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l t üdp taaliyeti 
Fırka Vilayet 

canlanıyor. 
merkezinde 

faaliyeti idare edecek 
büro teşkil edildi. 

bir 

ve Başmuharriri : 

Habsburgların varisi Arşidük 
Otto'nun İtalya Kralının en 
küçük kızı ile nişanlandığı 
bildirilmektedir. 

FJATJ & KURUŞTUR. 9 wıcu ıene No. 3080 PERŞEMBE 6 EYLUL 1934 Tel. { Müdür ı 24318, Yuı itleri müdürii. 243J9. 
• idare •• Matbaa : 24310. 

Silah yarııı 
"1illetler Cemiyeti her sene dünya 

... !etlerinin ıilah vaziyetini &Ö•teren bir 1 
41ınanaı. neıreder. Bu almanağın onun· 
~ sayı., geçen hafta zarfında çıktı: 
lilihıızlanma konferansı müzakerelerinın 
lıııiiıbet bir netice vermemesinin akis
ler;, her devletin müdafaa bütçıini art• 
lırıiıası ıeklinde bu eserde nazara çerp· 
""-ktadır. Milli müdafaa bütçelerinde 
~•uı bir arttırma eıaıen 1933 sene· 
lıııde &örülüyordu. 1934 senesinde bu 
;r•Yan umumileımiıtir. İngiltere, 

• 
Edirnede iş Bankasının 
yeni şubesi dün açıldı 
iktisat Vekili Celal B. in nutku 

Edirnenin hür ve mesut kalması, iktisa
di kalkınması için her ıey yapılacaktır 

EDiRNE, 5.A.A.- lktisaV Vekili 
Celil Bey burada açılacak lı Bankası 
ıubeıinin resmi küıadında bulunmak ü
zere bu 1abahki konvensiyonel ile ıehri
mize gelmittir. Vekil Bey Karaağaç is
tasyonunda umum müfettiı Tali ve vali 
Salim Ozdemir Beyle maiyetleri erkanı, 
fırka ve belediye reisi ve memurlar aı ... 
keri, polis ve jandarma müfrezeleri mek
tep talebesi ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılammt ve kendi

....... , lıalya, Amerika, Japonya, Sovt Ruıya ve Almanya kara, deniz ve 
•a bütçelerini ıırttınruılarılır. 
Bu yedi büyük devletten ekıerisi, 

-'elade bütçelerindeki bu arıtırm:ıda.n 
~a muayyen senelere taluim. edil~•! 
F~kaıade tahıiıat ta kabul etmışlerdir. 
}onsa, 1931 senesinde başladığı hu
.. t müdafaa te•İ1atıru henüz bitireıne· 
lııiıtir. Bu tesisatın bitirilmesi için iki 
~lyar franga lüzum görüldüğü kayde
"'lıyor • 
•· halyanın bütçesi dört milyar liret 
-,ık olmakla beraber, MuHolini ge
$tn nıayııta kara, deniz ve hava kuv· 
:~leri için iki milyar liret fevkalade 
..,.,iut ayırmııtı. Bu fevkalade tahsi
:: 1934 ıeneıinden 1940 ıeneıine ka
ti Yani beı sene içinde ıarfedilecek· 

t • 

lngilterenin bu seneki silah bütçesi 
ltç•n •eneye nazaran 4.765.000 İngiliz 

•ıı fazla idi. Buna rağmen lngiltere 
~ hava kuvvetleri için 1934 seneıin 
~ itibaren dört ıene zarfında yirmi 
lllilyon lngiliz lirası ıarhna karar ver
llıİtlir. 

sine buketler verilmistir. 
Celal Bey umumi ~üfettiılik daireıin

de bir müddet iıtirhatten sonra Vilayet, 
belediye ve Fırkayı ziyaret etmiı ve 
Halkevinde esnaf ve tüccarlardan mü
rekkep olan kalabalrk bir ziyaretçi küt· 
lesi ile uzun uzadiye memleketin ticari 
ve iktiıadi vaziyetlerine dair haıbühaldc 
bulunmuştur. 

lı Bankasının Edirnede bir ıube aç
ması Edirne tüccarlarını ve Edirne esna
fını ziyade&ile sevindirmiıtir. Bunun i .. 
çin esnaf ve tilccarlardan mürekkep bir 
heyet vekaletin bu te,ebbüıüne karşı 
duydukları minnet hislerini Vekil Beye 
arzetmiştir. 

Celal Bey aynca Edime köylüsünün 
(Devamı S inci sahifede) 

-
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Celôl Bey ı; h'.!aponyanın milli müdafaa bütçele
olı f senedir mütemadiyen artmakta
,.~· Rakamlara bakrlacak oluru yeni 
~~ Y&nfına Japonyarun başladığı id
""' •dilebilir. 

Belediye intilıahatına hazırlık 
• ~- Sovyet Rusyarun bu seneki silah 

~lÇeoj de ıreçen seneye kıyasen yüzde 
btı fazladır. 

~lmanyanın Veraailleı muahedeıile 
llıı arından tecrit edildiği malumdur. 
I<> ~·. rağmen, bu devletin umum biit
·~•nın altıda bit-ini •ilaha ıarfettiği 
- anılardan anlatılmaktadır. Geçen ıe-
61• nazaran en fazla artma Almanya-

lnt:ihap defterlerinin göz-
den geçirilmesi bitiriliyor 
Fırka vilayet merkezinde faaliyeti 
idare edecek bir büro teşkil edildi 

:;ıı ıııüdafaa bütçesinde görülmekte
t '· Kora kuvvetlerine sarfedilen para 
~ tseıı seneki rnikdardan üçte bir, hava 
~•vtl~ri içın aynin rahıisaı ta yüz- Belediye intihaba.-
~· •ili fazladrı·. Bir. devletin bir sene lı faaliyeti bugünlerde 
_,'11de. müdafaa but~eılni yüzde elli daha hümmalı bir dev. 
•hetınde ıırttırdığı &i>rülmemiştir. reye girmek Üzeredir. 

lı 1 Biiyükharpten evvellB seneleri ha- Fırka vilayet merke• 
,,•atan bu müthiı •ilah yarııı kartı· zinde bu faaliyeti ıevk 
~~da ıHilısızfanma konferansının ne ve idare etmek için bir 
) da bulundutunu oormak akla geli- büro tesia edilmiıtir. 
-

0
'· Filhakika bu konferanaın mesaisi Bu büronun batına, 

ı.~Utulmuı &ibidir. Geçen haziranda ıİ· idare heyeti azasından 
._"&ızl k f • · · d.. Galip Bahtiyar Bey ta• 
' anma on eransı meıaısıru ort yin edilmiıtir. Galip 

1 •Yona terkedetek datılmııtı. Bahtiyar Bey tetkikata 
~ • - Komiıyonların birinciai mınta· •. 
... ~. İti.laflar jmzası meselesini tetkik &ırıtmiıtir. Mumaileyh, 
. .,.<•'-t B k · · ·f müllıakattaki inti • ~ ıı ı. u ·omıayon mütecavizı tan 
~·ı ".ve 1928 mütekabil yardım muka- hap faaliyetini yakın· 
'•1ı · ·· 1 k d b. dan takip için Silivriye 
'nı numu;:ıe o ar.oio abul • en ır ıitmiıtir. Galip Bahti-
,1._.hazrrlamıt ve raponı konferans yar Bey Çatalca. civa-
\ 

1 ıı:ı11e vermiıtir. Ancals timdi fran- rmda da tetkikatı& bu-
~~· Sovyet .Ruıyanın yakından alaka lunacaktır. 
' oldukları ıark lokarnoıu meselesi 
ııı~!'-rara bağlanmadıkça bu mesele Kazalardaki intihap intihap encümenleri yer ;ya ~altfıyorlar. 
iiİ.ı°!Jnda bir ıey yapmak mümkün de- encümenleri , defterler Üzerindeki tarafında. ayni günde asılacaktır. 

•t, son tetkikatı bitirmek üzeredirler. Altr gün aaluda duracak, ondan 
~ -- J za1 cak ı il. ah 1 O• d. • · • ·· d fr 1 • aonra, yapılacak itirazlar tetkik O!lu-
~ m ana O an • anma gren ıgınuze gore, e er erın sız nacaktır. intihap, teırinievvelin o-
~elelerinin tatbiki ve ıilahlarm asılması için Ankaradan emir beklen- nuncu cuma günü yapılacak ve bir 
~ . •besi meselesini tetkik edecek mektedir. Defterler, memlek4tin her &Ünde ikmal edilecektir. 
~İltinci koınMyonun da bir rapor!•~--~~~~~~~~-===-===========~====---==--=-=====~~=--===~ 
'"'·.la yarak reise &Önderdiğini Cenevre 

""'te.lerj yazmıılardır. 

~cak hava silahlan meıeleıile uğ
~ olan üçüncü komisyonla ailih 
~ llİ ve ıitah ticaretini tetkik edecek 
~ lro~~yon.u~ ~ımaaı, Milletler 
~•ti ı..tatiıtil<len kartmnda adeta 

11 .~ oluyor , 
~ taraftan Milletler Cemiyeti al
~ . ndaki rakamlıırla da tezahür 
~~ yarııı, diğer taraftan ıilah
~ konferansı meıaiıin.in hiç bir 
' ~ -Yennemeıi, üçüncü bir taraftan 
~ ! devlet adamlarının harbi emri
~ ıı:ib_i &Österen nutuklan, bugünkü s; lllıitel münasebetleri trpkı harp
Sı,;vetki &Ünlere benzetmeğe baıla· 
t~ Mussolini, 1 tal ya askerlerinin 
~ ••de yaptrğı manevraları sıra• 

, ~u sözleri söylemiıtir: 

'"-liıç_ kimse harbi istemiyor; fakat 
~ "-imen, harp mümkündür ve her 
'~ bir muh .. ebe baılayabilir. Tem
~nın sonunda öyle bir hadise kar
~' lıı..,ldık ki bize 1914 senesinin 
~duıı •tırlatb. Eğer ıark ve ıimal 
~ ot "'ımıza çalıuk aıker gönderme-

,di.11 '8Ydık, bir muharebe başlayabi
~ _ i ~llun içindir ki,yarın için değil,bu
oıj'"<lı:'" ~uharebeye hazırlanmak la
._ U),.;,,,,. Bız, &İttikçe askeri bir millet 
,;:.. <\ , • Çünkü böyle olmayı iıtiyo
ı..~ ı.;:••r~ bir milletiz, muharebeyi ıe· 
'-~ ~let olacağız. Muharebe mil
~ .... l>ı~ra~t ettikleri bir temyiz 
~ı.,liıı esı d.'ye tarif edilmiıtir. Bir 
~ ~ iç; haysıyetini ve §orefini kurtar· 

1 •'aı~ ~uvvete müracaattan baıka 
~ tı_ı " ıcat eılilmemiıtir.• 
~t 0~" baıvekilinin bu ıözlerile hem 
ı.ı:da d '.~2 veyahut olmayız. Mesele 
~"Ilı~; ::.'

1
1dir. Ortada hakikaten ciddi 

t).ı., ..,. 1 •cek bir vaziyet vardır. Dev• 
~:ıı.•İneaı~nda bir ıilah yarııı vardır. 
~I tr .ı. adar ' t.ilahlanan bazı dev
~'lıiı.ı ı.Vatdır ki her hangi bir bey. 

tılllec.l~~ranın :ukcri nümayiı ile 
CıQe l<anidirler. Sizin, biıim, 

AyasofyadaBizansmüzesi 
Dahili vaziyeti ve galerileri itibarile mü

ze haline konacak müsait yerler var 
Ayaıofyanın krımen mü2e haline if. 

rağı takarrür ettiği hakkındaki haber ü
zerine müzeden yaptığımız tahkikata 
Müzeler umum müdürü Aziz Bey ade-

ııınun bunun bu fikirde bulunmamız 1 
veya bulunmamamızın bir faydasr yok
tur. Bu zihniyet ergeç bir harp çıkar
mak için kafidir. 
Harp~en evvel Almanya, ikide bir 

silahlı nümayişlerle müttefiki olan A
vuıturyanın arkasından çıkıverirdi. Bos
na Herseğin ilhalılle neticelenen 
buhran, o zamanki Almanyanın telakki
sine göre, Alman ıilahlarının Avustur
ya lehine yaptığı nümaJ"İşti. Egcr Al
manyanın tiddetli n>Ü<lahelcıi olmaıay· 

mi malumat beyan etmiıtir • 
Maamafih alakadar arkeoloğlar bu 

karan çok muıip bulmakta ve bu ıu· 
(Devamı 7 inci sahifede) 

dı, 1909 martında bôr barp çıkacağı 
çok söylendi. Bu silahlı nümayiıler o 
kadar tekrarlandı ki nihayet 1914 har· 
binin de böyle bir nümayiıin neticesi 
olduğunu hepimiz hatırlarız. 

Görülüyor ki •İlah yanıı bakımın
dan harpten evvelki dünyaya benzeyen 
harpsonrası dünyası, beynelmj]e) ihti
lafların halli çarelerini de eski yollarda 
aramakla bu noktadan da eski dünya
ya benzemcğc baalamıJbr. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

M.Maksimos Uyuşturucu maddeler imalini tahdit --l 
ITeşrinievvelde Ank_araya Gazi Hz. nin bir Amerikan 

gelecek ve avdet ettıkten \ 

sonra nezare~t~D çekilecek ·cemı•yetı•ne beyanatları 
ATINA, 5 (Mıllıyet) - Yunan 

Hariciye nazırı Mösyö .M.luimos'un 
iıtifa edeceği taYİ· 
clir. Dün akıam 
Baıvekil M. Çalda
ria gazeteciler ta· 
rafından kendisine 
sorulan suale ce· 
vaben demiıtir ki: 

- "M. Makıi· 
mos, Balkon misa· 
kını imzalamı~ O• 

lan dört Balkan 
devleti Hariciye 
nazırlarıntn önümüz
deki teşrinievvel

f 

de Ankarada ya- M. Maksimo:o 
pacakları içtim.aa 
iıtirak edecek ve avdet ettikten 10n• 
ra çekilecektir.,, 

Bu beyanata nazaran yakında Yu
nan kabineainde bazı tebeddülat ya· 
pılacaktır. Ezcümle M. Laverdos'un 
istifasından sonra inbilAI eden mali .. 
ye nezaretini de iktisat nazm M. Pea
mezoğlu deruhte edecektir. 

Yeni Maliye 
Teşkilatı --Vekalette bir tetkik bü

rosu teıis edilecek 
A N K A R A, 5 (Telefonla) 

Maliye mütehaıum M. Alfan buğün
lerde l•tanbuldan Sanuun ve Trabzon 
hıııvaliıine giderek tekkikatatına de· 
vam edecektir. Müteha1111 lzmir civa
nndaki tetkikatmdan sarfınazar etmiı
tir. 

Mütehauıs bir senede ikmal ebneıi 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Boğaz için 
Dört yeni vapur 
Şirketi hayriye Avrupaya 

bir heyet gönderiyor 
Şirketi Hayriye Boğaziçi aefe;İe

rini daha muntazam bir şekle sok
mak için yeniden 
4 vapur aatın al· 
mağa karar ver .. 
mittir. 

Vapurların a
lınmaaı iti ile uğ
raımak üzere Şir
keti Hayriye mü
dürü Yusuf Ziya 
Beyin resliği al • 
trnda bir de heyet 
oeçilmiıtir. 

Heyet cumar -
tesi günü hareket 
ederek evvela AI· 
manyaya gidecek 
oradan da lngil • 

Yu""I Ziya B. 

tereye geçecek ve Franaız tezgahla. 
nm da dolaıacaktır. 

Alınacak vapurlar çok yollu, kü. 
çük vapurlar olacaktır. Bu takdirde 
Boğazın çok rağbet göreceği ve ye• 
ni bir ümran hareketinin baılıyacaiı 
muhakkak addedilmektedir. 

Meclis kış tatili 
Y apmıyacak mı? 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Onü
müuleki Mayısta Halk Fırkasının 
büyük kongTesi toplanacağından bu 
kıı Millet Meclisinin kıı tatili yapmı· 
yacağı söylenmektedir. 

Bu takdirde Martta Millet Mecli· 
•İne ııerilecek olan 1935 bütçe proje
sinin derhal tetkikine geçilerek Ni•an 
sonuna kadar müzakere ııe katiyet 
kesbetmiı bulunacaktır. 

Fırka kongresinde mühim meaele
lerin görüıüleceği tahmin edilmekte• 
dir. 

.. 
lnnsbruck'ta bir ıokak 

- Yazısı dördüncü sahifede -

Gazi Hz. nin Türkiyede ayuıturucu maddelere 
karıı açılan mücadeleyi anlatan beyanatları 
bütün Amerikada büyük bir alAka ile karııland• 

1931 ıeneıindo Cenev• 
re' de imzalanmıf olan U• 

yuıturucu maddeler ima• 
linin l'ııhdidi hakkındaki 

beynelmilel mukavelena. 
menin mer'iyet mevkiine 
girmesinin birinci yıldö

nümünü kutlulamak mÜ• 
naıebetile Amerika • U
yuıturucu Maddeler U
mumi Müdafaa Cemiyeti 
"World Narcotic Defanse 
Aııociation,, tarafından 

Nevyorkta• "Waldorf Aı· 
toria,, salonlarında yapı· 

lan toplantıda Gazi Haz· 
retlerinin Cemiyete hita· 

ben göndermiş oldukları Vaıington Büyük elçimü Münir Bey 
bir mek'tubun okunması, Türkiye lehine duğunu, insanların bu yüden düçar ol-
pek dostane tezahürata vesile olmuş ve duklan felaketlerin eski zamanların 
Büyük Reiıin işaretile bu sahada mey- taunlarmı bile göl&ede bırakacak bir rad 
dana getirilen eıerler, Amerika efkarı u deye vardığını izah buyurduktan sonra 
mumiyesi t'arafından derin takdirlerle al- buııa karşı mücadele maksadile Türkiye 
krılanmrıtır. Cumhuriyeti içinde 1928 senıindenberi 

Cemiyetin 9 temmuzda böyle bir top- hükumet tarafından alınmakta olan ted-
lantıya hazırlandığı Cemiyet Reisi Ami- birleri gözden geçirdikleri sırada yeni 
ral R. P. Hobson tarafından bildirilerek vazi:vetler kartıaında bu tedbirlerin kafi 
burada söylenecek nutukların ve yapıla· olmadığını gördüklerinden bu işde mu-
cak neıriyatm Büyük Gazi'nin beyana vaffakiyetin en büyük amili olarak te-
tile açılması iltimas ve rica edilmit idi. likki ettikleri bütün milletlerin büyük 
Gazi Hazretleri bu ricaları kabul buyıır- maksat uğrunda birlikl'e çalıtmalarrnı le. 
muşlar ve beyanatı havi mektup içtimaın min için mevcut beynelmilel mukavele-
bidayetinde Büyük Elçimiz Münir Beye- !erin hepıinin kabul ve tasdikile bunla-
fendi tarafından okunmuştur. rm Türk milletinin en büyük ve yükıelı 

Gazi Hazretleri bu messajlarında; U- sıfatı olan sadakatle tatbik edilmesini 
yuıturucu maddeler iptilasının bül'iin tavsiye buyurmaları Üzerine Büyük Mil-
dünya için en büyük bir içtimai beta ol- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Buğday siyasetimiz 

Bu seneki buğday vaziyeti 
her seneden ehemmiyetli 

Ankarada kanunun tatbikatı ile uğraş
mak Üzere bir müdiriyet teşkil edildi 

Hasat mevsiminin sonuna enniı bu
lunuyoruz. Bu senenin hasat mevaimi
mn baılamaıile beraber buğday korump 
karıılığı kanunu da tatbik edildiğinden 
bu senenin ehemmiyeti fazlalaımakta
ılır. Bu vaziyeti gören hükiimet Maliye 
vekaletinde sırf bu verırinin tahsilat it· 
!erile uğratmak ve kanunun ne gibi 
neticeler yerdiğini günü gününe tak.ip 
etmek üzere bir müdüriyet tetkil et• 
mittir. Yeni kanunun ibdaı ettiği vazi. 
yelle de doğrudan doğruya çiftçi ile 
lı:arıı karııya ve sıkı temaıta bulunan 
Ziraat Bankasrnm iıi nasıl gö~düğü ve 
neler düşündüğü hakkında Ziraat ban
kası umum müdürü Kemal Zaim B. ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

1 ki senelik vaziyet 
- Bankanın hükiimet hesabına 

buğday alması 1932 yılından baılar, 
1932 yılı buğday mahsulii itibarile be
reketli bir sene değildi. Bu itibarla buğ· 
day fiatı bankanın geniş mikyasla mÜ· 
dahale.iııe lüzum kalmadan okkada 
4,5 - 5 kuruı raddeıinde bir fiatla oa· 
tıldı. 

1933 yılı bereketli bir mahsul senesi 
idi. 1933 yrlında fiatlar 1932 kadar sa
bit gİtmemiı ve mübayaa merkezleri 
dıımda oldukça tenezzüle yüz tutınuı
tur. Bununla beraber mübayaa merkez
lerine 150 kilometre gibi uzek mesafe
lerden buğday an:ediliyordu. Mübayaa 
merkezleri kendilerine arzedilen buğ. 
day tamamını yersi~lik yüzünden ala
mamıf olmakla beraber 1933 yılında 
bankanın aldığı buğday 150 bin tonu 
bulmu~tur. Bu mikdar lstanbulun bir 
buçuk senelik ihtiyacıdır. Alman buğ-

Ziraat Bankası umum müdürü 
Kemal Zaim Bey 

dayı muhafaza noktasından daha fazla 
mübayaaya imkan bulunamadı. Çünkü 
depo yoktu. Bir çok yerlerde camile•e 
buğday koymak mecburiyeti hasıl oldu. 
Buna nazaran bankanın 1933 yılındaki 
mübayaa faaliyetinin n•ticelenni ifade 
etmek li.zım gelirse denilebilir ki, had
di zatinde en büyük istihsal mmtakala
rruda tesis edilmiş olan mübayaa mer
kezleri 100 - 150 kilometrelik !Mrer 
muhit daiıilinde buğday fiatlarına mü
euir olmuşlar ve binnetice buğday fia· 
tr mübayaa merkezleri haricinde okka
da 3 - 3,5 kuruştan aşağı düımemiı· 

(Devamı 6 ıncı sahiled~) 
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Oöro,ıar ı 
M es/eklerin saygı/aşmaları 

- İstanbul Baro Reiııi Beyefendiye: -ı 
Çok •aygılı Elendim, 1 gın m"nsuplarından bir zat bir 
Değerli şahsınızda hak ve a- çok yeni eserler bast1. Bilgi a-

dalet uğruna kurulan mesleki· lanına çıkaracağı güne kadar 
nizi en yürekten gelme inan ve bunları deposuna koydu. Bir iki § 
saygı ile ıeliimladıktan sonra ay sonra deposunu açınca gördü 
ıöze başlıyorum. Değerli vak· ki bu eserlerin on bin lfralıktan 
tinizin üç beş dakikasını afdı- artığı çalınmıştır. Olura, dün-
ğım için ho1 görmenizi dilerim. yanın her yerinde olağan şey-

* • • dir. Polis işe el koydu. Ortaya 
Kitap basıcılığı eyi, yüksek bir takım maznunlar çıktı. Çı-

= bir meslektir. Bu meslekin say- (Devamı 6 ıncı sahifede) ;; 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiM BIRAKTICI VESiKALARA GOREJ. -

Her hakkı mahluulur. Yazan: A. C. 

Redif istendiği ilan edilince parası 
olmıganlar dağlara kaçarlardı 

Bu para nereye gidiyor diye 
aorarsanız anlatayım: Evvela kö
yün imamı bir kaç manat alır, 
ondan sonra kaymakam ve nüfus 
memuru hisselerini isterler, dör -
düncü olarak zaptiye mülazımı 
gelip para ister, ondan sonra zap
tiyeler ve redif daireleri gelirler. 

Bu haller her sene tekerrür eder, 
zandan paraları dağıtmak laznn
Cl ır. Bunu yaptıktan sonra üç ay 
kadar rahat oturabilirler. Bu üç 
ay geçtikten sonra gene yalandan 
asker toplandığına dair tayialar 
çıkarılır. Bu fayialar duyulur du
yulmaz gene paraları hazır etmek 
lazım gelir. Para verebilen ailesi
nin yanında kalır, veremiyenler i
se tekrar Rusyaya kaçmağa mec
bur olurlar. 

Bu haller her sene tekrar eder, 
her sene redif istenir. lstemniye
cek bile olsa rütveti her an hazır 
bulundurmak İcap eder. Çünkü 
redif toplandığı nasıl olsa ilin e
dilir. Bu ilin üzerine parası olmı
yanlar mahter gününden kaçıyor
larmış gibi dağları tepeleri aııa
rak Rusyaya iltica ederler. Kimi
si on be' günlük gelinini bırakıp 
kaçar, kimisi nişanlısını terke mec
bur olur. Koparılan vaveylaları 
ve akıtılan göz yatlarını görüp te 
beraber ağlamamak kabil değil -
diı. 

Emin olunuz ki bu kaçaklar 
asker kaçağı değildir. Halkımız 
Abdülhamit devrinde asker olma
mağa yemin etmiştir. Çünkü Yu
nanistanla harbettik. Yerler zaptet
tik. Fakat Abdülhamit onlaıı ge
ne düsmana geri verdi. Vatan için 
heran' canımn: feda olsun. Redif 
olmaktan hiç birimiz kaçmayız. An 
cak muharebe ile kazandığımız yer 
ler geri verilirse ve Yemene giden 
askerlerimiz gazabı tahane yüzün
den oralara kadar yaya olarak sev
kcdilirlerse, vatan evlatları daha 
yo :Iarda bu yüzden askerlikten alı
konulurlarsa o zaman tabii herkes 
kaçar. 

Yarabbi bu ne haldir? Geçinmek 
mi, düşüneceksin? Askerliği, re
difi iği mi düşüneceksin? Bu dertle· 
re nasıl dayanılır? Bizim memle· 
ket'.erde rediflik meselesi çıkar çık
maz müstebitler ve zalimler bir -
ııenlik yaparlar, ziyafetler verirler. 
imam, kaymakam. mülazim, nüfus 
memuru, hafiyeler ve kumpanya
ları hemen o gece bir bir mukave
le yaparlar ve redif efrattan alına
cak rüşvetleri bu mukavele ile ara
larında taktim ederler. Mukaveleyi 
imza ettikten sonra daha o gece 
yarısı evleri basa•lar, ellerine geçir 
dikleri rediflerden on liradan bir 
liraya kadar rüşvet alırlar.Bu pazar 
lığı ekseriya imamlar yaparlar. Bu 
suretle bir iki gün zarfında binler
ce lira toplayıp aralarında taksim 
ederler. Öyle zavallılar vardır ki 
üç sene geceli günduzlü hariçte ça
lıstıktan ve gurbette kaldıktan ıon
r~ bir ay olsun çoluğum ve çocu
ğumla bir ay olsun beraber bulu
nayım diye memleketlerine gelir
ler halbuki zalim müstebitler birik
tirip evine getirdiği parayı ellerin
den alırlar. Yarabbi bu kadar gad
darlık olur mu? Böyle bir zavallı
nın bir ay olsun ailesile rahat ya
şamasına müsaade etmezler. Biça
re kadınlar senelerce dul gibi ya
.arlar. Yeni geli~le.r, ni?anlılar se
nelerce güveylerını, nışanhlarını 
göremezler. 

Şayet kaçmıyacak ol.urs~ ve as
kere giderse o zaman ailesı ne. yap
sın· Abdülhamid in hük\ımetı on
lar: vaktinde terfi ettirmiyor ki! 
Senelerce asker kalıyorlar. Aileleri 
açlıkun, sefaleten perişan oluy~r. 
Bir kile mısırı olan parmakla gos
terilirse o ailelerin ba,larında er
kekleri bulunmazsa ne hale gelir
ler? 

Fakat artık millet gaflet uyku
sundan uyanıyor. Biz buralarda 
çok kimselerin gözlerini açtık. 
Kendile•ine hergün telkinat yapı• 
yoruz . Buna elimizden geldiği ka
dar icabında canımızı feda ederek 
devam edeceğiz . ., 

Bu acıklı mektupları yazan La
zistan hariç şubesinin reisi Hüie
yin Hüsnü efendi ismind~ bir z:ı.t
tı. Hüseyin Hüsnü efen_dı o k~dar 
faaliyet gö teriyordu kı Parısten 
yollanan intibahnameleri, gazet~le
ri vesa.ir muzır evrakı toplayıp ıs· 
tı>nbul"' kaılar götiırmuş ve orada 
th dağıtmıştı. Bir zam~n sonra 
Lazistan suhesi aşağıdakı mektup
la bildirildiği derecede Abdülha-

mit idaresine kar'ı kıyama hazır
lanmış bulunuyordu. Bu mektupta 
deniliyordu ki: 

'Gönderdigıniz risaleler ve ga
zeteler bermutat bütün vatandaşla
ra okundu. içlerinde gece, gündü'!: 
Abdülhamide linet etmiyen yok
tur. Cünkü zalim hük\ımetin tim
diye ·kadar yaptığı fenalıklardan 
müteessir clmıyan yoktur. Ne ça
re ki ahalimizin cehaleti ve ilim 
ve maariften malırum edilmesi ~v
vela hepsine bir korku hissi telkin 
ediyor. Fakat sayü gayretimizin 
semer~ai olarak, Rusyada bulunan 
genclerın yarısından fazlası te~kiHı
latı:.ııza ~okulmuttur. Bir it vuku
unda bunların hepsi ayaklanacak
tır. 

Şiır.Ji Türkiyede bulunan Hüse
yin Hi:mü efendi evrakı dağıbnak
la meşı;uldür. Avdette Trabzon, F.r
zincan ve Erzuıwna da uirıyacak
tır. Buralarda lazım olduğu kadar 
fedai de tedarik edecektir. Ham
dolaun silii.ha ihtiyacımız yoktur. 
Her evde birer ikişer Rus tüfeği 
ve Osmanlı Manliherleri vardır. 
Kıyam olursa, kendimizi birkaç ay 
müdafaa edebilecek vaziyetteyİ7. 
Sandığımızda da epeyce para birik
ti. Bu parayı burada mı sarfedece
ğiz, yoksa size mi göndereceğiz, 
Lutfen bildiriniz. 

Zalim hükômete haddini bil -
dimıek zamanı gelmittir. Zaten 
bugünlerde kur'a bakiyeleri aran
makta ve rü,vetçiler her tarafa da
ğılıp halkın parasını ve malını 
gasbetmekte olduğundan ahali ga
leyandadır. Artık çektiğimiz azap 
kafidir.,. 

Lazistan ahvaline dair Parise 
yazılan bu mektuplarda ismi ge -
len imam vefat etmişti. Bu vefat 
haberini alan Lazların nasıl 'en
likler yaptıkları Terakki ve itti -
hat Cemiyetine tu suretle bildirili
yordu: 

"Millet dütJD&nı, rü,vetçi ve 
zalim imam· geçenlerde vefat el -
ti. Vefat ettiği ailesi feryat ve fi. 
gan ederken vefatını haber alan 
millet, "imamın cam için,, nidalari 
le altı saat mütemadiyen silah at
tı. Hurra sadalarile ,enlikler yap
tı. O gün adeta bir bayram günü 
gibiydi. Önce ahali imam belki 
hortlar diye korkmuş ise de bu en
di~e ve tela, çok sürmedi. imamın 
vefat ettiğini Rusyadaki Lazlar ha
ber alınca onlar da ayni suretle 
'enlikler yaptılar, ziyafetler verdi
ler. Şimdi artık zalim Sultanın da 
öldüğünü bize bildirec.ek haberi 
her an bekliyoruz . ., 

Lazistan ııubesi Lazistan hava
lısindeki ahalmin Abdülhamit ida
resinin zulmünden neler çektiği -
ni bu mektuplarla Parise anlatır
ken Giritteki Hanya ve Kandiye 
şubeleri de oradaki Türklerin, ge
ne Abdülhamit idaresinin göster
diği zaaf yüzünden ne büyük fela
ketlerle çarpıttıkları ve Giridi Os
manlı devletinden ayırmak için na· 
sıl hazırlıklar yapıldığı bütün taf
silatile Terakld ve ittihat Cemiye
tine bildiriliyordu. 

-Bitmedi-

Milletler cemiyeti 
Umumi bütçesi otuz buçuk 

milyon frankbr 
CENEVRE, 5.A.A. - Milletler cemi

yetinin 1935 bütçe•i Çinle irtibat için 
450,(Jl)() albn franklık bir tahsiııat der· 
pi~ etmektctlir. Bu para Çin'de yapıla
cak fenni, ~ıhhi ve sair tahkikat maıra 
fiyle fenni •abada Çin'le yapılacak tef
riki me1»ainin iltizam edecği masraflara 
tahsis edilecektir. 

Umumi bütçe 30,461,300 franktır. Bu
nun ı5.0ı3.034 frangı idareye, 8S36.046 
sı mesai tc~kiliÜına, 2.535.646 sı daimi 
adalet divanına, 114.984 Ü daimi afyon 
kmnitcsine, 280,000 beynelmilel mülteci
ler ofisine aittir. Bu masraflarda ı934 
senesine nazaran 366.600 frank eksiklik 
ve ı933 e nazaranda 3.067.832 frank 
noksanlık vardır. 

Japon yada 
11 bin tramvay ve otobüs 

amelesi grev yaptı 
TOKYO, 5.A.A. - ıuıoo tramvay 

ve otobüs memuru, belediye tarafından 
hazu·lanan islahat projesini protesto İ· 
çiıı: grev yar>ını~lardır, Yalnız 50 memur, 
greve i~tir,\k etmemiştir. 

GöniiUülerin idaresinde birkaç otobüs 
ve tramvay i.ıl{'mektedir. 

l.labatta 11.000 memura tazminat 
veriltrek jr.lerinden çıkarılmaları ve mü
hinl nuktardı:ı indirilmiş ücretlerle tek .. 
rar İ.fe alınmaları dütünülmekte idi. 
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HARiCİ HABERLERi 
M. Hitler milli sosyalist 

kongresini açtı 
•••••••• 

"Önümüzdeki lOOOsene içinde Alman
yada ihtilal olmıyacaktır,, 

NURENBERG, 5. A.A. - Alman i•
tihbarat bürosu bildiriyor : 

M, Hitler bu sabah azim bir halk 
kitlesi önünde milli oosyali•t fakasmm 
büyük kongresini açnııttır. M. Hi~ler 
beyannamesinde diyor ki : 

1 

taşımaksızın hatta eski düşınanlariyle 
bile dostça ya§amak htediğini ilan et-
1ik. 

Avrupa yeni bir harbı ancak komü-

« Son oniki ay zarfında milli aosya
listliğin mevkii Almanyada ruanet bul
muı ve bu on iki ay içinde bükUınet ku
rucu ve verimli büyük iıler görmüıtür. 
Milli soyafüt inkılihı iktidan ele geçir
mek nolctai nazanndan bitmiıtir. 

Milli sosyalist hareketİnin ve devlet 
reisinin azmi sarsılmaz bir haldedir. O 
ne yapmak istediğini biliyor ve onun is
tediği de herkesçe maliimdur. . ,-\(man-

ya haricindeki düfD'llnlanmızm 4.000.000 
milyonluk muhalif reyde tehlikeli bir mu 
halefe! eörmeleri bizi ancak tebessümet
ür. Bu muhalefet tahripci unsurların 
bir tezahürüdür. Bu <labi ilerideki icraa
tmuzda ortada• kalkacaktır. 

Öıriimüzdeki bin sene içinde Alınan• 
yada ibtilil olmryacaktır. Harici siya
-ı: saha&mda bütün dünyaya karşı Al
man ınilletinin lcatiyen intikam hisleri 

nistlik lrarşışıkl.ıkları meydana eetirece
ğini bildiğimiz için e•ki düşmanları
mızla münasebetlerimizi eyilettirmek 
nıaksadile elimizden eeleni yaptık.Mitra
caatlarımızın nihayet anlatılaeağriimidini 

terk ebniyoruz. Ancak herkes bilmeli
dir ki Alman milleti ıerefini ve istikla
lini her vasıtaya müracaatla muhafaza
ya azmetm;§tİı'. Büyük milletin esas bak 
lanndan a•la vazgeçmiyeceğiz. 

M. llitler iktisadi ve hani terak:lcileri 
kaydettikten sonra demittir ki : 

« Öniimüzdelci sene fırkanın ve teı-
1 Hatlarını.; inlôtafma devam etmeliyiz. 
Ve ona bilakaydÜJBri ursılmaz bir ıa
dakat bir imanla bailı olmayanları temiz 
leyip atmalıyız. Bize kan itibarile hağlı 
bulunan vatandaılan kazanmak için ye-
ni bir ta.arru:ı:da bulunacaiız. 

Y aşuın Alman milleti, yap.~m milli 
sosyalist fınrası, yqasın Almanyanuz. 

Amerikadaki grev 

Neşredilen rakkamlar pek 
mubalağalı görünüyor 

Umumi gıeve iştirak edenlerin adedi şim
diye kadar tahmin edildiğinden çok azmış 

NEVYORK, 5 (A.A.) - Mensucat 
işçilerinden tahminen yüzde ellisi itle .. 
rini bırakmışlardır. ihtilafın ikinci gü
nü, işlerini bırakımı olanların çokluğu 
ile göze çarpmaktadır. İlk haberler 
grevcilerin çok faal olduklarını bildiri
yor . 

NEVYORK, 5 (A.A.) - On bet 
hükUnıette yaptığı bitaraf bir teıkik 
650,000 mensucat iıçisinden yalruz 
200,000 iıçinin grev yaptığım göster
miştir • 

Nöbetçiler eksenyetle tatlı muame
le ediyorlana da bir taraftan polisler, 
bir taraftan fabrikaların hususi bekçi
lerile grevciler arasında ufak tefek dö
vüşler de olmuştur. 

Nevyork umumi yardım komiseri M. 
Hopıkins hiikU:metin grevcilere yardnn 
taahhüt ederek onları tutmak istemedi -
ni, oadece itlerini bıraktıkları için her 
itçiye yardnn eclilmiyeceğini bildirmiş
tir • 

Çin demiryollarında 

Tevkif edilen 
Rus memurları 

--o--
Japonya Hariciye nazırı 

Rusyaya cevap verdi 
TOKYO, 5.A.A. - Sovyet sefiri M .• 

Yurcnev'in şark Çin demiryollan Sov
yet memurlarm1n tevkifine dair 22 ağus· 
tosta yapbğı müracaatlara karıı,Japonya 
hariciye nazırı M. Hirota dün, M. Yu
renev'e bir nota göndenniştir. Notada 
tevkifatm, Mançukuo memurları tarafın 1 
dan, aokeri trenlere suikast hakkındaki 
kanunlMa istinaden yapılntış olduğu bil
dirilmektedir. 

M. Hi .. ota bu tevkifatla tark Çin de
miryollanru satın alma müzakerelerinin 
dumıası arasında hiç bir münasebet ol
m.,dığım ilave etmektedir. 

Notada, bu suikastları te§vik etmek 
ihtimalleri olanlar hakkmcla endifder iz
har edilmekte ve suikastların bilhas
sa askeri trenlere l'evcih edildiği ve kur
banların başlıca Japon ve Mançurililer
den oldukları ka}'dedilmektedir. 

Notada, tevkif edilen hemen bütün Sov 
yet memurlarının kanuni olmayan cemi· 
yetlcre men•up oldukları ve bu cemi
yetlerin maksatlarının Mançukuda sulhu 
ihlitl oldufu iddia edilmektedir. Hatta 
memurlardan bazılarının haydutlara de
miryolunu uçurtmak için talimat ve pat
layıcı maddeler verdikleri de bu iddia
lar arasındadır. 

Mançuko - Sovyet itilafı 
MOSKOV A, 5 • A.A. - Amur neh

ri üzerinde hadis olan vakalarm teker
ı-üne mani olmak maksadiyle Mançuko
Sovyet hükümetleri arasında aktedilen 
it-ilifnvme imzalanmıştır. 

Bu itilfıfname, hudut boyunca , bütün 
diğer nehirlere de §amildir. 

Times'e göre 
LONDRA, 5 (A.A.) - Taymis 

(Tiınes) gazetesi Rus - Japon ger • 
ginliği hakkındaki korkuları biraz 
mübalağalı addetmekte ve sili.ha mü
racaatın her iki memleket için de teh
likeli olduğu mütaleasında bulun -
maktadır. 

Gürültü ile mücadele 
LONDRA, 5.A.A. - Güı·ültü ile mü

cadelenin muvaffakiyetini arttırmak mak 
sadiyle, lokomotiflerin, pek mübrem bir 
lüzum olmadıkça, geceleyin düdük Öl· 
türmeleri yasak edilmiıtir. 

lıçi sendikalannm fazla paraları ol
madığından bu sözler grevciler arasın .. 
da inkisar uyandırmııtır. Ve grev müd .. 
deti ··~erinde nafiz olabilecektir . 

Patronlarla itçilerin mümeuilleri ça
lışan ve çalışmayanların sayılan baldan
da mübalağalı rakaınlar neşretmektedir
ı .... Hemen hemen doğru o:ahilecek ra
kamlar ıunlardır: 

Yeni - lngi~terede 50.000 iıçi grev 
yapmıştır . Ve 75,000 işçi çalıı • 
maktadır. Şimali ve cenubi Karolin'de 
80.000 grevci ve o kadar da çalı'!AJI İt
çi vardır. 

Pamuk mensucat enstitüsü müdürü 
250,000 iıçinin çalıpnakta olduğunu 
bildinnektedir. ipek sanayii iıçileri fe
<lerasyonu i<atibi ipek iıçilerinin yüzde 
20 sinin de bu akşam iflerini bıraka
caklıınnı hilclirmektedir. Bugün, Nev
york'ta bir miting yapılacak, 200,000 e]. 
bise iıçisinin teııanüt grevi yapıp yap
maması kararlaştmlacaktır. 

Silah ticareti 

Meşhur Zaharof 
Ne işler yapıyor? 

--o-

Denizaltı gemileri satışını 
inhisar altına almışlar 
VAŞiNGTON, 5.A.A. - Dün, silah 

ve mühimmat ticareti ayan tahkikat ko
ınisyonunda mühiın ifıaat yapılmııtrr. 
lngiliz silah fabrikası "Vickirs,, ile A
nıerik~ "elektrikli gemi,, tirketinin dün· 
ynyı, denizlatı gemisi sahtı için hususi 
mıntakalara taksim ettikleri görülmüı
tür. 

"Elektrikli gemi., ıirkeli müdürü, 
şirketin, A vrupada Vickera tarafından 
yapılan bu çeıit bütün satıı muamelele
rinden bir yüzdelik aldığım söylemi§ ve 
dı-mittir ki ı 

- Sir Bazit Zaharoff, tirketimizn Ja
ponya mümesailliğini yapmaktadır. 

, Müdür, 1926, ı927, ı928, ı929 ve 
. 1930 senelerinde Sir Bazit Zaharoff'un 

yüzd!' bet komisyon olarak ıirketten 
2ı2,000 dolar aldığını ilave etmiıili. 

Komisyon reisinin : 

- Kimdir bu Sir Bazit Zaharoff?,. 
, Sualine nıüdür fU cevabı vermiştir: 

- Tanıdığım adamların en kabiliyet· 
lisi, en büyüğüdür, Komisyon reisi, ıir-

• ket müdürünün Sir Bazit Zaharof Pa ve
rildiği 5Öylenmiı olan komisyon üzerin .. 
den varidat vergisini ödememesine yar .. 
donla suçlu tutmuştur. 

Arşidük Otto 
---o-

İtalya kralının en küçük 
kızıyla ni~anlanıyormuş 

ROMA, 5 (A.A.) - Hava.o ajansı 
muhabirinden: Kral ve kraliçenin pren
ses Zita'yı ziyaretleri, Arıidük Otto 
ile ltaiya hükümdarlarının en küçük kız
ları prenses Maryanın nitımlanacakla -
n §ayi•ını çrkanruttır. 

Havadis doğru bile olsa, bunun 
Habıburg'ların tekrar talıta çıkmak hu· 
suaundaki talihlerini değİ§tİrmİyeceği 
zannediliyor • 

ROMA, 5 (A.A.) - Kralın maiye
tine menıup bir resmi ıahıiyet, Avus
turya Arşidükü Otto ile 1 talya pren
seslerinden Maria'nm ni.şanlandıklarma 
dair çıkarılan şayialan katiyen tekzip 
etmiıtir • 

DAl'..i 
Vazifeleri çoğalan belediye me

murlarının maaşlarına zam 
ANKARA, 5 (Telefonla) - lstanbul belediyesile hususi idaresinin 

birleştirilmesi dolayısile belediye memuı~arının vazifeleri çoğaldığın
dan ve bazı ücretli memurların dateadül cetveline ithalleri icap et· 
tiğinden lstanbul meclisi umumisi vazifesi çoğalan memurların ıea· 
dül cetveline ithallerini kabul etmis ve kararını kadro ile birlikte Da-
hiliye vekôletine bildirmiştir. ' 

Vekôlet teadül cetvelinde tadilatı icap ettiren bu kararı icra vekil
leri heyetine tevdi etmiştir. Karar ve kadro tetkik edilmek üere Mıı· 
liye vekôletine verilmiştir. Tetkikat bittikten ve kadrodııki tadilat he· 
yeti vekil ece tasdik edildikten sonra Dahiliye vekaleti kararı tasdik 
edecektir. 

Türk - Yunan ticaret itilafı 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Yunanistanla aktedilmiş olan ticaret 

itila/namesi müddeti bittiğinden 30 eyliile kadar temdit edilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili geliyor 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey brı 

akşamki trenle lstanbula hareket etmiştir. 

I ş kanunu önümüzdeki sene çıka
cak, projede tadilat yapılıyor 

ANKARA, 5 (Telefonla) - lkt uat vekcileti, iktısat mecli.i Glisi 
tarafından tetkik edilen iş kanun projesile meclisi minin bu hususta· 
ki raporunu tetkik etmektedir. 

iş kanun projesinde bazı tadilat yapılması zaruri görülmüştür. 
Proje bu tadilatın icrasından sonra Millet Mec~isine sevkedilecek oe 
meclisin önümüzdeki devrei içtimaiyesinde kanuniyet kesbedecektir. 

• 
Rusya, milletler cemiyeti ve Iran 

TAHRAN, 5 ( A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Sovyet Rusya ile Milletler Cemiyeti arasında cereyan etmekte o/afi 

müzakereler lran mahafilince dikkatle takip olunmaktadır. 
Mezkur mahalil Iranın büyük komşusunun Milletler Cemiyetine 

girmesini müsait bir şekilde derpiş etmektedir. Bu yolda her türlü te
şebbüse Iran müzaheret edecektir. 

Sıvas kongresinin yıldönümü .. 
SIV AS, 5 ( A.A.) - Sıvas kongresinin kurulduğunun yıldöniimtı 

olan bugün bütün Sıvas halkı candan tezahüratla kutlu/adı. 
Sabahleyin lise binası önünde ve cumhuriyet meydanında topla: 

nan halka belediye reisi Hikmet Bey tarafından kongrenin tarihçesı 
anlatılmış ve bundan sonra büyük bir resmi geç:it yapılmıştır. Halk bu· 
günü sevinç içinde geçirdi. 

Kongrenin toplandığı salon ve Gazi Hazretlerinin mesai odaları 
bütün halk tarafından ziyaret edildi. Gece de fener alaylan tertip e
dilmiş ve bütün şehir b(lftanbaşa süslenmiırtir. Bu mesut günün ferefi· 
ne halk lırkaınnda büyük bir ziya/ et verilmiştir. 

Ziraat Vekili dönüyor 
TRABZON, 5 (Milliyet) - Ziraat Vekili Muhli• Bey, Trabzon 

meb'uau Raif, Erzurum meb'uı;u A:z: iz Beylerle birlikte bugün de11airi, 
iş limited fındık müessesesini, nüm une fidanlığını gezdiler. Vekil B. 
şerefine fırka tarafından Yeşil Yur t palasta bir ziya/et verildi. 

Muhlis Bey yarın Gülcemal ile latanbula hareket edecek ve Gire• 
sonda iki saat kadar kalacaktır. 

Dağcılık ve kış sporları 
Aziz B. in beyanah 

TRABZON, 5 (Miliyet) - intihap mıntakasında tetkik seyahati 
yapmak üzere Trabzondan geçen Türkiye idman ittifakları merke:
heyeti reisi Erzurum meb'usu Aziz Bey bugün spor sahasını gezdı, 
Halkevinde Eporcular hasbihaller yaptı. 

Aziz Bey bana beyanatında; dağcılık ve kış sporlarına gittikçe bii• 
yük bir ehemmiyet verildiğini Burs ada dağcılık ve kıf sporlarındatı 
alınan iyi neticelerden sonra Ankara, Kayseri ve Toros dağlarında, 
Erzurum hcwalisinde ba sporların teessüsüne çaİışıldığını söylediktetl 
sonra kendisinin doğum yeri olan Trabzonu her geldikçe daha carılt 
ve daha güzelleşmiş bulduğunu, Trabzon gençliğinin spor bakımırı
dan büyük bfr istikbale namzet bulunduğunu ilave etmiştir. Aziz Bet 
Trabzonda deniz sporlarına ehemmiyet verilmesi lüzumunu da işaret 
etmiştir. , 

ismet Pş. Hz. nin seyahat/arı 
TRABZON, 5 (A.A.) - ismet Paşa Hazretlerinin şehrimize gele• 

cekleri haberi halkımızı çok sevindirmiştir. Şehrin her tarafında tak
lar kurulmakta canden tezahürat hazırlıkları yapılmaktadır. 

Tuna iktisat misakı 
LONDRA, 5 ( A.A.) - Deyli Telgraf gazetesi Çekoslovakya ~a~: 

ciye nazırı Benesin yakında M. Mussoliniyi ziyaret ederek Tuna ;Jıll 
sat misakını hazırlayacağını yazmaktadır. 

Maliye Vekili nezdinde 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Mer· 

kez bankası umum müdürü Sali.ha.t • 
tin Bey bugün maliye vekilini ziya -
ret etmit ve vekil Beyle mali mesele
ler etrafında görüımüttür. 

Düyunu umumiye komiseri 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Pa

rute bulunan düyunu umumiye ko • 
miseri ve sabık maliye müsteşarı Ali 
Rıza Beyin bugünlerde gelmesi bek
leniyor. 

iki tayyarecimiz Polon ya
ya gidiyor 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Tay· 
yarecilik kursuna iştirak etmek üze
re eylül ortalarına doğru iki tayyare 
zabitimiz Polonyaya gidecektir. 

Muallim mektebi 
mezunları 

ANKARA, 5 (Telefonla) 
Dört sınıflı muallim mektebi me -
zunlarmm muallim muavini adde
dilecekleri hakkında gazetelerde 
çıkan haberleri salahiyetli zatlar 
tekzip etmekte ve kanunların mu
allim addettiği bu mezunların mu 

allim muavini sayılmalarının varit 
olmıyacağmı söylemektedirler. 

Adil B. lzmire gitti iiıı' 
ANKARA, 5 (Telefonla) - G f 

rükler vekaleti müsteşarı Adil 11~. 
lzmir ve civarındaki eümrük "~. ı •. 
hisarlar teşkilatını tefti§ etmek "~·~· 
re öğle trenile lzmire hareket eti"' 
tir. 

Tren kamyonete çarp~.., 
AYDIN, 5 (Milliyet) - Nazillıt..

gelen marıandiz treni demiryolıı I' , 
narmda bozulan bir kamyona çad•" 
tı. Yolcular vaktinde atladıkların 
büyük bir facianın önü alınmıştı1\;r 

Yalnız Ane hanım isminde 
kadın hafifçe yaralanmıştır. 

İran hariciye nazırı 1' 
V ARŞOV A, 5.A.A. - Cenev;: "• 

gibnekte olan lran hariciye naz~ reitİ 
Milletler Cemiyetindeki lran heyet~!· 
Kaznni Han dün akıam buraya g ı.al•· 
tir. Mumaileyh Varıovada 24 saat 
caktır. 

• toııt Avu'lturya ve Macarıs ..,. 
VlY ANA, 5.A.A. - Macarist•~;r•• 

A,.,usturya nazırları, Macarjst.ıan'ut. ,., ... 
mahsülleri ile Avusturyanın san•Y'ı.arıt· 
mUlfttıru tanzim eden bir anlatrna 
!&maktadırlar. 

Avusturyada sükun·d~' 
VlYANA, 5. A.A. - Em~Y~;~,,,. 

feri konferansında meınleketın. , 
" h'ld" 'lını<llt• fı.nda sükô.net oJdugu ı ırı s 



ICLE 
.\na baba günü ••• 
t .. - Balkan notları -
~ beıinci Balkan oyunlan bil
~~nu ıöytlemek lci~ gelir

'lıı( ını İçin pek tatlı l.ir ıekilde bit
C, 
~e~ senenin üçüncüsü olan Türk 

IQ hıç müstahak olmadıiı halde 
n Farkla Bullfarla.rın altına dÜf· 

· : llq mailübiyetin burada Hbep
"'"flırmak boftur. Zaten bun

;;:bep[erj bir mektupla, iki ma
. ~· İzah edilemiyecek kadar da 

~· to j Vqkuat.ı takip edelim: 
l>o/ce de ya:ulımdı yal Sonuncu 

,:~!Y~I Yugodavlarla Yunanlı • 
~·~~ Bul1far/ar ar1U1ndıı bir 

tGo Bltna oldu. 
, ~ "'etre düz koıuda ne genç Ra

• de İhtiyar Besim mevki alama-

&İ,i~· Y l •L• • Y -
~ ~'""'' Ul'OI av, tHıncı un.an, u-
İcti. Vgoslav oldu . Zııman 5116 -

otq 1 Bu ltofwla Bu'6arlar bir -
t ı •r. 

~~~•n ı:uulü duk atmada Ba'6ar
~ ""ıicli vardı. Geçen •enenin fGm· 

oı,,b '?a.ıçef bu ıene ancak dördün
'tıı; ı/<1; üç •ayı aldı. Bizden de 
ısa""~ oldu. 
oı...._0 metrede bizim Neoharüli plci
• -:."Odı. Birinci Yunan, ikinci Ro
~nca Yuııoalav pldi. Zaman 
4;,: 10 8/10 ıaniye üli. Burada 

1 llu/rıır iki -yı al<l.t. 
l'.IO - 1 .ad b. . . .d .'-t ··•e re rnaru a ınncı aerı e 
~rııteyi kazanamadL ikinci se • 

·~ ot kGJUmdı ve Finalde kfin· 
~ ' 'f lıgo.lal/lann ümidi ikinci O• 

~;!:.tor Buradoviç lazla mania de
tııı den aukııliliye edildi. Bura
it itırlar bir fey almadılar. 

'ı. Qr<lf d b• • • y .L,_ • ·"Gtlc.. on a ırıncı unan, l1URCI 

t°"ı • üçüncü Yulfoslaa, dördün • 
~· beıinci ve altıncı Bulgar İ· 
11/ı a 3 acıyı aldılar ve bize re

(1 " bunıaıla tnnin edebilUliler. 
lt~10dımda birinci Yunan, ikinci 
ltı""• Üçüncü Yunan alda. Maa
~~ ~ nıetre idi. Bizim PulyoıJ 13,S? 
oı.ı.'<liıncü ve Selim 13,19 ile altın

~. Bullfarlar bunda da sayı ala-

~İ., atlamada Fethi 3,30 dan 
~,'l.lia:ydar 3,40 tan fazla. atla.)'12: 
1', 

1
aten rekoru da bu idı. Fethı 

e 0 Omadı. Haydar da altıncı ol-
~da birinci 3,90 ile Doyçef i•

·~qlrarclır. Bu "dam bir clün
. 't Yonu olabilecek kımaftodır. 

&ınan, üçüncü Rom~n. 
~,., .\'*.Y. 

• 1 ""'. otelde verilen büyük :ıiyıı
°"!riYei bedeniye nazın Mösyö 

ue bütün Zagr•p erltcinı, 
· i;°)orıu mümeailleri bulunda • 
'iluklar irat eclilerek Balkan 
· . Yadedildi. Bi:ı Yugoslavlara 
~ :..~alkun ayunlan münasebetile 

t 
""'Ort:rıluia namına bir kupa ver-

:'••lavya hükümeti bürün Bul
!\l>or ınurahhasl1JTtna (Sensava) 

0;::di ve bu ıuretle befinci Bal
~~ l<ın da bitti. 

Celt ıene memleketimizde ya-
~u o:yunlarda ln§allah biz ele 
tııııq muvallak alurıu. 
&İı-i ~i tasnif ıöyledir: 
ıss~"!. Y.unan 164, ikinci Y_ug':'.a
e.,; • "runcü Rommıyıı 61, clordun
qj,!<ırisıan 33, be tinci Türkiye 
"'l<:ı Amcıourluk ? • 
~ FELEK 

~~Uınüş paralar 
~~~tıik bazı tadilat ya-
't ~ıına karar verildi 
~ f!:'nıüı paralarm kalıplan iize-
,·'<llca ait bazı tadiiat yapdmaoı 

"-•~'tir. Bu tadilat bir kaç 
- icra edilecek ve paraların 
"-!lanacaktır. Paralann mtıllı 

Yazı yaalmaaı ela luıLil ol
• <\"cak bu yazdarm kabamna 
~'. Y_olua çukur olarak mı ya

h • """"~ kararlaıbrdmmnıttır. 
~~'e Vekili Armutluda 

ıli~e Vekili Şükrü Kaya Bey 
't' titmiılenı;r. 

ı~ 8 ORSA 
'uıdan alman eetYaldir) 

~ S Eylül 934 
lt.~"M FIYATLAlll 

~'~il l TAHVii.Al "-; 96 R<lohm 17,7!1 

11 ı&~ Mü-uail 48,7!1 
111 ı7.30 • il 47.70 

\ 27.SO • ili 49,00 

~I.., ı. 1: S H A M 
l\'ij;, .... 10 l lleji kupo.... 2,35 
~ ""•i " 10 Tel.fan 11 
\~ c.~. 105 T ... koa 18 
~~~il~ Çimanto ız..ıs 
~ ... ss.ıs ittihat dey. 13,SO 

~. Ilı. 32 Ş....k ·~· 11.85 )ti,.
11 
il• 2'.90 % lial1a 1,55 

Ç t 15.25 l Şark m. ecu 3,20 

1( FiYATLARI 
'20.7S Prai 19,13,50 

12,o. a.ı..,... 34,83.SO 
80.75.96 Mo&ko•• J0,90 
9.27.13 Bwlia 2.02.69 
2.4.3.70 V arfOYa 4,20, 
3.)8.83 Budapeıto 3,941,16 
ı.11.45 Madnt s.11,so 

83,6J Bükr"1 79.32,84 
1'/ t:J 6S.3ı1 Viyana 4,25 

~'~• T (Satıı) Kwrut -170 
ın 
lOI 
22 

628 
4:16 

23 
ili 
24 
83 

20 l.l••İçr• 
1 P ... ta 
1 Mark 
1 Ze1oti 

20 L•ı 
20 o ...... 
l l"~rbOYİÇ 

Ahın 
ı\1ocidjya 

8-.nknc..t 

808 
18 
49 

10,50 
19 
83 

ı.za 
:.6.50 
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EHİ R 
• 

HABERLERi 
EKONOMi 

Buzhane işini 
Belediye alırsa , 

Tüccarıa hesabına iyi mi 
gelir, fena mı? 

4tanLul Ye Trakya tüccarlannm 
fikayetleri Üzerine latanbul aoiuk ba
va depolarının ihtikar yapıp yapma
dıklarını uzun müddet tetkikten son
ra Ticaret odası idare heyeti nihayet 
bu hususta belediye ile temasa ııeç· 
miftir. 

Karaağaçta mezbahanın yanında 
belediyenin bir &oiuk hava depoau 
olduğundan ooğuk haYa depolan iti· 
nİll belediye elile halledilebileceği ka
naati vardır. Bu depo tehriıı en bü
yük ve en aari soğuk bın•a depoau • 
dar. Belediye diğer aoiuk ha.va de
polarile rekabet ederse fiatların ine
bileceii diiJünülmektedir. 

Dün bu hususta bir mubarririmiz 
tetkik&t yapmıf ve alakadarlardan 
muhtelif kimselerle konupnuıtur. Bir 
peynir tüccarı muharririm.ize dem;ftİr 
ki: 

H_ Ticaret odasının .soğuk hava 
depolan İçin belediyeye müracaatta 
fikri ne olduğunu bilmiyorum. Bele
diyenin Sütlücedeki aoğuk hava de
poau çok mü.ait olmakla beraber, 
tefıirden çok uzak olduiunu da unut
mamalı: lazımdır. Biz burada ek.eri
.; Balık pazannııı içinde olan buzhıı · 
nelere malımızı kolaylıkla koyuyor ve 
icap edince derhal alabiliyoruz. 

Malımız mağazada durmuı, depo
da durmuı iki•i de bir •.. Halbuki ma
lı Sütlüceye göndermek ve aonra da 
çekmek yalnız masraf açac11.k bir iş 
değil, ayni zamanda vakii de öldür • 
cek bir haldir . ., 

Diğer taraftan bir buzhane aalıi
bi de demektedir ki: 

•·- Bizim ihtikar yapıp yapımadı
jnnızı tetkike ne lüzum var. itte be
lediye buzhanesinin fiatlan, i§te bi • 
zimkiler. lki&inin ara.s.ında hiç bir 
fark yok. Bizimle beraber belediye 
de mi ihtiki.r yapıyo'r? 0 

Ticaret odalarına yeni tir 
şekil verilecek 

Jktiaat Yeki.Jeti Ticaret Od11.larına 
yeni bir tekil vermeie karar vermj~
tir. 

Bunun için on bet sene evvel yapı
lan odalar nizamnamesinin değiıtiril
me&İ için Üzerinde tetkikat yapıl • 
maktadır. 

iç ticaret umum müdürü lsmaJI 
Hakkı Bey de bir müddettenberi §eh
ri.mizde bu işle meıgul olmuıtur. O
dalar, yeni şekilde iktisat vekaleti • 
Din birer yardımcı bürosu baljnde ~a· 
lıtacaldardır. 

Birçok odaların da tasfiyeye tili 
tutulması takarrür etmiıtir. 

Buğday stoku arttı 
Son tünlerde btanbulda.ki bugday 

stoku gittikçe artmaktadır. Bilha .. a 
aon h11.fta zarfmda stok geçen sene • 
nin ayni zamandaki stokla kiyas ka
bul etmiyecek bir dereceye vasıl ol
muıtur. 

Ticaret boraaıırun tuttuğu iıtalis
tiğe nazaran geçen hafta ıehrimi:ule
ki buğday stoku 32,833 tona yüksel
miştir. Bir evvelki haftanın stoku i
se 29.286 tondu. Geçen senenin ayni 
haftasının buiday stoku ancak 9,375 
tondu. 

Oda meclisi toplanamadı 
Ticaret odası mecli&i dün muhte

lif m"6eleleri töriipnek üzere bir top
lantı yapacalı:tı. F alı:at ekaeriyet olma
dıimdan bu toplantı yapılamamıflır. 

Fındık ihracatımız 
Geçen hafta içinde ıehrimizden 

Iskenderiyeye 960, Ha.mhurga 2000 
kıla fındık ihraç edilmiıtir • Ticaret 
boraaaından aldıiımız malümata na
zaran tehrimizde fındık ve cev:iz ato
ku' kalmaınııtır. 

Şehrimizde fındık üzerine it ya • 
pan baZJ müeaeaelerin iktisat vekale
tine yaptığı müracaata nazaran fm. 
clık mıntakalarmcla aon senelerde ba
zı &'ayri resmi ıahıaların fındık tica
retimizin vaziyeti ve Avnıpa piyua
lan hakkında yanlıt baberler verme
leri müatah&ili zar.,_ aokmut ve &'e
çen mwulün bir kı_,,,ın ellerinde 
kalmaa.ı neticesin.i vermiıtir. 

Tevfik Rüştü Bey 
Bugün gidiyor 

Evvelce de yazdığımız veçhile, M.il
letler Cemiyetinin heyeti umumiye top
lantısına ittirak edecek olan Hariciye 
VWli Tevfik Rüıtü Bey bu ıabab 
Lloyd Trieatino kumpanyasının Adria 
npurile ve Venedik tarikile Cenevreye 
&'idecektir • 

Gazeteleri kapatılanlar 
yeai gazete çıkaramaz 

Vekiller heyeti kararı ile matbuat 
kanun11nun beıinci madde lne istinat e
der k gazeteleri kapatılan şahıoların tek· 
rar ıueta çtkarmamaları için latanbul 
vilayeti çok dikkatli bulunmaktadır. lk
tısacli ve ticari larak ııazele çıkaracak 
lar hakkmda aıkı tahkikat yapılacak ve ye 
ni ıruete çıkara~lıınn bu }lllııafarla a-
rı.ası p olnı •fi apml-lıtır. 

Ebeler Birliği dün reis Belkis Hammın nyauti altında cemiyet, 
merkezinde toplanmış ve umumi içtimaJa intihap edilen yeni heyeti 
idare azası ela hazır bulunmuş/ur. . 

Dünkü İçtimada mesleki meseleler mevzuu balısolmaf ve geçen ıç
timacl" verilen kararlann ait olduklan makaml"ra bildirilmeai için te
febbüsata geçilmesine karar verilmiftİr. 

• 
imtiyazlı şirketlerde sıkı 
tetkikler devam ediyor 

Otobüs seferlerinin artması ve ser
best rekabet imkanlarının 

kaldırılmaması muvafık görüldü 
Nafia vekilimiz Ali Bey, dün im

tiyazlı tirketlere ait meselelerle m~
gul olmuı ve bazı ziyaretlerde bulun· 
ınutlur. 

Ali Bey, bu arada, Halk Fırkaoı 
umumi idare heyeti azasından Cev
det Kerim Beyle görüpniqtür. 

Vekil Bey, bugün de tetkik ve 
teftiılerine devam edecektir. 

Şark Demiryollan tarifesi 
Evveli&; gün Nafia vekili Ali Bey· 

le Şark Demiryolları kumpanyası di
rektörü araaında mutabık kalınan e
saslar dahilinde tarifelerin tenzili i
çin direktör M. Paskal, telgrafla Pa
riatelri Jirket mümeui.llerine müra • 
caat et.ın.iştir. Mesele müatacel ve e
henımiyetli olduğu için mÜJnegsjl(e • 
rin bugünlerde toplanmaları ve mu • 
vafakat cevabını bildirmeleri bekle
nilmektedir. 

Nafia .ekileti, Şark Demiryollan 
id.areainin vaziyetini aon derece has
aasiyet ve dikkatle mürakabe ettir • 
mektedir. Şimdiki halde tirket imti
yazının aatın alınması mevzuu bah~.s 
ohnamald& beraber, mukavele bari • 
cinde bir hareket görüldüğü takdirde 
i~lelme hakkının devlete intikal et .. 
mesi dü~ünülecektir. 

Kumpanyanın eski besabatı, 1926 
yılında yeni mukavele yapılırken la•· 
fiyeye uğratılmı~tı. O tarihtenheri 
cereyan eden muameleler de bazı.':.e 
~le ali.kaaı olmau it~barile inceden iıı
ceye yoklanmaktadır. 

Otobüs imtiyazı meaelesi 
Aldığımız malümala göre; beledi

yenin şehrimiz otobüs imtiyazını al -
ıruık tetebbüsü netice&iz kalmııtır. 

Veıaiti nakliyenin otobüa aeterJe
ri ile artması ve aerbeat reka.bt.t im
kanlarının takyit edilmemesi halk•n 
ve iktisadi ahvalin icaplarına uygun 
g0rü1müştür. Bu arada, imtiyaz bele
diyeye verildiği takdirde, müddet hi
tan> bulduğu zaman bükuemelc dev· 
redilecek sabit teaia.atın bulunmama
sı da nazan itibara alınmıJlır. 

Bu vaziyet karşramda belediye yal
nız otobüı itletmek ruhaatını ijtih .. 
•a.I etmek iatemi§tİr. Fakat, bu tekil 
de fayduız görüldüğünden Nafia 
vekaletince muvafakat edilmcmiııir. 

Telefon şirketindeki tetiıiıile•· 
Telefon ~irketinde ,imdiye k~d"r 

yapılmakta olan tetkikler bir bayii 
İleTlemiıtir. Verilen malümala gö .,. ; 
bnzı abonelerden alınını§ olan tazla 
paraların iade edilmediii, tirketin ba
zı taahhütlerini vaktinde yerine ge • 

Üçüncü 
Kısım tahviller 
Cumartesiden itibaren 
umuma tatış ba~lıyor 
Erpni demiryolu iatiı..-azı A. ve 

B. serilerini hamil olanlara ye.ni C. tah
villerinin ayni numaralarmı lwıkalar. 

claıı almak için verilen mühlet bucün 
bitecektir. Bu altı cünlük mühlet b>t

tikten sonra bankalar tahvilleri -
be•tçe ıatabileceklerinclen tahviller cu
marteıi cününden .iti haren umuma A

tı fa çıkarılacaktır. Maamafib clün ak
ıaına kadar tahvillerini almayan pek az 
IUmse kalmııtı. 

Birkaç gündenberi tahvil alınalı için 
çok müracaat yapıldığından bankalar 
çok kalabalık bir manzm-a anetmekte
clir. 

Gizli nüfus kaydına 
devam ediliyor 

Gizli kalan nüfu•larm kaydına de
vam edilmektedir. lstanb11l vilayeti da
hilUıde nüfus memurlan, kenclilerine 
yarlmıcı olarak verilen memurlarla bir
likte dün de geç vakte kadar çalıırnı§
lardır. 

latanbul nüfus müdürlüğü tarafm
dan kazalardaki nüfqs ınemurlanna ve
rilen emirde eylulün 8 inci günü akşa
mına ador gizli kalan nüfuslarda kay
dedilenlerin uımınıi y ünunun mudü· 

1 İrmediği ve eaki mu-liı.tta daha 
bazı pürüzlü ve karı§ık noktalar bu
lunduğu teabit edilıniıtir. 

Tetkikatın sonunda , yalmz tir· 
ketin aatın alınmaırru icap ettiren -va .. 
ziyetin te&biti ile kalınıruyaralı: ida
ri cepheden meaullerin de aranacağı 
.Oylenmektedir. 

Heyetin tetkikatı azaır.i iki ay 
zarfında tamamlanacak ve bunu mü
teakip pazarlık müzakeresi ba§lıyıı • 
caktır. Eski h...apların tetkiki ile 
meydana çıkacak alacaklarm, yapıla
cak anl&Jmada nazarı itibara alınma
N ve mahsup muanıeleloi yapılması 
muhtemeldir. 
Şirketlerin harice çikardılıları 

döviz 
Diğer taraftan :imtiyazlı §irketle

rin muamelatı tetkik wilirken barice 
çıkarabilecekleri gelir miktarı da tes
bit edilerek memleketimizde kalına
•• İcap eden dövizlerin gönderilmemesi 
için tedbirler alınacaktıre 

Yapılan hesaplara göre, ıirketlerin 
bu suretle toplanan ve mukabilinde 
yalnız Türk emtiuı çıkanlabilecek 
olan para tutan 1 O milyon lirayi geç
kindir. Fakat, bu miktar tetkikatın 
sonunda kat'i olarak tesbit edilebi -
leeelttir. 
Abonelerin malı olan saatlerin 

tesbitine başlandı 
Küçük çaptaki elektrik saatlerin

de yapılan tenzilatın bu aym bidaye
tinden itibaren tatbik aahasma konul
duiu ınalUnıdur. 

Bu saatleri 7,S ııenedenberi kul • 
)anan abonelerin ve mübayaa tarihle
rinin teabitine baılanıhnıttır. Bu hu
auata tirketteki ve belediyedeki ka
yıtlardan istifade edilmektedir. icap 
ederse eıhas nezdinde!U müsbet ve
saike de müracaat edilecektir. Ode • 
diği kira ile elektrik saatlerini amor• 
ti elmİ§ olan abonelerin tayini i§İ a
zami çabuklukta bitirilecek ve bu a
boneler badema lrira ödemiyecekler
dir. 

Bazı abonelere, ancak umumi 
masraflar ödendikten sonra saatlere 
teaahüp edebilecekleri memurlar ta • 
rafından bildirilmittir. Bu cihet ve
kaletin nazarı dikkatini celbeı.mit ve 
abonelerden biç bir suretle fazla pa
ra alınmaması hususunda tedbir alın
nuş,tır. 

Bu tarzdaki iddialan ileri süren • 
!erin kimler olduklan aboneler la -
rafında.n hildirildiii takdirde hakla • 
nnda derhal takibat yapılacaktır. 

Salkımsöğiit 
Kapısı 

Nihayet tamirine karar ve
rildi, 2000 lira nrf edilecek 

Eski Babıi.linıin 5.Ik-naöi\ide ba
kmı kapru hak-•ızl.ı.tan harap bir ha· 
le a:elmitti. 

Tarihi bir kıymeti olan bu kapının 
tamiri latanbul Yİlayetince kararlaımıı 
keyfiyet ali.kadar makama bildirilmiı
.tir. 

Dün öğreııdiiimize ııön Milli em· 
lüı: müdüriyetine ait olan bu kapının 
tamiri için Maliye vekiletine yazılmıt; 
Mali.\• vekaleti de Nafia vekfiletine 
müracaat ederek ketfinin yapılmasını 
iatemitıir . 

Ancak tarihi kıymeti haiz olan bu 
lıapınm üstündeki iıleınelerin tamiri eı
nuında bozulmaması için müzeler u
mum müdürlüğü tarafından da bir me· 
mur ııönderilecektir • 

Müzeler umum müdürlüğü tarahn· 
dan Milli emlik müdürlüğünün talebile 
yapılan keııifte kapının 2 bin lira aarfi
le tamir edileceği anla§ılmıı, tahsisatın 
800 lirası da gelmiı, fakat evrakı ketfi· 
ye henüz jkmal edilmediği için tamira
ta batlanamaınıttrr. 

riyete gönderilmesi bildirilmittir • 
Nüfus memurlukları henüz li&teleri 

hazırlamadıklarından aon mühletten is
tifade ederek kaydolanların yekunu 
hakkmda tam mıtliımat elde edileme
mıftir • 

MAARiFTE 

Eksik 
Bir kelime 
72 talebenin sınıfta kal
masına sebep mi oldu? 

Gazi O....... Paıa orta mektelııinde, 
riyaziye dersinin bakalorya ikmal _imti
hanı bir yanlışlık yüzünden fena bır ne
tice venniıtir. Evvelki giin bu mekte· 
bin son unıfında riyaziye imtihanı ya
pılıriten, veril ... üç ıualden biri talebe
ye sehven eksik okunmll§tur. Talehe 
sualden, bir l<elimeniu eksik olması Ü· 
zerine, mana ç.ıkaramamıı ve Terilen bu 
faiz meseleo:ini halledememiıtir. lınti
•aııa ( 81) ıajebe ginnİt, bunlardan an
c* (9) una 2,5 numara takdir edildıil
mittir. Bu (2.5) ta ıtalebenin lehine (3) 
yapılan.ı. çocuklar auufta ipka olmak
tan ıkurtulmuılardır. 

Bu vaziyet üzerine sınıfta kalan 
( 72) talebe telırrafla Maarif vekaletine 
müracaat ed""'k vmyeti bildirmitler
dir. Mektep idaresi ele, aynca vdı:i.lete 
b" huausta maliımat vermittir. Veka
letten cevap beklenmektedir. Vekilet 
imtihanın tekrannı emretmezse, (72) 
talebe sınıfta kalmıı olacaktır. 

Bizim yaptığunız tahkikata göre 
ıonrlan sual ııulur: 

Paramı iki müsavi lmıma ayırarak 
bir kısmım yüzde ( 4.S) tan ve diğeri
ni yüzde (S) ten faize verdim. Faizleri
nin yekunu arasında (600) lira fark 
vardır. Paramın mikdarı nedir? 

Bu sualin bat tarafındaki •diğerini• 
kelimeoi talebeye aöyienirken nasılsa D· 

nutulmuıtur. Talebe ele, bu yÜzde. SU• 

elden yanlı9 manalar çıkarnuıtır. 

Hukuk fakültesinin yeni dekanı 
Hukuk faJı:üitesinin yeni Dekanı pro· 

feaör S>eldık Sami Bey dünden itibaren 
vazifesine batlamıp. Eııki dekan Ta
hir Bey myameJatı Sıddık Sami Beye 
devrebnektedir. Tahir Bey bir kaç 
a:ün, Sıddık Sami Beyle beraber çalııa· 
calrtw. 

Yeni dekan dün hui&uk faılıülte&İ teş· 
kilatmı gezmiıtir • 

Ortımıkteplırı tehacüm devam 
ediyor 

Bu sene lise ve orta mekteplere pdı: 
fazla bir tehacüm vardır. Kaydü ka
bul muamelei teırin batma .kadar uza
tılmrftır. Müracaatlar devam edene 
kadroya yeni ıubeler ilive edileçektir, 

Leyli talebelerin Haydarp&? lisesi
ne nakli üzerine diğ.,.. mekteplerde der
aane adedi arbmıtır. Bu sene ıınıflar
da (80--90-100) talebe bir arada bu
lundurulmayacaktır • 

Avrupadan Üniversiteye getiri
lecek kitaplar 

Dün Oniver•ile rektörü Cemil Beyin 
riyaoetinde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıya Hukuk fakültesi yeni deka
nı Sıddık Sami Bey de iıtirak ebnİftİr. 
Dünkü toplantıda Avrupadan getirtile
cek kitaplar üzerinde konu§ulmuftur. 
Bu huaıata bütçeye (50) bm lira tah
sisat konmuıtur. Kitapların teıriniev
vele kadar gelmea; temin edilecektir. 

Istanbulun filmi 
İngiliz rejisörü ffehrimi

zin merak 
uyandırdığını söylüyor 
lngitiz Britiah lnternational fictures 

film .,;n.eti namına lstaDbulun manza. 
ralarını filme almak üzere rejisör M. 
Coldscbmid'in ıehrimize geldiğini yaz
mrftık. M. Goldsclımid refakatinde iki
si lngiliz, biri Avusturyalı ve ikisi Çe. 
koslovalı:yalı olmak üzere dört kitilik 
bir heyet ile bir baftadanberi latmıbu
lun bir çok manzaralarını filme almıı-
tır. 

Dün M. Goldschmid ile görüıtük. Re
jisör .bize latanbul baklandaki mütah ... 
delerini §Öyle anlattı: 

- Bugünkü lstanbulu filine aldık. 
latanbul hakikaten ıayaru dikkat ve 
merak uyandıran bir ,..ınrclir. Bu sebep. 
le Tiirıkiyenin bu kö§esini, ballruıı, y ... 
ni binalanm, bariz huauaiyeti olaa yer
lerini hep filme çektik. Böylece bir çok 
filmler mey.lana geldi. Bu film yeni bir 
(D>1H1zara) arzıdır. Bunda nevvel Av· 
rupa tehlrlerinin bir çoğunu filme aJ. 
mıttık. Bunları tirketimizin merkezi o
lan 1 ngiitereye götüreceiiz. Orada ha
zırlandıktan aonra Avrupa ve Amerika
nın her tarabna dairtıJacaktır. 

lstanbulda kaloclıiımız müddet zar. 
fıncla herl<eslen misafirperverlik ve h Ü•· 
nü kabul aördük. Vazifemizde bize ko-
laylıklar gösterildi. . . 

Çok güzel memleketınız var. Çok 
ballık inaanlarsınız. 

Türkiyeye tekrar gelip, mevzuu Tiir
kiyeden almmıt bir film çevirmek iate
yoruz. Şi;mdilik bu film için mevzu ara
maktayız. Bunu bulabilirsek, çevirece
ğimiz film pek cazip bir §ey olacak ve 
dünyanın her tarafında seve seve sey
redilecektir. Çünkü dünya daima yeni 
ve cazip feyler görmek isteyor. 

Bi:ıana eserleri 
Şengül sokağında Mevhibe Hannn 

isminde bir kadınm ev yaptırmak üze
re arsasını kazdırırken bazı Bizans e
serlerine tesadüf edildiğini yazmıştık. Bu 
hafriyat devam etmekte ve hafriyata 
müzelerden bir memur nezaret eylemek· 
te, zuhur eden parçalar toplanmakta
dır. Buranın Yere batan sanuanm iıb
- duv...ıa" olduiu ,ani !mı rr. 

1 
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GünüM1:: ·ı 
;; ~·,_~,. 

Şiımanlığa doğru ••• 
yeni mevnme girerken yeni 

modaya giriyoruz. Bakalım sonba
harda bu mocla elenilen sihirbaz 
değneği kadınları ne şekle ne şe
maile sokacflk? Şu muhakkak ki 
her halde geçen senekinı 'en çok 
larhlı elbiseler biçimler görece
ğizt: 

Zaten, moda halikleri, malla
nnı 6Ürmek için clört ay zor aab
reclebilcliler. Onlara göre, keşke 
senede dört yerine sekiz mevsim 
olsa da kadınlar bol bol elbise de
iiiftirseler ••• Yani bol bol para har· 
caalar_ 

Fakat bir de gelin bunu koca
lara sonın... 

Şimdiden yüksek ôlemde (!) 
deveran eden rivayetlere bakılır • 
sa, artık omuzlan bo.tan lıorkalu
ğu gibi kalkık elbiseler illm edi
yormuf; kaclının bütün hatlarım 
bütün yrwarlaklılılannı meydana 
fıkaran elbiseler moda oluyor-
mıq .•. 

Zannediyorum iti moda sene
lerdenberi nihayet aradığını, ya
ni ka.Jına yalııfanını buldu. 

Sert çizgi/ er, sert hfltlıır ve za. 
viyeli elbiseler, ka.Jının vücudünü 
adcılelencliriyor, erkekleştiriyor -
tlu. Halbuki vücudün bütün kıv • 
nmlannı sıvazlayan bir "Krep sa
ten,, kadın vücudüne daha çok İn· 
tibak etmek kabiliyetindedir. 

Eli ve gözü gıcıklayan, tırma • 
layan sert bir "orgaruli,, yeTİne yu
mu11ak bir İpekli lıaclife nazarlan 
daha okşamaz mı? 

Evet, eakiden zaviyelere, köşe· 
lere takılan , takdirler fİmcli bir 
içim su gibi, hiç bir maniaya ta
kılmadan süzülüp akacaktır. Vü
cudün kıvrımlarındaki kumaştan 
köprüler yıkılacak, onların yerine 
tabii vadiler hasıl olacaktır. 

Bütün bunların sebebi de fİŞ
manlık modasının tekrar avdet et. 
mesidir .•• Zayıflığa elveda! ... Bu 
kış kemiklerin örtülmesi, vücudün 
tesviyesi liizımclır. Çünkü bu se
neki modanın çarkı yuvarlaktır. 
Dişlisi yeniktir. 

Şifman ka.Jın ! Aman yarab
bi ne sakil, ne biçimsiz şey! ... 

Evet, bir vakitler de zayıflar İ· 
çin: 

- iğne iplik diye alay eder
dik ..• 

Unutmayalım ki moda bir göz 
alışkanlığı meselesidir. Onu~ •-·.,. 
dir ki evvelce rastıklı kaşlara alı
l!an gözlerimiz, sonra huu. .~. , 
kibrit çöpü gibi kaşları sevdi. 
Kolan saçları beğenenler, nihayet 
oğlan çocuğu gibi kafaları kazın
mış kızlan ho, görmeğe btıfla.dı
lar. 

Eskiden ideal kadın Sflndalye
ye oturduğu zaman vücudü iki ta
raftan dörder parmak taşan ka
tlıntlı. 

Sonra ideal ka.Jın sandalyeye 
oturduğu zaman iki tflrflfta dör· 
der parmak tahta boşluk bırakan 
kadın oldu. 

Bugün ise ideal kadın sandal. 
yeyi uolduran kadındır. 

Onun için claha fimdiden 
Avrupada kuvvet fUrupları, sİf
manlık ilaçları satan fabrikalar 
reklama b'lflam~lardır. 

Bizde ise buna hacet yoktur. 
Hanımlarımız yavaş yavaş hamur 
işlerine başlasalar, makarnay" il
tilal etseler, canım su böreklerine, 
püf böreklerine , b"klavalara bi
raz gülürmeseler dah iyi olur. 

Şimdiye kadar söylediklerimi· 
z'İ hüliis" edelim: 

Y•ni modanın ~emzi ~clur: 
Pilavdan dönenin kQfığı kırıl· 

sın! 
Mümtaz F AIK 

Başvekil Pş. Hz. 
Bir kaç &'ündeııberi rahatsız bulunan 

Baıvekil ismet Pata Hazretleri iyileı
mi§ler ve dün akıaın Üzeri bir gezinti 
:yapmlflardır. ------
ViLAYETTE 

Oç aylıklar 
Dullar, yetimlerle mütekaitlerüı iic 

aylıklan bugünden itibaren tevzi edile
cektir. 

Ruam mucadıılesine 
başlanıyor 

Hay•an sağlık zabıtası kanunu muci
bince bir teırinievvelde lstanbulda 
ruam mücadelesine baılımacaktır. Bel ... 
diye hududu dahilindeki atlara belediye 
baylar müdürlüğü, belediye hududu 
haricindeki kazalarda da vilayet baytar 
müdürlükleri çalı§acaklardır. 

Vilayet baytar müdüriyetince kaza
lardaki hayvan mikda ı l'esbit edilmif ve 
cetvelleri Ziraat vekaletine a:önderilmit
tir. icap eden iliıçların a:önderilmeııi de 
vekf,]etten rica edilmiştir. 

Ruam mücadelesine ait tedbirleri aJ. 
mak üzere bugünlerde Ziraat vekaleti 
baytar müdürü umum.iliği müesseıeıat 
müdürü M••-' .... • ... hrimize cel• 
cekf 





Von CRAMM de STEFANI 

Franaanın me,hur tenisçilerin
den Lakol'te, Pariate çıkan 
(Metcb) spor mecmuasına dikkate 
değer bir makale yazmıttır. 

Lakoste bu makalesinde 15 ma-., 

MERLIN BOUSSUS 

Yııta batlıyarak aon günlere kadar 
İİıtüste ve fasılasız devam eden 
lıeYnelmilel müsabaka ve turnuva· 
la.r neticesinde kendince dünyanın 
en iyi on tenisçi bulunduğu kimse· 
leri föyle sayıyor: 

1 Perry (lngiliz), Grawford (A· 
'Vuaturyalı), 3 Autin (lngiliz); 4 
Wood (Amerikalı), 5 Gramın (AI. 
illan), 6 Shields (Amerikalı), 7 
Menzel (Çek), 8 Stefani (ltalyan), 
9 'Ve 10 Merlin (Fransız), Boussus 
(Fransız.) 

Lacoste dünyanın en iyi tenisçi· 
leri olarak sıraya koyduğu bu on 

sporcu hakkındaki düfüncelerini 
de fÖyle yürütüyor: 

Perry bu mevsimdeki faikiyetini 
kat'iyetle göstermittir. Geçen eylul 
de, o zaman dünyanın su götürmez 
tampiyonu olan Grawfordu ilk de
fa yanmittir. O zamandan soma 
da bu tenisçiye daima galip gelmiş
tir. Perrynin Avusturyalıya bedeni 
ve manevi bir faikiyeti vardır. 
Yoksa oyun tarzları ve kıymeti ay. 
ni ayardır. 

Stefani hasmin zayıf noktasın
dan derhal ve gayet kolaylıkla 
istifade eden yegaye oyuncudur. 
Perry asıl kudretini daima üçüncü 
setten ~<onıa gösterdiği için üç set· 
lik maçlarda Menzel, Austin ve 
!Jelki de Boussus lngilize faiktirler. 
Fakat en mühim maç turnuvalar 
beş set üzerine yapıldığı için Pe
riynin vaziyeti sarsıhruyacak ka
dar sağlamdır. 

Grawford, Perryden sonra ikinci 
gelir! Esasen bu mevsimin en mü• 
him dört turnuvasında da ikincili
ği alımttır. 

Austin Daviı kupası maçlarında 
Amerikalı Shields ve Wood'u yen
mit olmak itibarile üçüncü derece
yi Wood, Davis kupası maçların· 
da lngiliz PerTyye karşı adam akıl
lı mukavemet eden yegane tenisçi 
olduğundan dördüncü mevkii al-

SHIELDS MENZEL 
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PERRY 

maktadır. 

CRAWFORD 

Lacoste, bu mevsim Fransa f&m· 
pi}'onluğunu alan Alman Gramma 
beşinciliği vermekte ve hasta olma. 
mıt olsa Wimbledon turnuvasında 

AUSTIN VOOD 

galibe yakın bir mevki alacağı ve 
yaptığı tasnifte de daha yükseğe 
çıkacağını ilave etmektedir. 

Shields hazan fevkalade, hazan 
da çok fena oynaması itibarile, 
Lacoste nazarında altıncı olmaktan 
yükseğe çıkamamaktadır. 

Lacoste Çek Menzel ile ltalyan 
Stefaniyi ayni ayarda bulmakla be. 
raber bu mevsim Peryyİ yegane 
mağlup eden oyuncu olduğundan 
Menzel yedinci, Stefaniyi sekizin. 
ci saymaktadır. 

Lacoste, iki Fransız Boussua ile 
Merlinin dünyanın on tenisçisi ara-

SPORUMUZUN SON HALİ 
Kabahat makinede • 

mı, makinistte ·7 
mı .. 

Son zamanlarda sporcularımız 
dıt memleketlerde iki seyahate çık
tılar. Bunlardan biri dost Rusyaya, 
diğeri de gene dost Yugoslavyaya
dır. Bu itibarla bu turnelerde spor
daki kudretimizi göstermekten zi· 
yade spor kafilelerinin intizamı, 
disiplini, sportmenliği ilk aranacak 
feydir. 
Ruıyadan dönenlerden bir kı1ı

mile görüttük, bir kısmının da an- ı 
!attıklarını kulaktan kulağa itittik. 
Teesaürle keydetmek mecburiyetin. / 
deyiz ki, son Rusya seyahati inti
zam , disiplin, sportmenlik ve bil- \ 
hassa idare noktalarından göğsü
müzü kabartacak bir mahiyet gÖs· 
termemektedir. 

Zagrep seyahatine gelince, bel
ki de çok kısa sürdüğü için, Rusya 
seyahati gibi bir intizamsızlık ve · 
idaresizlik gfü.termemekle beraber, 
bu da, geçen seneden bu seneye at. 
Ietizmdeki tenbelliğimizi ve bunun 1 
neticesinde ne kadar düştüğümüzü 
göstermek noktasından hayli dikat. 
te fayandır. 

Hülasa edersek Rusya aeyahati , 
haklı mağlubiyetlerimizi hiç hesa
ba katmıyarak, kafilenin idaresi 
noktasından; Zagrep seyahati de, 
layık olmadığımız halde sırf çalıt· 
tırılmamak neticesinde teknik dü
fiiklük noktasından birer fiyasko
dur. 

Rusya seyahati hakkında bütün 
öğrendiklerimizi yazacak olursak 
(iki çalgıcının seyahati) romanı gİ· 
gi gülünç, eğlenceli, fakat bale acın 
dıracak bir macera meydana çık. 

sına girmesi lazımgeldiğini, fakat 
birini diğerine tercih etmek imka
nını olmadığı kaydetmektedir. 

mıtolur. 

Bütün bu hallerde ıoprcuların 
kabahati yok mudur? Belki var· 
dır ve muhakkak ki az çok vardır. 
Fakat spor işlerimizde adettir, spor 
cuyu ( vurabalıya) haline getirmi
şizdir. Her spor işinde sporcuyu ka
bahatli çıkarırız; idareciyi, bozuk 
idare mekanizmasını sükiitle geçif
tiririz ve hatta çok kere sporcunun 
kabahatini iki kat etmek için idare 
ciyi ve idare makinesini göklere 
çıkarırız. 

Yepyeni bir makine alalım; bu 
makineyi usta, işten anlar,dikkatli 
ve meraklı birisinin eline verelim. 
Bilir misiniz o makine ne olur? Da
ima temizlenir, yağlanır, silinir, h· 
kır tıkır işletilir, tıkır tıkır işledik· 
çe beklenen randımanı ve hatta da· 
ha fazlasını verir. Fakat bütün bu 
takyidata rağmen o makine iyi it
lemez ve beklenen verimi ortaya 
koymazsa o makine iyi değildir, 
değiftirmek lazımdır. Gene yepye. 
ni bir makine alalım; bu makineyi 
işten anlamaz, anlamadığı için dik
katsiz ve lakayit olan birisinin eli
ne verelim. Bilir misiniz o makine 
ne ne olur? Temizlenmez, yağlan
maz, silinmez, paslanır, paslandık· 
ça evvela bozuk düzen işler ve bek· 
lenen verimi batta daha eksiğini 
meydana çıkaramaz ve bir gün du
ruverir. Böyle olunca makineyi de· 
ğiştirmek para etmez, çünkü yeri-' 
ne gelecek makinenin akibeti ge
ne aynıdır. Binaenaleyh makineyi 
değil, usta başıyı değiştirmek la
zımd,r. 

Kimseyi kasdetmeden sporumu· 
zun umumi bakımından diyoruz 
ki: Sporcu makine, idareci maki· 
nisttir. Makinenin fena olmadığı, 

makinistlerin iş bilir kimseler oldu
ğu zaman dııima iyi randıman ver· 
miş olınasile sabittir. Şu halde 
makinistler ya işten bilmiyen veya 
bildiklerini iyi tatbik edemiyen 
kimselerdir ki o makine son zamar, 
larda sık sık arızalara uğrayor, bo
zuk düzen işliyor ve beklediğimizi 
vermiyor. Ş11 halde yapılacak iş 

makinistleri değittirdikten ve iş bi. 
lir makinistler bulmaktan ibarettir 
ve bu kadar basittir. 

Hükumetimiz, büyüklerimiz spo 
ru en yüksek derecede himaye edi· 
yor .. Zaman oluyor ki sporcularımı. 

zın veya onlar namına konuşanla
rın bir dediğini iki etmiyor. Buna 
mukabil umduğunu görmezse spo· 
rumuz hesabına yazık, ayıp ve gü. 
nahtır. 

içimiz sızlıyarak ve açıkça söyli
yelim: Bu böyle giderse bir gün 
makine ya duracak veya senelerce 
tflmir görmeden işliyemiyecek bir 
hale gelecek. (Makinistim) diyen· 
ler bu tabirle övünmek haklarını 

bile kaybederek elleri böğürlerin· 
de kalacaklar. 

Saclun GALiP 

Umumi toplanma yapılacak 
T. 1. C. I. Isl'anbul mıntakası reisli

ğinden : 
:n.S-1934 kongresinde ıeçilen mınta 

ka merkez ve idman heyetleri reisi ve 
azasının iıtirakile 9.9.934 pazar günü 
saat 17 de mıntaka merkezinde umumi 
bir toplanma yapılacaktır. • 

Muhterem azanın teırifleri ri.ca olu· 
nur. 

MEML Edirnede iş Bankasının 
yeni şubesi dün açıldı H 

• 
Isparta gençleri çalışıyor Trabzon yağları yerinde 

kontrola alınacak Yoktan var edilen Halkevi bugün vili-I 
yetimizin her tarafına kol salmıştır V kf k b" d ·h d"l b ğl a ı e ır en ı raç e ı en u ya arın 

• 
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Isparta hal keııi binası. 

ISPARTA, (Milliyet) - Burada 1 
lıalkevi dokuz tubesile beraber f.U· 
lıa.t 933 tarihinde teşekkül etmıf, 
lb.utavassıt bir aile bütçesi kadar• 
lıir bütçesi olduğu halde kısa bir· 
~aırıanda büyük itler batarmıttır. 
Gençlerdeki memleket ~~vgi~i ve 
I>~ra11z it batarmak kabılıyetı sev· 
Ilı 'Ve hayranlıkla kartılanacak teY· 
ı:lir. 

Dil edebiyat şubesi müz; ~ergi 
'Ve köycüler şubesile de teşrıkı me· 
•ai ederek bir çok fedakarlıkla 
llıerııleket tarih ve edebiyatına esas 
olacak vesaik ve esası toplamıştır. 

Köycüler şubesi: Lağus, DergÜ· 
ne, Çünür Gönen lsam., Ali kale 
0.nü Vesai; köyleri~ Atabey nahiye-
11ne giderek inkılabımız üzerinde 
!l:Öıiitmüt dertlerini dinlemiş ve bir 
Çok dertlerine deva bularak köylü
nün sevgisini kazanmıştır. 
T etnsil kolu timdiye kadar inkıla· 

hırıııza millet ve memleket sevgisi
ne ait dokuz temsil vermiş inkıla
lıırııızın memleket sevgisine daha 
fazla kökletmesine yardım etmit 
halkevi salonu iyi bir dershane 
11arak faydalı dersler vermiştir. 

ıe 'l.;;,..hane ve ne.rivat subesi: 

Bir çok fedakarlıklarla mobilye 
ihtiyacını temin etmit, bir çok fay. 
dalı mecmua ve gazetelere abona 
olmut ve kütüphanesine bini müte • 
caviz ilmi, fenni faydalı eserlerle 
doldur·muştur. 

içtimai yardım fubesi: ikisi köy. 
lü olmak üzere üç fakir çocuğun 
bütün ihtiyacını temin ederek orta 
mektepte okutuyor ve bu sene yük. 
sek mekteplere giden 30 fakir tale
be ile iki fakir hasta kadının yolpa· 
ralarını temin etti ve daima fakir 
talebelere yardım etmek için çalış. 
maktadır. 

Güzel t.anatlar şubesi: Maran
goz, dülger ve yapıcıları toplıyarak 
bir birlik teşkil etmit emsali ve 
fenni mimari hakkında bir kurs aça 
rak 120 sanatkar yetiştirmişair. 

Musiki kolu da yetitmeğe ve yük 
selmeğe çlaışmaktadır. 

Müze ve sergi şubesi de dil ede. 
biyat tarih ve köycüler şubesile 
hem ahenk olarak yürümüş kaybol· 
ması melhuz olan eser ve kitabele
ri tesbit ederek müzeye nakle haf· 
lamıştır. 

Spor şubesinin bir bisiklet kolu 
vaı dır. Bu gençler daima yakın 

karıştırilmasına meydan verilmiyece~ 

Vaklıkebir 

V AKFIKEBIR, (Milliyet) -
Vakfıkebir senede vasati ( 800,000) 
kilo yağ, (1,500,000) kilo fındık 
(1,500,000) kilo fasulye ve (3,000) 
sandık yumurta ihraç eden Kara· 
denizin tirin kazalr4ndan biridir. 
lstanbul vesair piyasalarda Trab· 
zon yağı namı altında satılan yağ· 
ların en nefisi bu kazanın mahsu· 
lüdür. Filvaki pazarda gördüğüm 
yağlar son derece nefistir . Köylü· 
nün çarfıya indirdiği yağlar tama· 
mile hileden ari tertemiz ve mis gi· 
bi kokuludur. Ne yazık ki son za· 
manlarda burada da türiyen bazı 
muhtekilflerin yağları tagşiş ettik· 
)eri görülmüştür. Son günlerde 
şüpheli görülen yağlar piyasadan 
toplattırılmış ve muayene neticesin 
de içine kavrulmuş hararotun vası· 
tasile yüzde yirmi nisbetinde su ka
rıştırıldığı anlaşılarak müsadere e· 
dilmit ve eritilerek ahçılara satıl
mıt ve sahibinden ceza alınmıştır. 

Şimdi Ticaret odası memleketin 
bu tanınmış mahsulünü siyanet ede 
bilınek için şiddetli tedabirı almak 
üzere vekaletten müsaade istemit-

yerlere seyahatler yapmakta ve iyi 
neticeler almaktadır. Şube şubede
ki iki fütbol klubüne yardım et
mektedir 

• 

pazan 

.~ . ' 

tir. Odanın talebi is'af edildiği tak· 
dirde Vakfıkebir markasile ihraç 
edilecek yağların nefasetinden e. 
min olarak yiyebileceğimize §Üphe 
yoktur. 

Kazayı merkez vilayete bağlıyan 
şosenin Mersin köyüne kadar olan 
kısmı fazla arızalıdır. Bu kısımda 
bulunan geçit ve köprülerin bir kıs· 
mı yeni yapılmış olmakla beraber 
daha tamire muhtaç bir kısım mev· 
cuttur. Kıttan evvel tamirat yapıl. 
matlığı takdirde münakali.tın dur. 
masından korkulabilir. 
Kazanın genç kaymakamı Fehmi 

bey memlekette varlık ve yenilik 
göstermek için her sahada var kuv· 
vetile çalışıyor. Son sene zarfında 
köylerde yeniden mektep yapılmış· 
tır. (Tonya) nahiye merkezinde de 
(14) metre arzında (40) metre tu
lünde beş sınıflı muazzam bir 
mektep (Samson) köyünde de üç 
sınıflı diğer bir mektebin inşaatı· 
da bitmek üzeredir. Bunlardan 
başka merkez kazada bu sene beş 
sınıflı ve ayrıca pansiyonlu bir 
mektebin intaatına da batlanılmak 
üzeredir. 

Kazanın arazisi kayalıklı olma
sından geniş köy yolları açmak hay 
lı müfkül olmaktadır. Bunun için 
ekser köylerde patikalar yapılabiJ. 

(Başı 1 inci sahifede) li.kadar olmuıtur. Onun zaferlerile se-
de vaziyetini sonnuı ve esnaf tarafından vinmit, elemli günlerinde büyük ızlı· 
\'erilen izahatı dikkatle dinlemittir. Ve· raplar duymuıtur. Edirne bütün Tür. 
kil Bey vuku bulan basbübalinde Edir· kün rubu demektir. Sizin sevinçlerini. 
ne" nin iktbadi kalkınması için bükiime· zi duymayacak, onunla alakadar olını-
tin herıeyi yapmaya karar vennit oldu· yacak tek bir fert yoktur. Edirnenin iti 
ğunu söylemiş ve ziyadesile alkıılanmıt· la ve .iktısadi inlriıafı için Edirnenin 
lır. ilanihaye hiir ve mes'ut kalması için 

Oyleden sonra saat 15 te Banka ıube· Türk hükumetinin azimkar olduğunu 
sinin açılına merasimi yapılmııtır. Ce. ve bu hususta lazım ııelen her ıeyi 
lal Bey maiyeti erkanı ile birlikte yi· yapmaya hazır bulunduğunu söyleyebi-
ne müfettiılik ve vilayet erkam ve es· lirim. 
naftan mürekkep bir halk banka binası Edirne cümhuriyet rejiminin altında 
önünde toplannuıtır. me.'ut ve müreffeh olacaktır. Onun 

Vekil Beyin nutku refah ve saadetini biz görmekle bahti
yar olacağız." Mahmut Celal Bey burada Edirne'Ji. 

lere karşı bir nutuk söyliyerek demittir 
ki : 

Bugün ft Bankasının Edirne ıubesi
ni açıyorum. it Bankası teknik esaslara 
dayanarak çalışmayı ıiar edinmit her 
açtığı ~ubc bu esası gözeterek kendisine 
ve muhitine faideler temin el'rnittir. 
Çok temenni ederim ki Edirne'de de 
memleketimizin bu güzel kö§eıinde de 
aynı esası tebaruz ettirerek muvaffakı • 
yet ıilıiJeıi.ıe bir yenisini ilave etmiı 
olsun. 

Arl<adaşlar, 

Banka ve sermaye daima emniyet 
arar. ATadığı emniyet birinci derece .. 
de ıiyasi emniyet, ikinci derecede ise 
dahili istikrardır. Görüyorsunuz ki 
vatanımızın hududunu tetkil eden E· 
dirnede emniyetle bir mali müessese· 
nin açılmuına ıahit oluyorum. Bunun 
mühim bir manası varda. Bu da va. 
tanın her yerinde olduğu gibi Edirne• 
mizde de siyasi emniyet ve istikrarın 
mahfuz olma11drr. Edirne Tü~k tarih 
ve milletinin bütün mukadderatı ile a• 

mittir. Maamafib hu sene (lake· 
fiye) köyünden (Samson) köyüne 
kadar (30) kilometrelik bir toıe 
(Betik Duzü) nahiyesinden (Ton· 
ya) nahiyesinin kumyatağı mınta· 
kasma kadar da (25) kilometrelik 
bin şose ve (Beşik Duzü) - (Şal 
Pazarı) arasında (28) kilometrelik 
bir şose yaptırılmak üzeredir. Bu 
suretle kaza dahilinde yeniden 

( 83) kilometrelik şose yapılmış 
olacaktır. 

Köy sandıklarının bütçelerine 
koydukları tahsisatlarla da nahiye 
merkezlerinin muntazam telefonlar 
la merkez kazaya başlanması işi de 
bitmek üzeredir. 

!~asaba belediyenin (4000) lira 
gibi çok cüz'i ve dar bir bütçesi 
vardır. Şehir işleri wridatsızlık yü. 
zünden pek bozuk bir haldedir. 
Mezbaha ve itfaiye teşkilatı gibi 
teyleri bulunmayan bu idarenin 
mühim ihraç iskelelerinden biri ol· 
masına rağmen sahilde en basit bir 

Vekil Beyin nutku sürekli bir suret
te alkışlanmıştır. 

Bundan sonra bütün davetliler ban 
kaya ııinniıler, Celal Bey bankanın vez· 
nesi önündeki ıeridi kesmek Ü:Lere ken· 
dia.ine verilen makası meb'uı Şeref Be. 
ye venniı ve mumaileyh kurdelayı kes
mek &Urbtile resmi küıadı icra etmiştir. 

Mebus Şeref Bey, hemen vezne. 
ye sokularak kendisine bir hesabı ca· 
ri açtırmak suretile ilk muameleyi 
yapmııtır. 

Misafirler izaz edildikten sonra 
lı Bankaaının onuncu yılı miinasebe· 
tile neırolunan broşürlerden tevzi o· 
lunmu~tur. Vekil Bey re&mi küıattan 
sonra Edirnenin tarihi yerlerini nü . 
~üne bahçesini ve bağları gezmİ§ler~ 
dır. 

. Şereflerine bu gece belediyede bir 
zıyafet verilmiıtir. Edirneliler yeni 
bir iktisat müeaseseıine kavuıtuk!a .. 
rından dolayı ıürur ve neıe içindedir .. 
ler. 

V <>kil Bey yar~n sabah lstanbula 
hareket edecektir. 

iskelesi dahi yoktur. Vakfıkebire 
gelen yolcular iyi havalarda kayık· 
tan ya paçalara sıvamak veya adam 
sırtına binmek suretile sahile çık 
mak mecburiyetindedir. Fena ha
valarda vapurdan çıkmıt bulunmalı 
en büyük bir tedbirsizliktir. Dere 
kenarında kesilip hemen oracrkta 
güneJ altında tahtalar üzerinde 
satılan etlerin manzarası çok çir· 
kindir. Genç kaymakam timdi bil· 
tün mesaisini mem CncL • 

ve bir de mezbaha yaptı Brak h ı . 
ka temiz et yedirmek, ihracat ve it· 
halatı teshil etmek, bir taraftan da 
belediyeye varidat temin etme· 
has~etmiş, var kuvvetile çalışıl;~ 
Şehırde yapılacak bir iskere "O 

mezbaha belediyenin variflr 
on bin liraya yükseltecel-· iJ" 
diye ve memleketli de 1 u • 
nü niyetle çalıfırlars:> f< 
kebir belli ba,lı n.-, 
edilmi~ olacaktır. 
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M Ü T E F E R R i K H A B E R L E R Siy~!~i!'i:U, .. , ;,:~;:klerin 
BELEDiYEDE 

Şehir tiyatrosu 
Temsilleri 
Ruı rejisörü işlerinin 
çokluğundan gelemiyo_r. 
Şehir tiyatroou tetrinie-vvelden iti

baren temsillerine baılamaktadır. Bu 
sene temsil edilecek klasik bir piye
ain rejioörlüğünü yapmak ~ze~. Rua
yadaa bir rejiaör dave_t edilnıİft'; 

Bu iş için de Ertugrul Mulısın B. 
Rusyaya gitmi9ti. Muhıin Beyflen ge
len bir telgrafa giire, Rua rejieörü, 
jılerinin çokluğundan dolayı geleaü -
yecektir. Binaenaleyh oynanması mev• 
:zua bahis lduik pİyea geri ka 
tır. 

Bu sene temsillerin, Franşı:a tiyat• 
roıunda ve Tepebaıı tiyatrosunda ol
mak ii:ıere iki ı.- obralı: verilcc:e
ii yazılmııtı. Fransız tiyatrosu aa • 
hiplerile kira huıuaunda uyu§Ulamadı
iı için, bunclan vazıreçilmiftir. Ge
ne eMiıi cibi, lriitiia piyaler Tepeba
ıı kıtlık tiyatrosunda temsil edilecek
tir. 

Şehir tiya- ka~cla:> tı.zı 
yeni değiıiklikler olmıqtur. Bır aeı>e 
evvel kadroya alınan Raıit Rıza Bey 
istifa etmiıtir. Raşit Rıza Beyin ba
zı art.U.tlerle beralıer yeni bir ırup 
yapacağı söylenmektedir. 

Gene arti&tlerden Zehra han-ı"O 
vazifesine nihayet verilınitlir. Şaye.s
te haııımla Zihni Beyin maaf)arı da 
ıeksen liradan altmıt liraya indiril 
mittir. 

Haydarpafa geçit kllprUsU 
Haydarpaşada geçit köpriUii U.,.. 

aı için Nafia vekaleti ile belediye müt
tereken bir proje hazırlamakta.dır -
!ar. Bu köprünün inşası için aarfedi· 
lecelr. para Nafia vekaleti ile beledi
ye araunda taksim edilecektir. 

Arpacılar da açık kılacak 
Hayvanlara cıda maddeleri satan 

&J'p&CJ ve yulafçdarm akıamları U.• 

at (21) e kadar açık bulunmaları 
için belediye daimi encümeni karar 
yermiıtir. 

Pislikle macadale 
Tramvay arabalannm pi• olduğu. 

ba dair belediyeye ba:ıı pk.i.yetler va· 
ki olınuıtur. Bu hususta belediye ıir• 
ketin na.zarı dik.katini celbetmiıtir. 

Bandan başka bazı aeaıtlerde ev
lerin, müesseselerin pencerelerinden 
sokaklara çöp ve saire atıldığı da 
görülmüttür• Belediye JUl>eleri ban • 
tarın meaeclilmeai için ali.kadar me
murlara ihtaratta bulunmuılardır. 

Vali Bey Ankaradan döndD 
Vali ve belediye reiai M..Jıittin Bey 

0diin 1abah Ankaradan şehrim.ize döo-
111üıtür. 

Muhittin Bey Ankarada belediye
ler bankası kongreaiae iıtirü -it
ti. 

MAHKEMELERDE 

Bir hırsız mahkum oldu 
Sobacı Artaklnin diikkiıımdan mal 

çalmaktan auçla Miı:irdiçin üçüncü 
ceza. mahkemesinde yapılan mubake· 
meai neticeainde suçu aabit olmQf, Mi
gırdıçın 3 aene 6 ay müddetle hapse 
konulmaaına karar verilmİftİr. 

Yeniden Adliyeye verilen 
hırsızlar 

Emniyet müdürlüiü lıtanbulda 
hıraızlı.k vak' alarmın önüne ı:eçınek İ· 
çin ciddi tedbirler almakta, her gün 
de adliyeye bir iki bıraız talim edil-
111ektedir. 

Dün de Bulll'aristanh Ahmet ef. is
minde bir hırsız adliyeye teslim edil
ınittir. Bu hırsız Bakırköy civarın • 
da 6 evi soymaktan suçludur. Ahmet 
ef. poliste bütün cürümlerini itiraf et
mit, çaldığı efyalardan bir kısmı da 
bulunmuştur. 

Gene düa Erenköyünde bir bek -
çinin bir hırsızı öldürdiiğü ta.Yi ol • 
mu§ iae de emniyet müdürlüiünde yap 
tığun.ız tahkikatta böyle bir vak'a
dan ademi malümat beyan edilıniı • 
tir. 

Son ll'iinlerde tek tük ve bahçeden 
çamaıır çalmak kabilinden baıka ~
sızlık vak'aaı olmadığı görülmektedir. 

Yaln12 JJazart61İ günü Topkapıda 
Şeyhiali.m sokağında Kıymet hanı -
mm evine hınız ginniş, K.,.met ha -
llDD itte çalaıırken hrn12 ellriMlernü 
çalmıt. gibniftir. Zabıta ll'Ü orta -
aında eve ıiren bu küstah hınızı tid
detle aramaktadır. 

Son ı.;, aylık ,........., zarfroıda boı, 
Topkapıda üçüncü hırsızlık Yak'ıuı • 
dır. Dün adliyeye teslim edilen bir 
hıraız da Be,.azıtta bİT' camiden ın.um 
çalarke• yakalanmJtbr. 

Metres katili 
Kaarıııap~da metresi Nazıniye ha

nımı öldürdükten aonra otardu&ıı o -
danın döıeme tahtaları araaına gö
men ve memleketine kaçarken vap..ır
da yakalanıp latanbul adJiy.,.,ine ia
de edilen katil Rizeli Omıan efendi 
birinci iıtintak hakimliğine tevdi •· 
dilıniı ve istintak hakimliği tarafından 
tevkif olunmuftur. 

Sarı Şaban otelindeki cinayet 
Sirkecide Sarı Şaban oteli tamir 

edilirken 9 aene e•vel i,Ienmiı bir ci
nayet meydana çıkmış, o zaman öl -
dürülmüş olan Adapazarlı Nuri efen· 
di iominde birinlii iskeleti bıılunmuı
tu. 

Vak'a hakkında uzun uzadıya 

Ankara Avcılar bayramı 
güzel oldu 

' ...... ' 
lstanbul Avcılar bayramı da yarın 

Ank•• -.:ılan 

ANKARA - (HaJAJsi muhahiri
mizden) - ~en senelere ni.ı.etle bu 
-.., Ankara aYCılar bayramı daha p 
zel oldu. Dantliler araamda bul_. 
malrtan ..-e antların biribirleriae oı
oevıileriai, nefelerini yal<vıdmı ııöre
rek duyduğum zeyki unıdmayacağun. 

Ankara Avc:ıılar Jdübü tarafından te· 
min edilen otobiiıler avalarla misafir
leri daha aabahm saat betinden itibaı
bayram yerine taıwnaia batladı. Bay· 

. ~- .. --''-'·b' "'* -ram yen ue ıJI ~ . • 
cüze! ıneııireleı Utden biri de Kayqör ki 
Aak.anıa Kütaaeai deDilmeldedir. 
Bıman biraz ileria.inde Nenek konısu 
yardır. Bayram iıte burada yapıldı. 

Saat onda misafirlerin arkası aJ.n. 
dı ve 12 de sabah avına çıkım ıwcı1-
döndiiler. Klübiin idare beyeti reioi. de
ğerli .,,llka&larmw:d .. "" miilııim ıaq
cılardan Mustafa Kemal Bey av ve av• 
alık hakkın<la etraflı, güzel Ye le§v.ik 
edici bir nutuk söyledikten son. ( Ras
eele ! ) aidasile aY mevsimini ve merati
mini açtı. Ve aaulleriıMlea olduğu ÜZ• 
re iki yqlı aYcı ile bir ~ ll'eDÇ aftl 
araya diııilip bep birdeD üç• el aiJü 
bo§lllttılar. 

Saat birde kliiltün verdiği nefİ• ye -
melder yenildi. Çalgılar, Ankara tüıtı:ü
leri, milli oyunlar ve eğlenceler ak§aılla 
kadar sürdü. Aralannda buluıunayan 
Reisleri Aka GiiAdü.: Beye de aevgi ve 
hatırlama tel&Tah çekildi. 

Saat 18 de fevkalade parW. bir dö-

Necip Ali Bey Avru
padan döndü 

Tedavi ve tetkikııt için P..i.e, -
dan lsviçreye gitmiş olan Denizli meb'· 
1MU ve be,_Jımilel pmrlimeıatolar ımli
ği Türiüye grupu reôai Necip Ali Bey 
ıefarimize dönıciitnir· 

Bakırköy Hilaliahmer 
şubesinin eğlentisi 

Hiliılialımer Cemiyeti Bakırköy ıu· 
be.,j heyeti dün Şükrü Beyin reisli -
ğinde toplanarak ı4 eylülde yapıla• 
cak eğlenti için konUJDlutlardır. 

Eğlentiler filorya plajında yapı • 
lacaktır. Çok güzel olımaM için o ci
varın sevgili aileleri tarafmdan ti-
diden hazırlıklar yapılmaktadır. Ba 
veoile ile de o bavalideki veremli ve 
diier haatalıklılann sıhhi l"Ida ve ih· 
tiyaçlan ile fakirlerin Intlık ihtiyaç
larına yardnn edilecektir • 

Muhterem ve §efkatli halkmuzm 
bu eğlentiye iıtirak edecekleri fiİp • 
heaizdir. Pro&TaIJUnı aonra bildirece
ğiz. 

tahkikat yapıldıktan sonra bu husus
taki tahkikat evrakı müddeiumumi -
tikten iadei muhakeme talebi ağır ce
za mahkemesine verilmit, ain' ceza 
mahkemesi de 9 aene evvelki mah -
keme karannm ntiyet kesbedip et -
ınediiini müddeivmumihlcten 91>11t111f 

tur. 
Adliye yancrnında o zamanki mala

k-ye ait evrak yandığı için müd
cleiumuınilik kararın temyizden ge • 
çip kaliyet kesl>edip etmediğini tem -
yi:ı nıabk ·...ı... l«lalUftar. Naaıl 
muamele yapılacağı -yiz mahk-. 
sinden cevap ll'eldikten aonra anlaıı
laCAktır. 

Kaçak f&pka kordelası 
Dün llllanbulda mühim bir kaçak

çılık vak'aaı meydana çıkanlınqtır. 
Uzuıı zamandanberi 4tanbul pıya

...,na kaçak olarak ıapka. kurdelaıı 
aürüldüiü nazarı dikkati celbetmit • 
ti. 

latanbul muhafaza teıkiliıh bu 
kaçakçılık itleri ile uiraıanları yaka
lamak içia tahkikata bllflamı§tır. 

Yapılan tahkikatta bu kaçakçıla -
rın Bulgar ve ltalyan tebaaaından 
oldaklan Ye 932 - 933 aenelerinde 
>i,hte fatura vermek ıuretile piyaaa• 
ya kurdela çıkardıkları anlaşılmıı -
tır. 

Muhafaza tetkilatı kaçakçıları 
C\İ>mÜ meıhat halinde yakalamak İ· 
çm tertibat almış, dün bunları Bah
çekapıda bir şapka imalathaneAİne 
kurdela aatuken yakalamıftır. 

Ozerind ebulunan 300 metre fula 
kaçak ka l<urdelası müıacle
re edilmit ve kaçakçılar da ihti a• 
ı:ı,~hkemcııne verilmiştir. 

bayram ;yeriıade.~ 

•lit ymptık. Şeke ıiı eı ..... ı.-a n.eı.ıe
ri abldı, milli .....,ı.. "" avcı ._,ıa.. 
n cılnı.clu. Bo yiii'fe ve 1.arffıçe ıe
sen neıef.i günü unutamayacağız. 

• 
lstanbul avcılar bayramı yarın 

laıtaabul aftllerı, ~ ya
l'llilııi c..aa &'iri A-• loı' cWoi ~ 
sepne'de y......,..ı.ı..ı. Proğr...ıan p 
dur: 

1 - Sabalıleyin ...,.cı1ar ava çıkacak
lardır. 

2 - Onda bayram yerinde toplmu
lac:aktır. 

3 - On birde merasime baılanac:olıı• 
tJr. 

4 - Y.,...... yemd< yemlecek. 
5 - Y emekteıo sonra avcılaı' aru

da atıı müsal>akalan yapılacaktır. 
6 - Yemek: Ava kelıabı, pilav ve 

üzüm. 
Bunun da tafsılmnr yazacağız. 

Milliyet, TOrkiye avcılannın 
gazetesidir 

Avcılık, nifancılık, binicilik en milli 
ve lay.!alı sporfanmzdandrr. Bun- ya
yılmuı için aiituıalarımızJ Türkiye av· 
cılan- açryonz. Bize her türlü haber
lerini, l'ffimlerini dileklerini gönde-• 
bilirler. Yalnız bunların, menaup olduk
ları klüpler tarafmdan taadiık edilcliılıı
ten sonra gönderilmesi rica olunur, 

İş Bankası 
Sergisi 

Gezenler için bir 
mektep oldu 

l t B wası ser.,isi, halkm umumi ala
kasını, rağbet ve takdirini toplamak hu
H11undaki rekoru kırmq bulunuyor. Ser
ginin son ziyaret ıı\iııleri olduiıı için te• 
haciim ll'Örülmemiı bir dereceye çılmııf
tır. Dün sergiyi ziyaret edenlerin 54 bi
ne yakın olduğu teabit edilmiıtir. Şiın
diye kadar hiçbir sergiye - hele tatil 
ııVnü de olmadıiı halde - bu kadar 
mülhit bir kal.L.lık akın etmemittir. 

Serginin mahiyeti itibarile bir mektep 
hali1>de olduğunu muhtelif vesilelerle 
kaydetmiftik. Ziyaretçilerin burada ken
dilerini yormadan neler öirendikleriai 
i:aah için bir misal zikredelim. 

Meıela ıeker paviyonunda : Tiirkiye
mizdelr.i Şeker fabrilcalan, ne zaman ı.... 
raldukları sermayeleri, çalııtırdıl<lan 
amele adedi, İstihsal ettikleri ıeker mik
darı bir bakııta öğrenilmektedir. Boa
dan baıka pancar eken çifçilerin ınikda
rıle, pancar ekilen saha alman pancar 
mahıalü, ita mahsülclen ne kadarının it· 
lendiği de anlqılmakta, hiitin bu milr
d...larnı aened- -ye -..ı arttığı da 
görülınektedir. 

Türk aermayeaüe lnnıhnaı falırikalar· 
da, Türk memur ve İJp..iaİn emeğile. 

Tiirk köyliisiinüa yetİftirdiği p&11cardan 
İ•tihsal olunaa tekerin memlekel'e ka
zandırdığı milyonlann hesabı da apaçık 
nrilmektedir. 

Ziyaretçi seYe •eve edindiği bu malü
matla birlılde kendisini bir teker fabri
kası içinde görmektedir. Her tarafta 
ıııklı tablolar, müceaaem modeller ve nü
-neler, pancardan teken olan hii.tün 
-ıiyeleri caıılanclırmaktaciır. 

Aynı misali her pavöyo. için tekrar. 
lamak mümküDcliir. Bütün ziyaretçiler, 
mükayeoeli tahlolan11, müteharrik is
tatistiklerin, aralikleriıı, levhalan11, sta
tüleri11, vecizelerin ve emaalsiz bir de
korasyonun yarattığı hava içinde,, en 
yükaek mevzulan tetkik etmiı olmaktan 
hiiyük hir zevk duymaktadırlar. Bu yük
sek alakayı dün de bütün ziyaretçilerde 
ayrı ayrı mütahede etmek mümkündü. 

Sergi ne zaman kapanacak : 

Kısa bir müddet daha dnam ed&o 
cek olan ıerginia kapanacağı gün ayrı· 
ca ilin edilecektir. Haber aldıjiunıza 
ı;-öt-e bütün şehri en geniş şekilde alaka
laadıran iş Banka&ı Sergisi, açılışında 
1 gu gibi merasimle kapanacaktır. 

POLiSTE 

Bir benzin 
Dubasında yangın 

Dubanın kaptanı da kol 
ve bacağından yaralandı 

Haydarpaıa nlıtmımda benziıı IM>
phmalı;ta 01- Sder kaptanm idareain
dd.i J..e.yfek ismindeki dut.ada makine 
ifletilmelıc iiza-e iken benzin depoaa a
teı almıı ve dubada yangın çılmııttır• 
Y .,...._ ııöndürmek iateyen kaptan Se
fer Efendi de kel ve bacağından Y
lanara.k hutaneye kaldırılmıttır. 

Bir çocuk ezildi 
Dün Beıik~ta bir otoııwlıil ı..

u olamıt. lsmail Mmmde bir ıoför 1 O 
Y&§mda Salih iaminde bir çocuğa çarp
IDlf ve ezmittir• Çocuk hayatından ümit 
keailmiı bir h&lde hastaneye kaldı
nt.r,br. 1 ~I yalıahnwnıt, tabl<ikata 
nöbetçi müddeiumumisi Ekrem B. va· 
uyet etmİftİr -

Köpra altından geçerken 
Liman tirketinin 5 numaralı r__._ 

loö,.;; arbuna taılrtığı mavnalarla Köp
rii altmd- Çli<ari&en 2525 ..-ah ls
t.vrinön idaresindeki arkaya bağ:l:ı mav
aa köprüye çarpmIJ n delinmiıtir. ls
tavri ile hamal TIH'SUll da denize düt
mütleroe de kurtarıhmtlardır. 

Sokakta b yılan genç 
Akbryıkta Hisar sokağında 17 ya

tında bir gencin bayılmıı olduğuau gö
ren zabıta memurları genci kaldırmış
lar, imdadı sıhhi otomobili ile Cerrah
P&ta ı...tanesiae ll'ötünniitlerdir • 

Dükkan ödUftde kavga 
Beykozcla demirci çıraklığı yapan 

H...-, diikkiıa ÖlriİDd<m ll'eç.eD abçJ çı.
rağr Ali~ ı...Ylla etmiı ve neticede Ha
tim, Aliyi bir demir parçaaile aiırca ya
ralımıı9tır. 

Çakı ile yaraladı 
Sarryerde bahkçı Mu.tala ile Hüaa. 
~ kaTp ebnitlerdir. Hü--, 
Mustafayı ç .... ile balcLrmclaa yarala
mıı, kaçarken yakalanmııtır. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz aeviy&o 

tine indirilnıiı barometre bu sabah saat 
7 de 761, 14 te 761, derecei hararet 7 de 
20,5, 14 te 24, azami hararet 25, asıa
ri 18,5. Rüzıı:ar poyrazdan esmiıtir. A
zami sürati saniyede 14 metreye çık

mıttır. 

Uyuşturucu madde 
ler imalini tahdit 

(Başı 1 inci sahifede) 
l..ı Meclisinin 1912 La Haye, 1925 ve 
1931 Cenevre m~kaveleleriai hep bir-

ı den taadik eylediğni hikaye buyunnuı
lar, mukavelenamelerin kabulü ile mem· 
Ieketimizin pek dejerli ihraç mallarm
dan biri olan afyon istihsalatını azaltmıı
tır. [ktıaadi buhranın en tiddetli bir za. 
manında tatbik mevkiine konulan bu 
tedbirin Türk köylüsünü bir ka~ daha 
ıılantıya sokacağı fÜpheıiz olmakla be
r.ı.tt bu fedakarlığa her ne pahasına 
olursa olsun katlanmak zarureti karııam
da köylüyü ziyandan korumak ve ll'eli
rini başka mahıullerle kayırmak üzere 
bilhaua pancar ekimine ve ıeker sanayÜ
ne gcniılik verildiğini dermeyan etıniı· 
Jeıdir 

Gazi Hazretleri beyanatlarına devam 
ile~ beyııelmild mukavelelerin kabulü
nü mutealnp bunlarnı tatbikini temin İ· 
çin yeni kanunlar çıkarılmasına ve bu
~ vaziyete "1'acak tefkilat yapıl· 
ınasına lüzum ı:örüldüğünden bahsede
rek m~mlekette uyuıturucu maddeler a
bşvcriıinin bir elden ve hükümet!n sıkı 
kontrolü elt.ıda yapılnıaaını kolayfaı
tırınJllı üzere bunun bir hüküme~ inhisa
rı tarzında idaresi münasip görülerek 
ınahaus bir kanun ile uyuşturucu madde
ler inhisar idaresi teıkil edilip bu saye
de uyuşturucu maddelrin yapılması, a
lmıp oatılması Ye memlekett- dıtut 
çıkanlması itlerinin bir devlet inhiaarı 
fCktinde idaresi usulünün ilk defa olarak 
Jnemlekeıimizde tesis olunduğunu, bun
dan baıka "Uyaıturucu maddelerin mu
rakabesi kanunn,, adile dijer bir kanun 
çıkarılarak ı...n.ıa ayuıturuca maddel
riıı ithal ve ibracr, memleket içinde aJı... 
nıP aatılmaaı İçin beynelmilel itilillara 
uycua biikümler konulduğu gibi haıhat 
ekiminin tahdidi ve esrar ile esrar yap· 
n>ağa yanyan Hind kenevirinin hüaltü
tün yasak edilıneai için maluus madde
ler derceclildiğini ilive bayurmuılardrr. 

Gazi Hazretleri beyanatlarına, bu 
yolda yapılacak daha çok ,eyler bulun· 
duğunu ve bül'ün milletlerin ancak aıkı 
bir teıriki mesai sayesinde bu kuvvetli 
düşmanla bata çıkabileceklewini tekrar 
eyliyerek bayırlı çalı§malıırmı takdir gö
zile talüp eyledikleri cemiyet için mavaf
lakiyetler temennisi ve dostane seJam. 
Iar ihdaaı ile hitam vermişlerdir. 

Hazırun tarahndan büyük bir alaka 
ile dinlenilen bu messaj ıiddetle alkıı
lanın•~ ve "Colombia Broadcaıting,, rad
yo şirketi vasıtaaile bütün Amerika'ya 
yayılmı§tır. 

Mektubun okunmasını müleakıp Reia 
Amiral Hobson tarafmdan kürsüye da
vd olunan Mebusan Meclisi Hariciye 
Encümeninde Cwnhuriye~ Fırkaoı Lide
ri Mr. Hamilton Fish gerek kendi ve 
gerek refikası namına irad eylediği nu
tulcta Gai Hazretlerinin beyanatını ve 
\Jyuşturucu maddelere kartı Türkiye'de 
ahnan mUeasir tedbirleri Amerika efki
rı umumiyesinin büyük bir mahzuziyetle 
kftr~Jlıy:ıcağını, bunlara karşı takdir hiı-

tir. 
Bu seneki vaziyet 

Bu yıl buğclay işi yepyeni bir saf
llaya girmiştir. 

Şimdiye kadar yeni huğd&y ftrİmİ
ne göre bazı tedbirler alıınmıştır. Ge
çen ıene 20 olan buğday mübayaa meT

kezleri bu aene 31 fazlal.İ e 51 mukeze 
çıkanlmıştır. Dört te sabJ ıneri<eai vv
clw. 

Yeni kanu.,... tatbiki ile ba..ı.annı 
faaliyet sahasının ayni aisbette ı:eniıle
tilememiı obnası hakikaten nazarı dik
kati celbedecek bır vaziyettir. fakat 
bumın tatbikat baıkımmdan miihôm se
bepleri urda-. 

Ba huıusta s-ib iikir vermek için 
....bsalüni ea evTel idrik eden cenup 
ıınmtakaomd .. baul olan bir vaziyeti 
misal olarak zikredebilirim. Urfa ve Di
yarıbeloir buğday istihsalatı ibl>arile 
miihim birer merkez olduiıı halde bu
ra!arda Jriikümetçe alım merl<02i açıl
mauııa iaılı:in göriilemedi. Çiiıııi<ü bu- ' 
raloırda buğday d- etmek için lliıfi 
yer olmadığı pi alma.cak buğdayla
rm oevki icap eden Adaaa merkezi, 
haddi zatinde mahsulü pek fazla olan 
ve muhafaza mahalleri kendi buğday
ı--a lıüi gelıaiyen loir merkez ol,_. 
:itiharile de vuiyet müaait değildi. Bu 
bal, m 'oketiııı çak e...ıı bir derdi ile 
pek yakından alakadardır. 

Zirai mahsüllerimiz ve bu meyaada 
buğday mahsulümüz memlel<etimizin 
iklim ittiratsılıklarından ıiddetle müte
essirdir, Bi.- çok seneler tneYzii v.. umu
mi kuraklıklar ve diğer tabii ileti« 
naalısul üzerine tesir yapmaktadır. Bu
na nazaran bereketti senelerin mahsul
leri ile verimsiz yılların ihtiyaçlannı 
Mlcak Ciimhariyet hiilrümeti hissetmiı 
ve ll'eç- senecien itibar- silo inıas1-
aı esaslı bir TUİfe edinmiıtir. Fakat 
memld<eti liilolarla ve ambaı-laırla tec
llİz etmenin bir kaç H!lllenİn iıi olmadı
ğını da unutmamak lazundır . 

Bu itibarla ailolarm yolduğu ve ya
palmakta olanların büyiök olan ihtiyacı 
derhal k.arıwyac:aık vüs'atte bulunma
mıw timdi okluğu ll"Di buğday müha
yaab ve dolayıwe buğday fiatlan ü
nrinde bir miiddet için daha tesir yap
....ı.tan hali kalmıyacaktır. 

lıte bir taraftan bu yersizlik, diğ« 
taraftan memlebtin her tarafında mü. 
bay-t yapıldığı taJ.dirde, veuiti nak
liye itibarile -ydana çskacak sevkiyat 
nftitloiilatmm büyüklüğü dütüaiiliirse 
mübayaab bütün memlekete tepnil et
merrin hugiiıokü tartlar dahilinde ne 
kadar ll'ÜÇ olacağı kolaylıkla Mılatılır. 

Gelecek seneler 
Mübayaatı bütün memlekete teımil 

için mali bakımdan ltüyük müfkülat ile 
kartı karpya değiliz. Maamafih bui
day konuna karşılığı olmak üzce ka
bul edilen vergi hasılatı, her tarafta 
buğday alınmağa baflamnadaıı bile yal
nız §imdilci alnn merkezlerinde müba· 
yaa yapıklığı takdirde de mübayaatı 
karJıhyamıyacaktır. Çünkü mübayaa 
mevıimi içinde her ay ver«i hasılatının 
cı aylardaki tutarının dört bet misli kıy
mette mübayaa yapmak mecburiyeti 
vardır. Bu da göıteriyor ki ,buğday 
müb11.;-a.allnı:n tarzı ve §Ümulü, un ver
gisinin her tarafa tqmil oluıımau nok
tasından mütalea edilirse bu verginin 
önümüzdeki seneler içinde mübayaatı 
dab" ziyade geniıletınek için bir nevi 
hazırlık teşkil edeceği neticesine var. 
m&k Jaznndır. 

Saygı/aşmaları 
~.öd.§I l ıncı sa;.ıifcde) 

kara, her maznun suçlu ve mah· 
kiim olmaz ki. Onu adaiet mah· 
kemesi ortaya çıkarır. Bu kitap 
işi de o yüluek kürsünün öniinJe 
hak ve adalet bekliyor. iki ta
ıal, avukatları ile durupıyorlııt 
ve iddiaları üzerinde konuplP 
çekişiyorlar. 

Buraya kadar her 'ey yolun
da ve tabiidir. 

Y alna iş maznun sayılanla
rın avukah tarafından müddei· 
nin sözlerini çürütmeğe gelin· 
ce, acı bir şekil alıyor. 

Müdafaa haktır, mukacld-İT, 
şudur ve budur. 

Ama bu yasaklanamaz halı 
kullanılırken onunla alôhası ol· 
mayan başka bir mesleke ve 
onan çok eyi tanınmış insanla· 
rına ağır kelimeler, çirkin mel· 
humla cümlelerle tecavüz ve 
hakar.et edilmez. Böyle bir zii· 
hul ve.gaflet hepsi saygın olan 
T iirk avukatlarının bir ki,t.in
den bile beklenmez. 
• F akal ne ya::.?k ki kitap mta
nunlarının avukatı bunu yapmıf 
ve tecavüzünü teyit ve tekrar et· 
mi.tir. Neler söylediğini bura· 
ya, geçirmiyeceğim, mahkeme 
zaptından ve işitenlerden öğre· 
nebilirsiniz. Ben yalnız şu ka· 
dannı ctrzecleceğim: Bu saygın 
avukat vatandaşımız Türk mu· 
h:ırrirlik meslekine menaup, e· 
ser/eriyle bütün milletin sevgi· 
sini kazanmış, müapet ve ger· 
çek şöhretlerini kendileri ya~ 
mıs insanlara harp çok fena Jil 
kuİlanmışhr. Bunların adları ad· 
realeri mahkemede sarahatla 
geçmemiş ve tekrarlanmamıf 
olsaydı meçhulde kalır, kimse 
de sea çıkarmazdL Ben kendi 
adımı heaaba katmıyorum. Fa· 
kat öteki saygın, değerli mes· 
lekdaşlanm için çok üziilclüğiim· 
den ötürdür ki yüksek mekamı· 
nıza bu açık şikayeti arzettim. 

Bu zat sade meslekimizi ve 
meslekdaslanmızı ve değerli e
serlerini tahkirle kalmanu1; do
layısı üe bağlı olduğu yüluek 
mealekinizi de saymamıftır. 

Saysaydı başka mesleke harşı 
bunları yapmazdı. 

Bizler kendilerimiz için ne 
tarziye İsteriz, ne tcuhih, ne te
vil. Eğer kendi meslekine karşı 
gösterdiği zühul için size ta•:zİ· 
ye verirse, bu bizim için de bü· 
yiik bir teselli ve memnanlalı o
lacakhr. 

Yüksek sahsınıza ve mesleki· 
nize karfı beslediğimiz saygıla· 
rı, sevgileri bir daha sunan:z. 
Hoşça kalınız Elenelim. Silolar tamamlanınca 

Bir taraftan veryinin temin edeceği 
varidat ile bir nevi mütedavil sermaye 
teıkil edilecek, diğer taraftan bu vari
dattan ayrılacak mühimce yekünlar lü
zwna memld<eı: için bayati bir tel<iJde 
tebarüz eden silo ve ambar inıaatına 
tahsis olunarak vaziyete ilci cepbeclen 
eoaalı s~tte çare bulunmuı olacaktır. 

Aka GOND07. .................. 

Silo ve ambar tamamlanınca sık sık 
Ye yer yer tdı:errür eden kuraklık ve di
ier '1etler dolayıa.ile tahaddüs edebile
cek sıkıntılı vaziyetler artık memleket 
için bir enc!İfe mevzuu olmaktan çıka
caktır. Binaenaleyh un vergisi kanunu· 
nun liat politikası itibarile günün za-
111retleriııi i<arırlıyacak faydalan hari
cinde böyle ı:elecek zamanlara tamiJ 
ll'eniı bir siyaaet eseri telakki edilerek 
tatbikatının ve semerelerinin buna göre 
ölçülınesi icabeder.,, 

!erini ifade etmek Amerika hükiimeti j. 
çiıı büyük bir zevk teıkil eyliyeceğini 
Ye T iiltıiyenin afyon gibi kıymetJj bir ih 
raç ........ ta.bdicle razı olmakla 1b111er
diğ ledııkirlıli lıer türlü takdiri. fnlôn. 
de olup bu hareketi ile Tirkiyenin la
giltereye ve Çin'e yol ll'Östermiı bııl~ 
duğunu llÖylemiıtir. 

Reis Amiral Hob11011, son defa olarak 
aöz alıp Büy1ik Gazi ile Türkiye Cum
huriyeti hakkında takclirkir bir kııç cim
leden sonra cemiyetin uyuıturucu mad
delere ait Türk proğramı ha.kkmda itti
hıu: eylediği karan okudu. Bu kararda: 

1 - Türkiye'nin beynelmilel itilifla
rı tudik etmesi. 

2 - Türkiye'nin ham afyon istihaalile 
mamul uyu§turucu maddelerin ithal ve 
ihracatını takyit ve bu hususta ıiddetli 
tedbirler almıı olması. 

. 3 --::-- .. Bu ~edabir .sayesinde Türkiye
nın bulun mılletler ile sıkı bir temas Ye · 
te~riki mesai temin eylemesi itibarile c:e
mıyetin Türkiye mücadele proğramını 
bu yolda ahlmıı hatvelerin en mühimle
rinden biri olarak selimladıiı bildirili
yordu. Reis Amiral Hobson bu kararm 
h~kiim~timize tebliğini Münir Beyelen· 1 
dıden rıca ederken Türkiye'uin dahi 

Reisin rehberliği sayesinde büyük ve esas 
lı prensiplerin kabulile dünya milletleri 
arasında yüksek bir mevki işgal etme
ıjnden ve u}"tlşturucu maddeler mücade .. 
!esindeki makul ve enerjik proğramı ile 
bu leıebbüsün baıına geçmesinden do
layı memnuniyetini izhar ve teşekkürle
rin tekrar eylemiştir. 

Vasıf Bey şerefine ziyafet 
Sevyet maolahatgizarı Moskova ~.,. 

yük el~ Va~ıf Bey ter.~n~ bir zıyr 
let ,.ennişbr. Ziyafette Haseym Ra~JI' 
Beyle Türk dili tekil< cemiyeti ve TuJ"I< 
tarihi tetkik cemiyeti reisleri Salfet •• 
Akçure oğlu Yusuf Beyler, Universit• 
rektörü Cemil Bey, Köprülüzade F""1 

ve lbrahim Necmi beyler, Sovyet Ak•· 
clemisi azasından Profeör Sarnoiloviç ~ 
Profesör Metçaninof, Sovyet sefaret •• 
konsoloshanesi erkanı hazır bulunm"t' 
!ardır. ( A.A.) 

1 Küçük haberler J 
Beyoğlu maliye tahail ıubesi k__..ç 

tahakkuk memuru Şerel B. terfian Aı>'. 
kara - Y enişehiı· maliye tahsil şube•' 
bat memurluğuna tayin edilmiıtir. 

• Evkaf 1m1um müdürü Rqtii Bet 
.....-me celmiı. lstanbul Evkaf müd"' 
riyetinde ve müeueaatmda tetkik•"' 
batlamıştır. 

Ha vanada 
Bir toplantı esaasında ba1'4 

arasına bomba ahldı 
HAV ANA, 5.A.A. Dün akıam şehrill 

muhtelif noktalannda 50 bomba ":'!A· 
auştır. Olen olmamlJ fakat mühim . 
c!i zararı,.,. olmuıtur. Vaziyetin elı~ 
yetli olutu yüzünden Küba kabillell 
mi surette toplantı vaziyetindedir. d' 

HAV ANA, 5.A.A. - Bir itfaiye ın 
8 

kezinİll acılmaıı esnasında halk aras"' 
bir bomb~ atılmıfbr. . -•eti 

Bir mektepli kD ile bir itfaiye ""' 
ölmüşt'iir. e-

Birçok tevkifat yapdmııtır. Tevfik _ 
dilenlerden çoğu radikal fırkaya ""'" 
suptur. 

Çin ve Tibet münaae~a~ 
SIMLA, 5.A.A. - Resmi bir Çın . 

yeti, Dalayi Laman'ın cenaz.e ıner'35~ 
minde bulunmak için Tibet'in merk~ 
olan Lahsaya gelmitlfr. Zan~olundu:::;. 
na göre, bu heyet, fırsattan ıst~fa~.:I İ· 
rek Tibet ile iyi münasebetlerın Jll eı 

' i)aıJ>a· 
ne çalışacak ve /Yni zamanda Taş 
nın a\rdetinc • ı,.. .... - ' 
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ı Istanbul Maarif Müdürlüğünden: Ayasofyada 
Bizans müzesi 1 

htanbul kumandanlığı sa -
tmalma komisyonu ilanları 

7 

(Başı ı inci sahifede) 
~~ Aya.ofyanın kıymeti'.'"' bit- kat da

attacağrru söylemektedırkr • 
l•tanbul ve Türkiyedeki Bizantin 

lotrlerin Ayasofyada teşhiri ve Ayasof
hnın bir kısmının bir Bizans müzesi 
~e ifrağı çok isabetli bir hareket ad
dedilmektedir. Dahili vaziyeti, geniı 
llılerileri, bölmeleri itibarile Ayasofya 
~ bir tniize haline jfrağ edilmeie ga• 
ht 111Üsait yc,ler bulunmaktadır. Esa
.... bugün Ayaoofyanın Ha.il' ovası de 
'İl.,. Nartekoi muzayıldan ile bir oan'.ı: 
"-lheri halinde bulunmaktadır • 

Yeni Maliye 
l eşkilatı 
• (Başı ı incı sahifede) 
ı.,..., gelen tetkikabru 6 ayda ikmal e
itı.i!ecektir. Maliye vekileti mütehaa

"'"' raporunu 3 aya kad• verebilece
:ıi. 
•ı lahmin etmektedir • 

l't!. Alfan ıimdiye kadar yapbğı tet
lıilı..tta varidatı umumiye t~tınm 
ı.:.viyeoini, taıra maliye teıkilitınm 
illıııifietilmuini ve vergilerin cibayet 
""'11erinin daha ı..,ı4y bir ourette tan
--.,i •anda ~ k nu .... ırırun yeni b;qtan 
toıı.·ı. edilmesi icap ettiği netic:e.ine 

"""'' ve bu neticeyi Maliye veki.leti-ne lı;ı 
·dirmi1tir. 

Vekalet bugünlerde bir tetkik bü
'<>ıu ilıdas ed~cek ve bu büro için bir 
llıiitehassıs da..'..a ce!bedilecektir. 

l' •tkik bürosu°" celbedilecek müte
ı.,.,,11 İçi.> bazı mahallerle mııhabere 
tttt:)'an ctm • tedir. Henüz mütehassıs 
aı.,~ kimin geti. ilece:i'i taayyün etme
tı:Jııa-. 

Diğer taraf~en Öğrendiğime göre 
'ı.liye Vek:Aleti m !<a grupu tarafın· 
~~ nis"'.>etlerinin bir mikdar • . tenziline 

l'öl.t veri!en hayvanlar vergıs.ı hakkın
~ki tadil projesini bugünlerde hazır-
tııağa başlayncaknr. Vergi tah>ili-

lııı.n temelini tcdul eden ve oldukça 
"&it; bulunan ta~ ili emval kanunu ile 

~bika~ta bazı mütküUere. tesadüf edi
~ bugdayı koruma resrru kanununun 

tadil ed•!mesi tasavvuru vardır. 

ı_ llilclirdiğim gib; diğeT yergi kanun
"•dan hangilerıoin tadil edilmesi li

~,,. telecegı:ne tetk:v bürosu karar "e-
~lh-. 

M evsimsiı: haberler 
.. A.NKARA, s (T efonla) -· Günı

~lr. •c inhi"'r , . .,.'<iletinin teşekkülün -
•beri Malh·e vı!.ı:ii.le~nde iki mÜ•te

~I~ Yapıl:nası hall'."daki . tasav~~ru 
itı C:.: eyen b.r gazeterun ne,rıyatı uze
I • tnaıiiyecle nliı!1iyettar bir zat bana 
\ı rnatumatı ver di : 

ı.:ı.- Filbak i!<a M•l iye vekaleti b.ir le.t-
i lıanun prqjcsi yapmak üzere Fnm-

"da b' - . ti ıı .r mat:ye nniteb .. sısı getırtmış-
/ 8., müteha ,.,. me -kezde tetkikat 
tt~~:1<tan so!tra şi.-ndi de vilayetlerde 

....,.alla meşgul bulunmaktadır. 
-._ t.laı iye vcl<aletinde teşkilatın yaprl
~sı bu mü e. :JSS ım raporile alaka .. 
ı, d:ı-. Rapor imanı ve vekaletçe 
ı, Ilı; .lı cı!i l rek yeni teşkil" bn esaslan 
~ıt edilip kamın l'tojesi hazırlamna
\\id., l'.la!iyo vcl.Z.letinde tU veya bu ş~
~~t tetkıt.it O• caklır tarzmda neşn
~ ~"'namen mevmnsız ve dedikodu-

• rctt:r. 
~1 ~'1e · kur ı:azete,.jn m uhtelif şahısla
~ ait v zif e tev,,; t• gelince; b nlar 
~t'd~nheri Ankarada söylenen ve 
•-., di<atinde hakki bir vaziyet ve ka
~İ laaııı:.;,. etmeyen g ünü geçmİı ha· 

tı-dir. 

DOKTOR 

·"Rusçuklu Hakkı 
ı.,. .. L.tasa rayda 'anziık eczahanesi 
"lısında Sahne sokağında 3 numa

" rah a~'aıı.·t ınu.nJa 1 numara. 

~ 56C3-

bt. Hafız Cemal 
~Dahiliye mütehusısı 
(~ 3c) dan b"'ka günlerde saat 
i)i~ dan 6 ya) kadar lstanbul 

' 11>'olu No. 118. 
~~llayenehane ve ev telefonu: 

);: Yazlık ikametgah telefonu: 
•ndilli 38. Sey lerbeyi 48 

'-....... 5605 

l.F.Kıt'alarmm hayvanatı ih 
tiyacı için üçyüz kırkbir ton 
saman kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 
8-9-934 cumartesi gÜnÜ saat 
on beştedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün, münakasaya iştirak ede
ceklerin de o gün ve saatinde 
teminatlarile birlikte mektup
larını 1. F. Satınalına Ko
misyonuna göndenneleri. 

(63) (4961) 5660 
~ * "" 

1. F. krt'alarmm ihtiyacı i
çin on sekiz bin kilo kuru fa
sulye aleni münakasaya kon
muştur. ihalesi 8-9-934 cu
martesi günü saat 15 tedir. Ta 
liplerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gÜn ve saatinde teminatlarile 
birlikte 1. F. Satınalma Komis 
yonuna müracaatları. (65) 

(4974) 5G61 

Samsun asliye hukuk mahkemesinden: 

Müddeaaleyh: Samsunda Yeni Kır

baç mahallesinde mukim iken elyevm 

ikametgahı meçhul Rüstem kızı Safiye 

Hanıma: 

Davaci Samsunda mukim Mustafa oğ

lu l\yas efendi tarafından aleyinize İka· 

meeylediğ boşanma davasının muha· 

kemesi olan 19-7-934 tarihinde mah· 

kemeye gelmeniz hakkında yapılan tebli

ğata rağmen gelmecliğinizden dolayı 

hakkınızda gıyap karan ittihaz edile

rek muhakemenin 11-9-934 tarihine mÜ· 

sadif salı günü saat' 14 talik edilmiş ol

duğundan yevmi mezkiirde dahi Samsun 

asliye hukuk mahkemesine gelmediğiniz 

taktirde muhakemenjn giyabinizde rü

yet ve intaç olunacağını mübeyyin işbu 
giyap kararı ikarnetgi.hrnrzın meçhuliye· 
ti hasebiyle tebliğ makamına kaim ol
mak üzre keyfiyet ilan olunur. (2346) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Karbonlu mevaddm dun derecei ha, .. 

rarette karbonizaayonunda ve taktirinp 
deki ve bunda mÜ•tamel cihazdalc.i ve
ya bunlara ait islahat,, hakkındaki ihtira 
için istihsal edihnit olan 13 Eylül 1932 
tarih ve 1478 numaralı ihtira beratrıun 
ihtiva ettiği hukukun bu kere baıkası
na devir veyahut icara verilmeıi t'ek)if 
edihrıekte olmakla bu hususta fazla rna• 
lilmat edinmek İsteyen zevabn Istanbul· 
da Bahçekapu'da Taf hanında 43-48 nu• 
maralı idarehaneye müracaat eylemele
ri ilan olunur. (2337) 

Istanbul 6 mcı hukuk haklıııliğinden 

Çatalcada lslam mahallesinde Alipaıa 

camii karşısında bili numara hanede A

li oğlu Zübeyr ağa. Hatice Hanım ta

rafından aleyhinize açılan botanma da
vasından dolayı ikametgahının meçhu
l.iyeli hasebile hukuk usu!ü muha· 
kemeleri kanununun 141 ci maddesi mu .. 
cebince arzuahlin ilanen t!ebliğine karar 
verilmit olduğundan bir nushası mah
keme divanhanesine talik kılman arzu
hal suretine on beş gün zarfında cevap 
verilmediği takdirde muarnelei kanuniye 
ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzre ilan olunur. (2350) 

1 Asker• fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrika

lan için açık eksiltme ile alı
nacağı ilan edilen aşağıda ya
zılı iki kalem malzemeye ve
rilen fiatlar pahalı görüldü
ğünden bu eksiltme işi 13-9-
934 perşembe gününe bıra
kılmıştır. Vermek isteyenlerin 
o gÜn saat 14 de Komisyona 
müracaatları. (563) (5456) 

Kilo 
3600 
6000 

Sudkostik 
Mükelles Soda 

~ lstanbul Sıhhi Müesseseler 
't:ınalma Komisyonu Reisliğinden 
~f liaydarpaşa Nümune haıctanesi İçn lüzumu olan muhte-
11 tıurnara 400 adet terlik 1 1 Eylül 934 salı günü saat 

te Pazarlıkla satın almaca ktır. isteklilerin müracaatları. 
(5451) 

.......___~--------~ 1 T~CARET UMUM MO_D_U_R-LU_G_O_N_D_E_N_: __ _ 

'ıtt.i f kinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine !'Öre tescil eilmiı olan ec
)'~c ~'~etlerinden ( Di Aziatik Petro!eo m kompani (Türkiye şubesi) Limitet • 

litlı.t •ıatic Pe•roleom Company (Türk ey Limitet) şirketi bu kere müracaatla 

~.~ L·~nvanın ın (Di Şell kompani of Turkay - The Shell Company Of Tur-
ın,-

lıı;lli• •tct) olarak tebd'I edildiğini bildirmiş ve lazımgelen vesikaları ver-

. l<eyflyet "anuni hükümlere uygun görülmüş o1mak1a ilin olunur. 

(2356) 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlıırr 1 
Talebe kabulü müddeti orta mektepler için 10 Eylül. 

Kilo Cinsi Nevi Kıt' ası ihale tarih, günü saati · de, Liseler için de 24 Eylülde biteceği ilan olunur. 
4940 Kuru Soğan Açık Pınar Hisar 15-9-934 Cumartesi 15 (5481) 

13000 Patates Açık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 15 
3302 Pirinç Arık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
2800 Kuru Faslye AÇık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
6110 Mercimek Acık ,, ,, 16-9-934 Pazar 15 
3120 Makarna A~ık ,, ,, 16-9-934 ,, 16 
1781 Sade Yağ AÇık ,, ,, 16-9-934 ,, 17 
2415 Zeytin Yağ Açık ,. ,, 17-9-934 Pazartesi 15 
450 Zeytin Danesi A :·k ,, ,, 17 -9-934 ,, 16 

Yülı:nk Orman Mektebi RektlSrlüğllndcn: 

Orta Orman Mektebi talebe kad
rosu dolmuştur. Müracaat edilme. 

• 5765 
mesı. 1s302ı 

1382 Kuru üzüm Açık ,. ,, 17-9-934 ,, 17 
2189 Şehriye Açık Vize 17-9-934 Salı 15 
1231 Şehriye Açık Pm:.ı.r Hisar 17-9-934 Salı 16 
584 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 Çarşamba 15 
420 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 ,, 16 

Ankara Jandarma umum kuman • 
danlığı Satınalma komisyonundan 

2800 Tuz Açık Vize 19-9-934 ,, 17 
13364 Bulgur Açık Vize 20-9-934 Perşembe 15 
9951 Bulgur Açık Pm :· Hisar 20-9-934 ,, 16 

10901 Nohut Açık Vize 20-9-934 ., 17 
8450 Nohut Açık Pınar Hisar 20-9-934 ,. 17 

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarih ve saatleri ya
zdı on Jo!..uz kalem erza"k. Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
ihtiyacı için aleni münakasaya konuJmuştur. Evsaf ve şartla
rını görmek ve anlamak üzere isteklilerin her gÜn ve müna
kasalarma iıtirak etmek istey mlerin de yukardaki belli gün 
ve saatlerde teklifatlarmm yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
natlarile birlikte Vize Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(128) (5066) 5674 . , . 
Bandırma garnizonu için 

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

gÜn ve münakasaya i:ıtirak için 
de vaktinden evvel teminat ve 
teklifnarr"elerile Fırka Satın
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (193) (5474) 

Darıcada ilci alay ihtiyacı 
için senelik (246000) kilo 
Arpa ile (50000) kilo kok kö
mürünün açık ve pazarlıkla 
.29-9-934 cumartesi günü saat 
14 ve 16 da münakasasının ic
ra edileceğini ve taliplerin şart 
namesini görmek üzere mez
kur Komisyona müracaatları 
ilan olunuı. (195) (5474) 

* • .;: 
Samsun kıtaatı İçin 360 ki-

lo Un 9-9-934 pazar gÜnü saat 
14 le kapalı zarfla satın alı
nacaktıl'. Taliplerin şartname
sini görmek için her gÜn ve 
münakasasına iştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Samsunda Satın 
alına Koır..!syonuna vermeleri. 
(188) (5469) 

* ~ • 
lmzir Müstahkem Mevki 

kıtaatmın 500,000 kilo Un ih
tiyacı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
26-9-934 çarşamba gÜnÜ saat 
16 dadır. Talipler şartnamesi
ni görmek için her gün ve mü 
nakasaya İştirak etmek için 
de muayyen saatte teminat 
teklif!erile birlikte Komisyo
numuza müracaatları. (191) 

(5470) 
*. * 

Tekirdağ kıtaatı İçin beheri 
ellişer ton olmak üzere aite 
partide (300) ton arpa açık 
münakasaya konulmuştur. i
hale gÜnÜ 29 Eylül 934 cu
martesi günü 15 tedir. Şartna 
meyi görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gÜn ve saat 
le Komisyonumuza müracaat 
ları. (190) (5472) 

* ...... 
Konyadaki ~taat için ka

palı zarfla münakasaya konu
lan 660,000 kilo kuru ota veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay zarfında pazarlıkla ve 
fiat haddı layik görülürse 
12-9-934 saat 14 de intaç e
dilecektir. Taliplerin vaktinde 
teminatlarile Konya'da Ko
misyonumuza müracaatarı. 
(189) (5471) 

. * * * lzmır Tayyare alayında in-
şa edilecek pist ve kanalizas
yon kapalı zarfla yaptırılacak
tır. Sartnamesini plan ve pro
ielerini görmek isteyenlerin 
her gÜn münakasasına işti-

rak edeceklerin 29-9-934 cu
martesi gÜnÜ saat 14 de tek
lif ve teminatlarile birlikte 
Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracatları. 
(194) (5468) 

* ~ * 
İzmir Reşadiye'de iniş is

kelesi İnşaatı kaoalı zarfla yap
tırılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her ı::iin mü
nakasasına işt:rak edecekle
rin 27-9-934 perşembe günü 
saat 10,5 da teminatlarile bir
likte Ankara Milli Müdafaa 
Vekaleti SatmllllT'ı.> Ko'll;syo
nuna müracaatları. (192) 

(5467) 

Çorludaki kıt'at hayvanatı
nın ihtiyacı olan 195 ton kuru 
Ot kapalı zarfla münakasaya 
"onulmuştur. ihale günü 
11-9-934 salı gÜnÜ saat 
17 dedir. isteklilerin şart
nameyi gö .. mek Üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
be,li gÜn ve saatte tenıinatla
riyle birl!kt~ komisyonumuza ' 
müracaatları. (5019) 

5669 
* * * 

Eskişehirde Kolordu Hava 
kuvvetleri için 440160 kilo 
Un 18-9-934 salı günü saat 15 
de kaoalı zarfla alınmak üze
re münakasaya konmuştur. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün v~ münakasasma iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
Eskisehirde Kolordu Satmal
ma komisyonuna tekliflerini 
vermeleri. (5065) 

5673 
• • • 

Kıtaatm senelik ihtiyacı o
lan 28,000 kilo Sade yağı ka
palı zarfla münakasaya konul
muıtur. Münakasası 22-9-934 
cumartesi günü saat 16 da ic
ra edilecektir. Talip olanların 
yevmi mezkurda ve muayyen 
saatte Manisadaki Askeri Sa
tmalına Komisyonuna müra
caatları. (5213) 

5692 . "' . 
Bursa ve Mudanya Garni

zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 670.000 kilo ar
panın münakasası 23-9-934 
pazar günü saat 15 de Bursa
da Fırka satmalına komisyo
nunda icra edilecektir. Şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için de vak 
tinden evvel teminat ve tek 
lifnameleriyle satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(5192) 5693 
• • * 

Ordu ihtiyacı için "500,, ile 
"1500,, baş dağ Top koşumu 
katır kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. ihalesi 24 - 10-934 
Çarşamba günü saat 14 de ic
ra edilecektir. Talipler evsaf 
ve şartnamesini görmek üzere 
her gÜn öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 

Aşağıda mıktar ve pazarlık gÜn ve saatleri yazılı iki ka
lem teçhizat kapalı zarf usuliy le satın alınacaktır. isteklilerin 
şart ve evsaflarmı anlamak üzere her gün ve pazarlık için 
de muayyen gÜn ve saatinde komisyonumuza müracaatları. 

1500 
2841 

Portatif çadır 
arka çantası 

(5234) 
27-9-934 Perşembe gÜnÜ saat 10 
27-9-934 Perşembe gÜnÜ saat 15 

5742 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için 1-Ia ydarpaşada teslim şartile 4 a

det Kamyonet pazarlıkla mu baya edilecektir. 
Pazarlık 15 Eylül 1934 tarihine müsadif cumartesi 

günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapdacak 
tır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 880 liralık mıı
vakkat teminatlarını Merkez Muhasebecilğine yatırdıklarına 
dair olan makbuz veya Banka teminat mektuplariyle bir
likte aynı gÜn ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını gösterir krokiyi talipler Veka
let Malzeme Müdürlüğünde tetkik ve İstedikleri izahatı ala
bilirler. (5458) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi Dokuz bin Do kuzyüz otuz altı lira 82 kuruş

tan ibaret bulunan Istanbui Balıkhanesi rıhtımının tami
riyle işbu Rıhtım üezrine yen iden kurulacak demir çatı ve 
teferrüatı 26-9-934 çarşamba günü saat on dörtte kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konul muştur. isteklilerin ve proje
siyle şartnamesini görmek ve bu hususta fazla maliimat al· 
mak isteyen1erin 7 46 liradan ibaret teminat mektup ve ehli
yetnameleriyle b;rlikte me·ık ur giin ve saate kadar Milli 
Emlak Müdüriyetine müracaatları. (M) (5407) 

5614 

gÜn ve saatinden evvel temi -
nal ve teklif mektuplarile bir· 
likte M. M. V. Satınalına Ko -
misyonuna müracaatları. 

(103) (4885). 5699 
• * • 

Müstahkem Mevki kıt'atı ih
tiyacı için 13,500 kilo man
gal kömürü açık münakasa 
ile 22 Eylül 934 cumartesi 
gÜnÜ saat 14 de satın alma
caktır. Taliplerin evsaf ve şe
raiti öğrenmek için münakasa 
gününe kadar ve teminat ola
rak vezne makbuzu ile birlik
te Hadım köyünde Askeri Sa
tmalına komisyonuna müra
caatları. (5194) 

5694 . . , 
Bursa ve Mudanya garni

zonları için kapalı zarfla alı
nacak olan 25,000 kilo sade 
yağının münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 15 de Bur 
sada Fırka satmalma komis
yonunda İcra edilecektir. Şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya İştirak için de 

vaktinden evvel teminat ve 
teklifnameleriyle satmalına ko 
misyonuna müracaatları. 

(5195) 5693 

* • • 
Merkez ve Tuzladaki kıtaa· 

tın ihtiyacı olan 137400 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. ihale
si 18 ylül 934 salı günü saat , 
15 tedir. isteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iıtirak edecek 

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

(159) (5247) 5698 

Asistan aranıyor 
Gece ve gündüz hastahanede kalmak· 

üzere askerlik ve mecburi vazileıi olma

yan bir asistan Doktora ihtiyaç vardır. 

Arzu eden Şişli Sıhhat yurduna müra

caat. 

ZA YI - Ziraat Bankasından almıt oldu
ğum 3590 No. lu •enedimi zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Osman • (2339) 
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Kızlarının refah, saadet ve istikbalini 
düşünen Anne ve Babalar 

Bir defa SELÇUK KIZ SAN'AT MEKTEBiNi 
ziyaret etmelidir. Mektep Lise, Orta ve lıkmektep mezunlarını 
kabul eder. Meccanidir. Temria masarifleri mektepten verilir. 

Talebeyi modern düıünce ve ihtiyaçlara uygun bir hayata 
hazırlar. 

Mektebin yeni ve husuıi tetkilatı m~zunlarına aUSlye açabilecek 
kiiçllk bir sermaye ve çehiı temin edH. (5307) 1 

.. ----• CAGALOGLU: Talafon: 23630 -----• 

Kız ve 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

Li1eei 

1 senelik orıa ve 3 senelik Ticareı Usesi kısımları vardır. Orta kısma ilk mektep 
mezunları, Ticaret Lisesi kıamına orta mekıep mezunları kabul edilir. 

Orıa ve Lise kısımlarında resmi müfredat proğramlar;le birlikte mekıebin ıesis 

gayes;ne uy~n aynca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve lkıısat sahasında ve ~ah sl ıcşebbüslerde muvaffak olacak 
şekilde h3Zırlanır. 

•• Ucretler• Orta kı11m dlrt taluitte 1enade 30 lira •e lise 
• kısmı dört takıitte ıenede 40 lira ' , t.:.-• Kayıt günleri: Cumart,.si, Paıartesi, Çarıamba __ .. 

5810 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta 

mı>l,tep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallim
le~. ara~~ktadı~. (Riyaziye ) (Fen bilgisi , T abiiye, Biyo
lo 1~), ~Fızık, Kımya), ~Türkçe ~deh.iyat), (Yu~t bilgisi, 
lçtımaıyat, Felsefe), (bilhassa Rıyazıye ve Fen Bılgisi ders
lerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.) 

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

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul işi 3 Eylül 
D.34 de başlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sürecek
lır. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe giinleri 
saat ondan on altıya kadar yapılır. 

3.-:-. M~tebe girmek İsteyenler kayıt ve kabul şartları-
nı tafsılatıle ogrenmek üzere her gün mektep idares·n ·· 

ed b
.li 1 ı e mu-

racaat e ı r er . 
4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için mu··ra t 

ed nl · d d' h kı · · caa e enn a e ı er sım ıçın ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
tecavüz ettiği takdirde içlerin den müracaat tarihi sırasile iy· 
ve pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsil~ 
Jerine fasıla vermemiş buluna nlar tefrik ve tercihan kabul 0 • 

lunur. 
. 5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden iyi 

ve pek iyi derecede mezun ola nlar kayıt ve kabul olunur. 
6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca

dır. Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük
•ek iktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Lisesine alınacak 
talebenin en az lise ve orta mekteplerde tedris olunan derece -
de Fransızca bilmeleri meşrut tur. 
~ .. 7..- .Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların mü • 

durluge hıtaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 
1-~ektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı, 2 -
Saghk ve ~~ı .rapo~~arı, 3 -; H iikumetçe müsaddak iyi vesika
aı , 4 - Huvıyet cuzdaru, :> - Uç fotograf, 6 - Mektep idare· 
sinden alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki ta· 
tnam olarak tevdi. Etmiycnle rin kaydı icra edilmez. 

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

Umami ~v"!:;riyatı v• Yazı iş J<=_ri Mi:1di1rü ETEM iZZET 

. 1 - Kız ve erkekler için ayrı teşki:ata maliktir. Ana, İlk, Orta, Lise sınıflarına leyli nebarJ 
talebe kaydına batlanmıttır. ' 

Deniz yolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy KöprÜbal1 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanad• 2 - Kııyıt için herglin mektebe Yeya yen:postane erkasında Basiret hanında Özyol idarehaneıi

ne mil. acaat edilebilır. 

3 - lsttyenlere mektep tarifnamui gönderilir. 
---. Han. Tel 22740----. 

Arnavutk<lvünde ıramv•v cadde>inde C'ifıcs'f3\'l>rda Mektebin ı clelonu: 36210 - Özvolun 1<lefonu: 24115 KARADENiZ 
cumartesi postası 
ERZURUM vapuru s Eylül 
CUMARTESi 18 de Galata 
rıhtımından kalkaca·k. Giditte 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Onye'ye 
uğrayacaktır. (5444) ~ 

••• ( {loo·~~ •••• ,. • • ~ , •, • 5621) 

• 

l644 

Mersin Sür'at 
yolu 

ANAF ARTA vapuru 7 Eylül 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtunııı· 
dan kalkacak. Giditte lzınir, 
Antalya, Merain'e. Dönütte buıı· 
lara ilave ten Alanya, Küllülıı 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. 

5859 ,· ' (5441) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 6 Eylül PER· 
SEMBE 19 da Sirkeci rıhtı· 
romdan kalkacaktır. (544~ 

Trabzon sür'at 
yolu 

KARADENiZ vapuru 6 Ey· 
lül PERŞEMBE 20 de Gala· 
ta rıhtımından kalkacak. Gi· 
ditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönütte bunlara ilavetell 
Pazar, Of, Polathaneye uğraya· 
caktır. (5443) 586,l. 

idaremizin Trabzon Hattın• 
çalıtan gemilerinin kahve oeıJı· 
!arı 31 Kanunuevvel 934 tari· 
hinç kadar ve pazarlıkla kira· 
ya verilecektir. Pazarlılı 
11.9.934 salı günü ıaat on bet· 
te idaremiz Levazım Şefliğin· 
deki Hey' et tarafından yapıla· 
cakbr. Talip olanların teraitİ 
öğrenmek üzere saat dolcuzdall 
on yedi buçuğa kadar her güP 
ve pazarlığa ittirak etmek içiıı 
de yukarda yazılı ııün ve saatte 
Levazım Şefliğine müracaatları· 

(5440) 

ADOLU Satılık Yalı 

Türk Sigorta Şirketi 
Boğaziçinin en güzel mevkii olan 

Rumelihisannda on iki oda, üç sılo~ 
( içi dıfı yağlı boyalı ) banyo, elekıri~. 
ıerkos mutfak, muntazam bahçe ve 
şadırvanı, nezareti k&mileyl haiz kull• 
nıtlı zarif bir yalıdır. 

' Cncil Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. Müracaat yeri: Eminönü, tek koJIU 
MalOI Cemal Bey. Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

TUrklye fı Bankaaı taıafınd- teıkil olunmuıtur. idare mecllıl ve mtldilrlw 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane Ttlrk Sigorta Şirk .. 
ttdir. Ttirkiyenln hel' tarafında (200) il geçen acentalarınııı hepal Tiirktllr. Tür
ldyenla en mühim mtteueıelerinln vebankalannın aigortalannı icra etmekted1r. 

7 inci icra memurluğundan : 
Bir bortçan dolayı mahcuz ve paraf' 

çevrilmesi mukarrer konsol ,ayna ve ~ 
ru ve büfe veaaire eıyai beytiye ıı.g..9 
salı günü sabah saat 9 dan ona ı.a4fl' 
Tophanede Kumbaracı yokutunda 16 

No. apartnnan önünde birinci açılı ,r 
tınnası icra kılınacağından tallpJeriP 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiııort•larım en iyi ıeraltle yapar. Huar YUkuunda ıararları allr' at Ye kolaylıkla ISder •. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20 53 t yevm ve saat me2kürde mahallinde )ıll' 
lunacak memura müracaatln ilan olıl" 
nur. (2349) 

Giresonda Piyade Alay Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

1 - Gireson Garnizonında bulunan ve bulundurulaçak o· 
lan kıtaat ve müessesatm bir senelik ihtiyacı İçin 60,000 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- ihalesi 24. 9. 934 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
Merkezi ihale Kumandanlık Dairesindeki Satınalma Komis • 
yonu reisliğinde İcra edilecektir. 

3 - Talipler şeraiti öğrenme ve şartnamenin sureti mu. 
saddakasmı a' mak arzu edenler her gün Komisyona müracaat 

edebilirler. Be,,:eli ihalenin muvakkat teminatı 832 lira 50 ku • 
ruştur. 

4 - Münakasaya iştirak edecek olanlar teklifnamesini bir 
zarf içerisine koyup mühürledikten ve üzerine ismini yazdık· 
tan sonra bu zarf teminatı muvakkateye ait makbuz ilmüha
beri veya Banka kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf içeri
sine koyup üzerine teklifname sinin ne işe ait olduğu işaretle 
madde ikide yazılı tarih ve saatin bitiminden evvel Komis. 
yona makbuz mukabilinde vermeleri ve taliplerin ihale saatin
den evvel Komisyonda h~r .bulunmaları ilan olunur. (5136; 

5682 

'----~lS~T~A~N~B~U~L;....;;B~E•L•E•D-IY __ Es_ı __ ı_LA_N~LA~R-1;.....__,I 
Ayasofyada kain levaznn anbarında mevcut 224 takım 

eski Belediye polis elbisesi, 4036 kilo hurda demir, potrel, 
pirinç talaşı ve sair 52 kalem muhtelif köhne eşya mahallen 
müzayede ile satılacaktır. Satış günü 6 Eylül 934 tarihin
de saat 10 dan 12 ye ve 13 den 16 ya kadardır. Talip olanlar 
tayin olunan gün ve satlerde orada bulunacak Heyete müra· 
caatları. (.5437) 

Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimize ait olup Çekirgeden iıa1e olunacak termal auyuıı 

kaaal tranıe1I bıfrlyatı ye mlcerrlt au depoıu, kenikot depolatl 
ile oteldeki macerrit depo Ya ıoptma cıhaıı mahalli lnt••tı• 
boru montajları, kaptajı ile allzmo galerisi ameliyatına •it 1 Ey• 
1111 tarihinde yapılan mlaakasada teklif edilen flatler ytıkselı 
gllrtıldüiünden 10 Eyltıl 19S4 Paıartesl ırtlnl paıarlıkla !halel 
kat'iyeıi icra olunacağındaa taliplerin ıartname ve pllnlan yit' 
mlıer lira mukabilinde ıirket merkezinden tedarik eylemeleri '!/• 

2000 liralık teminat mektuplarile birlikte 10 Eyltıl 934 tariblad• 
Buna' da Koza laanındakl firket merkezinde lıpab vllcut 11yJeıııe• 
leri ilia olunur. (2340) 

Yüksek lktiıat ve Ticaret Me"" 
tehi Müdürlüğündeo: ~ 

Mektebimiz ihtiyacı için 120 ton yıkanmış kriple .Y~e 
madı>n kömürü açık eksiltme ye konulmuştur. Eksılt l<' 
8-9-934 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. Şartname me iti 
tep idaresinde görülebilir. Eksiltmeye İştirak edecel'~,,.t 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden alacakları muv.~ <le 
teminat makbuzu veya Banka mektubilc tayin edilen guıı el' 

saatte mektepte müteşekkil mubayaa komisyonuna ~ 
l meleri. ( 4843) 57 


