleden 
ancak yüzde IS nin 
greve iıtirak edece • 
ğini ve fabrikalann 
aalıya açılacağını söy • Amerikadaki grevlerd tm bir f!nstantane 

zibatı korumak Üzere onar kiıitik müfre
zeler teıkil etmiılerdir. 

lüyorlar. 
Her iki fikrin de mübalağalı ol • 

duğu anlatılmaktadır, 

Grevci amelenin nisbetini tayin 
etmek güçtür. Son dakikada, grevin 
cumartesi gece yarısında ilanı muhakkak 
görülüyordu. Grevciler, herhangi bir kış
kırbna harekel~ne kartı, intizamı ve in-

finde işsizlerin mikdarı 359,000 kadar 
artmıştır. it federasyonunun istatistik
]erine nazar:ın ~merikada bugün iııiz 
olan ~ele~n mikdarı on milyonu geçi
yor. Fılhakıka bu, Roosevelt'in it baıına 
geçtiği zamankinden daha azdır. Fakat 
kalkınma tedbirlerinin alınınağa baıla
dığı zamandan iki sene sonra hala on 
milyondan fazla amelenin işsiz bulunma
sı kalkınma tedbirlerinin isabeti hakkın
da ümit verici bir vaziyet değildr. 

On milyon amele hiç bir şart altında 
ve biç bir ücretle iş bulamazken, bir 
milyon amelenin de kendi ücretlerinden 
ve vaziyetlerinden memnun olmıyarak 

Diğer taraftan, Deyli Telgraf muhabi
ri,. grevcilerin sayısını 850.000 ile 1 mil· 
yon S00.000 arasında tahmin ediyor, 

Yarın, Amerika' da yortu ıünü oldu .. 
ğundan grevin ehemmiyet ve azameti aa .. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

grev ilin ~lmeleri, Amerikanın sanayi 
hayatındaki aykırılığına delalet eden bir 
hadisedir. 

Bu -aykırılık sai ile sermaye arasında 
ki münasebetlerin tanzim edilememesin
den doğuyor, Filhakika bugün Roose
vclt'in karşrla§tığı en mühim mesele bu
dur. Eğer bunu hallederse, Amerikanın 
iktisadi ve içtimai nizamı kurtu1ur. Hal
ledemezse, büyük bir inkilip şimdiye 
kadar AmcrikahJarın çok krymet verdiği 
bir çok teyleri silip süpürecektir. Her 
halde Amerika, bir buçuk asırlık tarihi
nin en nazik cünlerini ya,ıyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

1 

Efgan istiklalinin 
Yıl dönümü 
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1 Yeni kararname ve kam Is 
Gazi Hazretleriyle Efgan E b • •h • J • • 
t~~;~1.fT~:s1~;:tta~~~Ji ı · ıyo ı tıyaç ıstesı ! 
Ef~!~ı!!· ;!ti~af~a;-...!!ı:ğ;~0~~~ ;Kararnamede Bankalar ve ihracat-= 
~=~af'.:'ü~::!'ı"~:U~~:!fı~m;:;ani':.:~ ~çıları alakadar eden hükümler vardır 
kralı Haşmetlu Muhammed Zahir Han E 
Hazretleri arasında aıağıdaki tebrik E 
telgrafları teati olunmuştur. e Harice gideceklerin döviz ihtiyac-;-

Afganistan kralı haşmetlü Mu- E ANKARA, 2 (Telefonla) - 11 kalelinin mezuniyeti olmadıkça, ecne-
hammet Zahir Han Hazretlerine: E numaralı kambiyo ka,unameıini ve bi karnyosunu ve nukudunu karıılık 

Kabil E b k b" "h · ı· · · b'ld' t k T" k ı· , , :! , , 'k/'l b S mer ut arn ıyo ı tıyaç ıstesını ı ı- tu ara ur ırall uzerıne avan• yap·-
Dost Afganıstanın ıstı a ?Y· , S riyorum: 1 maları memnudur. İ§ 

ramını~ yılılön~mü . m.ünase~etıle E . Türkiyedeki banka ve bankerler Borsa bulunduğ .. mahallerde, ban·= 
en samımi tebrıklerımı, şahsı saa- E yanlannda halen bulunan ve bundan ka ve bankerler gişelerinde yapılacak= 
det/eri ve kardeş Algan milletinin E sonra alelumum dövizleri Merkez Ban- kambiyo alım ve sal'ım fiatlcri, ölçü= 
refah ve istikbali hakkındaki te - !i kasına veya ıubelerine vermeğe mec- olarak kabul edilmiş olan dövizlerine 
menni/erimle birlikte tekrar eyle- §İ burdurlar. Yalnız bankaların bu döviz o andaki borsa fiatlerine göre Üç lira- 5 

riın. § mevduatı hariçte olmak üzere diğer il tutarının nihayet binde ikisini le - e 
GAZIM. KEMAL = bankalardan l>uldukları döviz kredile· cavüz edemez, § 

Türkiye Reisicumhuru Gazi ri bundan hariçtir. Banka ve bankerlerce Türk parası 5 
llfostala Kemal Hazretlerine: Kambiyo ve dövizdeki nukudun Ü· olarak yapılan tediyat ihtiyaç listeıi 5 

A~ro 3 zerinde apekülasyon memnudur. haricinde hiç bir suretle ecnebi kam· 3 
'Alganistanın milli bayramı mü- - Bankalarla bankerlerin Maliye Ve· (Devamı 5 inci sahifede) :::= 

~~~~b:~':e!:::~:~~';.'~~~k:iı~j=- l'ii'Jllllllllllnllllllnlllll nntıtılllllllll UIUlllUIUWlllUIUllllllllllUUllllUUJlllllllllllllllllllllllllllllİffi 
mütehassis olarak zatı devletleri- G • l" .. / k J 
ne hararetle teşekkür eıler zatıali- lZ l nu usun ay l 
nizın şahsi saadetleri ile Türkiye-
nin ve Türk milletinin refah ve v •ı ••hl tt 
istikbali hakkındaki hararetli te- erı en son mu e en 
mer.nilerimi tekrara müsareat ey • 

/erim. J\fganistan Kralı istifade etmek lazımdır 
MUHAMMED ZAHiR 

Haklarından geç
miyenler de var mı --10 - 15 Jiranın şehre yapı
lacak bir hastaneden esir
genmesi şayanı hayrettir 

Telefon şirketi abonelerinden aldığı 
fazla mükaleme ücreti olan 191 bin lira· 
yı Merkez Br.nkasma yatmnış!ır. Nafıa 
Vekaletinin ıirket nezdindeki komiseri 
hesapları tetkik etmektedir. Tetkikat so
nunda, bu yekunun daha fazla artacağı 
tahmin edilmektedir. Tetkikat bitince 
kat'i netice ş.irkete bildirilecek, tirket 
Jyizım gelirse, bankaya daha bir mik· 
dar para yatıracaktır. 

Bu muameleler bittikten &onra, bele· 
diye bankadan parayı alacaktır. 

Diğer taraftan (80) kadar abone, pos
ta ve telgraf umumi müdürlüğüne müra
caat ederek haklarından ferağat etmedik 
!erini, ıirketten geri alınacak paradan, 
'hiaaelerine düşecek mikdarm kendilerine 
'Verilmesini iıtemitlerdir. Bu abonelerin 
vaziyeti tetkik edilmektedir. 

Maamafih bu müracaat sahiplerinin 
istihkakı, beherinin S - 10 lira arasında
dır. Hepsinin bakla bin lirayı doldurma· 
maktadır. 

Türkiye 
Limanlarını tetkik 
Sadullah Bey Karadeniz 

limanlarına gidiyor 
iktisat Vekaleti Deniz ve Hav" 

müsteıarı Sadullah Beyle vekalet Ji;. 
man1ar umum mü .. 
dürü Muhsin Na-
im Bey Marmara 
limanlannda yap• 
makta olduklan 
tetkiki bitirmiıler 
dir. 

Sadullah Beyle 
Muhsin Naim B. 
on gün kadar ıeh
rimizde kaldıktan 
aonra tetkikleri· 
ne devam etmek ü
zere Karadeniz Ji. 
ınanlanna hare .. 
ket edeceklerdir. Sadullah Bey 
Müsteıar Beyle 
müdürü umumi Bey Karadeniz li-
manlanm da birer birer gezecekler .. 
dir. 

Bundan sonra üçüncü kımn ola
rak Ege ve Akdeniz limanları tet
kik edilecektir. 

Bu tetkikleri bitirdikten aonra 
Ankaraya avdet edilecek ve İstanbul 
limanile beraber bütün limanlann 
inkitaf ve ıslahı esasını tetkik eden 
komisyon tekrar toplanarak karan• 
nı verecektir . 

Ateş böcekleri 

Nezihe Muhiddin 
Hanımın Milliyet 
için yazdığı roman 

--o-

B .. 4 üncü 
ııgun: sahifede 

Hemen her köy evinden 3-5 gizli 
nüfus çıktığı anlaşılmaktadır 

Kayıttan kaçanlar ağır cezalara çarpılacaklar 
Gizli nüfusların kaydı için eylülün bi- 1 Bu beyannamelere "3re herkes derhal 

rinden itibaren teırinievvelin 15 ine ka- en yakın nüfus memurluğuna giderek ya .. 
dar verilen son mühletten bütün halkın zılmıyan nüfusları yazdıracak ve bu mu
haberdar olması için lst'anbul Vililyeti Nü ameleden dolayı hiç bir zarara uğramrya .. 
fus Müdürlüğü kanunun maddesini ve caktır. 
herkesin nasıl muamele yapması lazım • Yalnız Istanbulu!t içindeki değil köy· 
geldiğini gösteren beyannameler bastır- !erdeki mektum nüfusların da yazılması 
mış ve dünden itibaren htanbulun dört ve biç bir evde hiç bir mektum nüfus kal. 
bir kötesine aıtırmııtır. (Devamı 5 inci sahifede) 

Kadıköy halkı memnunlu 
ğunu tezahürle ifade etti 

Dün Üsküdardan gelen tramvay 
durduruldu, tezahürat yapıldı 

U&küdar tramvay 
hattının, Haydarpa§a • 
Kadıköy iskelesi ara • 
ıında, yeni iııfa edi • 
len kısının eylülün bi • 
rinde iılemeğe açıldı • 
ğmı yazmııtık. Şirket 

tarafından bu münase • 

betle bir merasim ya
pılmama11na rağmen. 

dün Y eldeğirmenli • 
ler, cadde üstünde te· 
zahürat yapmıılardır. 

Bağlarba§ından saat 
11 de kalkan ve ıirket 
meclisi idare azalannı 

hamil bulunan bir tram. 
vay arabası, Y eldeğir. 
menine geldiği zam.an, 

cadde üstünde topla • 

Vaküdor tramvayı Kadıköy ishele•inde dural• 

nan yüzlerce halk tarafından dur • 
durulmu§tur. Şirket erkanı garip bir 
sürpriz ile karıılatıruılardır. . 

Şirket meclisi idare azaları Hacı. 
Adil, Necmettin Sahir, Yuauf Ziya, 

yerinde .. , 

Necip ve Haydar Beyler tramvaydan 
inmitlerdir. Bunun üzerine Yeldeğir
meni halkı namına, §ehir meclisi a
zasından Methi Bey bir nutuk SÖy • 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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1 Oöro,ıar İ 

1 Minareler ve 30 Ağustos e 
Aka GONuOZ S 

Bunılan on altı yıl önce bugün-1 , Bu imılat ve kurtuluş bu gez~ 
5 /erde günılüz gök~m~z b~_le .. kap: de yerılen gelıli. Yedi kere yet-:= 
;; karanlıktı. Gözlerımız, gonullerı· miş bin peygamberin ve yetmiş := 

1
5 miz, ve tarihimiz gibi.. mi/yan kere yetmiş milyar İnsa-= 

Ve minareler, bu karanlıkla- nın yerden geldikleri gibi. Şu := 
nn ortasına dikilmiş birer yas ayırtla ki, bu imdat ve kurtuluş ~ 

i!! dikileriyıli. Onların serelelerine Karadenizden geçerek, Samsun, §1 
il gündüzleri kara bay;aklar asıfır- Erzurum, Sivas, Çankaya, Dum- :::s 
'a ılı. lupınar yolları ile yerden geldi.~ a Ve güzel, yanık sesli Türkler Adına 30 ağustos ıledi~er. -
1 := o kara bayrakların altında Ana- Minareler kurtuldu. Camiler'.:: 1- yurdun çöküşüne ve ulu Ulus'un kurtuldu. Bayrak, Vlke, ve Ulus 
'5 serilisine ağıt yakarlardı. kurtuiılu. 30 ağustos donanması = 

I= C~iler gövde, kubbeler baş, işte bu toptan kurtuluş içindir. = 
§§ minareler uzun paımaklı ellerdi UÇ NOKTA = 
_ ki göklere çevrilip uzanmış, im- Bu 30 c.ğustos gü~ü tirenıle · _ = dat ve kurtuluş beklerlerıli. (Devamı 6 ıncı sahıfcde) _ 
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TARiHi TEFRiKA: 132 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

İktısadi sistem Sulh • • D~i 
• (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
1 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C. 

ıçın 

İstihsali beynelmilel teşki- M. Henderson ne lazım ıel Balkan oyunları bitti 
arzı sadakat 

yolları! 
Zatışahaneye 

ubudiyetin 
ve latlandırmanın imkanları diğini izah ediyor 

BAD-A YLSEN (Bad·eilsen), 2 (A. 
A.) - Beynelmilel çiftçi konferansında 
Amerikanın Roma ziraat enstitüsündeki 
murahhası Amerikalı profesör M. Tay
lor demiştir ki: 

POOLE, (Harnpshire) 2 (A.A.) -
M. Arthur Henderson şu beyanatta bu
lumnuttur: 

"Sulh, ne ·tesliha!:la, ne askeri ittifak
larla, ne de gizli muahedelerle temin e
dilebilir. Eğer milletler kıskanç!.!<, şÜp· 
he ve itimatsızl.ı:kla malül ve siliı.hlı ola
rak kısan lo snn ayrılırlarsa, ergeç bir 
felaket vuku bula.caktır. Sulh, ancak 
milletler hakem, siliı.hsttlaııma ve sul
hun muhafazası için miletl..- cemiyeti 
tarafından tesis edi:lmiş bir 5istemde 
kendi emniyetlerini buhnağa teşvik e
dildikleri takdirde temin edilebilir. 

Umumi tasnifte Yunanlılar 146, Yugoslavlar 
155, Rumenler 61, Türkler 33, 

Bulgarlar 33, Arnavutlar 7 puvan aldılar 
ZAGREP, 2 ( Atletlerimizle giden muharririmizden - Telefonla) • 

Paşa o geceye mahsus bir çalgı 
lüzumunu da düsünerek bir gramo
fon kiralar. CülGs günü paşa efen
dimiz bir de fotoğraf aldırmayı 
düsünür ve Hacı Halile fotoğrafçı
n~ çağrılmasını emıeder. -~oto~
rafçı gelir .Paşa Hacı Halilın elı
ne bir tüfek, öbür eline bir bayrak 
vererek evin kapısı önünde durma
sı emrini verir. Fotoğraf ta o suret
le alınır. Akşam olunca fenerler 
yakılır, gramofon, elin belasını 
çekmekte ve İ(tipdat zulmü altın
da ezilmekte olduğumuz adamın 
o mes'um maqını çalmağa ba,lar. 
Fakat pa,a meydanda yok. Pa'31lın 
bu hali gerek buradaki lngilizlerin, 
gerekse ahrarın ve münevver fikirli 
!erin hayretlerini mucip olur. 
Pa~nm ubudiyet ve sadakatin 

fenerlerdeki mumların sönmesi gi
bi sönse güzel, Fakat aradan üç 
dört gün geçtikten sonra Larnaka 
Osmanlı telgraf memuru Giritli 
Sakir efendi, vatanlarında bu ka
J~r zulüm ve taaddi gördüklerinden 
dolayı paşa gibi Abdülhamidin 
bendagamndan olduğu cihetle, 
paşa tarafından çağrılır. Şakir e
fendi acaba paşa hazretleri zatı şa
haneye telgrafla bir ihbaratta mı 
bulu~acak diye derhal paşanın evi
ne koşar. Pal}a: "Şakir efendi, fo. 
toi>rafcıdan su bizim cülus donan-

~ . . 
ması resimlerinden birini alınız, 
zirn yarınki posta ile Hakipayı a
ı;ye takdim kılınmak üzere Başka
l p paşa hazretlerine gönderece
~im . ., der. Telgraf memuru: "Fer
man efendimizindir. !,. diyerek gi
dip fotoğrafçıdan bir resim alır 
ve pa~aya teslim eder. 

Pas<>. bu resimle beraber başka
tip T~hsin pa~aya yazdığı arizasın
dader ki: "Kulları her ne kail.ar 
burada bulunuyorsam da Jön Türk
lerle müna(ebetim yoktur. Onların 
hainaııe maksatlarına kat'iyyen İfti 
rak etmiyorum. Obeydane vazifem, 
f arizei zimmet bildiğim velinimeti
min duayı şehriyarilerile metgul 
o!maktır. Ubudiyetimin derecesi
ni göstermek için burada da cülu
su hümayunlarında sayei şabanele
rinde çakerhanelerini donattım. 
hbatı müddea zmnında fotoğrafı
nı da aldırdım. Bunların bir tanesi
manzuru tacidarileri buyurulmak 
üzere leffen arz ve takdim kılın
dı .. ,, 

Paşanın aldırmış olduğu fotoğ
rafın bir tanesini sadakat ve ubu
di,yetini isbat için nasıl Abdülha
mide göndermifse, ben de yazdık
larımın sıhhatini isbat için o resim
den bir tanesini cemiyetimize yol
lıyorum. 

Faik paşa burada bulunan bazı 
zevatı Jön Türklerin naşiri efkan: 
olan "Şurayi Ommet,, gazetesi o
kuyorlar ve hünkarın aleyhinde 
bulunuyorlar diye mükerreren cur
nal etmiftir. Bu zat memuriyeti za. 
manında Nedimof'un utaklarmdan 
olup bilahare zalim sultana musa
hip olan kapıyoldatı Lutfi ağaya 
arkasını vererek hünkara her türlü 
sadakat ve temina.tta bulunmut ve 
hatta Bahriye Nazırı olacağım diye 
esbak Bahriye nazırı Hasan pa,aya 
kar'ı bile mütecavizkarane hare
kette bulunmağa başlamış. Vakta 
ki Lutfi ağa vefat eder, yani elin
den istinat vasıtası gider, Hasan 
paşa da O'DU fena halde tahkıre baş
lar. Faik pafa, bu tahkirlerin, hün
karın emrile yapıldığını zanneder. 
Hasan Patanın Lutfi ağanın vefa
tından istifade ettiğini anlamağa 
Tevfik paşanın evhamı mani olur. 
Bunun üzerine Tevfik paşa vücut
ça ve daha ziyade zihince rahatsız 
olduğu için lstanbuldan firar e
der. 

Buraya geldiği zaman herkese 
der ki: "Bahriye Nazırı Hasan pa
;şa beni zehirledi. Ben zatı sahane
ye her türlü sadakat ve te~inatta 
bulunduğum halde gene yaranama
dım. Nihayet bu hal başıma geldi. 
Onun için sebebi felaketim Hasan 
paşadır.,, Bumı söylerken hem Ha. 
san paşaya lanet okur, hem de bi
zim gibi hünkarın aleyhinde bulu
nur. Fakat bu aleyhtarlığı bi.kac 
ay devam edebilir. Zira üç dört ay 
sonra Hasan paşanın oğlu bahriye 
kaymakamlarından Fazıl bey ge
lerek "Royal,, crteline nazil olur. 
Hasan pa?anın şiddetle aleyhinde 
bu'unan ve beni zehirleyinceye ka
dar uğra,tı ve sebebi feaketim oldu 
diyen Faile paşa daha o gün Fazıl 
\eyin misafir bulunduğu otele gi
der ye Fazıl beyle konufur. Her ne 

sebebe mebni İse onu otelden ala
rak kendi evine misafir eder. On
dan sonra da gerek lngilizlere, ge
rek eşrafı bek~ye Bahriye Nazırı 
Hasan Pasanın mahtumu Fazıl bey 
oğlumuz diye takdim eder. 

Bu aztlar, paşanın hikayesini 
mükerreren dinlemiş oldukların
dan bu haline taaccüp ederler. Son
ra Fazıl bey paşanın babası aley
hinde söylemi~ olduğu sözleri işitir 
vP paş2 ya darılarak evini teık ile o
tele gider. Bu komedyayi ben ken
di gözümle müşahede ettiğim gibi 
birçok zevat ta görmüştür. 

iki üç ay evvel Faik papnın ls
kenderiyedeki ahbaplarından biri 
geldi. Musahabe esnasında söz pa
şaya iLtikal etti. Ben yukarda yaz
dıklarrmı bu zata da anlatınca bu 
zat bana dedi ki: 

"Efendim paşanın mesleği filan 
yoktur. Bir dalda durmaz. lsken
deriyede bulunduğu zamanlarda da 
her iki üç ayda bir kere Jön Türkle 
ri sermayei makal ederek jurnallar 
gönderirdi. Fakat yıldız baykuşu, 
pa5amn mahiyetini çoktanberi bil. 
diğinden bu curnallara ehemmiyet 
vermezdi. Şurası gariptir. lsken
deriyede iken paşanın rahatsızlığı 
nı işittim. Hatırını İstifsar için 
nezdine gittiğim zaman paşa yatak 
odasında karyolasının içinde oturu
yordu. Birden bire gözüm karyola
nın başucunda asılı duran ve ferik
lik alametini haiz bulunll.ll bir set. 
reye ilişti. Biraz konuştuktan son
ra paşa setresine hitaben "ey Faik, 
sen devletialiyenin koca bir Amira
lı iken bak ne hale girdin!,, diye 
setre ile ha&bühale basladı. 

Faik paşa şimdi de yeni Bahriye 
Nazırı Rami paşaya "biz arkaşız, 
affıma delalet ediniz,, diye bir kaç 
posta ile mektuplar yağdırıyor. 

Faik P,. milletin nanü nimeti
le perverde olarak bab:iye mekte
binden erkanıharp çıktığı ve mer
hum Sultan Abdülazizin zamanın
daki Ali ve Fuat ve şehit Mithat pa
talar gibi vükelanın müstakim mes
leklerini bizzat müşahade ettiği hal 
de bu gibi adilikleri yapmasını 
hazreti Etrefin söylediği gibi Nedi
mof fabrikasından çıkmasında ara
mak lazımdır. Gerek o, gerekse 
telgraf memuru Şakir efendi, Ab
dülhamit tarafından kabul edilme
diğini bildikleri halde gene utan
madan cumalcılık ediyorlar. Bu 

. gibiler de vatan ve millet muhabbe
tinden eser yok.,, 

-Bitmedi-

Moskova sefiri Vasıf B. in 
ziyafeti 

"Her memleket mübal3.galı bir surette 
Ota.-şik bir siyaset tatbik ederse, ôstih· 
sal.in beynelmilel bir tarzda teşkilatlan· 
dırılmasına imkan yoktur. Büyük dev· 
]etlerin haya:trnda uzun müddet Ameri· 
kanın gümrük himayesi gil>i y:ınlış zihni 
yetler hakim olmuştur. Fakat sonradan 
Amerika hükümeti milliyetperver ticari 
siya.etlerini beynelmilel bir s-iyasetle de 
ğiştirdill!T. Milli istihsali, ona beynelmi
lel bir çeıni vermeksizin teşkilatlandır · 
mak istemek boştur., • 

M. Taylor Amerikadaki hayat pahalı
lığının, .servet ve nüfus arasındaki nis~ 
betle izah edilebileceğini ilave eylemiş· 
tir. 

Mançuri şimendiferi ve 
ltalyanlar 

ROMA, 2 (A.A.) - Rejim faş~•~ 
(Reg-..ne Fascista) gazetesi, Mançurı ~
mendüferi hakkındaki Sovyet - Japon ih 
tilafırun menşeini izah ettikten S<>jll'a di· 
yor ki: 

"Büyük devletlerin Moskova ve Tok· 
yoda müşterek bir teşebbüste b~lu~: 
Jarı hakk.ı:nda Fransadan çıkan bır tccru
be telkinine rağmen, ltalyan diplomaoi· 
sinin her halde bu ıkahil teşebbüslerin 
boş şeyler olduğuna dair olan M. Mu•· 
solininin düsturuna riayet etmesi faydalı 
olur. 

Londra - Melburn seferi 
NEV-YORK, 2 (A.A.) - LondTa -

Melburn hava seferine girişecek olan A· 
merikalı tayyareci T umeı-, Atlas denizi 
ile koça deniz arasındaki uzaklığı 1 O sa· 
at 3 dakikada geçerek, iki dakİka farkla 
kendi Tekorunu ·krrmı~tır. 

Harbin civarındaki 
haydutlar 

Harbin 2 (A.A.) - Japon asker kuv· 
vetleri, g~çenlerdeki demiryolu_ faciasına 
~ebep olan haydutları kuşatmaga muvaf· 
fak olmu~lardır. 

Avusturya askeri 
teşekkülleri 

LONDRA, 2 (A.A.) - Avusturya ya 
rı askeri teşekküllerin tek bir uzviyet 
halinde birleştirilmesi için lnğiltere ile 
Fransarun mutabık olduklarını Viyana 
bükuemtine bildirildiğine dair çıkardan 
haberler salahiyettar İngiliz mahafilince 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. 

Ticareti bahriye konferansı 
LONDRA, 2 (A.A.) - Amerikanın 

ticaret bahriye konferansına iştirakten 
imtina edeceğine dair olan haberlere, 
iyi maliimat alan mahafil katiyen inan· 
mamaktadır. Esasen konferansın ·tarihi 
ee toplanacak yer henüz tespit dahi e· 
dil.mi§ değildir. 

Muharrirler kongresi 
MOSKOVA, 2 (A.A.) - 17 ağustos 

ta açılan Sovyet muharrirleri birinci kon 
gresi mesaisini bugün bitirmiştir. Kon
greye 52 millete mensup 591 murahhaa 
iştirak etmektedir. 

Araplar ve Yahudiler 
ViYANA, 2 (A. A.) - Havas Ajan

sı bildiriyor: 
Telegraf gazetesinin ~imali Afrika ve 

Filistindeki Hitler propaganda teşkil.itı
hakkında verdiği maliimata nazaran mer· 
kezi Berlinde bulunan bu propagandaya 
tahsis edilen para ayda 3.360.000 marka 
baliğ olmaktadır. Propagandanın hedefi 
lslarn alemini lngiltere ve Fransa Yahu
dilerine karşı tahrik etmek ve harp vuku
u halinde Fransız sim al Afrikasında isyan 
hazırlamak0ır. Berİinin Nazi propaganda~ 
sı gayesile Arap lisanile yazılmış 60 eser 
tabetticdiği bildirilmektedir. 

-~oık~a büyük elçimiz Vasıl bey 
Türk dili kurultayı münasebetile nıern. 
!~e~ize gelmiş ola nSovyet dil bilgisi 
alimle~nden pr.ofeııör Samoiloviç ve 
profesor Musçalilos şerefine park ole· 
iinde bir öğle ziyafeti verilmişti,., Bu 
ziyafette profeıörlerden başka Sovyet 
.efareti maslahatgÜzraı ile Roma büyük 
elçisi H Üs eyin Ragıp, Türk tarihi tetkik 
cemiyeti reis-i Akçura Yusuf, Türk din 
tetkik cemiyeti başkanı Saffet, Bolu me
busu Falih Rıfkı, Tiiri< dili tetkik cemi
yeti katibi umumisi İbrahim Necmi Ma 
arif_ Vekaleti talim terbiye reisi Ihsan, ~ ........................................................... , 
teftiş heyeti reisi Avni, yüksek tedrisat umwn müdürü Rüştü, ne§nyat müdürü 
umum müdürii Hamit, mesleki tedrisat Faik Refit beyler bulunmuılardır. 

M. Barthou 
Romadan sonra Atinayı da 

ziyaret edecek 
ATINA 2 (Milliyet) - Yunanistanm 

Paris Sefiri M. Nikola Politis'in ricau ü
zerine Fransa Hariciye Nazırı M. Bar • 
tllıou yakında Atinayı ziyaret edecektir. 
Bunun M. Barthou'nun Roma ziyaretin· 
den sonra yapılması muhtemeldir. 

M. Barthou'nun buraya gelmesine ve 
Yunan zimamdaranile görüşmesine husu .. 
si bir ehemmiyet atfolumnaktadır. 

Y unanistanda 
Kabine azaları arasında 

bir ihtilaf çıktı 
ATINA, 2 (Milliyet) - Alınan malu

mata göre hükümet azalan arasında ba· 
:ııı dahili meseleleı· etrafında yeni bir ihti
laf vardır. Hatta lktısat Nazın M. Pez
mazoğlunun akşam sabah istifa edeceği 
söylenmektedir. Eğer bu istifa tahakkuk 
ederse kabinenin heye:.& umumiyesine bü
yük bir rahne açılmış olacaktır. 

Bir şehir yanıyor 
İtfaiye aciz kaldı yangını 
söndürmekten vazgeçti 
BUENOS - AIRES 2 (A.A.) - Kam

pana şehrini tahrip eden yangm neticesin 
de, şehirde bulunan diğer petrol hazine
leri de ateş aldığından itfaiye sıcaktan 
bunalarak yangınla mücadeleden vaz 
geçmek mecburiyetinde kalmışhr. Polis 
ve posta ve telgraf memurlan müstesna 
olmak üzere bütün halk şelllrden çekil
miştir. 

Kanadanın keıfi için 
MONTREAL, 2 (A.A.) - Kanada· 

nm Fransız Ka.-tiye (Camer) tarafın
dan keıfinin dört yüzüncü yıl dönümü 
münasebetile tertip edilen Fransız mede 
ni huktJk kongresi bir çok Fransız ve ec
hebi hukukçulann iştiralcile açdmıftır. 

İtalyanın bir tekzibi 
ROMA, 2 (A.A.) - iyi malumat alan 

mahafil, eski sosyalist riiesaıun faşist 
lı:orpurasyonları teşekküllerine kabulü i
çin hiikümetle Mila'llo'nun muhayyel sos 
yalist mahafüi arasında müzakereler 
yapıılınakta olduğu hakkında ecnebi mem 
kketlerde intişar eden haberleri tekzip 
etmektedirler. 

Yunan tayyarecilerinin 
teşekkürü 

ANKARA, 2 (A.A.) - 24 temmuzda 
1 staıı!)ulu ziyaret eden Yunan hava filo
su kumandanı kaymakam Temelis, ika
metleri esnasında Türk tayyare cemiye
ti tarafından gösterilen öyi kabulden do
layı tayyare cemiyetine teşekkür mek
tubu göndenniştir. 

Sovyel Rusya ve ltalya 
ROMA, 2 (A.A.) - Baroıı Aloazi 

(Alois-i) baka başında Cenevreye gide
cektir. M. Mu•solini kendisini kabul ede 
rek Sovyet Rusyaıım milletler cemiyeti
ne girmesi için Cenevrede ittihaz edece
ği battı hareket hakkında talimat ver• 
miftİr. 

' Balkan oyunlarının üçüncü günü bitti. Bugün Yunanlılarla Yugoslall· 
lar, bizimle de Bulgarlar arasında çetin çekişmeler oldu. Biz Bulgar • 
lann üzerinde iken onlann Marato n yarışında hiç umulmıyan 3 puvan 
almaları, maalesef, bizi berabere bıraktı. Umumi tasnif şudur: 

Yunanlılar 164, Yugoslavlar 15 5, Romenler 61, Türkler 33, Bulgaf' 
lar 33, Arnavutlar 7 puvan aldılar. 

Üçüncü gün müsabakalarının neticeleri: 
Yunan usulü disk atma: Birinci Yunan, ikinci ve üçüncü Yugos&ıv. 

40 metre bir santimetre. Veysi altı ncı oldu. 34 metre 99 santimetre. 
1500 metre: Birinci Yunan, ikinci Romen, üçüncü Yugoslav. 4 daki• 

ka 10 saniye 8/10. 
110 metre mania: Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, üçüncü Romen. 

Vedat beşinci oldu.14 saniye 8110. 
400 metre: Birinci Yugoslav, ikinci Yunan, üçüncü Yugoslav. 

51 saniye 6110. 
4 defa 100 metre bayrak: Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, üçüncü 

Romen, dördücnü Türk, beşinci Bulgar. Altıncı Arnallut. 44 saniye 
6110. 

Maraton: Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, üçüncü Yugoslav. 
Vç adım: Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, üçüncü Yunan, dördüncil 

ve altıncı Türk. 14 metre 12 Mntim • 
Sırıkla yüktek atlama: Birinci Bulgar, ikinci Yunan, üçüncü Ro • 

men. Haydar altıncı. 3 metre 90 santim. 
Gece murahhaslar şerefine büyük bir ziyafet veri~di. Ziya/et çok 

samimi olmuş, nutuklar teati edilmiştir. Heyeti murahhasalara n~an 
ıJe~ilmiştir. 

Kayseri fabrikaları için 
MOSKOV A, 2 ( A. A.) - Ziryanin vapuru Xayseri Fabrikasına ait 

200Q ton malzemeyi hamilen Odesadan hareket etmiştir 

Sof yada bombalar patlıyor 
SOFY A, 2 ( A. A.) - Bulgar Aansı bildiriyor: 
Sabık Harbiye Nazırı Ceneral Bakarciyef Üe sabık erkaniharbiye 

nazırı Ceneral Marinkof'un bahçelerinde iki bomba patlamışsa da hiç 
biı- zayiat yapmamıştır. Bunların sadece nümayiş için konulduğu ve hiç 
bir zarar veya insanca zayiat gayesi kastedilmediği anlaşılmaktadır. 
Esasen her iki ceneral de Solyada değillerdir. 

Rusya Japonyayı protesto etti 
MOSKOV A, 2 ( A. A.) - Tas Aansı tebliğ ediyor: 
31 ağustosta Japon Sefiri M. Ota Hariciye Komiser muavini M. 

Stomonyakof'u ziyaret ettiği zaman, Stomonyakof, 22 ağustos tarihi11· 
de Harbindeki Japon jandarmasının iki Sovyet memurunu tevkif ede
rek gayri insani işkenceler tatbik ettiklerini Japon Sefirine bildirmiftir. 

M. Stomonyakol, Soııyet Hükılmetinin emrile Mançurideki Japon 
memurlarının bu hareketlerini protesto etmiş ve Sovyet Hükumetinin 
iki deıılet münasebatına zarar ııerdi ği aşikar olan gayrikabili kcibul bu 
hareketlere nihayet verilmesi için Japon Hükumetinin şiddetli tedbir 
almaşına intizar ettiğini bildirmiştir. ·~ •• 

Zıraat Vekili Muhlis B. Erzurumda 
ERZURUM,1 (A. A.)-Ziraat Vekili Muhlis Bey bugün Karıtan 

Erzuruma gelmiş ve Hasankaleden merasimle karşdanmıştır. 
HASANKALE, 2 (Milliyet) -Ziraat Vekili Muhlis Bey dün ak• 

şam geç vakit buraya geldi. Erzurum Valisi Necati, Ko)Jrdu Kuman • 
danlarından Nafiz Paşa ve halk tarafından karşılandı. Köylü ile geç 
vakte kadar memleket ziraati, muhtelif mahsuUitın yetişme vaziyeti ve 
oııman işleri hakkında hasbühiiller yapan Vekil Bey bu gece Erzuruma 
hareket ettiler. 

KARS, 2 ( A.A.) - Kağızmanda meyvacılığı ve Tuzlucadaki ba· 
rajları tetkik etmek üzere giden ziraat vekili Muhlis Bey, dün akşam 
saat 24 te refakatlerindeki zevatla birlikte sehrimize dönmüslerdir. 

Vekil Bey mıntakanın vaziyeti ziaiyesi '.ve bilhassa orma~ ve bay• 
tar işlerile yakından alakadar olmuşlar ve köylülerin dileklerini diı1 
lemişlerdir. 

Kütahyanın kurtuluş bayramı 
KOT AHY A, 2 ( A.A.) - Dün Kiitahyamızın kurtuluş günü idi. 

Memleketimiz 12 yıl e11vel bugün aydınlığa kavuşmuştu. Bu münase' 
betle ük kurtulus hareketlerini temsilen ve her sınıf halkın iştirakil~ 
büyük bir mera;İm yapddı. 

Gece fırka bahçesinde milli ve mahalli oyunlar ve her türlü şen
liklerle bu güzel yıldönümü kut/ulandı. 

( EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ )\ SovyetRusyave 
D-e-n-iz-·i·,·1·e·r-i .. m-·e·s-e .. l .. e .. s-i--r·an-... a .. m-ü.·a·i·t·b-ir_s_al_h .. a_h .. a·z·ı-rl·a·m·a·k·t·a·--,-g-Ö .. r_e_J_a .. p_o_n_y .. a .. , .. 8·h·a .. t .. tı_h_ar_p_g_e_m-is .. i,-,--B·u·l-ga·rıs···t·a·n·d-a_k_o .. r·p·o-ra·.·yo-n_p .. r-e11 - Cemiyeti akvam 

dır. Bazı /ngili;ı; mahafili müzakera- 32 krüvaz.ör, 64 muhrip, 48 tahtel- siplerinin tatbiki mümkün değilair. 
"Le Tempo., dan: : tın 1937 ye brrakılma.sı ve fekli ha- bahir ve be1 tayyare gemisinden mÜ· Çünkü ahalinin yüzde seksen üçü zür-
Japonya, 1922 senesinde İmza e- zınn iki sene daha idamesi fikrinde rekkep bir filoya muhtaçtır. Bu filo- radan mürekkeptir. Bununla beraber 

dilen Vn.ington Bahri muahedesini L l d b k b lü 'ht' l k d" tt b' · "h · 'f · ·· --. "'e er e unun a u ·· ı ıma i yo - nun or e ın ı tıyat vazı esını go· memleketteki eski iktisadi ve mesle-
kendi he•abına feshederek 1935 sene- tur. Çünkü Japonya tam hürriyetini recektir. k. 
:rinde akti mutasavver olan Denı'z Kon· ld k ki teıkilatı ıslah edeceğiz. Bu tef ı• 

e e etme isticalinde bulundug" undan J o la t k" t 'l "t • feransında tam bir serbestı"ı" hareket ap n r op ye un anı a onun latın mümessilleri Bulgar parlamen• 
böyle bir talika tamamen muan=lır. ht lif f 'l t k · · elde etmiye te1ebbüı eyliyecek mı'.? mu e •ını gemı ere a sınn mese· tosunda mu"hun' bı'r mevki alacak ve 

Eğer Japonya kat'i müsavat id • • k b l · 
Bazı gazete haberleri bu kanaati ve- diasında ısrar ederse ve Va§ington lesinı a u etmiyorlar. Çünkü bahrı· bu suretle milli meclisimizde bir te • 
riyor. Maamafih , nim resmi Japon konleran•ında /ngiltere ve Amerika- yelilerin taktikine en müsait olan ge• 
menabii Tokyo kabinesinin bu bapta ya verilen (5) nisbetine muadil ona miler yaptırmak istiyorlar. Eğer sınıf-
henüz kat'i bir karar almamış oldu- verilen (3) nisbeti ile iktifa eylemez- farın tahdidi mecburiyeti katiyesi 
ğu bildirilmektedir. Japonya hüku - •e, müzakerattan bir netice elde edi- karşısında bulunulursa Japonya taar-
met erkanı arasında iki temayülün lemiyeceği muhakkaktrr. ruz kuvvetlerinin azami suretle tnh-
tere .. üm ettiği tahmin olunabilir; Filhakika Japonya tarafından is- didini ve Amerika ile krüvazör cihe· 
Bir taraftan Hariciye nazırı M. Hiro- tenilen müsavatın tahakkuku takdi • tinden müsavatı tahtelbahir olarak 
ta 1930 Londra itilafı ile tevsik edil· rinde Büyük Britanya Japonyaya nia- ise 80.000 ton miktarını istemektedir· 
mİ§ olan Vaıington muahedesinin Ja- betle zayıf bir mevkide kalır. Çünkü l 

J 
~ 

ponya tarafından reddi me3elesine ngiliz gemileri bütün denizlerde faa-
muanzdır. Diğer cihetten Bahriye [iyette bulunmağa mecburdurlar. Bü· Eğer Tokyo hakikatte böyle tek • 
nazırı amiral Ozuni bu muahedele - yük Britanyanın Aksayi Şarktaki kuv- liflerde bulunmak istiyorsa bundan 
rin hemen feshini istemektedir. Ami- veti top yekun /ngiliz kuvvetlerine istidlal edilebilir ki, Japon hükume• 
ralın ileri sür<{üğü tez şudur: Japon· muadil kuvveti olan bir Japonya kar- ti mukaveleyi tamamen feshi göze 
ya 1935 konferansı ihzari müzakere- şmnda tehlikeye maruz kalır. Ame- aldırmamaktadır. Eğer noktai naza • 
lerine gİrİfmeden evvel mazideki ka- rikaya gelince, Bahriye müsteşan M. rını kabul ettirmeye hiç bir çare bu • 
yıtları tamamen silmekle menfaat bu.. Svanson Amerikanın mevcut nisbetin lama.zsa ancak o ıJakit ondra ue Va-
lacaktır. Şu halde Tokyo kabinesi kaldırılmasına katiyetle muarız bu • şington mukavelelerinden cekilerek 
noktai. nazarından ortada bir asuli lunduğunu ve Amerikanın her 8ınıl .sene sonundan evvel hürriyetr.ni ele a .. 
vaziyet mevcuttur. Fakat iş tetkik e- harp gemiBinde yüzde yirmi ila otuz lacaktır. 
dilince §Uraııı tahakkuk eder ki bütün tenzilat teklifinde bulunacağım söy • 
Japonlar Vaşington muahedesince ka- lemi§lir. Bu teklifi Japonlar, 1927 de 
rarl«§tır-:lan ni:rbetin tadiline taraf .. Cenevre konferansında M. Haver fa· 
tardırlar rafından yapılan teklif kadar yersiz 

... B"§lıca deniz devleti olan bef gÖ•mektedirler. 
hükiimet taralından alınan va.ziyet Temin olwuluğrma göre Tokyo cl.a 
gelecek senelerde toplana-cak konfe · bir plan teklif edecektir. Bu plana 

Bulgaristan baıvekili 
Gheorghiev'in beyanatı 

Bulgaristan BQfvekili M. Gheor
ghieo aşağıdaki bayanatta bulunmuş
tur: 

vazün hu•ule gelecektir. 
Ben, ne yeniden bir fırka tesi.s e• 

deceğim, ve ne de dağılmıf olan sa .. 
bık fırkalara dayanacağım. Malum 
olduğu üzere 19 mayı.s inkılabı ordu. 
dan doğmuştur. Bittebi ordu ve hüku· 
met ileride yan yana ve müşterekerı 
hareket edeceklerdir. 

Makedonya komitecilerini dağıt • 
tık. istikbalde bu komitecilerin faa· 
liyette bulunma.sına imkan kalmamış· 
tır. 

Harici siyasetimizde eski prensip .. 
[eri takip edeceğiz. Bütün kudreti -
mizle ecnebi devletleri ve bilhassa 
komşu devletleri ile dostane müna • 
sebetlerde bulunacağız ve bu yolda 
çalışacağız. Yugoslavya ile aramız • 
da mühim ihtilaf meocut değildir. Bu 
komşu devlet ile samimi müna>ebet· 
lerimU.i. kuvvetlendireceğim. 

( lt Popole d'ltalia) 

--Belçikanın da muhalefet 
etmiyeceği bildiriliyor 
PARIS, 2 (A.A.) - (Havas ajan•' 

bildiriyor: 
.Belçika Hariciye Nazın ile ~: 

Barthoo ve ticaret nazın M. Laın11,.cı 
( Lamoureux) arasında cereyan ede<' 
müzakereler esnasında kontenjan rne•!" 
lesi görüşülmüştür.. Fransız hük~el'•, 
Belçika ticareti lehine bazı tadilat if!"~; 
derpiş etmektedir. Bundan başka &1>'8 

1 
el 1 .. 1 U • -"le• mes e er ve ezcum e sovye erın il!"' alı' 

ler cemiyetine ginnesi ve şark rnıÜc31 ımeseleleri de görüşülmü~tür. Belç 
8

, 

Sovyetleri henüz resmen tannruş ol":-ı.i 
makla beraber, İngiltere ve Fra~~ gıii· 
iki dost memleketin bu namzetbge "'18 
zaharct etmeleri dolayısile bu hus~s 
kat'i bir muhalefet gösteremiyecektır•ııf 

Diğer cihetteıı sulhu .. temine ~İı~s) 
her türlü teşebbüsün Bruksel(Brıı"e.,.,.;~ 
de müsait bir suTette karşılandı~• t ılı> 
olunabili~'. Buna bi~aen şark mıs;ı.kıtsf' 
prensip •tibanle Brükselde derhal 
vip edilmiştir. 
~------0------------
M al müdürleri arasında 

4 pada> 
ANKARA, 2 (Telefonla) - ,._... 

eski malmüdürü Abdülvchha!' be~if' 
sunpaf" malmüdürlüğüne tayın e 
ıtir. 
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• • [flCLEii&\f-
T ehlikeli bir gün 

EH 1 R HABERLERi 
Balkan notları 

. Balkan oyunla·ı , dün tehlikeli 
lıır gün geçirdi. Hadise eğer tekem
~İi/ etseydi. oyunlar iflas etmiş o
<lcak ve bu oyunlardan beklenen 
dostluk havası maalesef bir husu
;ııet fırtınasına dönecekti. Size an
"'layım: 

Ôtedenberi Balkan oyunlarında 
}' ıtnanlı!ar birinci, Yugoslavlar i
~ncidir ve bu sene bqinci senedir 

1 
; Yugodavlar, Yunanlılarla ara

<lrında mevcut olan farkı eksilte
rek onlara yaklaşırlar. Yalnız ge
ren sene biraz fena vaziyete düş
'".iişlerdi. Şimdi müsabakalar ken
~ı memleketlerine gelince bundan' 
11tifade ederek Yunanlıları sıkıs
~~mak istiyorlar. Bu gayet meş;u 
ır feydir. Ama iki taralı son dere

ce asabileştiriyor. 

Müsabakaalnn birinci günü ko
'ıdan 4 defa 400 ba.vrak yarışın
da adamlarından biri.i Yunan ta
kımının ikinci adamı olan (Mandi
lı~ )ı tutarak kof111asına mô.ni ol
dağu için Yunanlılar portesto etti
ler. Yugoslavların birinci geldikle
~ bu yarışın yalnız birinci ve ikin
cı Yani Yugoslavlarla, Yunanrılar 
ffrasında tekrarı kararlaştı idi. Ba 
l'cırış dün saat altıda yapıldı ve 
~eael fena şekilde bitti. Şöyle ki; 

anan takımından ikinci adam, Yu 
!?•lavyalı ko,ucunun yolunu kesti
Ilı için Yugo.slav hakemleri tarafın
dan Yunanlılar diskalile edildiler 
~e Yugoslav takımı galip ilan olun-

u. 

Ben bu yarıfta ,ahsen bulunma-
1'm. Fakat birçok bulunanlan din
edim. Meselenin biraz kansık ol
dağunu anladım. Yugoslavldr, bay
'"iı evvela kendileri a:mışken ar
lıadan yetişen ve dı11 koridorda koran Yunanlının hızla gelip Yugos
avyalının önüne geçtiğini iddia 
ediyorlar. Yunanlılar da bayrağı 
;vvela kendileri alm11ken Yugos
av koşucusunun arkadan kasarak 

iletip Yunanlıya çarptığını ;öylü
~?rlar. Ne de olsa hakem kararı de
lltşmiyeceği için vaziyet gerginresti 
v y . e unanlılar oyunlan bırakıp git-
~eye karar verdiler. Kafile reisle
bnden mürekkep olan heyet gece-
anun için içtima etti ve üç saat 

l'lıiinakasa edildi. Bu münakasa/ar 
lıcrna bdndan yirmi sene evv~l sa· 
hada kaybedilen bir futbol maçını 
;ıasa başında kazanmak için yapı
<ırı münak(lfalan hatırlattı. 

Ortada iki vaka vardı. 

1 - Yunan takımı belki yirmi 
l'lıetre i~e birinci gelmiştir. 

d 2 - Başhakem hatalı hareket 
0layısile Yunan takımını diskalil· 

lle etmişti. Kendi kanaatine göre de 
l>ek haklı olarak hareket etmisti .•• 
kafile reislerinden mürekkep ;,lan 
~:'Y.etin bu kararı değiştirmeye sa
<l#ııyeti yoktu. 

1ı U ğrtJ!fıldı, bağnldı, çağrıldı, ni
?Yet Yugoslav murahhası mesele

~· kapatmak için bu yarıftan ken
ılerine gelecek 6 puvanı almama

~'.., kabul etti. Böylece 934 senesi 
"400 bayrağında puvanlarını al

i'Yan Yugoslavlar ve diskalifye e· 
•imiş Yunanlılar için sayı bulun

~~l'acak ve yalnız üçüncü, dördün
Cii, beşinci ve altıncılık sayılan he
lqp edilecekti. 

.. ~ece yarısından çok sonra görüş
Iİi!fiim Yunan takımının kaptanı bu 
~~kilden kat'iyyen memnun değil
,/: Bağınp çağırıyor ve Atinaya 

0 neceklerini söylüyordu. 
llllrada bir mülahaza: 

~eden bilmem, (Zagrep) te halk 
~· di takımını tqci için çok talırik 
,,:rrıif. Hatta resmi (spiker) bile 
l P<ırlör) ile halka lalan Y ugos-
lltı lto • . • li fUCUSUllU tefCI etmesım tav-
~ ediyordu. Resmi programda 
, l • Yugoslav atletler için ne su
et e alkışlanıp nasıl bağnlacağı 
~ılı idi. Bütün bunlar oraya ge
ı"" misafir milletlere, Yugos~av
ı'::::kkında ( fOVen)lik yani mü
llQ p/ık zannını verdi. Yalnız Yu-
4 rılılarla Yugocılavlar arasında 
rJ °tı.lan 4 defa 400 bayrak yarıfın· 
>ek ekseriyeti Yugoslavlardan mii
~ kep hakem heyetinin yarışı ka
lif l>lı' olan Yunan takımını diska-
4e e~mesi bu zannı büsbütün te
l.c,~ttı. Bu zan belki haksız idi. 
l>ıq " bazı tesadür.er ona haklı 
firn~~rası veriyordu. Onun için 
İıı· iden halkımıza hatırlatmak 
~Q 'l'r'"m ki, gelecek sene bizJ e 
leı"ı' ~cak bu oyunlarda kendi at-

er, · · tk l lerı '."ız~ a ı~ amakla beraber ge-
l>ı l>'ltfalırlerimize bizim dünyaca 
Qrı,f 1 . 1· l"k .. h lirıj .. 0 an mısa ırperver ı şo re-

lı<l/ ııolgelendirecek feyler yapmı
<ı11t'1>1 ve onları da bizimki~er kadar 

~lavalım. 
FELEK 

EKONOMi 

Afyonlarımızın 
Satış vaziyeti 

P .. uisteki müzakerenin eyi 
Delice vermesi bekleniyor 

Uzak Şarlc'ta Türk afyonlarına 
ka'll olan alaka günden güne art -
maktadır. Uyuşturucu maddeler in
hisarı teesaüsünden itibaren afyon
larrmıza iyi bir mahreç olacak bu 
mesafede iyi çalıtmışhr. Son za -
manlarda Japonyaya 400 sandık af 
yon ihraç edilmiştir. Yeniden bıuı 
siparişler alınmaktadır. Bunların 
yekunu da 300 sandık kadar ola -
caktır. 

Türk - Yugoslav afyon bürosu i
le beynelmilel uyuşturucu madde
leıı inhisarı karteli arasında Paris
te cereyan eden müzakeratın da bu 
günlerde nihayetleneceği ümit edil 
mektedir. Bu takdirde Türle - Yu -
g«>flav afyonlanndan mühim bir 
kısmına satıf mahalli bulunmUf o
lacaktır. 

Lastik ve deri ayakka hı 
meselesi 

Lastik ayakkabıların ayakkabı 
sanayii üzerine hakikaten fena te -
air yapıp yapmadığını tetkik eden 
bir taraftan da son defa lastik a -
yakkabıların mamulüne konulan 
kiloda 150 kuruş resmin lastik sa
nayine olan tesirini araştnan ko -
misyonun raporu bugün Ticaret O
dası idare Heyetinde müzakere e
dilecekti, fakat dün geç vakte 
kadar çalışılmasına rağmen rapor 
bitmediğinden raporun müzakeresi 
gelecek haftaya kalmıştır. 

Aldığımız maliimata göre rapor
da lastik fabrikalaı~nın, deri ve a
yakkabıcıların mütaleaları objektif 
bir şekilde nakil ve tesbit edilmek
te ve ayrıca komisyonun mütaleası 
da ilave olunmaktadır. 

AmbalAj açıcılarının Ucretleri 
ithalat gümrüğünde ambalaj a -

çıcılarınm ücretlerinin fazlalığı bir 
müddetten beri tüccarın tikiıyetlc · 
rini mucip olmaktadır. Bu açıcrba
tıların ücreti yeniden terbit edile
cektir. Ocrıetleri vilayet umuru hu
kukiye müdürünün riyaseti altında 
bir komisyon tet:kik ve tesbit ede
cektir. Komisyonda Ticaret Oda • 
sından da iki aza bulunacaktır. 

Fındık ticaretinin tanzimi için 
Görele Ticaret Odası dahili fın

dık ticaretinin tanzimi için bir ni
zamname projesi hazırlamıt ve 
Türkofise göndermiştir. Türkofis 
bu nizamname projesi hakkında 
mütaleasını bildirmesini Ticaret 
Odasından istemittiı~ Meclisin çar
tamba günü yapacağı içtimada o
danın mütaleası tesbit edilecektir. 

Fatsadan fındık ihracatı 
Gelen malfımata göre Fatsa'nın 

son üç ay zarfındaki fındık ihraca
tı 3390 lira kıymetinde 10080 kilo
dur. 

Elektrik ucretleri ve sanayi 
işleri 

Bundan bir müddet evvel Tica • 
ret Odası Meclitinde o zaman Sa
nayi Müdürü bulunan Refik Beyin, 
lstanbulda elektrik ücretlerinin sa
nayi üzerinde yaptığı tesiri göste
ren raporu tetkik edilirken Oda 
Meclisi azasından bazıları, bilhas
sa Refi Celal ve Gani Beyler lstan
bul elektıik fiatlerinin lstanbul sa
nayii üzerinde fena tesir yaptığının 
vekalete bildirilerek bunun önüne 
geçilecek tedbirlerin alınmasını te
menni etmişlerdi. Odanın bu te . 
mennisine lktısat Vekaletinden ce
vap gelmiştir. Bu cevapla Nafıa Ve 
ki.letinin yeniden elektrik ücretle
rini. tetkik ederken ve Elektrik Şir
ketıle yapacağı müzakerelerde bil
hassa bunun nazarı dikkate alına
cağı bildirilmektedir. 

Fransız tahtelbahirleri 
Birkaç gündenberi limanımızda 

bulunan Fransız tahtelbahirleri bu 
akşam hareket edeceklerdir. 

Polonyalı izciler kayıklar
la jreldiler 

Şehrimize 12 kayıkla 19 Polon
yalı izci gelmiştir. izciler birkaç gün 
tehrimizde kalacaklardır. 

Kafile namına vali Muhittin Be
ye, bir albüm hediye edilecektir. 

Fatihte Ça11ambada Sabriye Hanımın biçki ve dikit mektebinde 
dün yedinci sene sergisi açılmıttır. Sergi açılıt merasiminde birçok 
zevat bulunmuf, nutuklar söylenınit, ve sergi gezilmiştir. 

Muallim Hayriye Hanım itler ve talebelerinin mesaisi hakkın
da malumat vermittir. Sergideki işler pek beğenilmif, bilhassa çiçek
çilik sahasındaki muvaffakıyetler takdir kazanmıştır . 

ÇaJlamba muhitinde mütevaziane bir mesai ile iki yüzden fazla 
talebe yetiştiren bu bilgi müessesesi bu sene de 30 mezmı vernıittir. 
Bu sene Yalovada da bu müessesenin bir şubesi açılmı,tır. Müessese
nin mesaisi maarif idaresince de takdir edilmektedir. 

MAARiFTE 

ilk mekteplerin 
Vaziyeti 
Dün maarif müdürünün 

reisliğinde 
bir toplantı yapıldı 

Dün, lotanbul ( 44) üncü ilk mektepte 
Maarif müdürü Haydar Beyin riyasetin
de bir toplantı yapılmııtır. Bu toplantı
ya ilk tedrisat müfettiılerinden bir kıs
mı, ilk mektep hocaları, baı muallimler 
iıtiTak etmiılerdir. Toplantıda, ilk mek. 
teplerin yeni ders senm baıınclalri vazi
yetleri göcütülmüştür. Bu sene ilk mek
teplere her senekinden fazla müracaat 
vard.r. Bütün mıntakalarda ona göre 
tertibat alınacak, yeni ıubeler açılacak
tır. Müracaat eden her çocuk muhakkak 
bir mektebe yerleştirilecektir • 

Hukuk fakültesi dekanlığı 
lıtifa eden Tahir beyin yerine, hukuk 

faküfteşi dekanloğma profesör Sıddık Sa
mi beyin tayin edileceği kuvvetle Ümit 
edilmektedir. 

Tahir bey vekaleten ,,a:Ufesine devanı 
etmektedir. " 

Polonyadan gelen Profesör 
ve talebe 

Polonya üniversitesi ve ıark enstitü
sü profesörlerinden doktor Aptullah 
Zihni bey dil kurultayında bulunmak 
Üzere şehrimize gelmit ve tetkikatta bu· 
lunmak için lstanhulda kalmıştı. 

Zihni beyin profesör, olduğu şark 
enstitüsünden üçü kız ikisi et'kek olma.1' 
üzere bet tal<i>e dün tehrirni.ze gelmi:ı
tir. Talebe).,.. lıtanbul kütüphanelerin· 
de tark işlerine ait tetebbüatta bulunduk 
tan ıonra Bursa ve Ankaraya gidecek· 
lcrdir. 

Po:onyalı dil Alimi dönUyar I 
Dil kurultayında bulunmak üzere şeh 

rimize gelmif olan Polonyalı dil alimle· 

Ergani 
Tahvilleri 
Müddetinden evvel tah-

villerin tamamen 
satılacağı anlaşılıyor 
Yüzde ~ faizli, iluıamiyeli Er

gani demiryolu htikra:;:ının son se
risi olan C tahvillerinin satışma 
dün de devam edilmiştir. 

Dünkü satışlarda A ve B tahvil
leri hamillerine yapılmı,hr. Dün 
bilhassa bankalar evvelce aldıkları 
serilerin devamlarını mübayaa et • 
mişler ayni zamanda evvelce bu se 
rileri alan müşterileri için mübaya
atta bulunmuşlardm C tahvilatının 
bu hafta nihayetine kadar olan sa
tışı yalnız daha evvelki serilerin ha
millerine yapılacak bundan eonra 
satış umuma olacaktır. 

Dün akşama kadar tehrimizde 
yapılan satış bu seri tahvillerin de 
daha müddetin ikmalinden evvel 
az zamanda, satılacağını göster • 
mektedir. 

Cumhuriyet Merkez Bankası her 
günkü satıtın neticesini Maliye Ve
kaletine bildirmektedir. 

Yeni emir bekleniyor 
lstanbuldaki sanayi, ticaret müdürlük

lerile maadin mühendisliğinin kaldml • 
masından sonra tetkil edilen vilayete mer 
but sanayi, ticaret ve maadin kalemleri
nin müddeti 1 eylülde bibniştir. Düne ka· 
dar bu kalemlerin tekrar faaliyetlerine de 
vamlan için yeni bir emir gelmemiıtir. 

rinden M. Zaynçkofski bugün memleke
tine dönecektir. 

• 
iş Bankası sergisini ziya-

ret günleri uzatıldı 
Sergi fevkalade takdir görüyor, 

binlerce ziyaretçi var 
Salahaddin Refik Beyin izahati -lt Bankası aergisi çok kuif bir zi· 

yaretçi kalabalığı tarafından gezilmİ§ 
tir: Halkın akını bilhasaa ak§allla 
doğru ziyadele!miı ve pek çok kim
aeler serginin akıamları erken ka
pandığından tiki.yet etmi§ler ve sa
at 21 de olan kapanma zamanı bi
raz temdit edildiği takdirde taha • 
cümün hafiflemesi kabil olacağını İ· 
leri ıürmii§lerdir. Ayrıca it Banka • 
ama da aerginin bir müddet daha de
vamı için müracaatlarda bulunulmu:ı
tur. 

Bir taraftan halkın gün geçtikçe artan 
tehacümü, bir yandan ela biribirini takip 
eden müracaatlar nazarı dikkate almar:U< 
ıerginin kısa bir müddet daha açık bulun 
durulmasına Bankaca. karar verilmiıtir~ 
Bir hafta için açılmış olan serginin ziya
ret müddetinin uzatılması da kazand,ğı 
muvaffakıyeti göıOermit oluyor. Dün ser
giyi ziyaret edenler arasında Univeraite
deki ecnebi profesörlerden b!r kısmı ile 
bir çok muallimler, iktısadi mehafile men 
sup zevat ve şehrimize gelmiş olan ecne
bi seyyahlar görülmekte idi. Seyyahlar 
bilhaua lpekiş ve Yüniş kumatlan ile a· 
lii.kadar olmuşlar ve içlerinden bazıları 
hangi memleketten ithal edildiğini sor
muılardır. 

Kendilerine bunların milli mensucat 
8'mtıyiimizin yeni meyveleri olduğu an· 
latıhnca fevkalade takdir etmişler, nü
munelere el ıünnek memnu olduğu halde 
kumaşları uzun uzadıya muayene ve tet .. 
kik etmişlerdir. Filhakika IJ Bankr..,ı ta· 
rafından iki sene içinde üç misli derece .. 
sinde genişletilmiş Ankaradaki yünlü 
men•uca~ fabrikaunın çıkardığı bu ku • 

maşlar her itibarla en müşkülpesentleri 
bile memnun edecek vaziyettedir. 

Yünit paviyonundaki grafikler hu mÜ· 
eıaeaede 250 amele ve müstahdeminin ça· 
lııtığını, yılda 300 000 kilo yün ve tifti
ğin ve 28 000 kilo ince iplik iılendiğinin; 
bir senede asgari 125 000 kilo mıktann
cla ku....,. iıtihsııl olunduğunu, aynca 90 
hin kilo kadar ince kumat ta çıkarıldığını 
göıtennektedir. 

Salahattin Relik B. in beyanatı 
Bu güzel ıergiyİ hazırlaınıt olan Sala· 

hattin Refik Bey ziyaret müddetinin ban
ka tarafından uzatılma11 münasebetile 
dün bir muharririmize tu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Halkın her türlü tahminin fevkine çı· 
kan tehacümünü siz de günlerce bizzat 
müşahede ettiniz. Bu rağbet münhasıran 
halkımızın it Bankasına ve bankanın kur
duğu işlere itimadından ve memleketin 
ikllsadi mevzularına kartı günden güne 
artan alakasından ileri gelmektedir. Zi
yaretçiler her paviyonda uzun müddet 
kalarak grafiklerle, istatistiklerle, muka· 
yeseli tablolarla meşgul oluyorlar. izahat 
istiyorlar, hatti not alıyorlar. Ziyaretçiler 
yalnız dekorasyon seyri için gelmi§ olsa .. 
)ardı ıergİde beter dakika kalmaları ken 
dilerine yetişirdi. Bilhassa mektep ço • 
cuklarının hocalarile ve bir çok minimi· 
nilerin ebeveynleri refakatinde gelerek 
her mevzu üzerinde verilen malUmatı dik. 
katle dinlemeleri paviyonlara bir dersha
ne manzarası vermektedir. Bu vesile ile 
size sergi için arzu ettiğim şekilde çalı§ll
madığımıdan şikayetçi olduğumu da kay
dedeyim: 

"Birincisi: lfz':' .. inde uzun uzadıya ça· 

MAHKEMELERDE 

Maslak 
Faciası 

Alber Taragano Efendinin 
muhakemesi devam ediyor 

Maslak yolunda bir otomobil 
kazası neticesinde Seniye hanım
la Ali ve Mustafa Efendilerin öliım 
!erine, Kemal Beyin de ağır su • 
rette yaralanmasına sebep olan AJ. 
ber T aragano efendi ile toför Hak
kı efendinin muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede de bazı 
müdafaa tahitleri ikame olunmuş, 
bunların celbi için muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

Cebren kız kaçırmak isteyenler 
Beykozun Elmalı köyünde Şe

rife hanım isminde bir kadının 
evine tecavüz ederek cebren ka
çırmak istiyen Sadık, Sül&yman. 
Sadullah, Mehmet, Alipn, lz,zet 
ve Cemal efendilerin muhakeme
lerinıı dün ağır ceza mahkemesin
de başlanmıştır. 

istintak kararnamesinde bu 
suçluların yalnız cebren kız ka -
çırmadan lüzumu muhakemeleri -
ne karar verilmit olduğundan id
dia makamı cebren haneye duhul
den de karar alınmak üzere evra
kın müddeiumumiliğe iadesini is
temit, muhakeme bunun için tatil 
edilmiştir. • 

NUf us tezkeresi sahte mi? 
Galatada Basmacı Abdullah e

fendiyi öldüren Cafer oğlu Mu~ta
fa efendinin muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam e
dilmiştir. 

Dünkü muhakemede Mustafa 
efendinin elindeki nüfus tezkeı e
sinin sahte olduğuna dair bazı şüp
heler hasıl olmuf, gerek şahit cel
bi, gerek bu cihetin tahkiki ıçın 
muhakeme başka güne bırakıi
mıfbr. 

Arnavut Recebi öldüren adam 
Edimekapı haricinde Arnavut 

Recep efendiyi öldüren bahçıvıon 
Y anakinin muhakemesine de dün 
ağır cezada devam edilmiş, istina
be suretile ifadesi alınan Abdür
rahman efendinin tahadeti okun -
muş, bundan Abdürrahman efen • 
dinin hadise hakkında malumatı 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bundan Mmra iddia makamı 
iddiasını serdetmek için evrakın 
mütaleasına lüzum gösternıit, mu
hakeme bunun için başka güne 
bırakılmıştır. 
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Oı Bankasından alınan cetveldir) 

1 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVILA1 
]ıtikrau dabili 96 Rıhhm 17 75 
1933 Erıanj 97 M"" il , ' 
Onitü:rk 28.45 ucmıa 48,75 

11 27,45 ,, il 47.70 
ili 27,45 ,, 111 49,00 

ESHAM 
it Bankaaı Nama 10 1 Reji kuponsuz 2,35 
,, " Hamiline 10 Telefon 10..SO 
,. "Müeııjı 105 Teırkoa 17.50 
Türki1e Cüm .. U· Çimento 12,20 
riyet Banlr.aıt 65,50 ittihat de7. 13,SO 
T ramva7 35 Şark de7. 0,80 
Anadolu Hiııe 27.25 i Bal1a 1,55 
Şir. Ha1riye 15.25 Şark m. ec:r.a 3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 6.18 Prai 19,13,50 
Pariı 12,06 Belsrat 34,83,50 

Nüyork 80,72 Moskova 10,00 
Mi1i.no 9.27,84 Berlin 2,05,75 
Cenevre 2,43165 Vartova 4,.20, 
Brüksel 3,39 Budapeıt• 3,96,16 
Amsterdam 1,17,50 Madr-it 5.81.SO 
Atiaa 83.63 Bükreı 79,32,84 
Sofya 65.35 Viyana 4.21 

N U K U T (Satıı) 
Kur.., 

20 F. Fransız 
1 Dolar 

%1 Kur. Cek. 
1 ŞiJ .. .Av. 
1 laterlin 

21l Liret 
20 Leva 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 

l Flori. 
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22 
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23 
115 

24 
83 

20 l.lsviçre 
1 Pezeta 
l Mark 
l Zeloti 

20 Le7 
20 Dan.ar 
1 \,'"erao..-iç 

Albn 
A'ecidi7e 
Banknot 

Kurut 

-.-
9.22 

:ııs.so 
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lıtılacak, İn§aat yapılacak, tekilleri değit· 
l~rilecek olan binaya ancak ağuotoıun ye· 
disinde vazıyet etmit bu]undum. Grafik
lerin kısmı azamını mekanik olarak göı
tennek istiyordum, netekim şeker paviyo 
nuna yetiıtirebildiğimiz bir nümuneıi 
halkın alakaaını fevkaliı.de tahrik ediyor. 
Vaktin darlığı huna mini oldu. ]kinci se
bep te ıudur: 

"Gerek bankanın, gerek teıekküllerinin 
faaliyet sahalarını grafiklerle tesbit ve 
mümasillerile mukayese etmek üzere tel· 
kik el'tiğim blançolardan birer mukayese 
mevzuu çıkarmak ve neticeyi blançolar • 
daki rakkamların belagatına terketmek 
yolundaki tasavvurlarımı da tatbika han· 
kanın meslektaılanna karJı olan azami 
kurtuvazi hisleri mani oldu.,, 

Salahattin Refik Bey kalabalığın fev -
kalade artması dolayuile sergideki hava 
cereyanı tesisatının kafi aelmediği görü· 
lerek evvelki alqam yeni teıisat yapıldı· 
ğmı da ili.ve ebnitL>r. 

3 
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;- E' -~~.l'I 
Köylü ve gazete 

Her okuyucunun gazeteler hak
kında kendisine mahsus fikirleri 
vardır. Tiryakisi olduğu gazeteyi 
eline aldığı zaman: 

- Ah der, şu gazete şöyle yap. 
sa ne İyi eder . .Şunu yazsa ne gü
zel olur. 

Hele gazete, kendisinin çok
tanberi arzu ettiği bir feyi, bir fi· 
kayetini yazmışsa ondan güzel bir 
gazete yoktur. 

Bazı kimseler ise gazetecileri 
"Alimi kül,, sanırlar... Yazclıkla
n her bir satırın ayni kehanet ol
duğunu tevehhüm ederler. Eğer 
istedikleri bir şey hakkında gaze
telerde iki satır bir yazı çıkarsa ar. 
tık o if oldu bitti zannederler •.• 

Onun için bir gazeteci bir top
luluk, bir cemiyet içine girdiği za
man fazla sıkılır. Çünkü birçok 
şikayetçilerle karşılaşır. Bu gibi 
insanların şikayetten duydukları 
zevk büyüktür. Ve gazetecinin heı 
zaman dert dinleyecek takatte ol
madığını ke•tiremezler ... Böylele
ri mesela bir doktora rast geldiler 
mi hemen dillerini çıkarırlar: 

- Aman doktor Bey! derler, 
birkaç gündür üzerinize afiyet 
dilim pek paslı. Geceleri de uy
ku uyuyamıyonım. Ne dersiniz .•• 

Bir işçi ustasına tesadüf etse
ler ilk soracakları şey şudur: 

- Bizim dam gene akıyor •.• 
Neresinden akıyor bilmem ... 

Bir gazeteci gördüler mi he
men yapıştırırlar: 

- Yahu! Y a:uanıza fU yolu ..• 
Yazın bataklık, kıfın toz duman! 
Yaz Allah Qfkına! ... 

Ben şahsen böylelerinin elin -
den kurtulmak için gazetede bir 
yol hakkında iki üç defa yazı yaz
dığımı bilirim. •• Fakat ne çare, 
yol bir türlü yapılmaz ki .•• 

Hut dediğimiz keçi olsa, dağ
lar taşlar keçi kesilirdi ..• 

Fakat bazı kimseler bazı oku
yucular vardır ki mütaleaları cid
den güzeldir • .Şayanı istifadedir. 
Banlar gerek şifahen , gerek mek· 
tupla bizi tenvir ederler. Bize 
şu veya bu işi yapmak için yol 
gösterirler •.• 

Bu, gazetelerle kariler ara:ın
da sıkı bir münasebet bulunduğu
nu göstermez mi? 

Mesela ben geçen gün Kuzgun· 
cukta oturan okuyucularımdan 1. 
H. Beyden ve yahut Hanımdan biı 
mektup aldım. Bıı mektupta hak
kımda teşekkürle karşıladığım te
veccühlerden sonra deniliyor ki: 

. . . Her halde şimendiferle memleke
timizde gezintiler yapmış olacaksınızd ı r, 
Trenin geçtiği yollar üzerinde bulunan 
köylülerin, çocukların şimcndiferdcki yel• 
culara "gazete 1 gazete!,. diye bagırdıkla
ı-ıru ve gazete istediklerini görmüşsünüz-
dür. Acaba bu çocukları d:ıha ziyaclp 
malızuz etmek için gazeteniz de bir sema
hat göstererek ayıracağınız iki sütuıı':. ti· 
cari, sınai, zirai yazılar dercedilemez mi? 
Bundan başka cem, tarh, zarp. taksim n 
tenasüp, taksimi guremaya dair de ders
ler konamaz mI? Bunlar yalnız küçükler 
için değil, bu ilimleri bilmiyenlere dahi 
faydalı olur değil mi? ... 

Muhterem okuyucumuzun söy
ledikleri çok güzel! Fakat bunu 
maalesef gündelik bir gazetede 
yapmanın imkanı yoktur. Çünkü 
gazete, bir mektep, bir dershane 
değildir. Sonra çok az tahsil gör
mÜf kimselerin bu gibi derslerden 
yalnız okuyarak istifade etmesi 
mümkün olamaz. Fakat okuyucu
muzun bu fikrini pek te ihmal et
memelidir. Mesela umumi malü
matı noksan olan köylüler için iri 
harflerle basılmıf, güzel resimler
le süslenmif, havadisli, hikayeli, 
masallı, ve su[andırılmı1 ilimli 
yazılar neıreden bir gazete çıkarı. 
lırsa ne kadar İyi olur. Yalnız bu 
1ekilde bir gazeteyi mütefebbis 
fahsiyetin yapmasına imkan yok
tur. Çünkü bu gazetelerin maliyet 
liatına ve hattô bundan daha aşa. 
ğı ve bazan da meccani olarak da. 
ğıtılması lazımdır ki gazeteden 
beklenilen istifade temin edil11i11! 

Mümtaz FAiK 

POLiSTE 

Kız muallim mektebinde hemen 
söndDrUlen bir yangın 

Dün saat beş buçukta Çapa Kız Mual
lim mektebinde bir yangın batlangıcı ol
muı, itfaiye yetiıinciye kadar hademeler 
tarafından söndürülmüştür. Yangın na • 
sılsa açık kalmış havagazı musluğundan 
intişar eden gazın parlama&iJe zuhur et ... 
miı ve bir dolap yanarken ıı;örülcrek sön
dürülmüştür. ihtiyaten itfaiyeye haber 
verilmişse de yangın mektepte söndürül
düğünden itfaiyenin ıu işlemesine lüzum 
kalmamıştır. 

Deri fabrikasında tir kaza 
Kazlıçeşmede Konyalı Şükrü Efendi • 

nin deri fabrikasında dün bir kaza olmuş, 
makineden fırlıyan ağır bir demir parça ... 
sı Şükrü Efendi~in 23 yatındaki oğlu Ib
rahim Efendiye isabet etmiş. ağır surette 
yaralamı§tır. 
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HİLALİAH ER Demir sanayii 
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Demir sanayıi kurulu§unda beynel- / 
mı el pıyasayı i tıamar etmek düşıinül
meyince g ye milli ıktisat etrafında top· 
la . Her mı lelin rlığını muhafaza 

y > h '-ler h e1<_t rde c::> 
r.; uu v en hak'm oldugu kadar d3 

e :ı; r. f t bir nu. ı aa-
nay n k ı mıl ı tisadın korun-
m ı ~ , :....k bu suretle y ar. 
Eu c ... du unecegimiz iki munun 
nOKt v rd r: Birin "si bu ıanayiin müm 
k n mer l>e m 1 yet fıatları cıhan piy • 
sası ı.e boy ölçü şebi, ('dır. Naınütena· 
hı bır hımaye tekli dU§ünülemez. Evet, 
bugün muterakki memJeketlerde demir· 
cilığe yatITdan ve senelerin biriktirdiği 
ıermaye, teknik, ve meleke bizden çok 
fa4:1adır. Mesela: Demir ittihadına men
sup ( Demag) şirketin.in sermayesi tak
riben 400 milyon lira raddesindedir. 
Halbuki bizim bu işe yatırabileceğimiz 
para belki bunun yirmide biridir. Buna 
mukabil ne yapabiliyoruz? .. Demircilik· 
te teknik son senelerde çok terakki et· 
miştir. Yeni, yeni keşifler, yeni patent
ler var. ihtisas mecmualarında bunlara 
tesadüf eJıyoruz. Bilhassa linyitle izabe 
veya doğrudan, doğruya çelik imali gİ· 
bı usu len bu meyanda zikredebiliyoru7.. 
Bu sure le de '7'o 30 maliyet fiatların· 
d._ı • ı.;,..c_.. uk İddıa:: vardır. Bu agrr sa
n;ıyı e şuphesiz esaslı tetkike değer bi.
ke~lıyettıı·. Bınaenaleyh: Maliyet fia
tı.u asgariye indirece.k fennin tarakkiya
tınJan ve rasyonal en 50n usullerden is
tıfade ctnıellyız. 

JKı. cısı. Milh s nayide imkan nisbe
t nde yertı ıptıdai mallar kullanmalıyız. 

u. ıa Aıma•~Y<' ihtiyacının 3 4 ünü in .. 
gi.terede <. 3J unu hariçten getirdik
! .nı geçen makale.erimizde yaz:.!ıl<. U
nutmıyaJım ki, bunldr ihracatçı memle
kel erün·. Yanı her hangi iptidai r.:ıadcle 
İ~n harica ödediği dcvizi mamul eıjya 
salm · su• eti'e fazlasilc iadetcn eeri 
alıyor. Bız e ııe simdilik demir ihracat
çıugı mevzuu bahsolmadığına göre ip
tıdaı madcıelen daima ithal haricı ticaret 
muvazenesi cepnesınden ıakattır. .f. em 
her hangı hususi bir vaziyette iptidai 
Illd;Zemeyı getirememek imkansızlığı ha· 
dıs olursa, ne yd.pacağız? Bu sorguya 
bas t b.r ce•ap akla &"'lir. Fevkalaclo ah
vaı ıçın de k ı ınıkdarda iptidai mad
deıer sto u bulundurmak .. O halde ha
urıanm ş o e. ç hk demir bulundur
m ita ne m:ıhzur var? .• Bu suretle de 
i. ı.ıyacı::uz olan dc ...... r eşyayı ima ede .. 
ce tıd,,!, .d:a ve tczg Jılann yurd~i.I ua 
k . •"!i cin: ı kuayet eder. Bu da da
ha az: .... ye ve :ı; L..:3ta r.ıu)ıtaç hır 
ŞC..(. d • ~ adcmki, rııemıc ·et:ımizdc bu .. 

~ ıı te bir aemır sanayii kur
• ÜAJ uz..ıLh·. lptid3i n1ad c erı c:e 

yu .... ...... vcnne ı a; hem de ve eo ·i~. 
n eri ~ .. a. eden te•' • rle an .. 

kı, oprak arım1zda de:nir ıua n
n.q . rı: T o ı, vac:.k, 

c k, Ayazmenl, Kayserinin yiız 
:ı.e ... e cenubunda Toros ve anti To-

r -'6 .:ı .....ıd f araşadır. Bu. nn i 
ele "- lıe ve b hassa n:ıltliye vaziyeti 

• o ı 1 emek ıyı bir teşkila a 
. Bı h s:ı ordu tehrinin otuz 

ı o m re o;; •· unda ve on ·ıa saat 
" b 1 ınan Fundacık deru U• 

ye uğrunda çok çalışmalıyız - bu mik
dar daha da iner. Bunda başka Söğutözü 
kömıirlerı esasen kok metalojik verecek 
evsafta ve çok zengindir. 

Demir cevberinın maliyet fiyatlanna 
g r._e: enı mac.cnler açdacagı cıhet
le en tc n "k ve rasyc b •ı-· tme pla· 
nı t bik edileceğJnden c vher çıkarma 
masrafmuz Avrupa m' ayaa f yatından 
mutlak olarak GJagı o abılır. Burac.a en 
çok dilik t edilecek cihet ccvhe. "" nakil 
vaziyeti, bahusus d niz yolundan iıt a· 
de etmek cihetini tercıh etmemizdir. Ge
çen yazılarımızda balısettığimiz ve misal· 
ler gösterdiğimiz Üzeı·e bu nakl1ye key
fıyeti demir sanayiinin en mühim safha· 
sıdır .. 

Bunlar temin edildikten sonra Türki
yede demir sanayii pek ala kurulur ve 
yaıar. Akıi de doğrusu pek istenilir ıe
kil değildir. Demir sanayÜ mensucat ve
ya aairleri ile mukayese edilemez. Çün
kü demir sanayiinde iptidai maddeler 
hariçtan ı:etirildiği takdirde işçilik 
diğerlerine m~bcten en az para yiyen k.ı. 
sımd,r. 

Türkiye topraklarının eskiden bu sanayi 
de mwıinı -oır mevkii vardı. Daha çok 
eskimeyen tarıhin sayfalannı işo ad ede
rek muvaifakiyetimizden emin o abili
riz: lıte (Dıv.nı hümayun mühimme) 
defter.nden almmıı bazı evamir: ( * ) Bi
lecık kz.dmna 25 rebiülevvel 973 tari
hinde verilen emirde (madeni mezburun 
üzerine varup ı:mdiye kadar ne mikdaı· 
yul ( •) ve her yulak ne mikdar .r 
defter edip ve min baad i lenec yulak 
on altışar, on dörder, on birer, yirmiıt:r, 
yırmi ıkişeı· kıye) olarak imalj emredıl· 
mektedir. 

Yine bu emir defterinden anlıyoru~ 
ki, Kıgı da demir çıkarılıp izabe edıldiği
ni ve bir kısmının Erzurum kalesine ve 
bir kısmının da Denaadete sevkedildi
ğini Öğreniyoruz. ( 7 rebiülilhır 980) 
bundan ba§ka Rumclinin muhtelif mena· 
tıkında ezcümle bu senede Kamenırrad
da ve Samokov' da deır.ir madeni iıletil
diğini .ögren.İyoruz. Evliya Çelebi Saıno
kovdaki demir için şu satırları yazıyor: 

(Ateıi nemrud yakan körüğünü on a
dem t.ek<mez ..• Fıl gövdesi kadar demir 
ôrı er üzre akikj yemeni gibi demirleri 
sendan üzre koyup camus ke ksi a ar 
çekjç)eri yene sanath su dolapları vası
ta... e kırmızı decıire vurduklar,nda ze .. 
minü asümanı titretirler.) 

Ve bu ı nat evine; bir çok seyyahlar 
gelip ( engüıt ber diheni lıeyret) sey
rettik\ İni bu aıı:tırlardan öğreniyoruz. 

Sultıın Suleymanm kanunnamcsbde
ki Karadeniz kenarında Ce:n.;.. ır.adenJ ı .. 
ç n (Kum cemi) emri biraz yı;ıcarıd'I. 
babıetti:ı;miz Fıındacık ı:!en:tlr ma -ni 
içb olması çok mulıtc.neldir. Hem ı.:.:ı• 
ga g0lmeğe ne hacet, bugün bile miras 
sa:ıclrklanrun içinde, Bedeıtan köşelenn· 
ele Ti.ırkün e!ile yapılmı§, meıhur (ha· 
reli c!;,mlr) den si ahl:ıra rast gelir . O 
haUe bu aanattaki babalarımızın mİnll· 
nı evl•tlarımıza int.ikal ettirmeliyiz, etti .. 
rebiliriz. 

Son 
Sadrett:n ENVE --------( ) Ahmet Refik tarihi 

::>ktaı nazarından tctki1<e 
• h -pten evvel ( Loryom) p·
b:ı " lıaldanc!a yaptırttı " 

(**) Yuvarlak --'--
"1xr. ' c!i<> c!ereeeil bir 

ı.; ton cevher mevcuc!lyeti i._ 
o •. L buma 

ır. N ye yola 
= ehemmi,eti 

'te c,. E.ı ~ 
·~;c;,ır.::o:ı::ıı!a gözuıı:uyOY a ela ay · 

---00 ~ 1-2 bııkır da vmmış. Bu 
bakırın mevcadı,, ti 

mi ı-• kıy. tini düşurf r. Şu 
k, yu sc1<: fır nl.: kurulduğu t <dır~• 
dıg r cevhe !erle kanıtır rak bnk.r nis
be.i azaltılıı-ıa bu meydanda yatan :;oo 
bin tonda isti 11de edilebilır. E;ızı mu
tehassıslara göre östte görünen bu Y'· 
ğın Ş"Podüfer olmak ve altında bir b:ı· 
kır madeni çıkmak ihtimali kuvvetlidir. 

Kön1ürümüze gelince: Zonguldakta 
yeni temelleri atılan kok fabr.ka.< e İz.ı· 
be koku meselesi hallolunmuştur. Bu 
fabrıka cidden modem bir tesisallrr. 
Binaenaleyh: Bugünkü kömürün maliyet 
fiyatlarına nazaran koku 7,5 ila 8 liraya 
mal edebileceğinde şüphe edilemez. E- ı 
ğer kömürlerimizin ocaktan çıkma mali4 

yet fiyatlannr indirebilirsek - ki bu ga 

TH L 
Selaruk rafından Berut Defterdan 

• btkı Muh t.in Bey vefat etmrıtır c na· 
ı:csi Pangalb Hamam Fcti Ef. Soko.k 
Eıteryadıs Apartımanmda 8 Nwnero 
liile zomuıu:ı ldcln!=dı: Fcriköy kabri; 
tan d ne • eccktir. 

M. vla rahmet eyleye. 

Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç İçin 

L. K. L. K. 
3 ayhğı • , ••••• 4 - 8 -

7 50 14 -
ı4 - 28 -

6 ,. • •••••. 
12 " . •••••• 

Gelen evrak seri verilmez.- Müddeti 
geçen nüahalar 10 kurutlur.- Ga.~~te vo 
matbaaya ait işler için müdiriyete müra• 
caat edilir. Gazetemiz ili.nların mes'uliye· 
tini kabul etmez. 

26 Ağostos • 9 Eylül 
26 Ağustos • 9 Eylii.l!. 12 yıl Ön· 

ceki Anaclolunun bugünleri Tan
rım, ne günlerdi. 

Bütün bir yurt ki, baştan bafa 
ayakta! .• Kısılan seslerimizle hay
kırıyoruz: 

- Yaşa Enbüyüğümüz! •• Yaşa· 
yın bizi kurtaranlar.! 

Herke onun ve onun arkaclaşr.:ı. 
rının adını anıyor, herkes, onu ve 
onun arkadaşlarını konuşuyor, her
kes onun ve onun arkadaşlarının 
ne yaptıklarını anlatıyor. 

"O,, ne yaptı? neler yaptı? Onu 
hep biliyoruz. Aradan geçen on i
ki yıl bizi, öyle inanılmayacak şey
lere inanclırclı ki dünkü yağı ( 1 )lar
la elbirliği edişimize bile şaşmıyo. 
ru:t. 

Gazinin önel erliği (2) altında gi. 
riştiğimiz kurtuluş savaşından do
ğan güneş, bütün eski hınçların Ü· 
zerinden sanki sıcak b;• sünger gi
bi geçti. Artık hepsi i:e barışıkız. 
Yalnız, barışık ta değiliz. Aramız. 
ela sevgi bağları bile var. 

Demek ki ba ışmak için clöğüş
müşüz. Daha doğrusu, bugünkü ba
nşıklık temelini atmak için çarpış
mışı:ı. 

Düşünürken, göğsümün şiştiğini 
duyar gibi oluyorum, çarpıntıdan 
yiireğim ağzıma geliyor: Biz, on 
iki yıl önce bugünlerde bir çağ (3) 
değiştirmiş birkaç diplomat koltu
ğu el evirmiş, ve bir bacık ( 4) yık
mıştık. 

Unutmayalım; herne ki kazan
mışsak, 12 yıl önce bugünlerde ka
zanclıl.. On yıl, yüz yıl, bin yıl son
raki kazcmçlara ela gene bugün~e
rin yüzünden eıişeceğiz! 

M. SALA.HATTIN 

( 1) yağı - düşman (2) önder - rehber 
(3) çağ - devir, (4) bacık - taht. 

B yoğknd Rumeli hanında 4 
numarada mukim iken hali hazır ika
met ahı meçhul Dimitri Margarita 
oğlu knrı:sı Mr.ri:ınti hanıma: 

l tanbul beıinei icra memurluğun· 
dan: 

lspiro efendi Veledi Sotiri lspiro 
efendiye Adal r Tapu memurluiunun 
7 Mart 1338 tı:rihH ve 19-20 noJu iro
tek ıenedile Büyiikada Aya ikolıı 
cadd si atik 15 mükerrer numaralı 
iki k ta t rlanın alacaklı lehine İpo
tek """ i bor u .,. olan 3000 ı;. ~ 
ra bu kerre alacaklı tarafından ey. 
oğlu 3 üncü note ı · ğinin 3-5-34 tarih 
ve 331 • 2301 • GS21 numaralı tem. 
fili • dılo r Üyanoo Kö:::ı::i:. CÜ oğlu 
efend· e teınli · erl ·lmif ve mii eme i
lik b borcun tahaıli içlıı 28-5-!>34 
tarih.nde dairemize müracaat] rehi .. 
nin paraya çevrilmesi için icra. va ir. 
ıas !.:an· n=u:ı mevaddı l!lah uaatı 
aa.rah::ı.!..b.c tcvfi:tan tanzim olunup 
berai teblt nammı:ı:a gön erilen 
ödeme emri · etgilmuzm meçh • 
I" ti ha: b!lo bi'ia t rır . .. c .iJ.. 
~ vo z brtaca icra l:.ılınan tah!rlk t 
ta buıu müeyyit bulunmu, olmakla 
hadi.ede hukuk ua:>lü m bakematı 
kanununun 141 nci ımaddesinin bi • 
rinci fıkraaınm rnuktezasi veçhile tat .. 
b:kine te!>l:gatın · "i ay müddetle ve o;ıar 
ııü fasıla ile i;d gazete ile u:.. 
ncn tebligat icrasına karar verilmi~ .. 
tir. lşba ilanın tarihi ne§rinden iti
baren iki ay içinde yukarıda yazılı 
borca vaki itir-azın serdi veya mer
cii aidinden icranın taliki için bir e
mir getirilmesi aksi halde icranın de
vam edeceği ve yapılacak itirazahn 
dairemizin 34-3561 numaraoma ibla· 
ğı ödeme emrinin tarafınıza tebliği
ne kaim o1mak üzere ili.n olunur. 

(2077) 

CEMİYETi MERKEZi UMUMİSİNDEN; Vaniköy kıyıarınclan, Arnavut. 
köy ve Bebek'in gece görünüsü Ö· 

mür oluyor doğrusu ... Bu iki s'ahil, Eıkiıehir HilAliahmer merkeı ambarıada ehktrik malzom!S: 4. 
biribi ine• o kadar yakın ki, el ayak 1 b 6 ı · etllv er, su, çamat·r ara aları pirinç talaşı ve parçaları ey u çekilince, tramvayların dönemeç 

yerlerde çıkardıkları gıcırtılı ses bi- !1:=9;'.:;;4;;=;;ta;r;i;h;le;r;in:;;:;de;;sa:;:t;:ı;:la:;c;:a:;ğ:;ı;:n:;d:;a;TJ;;;ta;l:;·p~l;e;r:;in==m=ü=r=a;";;c;:a;:a;:tl:;a:;·:;ı.;!;;:::;~~ll' 
le duyuluyor. ,-

Geçen akşam, yalının rıhtımında J l f 
oturmuş, lstanbulclan Rumelihisan- DEVLET DEM RYOLLA.RI iDARESi lL llJ • 
na kadar önü uzcl uzan n pırıltılı Eskişehir hast n sinde • şa e ilecek o lan kalorifer te· 
pa orama,Yı seyrecliyorcluk. O sıra- sisatının kapalı zarf ile müna kasası Ankara' da idare bina· 
ela bir vapur geçti. srnda 15-10-934 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Ben eledim ki: 
- Bu, herhalde, son vapur ola- Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar lirıı· 

cak? ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5285) 5731 
Sordular: 
-Nerclen anladın? Münakasası feshedilen 183 kalem ecnebi eczayi tıbbi· 
Baştaraftaki güvertede, zilzurna ye 6-9-934 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa Mağaza• 

sarhoş birini gösterelim: sında pazarlıkla mubayaa edilecektir. Fazla tafsilat için Ha>'" 
- Eğer başka vapur olsaydı, şu darpaşa mağazasına müracaat edilmesi. (5314) 5768 

adamcağız, keyfini böyle yarıda bı
rakıp evine döner mi icli? 

Kulak MiSAFiRi 

ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL ' 
18.30 ransızca dera, 19 Operatör Doçent 

K~nm lsmail Bey tarafından konferans, 19,30 
Türk musiki netriynt: (Ekrttın. Ru,f'n, C .. v .. 
det, Kemani Cevdet, .Şeref, lbrahim beyler 
ve Vecibe. Be-ima haramlar) 21,20 Ajans ve 
hcrsa haberleri, 21.30 Stüdyo caz ve tanıo 
orkeat. ıısı. liedriye Rasim Hantının iıttrakile. 

223 K~" VARŞOVA. ı345 m. 
17,45: tla(ifi mıuıik:. 18: J\.1usahabe, 18,25: 

Piyano konu:ri. 1S 3:i: r.1uaababe. 18,50: Ope~ 
ra parç•l~ı-c. ·-- Musahabe. 20: Coc~'k muı.i
kiai, - A1t~ari neıriyat. 21,45; Hafif musi· 
ki. 21,55: Haberler, 22: Musahabe, 22,45: Sen· 
fonik popüler konsf'r. 23: enni netrİya.l. 23,15: 
Rekliuılar. - Muciki parçaları. 24: Dan• ınu
aikisi - f\.iuaahö'lbe. - Dnnun devamı. 

Khı:. PRAG, 470 m. 
18,30: Pli.k. 19: Haberler. 19,10: Pllk. 19. 

20: AlmancA netriyat, 19,55: Almanca haber• 
leı-. 20,10: Konferans. 20,25: Caz senfonik ta• 
kımı tarafından parçalar. 21,15: Brünodan nl\k• 
len: "Chicoreea,. isimli temıil. 23: Haberler. 
- P1llc. 23,4.'.>: Almanca haberler. 

823 Kbz. BUKREŞ, 364 m. 
13 · 15 Gündüz neııriyab. 18! Radyo orkea· 

traar. 19: Haberler. 19,20: LPha.rın "Paınini,, 
operetinden bit' popüli. 20: Univeraitr.. 20,20: 
Pl"k. 20,45: Konferrı.a.•. 211 Sarva• kuartcdi 
tarafından oda musikisi, 21,30: Taıanni. 21,50: 
Konfe 'lnS. 22,05: Sonatlar. 22,30: Harpll kon· 
seri. 2:! lJaberlı!r. 23,30: aKhvehane musikisi. 

545 Khz. BUDAPESTE, S~O m. 
20: Konser. 20,35: Mus:\habe. 21,10: Koro 

konaerı. 21,55: HabeT!er. 22,15: Opera orkes• 
traıı (Caıellanın idaresinde.) 23,45: Bura si
gan takımı. 

6!!i Kbz. BELGRAT. 437 m. 
20.sch RekJi.mlar. 21: hfuaııhab'!t, 21,301 Be1-

grat operaundan nakil. 
ROMA. NAPOLI • BARI 
21.13: Plak. 21,30: Muıa.hAbe. 21,45~ Cam· 

parid n naklen l-a"ıık konacr. 22,45: Muıaha· 
be. 23: Varyet~. 24: Haberler. 

MILANO. TORINO - FLORANSA 
0,30: K rı ık konse:I" - f\.tus:ıh:ıı.he. -

Pl&k. 21,30: "-'lusababe. 21,45~ Camp11.Tiden n11.
lt..il. 2Z.48ı Mu .. .habe. 23: Oda rnuaıkiai. - PJ .. k 
24: Hn.berler. 

5 ' Khz. ViYANA 507 m. 
20 Viyana büyük operasmd:'ln n-.llen Ver· 

dinin Aid.a O}M"ra temajJ:, 23 Tirollü'eril'I m",Ji 
bayramı t41!!nli' le i, 2 1:) H '~rler, 23,50 Dana 
muaikiü, 1 Sch1'ammel muaikizi. 

flSO Khz. llRES AU, 316 m. .... , ,., 
Neı'eli muaiki, 23 Plak Laberler, 23,45 Orkeat-

' • 1 
Khz. l"ONIC RC ?9ı m 

20 li fif bav.e.!a.r, 2" -o Kan1ık net1'İyat,, 
20 ') Spor, rl r .Zl,O:i 5 Uat ko seri, 
22 Tem.ali 23 haberler, 23.,30 Gece konıeri. 

Beyo"'lu clörd ·· cü ıulh bıılrak malıko
m2srad n: 

Beyo • '" belediye lıa•tahanesinde te
d:ıvi edilmekte ikc::> 1 haziran 933 tari · 
hinden 1 haziran 934 tarihine kadar ve• 
fa~ eden e,h:ısın mctnlk eşyalarına malı· 
kemece vazıyet edilıniıtir. lli'ın tarihin · 
den it!baren alacaklı ve vereceklilerin 
BiR ay ve mirasçıların UÇ ay içinde Be· 
yoğlu dördüncü aulh hukuk mahkemesi· 
ne müracaatları lüzumu ilin olunur. 

(2290) ) 

ZA YI: - Maltepe Askeri Lisesinden 
aldığun 85 nümerolu tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

CEVDET (2300) 

Anki.ra Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşşğıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ka· 
palı zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapıla• 
caktır. Talipler şeraiti anlam ak üzere istedikleri vakit nıii· 
nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuzile birlikte Komisyon un:uza gelmeleri. ( 4769) 

Metro ismi Münakasa tarihi gilnü saıı1 

8778 Kaputluk Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 10 
69417 Kışlık elbiselik Kumaş 8 Eylül 934 Cumartesi 15 

ı;1oS 

eniz Levazım Satınalma 
Komisyonun danı 

6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasası 
11 Eylül 934 Salı günü saat 14 te· 

6000 metro iş başılık kirpas kapalı zarfla münakasası 
11 Eylül 934 Salı günü saat 15 te· 

Deniz kuvvetleri icin lüzu mu olan yukarda cins ve mikta' 
rı yazılı iki kalem malzeme hiz alarında gösterilen gün ve sa • 
atlerde kapalı zarfla münaltas aya konmuştur. Taliple-riıı şart· 
namesini görmek isteyenlerin her gün ve münakasasma gire· 
cek1erin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada ki.in Komisyona 
müracaatları. (<:860) 5653 

lst ul Vilayeti 
e il.vi enı 

Devlet alacağına mahsubc n alınmakta olan gfunüş para • 
lardan mecid'yenin 1 - Eylül - 934 tarihinden itibaren otuz se· 
kiz kuruş le bi c k bul e · e ceği i an olunur. (5345) 

KIZ KISMI 
Amerikan kız Ko!eci, Arnavutköy 

Tel· 3G.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kolec; Bebek 

Tel. 36.3 
Mcl..t3p lııı:ilizceyi "" iyi öğreten bir müouc•edir. Almanca veya Fraıı• 

oızc ih 'yari olıırak mütehassıs muallimler tarafm:lan öf:retili{ Ail• 
hayatı y tılır. Milli terbiye ve lriiltilre aonderece ehemmiyet v rilir• 

BAi' ALORYA YA HAZIRLAR 
Bakalorya dcrslerin2 z:unimetcn ticaret ve iktisat, ihtisas derılori 

\·erilir. 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri t._-tıiy"" 

lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporları il~ ııençlerİ 
be<'cnen yükseltir. 

UHE IS KISMI A~eli v~ ~az~ '.'1.ektrik, makine ve nafia 
M ND mühendısı yetııtinr. • 

Her iki kısımda: 
Kayıt muamelesl her 

gün yapılır. 
Fazla malOmat iç:n mektupla da muracaat edile~ili:. 

# t--~------------------~'!'!'!'!!!!'!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!1!9!!!!!'!!!!!!!!!!!!!1!!'!!!""~---'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!'!"'!"---~~!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!~-~ .. ~. --~----.-~~-""!"""'!~.~~-~~-~~~~ ~ 
rılıp dökülmüştü. Benliğini, hüvi- !arın mahallevari bir teranesi. ~.ıı f.;till"yet'in Edebi Ro'D.aD: 1 - Bu sefer de senin şiirin çık· 

mayı versin .. 
- Sen ele Aksarayda doğdun •• 

Sen de Aksarayda büyüdün .. Niçin 
doğup büyüdüğün yere hakaretle 
bakıyorsun oğlum?. Burada yaşa
yanlar insaıı değil mi? ... Elhamdü
lillah babanın bu mahallede adı sa· 
nı var .• Hoca Sadullahın oğlu mü. 
başir Şaban efendi deyince yedi 
mahalle aşırı ona dert dökrneğe ge
lirler .• Komşularımız hep insan ev· 
!adı. Kötebaşında, yedi göbek üle
ma Kazasker Süleyman efendile
rin .. karşımızda Tahir Paşaların 
koca konakları var.. Hepsile can
ciğeriz .. Benim dersen, yedinci sÜ· 
lakmin şeriflere kada" uzandığını 
e!ki ahbaplar söylerler ... 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Aşağı katta tıkırdayan takunye
li adımlar merdivenin son basa
ğında durdular. Tırabzana vurulan 
bir iki yumruk gürültüsü: 

- Pat .. Pat .. Pat ... 
Sonra munis }..;r kadın sesi: 
- Necat.. • "ll •• Pence~eden 

zerzevatçıya ıyor. Kapıdan 
bir tutam mayu ı;oz uzatsın ..• 

Yukardan cevap yok •• Basık t · 
vanlı boş ve küçük odada genç a· 
d m eski bir masaya iğilmiş. Sacla
rı perisan, beyaz ı::ömleğinin göğsiı 
açılmı , d:.ıdaklarının a a ındaki 
kurşun kalemi kuvvetli dişleri ar • 
sında çıtır çıtır çiğniyor. Uzun par· 
makları asabi asabi, alnına dökülen 
saçları çekerek düşünüyon. Düşı.i· 
nüyor. Çok dalgın.. Belli ·i i ın 
içind n çıkamamış masa ı~ üze
rindeki uzun kağıdın üzerinde bo
zulup tekrar yazılmış biribiri altına 1 
bir kısmı yalnız noli:tadan ibaret 
beş on satır var ... 

A <> ;;ıclak; ses tekrar ediyordu: ' 
H• .. 'ile· t.. Sana söyliiyo-

"' •) 
1 

" 5e lc'"'l.İvcrseııe oğ-

lum. 
Kadıncağız cevap alamayınca 

merdivenlere saldırdı. içeri girince 
odanın dar havasını kekremsi bir 
mutpak kokusu sardı. Sıcak bula,rk 
su} undan kabarmı' kırmızı ve küt 
elile oğlunun omuzunu tutarak 

- Ben de sini uyudu zannettim 
- dedi - demindenberi sesımı 
duymadın mı çocuk?. Gene mi şıır 
yazıyorsun? .• 

- Adam artık başını çevirmi~, 
e i ek i mutpak kokan annesine 
somurtkan bir yüzle bakıyordu. 

Necatın annesi şefkatle oğlunun 
kıza ış yüzüne bakarak devam et· 

ti: Gene kendini harap etmişsin... 1 
Gece gündüz başını kağıtlardan 
kaldırmıyorsun ••• 

Genç adam anasının sbzünü ya
rıda bıraktı: 
- Ne yap yım. Bu şiiri iki saate 

kar1ar mut1aka bitirmeliyim .. 
- B"tmczse ne olur tanki? .• 

Ekme '·siz ır.i kalırsın? .. 
-- Yarın mecmua çıkacak.. 

- Hiç olur mu canım ..• 
- Nen eksilir? .. iki buçuk aydır 

bu mecmuada çalı,ıyorsun. Daha e
line beş lira bile geçmedi.. Baba
nın sözünü dinleyip o iti kabul et· 
aeydin, timdi her ay cebinde elli 
liran olacaktı. 

Genç adam kendini anlatama· 
mazlıktan doğan bir sıkıntı ile ba
şını salladı: 

- O zaman ismim Aksarayın 
bu dar ve rlola.İnbaçlı, sokaklarını 
aşama1dı .. Benim için beklediğin 
istikbal bu mu? •• 

-- iyi ama yavrum timdi ne olu· 
yor sanki? .. 

Necat as biyetle ayağa kalktı, 
mebzul ~iy h açlannı gururla ar· 
k ya do~u itc.rek ateşli ateşli ce· 
vap verdi: 

- Ne mi oluyor? •. iki aydanbe
ri heııim ismim Şişlinin, Maçkanın 
mük llef ap<!rhmanlarmda geçen 
edebi rnıinakaşalaıda hararetli bir 
mevzu oluyor .. Elli liranın asla iri
şemiyeceği yüksek muhitlerde .• 
hergiın davetler alıyorum .. Hem öy
le salonlara, öyle insanların arası
na ki, /, ksarayJa, bu alemler insa
na rüya bile olamaz. 

Kadıncağız oğlunu acı duyan bir 
kalbin gÖ7.ile süzerek: 

Sabriye Hanımın nutku belki 
çok uzun sürecekti. Fakat odanın 
h :ızin boşlueunda çalan e ki saa
tin tek taralmsı aklını b şına ge
tirdi. Hemen saate dönerek haykır
clı: 

- Eyvah ~aat on bir buçuk! .• 
Neredeyse baban kuşluğa gelir., 
Köftenin maydanozu eksik .. Aman 
Necat koş mutpakta galiba kedi 
var .. 

Genç tair perişan, pşkın baka 
kalmı~tı. Derin bir inkisara düş
müştü. Annesinin nutkunda müt
hiş ve acı hakikatler, vardı. Demin 
ruhunda kanatlanarak onu muhay
yel alemlere götüren kanatlar kı-

yetini her zerresinden Aksarayın dı. Kurunu vüstai bir isme ÇO~ııi 
dar sokaklarını sıkı sıkı bağlıyan razıydi. Hiç olmazsa eski bir ~ 
ağır zincirlerin arasında hapsedil- uyandıran esrarlı bir fısıltısı f 
mit gibi ciğerleri daralmıştı. Cum- du. Bari Nejat deselerdi, hiç d~. 
banın kırık kafesinden seslenen ae edebiyatı cedidenin bir ha~ 
annesının sesı kulakların • nı tatımıf olurdu. Bu da taba .f'll 
da uğulduyordu: edilmez bir yüktü ya... Edebı ııif 

- Hu Kasım ağa •. Kasım ağa.. cedide onun için ıbanal, köhll~,J~ 
Kapıya yüz paralık maydanoz uza- devirdi. Necat fütürist bir t&1..,ıı· 
tıver. Çabuk ol kuzwn.. Yazdığı tiirler kendinin bile fı' 

Bititik zerzevatçının keskin ar- madığı muğlak, girift mühiııı "~ıl' 
navut şivesi kırık kafeslerden oda- minci asrın ilham çerçeveoiııj l'Ji' 
ya dolarken Sabriye hanım telaşla mayan taşkın ve coşkun ifade ~,,ı 
merdivenlere koştu. Mütemadiyen Şiirlerinin her kelimesinde d~tıı.f'~ 
söyleniyordu. bir alem vardı. Hatta her 11° ili~' 

- Yerinden bile kıpırdamadın da bile, göklerin hudutsuz ıııat' 11if 
Necat .. Kıymayı kedi kaptı ise vay ferini kucaklıyan maveralar g~W 
halime... liyordu ! .. Necat şii ini taıııa ~e 

Genç şair tamamile kendini kay- maktan artık nevmit olmu~tıı;ğ r 
betmiş bir halde idi. Alnındaki yapacaktı! Kurşun kalt>mini Jııı'~ 
saç! ~ daha şiddetle çekiyor.!u. mek, saçlarını çekmek ilhaIP 't J~ 
Her fCY onu titizlendiriyor, isyan için kafi değildi. Zaten onu b• rl"o' 
ettiriyordu; mazisi, muhiti, anası· kika kendi haline bırakm1Ydt1· 
nın yedinci sülalesi, komşuları ye- dı. işte gene kapı çalınıbyo~ıı1' Jı~1 
di göbek ülemalar, çıkmaz sokak- paslı ve yosunlu tokmak ~g etİ", 
lan, evlerinin basık tavanı, eski sa- ğuk vurdukça en hassa• siııı~·r ı:ıi'' 
atin hazin tara.kası, kapının paslı üzerinde korkunç ve acaip .~· jı~) 
tokmağı, ta.kunye tıkırtıları, Ka- ce!;in kalın kışrı tıkırdar gı 1

,,_ ~~ 
srm ağanın keıkin şivesi, babasının !anıyordu. Bir iki dakika soP 
ünvanı, hatta hatta kendi ismi bile! nesi aşağıdan seslendi: 

11 
ııel· 

Necat .. Necat .. Onu bu isimle ça· - Necat sofraya ~n Baba 
ğırdıkları zaman tüyleri ürperiyor- di.. a· _,.... 
du:. Bu isimde hücra ve dar sokak· - Bitme 1 



Gltlı~~D y<§l~o 
iisa. B.KH.J:I~l.Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en ş yanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış ına ta enin sahibine: 

5 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 .. r_ 
Hakkı telif verilecektir. 

8ıı musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftiralı 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 15 ve asgari 30 
lqfır olması, kiiğıdın bir tarafına yazdmıf bulunması liiz.ımdtr. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

\~t~!~ ~~f~:~~~,,?!~~~!'.!r.~, ~:~.~~!~ 
'I ~ı,, serlavhalı yazı ıle Hayrtye lısesınden Namık Bey, ikinciliği 
~~- oqnkast serlevhalı yazı ile Kadıköy lisesinden Ata Bey kazan: 
"f!ıt, 

~ Kendilerinin hüviyet varakalarile birlikte idarehanemize müra
i ederek mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

~ iş BANKASININ ONUNCU YILI s! A.ğuatoa artık hem aakeri, hem ~üz bu büyük ve milli ıeref gururu 
~!J• di zaferin remzidir. O gün nasıl ıle kabanyor. Ellerindeki parıl parıl, 
~ k~rtuıu,umuzun müjdecisi ise, parlak, aüalü ve sevimli "'kumbara,, 
>ı iJ• dı varlığımızın da bütün dünya- la.rla mini mini yavrulanmızdan ak saç 
Q "'1 edildiği gündür: lı dedelerimize kadar bütün Türk mil· 

'il .~.Riinü lrutlulayalrm. Çünkü bugün Jetinin akın akın ko§hığu bu iktr&at 
ı.. •u "k mabedi bugün milletler arasındaki 
.~ .. ~ zaferi kazanan "Türk,, gene 
~llıt ıktısadi bir varlık yaralb. Bü- itibarını yapan altın bir oluk halinde-
L'.tefl • · · · d 1 k 1 "I dir. Bu verimli ve mutlu müeuesenin 
.:"'it erımızın ır§a i e uru an §• huzurunda hürmet ve tekrim ile ig" iliyo-
~ Q •aı,, 26 Ağustosta on yaıına baa- k 
~. u .. on senenin muhasebesini yapar- ruz ve onu uran büyük elleri, küçi.'1< 
" a 1 ellerimizle alkışlıyoruz. On sene evvel 
~"!' ümüz iftiharla dolar. Nasıl herkesin inanamryacağı bir imanla bu 
~•Yelim ki bundan on yıl evvel İ§e batlıyanların tahmin ve isabet 
,~ .. a~a küçük, mütevazi bir bina- kudretlerinin bütün dünya şahididir. 
' , llçiik, ve mütevazi bir odasında, 

~I v b On sene evvelki iki yüz elli bin lira 
t•~ b e mütevazi ir sermaye ile a- bugün ''elli milyon liradır.,, 
."lllc u temelin üatünde bugün "ff 
~.,.,~ar., gibi heybetli ve beton bir bi- Bugün her adımda "lı banka!lnm,, 
~r~elmi, bulunuyor. On yıl evvel bir eserine rastlamaktayız. ipek yün, 
' t eaın istihfafla dudak büktüğü kömür, derniryolu, ve en nihayet' para, 
~febbüs bugün dallanmıf budak- refah ve saadet. Bütün dünya buhran· 
O 11 koca bir a-övde halindedir. dan kıvrılırken Türk parasının itiba-

~il~<Urı~na kadar Türk bankacılıkta rını haybetıirmiyen varlık •·ı, bankaaı-
~Ui-'.Yetıni denemiş değildi. Bu bilgi- dır.,, Kendisine müzehhep lrumbara-
~lilt~ ve tecrübesizliğin verdği ümit- !ardan bir takızafer yapan bankamızı 
~ılce .. Yese kapılanlar bugÜn büyük idare eden ellere ve onu kurnn büyük 
ll;ı, on~nde eğilmişlerdir. lı Ban· kurtarıcıya bin şükran ve minnet. 
~ r:nilli ve mali cidalimiz "bir Hayriye llsesi talebesinden sınıl on 

•delei millisıdir.,, Bugün göğsü- bir 429 Namık 

~& B 
~, C:nkaaının, 10 ııcu yılı ıdm•aebe
~ lntasarayda açtığı aergi, bütün 

1~.ve grafiWerinin yeni Türkiye 
11ıı, ·{k:U ifadesi bakımından §A· 
~) tir. Lo:ı:an muahedesini im-
1,'•l ~ Avrupa devletlerinin, yeni 
,~ Qıun krediye &tiyacmı nazarı H:
~~ lllar~ "gene 'bize avuç açacak -
... .,..,, ~ikrine ~= ne ka-
~ oleufunu, Ol1 ..,neli'• iktı· 

t kaI':mr:• emrinin b · bc:mr.ı 
crafllderi, rabmlan tet· 

_ .... oıt-...... tı:r • 

~ ar. l>i' · o takip e k ı;&-
I •. 'te!t • d"rtt biri öd · ı~ tıı; azım, o e enmı. 
'°""ıı 1-;on r ııyl!' ite bqlryan bu ban-

i'-~d~ı-ghinin her köteıinde, ken· 

1-.ıııı :r tefevvukunu gösteriyor. Her 

1 ıııc,,.jet bank. !arının yaptıkları i1 
~", du eket ikhsadiyatının yürüyiişü-
ı:: tıı tuı veya gerileyişini, denebilir 
~i y •~ık ifade eder. Bilhas&a bizim 
'ıı ~en, bir avaşa girişmİ§ milletle• 
~ • .,.Yatlarında milli para ve iradenin 
I~ ~ağı rolü göstermesi dolayroile 

1
1 t.~"ernmiyetlidir. Bu bakımdandır 
~~ l""1nen milli &avaşa iştirak etmiş l., t Bankasmın bu hu&usiyeti onu 
~· ıı. anka tiplerinden çabucak ayı· 
ı/ &ııi:1'ıının sa~i kan tetkik edilirse, 
ı..~!ikı a~a daima mütezayit bulurıan 
l~ilo ~rı.n, bu rakamları ifade eden 
~'<lıl,;•nın dalgalı olduğu görülür. 
<"İıt .dlıa.ima fazla kar gösteren kapi-
~ ı~•· h' 1 ~ • 1 B nıyete ıç ııyıruyan rakam ar-
~~ k ankasr milli kalkınmaya her yol
~.lıi~bi! olabilen her yardımda bulu
~}' •~r. Ve esasen onun kuruluşu · 
1,}le •ır~ne sebebi de budur. Bi~ keli-
1"'1il"c~~ll kalkınmaya yardmıcı diye a• . 
~111\ı lruniz bu bankanın bu yaru:rr.cı 
ı"<i~ elllanevi ve maddi diye ayırarak 
~ dbne~ lazundır. Çünkü kapitülaı
\.:'ıie 'i.".';!nin ecnebilere verdiği müaa
''-..~t ~n daima harcanan sabır ve 
l'ı::" onunla beraber yürüyerek, ka
l t..ef 0 n. her adımda milli itimat, mil
~d/• gurur vermek Iı Bankasının 
·~~Y~· lllanevi bir zaferdir. Bankanın 
ıliJ.: ç,ı..:, S sene içinde 5 ~ilyona bu .su
'-"'tıı,,, 1ftır. Banka bu ı~limadı daıma 
~ ~i}' ·~ azmıledir ki en büyük banka· 
t~•ıı, "'•nde ihtiyat akçesi ayırmııtır. 

te,00~<;v,duat rakamlarının çok aç k 
l•tırı ~· ttiın ~ını banka açtığı ta r 
~c jle karı lamış ve az"m yrct: i 

q lııııe er Vermiştir. Bu ca• abr her 
~'- ••eseyc nu u::ıe degcr kudret • 

1, "ılc 
~ .. ~ın deva 1 , muntazam ve her ci 

ı.. ~ ig fonet çalı masını bu n · .... -e 
~!tir. l.ıyık kılan ıu rak.ınılar şayanı 

~ 1-ı,~4 
lı.'. .ltıtınu ~ memur ile 28 ıube, 934 l•e 
~nın r ıle 49 fUbe idare edilmiştir. 
~~ ilıtı llla~dı vasfım 10 ccn lik hemen 

ı.;.k >ıı .. aad.~ cehitlcrc iştiraki ile ifade 
~ t~nı~':'~undür. Türkiye sanayii, mil
~ ~"•uruııu. t":""'mlıyan bir unsurdur. 
~. 1•••dd~ •çtimai ve halla siyası tesir
\· c"nıi t .kabul etmiyccck kadar açık-
1~.,.'1>1 Yetin bünye tahııvv" ünün ve 

İlk :;j"n çok I' zmır olan l knik in-
-1arın1 navi h rckctlleri 

Si 
il<ı at.mai bqlıyacaktır. lı Bankasının 
sanayie iştirakindeki hizmeti bu noktada 
kıymet almııtır. Meseli\ bu kıymetin, aer
ı:idcki, ,teker fabrikasının, amde ekim, 
icti!ısal, i~ ve ticarot h y:ıtmı tatmin c
d blanço yekiinu, grafiklerinde §Ck'.J
leştiği göriilel:ilir. 1 •tihaallere filen işti -
,.,,ı, edon bat".ka Tih k ihracat mııllannı 
d • .-rleri bahıısmda &Ürme!t iç:n c!ai::ı:: 

tct:ıi:: ve dürüs~ İş ccmıcie • yeden " ş 
Llmitet" İ kurmuı ve bu muamcl 1 ay
nca H l21"E ve 1 ken:!eri7e Şube eri vn
• ... e yard=cb bulunmuıtur. ı ..::n fir. 
maLırm hariç pazarlarda yer bulm.uı, 
h;r ıeyden evvel Tür maL yaptlan bu 
ıtıoarm, O".lun daha rasyonel çartlarla vü
cuda ."'~esine, Türk finnalarını teşvik 
'e r.ıillı hcaret ve &anayiin inkiıafına yar 
d= demektir. Bankanın bu değerli hiz
~ct1~~in~e "yerli malı kullanma,, hareke .. 
tıne oncu olarak piyasaya verdiği ipekli 
vo vünlü ıkumaşlarr da saymak lazımdır. 
~'.'ne ila~e. edelim ki Iı Bankasının, bir
liU H.Jle ıçınde milli iktisadıyatımızda a

zim tahavvüller vücuda getirecek yeni 
m den iılerinde iıtiraki vardır. Bu de • 
vamh: çalışmaların gayet tabii neticesi o· 
lacak olan, parlak istikbalde bu milli mü
essesemizin de muvaffakıyetlcrinin inki
f"fını adım adım takip etınek her Türk 
için vazife sayılan bir zevk olacaktır. 

ATA 
Kadıköy Erkek Llse&inden sınıf 11 de 

Kadıköy halkı 
Memnun 

(Başı l inci sahifede) 
lüyerek, yeni hattın çok büyük bir 
ihtiyaca cevap verdiğini, bütün Ka
dıköy halkının Üsküdar tramvay tir
ketine teşekkür borcu bulunduğunu söy
lemiş, Y eldeğirmeni halkının sevincine 
tercüman olmuıtur • 

Methi Beyin nutku alkıılanınııı -
tır. 

Bundan sonra, §irket murahhası 
azası Necmettin Sahir Fey bir nu -
tukla cevap vererek Ooküdar tram
vav ,irk~tinin imtiyaz mrntakaaı da -
hi. nde bütıin halkın vesaiti nekliye ih· 
tıyacını temine çall§tığını söylemiş, 
bu ı, uota halkın ral'.bet ve tevec -
cühüne te;ekkür etmiştir, 

Bundan sonra, tirket erkanına 
Y eldegirmeni halkı tarafından limo: 
nata ve pasta ikram edilmit, tramvay 
ar asına konfetler atılmııtır. 

Resmi bir niera•im olmamakla be
raber, dün Y eldeğirmeni caddesi bay. 
r .. klarla , defne dallarile süslenmiı -
tir. 

Y eldeğirmeni halkı namına, tram
vay arabasına binen mahalle mümes .. 
silleri Kadıl<.üy iskelesine kadar gö -
türülmiış, oradan tekrar getirilmiıtir. 
Arabanın gidip geliıi de yollarda bir 
çok tezahürata vesile olmu§tur. 
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Yeni kararname ve kam
biyo ihtiyaç listesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
biyo ve nukuduna tahvil edilemezler. 

Bankalar ve bankerler 
cezai müeyyideleri 

Eıhas tarafından Türkiye d!§ında bu
lunan eşhas ve müesseseler lehine Türk 
parası üzerınden kredi açılmıyacağı g'bi 
Türk parası ile de tcdiyat yapılamaz. im 
tiyazlı ve sermayesinde devletiıı iıtiraki 
olan şirkeller mevduallarınr ancak bu 
bankalarda bulundurabilirler. 

Yolcular 
Yolcular zaruri ihtiyaçlarına karıılık 

olarak (25) liraya kadar olan Türk pa • 
rasını serbcsl~e üzerl~rinde ithal ve ihraç 
edebilirler. Bu miktardan fazlasının ithal 
ve ihracı Maliye Vekaletinin mezuniyeti
ne bağlıdır. 

Kıymetli mektuplar 
Posta idarelerine verilecek kıymetli ve

ya taahhütlü mektuplar diğer kıymetli 
paket ve e§ya posta memuru huzurunda 
muayene edilir. Kambiyo ecnebi nukut 
iıleri pe§İn olarak yapılır. Bunlann tes· 
lim ve tesellümü ertesi günün akşamına 
kadar muamelesi ikmal olunur. 

Ecnebi dövizini natık çek, bono, poliçe 
ve hesabı cariler, ancak banka1arca ciro 
edifü. Bankalardan gayri eşhasa ciro e· 
dilebilmesi miirakabe mercilerinin muva .. 
fakatile olabilir. Cirolu çekler ve ticari 
Sf"nedat ancak bu mercilerin verecekleri 
müsaatlr üzerine bankalarca kabul olu · 
nur. Kambiya i1Ieı-i yaptıranlar bu işleri 
ilıliyaç listelerine muvafık olduğunu is .. 
pal edici evrakı kambiyo müdürlüklerine 
ibraz ve tevdi etmekte, istenilen malla -
matı ve izahatı venneğe mecburdurlar. 

Bankalar ve bankerler nezdindeki dö
viz hesabı carisindc başka matlupları 
rnevc:ut olan eşhas ve mÜe&sesat mevcut
larını ihtiyat listesine tevafuk eden ihti
yaçlar için istimal edebilecekleri gibi 
banka gişelerinde de yaptırabilirler. 

Bu kararnamede yazılı ahkiima muha
lefette bulunanlara 1567 numaralı kanun 
mucibince hükmolunacak para cezalan 
yarısına kadar para cezası alınır. 

Kambiyo memuru bulunmıyan yerler
de mürakabe vaife&ini o mahallin en bü
yük malmemuru tarafından ifa olunur. 

Ecnebi şirketler 

m~tte olmak şartile kambiyo müdürlük
lerinin müsaadesile icra olunur. 

Komisyon 
ihracat eşyasına ait komisyon ve aaire 

gibi mesarifin dövizi mesarif ibrazı su· 
retile kambiyo müdürlüklerinin mıisaadc
s · e temin olunur. 

Y c' uların zati O§yası bu kararname 
bükmıine ti\bi d gildir. 

Bankaların tabi bulundugu ıerait dai
resinde gişelerinde yalnız ecnebi seyyah· 
larından kambiyo ve ecnebi nukudu alımı 
muam lesi yapmak istiyen yataklı vagon
lar ve saire gibi seyahat acenteleri ka:n· 
biyo müdürlüklerinden mezuniyet ala -
caklardır. 

Seyyahlar 
Memlekelljmizden transit suretile ge -

çen alelılmum seyyahlar ve kısa bir 
müddet için memleketimize gelen ecne
biler yanlanndaki dövizleri pasaportları
na kaydettirmeğe mecburdurlar. 

Bunlardan memleketimizde ikamet et
miı olan]ar barice giderlerken mevcut 
dövizleri için kambiyo müdürlüklerinin 
vizesini almağa mecburdurlar. Kambiyo 
müdürlüklerinden döviz talebinde bulu
nanlar Türkiye dahil ve haricinde döviz
leri mevcut ise kambiyo müdürlüklerinin 
müsaadesile, mevcut ise borsa ve banka· 
lardan mübayaa suretile temin olunur. 

Döviz talebinde bulunanlar beyanname 
)erinde bunu tasriha mecburdurlar. 

Merkez Bankasının kanun ve nizam .. 
namelerle verilmiş olan salahiyetleri bu 
kararname hükmünden müstesnadır. Bu 
kararname 9 ve 1 O numaralı kararname
ler yerine kaim o~muıtur. 

MemlekeUe ithal olunan mal bedelleri 
için döviz irsaline lüzum görülen ahvalde 
bir beyanname ile muamele vergisi mak .. 
buzu ve sair vesaik kambiyo müdürlüğü
ne verilir. Kambiyo müdürlüğü bu be -
Yannameyi tetkikten sonra eshabına ve
rilecek mezuniyete müsleniden döviz te
darik eder. 

Konsinyasyon 
Komıinyasyon §eklinde ithal olunan 

veya bazı müesseselerin hariçteki ıube
lerine irsal edilen malların bu müessese
lerin mali vaziyetleri ve satı§ nisbeti ta· 
yin edildikten sonra kambiyo müdürlüğü 
tarafından verilen müsaade ile temin olu .. Türkiyede iş yapmak istiyen hariçte 

müessese ecnebi şirketlet yapacakları itin nur. 
İstilzam ettiği semıayeyi hariçten döviz Transit eşya bedelleri 

Dövizlerin temin zamanı kambiyo mü
dürlüğünce tayin olunacaktır. Maorafı da 
dahil olduğu halde Transit eıya bedelle
ri ~ans.it dövizle ödenir. Transit eşyanın 
hariçten gelen bedelleri bariç borçlarının 
transit emtaa bedellerinin ödenmesi kam 
biyo müdürlüğünün müsaadesilc bir hesa
ba kayıt ve gene müsaade ile bu hesap
tan ödenir. 

olarak getirmeğe mecburdurlar. Başka 
bir iş icabı hariçten sermaye getiren in
§&at şirketleri ve müteahhitler bu işlerin 
ifası esnasında hariçten doğnıdan doğru
ya veya bilvasıta gel~rip harcetmeğe mec 
bur oldukları dövizleri Türkiyede hangi 
bankaya sattıklan sorulduğu takdirde is
pat edici vesaik bulunduı-mağa mecbur
durlar. 

Alivre mal aatıılarmın mukab:li olan 
dövizler bank:ılarca \'&deli olarak aatın a
lmabilir. Bankalar bu dövizleri de bor
saya arzclmeğe mecburdurlar. Bu akit • 
!erden mütevellit döviz b~rçları, döviz o
larak ödenir. Bu un ve satımlar her 
defasıncb 5 bin Tiirk lirası muadili ol:ııi 
dövizden a~ğı olamaz. 

Ecnebi mücıseaclerdcki efrat ve a .. 

esseaatın Türkiyed ki baıı:ıka!:ır veya mu· 
h:ıbirleri c:.indcki Tbi: liraor ıınatlup
hınr· .1 Ltima!i kambiyo cıü 'ürlerin'n vi
zesin bağlıdır. 

Blcke paraların ıııreti istimali Maıiye 
Ve "'1eL ce bir ll.ılimat iL taylıı olunur. 
Türkıyeye mal i "11 """ wcirlerdc:ı t:
ct:ret l:Jançolan Türlciyey,:ı ka."'tl alacaklı 
ol t:ı Türkiye İl• ti. et ou esi ya 
ı:ıwnı~ o an m~ek rı! m::l ı;c!irc -
kr i l ettikleri malın e•manını Merkez 
BankasL'18 yı:tmrlar. E u parayı yatırma
dıkça malları mez:ılek le sokulr::az. 

. Döviz mürakabesi ikame eıtip te Tür
kiyeden meml r,ctlcı-ine yapJan it\nl5.tl..n 
dövizlerini vermiyen mcmJe'·etler ile ü] .. 
ke•İ dal>ilinde Türkiyedcn g'recck malla
rın ithalini menetmi1 olan memleketler
d.en Türkiyeye gelen eşya için döviz ve-. 
ı·ılemez .. Bu memleketler mal!ı;,nn:n Tür .. 
kiyeye ithal etınek istiyederinden malla
rın Türk parası ile tutan Merkez Banka
sına verilmiş olduğuna daiı- vesaik ibraz 
etmiyenlerin mallan ıı:ümrüklerle mem • 
leket dahiline sokulamaz. Bu suretle Mer 
kez Bankasına yatınlmış olan paralar an
cak o memleketlere ithal edilmek üzere 
ilk malın mübayaası hususunda kullanı
labilir. 

Türkiyeden ecnebi memleketlere eşya 
ve menkul kıymetler ihraç eden hakiki 
v.eya hükmi §ahıdar bu eıya ve kıymetle
~.n be.deli o!a.n dövizleri emirlerine geçti· 
gı tarıhten ıtibaren on bet gün içinde bir 
bankaya satınağa veya kendi namlarına 
Merkez Bankasına tevdia mecburdurlar. 

Türkiye gümrüklerinden çıktığı tarih
ten itibaren 3 ay içinde malın satılmama· 
sı\ avarya olması, müıteri tarafından te
ıe lüın edilmemesi, müfterinin tediye 
mÜ§kü18tına veya iflilse maruz kalması 
malın ihraç edildiği memlekettle kambi: 
yo tadilatı mevcut bulunduğu gibi zaru
ri sebep!ere binaen ihracat bedelini dö
viz olarak bankalara satmıyan veya Mer
kez Bankasına tediye etıniyen ihracatçı· 
lar teahhür sebeplerini kambiyo müdür
lüklerine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburd.urlar •. Kambiyo müdürlüğü bu 
sebepltrı muhık bulursa yeniden mühlet 
verir. 

~irinci kanun iptid, sından ıubat ga
)"l!sıne ka~ar ".e dığerlcri rnütcakıp 3 ay
] k devre)ı ı!- ıva etınck üzere her üç ay· 
da bir bey ame v rmeğ mecburdur • 
lar. 

ihracatçılar, ıhracat dövizlerine taallül< 
e.den ~usu~~ h~kkında kambiyo müdür
luklerınce utcnılecck malumatı vennek 
ve buna dair vesikalar tevdi etmekle mÜ· 
~elleftirler, ihracat e§yası bedeli ile itha· 
hıt eşyası bedellerinin mahsubu şeklinde 
takas muamelesi Maliye Vekaletinin mü· 
saadesi olmadıkça yapılamaz. Yalnız ih· 
r~ç edecekleri malı iıtira etmek makaa
dıle hariçten dö~i? getiren ve bankalara 
satmıf ol~n tacırlerin ihraç edecekleri 
mal bedelınden bu dövizlere tekabül eden 
kısmı hükGmctçe verilen mczuiyete bin~ .. 
en yapılan umumi ve husu&i tiakasiar için 
döviz talep edilemez. 

Menkul kıymetlerin takası ayni kıv • 

Yataklı vagonlar,. ecnebi vapur acen
teleri ecnebi memfcketlerde tesis edilmiş 
tirketlerin memleketimizden şubelerinin 
merkezlerine sevkedecekleri döviz mil< -
tarlan kambiyo müdürlüğünün vizmle 
çıkarılır. 

Sigorta şirketlerinin ecnebi memleket· 
lerdo tediyesine mecbur olduklnn hasarat 
bcd !i müstesna olmak üzere aigorlh. pri
mi o!art.!: m '.:ketten çııl:aracaklan meb 
!.ağın Rctr sesyon curetifo elde edecekle
ri mukabil primler tarilcib temine imkan 
bulunma~ ~'l sabit c!:mıc!ili~ cl.;viı ve
rilmez. Tür!ı.iyedo faaliyette bulunan yer
li ecnebi ~irkctlerin hariçte bulunan his
sedar va bimillerinc tediye::i icap ~-n 
hl! · temettü ve• a fa· z cikt:ın ve buna 
tc'~:abi"iil edıo kam!ıiyo · tiyaçlıırı kı= i
ye " ürfü.1" c~ t -~ olıı:ı:lr. 
Bu suretle tesbit o1unan me!:ıbğın tl"an•

f • ~nin zamanı icrası lıer nene umwni dö
viz vııziyetine nazaran Maliye Vekaletin
ce tayin olunur. 

Memurlar 
Hükirmet devairi!e resmi müesseselerin 

vazife ile harice gönderilecek memurlara 
verilecek dövizler 1 cra Vekilleri Heyeti 
karanna bağlıdır. Daimi memuriyetle 
gönderilenlere bir aylık maaşları nisbe
tinde, tahsil için gönderileceklel'e o mem
leketin hayat pahalılığına göre Maarif 
Vekaletince tayin olunacak miktarda dö
viz verilir. 

Tetebbü için gideceklere talebeye veri
len mikOarın iki misli verilir. 

Meb'uslar 
Meb'uıların huıusi surette Avrupa se

yahatleri için verilecek döviz miktarı ay
lık tahsioatlan miktarile mukayyettir. 

Türkiyede mukim Türk ve ecnebiler· 1 
den kendi hesaplarına tahsil veya teteb
bu için seyahat ve ikamet edeceklerden 
evrakı müsbite aranılacaktır. 

Mesleki malUmalJını tevsia gidenler 
de ayni muameleye tabidir. Mezunen me· 
maliki ecnebiyeye gitmiş ve gidecek olan 
mütekaitlerin maatlan için verilecek kam 
biyo müsaadesi azami 6 ay devam edebi
lir. 

Mezunen hariç memleketlere gidecek 
olan memurlarla, sıhhi, ticari veya zaru
ri sebeplerle gideceklere 100 liradan 200 
liraya kadar döviz verilir. Fazlası Maliye 
Vekaleti karanna bağlıdır. 

Yukarıdaki kambiyo miktarları Avru
pa kıtası ile Tfü-kiyeye yakın olan mem· 
!eketlere mahsustur. 

Türkiyede oturan şahısların ecnebi 
memleketlerde davalarını hal ve takip et
mek istiyenl re, ıcrgi ve panayıra iştirak 
edenlerle, ticari, ı nai, mali miieııeselcri 
rr:ıayyen bir i~ için memaliki ecnebiye - 1 
den cel edecekleri mütehassısların yol 
masrafları karşılığı olan kambiyo ihti -
yaçlan evrakı müsbilcsi üzerine kambiyo 
müdürlüğünün müsaadesi üzerine ban· 
kalarca temin olunur. 

Seyahat edecekler, vizelerini ikmal e
dip pasaportunu ibraz ve kambiyo mik
tannı beyanname ile bildirmeğe ınecbur
durl:ır. 

Türkiyede çalışan ecnebilerin ~ilel~
rine gönderecekleri paraların kambıyo ıh 
tiyaçları aylık kazançlannın tevkifat çık
tıktan sonra kalan miktarın üçte biri için 
müsoade verilir. 

Kendi hesabına çalışan ecnebilerin 
kambiyolarr ise aynı şartlar dahilinde ol· 
mak şartile olur. Bunlar aylık irsalatı Ma 
!iye Vekaletinin müıaadesile üç yüz Türk 
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Yeni bir Va tan yapıyoruz 
(Başı 1 inci sahifede) 

haneleri gezmiş, salonda profesör -
lerle tanıtmıştır. 

Ali Bey, profesörlerle kısa bir has
bihalde bulunarak, telgraf, telefon ve 
te)3jz memurlarının tabii merciinin 
bu mektep olduğunu söylemiş ve te
sisi dü~ünülen "telgraf, telefon ve 
tel z müh ndislcri,, mektebi içın tel· 
kikatta bulunulmasını bildirerek: 

"- Son seyelıatimde , muhtelif 
inşaatta çal'f<;>n g "flerde bir canlı
lık, çalışma ve İ§ v pmaya doğru faz
la uyanıklık gördüm. Bunu sızlere 
medyunuz. 

Fakat daha faz.la faaliyet bekliyo
ruz. Mühendislik alemine yeni bir is
tikamet ve istıkliil vermek kararın -
dayız.. Bundan sonra, fİmendiferle .. 
rimiz.i ve sair itlerimlli kendi eleman
larımızla yapacağız.. Ergani misaldir. 
Afyon hattına da öyle başladık. Bu 
sahada da muvaffak olacağımıza Ü -
midimiz vardır,, demiştir. 

Vekil Bey, yeni açılacak mektep 
için icap ederse bir mütehauıs getir
tilebileceğini ilave etmiıtir. Bundan 
aonra, mektebin kütüphanesi gezil • 
miş, Vekil Beye rektör ve diğer pro
fesörler tarafından meslek ne§rİyatı 
hakkında izahat verilmiştir. 

Nafia vekilimiz, koridorda mekte .. 
bin talebelerile kısa bir konuşma yap
mışlardır. Yeni bir hatıradan bahoe
den vekil Bey genç mühendislere 
ıunları söylemiştir: 

"- Siz. yeni nesilsiniz. Unutma -
yın ki; yeni bir vatan yapıyoruz.. Te .. 
mel kuruyoruz.. Bunun İmar ve inşa 
noktasından en şerefli hiasesi bu mek· 
tebe ve sizlere düşüyor. Hep imanla 
çalışmalısınız. Memleketi yeniden ya
pıyoruz.. Gayretli olunuz. Size bir ba
ba ve ağabey nasihati olsun; imanı .. 
nız şu olmalıdır: "Yeti§eceğiz., mem
lekete hizmet edeceğiz.!,, 

Bunu müteakip mektebin dolaııl
masına ba~lanmııtır. Sırasile, yatak .. 
hane, yemekhane, mutfak, su 18.bora .. 
tuvan, malzeme dairesi, elektro me• 
kanik, müze, arziyat li.boratuvarı, 
alitı fenniye dairesi ile yeni inJaat 
gezilmiştir. 

Vekil Bey, erzak ambarında bu -
lunan maddeleri bizzat tetkik etmiş, 
mevcut miktarın defterlere uyup uy
madığını gözden geçirerek talebenin 
yiyeceği ile yakından alakadar ol • 
mu§tur. 

Ali Bey, su laboratuvarlarını dola
ıırken, su mühendislerine olan ihtiya .. 
ca işaret ederek, önümüzdeki yıllar 
da daha fazla mezun alınması lazım 
geldiğini söylemiştir. Bu oene, mü
hendis mektebinden 7 au mühendisi 
mezun olmuştur. Gelecek sene bu 
miktar on beşe kadar çıkarılacaktır. 

Mektebin bütün aksamı gezilirken 
rektör ve profesörler vekil beye et
raflı tekilde izahat venni§lerdir. 

Talebe ile hasbihal 
Mektebin gezilmesi bittikten son· 

ra, talebeler Nafia vekilimizden bir 
sbihalde bulunmalarını rica etmiş -

lerdir. 
Vekil Bey, bu ricayi kabul ede -

rek der•hanede toplanan talebelerle 
aamimi bir gö~me yapmııtır. Profe
sorl rin c!e hazır bulunduklan bu 
haıbihaldc Ali Bey, mühe::ıdisliğin 
meı::ıleketimizde ı;cçirdiği aafhalan an 
!atmış ve demiştir ki: 

"- Epey zaman evvel millıendis
lik memleketimizde d:ığınık bir man
zara cöstcriyordu. r.lüuend' L . 'z -
ce:ı birçoğu ücntlo gayri n:=ta· 
zam ~ it ııltıında çalı;ıyorl:ırdı. Aıı
cak ldiçük bir kısım m"3 " e · 'ş· 
lc.·d!. 

Hülasa, kendilerine lazım olan 
aağl.un istikameti temin edemiyorlar
dı. Yeni Nafia teşkilatı kanununu 
bundan mülhem olarak hazırladık.,, 

Ali Bey burada, mühendis mek -
tehi mezunlannr namzetlik mevkiin ... 
den nafia müşavirliği mevkiine çıka .. 
rabilecek esasları taşıyan bu kanunu 
bütün teferrüatile anlatını§tır. 

Nafia teıkili.tı kanununa göre, 

mühendislerin maaşları 30 liradan baı 
layarak 150 lira maaşı aslisi olan fen 
müşavirliğine kadar yükselmekte -
dir. l\lafia vekili, bu kanunun diğer 
bazı kmmları hakkında da izahat 
verdikten ronra aözlerine §Oylc de • 
vam etmi1tir: 

''- Mühendislik; istikbaliniz ve 
me:.."T!lleketin imarı noktasından mü • 
him ~ır meslek olduğu için bi'tün 
teferruat nazarı ıtibara alrnarak ha
zırlanan bu kanun 1 yihasmı arka • 
daşlanmıza arzetıik. Kabul cllirdık. 
Bundıın aonra, çalıfan her efendi 
yarınından emin olabilir. Memlcke : 
te, ailesine karşı da vazifesini yap . 
mış olur. 

Bizde, Osmanlı mühendisligı ha· 
zin safhalar geçirmiştir. Ecnebiler ve 
ecnebi mühendisler yol yaparken, 
mühendislerimiz onların yanında ış 
çi gibi vazife alırlardı. Meşrutiyet 
devrinde bir dereceye kadar fark 
görüldü. Fakat hiç bir zaman istik -
li.liyet elde edilemedi. 
. Cu~uriyet devrinde ıimendif eı 

sıyasetı baıladığı zaman ilk itleri Al 
manlar ve Belçikalılar aldılar. Bi • 
zim mühendisler, müteahhit olarak 
ve hazan hükôınetin mürakabesini 
yapmak Üzere vazife alıyorlardı. Nj.. 
hayet, mühendislik faaliyeti gittikçe 
inkişaf gösterdi. Son zamanlarda da. 
ha terakki etti. it daha intizam pey
dahladı. 

Artık, mühendi•lik alemine yeni 
bir İstikrar vermek zamanı geldiği .. 
ne kanaatim vardır. 

Nitekim bu sene bir çok hatları 
yerli elemanlar delaletile başarıya -
ruz . ., 

Ali Bey, son seyahatinde genç ar
kadatların iyi çalıştıklarını gördüğıi• 
nü anlatarak sözlerine şöyle devam 
etmi§tir: 

Tahsil hayatının ehemmiyeti 
"- Bir meslekte , bilha .. a fen 

mesleğinde tahsil kuvveti fazla ol . 
malıdır. Burada geç.~receğiniz günler 
sizin için çok mühimdir. Millete, mem
lekete karşı büyük vazifeler alaca· 
ğınızı düıünerek aş.k ile çalışmanız 
lazımdır. Çok kuvvetli ümidiır..z var
dır ki, az zamanda ıimendiferleri .. 
mizi, limanlarımızı, köprüleri-mizi 
mücadele edercesine çalışarak iıte -
diğimiz gibi yapacağız. Bu hamle 
başlamıştır; Üzerinde yürümekteyiz. 
Çalıtmak ve faydalı olmak milli va
zifeler arasındadır. 

Memleketimizde bugünkü milli -
yet cereyanı, diğer memleketlere nü
munei imtisal olacak kadar şayanı 
iftihardır. 

Mektebinize, arzu ile geldim, gör· 
dürn, umumi vaziyetiniz iyidir. Ho • 
calannızın bazıları ile tanışıyQrdum, 
bazılarile yeni tanıttım. 

Hepinize elimden geldiği kadar 
faydalı olmağa çalışacağım. Sizden 
de yılm dan çalı§maruzı, istikbal içın 
parlak ümidinize namzet olduğunuzt. 
göstermenizi İ.'!;terim.,, 

Nafia vekilinin bu hasbiha1i tale· 
be üzerinde mecnnuniyet uyandımıış· 
tır. Ali Bey, bu görü~meden sonra, 
mektepten ayrılmııtır. 
"Telcral, telsiz ve telefon mü -

hendi leri,, mektebi açılıyor 
Mühendis me !eb'nde aç im ı ta• 

karrür eden "Telgraf, telsz ve tele
f-on mü!ı ndi•lcri,, rn k•ehi için · op 
eden hazırhklara b~l nmıflır. Bu tU• 

re'J<>, bu ihtisas tuboai d • m • h ıs 
ı:ıekte!Jine bıı" Ianın1-1 olacal.."tır. M '<
tel>' t ·,.; iç' Avrupadıı.n hU' ı;::.;. 

te ıa•:ıı • g&~.l=.e:ii de ta amir et-. 
mi;tir. 

Maden kollclısiyonu 
Eund n bir m~ddet evvel A!man• 

lar tarafından Nafia vekaletine bır~· 
kılmış olan ve memleketimiz maden· 
lerının numunelerın ihtıva eden kol
leksıyonun İktisat vekaletine ver•l • 
meai kararlaıtırılmı~tır. Ancak, bu 
kollekıiyG'nun ikiye tefriki ve b r kıs 
mının mühendis mektebine verilme • 
ai düşünülmektedir. 

Gizli nüfusun kaydı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

mama., için vilayet kaza kaymakamlıkla
rına da emir vermiştir. Kaza kaymakam· 
!arı da bütün muhtarlara tebligat yapa
rak mcktum nüfusların kaydını bildirmiı· 
tir. Vilayet Nüfus Müdürlüğü yeni kay
dedilecek mekl'um nüfusların yazılmaoına 
mahsus ta aynca cetveller bastırmıştır. 
Bu cetveller de kaymakamlıklar vasıtaoile 
muhtarlara gönderilmiştir. 

Köy muhtarları ve köy katipleri her 
evdeki gizli nüfuslan sıra ile bu cetvelle
Te yazacaklar ve cetvellerdeki suallerin 
karşısına cevap yazacaklardır. 

Bu suretle her köyde doldurulmut o • 
veya nahiye nüfus memurluiuna gönde .. 
rilecekıir. 

Köylerdeki gizli nüfusların süratle mey 
dana çıkması için Istanbul Vilayeti Maa· 
lan cetveller kaza nüfus memurluğuna 
rif Müdürlüğüne verdiği emirde köyler
deki muallimlerin de nüfuo memurlarına 
yardım etınelerini bildirmiş, bu emir de .................................................. -... -... 
lirası tutannı geçemez. 
Başka memlekette ol'uranlann Türki

yedeki c.ml' Werini aaı~rak döviz çıkera
bilınesi Heyeti V ekilenin kararına bağlı· 
dır. 

Kitap gazete, alat ve edevat için ayda 
25 lira,,; geçnıiyen kambiyo ihtiyacı ıer· 
bestçe Merkez Bankasından temin olu • 
nur. Elli liraya ka.!ar olan talepler kam
biyo müdürlüğünce tahkik edildikten 
sonra temin edilebilir. Daha fazlası için 
Maliy~ Vekaletinın müsaadesi lazımdır. 
Ancak çok miıhim ve müstacel ahvalde 
döviz kambiyo müdürlüklerince temin O· 

lunabilir. 

Cerek ticari ve gerekse ~cari mahiyeti 
haiz olmıyan her hangi bir ihtiyaç ve 
hizmet için alınacak döviz müsaadeleri 
tamamen veya kısmen kullanıld>ğı tak -
dirde Kambiyo idarelerine ibraz edilip 
iptal ettirilmesi mecburidir. Ak•i hareket 
edenler hakkında kanuni takibat yapılır. 

muallimlere tebliğ edilmişl'İr. 
Bu emir üzerine köylerdeki muallim

ler de; köy muhtarları ve katiplerle bir . 
likte cetvelleri dolduracaklardır. 

Oğrendiğimize göre mektum nüfusun 
yazılması için diğer vilayetler de büyük 
bir dikkat ve ehemmiyetle çalışılmakta
dır. Bilhaua köyleri dağınık olan vilayet• 
ler bu hususa daha fazla ehemmiyet ver· 
mekte, ve köy katipleri vaaıtasile 
hiçbir mektum nüfus kalmaması için uğ· 
raşmaktadırlar. 

Dün nüfus işleri ile yakından alakadar 
olan bir zat ile görüştük. Bize mekı.!.:ım 
nüfu&un yazılması etrafında fU malUmatt 
verdi: 

"- Cumhuriyetin 10 uncu yıldönümü 
münasebetile aftan istifade ederek gizli 
nüfus yazılmasına başlandığı günden iti.
haren bilhassa köylerde pek çok gizli nü
fus meydana çıktı. Rakamı hakkında ve
rilecek malumat ancak 15 teşrinievvelde 
k_:ıbi~ ola~ileceği için bu hususta bir şey 
soylıyemıyorum. Ancak b!r fikir edine -
bilmek için şunu söyliyeyim: 

"Köylerde şimdiye kadar o kadar çok 
m€ktum niıfus bulundu kı... Her evde 
en az 3 - 6 hatta 10 tane mcktum nüfus 
meydana çıktı. Bunun sebtl>i m • ı i. 
Oylo köy evleri çıktı l.i. • • Kövlu 1 
miı, dört çoc ğu olmuı, çoc • unun biri 
de evlenme cagına ge!miş, h~niız kö 1 • 
nün evlendiğini gösteren kayıt bile yok. 
Nerede kaldı ki çocukların kaydı. 

"Fakat (affo!muş) diyerek köylüler 
mektum nüfuslarını kayd ttirdilcr. An -
cak hala garip köylü fikirleri var: "Adam 
oen de,, diyorlar. Iıte bu son mühlet şİm• 
diye kadar ihmal eden köy ve ıebir h:ıl
kına verilmiş ıon bir fırsattır. Bu fırsat· 
lan istifade edebilmeleri için bütün tehir
lerde semt halkı ve köylerde de köy muh
tarlarına sıkı l>?mbihat yapıldı. 15 teıri· 
nievvele kadar mühim bir yekUnun mek· 
lum nüfus olarak nüfuıa kaydedilec•ğ!ni 
ümit ediyoruz.,, 



MEMLEKETTE 

Kandırada 
Hırsızlık olmuyor 

' 1 
( M Ü T E F E R R i K H A B E R L E R_) ,Görüşler 
Göz içinde ı BELEDiYEDE 

Fakat buna mukabil kız 
kaçıranlar çok 

KANDRA, (Milliyet) - Kan
dra kazası hudutları dahilinde son 
iki ay zarfında berveçhiati vekayi, 
zabıtanın müdahales~ni icap ettir
mi,tir. 

Yalnız on bir kız kaçırma vaka
aı, bir darp, hayvanlara fena mu
amelede bulunmak cürmü, bir mes- ı 
mumen vafat, iki tarla münazaası 
yüzünden darp, on iki kavga .• 

Görülüyor ki hırsızlık vakası 
yoktur. Kaza dahilinde pek uzun 
zamandanberi hırsızlık vakası kay
dedihnemiştir. Binaenaleyh bu hu
sus şayanı tükrandır. Fakat buna 
rağmen kız kaçırma vakau biraz 
fazlacadır. Ve bilhassa harmanla
rın sonu hemen tamimle alınmak 
üzere olduğundan bu adede helki 
bir miktar daha ilave olunabilecek
tir. 

!Cız kaçırma vakası bazı ahval
de zorla olduğu gibi hazan da pek 
tuhaf usullere müracaat edilmek 
feklile icra olunmaktadm Mesela 
bunlardan bir tanesi •• 

Bakıcılar köyünden Kürt Hü
seyin, Duraklı köyünden Emineye 
abayı yakmış •• Ve bir iki defa da 
kızın babasına müracaat ederek 
istemiş imi, •• Fakat k'2ın babası 
kızı verememekle beraber karısı
nı Eminenin yanına bekçi koya
rak işine gitmekte imit-. Kızı bir 
yerde yalnız göremiyen Hüseyin, 
derdini de anlatamamakta, fakat 
akşam sabah Eminenin kapısı önün 
den geçere'k kendisini göstermekte 
imi~. Nihayet kız ile yav~ yavat 
bir anla,ma olmuş. Uzaktan nzağa 
ve yalnız gözlerle başlıyan bu an
laşma derhal sezilerek Kürt Hüse
yinin Duraklıya artık gelmemesi 
kendisine nezaketle anlahlmıf ! Fa
kat zavallı aşrk bu iıtten de vazgeç
memi'; gece vakitleri gizli gizli 
gelir ve evin yanından ayrılmaz-
mış ••• 

Nihayet bir gün kızın babasının 
köy kahvesine ve annesinin nama
za durduğu bir sırada köyünden 
getirdiği ya,mağı üstüne geçirmiş 
ve kızın kapısını çalmıf .• Ve kapı
yı açan Emineye iki kelime ile 
vaziyeti anlatarak kendini kaçır
mağa geldiğini söylemiş •• Alelacele 
nüfus kağıdını ve elbisesini alabi
len Eemineyi, Kürt Hüseyin bütün 
llöy delikanlılarının gözleri önün
de ve kimseye sezdirmeden bu su
ı etle kaçırmıf .• Kızın babası neden 
sonra meaeleyi anlamıt ve zabıtaya 
müracaat etmek suretile meseleye 
müdahale etmek il'temit ise .• Kız 
18 Yafını ikmal etmİ! olduğu için 
kendi rizasile kaçtığını söyliyerek 
bütün tetebbüsleri akım bıra.kmıf. 
Kazanın umumi asayi•i fevkalade 
iyi bir fekildedir. Ve bu hususun 
devamım temin için jandarma ku
mandanımız yüzba,ı lbrahim bey 
fevkalade bir gayretle çalıtmakta
dır. 

Amerikada grev 
(Başı 1 inci sahifede) 

lıya belii olacaktır. Lakin, bütün Ame • 
~a matbuatı, bu batlamakta olan gre
vın, harpten ıonraki sanayi tarihinde en 
vahim bir meıai ihtilafı teıkil efuıekte ve 
kalkınma eserinin \emellerini tehdit eyle
mekte olduğunu daha ıimdiden kaydet • 
mektedirler. Fikir'.!er pek ziyade gergin o 
lup, kantıldık çıkmaıınclan korkuluyor. 

Memleketin tekmil abrta lnrrvetleri ile 
bazı asker müfrezeleri her ihtimale karıı 
aeferl>er edilmi} ve gözyll§artıcı gaz bom 
halarile teçhiz olunmuştur. Daha ıimdi
den, grevin dünden beri ilan edilmiı bu
lunduğu Ceorgi., Alabama ve Cenubi 
Karolin ha;vali~i'..'de ağır hadiseler Çil< • 
mıştır. Pol11, aılah kullıuunağa mecbur 
olmuıtur. 

Bir kiti ölmüı, birçok kimseler yara • 
lanmııtır. 

Son vaziyet 
NEWYORK, 2 (A. A.) - Umumi 

ırev, ıimalde, cenupüı ye Atlas Denizi 
imtidadınca 900 bin mne.leyi ihtiva ede
cektir. Bunun 500 bini p...W. sanayÜne, 
200 bini yün sanayiine ve 200 bini de İ· 
pek aanayiine aittir. 

Vaşington alakadar mehafilinde ıon 
dakikada bir itilaf huıul bulacağı hak -
kında nibinlik mevcut olmakla beraber, 
umumi hissiyat, milli tnffaİ. komiteai re
m M. Garriııon'un gayretlerine nğmen, 
patronlann itilftfgirizlikleri yüzünden 
11"'"'1 her halde baılıyacağı merkezin • 
dedir. 

Grev rüesası grevin umumi olacağını 
limit ettikleri halde, patronlar ancak a • 
melenin yüzde on beti işlerini terkedecek 
)eri ve fabrikalardan mühim bir kısmının 
aah sabahı mutat veçhile açılacağı kana
atindedirler. Grevcilerin msbeti ne ola -
c:ağı ıimdiden belli değildir. Husuıile ki 
eoo bin ameleden mıktan oldu:Cça çok .... 
lan işsizleri çıkarmak icap eder. 
VAŞiNGTON, 2 (A. A.) - lp<'k sa-

11ayii ameleıi mümessilleri de mensucat 
•~ pamuk grevine ittirake karar vermi, .. 
)erdir. Bu karar 200 bin ameleyi alakadar 
etmektedir. 

G"" l .. k, Pahalılık Minareler 
oz u · Var mı? Ve 30 Ağustos 

Bu icat pek işe yarar bir I (Başı ı inci sahifede) 

şey olarak görülmiyor J&ı:tiaat müdürlüğü her ay 
1 

yim. Muratlı'dan geliyordum. 
Koralle iımindeki bir Alman mec:muaSJ Ayastalanos'ta (gerçek adı bu-

son sayılarından birinde yeni kat edilen tetkikat yapacak ı dur) gece başladı. 
bir gözliilı:ten bahset Belediye ilott.at müdürlüğü her ay Her yer donanmış, her bu-
mektedir. başı belli başlı havayici zaruriye mad- cak bayram ediyordu. 
Mecmuanın muh • delerine ait (30) maddelik bir Ktatistik Y edikule İçerisi daha sı. nlak, 

telif resimlerle ıös • yaprnağa batlamııtır. Her aym fiatlan d 
• ..-diği bu yeni göz- biribirlerile mukayese edilerek pahalılık aha şen patırtdı, daha canlı, 
ük bir mika gibi- olup olmadığı tetkik edilmektedir. Ağus- ışıklı idi. Yedi tepeli ve üç bö-

dir. Gözlerin kapak- toı ayı istatistiğine göre, yağ fiyatların· . lümlü Türk lstanbul'un havası 
.an alı.na ve bebek- da, geçen aylara nisbetle bir düşkünlük pır pır şın:.cıyordu. lnce rüzgar de. 
ıcri Üzenne konmak- vardrr. Buna mukabil peynir liyadann- rin bir sevinç ve sonsuz bir mut 
adır. Bu ıurede göz da bir yüksd<lik göriibnektedir. Diğer 
ıuk taşımaja lüzum maddeler de değişiklik yoktu.-. içinde esiyordu. 
yoktur. El ilAnı dag~ıtanlar Gözlerime bir şeyler battı; diğ 

Mecmua bu göz- ren, dilme, kazık gibi bir şey-
ıuk hakkında tafsi- El ilanları da belediye rubaatiyesine /er •. Bunlar ne olaki? bu kara 
lat verirken diy.,.. tabi olduğu halde bir takun eıhaı ve k kl b l k J 

SÜieyman Şükrü Rey ki: , müe11eselenn roluatiye· almadan ve azı ar u şen ve şın a stan-
- Yep yesi biri- harç venneden el ilanları bastırarak da- bul'un bu mutlu gecesinde bağ-

cat olan bu yeni ıözlük ile ıimdiye kadar ğıtbldan görülmüflür. nna neden çakdmıs? 
gözJük takarak güzelliğini kayl>e<lenlere Belediye bu ıribiler hakkında kanuni Tövbe! sözümü geri aldım! 
müjde oloun. Artık ıüzelliklerine rek- takibatta bulunacaktır. kalemim sü 'ÇlÜ, dilim kaydı. 
rar lımvutacaldardı:r. Bundan başka tabii A k k 1 k . t nler H k • va.>yette görme kim!Wu da ı.auı ola- ÇI a ma IS eye ı asli ve ei.O! Bunlar kara ka-
caktır. Hiç bir sıılonb çekmeden han Aktarlar belediyeye müracaat ederek, zık; çatal direk lalan değillerdi. 
güz.elliğile kalacak ve hem de normal te· aktamları saat (2ı) e kadar açık hulun- Bunlar mübarek minare/erdi. 
kilde göreceksiniz.,, malt için müsaade istemiflerdir. Aktar- Hani On altı yıl önce kara bay-

Bu mecmuanın bahsettiği yeni u•ul !ar yaptıkları müracaatta, kendilerirun rak asan, ağıtlar yakan, kurtulur,· 
gözlük hakkında malümat almak üz.ere de bakkal dükkô.nlan gibi bir takım gİın-
tanınmıt göz mütehasaıslarımızdan Dr. lük ihtiyaç maddeleri aatbklarını söyle- bek/iyen beyaz minareler vard •-
Süleyman Şükrü Beye müracaat ettik. mişlerdir. Aktarlardan baıka daha bir ya, işte bunlar onlardı ..•• 

Fransız Oftalmoloji cemiyeti muha- çok esnaf akıam saat (21) e kadar açık Bekledikleri 30 ağustos bu on 
bir azası olan Dr. Süleyman Şükrü Bey bulunmak müsa&de&ini istemektedir. Be- ikinci yıldönümünde birteki, bir· 
de bu gazetenin mesleğine temas eden lediye daimi encümeni bu müracaatları tek anpu/ yakmamıştı. 
fıkrasını okuduğımu söyledikten sonra tetkik etmektedir. ; 
dedi ki: · ı 30 Ağustosun ne oıduğunu bu 

- Bu mesele hakkında malı'.ımat ver- Asker ailelerine yardım IŞıerı minareci/er bilmiyorlar mıydı? 
meden size fenni gözlükten bahsedeyim. Mükelleiiyeti aakeriye kanununun öyleyse suçludurlar. Biliyorlar-
F enni gözlük meıelesi göz doktorluğu- (71) inci maddesi mucibince asker aile- dıda (saikai maikai zühiiiiiil) 
nun mühim bir kısmını tqkil eder. Göz- )erine yardım ve bu huıusta mahalle halin ile mi unuttular? öyleyse SU"tur 
lük, kıymetli bir tedavi vasıtasıdır. Göz- nın vereceği ianelerle meşgul olmak ma- .. 
lüğe ihtiyacı bulunan bir kimse,., fenni halle ihtiyar heyetlerinin vazif~idir Anpul tahsisatları mı yok? gene 
gözlük reçeteoi tanzim etmek, esaslı bir Muhtarlık lağvolduğu için, bu va~enin suçtur. 
bilgi ve çok ince bir muayene ile müm- de belediyeler tarafından yapılac:agı, ŞU· Kaç böyle günümüz var ki? 23 
kündür. belere tamim edilmiştir. Bu madde, mub nisan, 30 ağustos, 29 birinci te-•-

Eskiden halkınnz gözlük tll§nnaktan tarhğın lağvı iızerine vücude ıetir:ilen 
1 

T 

kaçınırdı. Bunu kusurlu bir hareket ıa- izahmımeye ilave olunacaktır. rin lalan, üçü beşi geçmez. Bu 
yardı. E 1 k ? günlerimiz.in l[ecelerinde dona-

Falıat bugiin yanlıı kanaati«, eski i- t fİlfl UCUZ &yaca mi tılmaları için her anpulün dibi • 
tiyatla:r kalmamıJtır. Memleketimizin on Et 6yatlannın kilo üzerine on kuruı ne biı•er çift fodla asamayız ki .. 
sene zarfında gördüğü ilmi, içtimai, me- kadar ucuzlıyacağı yazılıyordu. Yaptı- Ne yandan, ne gözle ve ne düsün 
deni inkılaplar ıayesindıe haHmruz ıihha ğmıız tahkikata cöre bu mesele .etten , • 
tinin kıymetini daha iyi , lamq ve hu MllWl ınezb""a resminin kilo üzennden ' ce ile bakılırsa bakılsın suçtur, 
meyanda fenni gözlüğün, ~üzd ıihhati almma1ı işile alakadardır. Et resminin 

1 suçtur, suçtur' •.. 
üzerindeki kıymet ve ehemmiyetini tak· lıilo üz.erinden alınmasına ancak gelecek Hiç, beylik izahname, tevilna-
dir ettiği için gözlük kullananlar çoğ.J- hazirandan itibıııresı baılanabilec:eğ:İ İİmtt me, belkide telu.ipname (irsalü 
mıştır. edilmektedir. 

Fenni gözlük, çocuklukta kulhnnlırıa tisyanna damendermeyanı him-
tatdıklan düzeltir. Uzaktan gönniyen- B } d" • t"h bat met) olamasınlar. Bu böyledir. 
ıenı. riiyetöni hali tabii deı ecesine de e e ı Y C l D ı a l 30 ağustos gecesi öz Türk mina-
yükoeltir. Okumak, yaanak, dilöJ dik- releri donatdmamışhr.! 
mek gibi yakından çalııırl<en gözleri R • l A k d 
çabuk yonılanl•a nhat çalışmak husu- Fırka cıs n ara an Daha ilerisine gitsem de de • 
sunu temin eder. Zaafı rüyet ....... ile iı- geldı·, defterlerin asılması sem ki, bu münasebetsizlik bile-
til.balde vukuu melhuz körlüklere mini rek yapılmıştır. Böy:e desem ge-
olarak gözün sdiımetini temin ~Dik Kazalarda t.,.ekkül eden intihap ne ben haklı çıkanm. Çünkü e-
kat edilecek bir nokta, gözlüğü fenni ,.,. encümenleri toplantılarına ba§ aiıiu• • '- /imde upuzun bir çift delilim 
raite uygun olarak kuUanmaktır. )ardır. Encümenler, intihap defteırle - F d kl 

Bu ciheti de gözlük muayenesi eAıa• var: ın ı ı'dan Be~ktaş'a gi-
smda doktordan öğrenmeği ihmal etme- rini tetkik etmektedirler. derken aağda, deniz kenannda, 
melidir. Defterlerin tetkikatı ancak bir ve saat kıJesinin yanında bir kü-

Bundan başka fenni ıözlük tayini an· hafta aonra bitecektir. Llstelerin as • çük cami var. Onun iki minarıesi 
cak im- göz mütehasusı doktor tarafın- kıya konma•ı önümüzdeki hafta ba· d d t l 
dan takdir edilebileceğinden gözlülu;ü- ~ e ona ı mıstı ...• 
den geüti güzel gözlük almanın . zarar tında mümkün olabilecektir. Ve lstanb~l'un diğer bütün mi. 
verici ve gayri fenni bir hareket olduğu- Defterler altı gün askıda dura • nare/eri kapkaranlıktı. 
nu izaha lüzum görmem. cak, rey sahibi bütün vatandatlar bu Aka GONDOZ 

Göz .._ıdarı İç.İne ı.........ı. taıındı- defterler üzerinde iaimlerini araya • ----
ğı söylenenbu yeni tekildeki ıözJük eı- caklardır. isimleri olmıyanlar intihap 
tetik noklalmdan bazı faydalan, iyilik· encümenlerine müracaat ederek iaim· 
!eri vadediyor. 

yas dilcisi: matem abidesi. 
Şerefe: ezan okunan çanaklık. 
Ağıt yakmak: mersiye oku-!erinin kaydını iateyeceklerdir. 

Bu itibarla Bana da cazip göründü. 
Fakat bu gözlük göz kapaklan içine ko- intihabatın , teşrinievvelin ilk cu• 
narak taıındığına nazaran göz kürreıi rle ma günü yapılacağı anlatılmakta • 

mak. 

Bu gez: bu defa. 
Şınlak: münevver. s>kı ve aamimi temasta kalacakbr. Bir dır. 

ciıımi ecnebiden ibaret olan bu gözlüğün Cwnburiyet Halk Fırkası Yilayet 
göz küJTeSine daimi delk ve teması acaba idare heyeti reni Cemal Bey Ankara· 
bu nazik uzuv üzerinde ve bilhassa çok dan tefıriımize dönmiiftür. .--Dr. IHSAN SAMI-... 
nazil< ve ha11aa olan karine tabakaaı 
(Couche Cornee) üzerinde tahribat yap· 
mez mı? Bu suretle ıözde &rızalar, haı
talıklar doğurmaz mı? lıte bu müllüıaza
laırla yeni şekildeki gözlük beni endişe
ye sevketti. Maamafih bu bapta henüz 
fenni ne~yat ve tatbikat olmadığı için 
pm.ıilik kat'i bir fCY de söylemiyonım,, 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıeviye

sine indirilmiş barometre bu aabah saat 
7 de 754,5 saat 14 te 750,5 derecei hara
ret saat 7 de 18 derecei hararet saat 14 
te 32,5 azami derecei hararet 33,5 asga
ri d..-ecei hararet 17. 

Rİİzlar miitehavvil eami§l:ir. Azami 
aürati ayniyede 5 metreye çılonııtır. 

Almanyada yaaak edilen 
gazete 

BERLlN, 2 (A.A.) - Praida çıkan 
"Bol> . • • al w:n••,, eueteunm, Almanya ey· 
hinde yazdığı haberlerden dolayı 30 tet
riniaaniye kadar Almanyaya ıirmeıi ya
sak edilmittir. 

Sarre1da Nazi faaliyeti 
CENEVRE, 2 (A.A.) - Sar'da ele 

geçirilip milletler cemiyeti tarafından 
nqrlowıan vesikalar Ahnan milli aosya
liııt fırkuile Sar' daki Alınan iı cepheai
nin münaıebatta bulunduğunu tesbit ey
lemektedir. 

Bari panayırı 
TORINO, 2 (A.A.) - Bari Şark pa· 

naymrun kütadında hazır bulunacak o
lan Franıız heyeti buraya muvasalat et .. 
miştir. Heyet ilciıi mebuı ve biri Paris 
Belediye medi&i reisi muaTini olmal< Ü· 
zere 16 azadan mürekkeptir 

YENi NEŞRiYAT 

Yolların sesi 
Y ollarm Sesi mecmuasının 20 nci sa

yıaı çıkımttu. Edebiyat ve saaat menk
lılanna tavıiye ederiz. 

1 Askeri Tebliğler 1 . Tifo ve Paratifo Aııaı 
' 
_____________ _. ı Tıfo ve Paratifo hasıalıklanna tutulma· 

mak için tesiri çok kat'! mua!iveti pek 
3jQ doğumluların ilk ve emin bir aşıdır. her ıc1.ane ve Ecu de· 

son yoklamaları ... polınnıla bulunur. '. l 56214 
4794 

Fatih Aıkerlik Şubesinden: 

1 - 330 doğwnlularda yerli ve ya- I •---.. Profe16r 
bancı olanlann her gün .....t 1 den aa- İ ... ----~ 
at 16.30 za kadar ilk yoldamalan yapı- Dr. USAN HiLMİ B. ! 
1acak Ye ertesi günü .abah aaat 9 dan sa- Avrupayı gitmiştir. Teşrinievvel oatala-
at 12 ~ kadar son muaJıe-eleri yapıla- • rına kadar çocuktan kabul edemiyecckıir. 
cağmdan bıma &"Ôl'e müracaat eııneleri· ·--(itlO) 5628 

2 - Tecil için talebelerin mekteplerin-
den &"etirecekleri vesikalarda (934-935 Oıküdar hukuk hakimliğinden: 
clon aene•inde hanıri umfa devam ede· Alem dağında Sultan çiftliğinde 
c:ekleri terli sınıf edip etmedikleri veya sakin Ayte h-nnm Oolı:üclarda Mu· 
mezun °olup olm..tdılan ..eya ilıi - bir rat reia mahallesinde Çinili camii cad
ımıfta kalıp kalmadıldarmı) &"Öal:eftr mu· desinde 137 No. Iu evde sakin Meh • 
saddak fotoğraflı vazih vesikalarile ı5/ met efendi aleyhine açtığı talak da
eylül ili. tqrini evvel 1934 tarihine ka· vaımdan dolayı mumaileyhe &"önderi
clar tahakkuk edıecek vaziyetlerine ıöre len dava iıtidaaı sureti teblii varaka. 
vetikalarile ıuJ>eye möin<:aat edecelıler• ama mumaileyh Mehmet efendinin 
dir. ikametgiı.bmm meçhul ~duğu terbi-

• • • le bili tebliğ iade kılınarak iliııen 
Beyoğlu ar.kerlik :ıubeainden: tebligat icra.sına karar verilınit ve da-

l - Şubemizce 330 doğumlulann va istida11na yirmi gün zarfında ce-
yoklamaama 1 eylül 934 tarihinden 
itibaren batlanmıştır. vap vermek ve tahkikat için tayin o-

2 - lıbu doğumlularla muamele• lunan .1 • 10 - 934 pazarteıi saat ı4 
ye tabi daha evvelki doğumlulann te mahkemeye gelmek üzere istida 
da gerek tahsil ve ıerelue aıhhi ah- aureti ve davetiye varakası mahkeme 
Yali dola.yııile ertesi seneye terkedi· divanhanesine talik kılınmı§ oldu • 
len efradın da :ıubeye müracaatları 
lazımdır. iundan müddeti mezkfu.e zarfmda 

3 - Yoklamaya gelecek gerek yer• cevap vermek ve yenni mezkurda 
li ve ıerekıe yabancı mükellefin ya- mahkemeye gelmek üzere keyfiyet i-
nında dört adet fotografla yeni hü • lin olunur. (2297) 
viyet cüznadile birlikte müracaatla • 
rı. 

4 - Evvelce ilan edildiği veçhile 
tube her sün cumadan maada yok • 
lamaya devam edecektir. Ve nahiye 
!erin bulunacağı günler a§"ğıcln gÖ•· 
terilmiştir: 

Merkez Nahiyeıi 1 eylülden S ey
lüle kadar, Takıim nahiyeıi 6 eylül
den 11 eylüle kadar, Hasköy nahi
•esi 12 eylülden 17 eylüle kadar, 

Kaannpafa nahiyesi 18 eylülden 23 
eylüle kadar, Galata nahiyesi 24 ey
lülden 29 eylüle kadar, Şişli nahi
yeıi 30 eylülden 4 teırinievvele ka· 
dar. 

S - Teırinievvelin onuncı1 yünü 
ak§ammdan sonra gelenler mükellefi
yeti askeriye kanununun 85 maddesi 
mucibince ceza göreceklerdir. 

Belediye sular idaresinden: 
Buş - akle 1000 Adet 

., borusu 1000 " 15 m i m lik Piriz şapkası 1200 
" 20 .. .. .. " 300 " 30 ,, " " " 100 " 40,,,, .. " 80 " 30 .. .. Valan 50 
" 40 .. .. " 25 " 40 ,, ,, Manşon 300 
" 40 ,. ,, Plaka 50 
" 60 .. .. ,, 50 
" 80 ,, .. ,, 25 

100 " " " • 25 " 
" 150 " " ,, 15 " 100 ,, ,, Vana ~apkası 50 
" 150 ,, ,, " 25 " 200 .. " ,, 25 " 300 " " " 25 " 

400 " " " 25 " Bir delikli tampon 500 
" iki .. " 50.. ·11' 

1. - Yukarda cins, eb'at ve miktarları yazılı dökrne ı! 
ri kapalı zarfla münakasaya konmuştur, ~ 

2. - Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartJ1.3lf'c 1 

i
l idare veznesinden bir lira mukabilinde alabilirler. • Jşll 

3. - Münakasaya girmek isteyenler teminat akçesı 0 ıtı 
200 lirayı idare veznesine yatıracaklardır. "Aynı kıY1'1e 
muteber bir banka mektubu da kabul olunur." ~ 

4. - Kapalı zarflar ihale günü olan 10/ 9/ 934 Pa:ııır~~ 
gÜnÜ saat 14 de kadar Müdüriyete verilmelidir. Bu saat 

sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. "5346" ::-;1 

' EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLA~ 

Pazarlıkla satılık Ev ve Ars• 
TeınİJJ~t 
ikisi içil' 
) 

Esas No. Mevkii ve nevi 

75 

194 

Kandilli - V aniköy caddesi 5040 M. m. 

arsayı müştemil 1 numaralı hane. 

V aniköy mahalle ve caddesinde 2584 ~ 560 'f.v 
metre murabbaı 2 N o. lu arsa. ) ..• ! 

Yukarıda yazılı hane ve ar sa ilcisi birden bedeli peŞİJl ~ 
denmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 6/Eylül(.

9 • 
tarihine müsadif Perşembe günü saat onda Şubemize rnıır' 
caatları. (5340) _./ 

1 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: . 
Balmumcu Çiftliği içinde mevcut metrik ve harap k11~ 

kol binasiyle Su deposu ankazı muhammen 220 lira bedel 9· 
rinden açık arttırma uıuliyle satılacaktır. isteklilerin .• 5 ·" · 
934 Çarşanba günü saat On dörtte pey akçeleriyle ınü1'11 

_atları. (M.) (4758) / 

Tayyare Piyango 
Müdürlüğündell~ ıe 

Şartnamesi mucibince 35 ton kalburlanmış yerli ~rı~ıl' 
Maden kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin 8 Eylül 

martesi gÜnÜ saat 14 buçukta Komisyona müracaatları. 

S• Jt Ah t s Jh Istanbul ikinci icra memurluğu~ 
.~ 3 D ID C U Vitali Kaneti efendinin Beyoiı10. ) 

Uçüncü Hukuk noterliğinden musaddak n teı~ı 
933 tarih ve 8409 No. lu kir• Jli 

Mahkemesinden· namesile mukaddema Beyoi.1"""',.:ı 
• ıantaşında Kağıthane caddeıuıd:.ı-- ı 

Lüsi Sion Hanımla Ali bey ve sokağında 152 No. da mulcilne ıs>. ~Jlı 
Fatma Binnaz ve Perihan ve Bel· vire Cervatiye zimmetinde aıac:ııl' .. ' L.1. 
kiı ve Raife hanımlar ve Ekrem .,.,.-~, 
Emin ve Kemal beylerin ıayian nan lll lira 60 kuruıun lüzijııJ'l 0o ; 
ve müıtereken mutasarrıf olduklan Be- ne dair vaki talep üzerine bor.çl~~~ 
yoğlunda Şehit Muhtar sokağında eski metgô.hmın meçhuliyeti basebiJC 'Y. 

..:.>. ~· ·..1 
171, 173 ve yeni '199, 201, 203 No. lu ve gazetesinin 10 ağuıl'oı 934 tıu-": ·p ,ıJ 
hey'eti umwniyesi 110 Bin lira kıymeti sayılı nüshasının albncı aahif"''"' f'., 
mubammeneli alb daireden ve kattan iba- cı sütününde yazılı ilô.mn keeold" ~J) 
ret ve alt katta kapıcıya mahsuı dört o- dclolund - ilan ) (- ./ 
da ve bir No. lu dairede bir sofa ve bir • ugu 

0 
unur. ~ .. 

salon ve yedi oda ve iki büyük koridor ve ti t 
iki heli ve bir kiler ve bir aaııdık odaaı ZA YI - Iıt\uıbul dahili ticar<' il"~ 
Ye bir yemek salonu ve bir hamam daire- racat gümrüğünün 750, 760, 76J '"./ 
si ve bir mutbak ve iki No. lu dairede ~ t 
bir sofa ve iki koridor ve iki ıalon ve bir l6, 20/ 8/ 934 tarihli ihracat ~ 
mutbak ve bir kiler ve bir sandık odaaı ainin Cumhuriyet merkez ba'."'•'31 
ve bet oda ve bir hela ve bir banyo dai- raz edilmek üzere tasdik eclileJS Jıif ~ 
resi ve üçüncü ve dördüncü ve beıinci nüshalarını zayi ettim. ZayÜJI~ __,ı; f 
katlar ikinci kabn tertibinde n aynı ıe- ha almak için müracaat eyle~~;· 
kilde ve altıncı katta bir ıofa ve iki kori- • .ıafl yip olan taıdildi 3 üncü nÜsJI"' 
dor ve bet oda ve bir taraça ve bir mut -
bak ve bir heli ve tekrar bir kapı ile ge
çilir ayn bir koridor üzerinde dört oda 
ve bİr çam&tırfık dairesi 13ksimatJı IU de
poın ve çamaşırlık kurubna mahalli tara
ça ve zemin kabnda bir kalorifer dairesi 
ve aıansör makina cla>resi ve bir aralık 
mahalli ve üç kömürlük ve iki odunluk 
ve bir hela ve bir odayı ve aynca her ka
lın servis merdi.-enini ve derununda E
lektrik ve Hava gazı ve T erkoa teıisabnı 
havi apartıman ile önündeki 13 artın ma
hallin izalei ıuyuu znnrunda fürohtu te
karrür ederek müzayedeye vaz ve icra 
kılınan ikinci açık arbrma neticesinde 
mezkur gayri menkulün tamamı 51500 
Elli bir bin bet yüz lira bedel mukahi -
tinde müıterisine ihalei kat'iyeai icra kı
lmmıı ise de semeni meb'i teılimi vez • 
ne edilmediğinden meraıimi kanuniyenin 
ifasından sonra ihale feıhedilerek tekrar 
müzayedeye vazolunmuıtur. 

Açık arttırmaır 19/91934 llarihine mü
sadif çarşanba günü ıaat On bqte icra 
kılınacak ve en çok artıran üzerinde iha
lei kat'iyesi yapılacaktır. ipotek ıahibi a· 
lacakhlarla diğer alakadarlann iıbu gay· 
ri menkul üzerindeki haklarını huauai)P 

faiz ye maırafa dair olan iddialarmı evrak 
müıbitelerile - 15 - ıün içinde bildir-

mü olmadiğini iWı ederiın. RJ\,ı1~) 
MoriıT~ 

Beıiktaı lcrasmclan: . ~ 
Mabçuz olup paraya ç~ fl t1 

laıtınlan 20 Adet mermerli ....... /; 

adet kahve renkli 1BDdalyaJllll. ,;ı I 
ihale ul imi • .. t·•it111" ~ 

ve p res en ınuı - . ı'i~· 
mak üzere 8 - 9 - 934 cuınarte•• •• 5/ 

iJ<taP.. .:.d' 
at JO dan 12 ye kadar Be! ii1"'• 

olU ·f 
p&§& caddesinde (TramnY 1 ııll'"' "I 
de) 59 No. lu kahve önünde ıa ,_-ıı• .1 
dan talip olanların o ıün ve 0 

111,,ır 
... rfl:..,jl 

zır bulunacak olan memuru (P,. 
lan ilin olunur. . ~ 

. ~ı-rı/ 
meleri lizımdrr:akai takdırde bt j;.<I 
ıicillcrile sabit olmadıkça ;::.'ıarıl"''.ı/ 
paylaşmasından hariç _kala k.,..,.. ,.. 

Arthnna şartnameaı Mah f 
na talik kılınmışbr. b~i 1 

Talip olanların kıymet! ınu·pıl•?, 
nin yüzde yedi buçuğu rusbe: ,,,eS~ 5J 
çesini hamilen yevm ve s";i 111ıl' ~~ 
Eminönünde Gülbenkyan •ı;,.. r.!•

1 
~ 

tan Ahmet Sulh Uçüncil H"!'c••ı,.;) 
mesine 934 / 18 No. ile mur ıız!I 
olunur. 
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MiLLiYET PAZARTESi 3 EYLUL 1934 7 

Miktarı 
242,055 
193,888 

lı~~~~-ı_s_t_a_n_b_u_ı~H:-a_r_i_c_ı_A~s-k_e_r_ı_K~ı-ta_a_t~i-la_n_ı_a_r_r.~~~~~~ 
Cinsi Kıtası Nevi ihale tarihi gün Saat Konyadaki kıt'at ve mües-

ANADOLU Ekmeklik Un Vize Kapalı 13 Eylül . Salı 15 sesat için 350 ton kok kömü-
Ekmeklik Un Pınar- ,, 13 ,, ,, 15 rü kapalı zarf usulile müna

hisar , 
46,841 Sığır Eti Vize ,, 13 ,, ,, 15 

7~G .6I 9 ,, ,, Pınarhise:r ,, 13 ,, ,, 15 

5 
4,013 Odun Vize ,, 13 ,, ,, 15 

5Sı809 Odun Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 
Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarihli yazılı erzak 

Hl.g.934 gününden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
~ıkarılmıştrr. Taliplerin evsaf şeraiti anlamak için her gün ve 
~~aleye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektuplarile bir
lıkte Vize Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(112) (4946) 5659 
• • • 

5371 Kilo Kuru Soğan Vize 15 Eylül 934 Saat 15 de 
l.:;662 ,, Patates ,, ,, ,, ,. ,, 15 ,, 
3556 ,, Pirinç ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 

26615 ,, Kuru Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
7861 ,, Mercimek ,, 16 Eylül 934 ,, 15 ,, 
3790 ,, Makarna ,. ,, ,, ; , ,, 16 ,, 
2219 ,, Sade yağ ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
297 6 ,, Zeytin yağı ,, 11 ,, ,, ,, 15 ,, 
600 ,, Zeytin danesi ,, 17 ,, ,, ,, 16 ,, 

1260 ,, Kuru Uzüm ,, 17 ,, ,, ,, 1 T ,, 
2456 ,, Toz Şeker 18 ,, ,, ,, 15 ,, 
2208 ,, Toz Şeker Pınarhisar 18 Eylül 934 ,, l:i ,, 

Vi2e ve Pınarhisardaki kıt'at icin yukarda cins ve mıkta
tr Yazı!ı ;;r.c;a_• aleni münakasa ile hizalarmdaki tarihlerde 
ayrı ayrı şartnamelerle satın almacaktır. Şartnamesini gör· 
ltıek için her gün ve münakasasma İştirak edeceklerin hizala· 
tında yazılı günlerde Vizede satmalma kornisyonıtna müra-
caatları. ( 4989) 5666 

• • • 
Tekirdağ kıtaatı için \ 

16,000 kilo Nohut, 16,000 kilo 
llilavlık ve 10,000 kilo çorba
lık pirinç 9-9-934 pazar günü 
8aat 15 de aleni münakasa ile 
•atın alınacaktır. Taliplerin 
Şartnamesini görmek için her 
&ün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin Tekirdağ Satın~ 
alma Komisyonuna müra
caatları. (89) (4782) 

5641 
• • • 

Tekirdağ krtatı için 
40,000, Malgara kıtaatı için 
25,ooo kilo makarna 8-9-934 
CUrnartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Ta
!iplerin şartnamesini görmek 
~çin her gün ve münakasasına 
•ştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektupları ile 
l ekirdağ Satınalma Komisyo 
tı.una müracaatları. (94) 
(4785) 5642 

• • • 29,000 kilo Sade yağı ka· 
ilah zarf usulile ihalesi 8 Ey
liil 934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör· 
ltıek üzere Istanbul Leva· 
~ıın Amirliği Satınalma Ko
ltıisyonuna müracaatları ihale 
11'\inü de vakti muayyeninden 
ev-vel teminat ve teklif mek
tuplar11u makbuz mukabilin-. 
de Ankara Levazım Amirliği 
Sat.nalına Komisyonu Reisli· 
~İne vermeleri. (95) (4786) 

5643 

• • • liava kıtaatı icin 146 adet 
~:uıgın söndürm~ aletile 696 
~1§e ecza kapalı zarfla müna • 
k_asaya konmuştur. Şartname· 
'lll.i görmek isteyenlerin her 
~ öğleden sonra ve münaka· 
'asma P-ireceklerin 20 - 9 · 934 
~erşeır:be günü saat 10/ 15 de 
~lllinatlarile birlikte M. M. 

ekaleti Satmalma Komisyo
~llna müracaatları. 
14<>) (5161) 5688 

• * • 
l<.ırklarelinde bulunan kıt' -

~t İçin ikiyüz bin kilo Un ka· 
ilah zarf usuliyle münakasaya 
~arılmıştır. ihale 12 - 9 - 9~4 
f rşamba günü saat 15 de dır. 
•teklilerin muayyen vakitte 
~artnameyi görmek ve almak 
1~•e 1 · h ·· L""I b ' Yen erın er gun u e ur· 
l!a:ı:da satınalma komisyonuna 
ll\üracaatları. ( 4781) 

5652 

* * * ..\danada Merkez kıt'at ve 
~tessesat ihtiyacı için 65,000 

.. o sıgır eti 25 . 9 - 934 Salı 
ll'U.nü saat 10 da kanalı zarfla 
•atın alınacaktır. Taliplerin 
'artn . . .. k . . h · .. amesını gorme ıçın er 
r1n ve münakasaya iştirak e
\> eceklerin belli saatinden ev • 
el el teklif me.1<tuplarını Adana· 
~ a Merkez Satmalma komis -

0 nuna vermeleri. (5110) 
5681 

2000 adet efrat binek eğe
ri ordu ihtiyacı için mübayaa 
ecfilrnek üzere kaoalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 15 Eylül 934 cumarte· 
si günü saat 11 dedir. Evsa
fı ve şartnamesini görmek is
teyenle;·in her gün lstanbul Le 
vazım Amirliği Satınalma Ko
misyonuna ve Ankarada M. M. 
V.Satınalma Komisyonuna 
münakasaya iştirak edecekte· 
rin teklif mektuplarım mez
kiır Komisyona vermeleri. 
(110) (4943) 5658 . "' . 

Eskişehir Hava kuvvetleri 
parkında mevcut 42 ton mar • 
silya yağı 22 - 8 • 934 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliy
le münakasaya konmuştur, i
halesi 20 • 9 - 934 tarihine rast 
layan Perşenbe günü saat 15 
te yapılacaktır. Nümuneyi gör 
mek isteyenler Eskişehirde As 
kcri satınalma, Ankarada Ve
kalet Istanbulda Kumandanlık 
sahnalma komisyonlarına mü
racaatla malumat alabilirler. 
Taliplerin belli gün ve saatte 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(5154) 5681 .... 

Mahalli Kilo Kuru Ot 
Babaeski lcin 315,000 
Kırklareli - ,. 198,000 
Kırklareli ,. 180,000 
Hayrebolu ,, 515,000 
Yene ,. 279,000 

Yukarda yazılı Beş kalem 
kuru ot kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmıştır. Her 
bir kalem ayrı ayrı şartname
dir. ihale 12 Eylül 934 Çar -
şanba günü saat 16 da dır.Şart 
namelerini görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgazda ko· 
misyona müracatları. 
(91) (4780) 5651 

• • • 
Çorludaki krt'atm ihtiyacı i

çin 350 ton kok kömürü kapa· 
lı zarf usuliyle satın alınacak
tır. ihale günü On beş. Eylül-
934 Cumartesi günü saat On 
altıdadır. isteklilerin evsaf ve 
şeraitini anlamak üzere her 
gün ve taliplerin münakasaya 
İştirak etmek üzere belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik
te Çorludaki komisyonumuza 
müracaatları. (5153) 

5683 

• • • 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı icin 

On bir ton şeker açık mün~ • 
kasa ile satın alınacaktır. iha
le günü 15 • Eylül - 934 Cu. 
martesi günü saat On yedide 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü • 
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla
ı·iyle birlikte Çorludaki komis
yonumuza müracaatları. 
(5155) 6685 

kasaya konulmuştur. 15 Eylül 
934 cumartesi günü saat 14 de 
ihale edilecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
Konyada komisyonumuza ve 
Ankarada ve lstanbulda Le
vazım Amirliklerine müra
caatları ve Talip olanl:ırın da 
vakti muayyeninden evvel 
teklif ve 1182 liralık teminat 
mektuplariyle birlikte komis
yonumuza müracaatları. 
(4991) 5667 

• * • 
Safranboludaki alay ihtiya-

cı için 220,000 kilo Fabrika u
nu kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 19-9-9~4 
Çarşanba günü saat 14 de Saf
ranboluda yapılacaktır. Talip
lerin Dipozitolariyle birlikte 
komisyona müracaatları. 
(5156) . ' . 

Demirköydeki krt'at ihtiya
cı için 275,000 kilo Un 90,000 
kilo sığır eti ayrı ayrı şartna • 1 
melerle kaoalı zarfla satmalı · : 
nacaktır. Un 18 - 9 - 934 saat 1 
9 da Sığır eti 19 - 9. 934 saat 
14 de münakasaları yapılacak. 
hr. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin · 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Demirköyde alay sa
tmalma komisyon Riyasetine 
vermeleri. (5157) 1 

• • • 561:7 ı 
Ezinede bulunan Topçu ala

yının ihtiyacı olan 250.000 ki
lo Kuru Ot kapalı zarf usulib 
22 - 9 - 934 Cumartesi günü s-ı 
at on beşte ihalesi icra edilece
ğinden taliplerin yüzde yed1 
buçuk nisbetinde teminatı mu
vakkatelerile birlikte Bayra -
miçte Sahnalma Komisyonu~:ı 
gelmeleri. (170) (5365) 

Türk Sigorta ·Şirketi 
( Cncil Vakı: Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer t.isse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

'lürkiye fı Bankası tarafından letkil olunmuıtur. İdare mecllst ve mildürler 
lıeJetİ ve memurlan lı.imilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her larafınds (200) il geçe4 acentalarınııı hepsi Türktür. Tür· 
ki)enin en miihim müessese!erinfn vebankalarının sigortalarıni- icra et'll ~ 'dedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otom .>il 
ıi2otlalar;nı en iyi ~craitle ı apar. Hasar ,-ukuunda Hrarları siir'a! ve kolaylı'.<.1 1 öd ar. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Nişantaşında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

1 LE v L ı 1 Şiş~i Terakki Lisesi 1NEHARi1 
ANA - iLK ·ORTA - LiSE 

56 s~a • cvı·e l Sel.inikte tesi; \ C 19 19 da lsıanbul"a nalledilmiş, Türkiyenin en eski hususi ınek tchıJir 

Reı;mi liselere muadeleti ve muamelabnın düzgilnlllğü Maarifçe musaddaktır. 
KIZ va ERKEK TALEBE iÇiN yan l"ana ve geniş bahçelf iki binada AYRI LEYLJ TEŞKlLA Ti l'orJı ·. 
1\1' v ; ut Fransızca, Almanca, İnglllzce kurlan na dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Rr>mi 
müfredat programlanna l(öre tolebeiini ciJ d! ve muvaffak bir sureıce bakalorya imıihanlanna hazırlıyan mücs>e;e 
20 ~işilik tir Maorif J<:ncümeninin ı:•zaret ve hima vesine mazhardır Mektep her gün sut !O • 17 a r :ı>ın ,Lı :ı ç ıl-tır 

Kyıt işlerine Cumarlasl, Pazarlasl, Çar,amba günleri bakılır. Telefon: 4251 ~ 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddeıi Münir paşı konağı 1 1 .. . • • • ' 

Kız - Erkek H A y R ı y E L t S E S ı· L~yli - Ne?ari 
Ana · ilk Orta · Lıse 

Resmi ·- .ı erin büt ün imtiyaz \'e hulrnkunu haiz l'C !\laarif \'eHleıin ce muadeleti ta ıdilı: olunmu, rur. Tedcb•tınJ ık ı , d 
d iyet ve in tiıamile ta 1 ebenın sıhh_at \'C ı;tdısı~a. it"n1=--ile tanı~mış ol~n mektchimizdc kay~ . ,.e~abu l mua~1e le-ı;;· n e bı,l ınmı:
ıır. ilk k ıs ı mdan itib >ren ecnebi Jısa nı ba>ltr. J aJ, b : m<ktebın h usu, ! oromobı l ,. oıolıuslerılc nıkleJ ı lır lsıı y.-nlerc• ıarıt 
na me ~on<l ~ ri lir ı J·> Jti'dt u l ,a ıt'n ınel.tı pıe ınezoni\·rt i mr ihanlan:ı:' haş '3n::srrr. ~ı clcfon 20.)~0 

• 

andarma Umum Kuman_ Ankara 
Panlığı Satın 

.............. 1111111 .... 

ima komisyonundan: 
Aşağıda yazılı iki kalem techi:ı:at pazarlıkla satın alına -

caktır. mıktar ve pazarlık günleri hizalanna yazılmıştır. Nü · 
mune ve şartnameyi istekliler her gün Ankarada komisyona 
ve Istanbulda muayene komisyonuna müracaatla görebilir • 
ler. Alıcıların ilk teminat makbuzu ile Ankarada komisyonu· 
muza müracaatları. (5232) 
855 adet ekmek torbası 17-9- 934 pazartesi günü saat 15: 16 

30 marıruti çadır 19-9-934 Çarşanba g:inü saat 15:16 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüba ı: 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd rzado 

·---Han. Tel 2.2740 4---ı; 

Kirazlı, Bayramiç, Ayvacık, 
Ezine ve Geyiklide ki kıt'atr -
run ihtiyacı olan 250,000 kilo 1-------"'!!"'""'!' _ _,.~'!!'!!!!!~-----""'!'"'"!"'!!!"""!~
Kuru Otun kapalı zarf usulile .. ıakasa ve pazarlığa iştirak e- satm alınacaktır. Pazarlık gü-
22 - 9 - 934 Cumartesi günü sa decelderi.ro mezukr Komisyona nü 5 Eylül 934 Çarşamba gü- , 
at 15 te ihalesi icra edileceğin- r.-ıüracaatları. (177) (5369) nü saat on dörttedir. Evsaf ve 

Trabzon yo1u 
VAT AN vapuru 4 Eylül SAL l 
20 de Ga1at arıhtımından kal· 
kacak. Gidişte Zonğuldak, ine· 
.bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon, Ri 
ze'ye. Dönüste bunlara ilaveten 
Sürmene, O~du'ya uğrayacak-
tır. (5329) 57c!l 

den taliplerin yüzde yedi bu • "" "' • şartını görmek isteyenlerin 
çuk nisbetinde teminatı mu _ 55000 kilo Oduna verilen her gün ve pazarlığa iştirak e-
vakkatelerile bi: likte Bayra _ bir kuruş fiat pahalı görüldü- deceklerin belli gün ve saatte 
miçte Satrnalma Kom:syonuna ğünden tekrar pazarlığa kon • teminatarile Çorludaki Komis-

1 

gelme!eri. (169) (5366) muştur. Pazarlık günü 4- Ey- yonumuza müracaatları. .. ~ 
Çorludaki kıtaat ve müesse

sat ihtiyacı için kapalı zarfla 
Yüz Kırk dokuz Bin kilo Un A
lınacaktır. ihale günü 24 E y!ül 
934 Pazartesi günü saat on 
beş otuzdadır. isteyenlerin her 
gün ve talip olanların belli gün 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lif mektuplarile Çorludaki Ko
misyonumuza müracaatları. 

(184) (5358) 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i • 
çin kapalı zarfla 33000 kilo 
Makarna alınacaktır. ihale gü
nü 24 - Eylül - 934 Pazartesi 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şartlarını görmek isteyenlerin 
her gün ve taliplerin belli gün 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lifatlarile Çorludaki Komisyo
numuza müracaatları • 

(182) (5370) .... 

lül. 934 Salı günü saat on altı- (183) (5359) 
dadır. Evsaf ve şartlarını gör· 
mek isteyenler her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin bel
li gün ve saatte teminatlarile 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (185) (5371) 

Fırkanın Bayramiç Ezine ve 
Kirazhda bulunan Kıt'aları i · 
çin 219,000 kilo Arpa kapalı 
zarf uııulile 22 • 9 - 934 Cumar 
tesi günü saat on beşte ihalesi 
İcra edileceğinden taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muvakkatelerile bir

likte gelmeleri ve verecekleri 
Arpanın şerait ve evsafını an· 
lamak için her gün Bayramiçte 
Satmalma Komisyonuna mü • 
racaatları. (175) (5357) 

• • • 

* • • 
75000 kilo Sığır etine kapalı 

zarfla verilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa konmuş · 
tur. Pazarlık günü 5 Eylül 934 
Çarşamba günü saat 14,5 te • 
dir. Evsaf ve şartlarını görmek 
isteyenlerin her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin beHi gün 
ve saatte teminatlarile Çorlu • 
daki Komisyonumuza müra • 
caatları. (181) (5367) ..... 

Ezinede bulunan Topçu ala
yının ihtiyacı olan 200,000 ki
lo Arpanın kapalı zarf usu!ile 
22 • 9 - 934 Cumartesi günü 
saat on beşte ihalesi İcra edile
ceğinden taliplerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminatı mu
vakkatelerile birlikte Bayra • 
miçte Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (172) (5362) 

••• 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 3 Ey!ü~ PA· 
ZARTESt 19 da Sirkeci rıh· 
tımmdan kalkacak mutat bke· 
lelere uğrayarak Cide'ye kadar 
gidip dönecektir. (5330) o.i770 

iz mir Sür' at 
fSKENDERIYE YOLl 
EGE vapuru 4 Eylül SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, isken· 
deriye'ye gidecek ve dönecek· 
tir. (5331) 5771 

lstanbul U-:-üncü lcr M emurluj' undan: 

Y eniköyde (İrozlukta mukım Arif 

Paşaya : 

Hali Tasfiyede Türk T icaret ve Sana-

yi Bankası Tasfiye mcmurlağunca (5830) 
lira (85) kuruşun tahsili 1 Mayıs 932 la· 

rihli takip talebile daireden talep edilır.it 
,~e yukarda yazılı adresinize gönderilen 
ödeme emrine mübaşır ... 'araiından verilen 
metruhatta halen Pariıe yerle,mek ni -

yetile azimet ettiğiniz anlaşıldığından i

linen tebligat ifuma karar verilmittir . 

işbu ilan tarihinden itibaren bôr ay ur· 

fında daireye müracaatla itiraz etmez3e
niz borcun kat'ileşeceği yine bu, müddet 

zarfında mal beyanında bulunınazıan;z 

bapsen tazyikınıza karar verileceği 1,:e 

müddetin hitamında Cebri icra yapıla· 

caiı tebliğ makamına kaim olmak uzere 

ilin olunur. (2289) 

Bayramiç Topçu Alayının 
ihtiyacı olan 350,000 kilo Sa -
man kapalı zarf usulile 22 • 9 • 
934 Cumartesi günü saat on 
beşte ihalesi İcra edileceğinden 
taliplerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminatı muvakka
telerile birlikte Bayramiç Sa • 
tmalma Komisyonuna gelme· 

Ezine Garnizonunda bulu -
nan Topçu Alayının ihtiyacı O· 

lan 300,000 kilo Saman kapa· 
lı zarf usulile 22 • 9 • 934 Cu • 
martesi günü &aat on beşte i 
halesi icra edileceğinden talip· 
lerin o/o 7 ,5 teminatı muvakka· 
telerile birlikte Bayramiç Satı
nalma Komisyonuna gelmele· 

Bayrarniçte bulunan Topçu 
alayının ihtiyacı olan 300.000 
kilo Kuru ot kapalı zarf usuli
le 22 - 9 934 tarih ve Cumarte-
si günü saat on beşte ihalesi ic- ı--1-st_a_n_b_u_l_ku_m_an_d_anlı __ ğı_s_a __ _ 

ra edileceğinden taliplerin hnaiw:\ k"miıwonu ilanları 

leri. (173) (5361) . . .. 
Adapazarı Piyade Alayı için 

27000 kilo Sığır eti kapalı zarf. 
la 25000 kilo Bulgur ve 80,000 
kilo Arpa aleni münakasa ile 
25000 kilo Meşe kömürü def'. 
aten pazarlıkla 23 • 9 • 934 Pa
zar günü saat 10 da Adapazarı 
Maliye Dairesinde satın alına
caktır. Taliplerin şartnamele· 
rini görmek için her gün ve mü 

. 
rı. 

(176) (5358) 

••• Bayramiçta bulunan Topçu 
alayının ihtiyacı olan 240,000 
kilo Arpa kapalı zarf usulile 
22 - 9 • 934 ta. Cumartesi gü
nü saat on beşte ihalesi icra e· 
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı 
muvakkatelerile birlikte Bay • 
ramiçte Satınalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. ( 174) ( 5360) . . " 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i . 
çin 20,000 kilo Un pazarlıkla 

yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminatı muvakkatelerile Bay- 1. Fırka Satınalma Komis-
ramiçte Satınıalma Komisyo • yonundan : 
nuna gelmeleri. (171) (5363) Istanbul Kumandanlığı 

• • • 
Fırkanın Bayramiç Ezine ve 

Kirazlıda bulunan kıt'alarınm 
ihtiyacı olan 200.000 kilo Sa· 
man 22-9-934 Cumartesi gü • 
nü saat on beşte ihalesi icra e
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı 
muvakkatelerile birlikte Bay -
ramiçte Satınalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (168) (5364) 

kıtaatının kışlık ihtiyacı için 
sobalarda yakılmak üzere 278 
ton Love kömürü açık müna
hasa ile alınacaktır. ihalesi 
15-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek ve ihaleye iştirak 
için de o gün vaktinde Fındık· 
hda SDtınalma Komisyonun· 
da bulunmaları. (81) (5210) 

5689 
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Hakiki, saf, kafi tesirli ASPİRİN, ffi marka• 
'sını faşır. A!jrıları çabuk ve emniyetle gideı:-" 
'mek için başvuracağınız deva, dilnyad~ 
meşhur..,~~ "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Adanada yaptırılacak Gazi heykeli kaide inşaatı 

(14000) on dört bin lira muhammen bedel üzerinden pazar
lıkla talibine ihale olunacaktır. 

2 - Bu İşe ait proje resimleri ile mukavelename sureti ve 
ıartnameler Adana Belediyesi, Ankara ve lstanbul Nafıa Baş 
Mühendisliklerinden beş lira mukabilinde almabilir. 

3 - Bu inşaatı yapmak isteyenlerin nümunesi veçhile tan 
zİm edecekleri teklif mektuplarını, teklif edecekleri bedelin 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatı ile yukar
da yazılı Nafıa Baş mühendi sliklerinden bu iş için alacakla
n fenni ehliyet vesikası ile birlikte 10 Eylül 934 akşamı
'!"la kadar Adana Belediyesine göndermeleri ilan olunur. 
3309) 5766 

Beyoğlu • Tünelbaıı • Yeniyol ~ 

Kıs 'H Alman Lı·sesı· ve ticar~t erkek mektebı 

MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 
J -Tam devreli lise ; 2- Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 

Türkçe - Almanca - Fransızca mecburi, lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi 
bakaloryasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıttır. 
Tedrisat 10 Eylülde batlıyacaktır. Kayıt için : 3 Eylül pa· 

zartesi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra
caat edilmelidir. Fazla tafsilat için her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Kız •e 
Erkek 

Telefon : 

Ameli Hayat Ticaret 
Liaeeı 

8 ıenelik orta ve 3 senelik Ticaret Usesi kısımları vardır. Ona kısma ilk mektep 
mezunlan, Ticaret Lisesi kıamına orta mektep mezunları kabul edilir. 

Orta ve Lise kısımlarında resmi müfredat proğramlar;je birlikte mektebin tesis 
gayesine uyıı;un aynca meslek ve lisan dersleri kuvHtli bir ıarzda okutularak 
mezunları Ticaret n lkıısat sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 

oekilde hazırlanır. 

U .. cretler·. Orta luııaı dlrt takıitte aenede 30 lira Ye lise 
kısmı dört takıil te ıenede 40 lira 

Kayıt gllnleri: Cumart~si, Pazartesi, Çartamba ---
~---------.....;;__.....;;;..... ___________________________ --:::--:-::--------~----

~Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Teırinievvelde baılar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif Yekaletince taadik edilmiıtir. 

Tnrkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret deulerl vardır. 
Leyli ücret 220 lira, Neb.ıri ücret 40 liradır. 

Kayıt muamele~! yapılmaktacır. (2227) 

Güzel San'talar Akademisi 
üdürlüğündenı 

1 - Güzel San'atlar aka demisi talebe kayt ve kabul 
muamelesine bir Eylül tarihi nde başlanacaktır. 

2 - Mimari şubesine lis e mezunları imtihanla, Resim, 
Heykel şubelerine orta mekte P mezunları, Tezyini san' atlar 
şubesile, Şark tezyini San'atl aı· mektebine orta mektep me
zunları veya lstanbul, Ankar :ı, lzmir, Aydın, Edirne, Diya
rıbekir, Bursa Mıntaka San'a t mektebi mezunları İmtihansız 
kabul olunurlar. 

3 _ On beş ilk T eşrind e kayt muamelesi bitecek ve 

tedrisat başlıyacaktır. • . .. . .. 
4 _ Fazla tafsilat ıçın 1 dareye muracaat edılmelıdır. 

Müracaat günleri pazartesi ve çarşambadır. (5230) 
i726 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri tamamen Erııani Demlryolunun intaaına tahsis olunan 
ikramiyeli % 5 faizli 1933 lıtiluazının 4.000.000 liralık 3 llncn 
kısmını teıkil eden C tertibi tahYiUerln kayt muamelesine 30 
Ağaıtos 934 tarihinde baılanacak ve 30 Eylül 934 tarihinde niha
yet Yerilecaktir. 

Bu lıtikrazın B tertibi hamlllerinln, C tertibinden aynı numara
ları alabilmeleri için 30 Ağustos 1934 tarihinden 4 Eylül 934 ak
f&mına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuzlarını hanii Ban
kalardan almışlar ise yine aynı Bankalara müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Kul!an1n1z.cı0 
.rı 

Her eczane;;:; 
de satılır. 

Horan"Cse 
B~nk·Oni_N.V. 

Sabık Bahrısefit Feıemenıc 

.eankas, 

'ıstanbul Şubesi 
' Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemci Han -
Her türlü Banka - muameıe. 
' lerl. Kasalar_ icarı 

UMUMJ MDDDRLDK: AMSTERDAM 

1$ubelerl : Amsterdam,.·euenos Alres, 

lstanbul, Rio de .Janeiro, S.;ntos, Sao Pauıo. 

Nafıa Vekaletin en: 
5617 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar olan mnddet 
sarfında aatıılar umuma tahıls olunmu,tar. Beheri 20 lira itibari 
kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii ihracına müterakim 
kupon faiıi olarak 40 kuruı ıammolunmuştur. Bu suretle yeni terlip 
tahviller 19 lira 40 kuru' üzerinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Emlak ve Vekalet ihtiyacı için muhtelif eh' atta muhammen bedeli 
Eytam, Silmer, 1,, Oımanlı, Ziraat Bankalarının Türkiye deki Bil· 1400 lira olan 9 adet halı pazrlıkla alınacaktır. 
umum şubeleri ile lıtanbul ve İzmir de diğer Banka'ar tarafınaan Pazarlık 6 eylül 1934 tarihine müsadif perşembe güni.İ 
vaoılacaktır. [5227] 5725 saat 15 te Vekalet Malze~e Müdürlüğü makamında yapıl 

----------•ı•-------------- acaktır. 
Ankara YüksekZiraat 

Enstitüsü rektörlüğünden: 
1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün ~aylar, Ziraat 

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

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

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

n olmamak. · 
d - Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ -

lamlıkları hakkında tam teşek1;.üllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve a-11 şahadetnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba
tası getirmek. 

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

3 - Müracaat za."llanı Temmuzun onuncu gününden Ey
lulün sonuncu gününe kadardır. 

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

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı
lanlardan hükfımetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

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

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe· 
ler, Tabii llimler fakültesinin 1, 2, 3 Üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

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

T aleheye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 -· Ucretli leyli talebenin ücreti Üç taksitte ödenmek ü-
2ere 275 liradır. 

10 ·- Ucretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını 
haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 

(3704) 5700 

Maliye Vekaletinden: 
1 -- 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tev

fikan silik olmıyan ve ayarlarile nizami vezinleri tam bulu
nan eski gümüş paralardan 34 kuruş hesabile alınmakta O• 

lan bir mecidiyenin 38 kuruş üzerinden ka~ulü tekarrür et
tirilmiş ve bu hususta Malaandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cuırhuriyet Merkez Bankasınca 1 7, 41 kuruştan 
alınmakta ola. beher on gram safi meskuk veya gayri mes
kuk halis güm::ş fiatı 19,03 kuruştan satın alınacaktır. 

(5235) 5743 

Istanbul Üniversite Mübayaat 
Komisyonun danı 

1 - üniversite Merkez Binası ve Fen ve debi yat fakültele
rinin işgal etmiş olduğu Zeynep Hanım binası harici sıva ta -
mir ve boyaları ile Tıp Fakültesi Gureba Hastahanesinde yapı
lacak olan deri ve frengi seririyatı inşataları olbaptaki şartna
melerine tevfikan kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - Üniversite Kütüphanesinin ve okuma salonunun kalö
rifer işi ve Tıp Fakültesi kütüphanesi möble işleri şartnamesi 
mucibince ayrı ayrı olarak aleni münakasaya konulmuştur. 

Yukarıda yazılı işlerden kapalı aarf usuliyle yapılacak o -
lan münakasa 3-9-934 Pazartesi günü saat 10 da aleni münaka 
sa ise 5-9-934 Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 

Taliplerin her gün Mübayaat komisyonuna müracaatla 
şartnamelerini tetk:k edebilirler, ve ihale günleri de verecek • 
leri fiatın yüzde 7,5 teminatlariyle kornisyonda hazır bulun -
maları ilan olunur, ( 4687' ı;:ı04 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 
105 liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebecili· 
ğine yatırıldığına dair olan makbuzla birlikte aynı gün ve saat 
te müracaatları lazımdır. Bu husustaki şartnameler Malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edilebilir. (5166) 

5718 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vakaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için 158 tak 

1
'Im elbise ve 158 çift fotin ile 

40 takım tulum ve kırk takım caket pantalon işçi elbisesi 
ve 25 adet yağlı gemici muşambasiyle 12 çift lastik çizme 
nümuneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 
Münakasa Galata'da Kara Muı.tafa paşa sokağında Istnbul Li 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda 20 
Eylül 934 perşembe günü saat 14 te ihalesi yapılacağından 
şartname ve nümunelerini görmek üzere Ankarada Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Me· 
aullüğü ile mezkr Merkez Baş tabipliğine müracaatları. 

(5130) 5720 

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

Sert Buğday. 
Yukarda muhammen miktarları yazılı üç kalem mahsU 

lal Eylülün on yedinci pazartesi günü saat on beşte Halkalı 
Ziraat Mektebi Çiftliğinde açık müzayede ile satılacaktır. 

Talipler şartnameyi görmek için her gÜn ve müzayede· 
ye iştirak için de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkate parasile bir· 
Jıkte yevmi mezkurda mektep dahilindeki çiftlik idare he· 
yetine müracaatları. (5207) · . · . 5721 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiıyonudan: 

Selimiyedeki kıt'at ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı beş kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde kapa• 
lı zarf usuliyle ihaleleri yapılacaktıt. istekliler yazılı günlerde 
muvakkat leminatlariyle birlikte teklif nıektuplarını alaralc 
Selimiyedeki Fırka satınalma kornisyonuna mür·acaat etnıe 
leri lazımdır. Arzu edenler bu erzaka ait şarlnaınelE>ri dll· 
ha evvel komisyonda görebilirler. (5055) 
Cinsi Mıkta~ı Ternınatı Muvakkatası ihale günü 

Yulaf 
Kuru Ot 
Odun 
Saman 
Un 

160000 
330000 

1075000 
275000 
310000 

Lira 
6000 
1113 
1007 

516 
1766 

13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

saat 14 
14 

" 14 
" 14 
" 14 
" 1ı 56 , 

l1 __ ...;,;;IS;.:1.;.;' A:.:.N;.;;B;.;;U;.;;L;...;;B;.;;E;.;;L;,;;E;,;;D.;.1Y.;.E;;,;S;.;1-..;.IL\;;,;,..;;N;...L_J.._RI ___ ·ı 
Ayasofyada kain Belediye levazım anba
rında mevcut 4036 kilo hurda demir, 224 
takım eski Belediye polis elbisesi, 110 ade! 
müstamel otomobil dıt lastiği, 75 adet esk• 
otomobil iç lastiği, hurda pirinç, demi dir
hemler, pirinç dirhemler, pirinç rekorlar, 
218 adet çimento çuvalı, pirinç talaş ve sa'" 
ir 73 kalem muhtelif köhne eşya mahalleJJ 
müzayede ile satılacaktır. Satıı günü 3 eyliil 
934 tarihinde saat ondan on ikiye ve oJJ 
üçten on altıya kadardır. Talip olanlar ta'" 
yin olunan gün ve saatlerde orada buluna'" 
cak heyete müracaatları. (5315).......,,.. 

Ev yapmak için 
200 metre bir arsa aranıyor . 

· ·h · d B Taksım• 200 metre ınurabbaında hır arsaya ı tıyaç var ır. u a!sanın 

S tm k . ı· 1 . gazete· 
Ayaspş:.\ ara5ında denize nazır o1maıı ıarttır. a a.., ıs ıycn erın 

- mize (ana 200) rumuzu ile müracaatfarı. - 5606 

Umumi Neşriyatı ve Yazı 1~ leri Müdürü ETEM iZZET 


