
nan 
dut 

Şimdiye kadar memlekette üç 
milyon gizli nüfus kütüğe kay
dedilmiştir. Son mühletten bu 
rakamın artacağı anlaşılıyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT ' 

Gene bir Bulgar komitesi Yu
hududuna girmiş ve hu
muhafızları tarafından 

silahla püskürtülmüştür. 
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Sovyet Rusya ve Nafıa Vekilinin tetkikleri 26 Eylül 

~~::.:.::~::~,Edirneye hergün ucuz treni ~iy/db:.::~:niş bir 
laıtıkça, Sovyet Rusya'mn cemıyete aza t h • k • d •• •• •• ı •• -- o 
O~as! aiyasİ mahfelleri. a)a~a~ar eden a rı 1 uşunu uyor olçude kutlulanacak 
lıırı.n~ı derecede ehemmıyet~ı hır mesele JSTANBUL, 3 A.A. _ T. D. T. C. 
halını aldı. Telgraf haberlerınden anlaıı- · · d b" · · T"' k d'I' k 
la • R • M'll ti ş• k b •• f • • h mzmnameaın e ırıncı ur ı ı u-

n fUdur kı, Sovyet usya yı 1 e er ır et ac:mu ettı l k r poru azır rultayının toplandığı 26 eyı·ı gÜnÜ-
~emi;ıoetine ~za. yapm~. için Frı;-~ıa ~a~i- Y ş ) 8 8 nün cemiyet azaları arasındau dil bay-
tıy~sı ço~ .cıdd1 teşebb~slere gıntln;'ştir. ramı olarak kutlulanına11 yazılıdır. 
lngıltere nın ~e F~a~·~ ya bu. vazıfede Rıhtım 1irketinin dev• Geçen yıl bu bayram. yalnız cemi-
Yardımcı oldugu bıldınlmektedır. yetin Ankara merkezinde bir kabul 

Bir devletin Milletler Cemiyetfoe aza rİ • SU Ve bavagazı re~i il;, kutlulanmıttı. Bu yıl ikinci 
olabilmesi için bunun, aıamble, yani ti • Türk dili kurultayının da toplanmış 
llmumi heyet içtimaınm üçte iki ekseri- saa erı - telsiz olma11 münasebetile dil bayramımızı 
Yet karanna ikliran etmeıi lazmıdır. An· mÜhendi•lerİ mektebi daha genit bir ölçüde kutlulamaya 
...ı.. Sovyet Ruıya'nın yalnız azalığı de- karar vennit ve bunun için U. M. he· 
iil, aynı zamanda Konseye yani Millet- Nafıa Vekili Ali Bey dün vekalete ıüt (Devamı 2 inci sahifede) 
ler Cemiyeti Mecliaine, daimi aza olması muhtelif itler etrafında tetkikatta bulun. · 
lizundır. Bunun için de Konıeyin ittifakı muştur. Vekil Beyin bugün Nafıa Fen 
iritını temin etmek icap ediyor. Bir de- mektebini ziyaretleri muhtemeldir. 
fa bu temin edildikten ıonra daimi azalık Ali Bey, tehrimizde kalacağı müddet 
ta aıamblenin ekıeriyeti iri ile verilecek zarfmda diğer nafıa müesseselerini de ge 
ı, zecek ve teftişlerde bulunacaktır. 
ararına iktiran etmelidir. Şark demiryolları tarilesi 

. Millel!er Cemiyeti asambleıinin eylül Şark Demiryolları ldareıi, on bet gün• 
1Çtiınaı ayın onuncu günü vukubulacak· denberi tenezzüh trenleri namı altında E· 
in-. Bir kaç gün evvel de konıey toplan· dirneye haftada iki defaya mahsus ol • 
ıııı, bulunacaktır. Rusya'nın azalığını ta- mak üzere yeni seferler terlip etmiştir. 
~aınlamak için evvela asamblenin üçte Bu trenler fevkalade rağbet ııörmekte -

• iki karan ile azalığa kabul edilmeli sonra dir. 
l<onseyin ittifakı ara11 ile bu meclisin Öğrendiğimize göre, ıirket baımüfet-
daiıni azalığına intihap edilmeli, bundan titliği haftada iki defa yapılan bu sefer-
llonra da daimi izalık asamble tarafın • lerin al'ltınlarak her gün yapılması için 
dan ekııeriyeti ara ile taıtik edilmelidir. bir rapor hazırlamıttır. Bu rapor Nafıa 

Fransa, lngiltere ve ltalya'nm Sovyet 
~llsya'ya mecliıte daimi bir iz.ilık ver -
llıek noktasında ittihat efüıiş bulundukla· 
~. hildirilmektedir. Rusya'nın azalığına 
ııu-az edecek olan devlet ıimdilik Lehiı· 

Vekaletine arzedilecektir. Vekaletin mu
vafakalinden sonra bu tasavvur tatbik 
.aahasına konacaktır. 

Diğer taraftan, alakadarlarca yapılan 
hesaplar, Edirneye işliyen otobülıerin 
vasati 80 yolcu taııdıklarıru ve tenezzüh 
seferlerinin yapıldığı günlerde bu mik
tann çok azaldığını göstermi§tir. 

Nafıa V .,kiii Ali B.,y 
Rıhhm Şirketinin hükumete Jecrri 

Rıhtım Şirketinin tesisat ve emlilcile 
henıher hükümetçe aatuı almması husu
sundaki müzakefelttin esas itibarile an

( Dc•·amı 2 inci sahifede) lıi~ olacağı zannediliyor • Hatırlardadır 
hu devlet, 1926 senesinde Almanya 

'ıetniyete aza olacağı zaman gene itiraz 
e.lıııit ve Almanya ancak cemiyetin teşki
li.tında ehemmiyetli değişiklikler yapl· 
~k~n. ıonra daimi azalığa kabul edile • 

ırııııtı. 

Sovyet Ruıya'nın cemiyet bilığına 

lı":ız, küçük devletlerin de itiraz ettikleri 
ıldiriliyor. Filhakika hviçre, Felemenk 
~i bazı devletler Sovyet Ruıya'yı he
~~. tanımamıılardır. Bununla beraber, 
ngıltere, Fransa ve ltalya gibi büyük 

Mübadele komisyonu son 
pürüzleri de ayıklıyor 

d~vletler Sovyet Ruıya'nın Milletler Ce· • 
blıyetine izi olarak girmeıine yardım et· 
llıefe karar vermişlerse, bunun temini 
llıüşkül olmasa ııerektir. 

Sovyet Rusya'nrn Milletler Cemiyetine 
~ olmaaı, A1-ya ve Japonya'nın tet· 
!ülattan çekilmelerile bırakdan botlu
~~ bir dereceye kadar telifi edecektir. 
ır dereceye kadar diyoruz; çünkü Mil

~t~er Cemiyeti ancak bül'iin devletlerin 
'!tirakiledir ki hakilô bir Milletler Parla· 
llıentoıu vaziyetine ııirebilir. Hadiselerin 
t-.;p bir islihzaaıdır iri Milletler Cemi • 
)~nin böyle bir vaziyete geçmesine ma
~ olan imil, Sovyet Ruıya'nın uzakta 
) """'aıı idi. Şimdi bu büyük devlet niha· 
d tt eirmeğe muvafakat ettiği bir zaman· 
) a Almanya ve Japonya ııibi iki ehemmi-
•Ui ıızuv cemiyetten çekilmi~ bulunu· 

) ....... 
liııgünkü vaziyette Almanya'nm tek· 

Son toplantıda iki prensip meselesi 
etrafındaki karar da tescil edildi 

Muhtelit Mübadele Komiıyonunun 
lağvi günleri yaklaıtığından prensip me· 
seleleri etrafındaki noktai nazar farklan 
birer birer halledilmektedir. Maliim ol • 
duğu Üzere komisyon 19 teşrinievvel ta· 
ribinde lağvedilecektri. Bu sebeple o ta
rihten itibaren komisyon hukukan mül
ga demektir. Komiıyon heyeti umumiye
si son toplantısında bitaraf aza tarafın
dan halledilmiş olan iki prensip meıe -
lesi hakkında verilen karan tesçil et • 
mi1tir. 

Bu meıelelerin biri mübadil mallarm
clan alınan kiraların sahiplerine iade mi 
edileceği ve yahut 10 haziran 930 tarihli 

Ankara itilafnameai mucibince takasa mı 
tabi tutulacağı meselesi idi. Bitaraf aza 
bu kira bedellerinin Ankara itili.fname
ıinin 4 üncü madeıidne tevfikan Türk 
ve Yunan HükUmetJeıinin rnü.tki,. ... tine 
geçtiğine karar vermişler ve bu karar 
heyeti wnumiyece tesçil edilmiştir. Bu 
karara göre mübadil mallarından alman 
kiralar takasa tabi tutulacak demektir. 

Diğer prenaip meselesi; yanlışlıkla e
tabli vesikası almış olan üç dört Rumun 
aldıkları vesikaların iptaline dair olan ka· 
rardır. Bu Rumlardan bazılan lstanbul· 
ela etabli olduklan halde her nedense 

(Devamı 7 inci sahifede) 

~ 1'.1illetler Cemiyetine dönmesi mü~-
011 görünmüyor, Silah noktasından mu· 
~~atı tarunmadıl<ça Alrnanya'nm tekrar 
_ .. llevre'ye dönmiyeceği en salahiyettar 
~~lar tarafından söylenmiılir. Bununla 
• al.er, eğer Almanya Sovyet Ruıya ta· 
:_"'.dan ileri sürülen ve timdi Fransa 
~lltından da benimsenen bir Şark Lo
.., oııına gİrmeğe razı olursa, Şarki Av
t ~a'daki ıiyaıi vaziyette salah huıule 
»~ilir. Açık bir sırdır ki Sovyet Rus

~ Milletler Cemiyeline ııirmeai, bu B 1 
~~::ı.::..::::ı:ı::.erı;= h~o: u garistandan kafile ka-
~· ancak Almanya ve Lehist'an'ın it· 

"-ı le tam ve mükemmel bir mukavele fı•ıe h • ı• 
~~:~:n~::.:ı:ı~:~:::::::ı!:r~!'::; mu acır ge ıyor 
ıı. ••tan henüz kat'i sözünü söylememi,. Du" n de bı·r çok muhacı·r geldı· ~ l>-.;s ile Varıova araımda bir ta1mn 
~lıtılı.,, cevaplar taati edilip duruyor. Bu· R~ya~an ve BuJgaristandan mem- ha fazla istedikleri yet"lerde iskan edil
l.lı'a lıeraber, Almanyalı Almanyasız, l~ketimıze hır ço~ muhacirler gelmekte· mektedirler. Bunlardan bir çokları Istan
'lıtı ••tanlı Lehiıtansız, bir Şark Lokarno- dir. Gelen ~uha~rler;, terkettikleri mem bulda kalmııtır. Mamafih ekserui Trak-
~•11 İmzası kararlatmıt ırörünüyor. Bu lek~tlerde~ :'azıy~enne ~öre köylere, ya cihetini tercih ettiğinden Kırklareli 
L,. -•ııoya Fransa, Rusya, Baltık mem· teh!rlere ıskan edilmektedır: Bulg~s - ve civanna iskan edilmektedirler. Dün 
°""ttı tan da? h_udud';' geçeni':" Edıme ve ava- de Bulgaristanc!an bir çok muhacir gel-
~, Ilı~ ve Çekoılovakya ııirecektir. Sulh nnda ııkan edılınektedır. • . mittir. Bunların rıhtımında alınımı bir 
lıı~ 111alenıet namına Almanya ve Lehi•• Romanyadan gelen muhacırler ne da- fotoğ'2flarıru dercediyoruz, 

' . da bu kombinezona itl~rakleri te· 1 ~===============================
)" 

11
' edilir. Alui takdirde Sovyet Rus-

' Ilı" t.!illetler Cemiyetine aza olmasm
''ıılh namına beklenen kazanç yarım 

1t ohır il . 
l.ıin "111111la beraber, Sovyet Rusya'nın 
ı•U.,.c····ı h 'ıı ı.. emıyetıne aza o ması, arpson-
~ ,. Ynelınilel hayatının en ehemmiyet
•· 'hıj h'd' 1 . d b' ·~' o d" "'~· a ıse erın en ırıwr. o ye ı 

ti-.ı., •r Sovyet Ruıya'mn Avrupa i.hen
"8.~ 11>ak bulunması beynelmilel mü -
~iti lerin nonnal bir ıekil alma11na 

~ :~;ıı ~ngellerden biri idi. Bunun 
ı.. .• lı;ır·' ehılmeıi ve hüyül< komşumuz 
~"I .::~ d'unya devletleri arasında nor· 
1" llj ı... ~rıaıebetlerin tee11üsü ıulh içiu 
Ilı~ ı.., 1 ~-bir kazançtır. Sovyet Devleti- J ' 

Ilı •ıı.ı,,i:,:'• tarihinden beri en sanıimi 
\j~~ ... b"'l1.~ bulunduğumuz .. bu kowlu: : 
~ ,. Utun devletleri~ munaıchetlcrı· i 

~~rr.ı etınesi biz Türkler için ayrı 
ınç vesilesi olacaktır. 

Abmet ŞUKRU ltalya-Aııuaturya hududunda Brenn er ge~[Ji. (Yazısı 4 üncü r.ahifede). 

İş Bankası yeni 
Bir şube açıyor 
Edirne 

• 
resmı 

ıubesini11 küşat 
yarın yapılacak 

Celal Bey 

la Bankası, memleketin dört bu· 
cağındaki ıuhelerine ili.veten, yann 
da Edim.ede yeni bir ıube açıyor. Jk .. 
tıaadi kalkınmamızda it Bankasının 
§İmdiye kadar elle tutulur müspet ve 
müessir vazifeler görmekte olduğunu 
hep biliyoruz. Bu yeni şube ile 1§ 

{Devamı 2 inci sahifede) 

Ziraat Vekili 
Muhlis Beyin Erzurumda 
yaptığı tetkik ve teftişler 

ERZURUM, J.A.A. - Zrnaat Veki
li Muhlis Bey Pasin 
!erden geçerken köı 

iülerle temas etm. 
ve dileklerini dinl t 
mittir. Muhlis Be. 
dün kolorduyu ve d. 
ier müeııeıe ve da 
releri gezmişl~r v 
hastanede gördükle: 
intizamı takdir etmi; 
dir • 

Muhlis Bey bugü 
ele civar köylere ve 
Ilıcaya ııidecektir. ..._..,:.._...., _ _ _..~~ I 

ERZURUM, 3. A. Muhlis Bey 
A.- Ziraat Vekili Muhliı Bey biigün 
tehrimizden ayrdmıtlardır. Muhliı Bey 
terefine dün Belediye tarafmdan bir 
öğle ziyafeti ve belediye reisi tarafın
dan da mebuslanmtz Nafi Atuf ve Aıan 
Beylerin de bazit' buJunduklan husuıi 
bir aktam yemeği verilmittir. 

BAYBURT, 3 (Milliyet) - Zira· 
at Vekili Muhliı Bey bugün ıehrimi
ze geldi. Hükıimet erki.ru, teşekkül
ler ve halk tarafından samimi bir su
rette karıılandı. Vekil Bey ıehrimiz
de kaldığı kısa müddet içinde müe11e
ıatr, un fabrikaaını, aygır deposunu 
gezdi. Tetkikatta bulundu. 

Dün nülus daireleri hep böyle tıklım hklım 
dolu idi 

müracaat et/enlerle 

3 milyona yakın gizli 
nüfus kaydedildi 

Nüfus memurluklarına dün binler
ce müracaat yapıldı 

-o---

Umum müdür Ali 
Galip B. in izahatı 

Gizli nüfusların kaydı için ıon 
verilen mühletten istifade etmek 
üzere muhtelif semtlerde oturan
lar nüfus memurluklarına müra
caat ederek kayıtlarını yaptırmak
tadırlar, Dün sabahtan itibaren 
geç vakte kadar nüfus memurluk
larına kaydolmak için gelenlerin 
yekunu bir kaç bini geçmiştir. 

Jstanbul vilayeti nüfus müdür
lüğü, muhtelif kaza ve nahiyeler
deki nüfus memurlarının yalnız 
başına nüfus kaydı muamelesini 
bitiremediklerini ileriye sürerek 
diğer memurlardan yardımcı ola
rak verilmesini vilayetten rica et
mışır. 

lstanbul vilayeti bu müracaatı 
doğru bulmut ve muhtelif kazalar
daki nüfus memurlarına yardım e
dilmesini kaza kaymakamlarına 
emretmittir. 

Nüfus memurları yardımcı me-
(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
Nülus müdürlüğünün sokaklara yapıı

tırttığı beyannameleri okuyanlar. 

ilk tedrisat kadrolarının 
tespitine başlandı 

Kadrolar ay sonundan Önce bitirilip 
Vekalete tasdik ettirilmiş olacak 

--·-
Muallimler arasında 
değişiklik var mı?. 

Anadoludan İstanbul 
kadrosuna 

verilen muallimler 
lstan bul ilk tedrisat muallim kadrosu 

yapıhnağa ba§lanmııtır. Maarif Müdürü 
Haydar Bey müfettiılerden mürekkep 
bir heyetle beraber kadroları tesbit için 
lstanhul 44 üncü ilkmektepte çalıımağa 
başlamıştır. llkmektepler bir teıriniev • 
velde derolere baılıyacağı için o vakte 
kadar kadro yapılmış, vekalet tarafın • 
elan lastik edilmit olacaktır. 

Şehir dahilinden. ~e haricinden yer • 
lerini değiıtirme kıçın 300 kadar mual
lim mürcaat etmektedir. Fakat bunların 
bepainin arzuları yerine getirilemiyecelr:
tir. Vekalet tarafından İstanbul Maarif 

Muhlis Bey aktam Gümüthaneye 
hareket etmittir. (Devamı 7 inci sahifede) lstanbul maarif müdürü Haydar B. 

T f. k R- _ B ,ıııııuııııınııııııııııııııııııııııı '\ 
ev ı uştu • = Oö 0 1 

Cenevreye gidiyor ~ r '.er 1 
~ Edırne - l stanbul yolları 

Balkan H. nazırları arasın- fi§ Aka GONDOZ ii 
da yeni temaslar yapılacak lstanbul'dan Edirne'ye üç yol rimizin başardıkları bu rakiplik- -

Milletler cemiyetinin heyeti wnu- vardır: hava, demir, motör yol- /erin otürüleri çoktur. 
miye içtimaına i;tirak edecek olan /arı. HaıJa yolunu şimdilik sonra- 1 - Kalkış varış zamanını kı-
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 6 ya bırakalım. Son günlerde Trak· sallıyorlar. Ş. D. kumpanyası i-
eyhil pertembe günü ltalyan vapurile 'd k' • • k d 
ve Venedik tarikile Cenevreye ııide- ya a 1 gezıntımin çoğunu Şar na ına gibi uzatıyor, ııe Türk 
cektir. Şimendilerlerinin ııa~onlarında Trakytiya mahsuısmuf gibi pek 

Tevfik Rüttü Bey bu vesile ile Ce- yaptım. Ve Türk otobüsçülerinin kötü bir itinerer tatbik ediyor. 
nevrede bazı ıiyaai tenıaalarda bulu- a bu tirenlere neden rakiplik ede· Ankara'ya, Sıııas'a, Elôziz'e 
nacaktır. Bilhasaa Balkan hariciye 1 bildiklerini görüp öğrendim. gitmek,· Edirne'ye gidebilmek·~ 
nazırları aralarında Balkanların va-
ziyeti etrafında görüteceklerdir. Türk otobüsçülerin bu çalışkan- ten çok daha kolay, çok daha ra-

Türkiye Yunanistan arasında ak- lıklarını, bu zaferlerini, ııe bu hat ııe sıkıntısız. := 
tedilen entente cordiale muahedesi- yükısek medeniliklerini candan, 2 - Otobüsler çok ucuza götü-
nin musaddak nüshalarını Tevfik Rüt- yüfekten kutlarım. Otobüısçüle- (Devamı 6 mcı sahifede) _ 
tü Beyle Yunan Hariciye Nazın M. m. ~ 

~~:~~~--rasında cenevrede teati .... umwm11111nnnıımıın--mmuııınnıııııııınıııııunıınıınııınF· 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE); ~ 

Yazan: A. C. ... 
Boynumuzdaki esaret zincirini 

kıracağız. Bizim başka 
milletlerden ne far kımız var?. 

Yukarda yazdığımız dedikodulu 
mektup haricinde Kıbrısm T erak
ki ve ittihat te,kilatmm faaliyeti 
Paristen Mıs..- tarikile gönderilen 
gazeteleri etrafa dağıtmağa inhisıar 
ediyordu. Kıbrısta birisi Larnaka 
ve diğeri Lefkoşede olmak Üzere 
iki şube vardı. Bunların birihirleri
le münasebetleri yoktu. Lefkoşe 'u 
besi cenubi Anadolu sahillerine 
kadar kol atarak oradaki zahitleri
miz arasında cemiyete aza kazan
mağa çalışıyordu. Lefk,..ede faal 
bir rol oynıyan Milaslı Ethem Safi 
Bey lzmir ve civarı ile olan müna
sebetlerinden istifade ederek gizli
ce çakırcalıya gönderdiği bir mek· 
tupta onu kandırmak istiyor ve •e
ka v~t yolunda gösterdiği faaliyeti 
Abdü:hamit idaresine kartı saıfe
derek bu suretle memlekete müfit 
olman lazımgeldiğini ona hatırla
tıvordu. 

Doktor Bahattin Şakir bey ce
miyetin şurada burada tetekkül e
den şubelerini faaaliyet halinde 
bulundurmak için onları mütemadi
yen ikazdan hiç geri dunnıyordu. 
Onun imzasile •ubelere yazılan 
me!<tuk' arda herke: e vatani vazife
leri hatırlatıyor, milli hisleri olqa. 
nıyor ve umumi ahvale göre en mü
nasip bir lisan kullanılıyordu. Şark 
hududuna ve Irana yakın olduğu i
çin hem Erzuruma ve Trabzona, 
muzır evrek gönderilmesine hiz
met eden, hem de Iranda l.ulunan 
Naci beyle temasta bulunan Oça
meçre şubesi Lazistanın hariç fUbe
sini te,kil ediyordu. Abdülhamit 
istipdadının Lazistan havalisine 
gönderdiği askeri ve mülki memur
la ım zulmünden ve fekavetinden 
bizar olarak Kafkasyaya kaçan bir 
çok !azlar oralarda çalıtarak ha
aytlarını kazanmağa mecbur olızyor 
!ardı. Doktor Bahattin Şekir bey 
bunlara hitaben yazdığı bir mektu
bunda diyordu ki: 

"Sevgili vatanımız hakkında göa
terdiğiııi.z muhabbet ve fedakarlık 
vicdanınızın temizliğine ve kalbi
nizin doğruluğuna cidden tehadet 
etmektedir. Vatanını anasından, 
babasından, karısından, 5ocuğun
dan ziyade muhabbetle seven ve o
nun için gece gündüz çalıfmağı va
zife _edinen adamı takdir için söz 
buln..ak kabil değildir ki bu vatan
per verane hareketinizi hakkile ta
rif edebilelim. Filhakika, zavallı 
m mleketimizi bir baştan diğer ba
şına kadar istila eden bu karanlık 
gecele r de n kurtarmak ne kadar 
lazımdır. Maarif!izlik yüzünden 
dost ile dü~mam biribirinden ayı
ramıyacak kadar gözleri kararını, 
ola n vP, bu zalim hükume tin hergün 
ayaklarımızın a!tmda uçurumlar 
kazdığını, kanımızı emdiğini anla
mıyan ahalinin gözlerini açmak 
belini doğrultmakla, aklını basın~ 
getirmek ve r;na "İtte ıelMııet yolu, 
doğruluk kabesi, Allah kelamı 
peygamber kulu budur!,, demek b~ 
gün aklı b'4mda olan her müslüma 
na en birinci farzsdır. 

Zira bu gidifle maazallah yakın
da mahvü harap olacağız. Zavallı 
müslüman milleti artık uyanmıya
cak ve selametini dUfünmiyecek o
lursa dünyada ve ahrette ebediyen 
bednam kalacaktır. Meınleketiıni
zin neresine bakılsa orada ah ve 
eninden, açlıktan, yokıuzluktan 
başka bir !ey görüfmüyor. Bütün 
dünya bütün milfetler fimendifer 
süratile i1erleyip yükseliyor. Halbu
ki biz yerimizden kımıldamak, boy

numuzdaki esaret zincirini kırmak 
istemiyoruz. Bizim b'4ka milletler
den nemiz eksiktir.? O zinciri kıra
~ağıınız yerde zalimlere secde, ha
ınlere kölelik, cellatlara yardımcı
lık ediyoruz. Mülk ve millet, din ve 
d~v_let mahvoluyor. lslamiyet elden 
gıdıyor. ~alb_uki biz hala düşman
larımız kımdır, bu gidifle sonu
muz ne _?lacaktır. Bilmek istemiyo. 
r~z: ~ogruyu röyliyenlerin sözle
rmı dıı~lemekten korkuyoruz. Kı
rımdakı, Kafkaıyadaki, Rumelin
deki müslümanların uğradığı fela
ketlerden ibret almak istemiyoruz. 

işte muhterem vataniiaşlar, sizin 
gibi memleket dahiline kolayca 
girip çıkabilen dini bütün vatan 
kardetlerimizin yapacakları en bü
yük vazife, halkı elden geldiği ka
dar uyandırıp nerede zalimler var
sa, onların aleyhine şimdiden hazır 
lamaktr. Hamdolsun Allaha ki ber
tarafta müslüanların yavaş yavaş 

uyandıklarını göreğe ha,Iadık. Bi • 
raz daha g-ıyret etsek, biraz daha 
el birliğile ç:ılıtmıt olsak, yakın bir 
zamanda her teyin yoluna girdiği
ni görmek müyesser olacaktır. 

Lazistan ahalisi dünyanın en 
doğru, en cesur bir milletidir. Bir 
ufak balıkçı sandalile açık deniz. 
!erde büyük fırtınalarla çarpıfacak 
kadaJ' cesaretli bir milletin, kor
kusundan kat kat duvarlar içine giz 
lenen, gölgesinden ürken miskin 
Sultan Hamitten çekinmemne ihti
mal verilemez. Yalnız yetifir ki 
biraz onların gözlerini açalım, kan
la:flnı oynatalım ve onlara dost hu
dur, düşman odur diyelim. O va
kit bu arslanların önünde dünyalar 
duramaz. 

Lakin bunları size anlatmağa 
hacet yok. Bakınız, ne güzel diyor
sunuz: "Demir kızarmayınca dö
vülmez!,, Evvela onların fikirleri
ni açalım, heyecana getirelim, doğ
ru sözlerle onların kalplerini rik

kate getirip ağlatalım. Ondan son
ra: "Ey vatandaşlar, yalnız ağla
mak yetitmez, bizi bu fena hallere 
getiren düşmanlarımızdan, bu za
lim hükumetten intikam alalım, 

adil bir hükumet istiyelim. Bizim 
de her mes'ut millet gibi·bir kanu
nu esasimiz olsun, bir meclisi mebu 
sanımız olsun, bir tek padi,ahm 
keyfine kurban olmaktan kurtula
lım. 

"Haydi ey müslümanlar, haydi 
ey me~ oğlu mertler gün bugündür. 
Milletimizin namını, vatanın •a· 
runı yükseltelim. Bütün dünya bize 
kansız diyor, cahil diyor, kansız 
ve cahil olmadığımızı dünyaya is
pat edelim.,. diyerek onları kükre

mi' anılanlar gibi her tarafa saldı
ralım. Şimdi kucfurmuf köpek gibi 
milletin üzerine saldıran zalimlerin 
o zaıman korkularından nasıl titri
yeceklerini göreceğiz. Şimdi vata
nımızı ellerinde esir eden, milletin 
malını, mülkünü, hayatını, namusu. 
nu çalıp mahveden katillerin o 
zaman çarpılacakları ceza ne kadar 
müthi,, ne kadar büyük olacaktır. 

Mektubunuzun en ziyade mem
nuniyetle görülen fıkrası, ahalimi
zin gönderdiğimiz gazeteleri ken

diliklerinden sorup aramalarıdır. 
Dakika kaybetmeyip bundan isti
fade eylemek lazımdır. Bu da an
cak ahalinin akıllarım yavaş yavat 
ve gayet ustalıkla cemiyetler tefkİ· 
!ine aldırmakla olur. Zira cemiyet'. 
siz ittihat edilemez. Çobansız sürü
den kurtlar nasıl istifade ederse, 
Sultan Hamit te mileltin intizam al
tında ve akıllı adamların kumanda
sında bulunmadığını gö.ür görmez 

onları hile ile dağıtır ve susturur. 
Eğer millet kendisine ne yapacağı
nı, nasıl hareket edeceğini anlata
cak gizli bir cemiyetin emri altın
da it görecek olursa kabil değil 
5ultan Hamit bir teY yapamaz. 
Hem de görülen itten pek büyük 
fayda hasıl olur. ' 

-Bitmedi-

26 Eylül 
Dil bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
yeti ıimdiden §U noktalan kararla1-
tmmııtır: 

1 - 26 eyh'.il ırünü Ankara ve Is. 
tanbul radyolarında U. M. H. azalan 
tarafından ·dil oavaıı ve dil bayramı 
için nutuklar söylenmesi - bu nutla
nn hangi aa.atlerde ve kimler tarafm
dan söyleneceği ayrıca ilan edilecek
tir. -

2 - Bütün halkevlerinde T. O. T. 
C. nin vilayet merkez ve kaza şube 
heyetleri olan dil, tarih ve edebiyat 
komitelerinin nezareti altında kutlu
lanma mera&imi yalımasr ve dil sava
şının Türk milletinin varlığı ve yük
selmesi Üzerinde yapacağı yüce tesir
leri tebarüz ettirecek nutuklar ve 
konferanslar verilmesi -halkevlerin· 
de söylenen sözlerin birer örneği mer
keze gönderilirse bunlardan uygun 
görülenler cemiyet bülteninde de ne§
rolunacaktır.-

3 - 26 eylul günü merkez ve vi
layetlerdeki bütün gazetelerin de dil 
&avaşı üzerine yazılar yazm.aıı ve hiç 
değilse bir sahifelerini Öz türkçe ya
zılmıı yazılarla süslemeleri. 

Bütün halkevlerimizde gazeteleri
mizin ve Ankara ve lstanhul radyola .. 
nnın bu esaslara göre şimdiden bü .. 
tün hazırlıkları yapmalarını ve neti .. 
celerinden cemjyet merkezini haber .. 
dar etmeleri Türk Dili Tetkik Cemi
yeti baıkanhğmdan rica edilmekte
dir 
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HARİCİ HABERLER 
Milletler Cemiyeti 
Ve Bulgaristan 

Macaristanda 
intihabat işleri 

~~~~~v.,.. .. ~-"l'.._.a~ i 

Cemiyetin aofyadaki 
komiseri vazi

fesinden affını istedi 
CENEVRE, 3 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti mali komitesi Bulgaristan, 
Macaristan ve Avusturya mali vazi .. 
yetini tetkik edecektir. Sofyadaki Mil· 
letler cemiyeti komiseri vazifesine hı ... 
tam veri1mesini iıtemittir4 Mumailey· 
hin iıtifası Sofyada Milletler Cemiye• 
ti fevkalade komiserliğinin devamı· 
na lüzum olup olmadığı meselesini or
taya çıkaracaktır. Bulgar hükümeti· 
nin ilgayı tercih ettiği, komitenin ise 
Cenevre ile Sofya arasında bir irtiba .. 
tın muhafazasına mütemayil bulun
duğu bildirilmektedir. 

Polis vazife ve salahiyeti 
Mecliste on azaıı olan fırka • • •11

• • 
1 

ıar namzet kösterebiteckter Yeni nizamname Polise her türlü ahval-

Komite, hi.millerle bilitilaf faizle · 
rin tenzili için 1932 tarihli Avusturya 
iıtikrazırun tahvili meselesile de met· 
gul olacaktır. Bu iıtikrazı tekeffül e
den devletler, lnıriltere, Fransa, ita!· 
ya, Çekoslovakya, Belçika, H · landa, 
Norveç, laveç, lapan.ya ve lıv.içredir. 

M. Tataresko Belgratta 
ilELGRAT, 3 (A.A.) - Roman· 

ya baıvekili M. Tataresko bu sabah 
buraya gelmiş ve istasyonda baıve
kil ve hüklimet erkanı tarafından 
karıılanmış.tır. 

---o--

Madrasta kanla bir 
arbede 

MADRAS, 3.A.A. - Dün akşam vu
kubulan bir kavga eınasmda bir Müo
lüman bıçak darbesiyle öldürülmüş, 10 
Müılü.man ve üç ffjndu ağır su.rette ya .. 
ralanmışlardır. 

Poliı kıtaatı mücadelenin genişleme· 
sine mani olmuştur. 

Bir Bulgar çetesi 
Yunan arazisine girmek 
istedi fakat püskürtüldü 

ATINA, 3 (Milliyet) - Drama'dan 
Selaniğe gönderilen bir telgrafa nazaran 
evvelki gün sabah vakti kalabalık bir 
Bulgar komiteci çetesi Ilıca hudut hattı 
muhafaza nok '.'asından Yunan arazisine 
girmek teıebbüıünde bulumuıtur. Yunan 
muhafaza efardı derhal haberdar edilmit 
ve yapılan müsademede Bulgar komite
cileri kaçmağa mecbur olmuıtur. Müsa
deme bir saat kadar devam etmiıı:ir. Bu 
ine kadar müıademenin neticesi ma1Um 
olmamııtır. Tahminlere cöre çete on beı 
kitiden mürekkeptir. 

Yunan iktısat müsteşarı 
ATINA, 3 (Milliyet) - lkbsat Müs

teıan Mösyö Stefanopulos M. Çaldariı'in 
ısran üzerine istifasını geri aldı. 

Amerikadaki grev 
vaziyeti 

NEVYORK, 3.A..A. - M. Gomıan, 
mensucat grevcilerine bütün grev müd .. 
<letince yiyeceklerini temin edeceğıni 
vadetmiıtir. 

Grevi iyi olarak kaqılıyan birçok 
kimseler ;vı, Gonnan'a telgraflar gönde
rerek para yardımmda bulunacaklarını 
bildinnitlerdri. ---
Beynelmilel yol kongresi 

MONIH, 3..A.A. - Yedinci beyneJ. 
.nı.tel yol inıaatı kongresi bugün bura• 
<la açılmaktadw. Kongrenin itleri 8 ey
lülde bitecektir. Kongreye iki bin mu· 
rahhaı iftirak ebnektedir. Bunların bi
ni, elli memlekete mnesup ecnebidir, 9 
eylülde kongrecilcr hususi trenle Nü
renberg'e giderek milli sosyalist fırka. 
sırun büyük toplantısında hazır buluna
caklar ve ondan sonra da 19 eylüle ka• 
dar Almanya içinde tetkik aeyahatları 
yapacaklardır. Kongre kapantı celoesi
ni 19 eylülde Bet-linde aktedecektir. 

Sovyetler ve akvam 
cemiyeti 

PARIS, 3. A.A. - Deyli Telınf mu 
habiJ'inden : 

Sovyetlerin cemiyeti akvama ;ıtihakı 
hakkında f>aılıca büyük devletler araım· 
da tam bir itilaf hatıl olmuıtur. 

Mançuko hükumeti ve 
Sovyet Ruıya 

MOSKOVA, 3.A.A. - Tu ajansı 
bildiriyor : 

Mançuko hükumetinin Çin fark de
..Uryollan üzerinde Sovyet Rusyaya 
ait silah ve mühimmat naklini yasak 
etmeğe karar verdiğine dair bazı Ja • 
pon gazetelerin neıriyatı tamamiyle e
sassızdır. Çünkü mezkür demiryolları 
üzerinde ıimdiye kadar Sovyet Ruıya 
ya ait askeri eıya ada nakledilmemit 
olduğu ıribi buırün de edilmemektedir. 
Bu yol üzerinde ancak Japon kuman· 
danlığı ve Mançuko makarnalı mühim
mat nakliyatında bulumnaktadwlar. 

Pamuk rekoltesi 
ADANA, 3.A.A. - Zirai tahmin bü· 

rosunun son tahminine göre pamuk re
koltesi 136,000 balyadır. Buranın bu se
ne rekoltesi hakkındaki ilk talıınin 
135.000 balya idi. Buna nazaran arada 
17.000 balyalık bir noksan var demek
tir. Bunun da .ebebi. birinci tahminden 
sonra havaların çok sıcak ıitmer;İ ve 
Ceyhan ıruntakasındaki kurt tahri~atı• 
dır. 

BUDAPEŞTE, 3.A.A. - Küçiik <il.· 
çiler fırkasmm hükWııet fM<a11nın da 
muzaharetine mazhar olduğu bildirilen 
intihabat islahatı programı ıudur : 

Yalnız şehirlerde tatbik edilmekte o
lan gizli rey usulü fehirler haricine de 
teımil edilecektir. Parlementoda on a
zası bulunan fırkalar namzet göstermek 
hakkını haiz olacaklardır. Her münte
hip Tey verilen mahalde altı sene ikamet 
ebnit olduğunu İspat edecektir. lııü:ler 
gibi her hanıri bir muavenetten isQfade 
etmit olanlar hayırperver ıııahiyette her 
hangi bir muvakkat vazife alanlar inti· 
baplistelerinden çıkanlacaklardır. 

Sosyaliot demokrat matbuatı «.irtica» 
diye tavsif ettikleri bu projeyi proteı;to 
etmektedirler. 

Tulu:r: civarında şiddetli 
bir kasırga 

TULUZ, 3.A.A. - Dün b11rada çıkan 
kasırga o kad11r tiddetli ve sahası o im· 
dar geAİ§ olmuştur ki hemen hemen 
bütün cenubi vilayetler bundan az çok 
zarar görmüttür. Bağlar, bahçeler ve 
ekinler miibim hasara uğramııbr. iki 
ölü vardır. 

Kampana şehrindeki 
yangın 

BUENOS-AlRES, 3. A.A. - Kampa 
na ıehrindeki yangının ıiddeti bafifl&o 
mit vaziyet bi~az eyileşmiıtir. Halkın 
bir kısmı tekrar ıehre dönmeğe f>aılan
mtflır. ··-------

Alman nüfusu 
Günden güne bir çığ 

süratiyle ilerliyor 
BERLIN 3 (A.A.) - istatistik da· . . 

ireıinin bir tebliğjne göre 1934 sene~n .. 
nin ilk üç ayında 138.438 evlenme ol
muştur. Geçen senenin ayni devresin .. 
de bu mikdar 94.686 idi. Yine aynı 
devrede ölenlerin adedi 28.240 azal· 
mış ve doğanların da 62.343 çoğal· 
mı~tır. 

Bir balyan askeri hey'eti 
Moskovada 

MOSKOV A, 3.A.A~ Ceneralı Gra· 
sioli Francesko'nun riya9et:İ albııdaki. 
ltalyan ıukeri heyeti dün buraya ıı:el· 

mittir. 

Danimarkalı naz;iler 
KOPENHA~ 3. A.A. - Soıyal D&o 

mokraten gazetesi, geçenlerde t"':'~ 
edihnit olan bet Danimarkalı nazının, 
resmi bir nutuk esnasında radyoyu boz
rnuı olduklarından dolayi hapsedildik· 
!erini taorih eylemektedir. 

Bulgar nazırları Cenevrede 
SOFY A, 3.A.A. - Hariciye na· 

zın M. Batolof ile maliye nazın M. 
Todorof bugün Cenevreye hareket et• 
mitlerdir • 

Bir hahambaşı 
Yaralı bir katoliğe haç 
öptürürken öldürülmüş 

S. DIDIER, (Fran&a): 3 (A.A.) -
Umumi harpte öliiın halinde bulunan 
yaralı bir katolik askere haç öptürür· 
ken muharebe meydanında vurulan 
haham başı Abraham Bloh'un namı· 
na burada dikilen abidenin açılı§ me
rasimi tekaüt nazırı tarafından yapıl· 
mııtır. Mumaileyh bu münasebetle 
söylediği nutukta "haham batının bu 
hareketi, siyaset, din ve ırk farklan 
araımda Fraıuız kardeıliğinin ve mil
li birliğinin daima canlı kaldığını te
yit eder" deınittir. 

Nafıa Vekilinin 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede)' 
latma ile neticelendiği maliimdur. Öğ • 
rendiğimiz.e göre; senebatından itibaren 
Liman inhisarı idaresine merbut olarak 
faaliyete geçecek olan bu şi:J.kete ait he
eapların devir ve tetkiki iıine bu ay son
larına doğru başlanılacaktır. Hesapların 
ve §İrketin devri muamelesi kinunuev
velio ortalarına kadar tamamlanımı ola
caktır. 

Su ve harıagazı saatleri 
Elektrik saatlerinde olduğu gibi, ıu ve 

havagazı ıaat kiralarının da tenzili husu
sunda Nafıa Şirketler Başmüfettişliği ile 
belediye tarafından müştereken yapıl · 
makta olan tetkikat bu hafta içerisinde 
bitirilecektir. Netice Nafıa Vekaletine bil
dirilecek ve kiralardan ~enzil edilecek 
miktar vekaletçe tayin olunacaktır. 
Mühendis mektebine ilave edi • 

lecek yeni kısım 
Mühendis mektebine ilavesi tekarrür 

eden "Telvaf, Telefon ve Telsiz Mü • 
hendisleri,. mektebine ait hazırlıklara 
ba'lamlmıştır. Bu hususta ıretirtilecek 
nıütebasaıa, mektep kurulunt:ıya kadar 
altı aylık bir müddet için burada kala · 
caktır. Mütehasamn celbi doğrudan doğ 
ruya vekaletçe yapılacaktır. Mektebin tle
sis hazırlıkları ile Mühendis Mektebi Mü
d~rrisler Meclisi meıırul olacak ve esa:o· 
ları hazırlıyacaktır, 

de geniş müdahale hakkı vermektedir 
ANKARA, 3 (Telefonla) -9 ağusta. tarihinden beri meriyel 

mevkiinde bulunan polis vazife ve calahiyet kanunu nizamname pro • 
jesi hazırlanmı,tır. Dahiliye Vekı'il eti projeyi, mütalealarını almak ii • 
zere vekiiletlere göndermİftİr. 

Projeye göre polis, asayiş, amme, fahsi taıa"ul emniyeti, mukerı 
masuniyeti ve halkın ırz, can ve malını muhafaza ve istirahatini temine, 
tecavüz ve sal'kıntılığın men' ve mütecasir/erini yakalıyarak kanuni 
takibatla mükellef tutulmaktadır. 

Polis bundan başka yolda hastalanma veya kaza gİb( ahvalde 1.al· 
ka yardımda bulunacak ve yolda hastalananları haatanelere götürme• 
ğe, çocuk doğramak gibi müstacel hastalıklar sebebile vukabulacak ta· 
lepleri, zaruretleri nazan dikkate alarak en yakın doktor ebe ve diğer 
lüzum görülen rıaaıtaı'arı teda•ik rıe temine mecbur tutulmakta, vapur, 
şimendifer gibi yolcu vasıtalarını her hangi bir sebeple kaçıranlar« 
münarip mahallerde barındınna çarelerini arayacak, sokaklarda dola· 
fan ve oturduğu yeri büinmiyen çocukları muhafaza edecek ve ebevey· 
nini buluncıya kadar bu çocukları Sıhhiye Müdürlük/erile be~ediyelere 
teslim edecektir. 

Muayyen saatlerden aonra fehir ve kasabalarda mesken içinde ıJe 
dıfında civar halkın rahatsızlığını mucip olacak gürültü yapanlar, çaıı, 
musiki, radyo, korna gibi gürültü çıkaran alatı çalanları men' ıJe hak
larında kanuni takibat yapacaktır. 

Nizamnamenin diğer maddeleri polise her türlü ahva1.'de vcUı mii -
dahale hakkını veren hükümleri haizdir. 

Maliye Vekili Bey Ankarada 
'ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye Vekili bu sabah geldi. Veka • 

let erkanı tarafından karfılandı. 

Belediye intihabatı her yerde 10 bi
rinci teşrinde başlıyor 

AN KARA, 3 (Telefonla) - Memleketin her yerinde olduğu gibi 
be/,?diye intihapları faaliyeti burada da devam etmektedir. Bugün An· 
kara Bekdiyesi ıalonunda bütün mahallelerden intihap edilen ikiş~r 
zattan mürekkep 116 mümessil Vali ve Belediye Reisi Nevzat Beyıtı 
riyaıetinde İçtima ederek İntihap encümeni azalık/arına kur'a ile on 
zatı İntihap etmiflir. 

intihap Encümeni, intihap/arını müteakıp derhal toplanarak Anka· 
ra mahallelerinde oturan seçme ve seçilmeğe kanunen hakkı olan kadın 
ve erkeklerin defterini hazır.~..ımağ a ba,lamıştır. 

De/terlerin tanzimi için daha e vvel iptidai hazırlıklar yapılm~ o:; 
duğundan defterler bir iki güne kadar ikmal edilecektir. Defterler ta • 
riben 20 eylülde askıya konulacak ve altı gün müddetle askıda tutula· 
caktır. • 

Belidey intihap:arına 10 teşrini evvel sabahında bQflanılarak O'f'?1 

akşam ikmal eclilecektir. Fırka İnli habın bir günde olması dolayl6if_e 
müntehiplerin serbestçe reylerini is ti mal edebilmeleri (ç(n muhtelif 
semtlere intihap sandıkları lwy=a ktır. 

Fırka vilayet teşkilatı belediye jntihaplan için programlı çal.,ma· 
ğa başlamıştır. ,..,-

Mahmut Esat Beyin dersleri 
IZMIR, 3 (Hususi muhabirimizden) - lzmir meb'uıu Mahm~~ ~-. 

sat Bey lstanbul Univerıitesindeki inkılap enstitüsü derslerinin hültdlf 
sını bugün Halkevinde vermeğe başlamıftır. Bu ilk dersin meli~: 

"Türk ihtilı'ilinde vatan müdafaası" idi. ikinci ders gelecek pazartesı1 
verilecektir. Dersler muhitte çok al aka uyandırmı,, konferans salon" 
hıncahınç dolmuflur. 

Gümüş mecidiye/er kabul ediliyor 
ADANA, 3 ( A. A.) - Maliye Şubelerinde dünden itibaren giirrıii# 

mecidiyeler 38 kuruştan kabul edil meğe ba,lanmıştır. 

Adanada fırınlarına yuğurma maki· 
nesi koy mı yan fırınlar kapatıldı 
ADANA, 3 ( A. A.) - Belediye ?i~ mü_kerrer emi~ ve .tembihleritıh· 

rağmen düne kadar fırınlara elektr ıklı yoguıma makınesı koynııyatı. 
rmlar dün kapatı:mıftır. Mevcut makineli fırınlar fehrin ekmek ihl•~ 
cını tatmin ettiğinden sehirde herhangi bir ekmek buhranı olmamı1t• • 
Mamafih belediye ron 'bir mü·~~ ha ~öst~~erek mak!n~ ted~~ik ettfl;. 
mis ve kapanm•f fırınlara on gunlu k bır muhlet vermıftır. Dıger tar t• 
ta,; fehrimizde satılan unlar üzerind~ bir ihti~ar olup olma~ığuıın 'W. 
kikine vilayet makamınca devam edilmektedır. Mesele bır kaç g 
sonra anlaşılacaktır. 

Balkan riyaziye kon/ er ansı . 
'ATINA, 3 ( A. 'A..) - Birinci Balkan riyaziye konleransı Baftle ,i· 

kil M. Çaldaris ile Maarif Nazırı M. Makrapulos ve. et· 
·1· ·ı . b' k .,.hsıY yaıi iileme ve ı ım a emın e mensup rr ço • T- çJ· 

ler huzuru ile Atina Darülfünun ıal onunda açılmıftır. BQfıJekıl ~· _;~e 
daris söylediği nutukta kongrenin Pitagor, Aristot, OkliJ gibi rıyı;ı; •Jı• 
ilimlerinin temelini kura!' bir çok : unfl~ alimlerinin vatanında ar:ı~t· 
ğını görmekten mütevellıt me?'nu~ ıl'.etını ~er~n ederek B~!kan U ,,,a· 
/eri arasında ilim aahasındakı tefrı ki mesaısımn onların nıutekab. ,,,et 
nasebetlerinin takviyesine ve ilim ıJe medeniyetin terakkisine hız 
edeceğini kaydeylemiştir. f 

Bükreşle tevkif at yapıldı 
BU KREŞ, 3 ( A. A.) - Havtu Ajansı bildiriyor: ftıJ • 
Emniyeti umumiye dün gece Bü kref'~e tevkilat yapmı!tır. Bu prefl' 

susta tafsilat alınmamış ise de, bazı şayıalara nazaran bılhass~arJı:ıt'. 
Şarr (Sharles) ın Londrada ikamet ederken <;tralın_da .. buluna'!istitrl"./ı 
bir sahıs tevkil edilmiftir. Bundan ba,ka ahıren bu nulus suı. ·JJıı1 
işinde zimethal bulunan bir ceneralin evinde arQftırma yapıldıgt 1 

edilmektedir. 
1 ~~·~~~~--~~~~~~ 

iş Bankası yeni 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bankası faaliyet aahaaını Trakyada 
da geniıletmiı ve oradaki büyük bir 
ihtiyacı karıılam!J olacaktır. 

Bu münasebetle lktısat Vekili Ce· 
!.il ve banka. umum müdür vekili ~u
amıner Beyler buııün Edirneye gıde
ceklerdir. 

Celal Beyin teŞO!kürü 
btanbul, 3 (A.A.) - lktısat Ve-

Bir şube açıyor ...... 
. 'fıl' . 

1 
kili Mahmut Celal Beyefendı, """~ 
ye it Bankasının kuruluıunun Jdıt<I" 

1 d ·· ·· .. .. ebet ile • J-~ c.u yı onumu munas ce" .,: 
rı tebrik yazılarına ayrı, ayr~jfe, ", 
vermek imkan11zhğı dolar.'. _ t<"I 
milli mÜe»esenin mea'ut güııU"~jllii" 
!ularken kendilerini hatı!l~y•~ı~~ 
zevata derin teıekkürlerınJ" 1 I<t;d 
Anadolu Ajansını tavsit otıne 
!er. 

• 
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lfcLıcl6iJ 
Yunanlılarla 
Yugoslavlar 

- Balkan notları -
Bundan evvelki mehtubumcla, 

4 defa 400 bayrak yarışı sebebüe 
Yunanlılarla Yugoslavlar arasın
da vukua gelen hadiseyi yazmıf
hm ve Yugoslavların 6 puvanı u
mumi tasnifte hesaba katmıyacalz. 
larını söylemeleri üzerine meaele
nin kapandığını ilôve etmiştim. 
Vakıa mesele ( Zagrep) te kapan
mıştı. Lôkin (Zagrep) le bulunan 
Yunanlı gazetecilerin Atinaya çek
tikleri telôşa düşürücü telgrafları 
iizerine orası allak bullak olmuş. 
Yunan spor teşkilôtı içtima ederek 
meseleyi mütalea ve müuıkere et
mİf ve (Zagrep) te Yunan takı
mının başında gelmiş olan fecle
rruyon ıeisi M. (Rinopulos) a bir 
telgraf ~ekerek "Balkan oyur.la
rının müessisi olan Yunan teşkılti· 
tı (Zagrcp) le be,inci Balkan "" 
Yunlannın geri kalan kısmına İş· 
tirak edebilmek için badema ha
kemleıın bitarallıkları ve Yunan
lı müsabıkların rahatça müsabaka 
edebilmeleri hakkında Yugos;av 
lederas)'onu tarafından kat'ı ie· 
rninat ı;erilmesini" istediler. Tel· 
grafı gürdüm ve talebi biraz at;ır 
buldum. Maahaza bugün hava bi
raz daha sakin idi. Dünkü ve eU· 
velki günkü heyecan kalmamı~iı. 
Bu akşam toplanan kongrede Yu· 
ioslav lederasyonu reisi M. Ugri
niç tarofından fU mealde bir tak
rir okundu. "Beıinci Balkan oyıın· 
lannın mürettibi Yugoslavya fe. 
derasyonu keneli vazifesinin ağo
lığını ve Balkan memleketleri a· 
rasınc/aki münasebatın samimiye
tini, Balkan oyunlarının seliimet 
ve tamamiyetini muhafaza mecbu
riyeti kat'iyyesini takdir ederek bun 
l<ın böyle oyunlbnn cereyanında hiç 
bir hata olmamasını ve nizamna
me ahkôm.ının tamamile tatbikini 
taahhüt eder, Ve bu taahhüdünde 
bu oyunlara iftirak eclen bütün 
Balkanlı kardeşlerin kıY1.T1etlı yar
ılım/arına güvenir. Yugoslav le
ılerasyonu bilhassa umumi hedef 
olan Bakan dostluğunun takviye
sine bütün varlığile çalııoacağını 
Qrzeder.,, 

Bu tebligat, Yunanlıların iste
dikleri teminat olduğu, Yunar. de
legesi M. Rinopaloı'un buna ce
vaben Yugoslavlara teşekkür et
mesi ve meselenin kapanmıs oiıiu
iunu söylemesinden anladık. Va
kıa meııele kapandı fakat inanmalı 
ki; aradaki rekabet büsbütün kes
kinleşti. Çünkü iki takım arusın
ılaki sayı farkı çok değildir. Bu
lliirı bana Yugoslav gazetecileri 
llelerek yarın yani oyunların ik: rı· 
ci günü Y ıınanlılarla Yugoslavlar 
Qrasındaki farkın ne halele kala
~<ığım ~oıdular. 

Doğruyu söylemek lazım gelir:e tahminler daima Yunanlıların 
oehineclir ve bence Yunanlılar Yu
lloalavlarla olan ileri farkı art
~racaklardır. Çünkü evvelô koşu· 
<trda ve sonra bir kaç cliğer ya
~fta itiraz edilmez televvukları 
"<ırdır. 

• • • 
Bugün Yugoslav sporunun bir 

"evi (Umumi merkez) i olan le
ılerasyonlar federasyonunun içti· 
ltıaında bulunduk ve orada muh-
1elil sporların müdür/erile temas 
;ttik. Yugoslavya bütün Balkan
Qrla spor münasebetleri ihdas et· 
~ek İstiyordu. Bütün milletler bu
"nennilere iştirak ettiler ve but" tahakkukuna en çok çalışan

ı.. •. dan Türkiyeye bilhassa teşek
"'ltrde bulundular, inşallah gele
~ sene Balkan oyunlarını bizde 
... Phğımız zaman yüzümüz kara 
~az. 

FELEK 

intihap hazırlığı 
~tfterlerin t=tkiki bir haf-

taya kadar bitirilecek 
> ~ediye intihabab hazırlıktan faali
.;: devam etmektedir. intihap Encü
ı,.;·!eo-i h.,. ırün toplanarak defterleri 
li,."<>iı etmektedirler. Defterlerin tetkiki 
~ lı.ttaya kadar bitecek, ondan sonra 

ır ~I"! mahallelerde asılacakbr. 
~~rda tetekicül eden intihap En
~ nlerinden Bakırköy ve Adaların ma
~ tniimeınllerini llf&ğıya yazıyoruz: 

'<ı; dalar: Saliı.hattin, Rıza, Şükrü, Sa
~ttin, Ziya Beyler. 

"'~ .... nicöy: Sahur, Kadri, Kemal, Asını, 
t~affer, Galip, Rauf, Sabri, Mehmet ve 

ı,!:~Eer. .. nl · · kazaların ·· 
~ ';'li'lıP ncume erının nu-

J "1iktarına göre, beı kiıiden 12 kitiye 
ar azaıı bulunmaktadrr. 

Moskova sefirimiz 
•lo-• S f' . . V f B .. •4ova e. ırJmız ası ey perşem· 

,
1
71:lnü ~icerin vapuru ile ve Odesa ta
" Mô!.kovaya ı:idecekt.ir. 
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EKONOMi 

Yumurta 
Fiatları 

Dahi;i piyasalarımızda 
yükseliı var 

Son hafta içinde dahili piyasalarda yu. 
murta fiatleri yüluelmeğe devam etmit· 
tir. INanbul piyasasında hiT evvelki haf
taya nazaran sandık batına 2 • 4 lira te
reffü vardır. 1440 lık sandıklar 16 • 17 
720 tik çift oandıklar 19 - 20 liradır. Fi
atler yükselmekte devam ediyor. 

Berlin Büyük Elçiliğimizden Türko-
6.ae gelen malumata nazaran eylül ayı j. 

ç.inde Almanyaya yapılacak yumurta it
halatı için verilen yumurta kontenjanı 
tudur: G. 1. S. ila G. 1. C. sınıflarmdan 
1250 kental ve G. z. S. ila G. z. D sımf
lanndan 1200 kental serbest ticaretle 
ntdabilecektir. 

Oda meclisi toplantısı 
Ticaret Odau Mecliıi muhtelif meae

leler üzerinde meıgul olmak üzere çar
§amba günü toplanacaktır. 

ff.enşe şe ha<!etnameleri 
ihraç mallarına verilen menşe teha

detnameleri için ticaret anlatmalarında 
ayn ayn hükümler konulmuştur. Ekseri
ya bu hükümlere riayet edilmediiinden 
mallamruz ihraç edilen memlekette uzun 
müddet beklemektedir. Türkofiı bu ci
>- 01-kat edilmeıini aliiJ<adarlara bil-

' ;limıiıtir. 

Yapağı piyasası 
Yapağı piyasasında son hafta zarfında 

da yükselme devam ~tir. Dahili pi. 
yasa fiatleri dıı piyasaya nazaran yüz
de 30 yüksektir. Bu yükıelmenin sebebi 
Almanya ve Ruıyarun mühim miktarda 
yapağımızı mübayaa etmeleridir. 

Almanyaya tutun ithalatında 
gerile yor uz 

Son Alman istatistikleri Alman piya
sasında Türlı tütününün vaziyeti hakkın
da şayanı dikkat malumat ve rakkamları 
ihtiva etmektedir. Türkiye eskiden tü • 
tün ;thalatı noktasından Almnayada bi
rinciliği alırdı. Sonradan bu mevki Yu • 
nan tütünlerine intikal etti. Son istatis
tild.,. B1>lgaristımın Alman ağır demir 
-yii ile yapbğı takas anlaşmasmdan 
aonra Türkiye, Alnıanyaya tütün ithala
tmda üçüncü mevkii a!mıttrr. 

İş Bankası 
Sergisi 
Bankanın sigortacılığı mil

lileştirme yo
lundaki feyizli çalışması 

Galatasaraydaki Iı Bankası ıergisi
nin dün de kesif bir kalabalık tara
hndan ziyaret edilmesi, &ergi müddeti
ni nuzatılrnasında ne kadar isabet edil
diğini gÖ•tenniıtir. Dün gurup halinde 
ziyaretler de çok olmuı, bu arada lıtan· 
bula civar yerlerden bazı kafilelerin ser
ır:İyi ziyaret için aureti mahsıuada ırel
dikleri de anlaşılmıştır. 

Nümunelerin uyandırdığı alôka 
S•rgide bazı tuhaf vakalarda olmak

tadır : Bilbaua pamuk it paviyonunda 
bir çok kimseler fevkalade beğendkileri 
pamuk kozalarından hatıra olmak üze
re birer tane edinmek istemektedirier. 
Ziyare~erin bu yoldaki arzuları ilk 
Hmanlarda ioaf edilmi11e de tehacüm 
kart11ındıı bütün numunelerin bet da
kika içinde tükeneceği görülerek; he
diye olarak koza dağıblmaktan sarfı 
nazar edilmiştir. 

Şek.,. paviyonunda da bazı ziyaret
çiler teker pancarlarını tecriibe için tat• 
mak arzuıunu izhar etmektedirler. 
Yedi asırlık bir bakır parçası: 

Serginin bakır işe tahsis edilen kıs· 
mındaki bakır cevheri numuneleri yüz 
binlerce elin teması ve tedkiki ile adeta 
a,ırup parlamıılardr. Bu nümuneler i
çi~e, ırayet ceoıim ve ağJl" bir bakır par
çası vardır ki Erııani civannda son haf
riyyat eonasında bulunmuıtur. Bu par
çanm altı, yedi asır evvel topraktan çı
karıldığı tesbit emlmiştir. Bu suretle 
Eı-ganideki zengin cevherli bakır made
ninin çok eılridenberi nazarı dikkati 
cıelbettiği ve muhtelif zamanlar iıletme 
tqebbüslerine geçildiği anlaşılmıştır. 
Dağıtılan broşürler : 

Serginin diğer kısımlan gibi hmca
hmç dolmuı olan Sigorta it paviyomın· 
da, dün de ziyaretçilere br<>fİİMer da
ğıtılmıtbr. 

Bu broşürlerde memlekette Sigorta 
nıakanizmasmı da Millileştirmeğe bat· 
lıyan it Bankasınm bu aalıadaki mesai
si hülasa edilmektedir. 

Bankanın kUTduiu Anadolu Sigorta 
Şirketi 1933 aenesinde yalnız yangın 
primi olarak 545 bin 174 lira ödemiıtir. 
Şirketin acentaları da 1925 aenesinde 12 
tane iken bu sene 256 ya baliğ olmut· 
tur. 

Yeni ıümüş ve bronez 
paralar 

Darphane tarafından tetkik ve tasvip 
edilmek üzere "laliye Vekaletine gönde
rilen gümüı P""' kalıplan dün An~ara
dan gelmittıir. Maliye Müsteşan Faık B. 
bunları darphaneye te•liın edecektir. Pa
ralarm derhal çelik kalıpları yapılacak 
ve basılma itine baş! nacaktır. 

t 
., 

BELEDiYEDE 

Sebze ve 
Meyva hali 

Müstahsile bir bankanın 
. kredi açması temin edilecek 

Ecnebi muhabirler 

· 1 Yeni inşa edilmekte olan tehir muvalı:-

ii!t~i!i!~!!~~~=~l~ I kat hali için belediye bir talimatname hazırlamaktadır. Yeni talimatname mw· 
tahsillerin son derece lehinde olacaktır. 
Müstahsilleri k:ıbzımallarm elinden kur-

Biz Türkiyecle ecnebi muha
birlerin istihbarat ve nesir vazi
felerini kabil olduğu kadar kolay. 
lıkla ve ucuzlukla yapabilmeleri 
için kene/ilerine azami clerececle 
yardım ediyoruz. Fakat maalesef 
bazılarından, lazımgelen centil
mence mukabeleyi göremiyoruz. 
Biz ecnebi muhabirlerden bizi 
methetmelerini istemiyoruz. Yal
nız hakikati gördükleri gibi yaz. 
sın/ar bu kiılidir. F akal ne yazık 
ki bunların bir çok defalar haki
katleri bizim aleyhimize tahril et
tikleri vakidir. 

Dün bir Romen mektep gemisi geldi 
Romanya bahriyesine mensup Kostanza mektep gemisi dün sabah 

Köstenceden şehrimize gelmiştir. Gemi, buharlı bir vapurdur. Ka
mandan dün vilayete gelerek vali muavini Ali Rıza Beyi, lstanbal Ku
mandanı Halis Paşayı ziyaret etmiştir. 

Romen mektep gemisi üç gün limanımızda kalacaktır, 

Mahkemeler 

Mücip Bey beraet etti 
Kararın tefhimi pek heyecanlı oldu, 

Remzi Ef. mahkum edildi 
~eçen senenin teşrinlerinden beri ad

liyemizi işgal eden ve bir zabıta memu -
runu §Üphe al.tında bulunduran mühinı 
bir dava dün bibn.İ§ ve kararı tefhim edil 
mittir. Bu dava Beyoğlu merkezi seıi<o
miseri Mücip Beyin randevucu kadın!""" 
dan rüşvet alma da.yasıdır. Dün mahke • 
meye çok kalabalık bir dinleyici kitlesi 
huzurunda başlanılmıştır. Mücip ve Rem. 
zi Beylerle bu işte tava.suttan suçlu süt
çü T odori ve Güzel Maryam, rüşvet ver
mekten suçlu Sahabet, Gülizar, Krvıt-cık 
Maryam ve vekilleri mahlcemeye girdik. 
ten sonra geçen celsede mutavassıtlarla 
rüıvet verenlerin suçlanrun 2330 numa
ralı af kanununun ckİTei ıümulünde ol
duğuna dr.ir yapılan müdafaa hakkında 
karar llefhin edilmiıtir. Bu karar muci
bince af kanunundan i1ıtifade eden Saba. 
hat, Gülizar, Hatice, Krvırcık ve Güzel 
Maryam ve Todori mahkemeden çıkarıl. 
rnıılar, haklarındaki takibatın devamına 
karar verilen Mücip ve Remzi Efendiler 
salonda b•rakılarak muhakemeye dev.ım 
edilmiştir. 

Bundan sonra iddia makamrnı i~gal e
den Ekrem Bey, hadisede tahkiliatı ya • 
pan ve o zaman zabıtai ahlı.kiye merkez 
memuru olan Mazhar Beyin dinlenilme
sini istemiş, mahkeme bu talebi kabul e
derek Mazhar Beyi dinlemôştir. 

Mazhar Bey zabıtm ahlak.ile rkez 
memuru iken Mücip Beyin randevu e.v
leri ve randevucularla yaptığı mücadele. 
den memnun olduğunu, bu sahada cid
den iyi çalı ştığını ve kendisini çok na
muslu bir memur olarak tanıdığını söy
lemiştir. 

Bundan sonra mahkeme reisi, iddia 
makamından, esao hakkında mütaleasıru 
sonnuıtur. Ekrem Bey, tam bir ııaat ıü
ren iddianamesinde hadiseyi inceden in
ceye teşrih ve tahlil etmi§, rüşvet al -
maktan ıuçlu olan Mücip ve Reouö Bey· 
!erden Remzi Beyin aldığı 200 liranın 
başkası namına almmıı ohnası icap etti
ğini, i.kinoi ıube müdürü Demir ve m.,.. 
kez memUTu Nazım Beylerin ıehadetleri
nin de başkasırun bimayeoi olmadıkça 
Remzi Efendinin bu kadar para almasma 
imkan olmadığı noktasıru tesbit ettiğini, 
bunun için Remzi Efendinin kanuni va
ziyetinin başkasının suçuna tavassut ve 
teshilden ibaret olduğunu söylemiştİr. 
Ekrem Bey, Remzi Beyin başkaaırun su
çuna tavauut ve teshllden dolayı cez"" -
landınlmasım iatemiıtir. 

Bundan sonra Mücip Beyle Remzi E
fendiye müıtereken isnat edilen suç hak· 
kındaki mütaleasıru da dermeyan eden 
Ekrem Bey, Mücip Beye para verdikleri 
iddia edilen Kıvm:ık Maryam, Gülizar 
ve Sabahatm iddialarmın birilıirini tut • 
madığını, yekdiğerini m~tenalm: ifa.de-_ 
Jer verdilderini ve bu unatlann kavlı 
müceJTetten jbaret kaldığını, Güzel Mar
yamın evinin Mücip Beyin memurluğu 
zamarunda dört defa basıldığı tesbit e • 
dildiğini, Remzi Beyin de bu suçta iş
tiraki hakkında hiç bir delil olmadığını 
söylemiş ve bu delillerle ~ücip ve ~
zi Beylerin para aldığı sabıt olamıyıw:agı
nı beyan ederek bu noktadan her ikisinin 
de beraetini istemiJlir. 

yetten mahrumiyetine, 1400 kurut mah
keme masraflnı ödemesine, mahkô.miyetİ· 
ni ikmal ettiği cihetle derhal tahliyesine 
karar verilmiftir. 

Mücip Beyle Remzi Beye müıtereken 
isnat edilen suça İ:elince; hiç bir veçhi
le para aldıklan sabit olmadığından, Mü
cip Beyin icraatından müteessir olan ba .. 
zı randevucu kadmların bu baptaki iddi
aları kavli mücerretlerinde kaldığından 
beraei!lerine karar verilmittir. 

Kararın tefhimi pek heyecanlı olmuş, 

MücipBey 

mahkeme salonunu dolduran halk: 
- Yaşasın cumhuriyet! 
- Yaıasın adalet! 
- Varolsun cumhuriyet mahkemeleri! 
Diye baykırmıı, alkıı tufanı ara11nda 

ikinci tube memurTanndan bir komiser 
olduğunu söyliyen bir zat ta .Öz söyle
mek üzere reisin müsaadesini istemiı, 
fakat mahhmeden bu müsaade verilme
mittir. 

Mücip Bey, halkın tebrikleri içerisinde 
ve bin müıkülatla gözleri yqlı olarak 
mahkeme salonundan çılanııbr. 

Katil Mahmut mu? 
Bundan bir müddet evvel Kırkçeıme· 

de Etem isminde bir adam öldürülmüı, 
Musa isminde bir adam da katil zannile 
ve Mahmut isminde bir adamın ıehadetile 
tevkif edihniıti. Musa ile Etem vereıesi 
istÇda ile müddeiumumiliğe müracaat e
derek katilin Mahmut olduğunu söyle • 
mişler ve derdeıtini istemişlerdir. Bu hu
ıusta tahkikat yapılmaktadır. 

Karısı hiyanet ediyor muş! 
Dün Ahrrkapı sahillerinde bir fapka i

le bir caket bulunmu,tur. Bu caketin 
cepleri arandığı zaman da üzerinde: 

tıınnak için kredi açacak bir müessese a
ramnaktadır. Milli bankalardan birinin 
müstaboillere kredö açması temin edôle -
cektir. 

Bundan başka eel>ze ve meyve amba
lajlannm yeni bir ıekilde yapılması için 
de tetkikatta bulunulmaktadır. Haliha
zırdaki ambalajlar fena bir vaziyettedir. 
Tüdı:ofiain Avrupa.'dan ıretirttiği amba
laj nümunelerinden tıalde de istifade o • 
iunacalrtır. 

Halin ill§&Btı 29 teırinıievvele kadar 
ikmal edilemiyeceğidnen, Cumhuriyet 
Baynıımmda küşat resmi yapdamıyncal<
tır. HaJ ancak 4ay oonra açılabilecelrtir. 

Çöp arabalarına la:;tik konuyor 
Gürültü ile mücadele lıaklınıda son ta

limatnamenin tatbikinden bir sene sonra, 
biitiin ı.-abalann tekerleklerinin lastikli 
olması mecbıtriyeti vardır. Belediye, her
keften evvel kendi aralıalanna laıtik koy 
dunnağa karar venniıtir. Bilhassa çöp 
arabaları çok gürültü yaptıklarından ev
vela bunlara lastik konacaktır. Bu husus· 
ta belediyenin Balat atelyeainde faaliye
te ıreçilmiıtir. 

Piakasız kayıklar 
Kara nakil vasıtalarrnda olduğu gibi 

den.iz nakliye vasıtaları da plaka takmak 
mecburiyetindedi..ı...-. Fakat §İmdiye !.a
dar birçok kayık, ~otoı: ve aairen.in pl~
kaıız seyriıefer etbklen nazan dıkkatı 
celbebniştir. Bu §<'kilde belediye ~çla· 
n da zarara uğramaktadır. Belediye d~
'tiz nakil vasıtalarını takibe karar venmı 
tir . 

Bakır kDJUnde su 
Terkosun Balurköyüne kadar ııötü 

ırülmesi ameliyesi ilerlemektedir. Ana 
hatların yeTleri kôıınilen teıbit edilmitrir. 
Şimdiye kadar Bakırköy civarn;ıcla. he • 
nüz haber verilmediği halde, birçok a • 
bone toplanmıştır. 3 ay sonra Bakn-köyü
nün de Terkooa kavuı.acağı tahmin edil-
mektedir. .. 

Hal>er aldığımıza göre, Bakırköyune 
havagazı da verilecektir. 

MUhandisler arasında 
Belediye mimari ıubesi m~he

0

ndis~.erin
den Nuri Bey Kadıköy ıubett batmüh~
dislik vekaletine, Kadıköy den. mühc_nd11 
Hüııamettin Bey merke:ı: heyeti fenniye: 
.One, tetkik ıubesinden . müben~ı Velı 
Bey kanalizasyon ıubesıne, Beıiktaıtan 
mühendis Cevdet Bey inıaat kısmı mü • 
hendisliğine tayin edilmiılerdir. 

Şehir tiyatrosu 
Şehir Tiyatroıu bir teırinıievvelden İ· 

tibar temsillerine baıhyacaktır. Bu se
ne Ş~r Tiyatrosunun iki kısn;n . olarak 
faaliyete geçmesi tekarriir e~ıtir .. Ot>e
retler Fransrz tiyatrosunda, diger pıyes
ler Tepebaıı tiyatrosunda _oynanacaktır. 
Framız tiyatrosu da belediye tarafından 
kiralanmıftır• 

Aı·tistler yeni piyeslerin pro_valanna 
baılamıılardır. Tepebaşı b~ç~n~e ope· 
ret temsillerine nihayet venlmif!U:· Yal
nız pazar, perşembe, cuma gecelerı bah
çede bando çalacaktır. 
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Londra 12,06 Belrat 34,83,50 Ekrem Beyin bu iddiasını müdafaa ve
killeri Sabri ve Sadi Rıza Beylerin söz
leri takip ebnif, Sabri Bey: 

"Karım bana ihanet ediyor. Buna emi
nim onu öldüreceğim, kendim de gözö
nünden kaybolacağnn., cümleleri ile ad
res yazılı bir kağıt zuhur etmiıtir. Ka
rnını öldürdükten sonra bulunamıyacak 
bir yere kaçını§ olmaaı muhtemel bir a
dama ait olmaaı pek mümkün olan bu 
efYB üzerine zabıta tah~~~ ~tlaınıf, 
keyfiyeti de müddelumumilige i:1'1?-" e~~ 
ııU~tir . Bu garip hadisen.in tahkikine no· 
betçi müddeiumumisi Ekrem Bey vazıyet 
etmiıtir. 

':_.ı.rıs 80.73.43 Mosko•• 10,30 
Nuy~r':, 9,27,114 Berlin 2.02.75 
~ıla.n • 2,43 60 Varıo•a 4,20, _ Bizim aöyliyecekl.,.imizi iddia ma

kama ıöyledi, benim müdafaa yapmama 
lüzum kalmadı. Bu karar yalnız bir _ma
sumun beraeti karan olmıyacak, fazıle • 
tin hiç bir zaman mahkum edilemiyece
ğini dürü•t bir memurun kin ve garazla 
Jekeİenemiyeceğini de i•pat edecektir. 

Demit ve mahk~ye ~ı.v<* ve?ldiği 
iddia olunduğu tanhte Mucıp Beym Be
yoğlu merkezinde o~ayıp ~rinci __!~~ 
emrinde olduğuna daır Emıuyet Mudur
lüğü derl<enarmı ibraz ebniştir. 

Sadi Rıza Bey de bu vadide bir kaç 
oöz s<iylemiş, müteakıben Reınzi Bey 
müdafaasını yaparak kendisinin randevu 
evlerinin ne açılmasmda, ne de kapanma
sında en küçük bir tesiri olamıyacağını, 
binaenaleyh bu babiıte kendisine para 
verilmeoin.in mantıkan da §ayanı kabul 
olmadığını s<iylemiı ve beraet talep et • 
mİJ!_İr. 

Mahkeme heyeti salonu boşaltarak 
keyfiyeti müzakere ebn.İş, bir müddet 
ıonra da karar tefhim olunmuştur. 

Karar hülaıa halinde ıu tekildedir: 
Remzi Efendin.in baıkasının suçuna 

tavanut ve başkasının suçunu lleıhil et
tiği sabit olmuh bu yüzden 6 ay müd -
detle hapse konulmasına, 3 ay memuri. 

Anasının yaygarası ile elden 
kıçın mevkut 

Evvelki gün sekizinci ibtısas mahke • 
meainden tevkifhaneye nakledil"#". eorar 
kaçakçılığı mahkumla~ından hmail ~ • 
ınmda biri yolda kendı anaı'.mn yapbgı 
yaygaradan istifade ederek ıandarmalar· 
rın elinden kaçmııtrr. Şehri~de be~d~r 
tesaıfuf edilen bu hadise üzer.ı~e . utun 
htanbul zabıtası harekete getırilmıf ve 
lımail 24 saatten kıoa bir müddet zarfın· 
da tekrar yakalanmııtıır. 

lsmaili götürmekte olan jandarmalar
dan Hasan dün ıabah lsmailin Uıküdar
daki evinde araıtınna yapmak üzere bir 
polis memuru ile a-iderken evin kapısın~ 
da lomaille karıılaşmışlardır. 

lsmail bu eınada sırtına bir yatak al • 
mıt evden çıkmakta idi. Bu vaziyette h
maili tanıyan Haıan hemen yaka11na ya
pışmıştır. Esrar kaçakçısı bütün çrrpın
malarına rağmen yakasını kurtaramamış 
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ve kelepçe ellerine. geçirilmiştir •. ls~l 
dün tekrar t~aneye nakledilmıştır. 

Para kaçakçılığı 
V amaya hareket etmekte olan Prense• 

Maria vapurunda etrafı kollayan muha
faza memurları bir kamaranrn iç kapısın· 
da Abdullah Efendi iıminde bir yolc11ya 
arkadaşı lbrahimin 600 leva vermek IU· 

retile para kaçakçılığı yaptıldannı gör -
mütlerdir. Memurlar derhal her ~irini 
de yakalamışlar ve ihtıaaı mahkemeaUıe 
•evkebnİll.,.-dir. 

Bir takım ecnebi gazetecilerin 
Türkiye hakkında llazetelerine 
v':_rdikleri malfunat ve havaclis üç 
zumreye ayrılabilir ••. 

~. - Çarşaflı kadınlar. Harem, 
Eyup mezarlığı; iki üç kadınlı, 
erkekler ve buna mümasil yazılar. 

Türkiyede cumhuriyet reıımı 
ile kadın hakkı hayata ve hiirri
yete sıalik olduğu için artık bu 
gibi muharrirler yalnız mezarlık 
aralarında veyahut Ayasolyaf!l n 
çedik papuçları içinde kalemleri
ni oynatmak mecburiyetinde kol
mı,lardır. 

2 - Her hangi bir cinayet, zel
zele, feyezan ve saire ... 

3 - Ecnebileri alakadar ede
cek, ve onları harekete geçi ecek 
heyecanlı ecnebi haberleri ... 

Bu tıynetteki ecnebi gazeteci
lerini biz lnsull memleket'mize 
gele/iği zaman daha iyi tanıdık. 
Mü#~ıs bankerin güne/elik haya
tına dair en hurda teferrüat i,.in 
boyuna Avrupa telgrafları isledi. 
Bugün bunu yec/i. Bugün su ıa se
lam vereli. Ôğleyin liMnca adam
la konuftıı. Ve saire ve saire ... 

Keneli/erini en alakadar eden 
havadis Zaro Ağanın sıhhati idi. 
Ayasofyanın bir taşının yerine/en 
oynaması ulak bir alçısının düş
mesi, bu gibi/ere Ayasolyanın in
hidam edeceğini bildirmek için 
kiıli geliyordu. 

Hatta bu müzelik camiin " tel
siz telefon" istasyonu yapıldığını 
yine Avrupa gazetelerinde oku
mu,tuk. 

Bittabi bütün ecnebi gazeteci
lerini bu vaziyetten tenzih el .• ek 
isteri;. içlerinde hakikatleri oldu
ğu gibi yazan, vazifelerine sac/ık 
kimseler vardır. Bunlar Türkiye. 
deki bütün yenilik harehetlerini 
günü gününe gazeteleriııe bilclir
mehten bir an için olsun çekinme
mişlerdir. 

Fakat mesela lran şehinsahı 
Hazretlerinin lstanbulu ziy~reti 
eıınasında her hangi uzah bir ha
diseyi istismar edenler ve lran 
efkarını t~vi~ edenler de yok cle
ğilclir. 

Tahrancla münteşir lttilaat gaze 
tesincle gördüğümüze göre $ehin. 
şah Hazretlerinin Istanl; :ı ftı· 
reti esnasında Maçkada çıkan e· 
hemmiyetsiz bir yangın ı ı .ı a 
büyük endi,elere sebep olmu1tur. 

Çünkü Ajans Britanya şoyle 
bir telgraf vermİftİr: 

İstanbul - İıan Şahı Hazretlcı inin 
halen ikamet etmekte olduğu Dolmabab 
çe mahalleisnde yangın zuh ur " ierek 
neticede 300 kişi evsiz kalmış ve takri. 
ben 250 bin Türk Jirası 7 ra~ ~. 

Royterin çektiği telgraf ise şu· 
dur: 

İran Şahı Hazretlerinin halen ıkameı 
etmeiı:te olduğu Dolmabahçe mahallesin 
de yakın bir yerde yangın olmu~. 4 kişi 
tamamilc yanmış, üç yüz kişi evsiz kal· 
mq ve tahmine nazaran mez·kUr yiilngın 
yarım milyon Tijrk lirası zarar ira• et -
miştir. 

Pehlevi Hazretleri ile beraber 
memleketimize gelen lranlı mes
lekdQflmız bunları aynen yazdık
tan sonra: 

"Bu yangın haberi telgralla 
bildirildiği uıman ben de Tahran
da bulunmUf ol•a idim sair efluu 
eibi fikrim perifQn olurdu.,, 

Diyor ve bunan siyaset sarguı
na bürünerek neJredilmeııinden 
dolayı teessüflerini söyliyor. 

Görülüyor ki iki satır bir tel
llral koskoca Iranda ne leci bir 
teııir yapmıştır. Ve bunıın sebebi 
de bir takım muharrirlerin hiiclise
leri izam etmek ve daima siyasi 
bir fekle bürümek husuaıınclaki a
leyhte ve taşkın fikirleridir. Bu gi
bi kimseler bilmelidirler ki bi
zim hu/aklarımız kiriştedir. Ve ne 
yaparlarsa derhal haber alırız. 
$ime/ilik böylelerine, sİy<l6ette faz. 
la gayretkeşlik yapmamalarını tav
siye etmekle iktifa ediyoruz. 

Mümtaz FAiK 

f Küçük haberler 1 
Vapurculuk tirketi umumi müdü· 

rü Muıtafa Bey perı!embe günü yeni 
alınacak vapurlar işite mqırul olma.lı 
üzere Fransaya gidecektir. 
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Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

I[ Öz dilimizle 1 ___ J 

Muhteşem oteller, lüks berberler, 
cennetten birer parça 

olan yerler müşteri bekliyorlar 
İtalyan kıtaatı Avusturya hududuna giderken 

duyulan heyecan 
O.ta Avrupa, Cermen, Latin ve 

S'av ırklarının birleştiği bir mınta
kadır. Filhakika ortada hudutlar 
vardır. Fakat ekseriya milli hudut
lar ırkları ayırmıyor. Esasen bu ırk· 
!arı sert bir çizgi ile biribiııinden 
ayırmak ta mümkün değildir. Bu 
mıntakada harslar biribiri içine iş
lemiştir. O şekilde ki birinin nere
de bittiğini, diğerinin nerede baş
ladığını tayin etmek kolay değildir. 
I• !yadan çıkarken Italyanlığın ne· 
rede bittiğ'ini, A1manlığın nerede 
baş1adığını tayin etmeğe çalıştık. 

lta!yanlığı Almanlıktan ayıran 
husu iyet, yalnız dil değildiı~ Ev
lerin yapılışı, tarlaların sürülüşü, 
bağların bakım tarzı, insanların 
giyinişi, hülasa bütün manzara 
gittikçe değişiyor. 

Sirmione'den şimale doğru Gar
da gö ünün kenarından ;Jerleyip
te T rento taraflarına yaklaştıkça 
böyle oldu. Garda gölünün garp 
sahilinde ltalyanlar taıafaından 
dünyanın en ,ayanı dikkat yolla
rından biri yapılmı,tır. On beş ki
lometre uzunluğunda olan bu yol, 
göl kenarındaki sarp bir dağı dele
rek tünel şeklinde yapılmıştır. An
cak karanlık bir tünelden otomobil 
ile geçmek zevkli olmıyacağı için 
muntazam fasılalarla göle pence· 
reler açılmıştır. Çok büyük masraf
iarla yapı'an bu yol, geçen sene 
hizzıot Mu ,,olini tarafından açıl
mıştır. Ga •da gölü Alp dağlarının 
eteğ:nde olduğu halde havası çok 
nıü\"yim olan bir yerdir. Gardensa 
denilen bu tünel yolunu geçtikten 
sonra göl kenarında limon ağaçla
rmın yeti,tiğini hayretle gördük. 
Gö! kenarındaki köylerden birinin 
adı da "Limone.,dir. 

rek asfalt yollar yapılmıştır. Sonra 
seyyahlar için her kolaylık dütü· 
nülmüttür. Bununla beraber, bu 
sayfiyelerdeki oteller bottu. Sey· 
yahlarm bıraktığı para ile geçinen 
bu memleket halkı büyük müşkü
lat içindedir. Bütün vesait bugün
kü seyyah kafilesi için çok fazla 
geliyor. Müşterisi az büyük oteller, 
lüka berber kalabalığı fakat müş
te ·i yok. Masaj, kuvaför, kazino, 
her ~ey var. Yalnız seyyah az. Bu· 
nun için de fiatler çok düşmüştür. 
içinde sıcak ve soğuk suyu akan i
ki yataklı büyük bir odanın gece. 
liği on altı lirettir. Büyük ve lüks 
bir melde bize günde yirmi beş li
ret, yani iki buçuk lira pansiyon 
teklif ettiler. Buna yatak ve günde 
üç defa yemek dahildi. Maamafih 
bu fiatler ancak asgari bir hafta. 
kalacak seyyahlar içindir. Bunun
la beraber, ltalyan Tirol'ünde otel 
ve yemek fiatlerıi çok ucuzdur. 

Avusturya hududu olan Brenner 
geçidi Merano'dan uzak değildir. 
Sabahleyin Merano'dan ayrıldık ve 
dağlara tırmanmağa ba~'\adık. Dal
maçya sahilindeki dağlara benzi
yordu. Fakat yollar çok mükem
mel. Bazan dağa çıkıldığı belli bile 
değil. Ormanlar içinden geçen yı
lankavi yoldan Brenner geçidine 
doğru ilerledikçe, külliyetli mik
tarda ltalyan askerlerine tesa
düf ettik. Bilhaasa bu dağın en yük
sek tepesi olan Giovo geçidinde 
kamp kurmuf bir çok asker vardı. 
Biz buralardan temmuzun ortasına 
doğru geçmiftilı:. On gün kadar 
sonran Viyanada Bafvekile karı:ı 
yapılan suikast üzerine ltalyanın 
Brenner geçidine elli bin asker 
aevkettiğiıri ga:ııetelorde okuyunca, 
lınn-ada tesadüf ettiğimiz aakerleıi 
hatırladık. 

Vikiteno'yu geçtikten sonra öğ. 
leden evvel Brenner' den hududa 
geldik. Orta Avrupamn sulh ve mü. 
aalemet noktai nazarından en has
sas hududu fÜphesiz Brenner'dir. 
Çünkü burası Alınanlİğı ltalyan. 
lıktaıı ayıran huduttur. Buraya vıtr
dığımız z~ on eüıı sonraki 
hadiseleri bilmiyorduk. T ıııbii tah
min edemezdik. Fakat beynelmilel 
münascbotle in gerırin!iği kar,ısın
da sanki kablelvuku bir hissin te
sirile heyecan duyduk. 

Gene cıgara kağıtları ... 
"Tütün içenlerin bir dileği,, baf· 

lığı altında yazdığım bir yazıya 
Tütün ve ispirtolu içki işleri çevir· 
genliğinden (1) şu karşılığı aldık : 

"Muteber gazetenizin (Öz dili· 
mizle) sütununda Tütün içenlerin 
bir dileği serlevhası altında M. 
Salahattin Beyin tütün paketlerine 
konulan sigara kağıtlarının ihtiya
ca kifayet etmediğine dair bir yazt
sı okunmu•tur. 

20 gramİık tütün paketlerine er· 
kekler İ<;in 30, 25 graınlıklara da 
35 yaprak kağıt konulmaktadır. 
20 gram tütünden 20 hazır sigara 
yapıldığı halde tütün içenlerin siga
ııalarını gevşek ve nisbeten ince sar 
mak istiyeceklerini nazarı itibare 
alarak paketlere daha fazla kağıt 
konulmaktadır. Bir paket muhtevi
yatı 30 veya 35 kısma ayrılırsa be
hn sigaraya yarım gramdan pek 
az fazla tütün isabet eder. Bu da 
hazır sigaranın takriben yarısıdır. 
Bundan daha ince sigara içmek is
tiyen1er 45 sigara kağıtlı hanım· 
lara malı.us tütünlerden kullanabi
lirler. 

Jnhis.ırh•.r idaresi tütün paketle
rine koydu~u kağrtlarırt adedini 
normal ihtiyaca göre tesbit etıni'
tir.,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Bu sözl"'e karşı diyeceklerimi 

bir iki dizi,',k yazı içine sığdırmak 
•ıterim; 

Deniliyor ki: 20 gramlık tütünle
re erkekler için 30,25 gramlık tÜ· 
tün/ere de 35 yaprak kağıt konul
maktadır. Bu ise cıgara ne kadar 
ince sarılsa gene yeter. Dün bir pa· 
ket tütün alıp üşenmeden yaprak
lannı 8aydım. 

Tütün 20 gramlıktı. Açtığımda 
içinden yalnız 14 yaprak kağıt çık· 
tı. Y anılyor muyun diye bir daha 
saydım. Ne eksik ne artık: 14 yap· 
rak! 

inanırım ki tütün çevirgenliği 
her pakete yetişecek kadar cıgara 
kağıdı konması için buyruğunu e
sirgemi'f değildir. Bu olsa olsa pa· 
kette çalışankırın İfidir. Az kon· 
mayorsa demek ki çalınıyor. işçi
lere biraz göz kalak olmakla tütün 
içenlerin ellerini böğiirlerincle bı· 
rakan bu ul•k telek uygun uzluk· 
lann kolayca önü alınır, sanının. 

M. SALAHA TTIN 

(!) Çevirgen- Müdür (2)Dizi- Satır. 

Hilaliabmer balosu 
Bu sene Hilaliahmer yazlık balosu 6 

eylül 1934 perıembe ak§amı Büyükada 
Yat Klübinde verilecektir. 

Açık te, kür 
z-cemi çok müflriil bir doiumdan 

yaptığı bazlkane b'.r ameliyatla lı:urtaran 
ve bana hem çocuğumu bem de refikanu 
bahıeden Ortaköy Şifa Yurda sahip ve 
müdiirii bazik kadın beldmlerimi2den 
Doktor Ahmet Asını Beyefendiye alenen 
teşekkür ebneyi bir borç bilirim. 

Milliyet serbayii: CEVDET 

illi 

Garda gölünden sonra manzara
tedricen Almanlaşıyor. Şimalde 
Tr.,nto teh, ine varıldığı zaman, 
.\lmanlık büsbütün tebarüz ediyor. 
Trento, Bolzano, Merano gibi şe
hirleri ltalyanlattırmak için Fa,ist 
hükumeti çok çalı.maktadır. Tri· 
yeste' de olduğu gibi burada da Al
manca kontJ?mak memnudur. An
cak hu memnuiyet Trento'dan Bol
zano'ya oradan da Merano'ya ya
ni fimale doğru ilerledikçe daıba 
zor tatbik elilebiliyor. Bununla be
raber, burale,rı ltalyanlattırmak İ· 
çin büyük gayret sarfedilmiştir. 
Herkes Almanca konuştuğu halde 
hiç bir tarafta almanca yazı görül
müyor. Sonra eski Alman isimleri 
ltalyanlaştırılmıştır. Fakat bu iş 
alelacele yapıldığından Alman a
sı'ları duruyol". Mesela eski Muller 
timdi Mullero olmuştur. Trento' 
dan sonra Bolzano'ya ondan sonra
da Merano'ya gittik. Buraları eski 
Avusturya Macaristan imparator
luğunun en maruf ıayfiyeleri idi. 
ltalya, sayfiyelerin eski şöhretle
rini muhafaza için büyük fedakar
lıklar yapmıttır. Milyarları sarfede-

Türk Sigorta Şirketi 

-

Hı.:rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
l Telefon : 4.4887 +5607 

Mill"vet'in Edebi Romanı: 2 la ve İstihfafla bakıyordu. 
Şaban efendi birden oğluna dö· 

nerek: 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Genç adam bir ıarhof gibi sen
deliyerek atağı indi. izbe odada es· 
ki sofra mutambasının hususi ko· 
kusuna maydanozlu köfteden çı
kan ekti bahar karışmıttı. Çiçekle
ri yıpranmıt mutambanın etrafına 
ekmekler ve tabaklar dizilmisti. 
Sapları paslı çarpık çatallar uz~k
tan ağzı boğazı tırmalıyan bir 
manzaradaydı. Bunlam rağmen 
Şaban efendi pek ittihalı görünü
yordu. 

Büyük ağzına koca bir ekmek 
parçası tıkıştırırken karısına anla. 
tıyordu: 

- Bizim 'dükkana uğradım. Ha
ni fU çartıkapısındakine.. Aylığı 
aldım •• Al tunu., 

Cebinden sekiz kağıt çıliararali 
Sabriye hanıma uzath. Ve devam 
etti: ___,,. 

- Dana öbilrünif alamadrli ..• 
Su bizim Klrkor dürlist adamdır. 
'Ay otuz 'dedin mf kira llazrrı. Ama 
ıı:avallımn batından dert eksik ol
tnaz., Yanındaki balıkçı lstavri ile 
~emelik olmuq•.,,., Adamcağız 

beni görünce : 
- Aman beyim - diye ellerime 

yapıttı! .. Meselenin esası, kanunu 
cezanın seksen beşinci maddesine 
temas ediyor.,, 1 
Mübaşir Şaban efendi alimane 

bir tavırla bıyık altı gülümsüyor
du. O daima evde karısına, kah. 
vede mnlııılleli esnafa kanunu ce
zanın maddelerinden, Mecellenin j 
fasıllarından demvurarak böbürle
nirdi. Zımnen hakimleri, müstan· 1 
tikleı-i, avukatları techil ederdi. Ba. 1 
zan cottuğu zamanlar - cebim· 1 
den on tanesini çıkartırım - diye 
yüksek perdeye çıktığı da olurdu. 

Bugün gene ukalalığı ve keyfi ü • 
zerinde idi. Kollarındaki parlak 
sırmalara mağrurane bir göz ata
rak avurtları titkin devam ediyor
du; 
• - Kanunu cezanın seksen betin

cı maddesinin yedinci zeyli .. bu 
meseleyi fıpın i,i, ayna gibi meyda
na çrkarır ama neyleyim .. avukat, 
avukat değil... 1 

Necat babasına bir nevi istikrah- 1 

- Benim oğlum - dedi - be
nim istediğim gibi bir avukat yetİf· 
meli idi .• Ama tam benim istedi
ğim gibi ... 

Bu telehhüften sonra 18.kırdıaı
nın mecrasını değittirdi: 

- Sen gene ne alemdesin? Çok 
dalgınlığın var üstünde! •• Gene mi 
beyit karalıyorsun .. 

Necat batını önüne eğerek ce· 
vap vermedi. Şaban efendi sözünü 
·bırakmadı: 

- Ben de gençliğimde aşık ö
meri, lişık Garibi çok okurdum. 
Onlara nazire bile söyler ııaz çalar
dım. Sesime de uyar yoktu. Amma 
ve lakin on sekizime kadar .• On
dan sonra iş değişti.. Bu meslek: 
beni çekti •. Bu yüzden malUınat 
sahibi oldum .. Gerek adliyede ge
rek mahallede parmakla gösteriliyo 
rum. - Elhamdülillah bugün üç 
dükkan iki ev sahibiyim .• Dosta 
dütmana kartı paşalar gibi yaşıyo
rum .. Aklın varsa sen de ciddi bir 
iş tutmana bak .. Ana baba insana 
kırk yıl baki değil.. Matallah kos
koca insan oldun .. Yarın öbür gün 
çoluk çocuğa karışacaksın .. Benden 
sana baba naaihati .. 

Yemek niha)"ete ermitti. Sahriv .. 

SAJ\7'A ,, 
il leminde 

IP!WJ!lt 
Avni Lifiji unuttuk. 
Geçenlerde Mehmet Ali Tevfik bey 

den bir mektup aldım. Bu mektupta 
merhum re•sam Avni Lifij'in vefatına 
teıadüf eden günlerde ressamlarımızın 
bu meslekta§a kartı lakayit kaldık
larından tikayet ediyordu. Bu haklı 
şikayeti okur okumaz. Büyük ölülerin 
ardmdan ağlıyan kadi~tinas nesillerin 
gÖzya§larını dü:2ündüm ve Avniaiz ka .. 
lan resim alemimizin bu ali.kasızlığın
dan utandnn. 

Bugün, eyliıl ayındayız. Avni Lifij'i 
bir haziran ayında gömmüıtük. Gerçi 
ölüleri hatırlamak için öldükleri gün 
bir vesileden ibarettir. Fakat bu ve•i· 
lenin üstünden bu sene için Üç ay geç
miı bulunyor. Avni Lifij, hocam ve ar
lı:adaıımdı. Onu severdim ve be~eni~
dim. Devrinde arkadaılarına faık bır 
tekniği ve hissi vardı. Geni§ ve derin 
bir adamdı. Resamlığı sathi bir boyacı· 
lık telakki etmemiı, kültür sahibi, dü· 
şünen, söy)iyen, yazan ve t~ mi.niıai .. 
le çalı:2an ve çalışmanın manasını a.1!'
lamıı lezzetini tatmış bir insandı. Şıır 
gibi renkleri olan vezinli ve kafiyeli 
tabloları vardı. içli ve hisli bir ıanat
kard•. Türkiyede devrinin en büyük 
rea.samiydi. 

927 de öldü. Arkadaıları birlikte 
çalışan, birlikte yetiten nesilden onun 
iomini duymadık. Bir defa ondan hah· 
ıcdildiğini işibnedik. 931 de ben Al.~~ .. 
kötkünde ressamları topladım. Oldugu 
gün onu yadetmek için bir konferans 
verdim. Ayni gün Avninin yakın ar .. 
kadaşlarından toplu iğne Me~et N~· 
reddin de onun ruhuna kartı guzel hır 
hitabede bulundu. O gün ben ve.Nu
red(''n merhumun dul kalan karısı ile 

' birlikte bir iki damla gözyaıile onun 
yokluğuna ağlaştık, o kadar; . 

Aradan üç sene daha geçtı. Bır d~
ha ne biz, ne de baıkaları ondan hır 
defa bile bahsetmedik. 

Mehmet Ali Tevfik Bey, bana o 
mektubu yazmasaydı, ben de ber gi
dip unutulanlar gibi onu hiç hatırlamı
yacak ve onun için şu üç beş satırı yaz· 
mıyacaktım. Halbuki onun toprakları 
üstünde dolaşan insanların onu hatır
laması bir vazifedir. Onu hatırlama· 
mak bir nankörlüktür. Yazık bize. 

Zaman, her şeyin üstünden süngeri· 
ni geçiren bir ailgidir. Fakat ktyme~, 
zamanın öldüremiyeceği 18.yemut hır 
varlıktır. Bu varlık karıısında susanla
ra ve unutanlara utanın.ak düşer. 

Avninin son vazifesi, sanayi mekte .. 
bi ile akademi sanayii tezyine hocalığı 
idi. Cenazeoinde yalnız sanayi mekte
bi talebesi bulunmuftur. 

ATlli Llfij 927 haziranının üçüncü 
rünü ıömuldü. Hafızası kuvvet~ ve ka
dirliııao karileıınrimden bu büyük ölü
yü kaybettiğimiz gÜnÜ bizim gibi nan
körlere hatırlatmalarını rica Mehmet 
Ali Tevfik Beye de onu hatırla-.na ve 
fU .. tırlan yazınama vesile ollluğu için 
tetckkür ederim. 

YENi NEŞRiYAT 

Utku 

Elif NACI 

Halkevininin çıkardığı bu kıymetli 
.-uanm 19 a......ı. e,-lül oayı11 da 
çduıufbr. 

Hedef 
Yunua Nüzhet Beyin 3 perdelik milli 

bir piıyai lııımit Halke9i tarafından net· 
reılilmi,tir. Tavsiye ederiz. 

Aınn umdeoi "MiLLiYET" tir. 

~--------~~~~ ABONE ÜCRETLERlı 
TUrkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayhiı •• • , • • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • • 7 50 14 -

12 ,, • • • • • • • 14 - 28 -

Gelen evrak •eri verilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar 10 kuru,tur.- Guete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyet• müra• 
caat edilir. Gazetemiz il&nlann mea'uJiye• 
tini kabul etmez. 

hanımın iri ve kulpsuz bir fincan
la getirdiği kahveyi de içip bitirin
ce Şaban efendi acele acele saati
ne bakarak gene bir hikmet yu
murtladı: 

- Tevekkeli vakit nakittir deme 
mi~ler .. Çok konu,tuk •• O kadar 
mühim i,Ierim var ki bir saniye bi· 
le gecikmeğe gelmez... Erbabı me
aalihi bekletmek eshabı faziletin 
karı değildir. Bu söz, Allah rahmet 
eylesin bizim merhum temyiz reisi 
Hacı Feyzullah efendiden kulağı
ma küpedi~.. Hatırıma geldikçe 
rahmetliyi daima hayırla yadediyo
rum .. haki kalan bu kubbede bir 
hoş sadadır .• Ne mutlu hoş bir sa. 
da bırakana .•• Ne mutlu benim gi
bi hot sadayı kulağının zarına 
nak,edene .. Ben bu cevheri işitti
ğim zaman senin gibi bir fabıem· 
reddim. Anlıyor musun ne dediği. 
mi 7. Bizim liıanıımzla sizin dill. 
niz arasında dağlar kadar farlC 
var. 

Necat az lialsın avazı çıktığı lı:a
'dar: 

- Seni bekllyen erbabı mesalilie 
acımıyorsan lıad seni dinliyehlere 
acı da artık sus! - diye ıbağırma• 
mak için kendini güçlükle zaptedf. 
yordu. Babasının t<apıdan çıktıfını 
görünce genit bir nefes aldı. 

Istıraptan gözleri kararmı,tı, 

Görünmez eller 
Dn gece yataktan kalktım. Ba

şım ağrr, ağzım paslı, vakit gece
yarısını iki saat geçiyor. Yatak O· 

damdan çıktım. Musluğa koştum. 
Yüzümü, başımı yıkadım. Biraz 
kolonya sürdüm. Bahçe üstündeki 
odaya geçtim. Pencereyi açıp bir 
sigara yaktım. Çiğ elektrik ziyası
nın altında odanrn manzarası dı
mağım kadar karma karışık. Yazı 
masasının üstünde dağınık kitap
lar, kağıtlar, bir köşede elbisele
rim atılmış, Öte tarafta bir kaç gün 
evvel yemek yediğim tepsi içinde 
tabaklar ... Konsolun üzerinde mey 
va tabaldarı .. İçi izmarit ve kül 
dolu sigara tablaları. Elektriği kı
sıp otursam daha iyi .. Dışarda meh 
tap var. Bu gece, benim sevdiğim 
kızın gözlerine benziyor. Yalnız· 
lıktan o kadar yorgunum ki .. hem 
böyle yalnız evde korkuyordum. 
Evet bu koca evde yapynlınızım. 

Benim başımdan bir felaket 
geçti. Bir kadın seviyordum; fa
kat aşkıma, kalbimin yüksek ve 
derin hislerine mukabele edemi
yen adi bir uzviyet kadını idi. Sa. 
cide, günlerce, aylarca beni kolla
rının arasında bir çocuk gibi avut
tu. Paralarımı yedi, emlakimi sat
tırdı. Çılgın, vahşi bir zevk ve se
fahat hvaası içinde başımız dön
müf ne yaptığımızı bilmiyerek ge
ce gündüz para yedik. içtik ve ye· 
dik. Paralarım tükenince bir sabah 
ehemmiyetsiz bir kavga ile Sacide 
yanımdan kaçtı. Beni böyle yap
yalnız, elim ve hicranlarınıla bat· 
başa bırakarak kaçtı. Günlerdir 
hastayım. lçimd ehicran, başımda 
uğultu, göğsümde hızlı hızlı çar
pan bir kalp var. Avbaşma daha 
yedi gün olduğu hlade cebimdeki 
para ancak seksen kuruş. 

Dün, akpma kadar yattım. Da
ha doğrusu döne döne, inliye inli
ye karyolamın içinde kıvrandım. 
O kadar mecalsizdim ki bakkala 
kadar ııidip peynir, ekmek alacak 
kadar bile iktidarım yoktu. Pence
remin ·önünde mahzun mahzun O· 

turup mendille gözyatlanrnı siler
ken kaldırımda Yetil entarili bir 
çocuk peyda oldu. Bu, komşunun 
çocuğu Şennin.. 

Mecalsiz ııealendim: 
- Şermin kızım, hastayım. Pa

ra vereyimde bana bakkaldan pey
•ir ekmek al. 

- Peki amca, alayım. 
Biraz sonra küçük kız istedikle

rimi getirdi; fakat yiyemedim. 
İki lokmadaıı fazla ağzıma k&ya
madun • Of of .• 8afımdaki bu hic
ran furtrnalarile "enim için yemek 
içmek neye ..• 

Önümdeki masada bir •ürü ki
tap ve bu bir yığın W.iirt nedir? 
Hatıralar .. Ve aşktan bahseden 
roma•lar. işte neticede benim gi
bi gençleri zavallı, tedavisiz bir 
hasta yapan aşk ve macera hika· 
yeleri. Bütün bu şeyleri toplayıp o
cakta yaksam, acaba içim ferahlar 
mı? 

Şimdi, (ne yapmalı~ım?) diye 
düşünüyordum. Annemı de bu .k.a
dın yüzünden darılttım. Kendıaı
ne mektup yazsam, muhakkak 
rcddedecek,benimle barıtmayacak. 
Alüfte bir kadın uğrunda paralrını 
tüketen sefil oğluna merhamet et
miyecek. Ölsem, nasıl öleyim. in
tihardan korkuyorum. Hastalanıp 

sendeliyerek merdivenleri çıktı.Ba
şını ellerinin arasına alarak derin 
derin daldı... Ruhunda duyduğu 
kırgmlık,çok vahim bir girdap gibi 
ba,ı dönen genci karanlık ka'rına 
doğru çekiyordu. Kendini yese bı
rakırsa bütün hayatı, kö,ebatında· 
ki Kasım ağadan bir demet may• 
danoz almak, mutpakta kıymayı 
kapan kediyi kovalamaktan ibaret 
kalacaktı. Evinde anasından baba
sından haylaz ve serseri bir çocuğa 
yapılan bir muamele görüyordu. 
Halbuki o, kendisini kelli felli bir 
Aksaray efendisi kalacak diye hır· 
çınlaşıyordu. Bu geri muhite, bu 
basit insanların arasına kendisini 
asla layık görmiyordu. O, ~u mu
hitten bu insanl~rdan kendi yüksek 
rıeviyesine kaf1ı bir ihtiraz, adeta 
bir hürmet bekliyordu. Mesela ma· 
halle kahvesinin önünden geçer
ken, kahvehane sahibi Tığ Murat 
Beyin ona teklifsizce: - Necat •• 
babana aelam söyle •• Bu aktam biz 
den geçsin .• , Bir aıızühalim var 
tla .. , 

Diye seslenmesini affolunma:ıı 
bir küstahlık telakki ediyordu. Vak 
tile meşhur Aksaray tulumbacı ha· 
yatında "Tıi Murat,, Unvanını al· 
mıt olan, kıllı göğsü. daima .. açık, 
keskin çatık katlı, flfm&n kulhan 
beyi azmanı bu bayağı adamın yü-

ölmek daha feci. 
Gece, sabaha kadar düşündüJJL 

Mehtabı seyrede ede düşündüın· 
Hiç bir tardtan ümidim yok· 
Hasta ruhuma şifa olacak bir ça· 
re bulamıyordum. 

Şafak söküyor.. Mehtap kat 
boldu. Fecrin yüzüme mavi bır 
töz gibi dökülen bu ışıkları içinde 
görünmez eller göğsümdeki hicrall 
ları yavaş yavaş çekiyor, eritiyor 
sandım. Biraz sonra günef doğdu· 
Sabahın sessizliği içinde bu reııl< 
ve ışık oyunlarını seyrettikten "'!' 
ra ıstıraplarım biraz hafifleın1• 
gibi yatağıma uzandım. öğleye 
kadar uyumuşum. Sokak kapısı:. 
nın çalınmasile uyandım. Posta ııııt 
vezzii elime bir zarf tutuşturdU· 
Annem şöyle yazıyordu: (OğluJll 
Şadan, başına gelenlerden habe~ 
dar oldum. Sana çok üzüldüm. Y 
ruz evde oturup düşünme. Hayır· 
sız el karıları için üzülme, istikbj· 
!ini düşün. Dayın sana burada do· 
gun maaşlı bir iş buldu. Kardet 
lerinle beraber seni bekliyorUj' 
Hemen trene atla, yanımıza gd: 
Hem sana bir kız buldum. iste 1

" 

ğin gibi mavi gözlü, sarı saçlı··İ 
Ortamektepten mezun. ismi Gii~ · 
de .. Vazifene başlayınca seni onut' 
la nitanlıyacağım. Gözlerini öpe
rim yavrum ! . . Gözlerim r.a· 
tarmı,tı. Istıraplı günlerin, hW 
ranlarla geçen gecelerin ıııa· 
vi sabahlı fecrinde ruhuında 
ki kederleri dağıtan görünmez el· 
ler demek ki benim bir tanecik aıı· 
neciğimin bana saadetler hazı!l~· 
yan müşfik ve büyük elleriymı• · 

O. N. 
,---

W!ZlillJ 
Bugünkü prograıll 

ISTANBUL : ı,.1 
18 :o pl&k neıriyab. 19 f.1eaut CeınU .•• 

• T-k~" tarafında."' çocuklara maaal. 19,30 ur 8· 
aiki nLtrıyab (Stüdyo taz hey~ti; Y •tar rıı· 
ve Emel, ve Rjfat Bey Belma, Meliha h•"(: •. 
lar. 21,20 Ajans ve borsa haberleri, 21,30 ce· 
mal Reıit, LaıinıalJ, lczet Neaih, Meaut 
mll heylw Qrafıaclan ldüik m•sUü. 
2ı3 Kh•. V ARŞOVA. ISU m. po•• 

18,50: Şarlalar. ıs,:ııı: Mut.tellf. ıe,.ıa. 1. 
nandan naklen piyano konaeri. 20: E.ieb•ı:,o 
20,20: Koro konseri. - Aktüali:l6. 20,40J Si"'' 
kont1"'inin d.eva~ıu. af .. : Mu..-he. ~lı 'bl'I" 
- Pliı.k ile °ClOC0-N'DA~, o .. nın (rorıc 'ile 
Ji) 24,0S: Mu.sahalte. 24.2t: Rf'kl&;mlal' 
konser. 24,38: Ecnebi lisanile kenferanı. 

Khz. PRAG. 470 m. t 16: 
Z0,18: Radyo piyeıi. 21: Muıahabe. 1 dto 

Piyano konıeri. 21,35: Musahabe. 22: :•bl'•"' 
orkealraaı. 23: Haberler. - Herrmano c 
mel takımı. 23.45: Haberler, 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. k••' 
13 - 15 Gündüz ne9riyah. 18: Karıtrk ~o: 

ser. 19: Haberler. 19~0: Notı:oi takırrt1• atı 
Oain .. ito. 20.zo, Plak. tt.45: 1'oaf•.,.•-..,ı.
s-...ıı. ır-.... 11t a: .. ,..... 1t.t•• 
aik k.,...uia ievamı.. !3: ffalkiri.r. 

545 Kbz. BUDAP!.S'l'E. 1150 m. al,..,.. 
19,45: Vere• ıiaan takımı. 21; Mu• ti•' 

21.15: BqCapeıte konser oıkeatraıı. 23ı 
herler. 23,18: Cazbaai. 

686 ~. •EtO(tAT, 487 m. d•" 
21: Muaalıabe •• 21.30: Bel ırat opera••0 

nakil. { 
ROMA - NAPOLI • BA •• l ı1,10' 1 

20,30: (Karı,ık konıer ). - Muaahaı,.. .,-.ı 
Pli.k. 21,30: Mus.ababe. 21,45: Karııık oP 
muıikiıi. - 23,15: Dan• muailôıi. 

MILANO - TORINO • FLORANSA iJ<i•i· 
21,45: Bir operet te'.mıili. - Dana ıttU• 

24: Haberler. . 
592 KM. ViYANA 607 m. •t''lı 

20,25 Ternıil, 21,15 Holz:.. takrrıır fıı dt• 
tnuaiki, 22 en netriyat, 22,10 Kon••' 9'J.-,O 
vamı, 23,10 Aktüalite, 23,30 Haberlet, 
Ors konaeri Bruckner, 24,20 plak. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. ,,,.,,. 
21Haberler, 21,10 Taranni, 22 Köylll 'J)ı.ff 

ki, 23,10 Müaahabe, 23,20 Haberler, 
Neı'eli muaiki. 

Khz. KONIGSBERG 291 m. l•';ıl 
21 Haberler, 21,10 3 cü o. Mol ••sa,.,,J•r 

Val'ner., 22 Gertrude Pit:ı:inser ta: jıilll 1. 
farkılar, 22,30 Ölmüı hak •e hu~~ • ,pof 
köylü temaili, 23 Haberler, 23,30 1u1!fl1 
23,45 Neı'eli konser. 

=-- .-rıJ-f 

zünü görmemek, hitabına tJlrıııı~ 
kalmamak için her aktam yo ~ıılt
deği,tirmek mecburiyetinde a ğif 
yordu. Kahvehanenin yolu~u. İetİ' 
tirse bir sokak atırı gene sın'~ıl' 
ni bozan bir manzara veY• •jtdi· 
karşılatmaması mümkün .. d:fe,iııl 
Evinde anasının yedinci sul diJIİl' 
ha.bası mübaşir Şaban efen JıD" 
yavelerini dinlemek dah~ ~~ lı~ 
laydı? .. içinde doğup büyud 5;ııit' 
muhitin her manzara, her •e~jııİ lı~ 
!erini titizlendiriyordu. Muhı .,, 0ıı' 
kadar yadırgamak için hılk~t1

0Jd~· 
müstesna bir istidat verıt11~bt1 iti'. 
ğuna kanidi. Etrafını saran di~iJl1 

eanların hiç birine benze!1'~ yııııı· 
gördükçe mnzlumiyetine '~da Jıİ~ 
yordu. Anasıyla bile ruhu t{ıttl6 
münasebet göremiyord11••• jstlt 
babası?... işte bu noktada lçiflJe 
istemez biraz bocalıyordu· ,eıı 

d. •. b"r ses :i· 
ititmek ifıteme ıgı 1 d" in O• 
- mübaşir Şaban efen ın 0ıı~ 
!usun ! - diyordu - k Jıı', 
da yabana atılmıyaell k k0Jıı.i 
zekası vardı. Harıfleri pe ulltl ,e
hkla seçemediği halde kd1 re1' ''; 
zadan, Mecelleden bahse 

1 
~ ı:ns.tıP 

hil mahalle halkını mM .~tea•')" 
hayran edebiliyordu. f ~cililı e 
bir iruan olduğu halde a~ 

-BitmeJ•--



• 
1· 

~aideli lf, alumaı: 

Ayakların hava 
alması için 

. Yazın üzeri atkılı, sandal hiçi· 
~ayakkabılar giyiliyor. Bu ayak
~ bılar bir çok hanımların ayak
ka rııu bozmakta ve nasırlar çı· 
y l'lınaktadır. Filhakika ayakların 
~n bava alması lazımdır. işte 
~ un için üzeri delikli ayakkabı
' r giyerseniz daha iyi olur. Hem 
hYaklarınız rahat eder bava alır, 
"ıtı"';n de haf parmaklarınızın ke
lt~leri dı~arı çıkıp ayaklarınızın 

ilerini bozmaz. 
y Şık ve zarif hanım bu nokta• 
a bilhassa itina etmelidir. 

kurumuş mürekkep lekesi 
~ Ah yumurcak oğlan yok mu?. 
b-'ıı Yazarken mürekkep tişesine 
~r, kolunu çarpmış... Haydi şişe 
Ca ıırekkebi ile beraber apar topar 
be 11tın parkenin üzerine. Mahdum 
h 'I Yal'Bmazdır amma akıllıdır da 
~~ni.,. Bakmıt gören olursa azar 
ltiıtecek, liğenin üzerine kilimi ç.e· 
tal:_rınif •.. Bu sabah hizmetçi or. 
~ı süpüreyim derken koskoca
k • ınosmor mürekkep lt.i.esini 
~fetıniş... Silmiş, ovmuş amma 
Ilı Para eder? Miırekkep kuru· 
kalıt, bir türlü çıkmaz.. Nasıl çı • 
't rınalı şimdi bunu? Hizmetçiyi 
chf-baneye koşturuverin biraz, 

111 °re alıversin. Parkeyi su ile 
ico'ltıktan sonra üzerine Chlore'ü 
it.~. biraz dursun, sonra bir fır· 
hi ıle sıkıca fırçalayın. Üzerine de 
0~a-ı:. cila sürdünüz mü eskiden 
~ da hir leke olduğunu bile bile· 

'tkolsun •• 

'}' ~ka:rıda güzel blüzlerden bir 
Pıt b ~~IJtune görüyorırunuz. Bu se
~ 1ıızler bilhassa modadır. Blüz· 
lı~~ her rengi giyiliyor. Beyaz 
lı; er, siyah blüzler, mavi blüz- . 
~!/~0k giyiliyor. Ve büyük zevke 

., 

.................. ~ .................... _ 
Şuıradan ... Buıradaın 
iP 'ATLAMANIN ZEVKi VE FAIDESI 
ip atlayın küçük hanım. HanımeF endi ..• Vakıa kaynananın plajda İp 

atlaması biraz; garip biraz tuhaf gö rünür amma, olaun, Kaynanam 
plajda atlamaz; da bahçesinde atlar. Bahçesinde atlam~ da eude 
taılıkta atlar ..• 

Atlamak kafidir. Niçin biliyor mu.unuz? Vücudü inceltmek, daha 
güzel yapmak, daha ceuual kılmak için ..• Dünyada genç kızlar ue kadın
lar iı;in bunun kadar gÜzel, bunun k adar istifadeli bir spor yoktur. ip at. 
layan kadının bacaklanndaki adaleler kuuuetlenir. Kamındaki yağlar e
rir. Göğsü derlenir toplanır. Velhasıl ideal bir kadın olur. Rejim yapaca
ğım yemek yemiyeceiim diye kendin izi zora sokacağınıza böyle uücudü 
kuuuetlendirecek sporlar yaparsanu: çok iyi olur. 

KULRENGI ELBiSELERLE GiYiLEN CEKETLER 
Külrengi elbiMler çok moJcdır. Falttıt. fim<ll aonbahd. Külrengi el· 

biselerle bir de ceket ıriymelr lô:ııım. Falttxt nasıl ceket? Ne renk ceket? 
Bu elbiselerle siych, yc}ıut koyu ma ui ceketler iyi gidiyor. Ve bütün flk 
hfltıım!.r böyle ceket kullcnıyor1"r ..• 

SAÇLAR NASIL SiY AHLAT ILIR? 
Siyah aaçlılann san saçlara, """ ıın saçlıların aiyah saçlara İptilaları 

uardır. Hoı bu sene zaten koyu renk li saçların daha ziyade moda olqca
/iı kuuvetle tahnrin ediliyer. Ceuiz suyu ile saçları yıkamak, koyulatmak 
için kafidir. 

DENiZ KENARINDA MAKYAJ YAPMALI MI? 

Aman deniz kenarınıla makyaj jyi değildir. Yüzünüzü gözünüzü Faz
la boycryım Jemeyin. Bir denize ,P.rip çıktınu: mı maskaraya döne.....U.i:ıı. •on hel. rimel hw taralıng/JI bale fll"· Gö:xl-rüt~ Yflflcrmr. Deniz ..,..,. 
rınhı en iyi boycr tölatin varılalu be)Nlliır. Ydlli yaittnNdtr. Yıınık Vİİ· 
cutlar üzerinde san S<ıflcr ue bilhas aa sarı kirpikler ve sarı tüyler daha 
hoı görünmektedir. 

-

1 1 
hıkll clbıseler L u s.::ne 

çok moda 
ilikli elbiseler bu sene çok mo

dadır C-:i\ ve arkası battan ata· 
ğı ilı!..!I .,;ı,;.,eleri herkes çok be· 
ğeniyor. D«ıinıd .. rın bilhassa sı
yah, iri olmasına ıtina etmek la· 
zımdır. 

Mıhtum Bey yUzUgU 
yutuvarinca 

Gene bu mahdum Bey .. Hep bu 
mahdum bey .. 

Kız kardeşinin parmağında ma 
vi boncuklu yüzüğü görmüş. Sana 
böyle ciciler alıyorlar da bana ni
ye almazlar diye kızı bağırta bai;;ır 
ta parmağından yüzüğünü almış. 
Kız yüzüğü geri alacağım diyt. Ü· 
zerine gidince ağzına atmış .• Al
dmdı ... Verdindi derken yü:ı:uğü 
Y«lnıllmtt mı? .. Cam da kıymetli
dir, ağlaya ağlaya ben yüzüğü yut 
tum diye içeri girdi... Gördün mü 
üzüntüyü! 

"- Ya midesi delinirse .. Ya ba 
ğırsağı patlarsa.. Maazallah ben 
ne yaparım sonra ... Doktor da ce
hannemin bucağında... Gördünüz 
mü a dostlar evladımdan olaca
ğun. ..• ,, 

Bu kadar teli.ta lüzum yok ha
nımefendi .•. Yiyeceği şeylerin için~ 
biraz pamuk atın ve yutturun .•• 
Pamuk midede yüzüğün etrafını 
sarar, mahdum bey de tehlikesiz
ce çıkarır .•. Haydı artık merak et. 
meyin ... Bir feycikler olmaz •• , 

et ediyor. 

Uyku 

Blüzlerle beraber giyilen etek
liklerin bilhassa ayrı ve zıt renk
lerden intihap edilmesi lazımdır. 
Mesela beyaz blüzle siyah etek
lik, koyu mavi blüzle beyaz etek
lik giyilirse göze daha hoş gö
rünüyor • ........................ _. ....... _ ..................... am ......................... Bllll ............. -

S aç dökülmesi 
j 

' 

zamanı -· Bir günde kaç saat 
.~ .. uyku uyumalıdır? 
~~~ilde kaç saat uyumalı? itte disine göre bir uyku saati vardır. 
I\,.~· ıual ki içinden zor çıkılır. Fak~t :'-':8-ba ne kadar uyk-.ı insa· 
~i ın kendisine göre bir uyku na kafıdır? 

~~~dır. Eski bi~ lngiliz darbı meoeli 
lleder gece on birde yatar. d k' E k ~ er ı: r ekler için sekiz saat, 

._. t beş buçuk altı oldu mu k d nl . . d k 
"'~ti lrÖzlerini açar ve kalkar se a 1 ar ıçın ° uz saat, budala. 
ı. . atetler... lar için on saat uyku lazımdır.,, 

~;d~ beyi sabahleyin mek • Fakat bu darbı mesele göre 15iin 
~ ~- ~lttirınek için muhelclıak de on iki on üç ve hatta öğle ye. 
t' l\ib~da.n ıürllklemek li.zımilir. meklerinden sonra yapılan kestir-
~ ~, ~lliençler için sabah uyku•u meleri de hesap ederseniz on dört 
' ' 'l •dır. Bir türlü gözlerini a- saat uyku uyuyanlar için acaba ne 

• ~ demeli? 
~ ... 

'llt ~tiııı h Fakat muhakkak olan bir şey 
~l\ 11,,.~ anımın iti yoktur. Bı · , 
:ı~ "'Un... varsa 0 da 8 • 9 saat uykunun bir 
~· ~İi~u gelin hanıına ne dersi- insan için kafi olduğudur. Çünkü 
~~ g" il.tek akşam lambalar ya insanların ceddi olduğu iddia edi-
r. tih:l~rini uğu,turmaya baş • len ve zekaca insanların dununda 
'ıtı~111 nıy., falan hacet yoktur. bulunan maymunlar bile günde 8 

Ilı; "el'g~aktan gösterin hemen u· saat uyumaktadırlar. Buna 0 ka • 
'ııj te~~ .. Gündüzün de öğieler dar alışmışlardır ki hatta hayva • 
lıı.. ~ti U kuçük hanımefendi haz nat bahçelerinin çok geç kapandı 
~\ lı.}'ııy udan kalkmaz. Fa~uı· ğı günlerde maymunların sabah • 
~~lir lJ sola döner uyur. U)•a. leyin iki saat geç kalktıkları görül 
s'itli. t ~r uyanır gene uyur. müttür. 

~~tb,hı.,"~rıkalı rüyalar görür. Maymunlar bu kadar az uyursıı 
. q· "a.ld Yın saat sekizde kalkan insanlaı'ın da hiç olmazsa bunlar 
~ ~ blıd e hanıın.,fendinin de kadar olması !az mıdır diyenler 
'>o ?tı.ıııı br. Nasıl oluyor da ge • vrdır. Fakat insanlar kafaca daha 

r · ~iltiiu.kadar uyku uyuyabi- çok yorulurlar. Bunun için 9 saat 
luyor ki herkesin ken- uyku kafidir. Plajlarda geniı kenarlı şapkalar çok modadır 

Saçları kuvvetlendirmek 
için neler yapmalıdır? 

Aman yarabbi, hanımfendi bir 1 
ıaçını taramıya görsün! Alimallah 
tutam tutam dökülüyor •• 

Acaba neden dökülü~·:.r böyle? .• 
Bir defa tabiat. Sonra sıcakla • 

rın da saç dökülmesine müthit te
ıiri vardır. Çünkü sıcaktan mesa. 
mat açılır ve saçların kökleri gev
şer ve onun için bir defa taradınız 
mı ıaçlar tutam tutam elde kalır .• 
Saçları kuvvetlendirmek için ne 
yapmalı? •• 

Evvela saçların dibini her za • 
man iyice ovmalı... Masaj yapıl • 
malı •• Bunun için saçları parça par 
ça ayırınız, diplerini güzelce oğuş
turunuz. Bu masaj adeta saçları 
yerine perçinler, dökülmesine ma
ni olur. 

Ah eskiden ne iyi imiş kadınla. 
rın saçları hiç dökülmezmiş. An
nemin saçları kolan gibi maşallah 
aman nazar değmesin... Şimdiki 
genç kızların saçları acaba neden 
böyle dökülüyor •. 

Çi:.nkü annem masaj yaptırırdı. 
A A A ••• O zaman masaj ma

lum mu idi.? Malumdu ya. Ne zan 
nettiniz .• Dadım her gün oturur an 
nemin başını katırdı. Çıtır çıtır 
saçlarının diplerini kırardı. On • 
dan değil mi ki timdi kolan gibi 
saçları var ••• 

Fakat timdi asri küçük hanımın 
dadısı yoktur ki otursun onun ya
nına; koysun batını dadısının di
zine! Hem oğdursun, hem kafıt • 
aın! 

Küçük hanım saçlarını kuvvet • 
lendirmek için her gün onları sert 
bir fırça ile fırçalamalı. Bu da 
masaj yerine geçer. . • Hem saç • 
)arı yumufak hem de parlak olur. 

Durun, aklıma gelmişken size 
güzel bir de tampuan tarif ede • 
yim. Dört yumurta sarısını güzel· 
ce dövün. Çalkalayın. iyice çal . 
kalayın! Her gün bunu içseniz ne 
olursunuz? Turp gibi sağlam de
ğil mi? İşte bununla batınızı yı
karıanız, saçlarınız kuvvetlenir ve 
dökülmez. Bundan ucuz fampu • 
van da cansağlığı ! 

Onun için gençliğinizde saçla
rınıza çok dikkat ediniz. Bunları 

öyle her rastgelen ilaçla boyaya
yım demeyiniz. Bazı ilaçların fil
hakika tesirleri olur. Saçlarınıza 
güzel bir renk verir. Fakat çok 
geçmeden saçlarınızın döküldüğü 
nü görürsünüz. 

Gençliğinizde saçlarınıza la· 
zım gelen itinayı gösteriniz. Onla. 
ra iyi bakınız. 



Adana güzelleşiyor 
1 ....... ' 

Şehrin genişleyen cenup kısmında yeni 
kübik evler ve mahalleler yapıldı 

'Atlanatla bir cadde 

:ADANA, (Milliyet) - Adana· . 
& bu sene umulmıyan bir sıcaklık 
\'ar, Halk buram buram ter dök • 
ıınektedir. Cumaları Mer.ain ve Ka
rataf plajları Adaına halkı ile dol
ınaktadır. 

Şehirde aktam Üzerleri çalgılı 
Seyhan ve Yıldız parkları ile o ci
'Vardaki Millet ve hükumet civarın· 
Claki Belediye bahçelerine bir akın· 
Clır hatlar. Bilhassa halkın botuna 
giden tey bu bahçelerde içkiye mü· 
aaade edilmemesidir. Adanada bu 
bahçelerden başka vakit geçirecek 
bir yer yok gibidir. Bunlar da ol
masa Adanada gece ilenıleri çok 
sönüktür. 

Karpuz., ü:r.üm bolluğu 
Bu sene Adanada karpuz ve Ü· 

ıtüm bolluğu fevkalade bir dere
ceye gelmittir. En nefiı üzümün 
kilosu dört ve bet kuruttur. Karpu
zun da kilosu iki kuruftur. 

Otobüı rekabeti 
"Adana ile kazalarına ve içe) Vi

layetine otobüı ıeferleri artmıttır. 
'.Adanadan Mersin, Tarsus, Ceyhan 
Karalafa kırk ve elli kuruta gidil
mektedir. 

Spor ve tİyalTo 
Adana spora ve nezih tiyatro sa· 

nalına kartı çok yakından alaka • 
Clar olan çalıtkan bir gençliğe ma· 
liktir. Burada hemen hemen halka 
ayda bir müsamere verilir ve her 
hafta spoll hareketleri olur. Adana
Cla Halkevi tubelerinden maada 
dört spor ve bir temsil kulübü var
dır. 

Hayat ucuz. 
Adanada geçim bir çok vilayet

lere nisbetle çok ucuzdur. Meseli 
lokantacılar arasında bilhassa bu 
sene müthiş bir rekabet ba,lamış
tır. Birinci sınıf lokantalarda et ye
mekleri 15, sebze 1 O kuruşa, ikinci 
ıınıf lokantalarda et 10, sebze 5 
lcuruta yenmektedir. Etin kilosu 
35 kuruttur. 

Belediyemiz. 
Adanamızın çalıtkan belediyesi 

tehrin dahilindeki yolların bir kıs
mını yeniden yaptırmıttır. Bir kıs
mını -da tamir ettirmektedir. Yeni 
istasyon hükumet caddelerini ve 
daha bazı mühim yolları a~ofalttan 
yaptırdı. 

Şehrin bütün caddeleri ağaçlarla 
aüalenmit olduğu için çok güzel 
manzaralar vermektedir. Şehir bir 
kaç seneden beri cenup tarafına 
doğru genitlemektedir. Hali vakti 
yerinde olanlar tehrin bu kısmına 
çok mükemmel derecede kübik ev
ler yaptırmakta ve araalar satın a]. 
maktadııdar. Bu yaptı~rlan evler 
sahiplerinin bütçelerini s:ırsmıya • 
cak bir fiatle meydana gelmekte· 
dir. Bu yüzden Adana yeni yeni bir 
çok mahalleler kazanmıttır. 

Buğday ve ko:za 
Bu ıeneki buğday ve kozalar A

dana çiftçilerinin yüzünü güldür • 
mektedir. 

Sı vısta bir kaçakçılık 
SiVAS, (Milliyet) - Şehrimi

ze getirilmek istenilen bir sigara 
kağıdı kaçakçılığından inhisar i • 
daresinin her an büyük varlıklar 
gösteren memurları haber alarak, 
munların yakalanmasına çalıtıl . 
mıttır. Gürün'den atların semerJe
ri içerisindeki famanların yerine si· 
gara kağıtlarını doldurarak bura- . 
da satmak üzere 2338 defter, 170 
hin 674 varak sigar akağıdı geti • 
ren Gürünlü Sadık ve arkadatı fb. 
rahim yakalanmıtlar ve üzerlerin-

' den bir tabanca ile 8 ku.-.un çık • 
~ıştır. 

Gene hunlarla alakası görülen 
Kavali köyünde Cemal ve Yusuf 
adlı iki kaçakçıda da 449 defter, 
32777 varak ıigara kağıdı ve 40 
gram yumu,ak dinamit ve fitil ya
kalarunıttır. Bunlar ihtısas mahke
mes ne sevkedilmitlerdir 

Deni:r.li memleket ha.tanesi ıert abibi Hamdi ve nisaiye doktoru 
Burhanettin Beyler senelerce karnın da büyük bir ur ağırlığı ta~yan A
l"le Hanım isminde bir ihtiyar kadı nı bu rahatsız. vaziyetten kurtarmıs
ı:rdır. Kentlisine yapılan ameliyatı an sonra ~file. Hanımın karnın: 

. dan otuz altı kilo ur alınmış ve kad ın yukarıkı resımlerde görüldüğü 
gibi, karnının muazz?m şişkinl~ğintl en kurtulmuş tabi~ ?ale . gir'!"İffİr. 
Alile Hanım Denizlı hastanesınde dokt.orla~ın kendısıne hılm ıle bü
yük bir ,elkat ve nezaketle muamele ettıklerıni söylüyor ve teşekkür 
ediyor. 

MiLLiYET SALI 4 EYLUL 1934 

• 
Alpullu pancarcı
larının tayyaresi 

lzmitte deniz yarışları 
1 •••••• 1 

Ad konma mer aıimi çok 
heyecanlı oldu 

Halkevinin tertip ettiği deniz yarışları 
körfeze emsalsiz bir manzara vermişti 

EDiRNE, (Milliyet) - Edirne
liler, 30 ağustos zafer ve tayyare 
bayramını, her yıl olduğu gibi, hu 
yıl da emsalsiz tezahüratla geçir. 
diler. Dokuz buçukta kumandan
lık dairesinde yapılan tebrikittan 
aonra belediyeye gidildi. Belediye 
kapısı yanında ve cumhuriyet mey
danı kartısında hazırdanmı' olan 
kürsüye çıkan mülazim Şükrü B. 
(Ba,kumandan muharebesi) nin 
haflangıcından ordularımızın lz. 
mire dayandığı güne kadar geçen 
harp vekayiini anlattı ve alkı9lan
dı. Müteakiben Cumhuriyet orta. 
mektebi batmuallimi Ihsan Bey 
Tayyare cemiyeti namına söz ala. 
rak karada ve denizde daima za. 
ferler kazanmıt olan Türık ordusu. 
nun yarınki hava muharebelerind .. 
de terefler kazanacağını wyledi. 

lzmit deniz. müsabakalarına Saat birde tehitliğe çelenkler 
konuldu ve 16 da ta)'Yare meydanı. lZMlT, (Milliyet) - lzmit hal
na gidildi. Burası on binlerce hal- kevi spor komitesi hatta Ağır ceza 
kın biriktiği koca bir saha olıııut- reisi Nail bey olduğu halde memle
tu. Umumi müfettit lhrahim Tali ket gençliğini harekete getirmek 
beyefendi ile müfettişlik erkanı yolunda değerli faaaliyet göster· 
vali Salim özdemir heyle vilayet er mektedir. Bu cümleden olarak cu· 
kanı, kumandan beyle zabitan ve ma günü büyük deniz müsabakala
hir bölük piyade ile Al pullu, Şeker rı ve eğlenceleri tertip edildi. 
ve ispirto fabrikaları müdürü Ali Ouübahri ve müstahkem mevki 
Şefik beyle memurlarının mühim kumandanı Liva amiral Mehmet A· 
bir kısmı, fırka ve belediye reisleri, li Paşanın himayelerinde olan bu 
halk mümessilleri, ilk ve O. mektep müsabakalara halkımız timdiye ka. 
ler talebe ve muallimleri teref ve dar hiç bir spor hareketinde ve 
tehametimizi göklerde uçuracak müsamerelerde görülmeyen bir a
tayyarelerimizi selimlamağa gel- laka gösterdi. lzmit bugün büyük 
mitlerdi. ' bir spor bayramı yatadı. 

ilk sözü Ali Şefik Bey söyledi, Paşa hazretleri programın tanzi-
müteakiben Ankara Ziraat Enstitü- minde yüksek bir denizci atkile en 
sünde tahsilde bulunan Şinasi he. küçük teferruatile alakadar olmut 
yin nutku dinlendi; derken Trak. ve hunun semeresi müsabakaların 
yanın müetesna hatibi Mebus Şeref ba9tan nihayetine kadar tam bir in
beyin aksaçlı dinç başı göründü ve tizamla devam etmesile kendini 
selim vaziyetinde dizilmit olan göstermiştir, 
kahraman askerlerimize doğru Mü&abakalara evveli yüzmeler· 
cephe alarak Mehmetçiğin parlak ) haşlandı. Sivil kulüple11 arasın
süngüsile ve tarihlere sığmayan da 100. 200. 1500 arkaüstü, hay· 
imanlı göğsile kazanılmıt olan te· rak yarıtı ve uzun bir mesafe cihe
refli bir bayramın bütün bir heye- tinden dalmayı lttihatspor, atlama 
canını dalga dalga yayan yüksek müsabakasını da idman yurdu. 
hitabesi sürekli alkıtlarla dinlendi. gençleri kazandılar. Ayni müsaba
Şeref, B. Ekrem heyin kumandası ·kalar askerler arasında tekrar edil· 
altında ufuklarıımızdan fÜzülerek di. Bunda da Hamidiye, Mecidiye 
aramıza inen ve Basri, Burhan, ve Deniz kumandanlığı efradı de· 
Sadık, Alaeddin ve Kemal beyler rP.cc aldılar. 
tarafından idare edilen 7-9 numa· Günün en heyecanlı müsabaka
ralı iki tayyare arasında Hotozlu ıını yelkenli dinkişarpı yarışları 
bir gelin gibi süslenmit olan tay- teıkil ediyordu. lzmitte ilk defa ya-
yareyi itraet ederek: pılmakta olan yelken yarışına 15 

r . . 
~ .:._~~-:::--- -

ait bir kaç intıba 

ten ziyade tekne hazırlanmıf, de
nize şimdiye kadar lzmitte görül
miyen bir manzara ile süslenıni,ti. 
Çok müsait ve sert bir rüzgarla ev
veli 20 metre murabbaı yelken ta
fıyan lttihatspor'dan Nazmi Oğuz, 
deniz yüzba,ısı Rifat, yüzbatı Os
man ve yüzbatı Remzi beylerin 
tarpıları kottular. Neticede Nazmi 
beyin Oğuzu birinci gelmif, fakat 
hakem heyetince ayn ayrı favuller 
yapıldığı iddias.ile bu yarış sayılma
mıttır. Küçük dinkiler arasındaki 
yarıtı lttihatsopr' dan Muzaffer be· 
yin zaferi kazanmıttır. 

Harp kikleri yelken ve kürek ya
rıtları çok heyecanlı ve zevkli ol
muttur. Yağlı direk, ördek kayma 
müsabakaları halkı çok güldüı•dü 
ve eğlenceli oldu. 

13,30 hatlıyan müsabakalar her 
an biraz daha artan zevk ve heye
canla 18,30 za :kadar devam et· 
mİf, neticeden ben.es memnun ol
muttur. Müsabakalrm sonunda 
Mehmet Ali pil.fa hazretleri kaza. 
nanlara alkıtlar arasında mükafat
ları tevzi ettiler. Yelken ve küı-ek 
birincilerine Kütahya mamulatı 
çok zaııif vazolar hediye edildi. 
Ve halk çok iyi bir gün geçirerek 
dağıldı. 

Halkevi spor komitesi on bet gün 
sonra lstanbul deniz sporcularını 
davet edere'k büyük bir deniz mü
sabakaları tertip etmek tasavvurun
dadır. 

"Alpullu bacasından çıkan du- ---------------------

, 
....... (.. ı uşler 

Edirne-/ staıl oul 
Yolları 

(Başı 1 inci sahifede) 

rüyorlar. Şark tireni ateş pa~ 
na. lstanbul Rıhtım Şirketi Jııfll 
katlar nasıl bir facia itliyse; ~~ 
ron Hirı/in (~anıma göre) çiıJİI' 
olan bu da ondan aşa kalm(IS-

3 O b .. l . _.ı·,ııı· - to us er tertemızu ı Jıi 
Vagonlar; ama kaçıncı met> 
olursa olsun pisin pisi ... Bu /ıO' 
dar pisliği dünyanın hiç bir r:; 
rinde göremezsiniz. Onlar · 
mı:r.ı kadife koltuk değil, leı rtt' 
leş. Bulaşık bezine laf çıkarttJfl 
dantellerinin üstündeki milır0P
ların sayısını ne merhum ~ 
kare, ne Je Ayniştayen hestıP • 
de171e:r.ler. Apteısaneleri •.• ıef' 
lim. ,_, 

Sıhhiye Vekiiletimi:r.in ılil: J • 
li görüşüne sunanm, ki bu ~
tanbul ·Edirne tir enleri birer~ 
hat tehlikeleri.-lir. Kontrol 

1
,. 

kolaydır. Bugün haber alıp ,ii· 
mizliğe kalkışsalar, seksen~ 
rertle gene temi:r.leneme:r.. ~ 6' 
için ne vakıt ister.ıııe gidilıP I 
rülebilir. . . iti· 

4 - Otobüsler yepyenıdı~ 
Vagonlar, Firaon Totanko 
devrinden kalma. 

Ve saire, ve saire.. pl"Iİ' 
Türk otobüsçülerin rakİ Jeır 

başarmaları hep bu ötürüler ~ 
Jir. Bu bo:r.ukdüzen kumparı 6' 
sıyı da alıp Türk/eştirmek ,,e··/r 
tekiler gibi güzelleştirmek. "."oı. 
sek nafia ülkülerimizden bırı )İı 
sun.Halk; çabuğu,ucuzu, ıe~' ,. 
ve kendine karşı saygıyı is~'~· 
Otobüslerde bunların hepsı JD 
dır. Ve Ş. D. Kumpanyaııfl ı 
bunların hiç biri yoktur· b 1110 f 

Ve bu kumpanya bütün 11 ,.ııY 
rı yalnız. Trük Trakya hatla 
da yapıyor. 

Mühim bir not: ıı~ 
Bu gerçekleri söylerken ~ıf' 

da sevgi ve övgü ile hab~r j 11 
yim ki bu tirenlertle vazıfe 11, 

ların hepsi çalışkan, temiz ıJe ~i; 
:r.ik insanlardır. Biz bunlarırı tıi'· 
birinden şikayet etmiyoru:r., flll' 
tün ıö:r.ümü:r. kumpanyan"jıtl'" 
merkezine ve anlayıpız k 
nadır. 

Aka GONDoı 
Aka Gündü:ı Beyiıı 

dünkü yazısı 

Evkaf Müdürlüğü izafıı.ıt 
veriyor ... .. 

0
p 

lıtanbul Evkaf müdürlug~od•' 
dün bir mektup aldık. Aka Gu _,.. 
Beyin dün gazetemizde çıkaJI y lı' 

ol•" sına ait bir cevap ve izah 
mektubu aynen neıırediyoruz '.

1 9
3'1 

Muteber gazetenizin (3 Eylu ,i•J' 
.hl" .. b 'Ik _.1.jfe ., tan ı nus asının ı ŞIP• pdiP' 

muhterem Aka Gündüz Beyef• ..,ııll", 
Görüııler naıru altında Y°' el '1 
mektupta (30 Ağustos 934) Z-! ,Jiı' 

man Türkün inan dolu kalbinden 
fıtkıran bir imandır.,, Aydın - Tire yolu Meyva mıntakaları i · · · ı · tenvır " ramı geces.ı mınare erın t ,, 

mcdiğinden bahis buyuru~uY0~,;r 
yüce bir gecede minareler•" . del 
edilmemesini hiç bir kim•••'" '/f' 

Dedi. Sürekli alkıtla11 arasında 
Umumi Müfettitimiz lbrahim Tali 
beyefendi tarafından kordelisı 
kesilen tayyarenin dümeninde tah· 
lanmıt bir kurt resmi, 19 numaralı 
(Alpullu, pancarcıları) ibaresi ile 
kırmızı zemin üzerine beyaz boya 
ile i,lenmit olan ay • yıldız bütün 
·hir halkın yeniden cotmasına ve 
(yatasın Ulu Gazi) seslerinin deh
,etli bir uğultu halinde yükselmesi 
ne sebep oldu. 

Artık Alpullu, tayyaresinin genç 
pilotu makinesinin ha,ına geçmitti. 
Mutlak bir zafeue kavu'1lcağından 
emin olan bir kartal gibi homurda
narak meydanı dol&fll dalota Edir· 
ne ufuklarına doğru yükseldi. Ar· 
dr arası kesilmiyen tiddetli alkıt
lar arasında Selimiye minareleri
nin üzerinden geçerek vilayet hu
dutlarını dolattı, konfet yağmurla
rı halinde demet demet ve renk 
rıenk beyannameler attı. Beyenna· 
menin birinde fU ibareler okunuyor 
du: 

(damlaya damlaya göl olur. Bu 
a~lar sözünü unutma. Tayyare i
çın, adam basına . n-iinde on para 
verirsen günde 35000 lira eder ki 
bir muharebe tayyaresi demektir. 
Bir senede 366 tayyaremiz olur. 

Gayret et kaııdet gayret .. Su u
yur, dütman uyumaz!,, 

Mehmet BEHÇET 

Ofta gizli nufus 
OF, (Milliyet) - Son af kanunu 

mucibince kazanın mektum nüfus. 
lan kayıt ve tescil muamelesi ikmal 
edilmi,tir. Yapılan tetkikat netice
sinde (42500) doğum tesbit edil
mi,tir. Kaydedi~en vefiyat tenzil 
edildikten sonra (11000) fazlalık 
görülmektedir. Bu suretle kaza nü
fusu (86000) ne baliğ olmaktadır. 

Yeni açılan yol memleket Bir Alman profesörü ve 
iktisadi yatı bakımından muavinleri tetkikat yapıyor 

ehem · eti haizdir AYDIN, (Milliyet) - Garbi 
mıy Anadolu ile Karadeniz sahillerin-

.AYDIN, (Mi~liyet) - Aydın deki meyva mıntakalarında tetki-
• Tıre yolu 26 agustosta açılarak kat icrasına Ziraat vekaletince me-
ilk otomobiller geçirilmittir. d"I y··k k · t t• mur e ı en u se zıraa ens ı· 

O gün sabahleyin Nafia sermü- tüsü meyvacılık ve sebzecilik mü-
hendisimiz Kemal Beyle hu yolun t h f .. ·· D GI · he 
l 

· h d .. e assısı pro esoru r. eıs rg 
zmır u udunda Köpru ovasına b h · d t"ru· · _. ı 

k d ·d k D d Ak ve era erın e ens ı ası ... an a-a ar gı ere omuz ere ve • 
l rından Alaettin ve hu sene mezun. tepe< eki •on çalıtmalan gördük. 

Ameleler davul zurnalarla ça· !arından Tahsin Beylerle Aydına 
lıtıyorlardı. Gece de bu suretle gelerek mücadele müfettiti Nadir 
çalıttıklarıru öğrendik. ve ziraat müdürü Tahsin Beyler. 

Yolun hu kısmında saat 16 da le temas etmiş ve hep birlikte dört 
otomobillere geçit hazırlanmıf ve gün meJgul olarak Aydının muh-
Tire kaymakamı Gafur Beyin bl\~· telif tip ve şeraitteki incir bahçe. 
lığı altında lzmir nafia ba,mü· !erine, Sultanhisar portakallarını 
hendi:ıi Nuri Beyin de dahil oldu- ve Nazillide de pamuk istasyonu 
ğu 1 O kitilik bir heyet otomol1il • müdürü Celil Beyle temaı ederek 
)erle A~dına gelerek yol filen a pamuk tekıir metotlarını tetkik 
çılmı~ur. etmif ve bilha11a meyva ağaçla • 

Heyet aktamı Aydında geçir· rınm idareıi ve hayatı sıhhatlerinin 
dile.- ve belediyemiz tarafından muhafazası esasları üzerinde ilmi 
misafir edildiler. mütalealar teati edilmiş ve tetki-

Dün Aydın valisi Fevzi Beye· katını bilahare rapor etmek üze
fendi, yanlarında fırka reisi E • re buradan ödemi'e gitmittir. 
tem Kadri, belediye reisi Nafiz, 
halkevi reisi Neşet, umumi mecliı Profesör ve arkadatları öde
azasmdan Ahmet Emin, başınühen mişten lzmire oradan da Ayvalık, 
dis Kemal Beylerle muhabirimi • Edremit yolile lstanbul üzerinden 
zi de beraber alarak y eniyoldan, Karadeniz fındık mıntakasına gi-
Tire · Ödemi' - Birgi üzerinden deceklerdir. 
Bozdağa giderek Bozdağa gelen """'""""""_""" __ ....,""""""""""""""""""'"' 
Ba,vekil ismet Pata Hazretlerine 
vilayetimizin şükran ve ta:ı:imle • 
rini arzetmişler ve pata ile bera • 
her Ödemite gelerek hususi tren -
le lzmire gitmitlerdir. Heyet bat • 
vekil Paşa Hazretlerinin uğurla • 
ma merasiminde bulunarak Aydı
na dönmüşlerdir. 

Tireden geçerken Tire beledi
yesi heyetle çok alakadar olmut 

ve belediye salonunda sabah kah
vealtısı vermiştir. ' 

Y eniyolun Tire ve Aydının zi
rai , ticari ve iktisadi ilerlemesın· 
de büyük tesir ve yardımı olacak
tır. 

Yol üzerinde köylülerimiz bir 
çok yerlere tak kurmuşlar, davul 
zuı nalarla geçen heyetleri selam
lamışlardır. 

.. • . .. b okt•'• ••' ru gormeyecegıne fUP e Y ~ 00..-
Jdd .,. 

nız mesele muhtacı izah o .. ıı<" )il 

kendilt:.rine izahat itasına Joı 
ıetim. . ,.ıe".' 

O yükıek gecede Cami m'"" ı••'" 
nin bazıları vakıa biraz ge<; . 0ı f 
edilmiş ve minarelerinde t.•~"1'~,I,,.~ 
rülmeyenler de tasnif harı<• r/ı.; 

ıur- > 
camilerden ibaret bulunmuş di I" . 
terem Aka Gündüz Beyef~~ ~ 
ala takdir buyururlar ki .ıeıı ~fi 
Bayramı ıı-ibi çok takdir ve 1~·'~ 
layık bir g:ecede hatta Nfe·~erd' .. 
iktisaden yükselmesine aıt 11 ~_j 
Je &eceleri minarelerin tell~ "'

1 

tifa edilmeyerek mahyalar lı" ,i',~ 
suretile de Evkaf Meınlelıe~ Iıii':r 
zifcsini ifaya koımuştur. .,;r .J 
gecede Dairesini tenvir ed•" ;"il" 
tekkül, minarelerde bet. ':",;ili~ 
yaktırmaktan çekinmeY-~ ,. .• 

huıuota tasarrufu hatırı,,. ~ ~ ' 
mez. Aka Gündüz Beyefell •"#';ti ' 
sasiyetini takdir eder ve

1 

t İÇ;ıı -, 

bir daha geç kalmama• ·Jj1' 
• da' ··( eden tedabirin alındıgın• 1,,,.ı 

meselenin tavzihine tiis•Jll .· 
-.;..ı;;"' rum. af~. 

lıtanbul Evk 

ojssı ., 
AYdının elektrik pr ~~~ 

AYDIN, (Milliyet) Veiı;.ıeıı 4i ' 
Elektrik projesi Nafı.a ;,.de', 
bazı tadilat lüzuı_nu ıl~ ıeııeıı ~ 
mitti. Belediyemızce 11 "elı. ,ı 

· t krar ı • )at yapılarak proje e yitti' 
gönderilmiştir. On bef d"lıJe ~e 
zarfında vekaletten taı. 1 

11el•' 
si beklenmektedir. ProJel oıiİ . 
mez bütün tesisatı derbbab;de 1 

.. te• ı t saya konacak ve mu kİ"e e 
B .. t"" "'" olunacaktır. u un 

• • 1 .... ' • 
t.ras~s~ t •• ,.. ...... n :.r 
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Acenteleri 1 Karaköy Köprübaıı 
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~-. ' 
ismet Pş. Hz. nin seyahatfarı 

lı~vekil ismet Pf. Hı:. nin lzmir seyahatlan intibalan: 8afvekil Göl· 
riik'te otelin önünde yavrularla bir arada ve köylülerin dileklerini din-

lerken ..• ---------------------

o 1 t.s!._LISTE 

l iskele iie 
ViLAYETTE 

Kapatılan 
Gazeteler 

~ 1 

• 

jı 

Duba arasında 
Ztvallı bi;k;~yağı sıkı
şarak ağır yaralandı 

L ~ÖPrünün Adalar i•keleainde dün ..,. 
"'it çok aclkh bir vaka olmuJl:ır. Onula 
~ete satan Ko•ti Efendi kızı Madam 

etiskinin sol ayağı işkele ile duba ara
~~"- •ıkııı pblmıfbr. Zorlukla bacağı 
L~I"" da ağır yaralı olduğundan 
._.!&neye kaldmlmııtır . 

Deli mi? 
V t:VVelki gece 5aal lıir buçıılota Eyiipte 
fı,. ~ekkeai halkı acı çığlıldarla ııokaia 
~. lilrnıılardır. GeceyanH ne olduğunu 
, ılırıiyen halk etrafa kofUıarak acı çığh
tı~ •ebebini araınotlar ve öğrenmiılerdir. 
A.\l <>zirtekke•inde 11 numarada otıran 
""-vut HüJeyİn oğlu Yaıar: 
._ Bodrum katında yangı ırvar .. diye 

-·~ . . ı çıktığı kadar feryat elmekte maf• 

'-liUoeyin oğlu Yapı:rm evine ~~er 
~tııın kat üzerinde taban direğıi ile 
~""ne taht.ali arasına küçük bir kaç 

l~ Paı;asının yanmıı ve oôndürülmüı 
Qldu· · b" ·· ·· d ~ &unu görmüşlerdir. Bır ıç yuzun en 
t.ı. ~ı heyecana veren Yat"" hakkmda 
"<lltikata baılanmıftır. 

Ağaçtın düşen çocuk 
Q~ ~tihte Dülgerzade mahallesinde cami 
~ ilrınch sakin Ali ismindeki ç~uk 
~<>r cadde.inde medrese bahçeaındeıı 
·~ ~acından yere dü~ ayağınd.ı 

ı...ıundan yaralarunııtır. 
Çarpan otomobil 

~~İiPte oturan 63 yatlarmdaki Hüoe
'tfendiye !Oför Mehmedin i..ı-in
~ ~415 numaralı otomobil Bahçelı:apı· 
ş.; .. l"Çtten çarpmıt ve yar.ı.mı,ıır. 

ot Yakalarunıttır• 

t Pıçakla tehdit 
'-. ~~de Mollafkı mebıUHinde Solu• 
' ~'.'ku§unda 11 numaTada oıw:an .Ha· 
~'ti.eti memurlanndan NUUlll Suley• 
<L· l::.fendi Bülbülderesindeki sünnet .... ,. ' . 
~ "1ıiinden evine ptmdrte iken aynı 
fı.ı -ııeııe 14 nuınarada oturan Ali tara• 
~'11. kendi•ine bıçak çekildiğ-ini iddia 
"'!ti.. Tahkikat için Ali yakalanımttır• 

Kavga 
-~P•tada Apkgöz çıkmazında 19 
~ ada yorgancı Davut Efendi ile 
~.~ıi ishak, Osküplü Salih Efendi ile 

~ ~-h başlamıılardır. Kavga ~~nda 
<ı.1. l::.fendi zabıtaya müracaatla iki kar· 

I . ·~ ara! clı" "'' ... ndalya ile başından y a gmı 
hı.ı. ~ etnıittir. lıhalı: ve Davut Efendiler 

~ .~.h-Qj -""'şla.·dır. 

r rııavuna kayalara çarpıp 
,ı t parçalandı 

'/. '"'•iki gece sabaha karı• çıkan fırtı· 
,i~ 'ı llo•tancı sahillerinde bir kaza ol • 
Jf ı._~~iday yüklü büyük bir mavuna 

' ~· llu. Çarpmak •uretile ~"":'.'ş:. 
1 'l' &daylardan bir kısmı deıuze dökul 

ı'~ 
1 Sıl! L ·----
11 a;. t\ıdar bir parça kırıldı 

\ "••lıaç !':Ünden beri ağır ve sıkıc.•. ıek.il 
tı' ~ç.. ı:" eden 11caldar, nihayet dun bır 

' ..,. d >ıhruı, sabahleyin yarım •a: t ka· 
~tnlı bir yağmur yağmııtrr. 

\ "'- afih dün öğleden sonra hava ~e
~ .. v"'' .... sıcaklık kendini gÖ•termıı· 
"'d •rilen ınalumata ııöre. hava açık 

• devam t'decektİr. 

Şantaj yapanlar hakkında 
takibatta bulunulacak 
Bazı ııazetelerin matbuat kanununa 

muhalif hareketlerinden dolayı V eloiller 
Heyeti kararile kaaptıldığıru yazımıtık. 

Vekiller Heyetinin 8 • 8 • 934 <tarih ve 
1115 numaralı kararı dün lotıanbul Vi
ıayetine tebliğ edilmiıtir • 

Bu karal'da deniliyor ki: 
"lktısadi vaziyetimizi tefViı ett:kleri 

ve mali müeneselere kartı pntaj Y"P • 
t.klan cihetle B..:.kan Tfoaret, Ticaret 
Gazetesi, Lavi Kipas, Maarifi umunJİye, 
Tü..ıciye izciler Birliği, Türi<iye ihracat, 
Kazanç, Görüı, lkt.ıadi Türkiye, Milli 
Ticaret, Türkiye Ticaret ve Türt. Sana
yi ve Ticaret gazeteleri matbuat kanu • 
nunun 50 nci maddesi mucibince kapa .. 
tılmııtrr. 

Bu karar dün bu gazete ve mecmua
ların sahiplerine tebliğ edilmiıtir. 

Bunlar artık çıkmıyacaklardrr. 

l •tanhul Vilayeti muhtelif müessese • 

!ere şantaj yapan fahıslar hakkında tid • 
detli talcibatta bulunulmasını alakadar • 
lara bildinnif!ir. 

Jındarma umum ~. umandanı 
Şehrimizde bulunan jandarma umum 

kumandanı Kiznn Pa14 dün vilayete ge
ıere1< jandarma .kumandanlığı dairesinde 
meşgul olmuştur. 

Üç aylıklar 
Dullar, yetimler ve mütekaitlerin üç 

aylık maaılannrn peqembe gününden ;. 
tibaren muhtelif ıubelerden dağıtılma11· 
na baılanacaktır. 
Maaı sahiplerine zorluk olmama11 için 

cüzdanlar numara sırasına konmuıtur. 
Emli!k ve Eytam Bankaaına cüzdan· 

lannı kırdırar.ık para alanların borçlan· 
nı yenileme muamelesine dünden itiba ... 
ren başlanmııtır. Banka borçlannı ye • 
roliyenlere üç aylddarını vermCtedir. 

ilk tedrisat 
Kadroları 

(Başı 1 inci sahifede) 
Müdürlüğü emrine ve:ilen 50 taşra mu· 
allinıi lstanbul kadroınua tayin edilecek· 
tir. . . _., dii 

Yeni kadrolarda muallimlen t.,..,şe · 
ıürecek fevkalade bir v":'i~ yoktur .. 

Yerlerini değ-iştinnek ırtıyen muallun
lerden vaziyetleri tetkik edildikten son
ra, mÜmkün olanların iıtekleri yapıla .. 
caktır. Yeni kadroda, talebesi çok olıru
yan ilkmcktep baımuallimlerine de sı~ıf 
verilecektir. Fakat !.tanhul mekteplenn· 
de talebe fazla olduğundan, kendilerine 
eın:f verilen baımuallim mahduttur. 

Mübadele 
Komisyonu 

(Başı 1 inci sa~ifede) . 
mübadele suretile Yunanı&tana gıderek 
Y tabiiyetine geçmiş:er ve bilahare 

unan · ··b dil d" 
T .. ,k· eyA gelerek gayrımu a ıye .,. 

uı ıy • y .b .. 
tabii vesikaH almışlardır. una.n ta. u • 
yetine geçen bir kims~_in ~t~b~ı vesikası 
.,ıarak tekrar Türk tabuyetıru ihraz e! • 
mesi kabil olmadığından bunların vesı • 
kalan iptal edilmiştir. 
Anıavut ırkına mensup olan ve Yuna

niıtanda mal ıahibi olan 6 • 7 mü&lü~
nın mübadeleden isti&n~larına kaT;:ır verıl 
rniı ve bu kararlar da teıçil edilmiştir. 

Hukuk f akülteıi dekanlığı 
Hukuk fakültesi Dekanlığı için 

Profesör Samim Beye yapılan tek
lifi, mumaileyh kabul etmemittir. 
Fakülte dekanlığına profesör Sid
drk Sami Beyin tayin edilmesine 
muhakkak nazarile bakılmakta
dır. 

• 1 

Dünkü hava 
Sıfır derecei haran.le ve deniz ıevi

yeoine indirilmit barometre bu sabah : 
saat 7 de 752, 14 te 751,5, derecei ha
raret saat 7 de 20,S, 14 te 26, azami 
hararet 19. 

Rüzgar mütehavvil esmiıtir. Azami 
sürati saniyede 7 metreye çdmııştır. --·-
Fransız denizaltı gemileri 

gittiler 
Limanımızda m.isafir bulunan FranJız 

donanmaHna mensup Atalante ve Vea
tale denizaltı gemileri kumandan ve za
bitleri ıerefine evvelki akıam Fransız Se
firi M. Kanwnerer ve refikaoı tarafından 
T arabyadaki yazlık ikametgahlarında 

danslı bir Juvare verilmiıtir. Suvarede 
htanbulda bulunan Sefirler ve Sefaret • 
haneler erkanı ve Fraıuız ıkoloni•inden 
bir çok kimseler bulunmuf!ur. 

Denizaltı gemileri dün akşam Bizert'e 
gitmek üzere fonannnızdan bareket et • 
miılerdir. 

SPOR 
' 

Vefa - Kumkapı 
ayrılıyorlar mı? 

Aldığımız maliimata nazaran üç sene 
e...vel birleıen Vefa • Kumkapı kulüpleri, 
bu iki te:;ekkülün birleşmesinden mat • 
liip netice alınamadıimdan ayrılmak üze 
re bulunmaktadır. 7 eylül cuma günü ..,. 
bah onda kulüp merkezinde yapılacak 
fevkalade heyeti umumiyede bu ayrılma 
kararı alınacaktır. 

1908 sene.inde tesis edilen Vefa Ku
lübü bilhaHa futbol ~abasında gösterdi
ği mütemadi say ve gayretile memleketi
mizin birinci .,ruf kulüpleri araamda yer 
alınıt bir teşekküldür. Kumkapıda öte • 
den beri güreıte teferrüt etıniftİr. Her 
ıiki kulübün memlekete verdiği kıymetli 
gençler çoktur ve ıerefli bir mazileri var 
dır. 
~~~~-o~~-::--~-

3 milyona yakın 
Gizli nüfus 

(Ba§ı 1 inci sahifede) . 
murlarla birlikte bugünden ıtiba
ren daha geni' mikyasta kayıt mu
amelesine devam edeceklerdir. 

Bir kaç hattadanberi şehrimiz
de bulunan ve mektum nüfus i9le
ri hakkında İstanbul vilayetinde 
tetkikat yapan nüfus umum mü
dürü Ali Galip Bey dün ak9am 
Şark vilayetlerinde tetkikat yap· 
mak üzere tehrimizden hareket et
miştir. 

Ali Galip Bey şehrimizden ha. 
reket etmeden evvel bir muharri
rimize verdiği malômatta: 

Şimdiye kadar 3 milyona yakın 
gizli nüfusun kaydedildiğini bil
dirmit ve bir buçuk aylık mühlet 
zarfında pek çok giz.li nüfusun 
meydana çıkacağım da ilave etmit· 
tir. 

Muğlada gizli nülua 

MUCLA, 3. A.A. - Gizli nufuı vaka
larmın kaydi için bir eylülden itibaren 
meriyete giren kanunun tatbikatına ait 
iıler hakkında ııörüımek üzere meriı:e
ze bailı köy muhtarlariyle nahiye mü
dW.leri mel'kezde toplanarak görüfmÜt· 
ier ve direktif almıtlardrr. 

Adanada gali nüfula mücadele 
ADANA, 3.A.A. - Gizli nufu•larm 

tescili için diindenheri tehrimizde ve 
kö}•lerimizde çahpmya bA§laıuıuşıtrr. 
Şehir ve köy rr.uhtJıır.lan Cumhuriyet 
Halk fırkaamda toplanarak gizli nufu•· 
lann tescili iti üzerinde görüşmüşler 
ve kendilerine kanunun mevzuu anlatıl· 
ınıf!Jr. 

ZA YI - 1934 •ene•inde almıt oldu· 

ğum askeri diplomamı ve Münire H. la 
Muammer efendiye ait nüfu• tezkereleri· 
ni zayi ettim. Yenilerini çıkartacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur. Mehmet 
Muhıin, Iımail Muammer, Münire Ha-
nnn. (2304) 

.... _Han. Tel 22740 -----1!! 
Trabzon yolu 

VAT AN vapuru 4 Eylül SALI 
20 de Galat arıhtımmdan kal
kacak. Giditte Zonğuldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon, Ri. 
ze'ye. Dönütte bunlara ilaveten 
Sürmene, Ordu'ya uğrayacak-
tır. (5329) 5769 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 5 Eylül 
CARŞAMBA 19 rla Sirkeci 
rihtımmdan kalkacaktır. (5401) 

Qli: .................. ... 

Devredilecek ihtira beratı 
" Ziftli mürekkibattaki zift mürekke

batına ait isli.hat" hakkındaki ihtira i
çin lktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü. 
dürlüğünden iatihaal edilen 19 Ağuıtoı· 
1929 tarih ve 1084 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiği hukukun bu kere bat· 
kasına devir veyahut icara verilme•i 
teklif edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la malilmat edinmek isteyen zevatın Is· 
tanbul'da, Bahçekapuda Tat hanında 

·43.48 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (2159) 5546 

Süleymaniyede Kirazli Me•cit Jokağın 
da 30 No. lu hanede mukim iken ikamet
gahı bulunamıyan Fuat Arif Beye : 

l&tanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Sovyet Ticaret mümeHilliğirun Talat 

Hü•eyin ve Fuat Arif Bey aleyhine is
tihsal eylediği Sultanahmet sulh hukuk 
mahkemesinde 8-7-933 tarih ve 932-1952 

numaralı ilama müsteniden 22,40 lira 
mahkeme masrafının icra masraflarile 
birlikte tahıiline dair adresinize gönde
rilen 8-8-934 tarihli ödeme em.'"İnin Mü
baıiri tarafından verilen meıruhata na· 
zaran o adreste olmadığınız anlaşılarak 
ilanen tebliğaC icrasma karar verilmit· 
tir. Tarihi ilindan itibaren bir ay zar

fında borcu ödemeniz tetkik merciinden 

~emyiz veya iadei muhakeme yolu ile ait 
olduğu mahkemeden icranın ıreri bıra· 

kılmasına dair bir karar gitmedikçe ceh· 

ri icra yapılacağı yine bu müddet için

de mal beyanında bulumaz•aııız hapisle 

ıtazyik ve hak.it.ata muhalif beyanatta 

bulununanrz hapiıle cezalandırtlacağı

n~ 934-836 No, icra emrinin tebliği ka .. 

zanna kaim olr.>ak üzere ilin olunur. 
(2311) 

Istanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 

Tamamına iki bin yüz on altı lira elli 
kuruı kıymet takdir edilen Erenköyün
de Süadiye mahallesinin taıh tarla so
kağında eski 34 mükerrer yeni 20 N o.lu 
birinci katı ki.gir diğer katları ahşap 

maa bahçe hanenin tamamı açık arttır
maya konulmuı olup 15.9.934 tarihinde 
şartname•i divanhaneye talik edilerek 
7-10-934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstanbul Dör
düncü icra dairesinde sal1ılacaktır. Art
tırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, 
belediye vakıf icareai müşteriye aittir. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiıbeşini bulduğu takdirde i
halesi yapılacaktır. Aksi halde en son 
arttırarun taahhüdü baki kalmak üzre 
arttırma onbq gün daha temdit edile
rek 22-10-934 ılaribine mÜgdif pazarte
si ıriinü aynı saatte en çok arthrana iha· 
le edilecektir. 2004 No. lu icra kanunu· 
nun 126 ncı maddeline tevfikan ipotek 
oabibi alacaklılar ile dijer alikadarlarm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklannı ve hususile 

faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev· 
rakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildinnleeri lazımdır. Aksi 
halde hnkları tapu sicillerile sabit olma
dıkça ıatıı bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Alilkadarların iıbu mad
dei kanuniye ahkftmına göre hareket et .. 
meleri ve daha faTla malumat isteyen
lerin 934-1376 do•ya numerosile memu· 
riyetimize müracaatlan ilin olunur. 

(2308) 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden; 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan ec

nebi ıirketlerinden Romanya tabiiyetli (Hriso-Veloni Bankası) bu kere müra• 
caatla Şirketin umumi vekillerinden Ale ksandr Panciri Beyin istifa ettijini bil· 
dirmiıtir. Keyfiye~ ilin olunur. (2315) 

Ankara Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun olmak şartile 2039 çift ~eme
ni 5 • 9 • 934 tarihine müıadif Çarşamba g.ün~ sa~t on dortte 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. lsteklılerın numune ve ev

safını görmek için her gün ve pazarlığa karışmak için de ilk 

teminat makbuzu ile mezkur gün ve saatte Ankara Müstakil 

Tabur karargahında müteşekkil Komisyonumuza müracaat -

!arı. ( 4767) 57ıt 

Lise ve Ortamektep mezunu Hanımlara 

Altın Bilezik 
Tafaillt için Çapada Selçuk Kız San'at Mektebine müracaat 

edilmesi. (53051 

Yükaek Orman Mektebi Rekt6rlllğllndon : 

Orta Orman Mektebi talebe kad
rosu dolmuştur. Müracaat edilme_ 

5765 • 
mesı. (5302) 

AVUKAT İSTENİYOR ---ı 
Mah;ye yalnız abonman olarak 200 lira geliri olan iyi bir vilayet 

merkezindeki yazıhanede şerik aıfatile çalışmak iıteyen genç ve yani 
avukat veya avukat1ık ıa!Ahiyetini haiz ztıvatın Beyoğluada Roma ote· 
!inde 11 numaraya sabahları nat on kadar ac•le mUraca•tları . [2301 

Sirkeci Gümrüğünden: 
2 kilo 500 gram sahipsiz İpek mensucatın 25 Eylül 

934 gününe müsadif pazar günü saat 14 de Müdüriyetimiz

de satış komisyonunca bilmü zayede satılacağmılan talip o-

lanların yevmi mezkiirda pey akçeleriyle birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 4879) s110 

Urfa Belediyesinden: 
19866 lira 82 kuruş bedeli keşifli otel ve sinema bina

larının münakasa müddeti 25-S-934 cumartesi günü hi

tam bulduğu halde talip zuhur. etmediğinden 9-9-934 pazar 

günü pazarlıkla ihale edilmek üzere on beş gün müddetle 
d<':ha temdit edildiği ilan olunur. (5391) 

Gayrimübadiller Taktiri Kıyın, t 
K@misyonundan~ 

5 Eylül Çarşamba 1700 num~. radan 1750 numaraya kadar 

6 ., Perşembe 1751 ,, 1800 ,, ,, 

Karar numaraları yukarıda yazılı gayri mübadillerin 

vüzde 25 hesabiyle bonolarını almak üzere hizalarında İşaret 
~dilen günlerde komisyona müracaat etmeleri. (5406) 

1 Inhiıarler U. Müdürlüiüoden: 1 
48498 kilo köşebent ve U. Demirlerile saç levha 

450 çuval çimento. 

Yukarda nev'i ve mıktarı yazılı malzeme 5-9-934 tari

hine müsadif ça.-şamba günü saat 15 de pazarlıkla satın 
almacaktır. f 

' Talipler şeraiti anlamak için her gün ve pazarlık ıçın 
de tayin olunan gün ve saatte yüzdt- 7, 5muvakkat teminat 

paraı\İyle birlikte Cibalide alım satım komisyonuna müra

caatları. (5096) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyon un danı 

236 roda muhtelif burgatada lif halat : Kapalı zarfla mü-

nak:\sası : 27 Eylül 1934 Perşembe günü saat 14 de. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı bir kalem malzem hiza

sında gösterilen gün ve saatte kapalı zarfla münakasaya kon 

ınuştur. Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gün 

ve münakasaya gireceklerin de o gün ve saatte Kasnnpaşa
da kain Komisyona müracaatları. (5343) 

Tayyare cemiyeti Laleli 
Apartımanlar idaresinden; 

Tayyare Cemiyeti Laleli Apartmanlarında üç, dört, beş 
Cldalı daireler, her keseye elver işli bir ıurette kiraya verilecek

tir. lıteyenlerin apartmanlar idaresine müracaat eylemeleri, 
(5209) 5722 

• 

6484 
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,. Türk Maarif Cemiyeti idaresinden:,,._ 

Bursa Kız Lisesi 
Yab - Gllndll:ı: 

Tam teşkilatlı orta ve lise kısımlarını havidir. Mektep binası 
Amerikalılardan satın alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere mua. 
deleti tasdik edilmiştir. Lisan dersleri ecnebi mütehassıslar tarafın 
dan verilir· Tal"m Heyeti en güz ide ve muktedir muallimlerden 
mütetekkildir. Milli terbiyeye bi !hassa ehemmiyet verilir. Senelik 
yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taks:tle alınır. Memur ço 
cuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 15 Ağustos 
934 te başlanacaktır. Fazla malumat için Bursada mektep müdür 

1 ' lüğüne müracaat edilmesi (4419) 5703 _ 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirkcti,-Tesis T•ribi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası 

Türkiyenin haılıca şehirlerilc 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanislan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
5615 

Yüksek Deniz 
Mektebi 

Tic ret 
Müdürlüğünden~ 

1- Mektep Tali ve Yüksek olnıak üzere beş senedir. 
Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız Tali birinci ımıfma talebe alınır 
ve bunların da ortamektep mezunu ve on ıekiz yaşından bü

yük olmamaları meşruttur. 
3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi ve çar

şamba günleri müracaat edilmelidir. 
4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 

!arı İstid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
tatb:k İmzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar gününe 
kadardır. Taliplerin muayene i sıhhiye için yevmi mezkura 
müsad:f pazar günü saat dok uzda bizzat mektepte bulun 
malan lazımdır. (3858) 5702 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

l - Mektebin her kısmı nın kayıt ve kabul iti 3 Eylül 
934 de başlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sürecek
tir. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri 
ıaat ondan on altıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek isteyenler kayıt ve kabul şartları
nı tafsilatile öğrenmek üzere her gün mektep idaresine mü
racaat edebilirler . 

4 - Mektebin birinci ve ikinci lasımları İçin müracaat 
edenlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
tecavüz ettiği takdirde içlerin den müracaat tarihi sırasile iyi 
ve pek İyi derecede mezun ola nlar ve bunlar arasından tahsil
lerine fasıla vermemiş buluna nlar tefrik ve tercihan kabul o· 
lunur. 

5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden iyi 
ve pek iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca
dır. A!manca ve lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük
sek iktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Lisesine alınacak 
talebenin en az lise ve orta me kteplerde tedris olunan derece • 
de Fransızca bilmeleri mel}rut tur. 

7 - Kayıt ve kabul için al}ağıda yazılı vesikaların mü • 
dürlüğe hitaben yazılacak isti daya bağlanması icap eder· 

1-Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı 2 _· 
Sağlik ve aşı raporları, 3 - H ükumetçe müsaddak iyi ~esika· 
•! , 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 - Uç fotograf, 6 - Mektep idare• 
'ınden alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki ta• 
marn olarak tevdi. Etmiyenlerin kaydı icra edilmez. 

8 - Mektebin her üç kıs mı nehari ve muhtelit olup ted. 
risat öğleye kadardır. (5242) 5729 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V0>kaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için 158 tak )m elbise ve 158 çift fotin ile 

40 takım tulum ve kırk takım caket pantalon işçi elbisesi 
ve 25 adet yağlı . gemici mul!a mba~iyle 12 çift lastik çizme 
nümuneleri üzerıne ayrı ayn münakasaya konulmuştur. 
Münakasa Galata' da Kara Mu ı.tafa paşa sokağında lstnbul Li 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müte,ekkil Komisyonda 20 
Eylül 934 perşembe günü saat 14 te ihalesi yapılacağından 
§artname ve nümunelerini gör mek üzere Ankarada Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Me
sullüğü ile ..-p-l<r Merkez Bat tabipliğine müracaatları. 
51 ?" • 5720 

'Tnıt Sal ... 
Ye "Eoo" 
laimlrnı. 
diketıttt 
fabrıka.nıt. 

alimrti 
&rikuıdur. 

Eyi •e tam bir ıibhat için 
1 • 

mun1a7AUD blr hazım 13.zimdir. 
Tatli müleyyin ve taami 13.til 
olan Eno's "Fntit Salt''" size 
bunu temfu, mideyi takviye 
ve barsaklari ta11zim eder, 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta 

Jru!htep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
ler aranmaktadır. (Riyaziye) (Fen bilgisi , Tabii ye, Biyo
loji), (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, 
içtimaiyat, Felsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi ders
lerinde İngilizce bilenler tercih edilecektir.) 

Lazımgelen va11fları haiz muallimlere menşe, kidem ve 
ehliyetlerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesikala 
rile beraber Ankara' da Türk Maarif Cemiyeti Umumi Mer-
kezine müracaatları. (4717) 5705 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü meslek muallim 

mektebine kız enstitüleri veya kız san'at mektepleri 1931, 
1932, 1933, 1934 ders senesi mezunlarından ley
li meccani talebe alınacaktır. 

2- Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim 
meclislerince seçildikten sonra yapılacak bir müsabaka im
tihanında kazandıkları takdir de kabul edileceklerdir. 

3 - Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam 
etmek isteyenler imtihansız kabul edilecektir .. 

4 - Müsabaka imtiham 2 2 Eylül cumartesi günü yapı
lacaktır. 

5 -- Mektebe girmek isteyenlerin şeraiti anlamak ve taf 
silat almak üzere Ankara' da ismet Paşa, Bursa' da Necati 
Bey Kız Enstitüsü, Üsküdar da Kız San' at Mektebi müdür-
lüklerinden birine müracaatları. (5046) 5716 

Ankarada: Jandarma 
Satınalma Kom·syonundan: 

Eylülün on sekizinci ıa1ı günü saat onda mevcut nümu • 
ne ve evsafına uygun olmak şartile kapalı zarf usulile (22343) 
metro yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. isteklilerin nümu • 
neyi görmek ve evsafını anlamak üzere her gün ve münakasa
ya karıtmak üzere münakasa gün ve saatinde Ankarada Jan• 
darına Müstakil tabur karargahında Komisyonumuza müra • 
caatları. 4887) 1712 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü ıaat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ
ru İzmire gider. Bu vapur her pazar 

günü saat 16 da lzmirden kalkıp 

doğru lstanbula gelir. 

BugUn artık tekrar 
pudralanmağa !Uzum yoktur; 
Erkekl~r bir kadının 11k ıık pudra

landığını ııörmeği sevmezler. Fakat, bir
den fazlası c;Idin parlamasına mani ol
mak için bundan boşka bir çare olmadı
ğını zanneder. Şunu da nazan itibare a] .. 
malıdır ki; krem köpüklü Tokalon pudra
sında olduğu gibi iyi bir pudra, krem 
köpüğü ile karıştınldığı takdirde; rüz
garlı, yaimurlu hRvalarda ve batta ıı· 
cak balo salonund~ bile bütün ııün ıa
bit kalır. 

Krem köpüklü T okalon pudrası, ya. 
P•tkan ve ııayri mer'i olduğu kadar cilt 
için şayanı hayret bir mukavvidir. Be
'ereyi tahrik eder. Fakat mesamatı kat'
iyen kapamaz. Şimdi, bütün genç kız
ların arzu ve bütün erk.eklerin nazan 
takdirle seyrettikleri yumll!ak, açık ve 
nazik bir cildim vardır. Son günlerde 
beni zevceliğe talip olan zat, kendisini 
her ıeyden evvel teshir eden cildim ve 
tenim olduğunu söylüyor. Yağlı bir cilt 
için Pero Tokalon pudrasını ve kuru bir 
cil~ için Petalia Tokalan pudrasını kul
lanınız. Günde yalnız bir defa pudralan
manız kafidir .Zira Tokalon pudra11 cid· 
den ıabi t kalır. 

GAiP ARANIYOR 
Takriben 20 sene kadar evvel hic

ret clolay,.ile Bitlisin Ta§ mahalleıin· 

den Artin KaşagÜrzyan oğlu Y etvart 
ve namı diğer Hikmeti anyorum. Ta· 
nıyan ve nerede olduiunu bilen varsa 
zirdeki adresime malumat venneleri in
aaniyed namına rica olunur. 

lstanbul Beyazıt Bitlis otelinde Cemil 
.(2265), 

1644 . 

TIBBI BiR ŞAHESER 
Memleketimiz halkının sıhhat ve ha • 

yatına, bir çok değerli eserler neşri su· 

retile de pek meşkur ve unutulmaz biz• 
met ve fedakarlıklarda bulunan büyük 
tıp ustatlarnnızdan Mazhar Osman Bef· 
nin, bu kerre gayet faydalı bazı ilaveler· 
le yeniden bastırdıkları (Keyif veren 
zehirler) adlı, emsalsiz teliflerinin dik· 
katle okunmasmı, zararlı içki ve iptG!a· 
!ardan sağlığını, korumak i•tiyen bütün 
yurtdaılarnnıza, ehemmiyetle tavsiyeyi, 
(Milli insani ve vicdani bir borç) bili· 

yorwn. 

Türk Şiir Kralı 

FLORINALI NAZIM 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. -Konyadaki kıtaat ve müeıı· 

sesatın kapalı zarfla münaka· 
saya konulan 150,000 kilo S!· 
ğır eti ilan merasimi kanUJll 
şekilde yapılmadığından ye"I" 
mi ihale 26-9-934 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Taliple· 
rin vakti muayyeninde 1688 
liralık teminat ve teklif mek• 
tuplarile Komisyona müra• 
caatları. (167) (5377) 

• • • 
Pazarhkla alınacak 6000 

kilo Koyun etine verilen fjat 
pahalı görüldüğünden tekrat 
P<'Zarlığa konmuştur. Pazar• 
lığa iştirak edeceklerin 5 Ey· 
lül 934 çarşamba günü saat 
14,30 da evsaf ve l}eraiti gör· 
ı nek isteyenler her gün pazat• 
lığa iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte teminatlarile 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (179) _(5376) 

••• • 1 

Pınar Hisardaki kıt'at iht•·, 
yacı için 645, 758 kilo kuru~· 
393360 kilo saman 921920 ki• 
lo arpa 8-9-934 cumartesi gii• 
nü saat 15 te kapah zarfla a· 

1 
lmacaktır. Şartnamesini gö• 
receklerin her gün Vizedeki •8 

tm alma komisyonuna, lstaJI• 
bulda Levazım Amirliği Satırı 
alma komisyonuna Kırklare: 
li, Pınarhisar, Çorlu Tekirdag 
ve Edirne Defterdarlıklarıııa 
ve münakasa için de belli saat· 
ten evvel tekliflerinin Vizede 
68 No. lu satınalma komisyo• 
nuna vermeleri. (4845) 

5641 
...... . 1 

Tekirdağ I<ıtaatı içiıı 
18,000 kilo Malkaradaki kı· 
taat için 10,000 kilo Çorbalı1' 
Şehriye açık münakasaya ko
nulmuştur .lhale ııünü 10 E1" 
lül 934 pazartesi günü ıaat)ı 
15 tedir. Şartnameyi görı:11e 
isteyenlerin her gün münakaj. 
ıaya iştirak edeceklerin de be 
li gün ve saatte T ekirdağııı• 
da Komisyonumuza müra• 
c:aatları. ( 119) ( 4983) •1 . • 5662 ~ . . . . ' 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı 1 

çin 20,000 kilo Un pazarbl<l~. 
satın alınacaktır. Pazarlık~
nü 5 Eylül 934 Çarşamba ~· 
nü saat on dörttedir. Evsaf.,, 
şartım görmek isteyenler• • 
her gün ve pazarhğa iştirake 
deceklerin belli gün ve saatt~, 
teminatarile Çorludaki Koırı' 
yonumuza müracaatları. 8' 

(183) ,(5359) (>1 

.. . . '• ~ 
75000 kilo Sığır etine k~ jjl• 

zarfla verilen fiat pahalı gor f ' 
düğünden pazarlığa ko~;3' 
tur. Pazarlık günü 5 Eylul • 
Ç b .. .. t 14 5 t~ .. ıi arşam a gunu saa , ~. 
dir. Evsaf ve şartlarını gÖ ıarl•' 
isteyenlerin her gün ve P~ giil' 
ğa iştirak edeceklerin bellı JıJ • 
ve saatte teminatlarile Ç~~r- • 
daki Komisyonumuza 1117) 
caatları. (181) (53~ 

Büyük bir müessese tarafıncW' i 
Elektrikçi namzetle~ 
alınacağından sanayi mektebind•~. ~' 
Z\ID veya o derecede tahsil ııö,.,.."~ !"' 
namzetlik çağında bulunan taliplet': t'') 
cümei hallerini ve ellerinde bu~"~ı:;.Jll· 
hadetname ve vesaikın ıuretJerııu ,~ 

k ıu•" rumuzile Istanbul 176 posta u 
2
z74) 

resine göndermeleri. ~ 

- - - - 1•'''' 
Umumi Nefrİyat ve Y ~z' ı:f .:. 

Müdürü ETEM iZ "' />· • 
Gazetecilik ve matbaacılık 'f. 


