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• v • • •• Tevfik Rüştü Bey geldi 

ıye Z 121 e~. Gazi Türkiyesinin medeni 
Bu sabah saat dokuzdan ıbbaren sandıklar açılacak dünyada kazandığı itimat 

ve halk reyini vermeye başlıyacakbr 
~~-=-~~~~~~~~~~...;;;...~~~~~~.;.....~~ 

Dün her tarafta •~ndık kaldırma alayları yapıldı, • 
ıeçım nasıl olacak? 

Vazifeye davet 
Bugün Şehir Mec:liai azalıkları için 

seçim baılıyor. Aym on ikiaine kadar 
devam edecek olan bu seçimde latan· 
bul halkı ıehirlerini idare edecek olan 
azalan intihap için reylerini kullana· 
caklardır. Rey kullanmak, medeni 
haklinn en büyüğü ve en ebemmiyetliai
dir ve bunun içindir ki vatanda§& bü
yüklüğü ve ehemmiyeti niabetinde bir 
de vazife tahmil ediyor. Eaaaen her 
hakkın mukabili bir vazife vardır. Hal· 
kın kendi Jsendini idare etmeai demek 
olan demokraai prenaipi de böyle k~
tıhklı hak ve vazifeye dayanır. Bug~ 
lıtanbul halkmın yapmağa davet edıl· 
diği vazife f<!hrin idareaini d.ö~ aene 
ellerine tevcli edeceği izanın intihabı· 
dır. lıtanbul halkmm, bu med.eni ~&2i: 
feyi yapmağa kofmak . auretı~ aıyaaı 
olgunluğunu ırö.tenneaı beklenır. • 

Vatandatlar için bugün batl~y.an ın· 
tihabata ittirik ederek reyler~• ~!· 
lanmak medeni bir vazife oldugu gib,. 
bu reyi Halk Fırkaamın namzetlenne 
Vennek te bjr vatan borcudur,~ Ha~k 
Fırkaaınm namzetlerinden bafka bır 
namzet olup olmadıimı bilmiyoruz. 
Fakat her vatand&§ın kartıda mu· 
halif bir fırka varmq gibi, tek bir rey 
iıraf etmeyerek Cumhuriyet Halk Fır· 
kaaı namzetlerinin intihabına çalı§IJUl· 
••, inkılap fıwkaaına ve dolayıaile mem· 
lekete kartı borçlu olduiu bir vazife· 
dir. 

Cumhuriyet Halk Fırkaamın nam • 
lletleri en büyük itina ile seçilmit ze
vattır. Fırka bu defa namzet liateaini 
tertipte ileriye dojnı bir adım atnut 
oluyor. Maliiım olduğu üzere geçen se
ne nanızetler ••aıli" ve "yedek,, olmak 
Üzere iki ımıfa aynlarak Fırka idare 
Mecliıi reiıliği tarafından ileri sürül. • 
müttü. Vatand&§lar da aali olarak ıroa
terilen azalara reylerini o yolda ver • 
meğe, yedek azalan da yedek olarak 
İntihap etmeğe davet edilmitti. Hem~n 
aöyliyelim ki bu hali Avrupada bır 
çok fırkalar tar~fmdan takip edilfen 
uaütdür. Hatta ba:ın ...-leketlerde ır· 
kalar namzet bile ileri aürmezler. 
Müntehipler reylerini dojnıdan doğ• 
ruya fırkalara verirler ve aonra da 
azalıklar, her fırkanm kazandıiı rey 
nisbetinde aralannda tabim edilir. 
Halk F ırkaımın bu sene kabul ettiği 
usül, geçen ıenelerden iki noktada ay• 
rılıyor: 

1 
... 

1 Evveli. -111zetler yoklrma uau u ı e 
tayin edilmiıtir. Yani hunlann intiha• 
bı a§&ğıdan yukanya dojnı fırka teı· 
kilatının kademelerinden geÇOrek Y~· 
pıkmıtır. Binaenaleyh namzetler, bır 
d fa kendilerile yakm temaata bulu-

e fırka tetkilitmdaki arkadqlan • 
::' aüzgec:inden geçmiıtir •• So~ra ka· 
deme kademe yukanya doırru •!eri: • 
yerek ve her kademede ayru auzgR Ç· 

ten geçerek nihayet Vilayet Fırk~ .. ""' 
iai tarafından D8111%et olarak ilen •u • 
rülmütlerdir. Muh· 

ikinci bir hususiyet le ıu~ur. anı· 
terem halk bugün rey aandı~mm YHalk 

• •• • •ft. Cumhunyet na gıttıgı zam__, ,.. raımda 
F ırkaıının aıli ve yedek ~za :ktir la
bir taonif yap~~ğj! :'0:ft.nı, ~kiz 
tanbul Umumı ec: 111 · t Halk 
azadan ibarettir. Cumburı:~..ru ileri 
F ırkaaı yüz otuz altı. n~:: ,jbnlf ae• 
•Ürüyor ve bunlann ıçın. . . d ye-
L• • • r )tmlf &ekiz 1sm1n e 
ouz ısının aa 1• a . "h b muhterem 
dek aza ~ı.rak. ınıı su ·:retle bir de
haıktan rıca edıyortk"l"tmm aüzıreçle• 
fa Halk Fır~aaıl te :.:.Zetıerden han· 
rinden geçmıt 0 ":". n. yedek olarak . . . li bangıaının 

, g11ının aa • • . amil halkın re• 
• "ha edilecegı tam e 
mtı P . · bir meaeledir. Cum • 
yj~ ter~-:ı~F!ı.aaı namzetler ara • 
lıunyet . fark gözetmiyor. Şunun 
~a aala bır dek olarak intihabı için 
ıulı, b~un Yfm... ula mevzuubahis 
hir teaır ya~ı ·ı aerbeat ola· 
deiildir. lntıhap. t.j);"" C.:..aı Bey ge• 
caktır. Fırka reısı . • "f ed"lmemit 

·· etlerın taanı 1 

çen ırun n~z en her halde fırkanın 
olmaaına ragm ' ull ak bazılan• 
el altından nüfuz k anar . 

1• bazılarmı da yedek olarak ın• 
Dl aa 1• k ·- .ı '-' "a)ar tihap ettireceii !'-!< .~aıu fayı • 
dan bahiıle demıth ~· · . • . 

'"Kat'i olarak aöylıyeyun kı bır zatı 
tercih etmek gibi dar zihniye~ten uz.a!< 
bulunuyoruz. lıtanbul Umumı Meclıaı 
aza namzetlerinin her birisi. lıtanb."1.un 

f k kıymetli uhsıyetlerıdır. ve ır amızın r-

Hepainı m üsavi kıym~tt;. 1t.~ruy_oJz. 
Bir meaele hakkmda bır tur u aoy e • 
_ _ ,_ d "" taraftan da el altından ~aş· 
....,,., ıger "b" b" du 
ka turlu ha reket etmek gı ı ır • 
tÜnce, ancak itleri ıathi görenlere ya· 
tı.,11".,, . 

Cumhuriyet Halk Fırkaaının ııarı 
her itte doğru dürüıt ve açık hareket 
etınektir. Dr. Cemal Beyin bu açık ve 
aaınimi sözlerinden aonra bu hususta 
hiç bir tüpheye mahal yoktur. Binaen• 
aleyh muhterem halk bugün namz~t: 
ler aruından İ•tediği zat lehine reyını 
""lla..U.ilir. 

8usiin batlaJ'aD intihabat latanbul 

VAT ANDA : Regini beğen
diğine ver, fakat C. H. F. namzet~ 

/eri arasından seçeceğine ver ... 
Bugün memlelı:etin 

her tarafında belediye 
intihabatı bqlıyor. Cü· 
nün en mühim ve batPı 
gelen iti belediye intiha 
bıdır. intihap dolayıai • 
le, bugün ve bunu takip 
edecek 11 gün, menıle• 

Jı;etin her tarafında bay 
ram olarak ya§&Dacak • 
br. Iıtanhul, fevkalade 
ırünlere mahıua bir hal 
almııtır. Şehir battan 
bata bayraklarla dona• 
tıhnıf, aokaklara renkli 
afitler, levha ve aair pro 
paganda afitleri a11lmıt 
tır. Herke1, her taraf in 
tihabata hazırlanmak!" 
dır. Yurttatlar bu aa • 
bah, aaat 9 dan itibaren 
mmtakalanndaki aan • . . 

d ki ı rini atma • [ıll.dcrlı '.Ami Bey cıe Aliye Esat Hamm Cliınlıü 
ı ara rey e 1 d kl ·· ı·· l 

klard Rey umdık a ayın a nutu annı •oy uyor ar fa baılayaca ır. . • • ı 
. . ·· ·· b" "ntizam içinde ge- namzet hata.ı, yedek ve aalı aza an 

atanı '?' bu~ık ~ 1 
da halkın faz. ihtiva etmek üzere 122 iaimlidir. Bu • 

çecektır. San .•. a§ID k re atma nun 61 i aali, 61 i yedek olacaktır. EY 
la beklememeaı ıç_?>• bel' eae H y k 01 velce de kaydettiğimiz gibi aali ye Sandık alayından l•tanbulda cıe Be:y-
•ıra numaraaı d~~tılınıttır• eM:li.a (Devamı S inci aahifede) oğlunda intibalar . 
raaı gelince reyım atacakbr. ''''''' ••••• • , ... ,,'''' '' •• •••' '• ,,, ..... , • ' ' •••• • • ' '' '• • • • • •' •• • • •••• .................. ....... iki fabrika daha 

'Yugo•lacıya v. Bulgar .kralları a•keri teltiı ediyor 

Yugoslav - Bulgar dostluğu 

YugoslavyakralıBelgrata 
döndü. Tebliğ neşredildi 

Bir Zagrep gazetesi diyorki: Sofyanın hakiki 
kalbi meydana çıktı. Şimdi Slav-

lık mefkuresinin yeni hayat ve zaferi baılıyor 
SOFY A, 30 (A.A.) - Evvelki Öğle yemeğinden ıonra iki kral İ• 

aktanı gece geç vakit Filihe yakininde le iki kraliçe Filibeye gitmitler ve o. 
Jıiin Kriçim ptoıuna gitmiı olan Yu- rada vali ve belediye reiaile Garnizon 
goılavya lıral ve kraliçesi ~le Bulgar kunııuıdanı tarafından karıılanmıılar • 
kral ve kraliçeıi dün aabah bır av par· dır. 

d (Devamı 5 inci aahifede )' tisindc hazır bulunmuşlar ır • 

için biiyük bir imtihan .?lacakt~r". ~em· 
leket in en münevver zu~r".le.rını ••?e
ainde toplamıı olan şehrıanızın bu ım· 
tihanı muvaffakıyetle geç~rek vata~ 
diğer tehirlerine iyi ~ir mı"."I ?lacagı· 
nı candan ümit ederız. Bu ımtıha":~a
ki muvaffakıyet ıuna . bağl.ıdır :. M~
tehiplerin en büyük nıabetı, mümkun· 
ae yüzde yüzü intihabata itt~İık •.ime· 
Ji. Bu medeni vazifedir. Müntelaipler 

reylerini Cınnhuriyet Halk Fırkası 
namzetleri lehinde kullanmalı. Bu da 
vatan ve millet vazifesidir. lıtanbul 
müntehiplerinin yüzde yüz niabeti 
yüzde yüz niıbetinde Halk Fırka11 
namzetleri lehin., reylerini verdikleri 
zaman, büyük imtihan kazanıhnıı ola· 

cakbr. 

Alamet Şl)KRO. 
• 

Kuruluyor 
iktisat Vekili gül yağı f abri= 

kasının temelini attı 
ISPARTA, 30 (A.A.) - lıpartada 

gülyağı ve Keçiborluda kükürt fabri • 
kalının temelini atmak üzere iktlaat ve
loili Celiil Bey beraberlerinde lzrnir va
liıi Kazım Paıa, lzmir mebuıu Oaman 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Türkiye 
Yugoslavya 
Dostluğu 

-·-
iki memleket münasebatı
nı samimi bağı dostluk ke
limesinin bile fevkindedir 

E Vl'elki ırün §ebrimize Yugoılav 
melıualanndan mürekkep bir kafile gel. 
mittir. Heyet Tiirkiye ile Yugoılavya 

.(Devamı S inci sahifede) 

Karotlaf Meb'- M. Miloclıeuitch 

Hariciye Vekilimiz Milletler cemiyetin
de başarılan işleri ve Gazi Türkiyesinin 
sulh yolundaki hamlelerini anlatıyor 

Cenevre' de bulw'..an 
Hariciye Vekilimiz Tev. 
fik Rüıtü Bey yanmda 
Paria Sefirimiz Suat, ka. 
lemi mahaua müdürü 
Refik Amir ve Necmet
tin Sadık Beyler olduğu 
halde ekapreale tehrimi
ze ırelmiıtir. 

Hariciye Vekilimiz ia
taayonda ı.tanbul Vali
ıi ve Belediye Reiai Mu. 
bittin Bey ile doatlan ve 
hariciye memurlan ta• 
rafmdan karıılamnıttır. 
Vekil Bey dün huauıi zi· 
yaretlerde hulunmut ve 

\ dün aktamki ekapreıle 
Ankaraya ıritmiflir. Ve
kil Bey tekrar f<!hrİmize 
gelecek ve ineç veliah· 
dı Cüatav Adolf Haz • 

Tevfik Rüftü Bey latanlnıl Valiai Muhittin Bey 
tarafından Sirkeci ganntla karfılanırken •• , 

retlerinin kartılanma meraıiminde hu 
lunaoaktır. 

Tevfik ROştU Beyin bayanah 
Tevfik Rüıtü Bey dün Anadolu A· 

janaının bir muharririne ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

••- Dojnı Cenevreden, Milletler 
cemiyeti umumi heyet içtimaından ge 
Jiyorum. Bu toplantıda il:i, üç mühim 

Görüşler 

O Vilayetin 
Şükrü Kaya Beyefendi; 
O vilayeti bilmem bilir miainiz? 

Gidip görmemi,seni:ı: bile övgÜ•Ü· 
nü güzelliğini İfİtmİfsiniulir. 

İpte kimimizin tanıdığı, kimimi
zin adını sanını duyduğu o vilayet
te bir ensesi yerinde, ve cebi derin
de Ba1ıkabak vardır. 

Bu adam les; hani fU yıllardan 
beri athğımız kurumur ciğer boz -
ması kırmızı lu yok mu? lıte onu 
giymek iater. Ama /es yaaaktır. A· 
f"iılık, bayağılık, gerilik ve man • 
kafalık bir fey, olduğu için büyük 
Türk deği1imi onu da Exı,ından at
mıptır. 

O beyinsiz kala bunu giyeme • 
)lince ne yapacak? Belli ki fapka 
giyecek. Şapka mı?! Canını ce • 
henneme yollamaktan çekinmez de 
fapka giymez! 

Öyleyse BClfıkabak gezer. Yiye 
içe, kaı:ana kazana gezer. Ya Türk 

hadiae oldu: 
Biri, bildiğiniz gibi, Türkiyenin mec

lic azalığına intihap edilmeaidi~. 52. 
.• devletin • bir iki rey nokaan • ittifak ıa· 
yılacak azaıiyle, Milletler cemiyetine 
girdiğimizin henüz ikinci aeneai, kon
seye intihabımız, Gazi Türkiyeıinin 
medeni dünyada kazandığı büyük iti
mat ve aempatiye delalet eder ve bil-

(Devamı S inci aahifede) 

Başıkabağı 
AkaGONDUZ 

rak yapar; dolambaçlı yollara •a
par, "hürriyet 11Gr,, liılına güvenir~ 
ve bir, diplomaaı alınaaıca dokto
rum.unun liiportumnuunu ele ge. 
çirirae if tleğifir. 

Bu Ba,ıkabak, ba,kalanna fu 
propagandayı yapmak iatiyor de • 
mektir: 

- G?rüyoraunuz ya? Türklerin 
kendi yaaalarını avatlanlayarak 
.;apka giymiyorum. Pusatnz (•Üah
•ız) ha, kaldınyorum. Siz de böyle 
yaparacınız, birgün hepimiz - les 
giyeme:uek bı1e - f"pka da giy • 
meyiz! 

O vilayette bir iki ıısu (aklı) e
rer sandığıma aort/um. Şıı cevabı 
pis pis, ürkek ürkek verdiler: 

- Zengindir! Çilti çubuğu, pa. 
rası neyi vardır! Arkası dayııı da 
zorludur! Ses çıkaramayız! 

(Devamı S inci aahifedc) 

değifim ülkülüleri görür de çatar- 8 ·--------------.., -- ...... , ........ . larsa, aözgelifi: -

(- Be BCJfıkabak! Biliriz ki sen C A S U S 
Türk değilsin."Bi:ı:den ve yolumuz-
dan hiç tleğilain. Amma bunca yıl- HAYATIM 
lar var ki bu toprağın, bu havanın, 
bu suyun ve budunun ekmeği ve 
parasile cebi derin bir adam oldun. 
Bir, yarım kağıtlık kasketimizi de 
mi benimsemek istemiyoraun? Fes 
giyemiyorsan, çık, kır boynunu bu
dun sınırlanmı:ı:d,tn!) 

Derlerse ne olacak? 
lliç bir fey olmaz. Yolu, kulpu 

vardır: Bir doktor taslağı bulur. 
Bir laport alır. (Çünkü böylesine 
rapor denilemez.) Ondan aonra ka
laaının bambop olan içi gibi dışını 
da bombop, tamtakır bırakır •.• Tek 
ıapha giyme.in için. 

Bu yurtta bir yurttaf le• giye • 
mez! 

Bu yurtta bir adam ıapka da giy
mez. Olur a. Ama bunu bir varlık

MARTHE RlCHARD 
HA YATINI ANLATIYOR 

YAR 1 N 
BU MERAKLI ESERi 
TEFRiKAYA 
BAŞLIYORUZ 

MATA HARİ'nin 
FECi iJLVMVNV DE BU 
ESRARENGiZ CASUS KADIN 

Size anlatacaktır. 
• twn lılıh, bir çalım, bir vızgelir ipi ola- • b u • u u •• JI 

, .... ntlnmunllllllJflNAilGlnımw• mıllf IJllf llllUIJIJllUUllftf n 

Vatandaş ~ 
Belediye azalığı seçimi bugün fJ 
başladı. Reyini kendi öz ülkün w'. 

_ ve fırkan olan C. H. F. nam- ~~ 
E 

ıL zetlerine ver. 
1 1 1 1 l ı 't ''' 11 ı ~ , ı 1 l il 1: 1 l l ! ı ı H 1 1 ' ..nı 
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TARIHJ TEFRiKA: 155 

ittihat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 

Her hakkı mahlıudur. 

ve 
BEYiN 

Terakki! 
BIRAKTIGI VESiKALARA GORE~ 

Ya.zon: A. C. 
~~~------~~~ 

Manastır heyeti merkezigesi mev
cut teşekküllerin 

içinde en kuvvetlisi görünüyordu 
Dün aldığımız mektubunuzda 

"Preue Associee,, telgraf ajansının 
malfunatına atfen Selanik tevlı:ifa
tı hakkında beyan buyurulan hava· 
dis pek mübalağalıdır. Bu mesele
ye dair bundan evvelki mektubu
muzda etraflı tafsilat vermiştik. 
Tevkif altına alınanlar cemiyeti • 
mizle hiç bir münasebetleri olma • 
yan üç hukuk talebesile iki sivil ve 
dört zabitten ibarettir. 

lki sivilden birisi berber Musta· 
fadır. Onun tevkifi Hüsrev Bey bi
rade.imizin tanıdığı kitapçı İsmail 
Efendinin çırağı Botnak Cemil Ça 
vuşun ihanetile olmuftur. Merkez 
Kumandanı Nazım Beyden almıt 
olduğu elli liraya mukabil bu Ce
mil bazı evrak ve gazeteleri berber 
Mustafaya ait olduğunu söyleyerek 
daha bundan bet altı ay evvel hü
kumete teslim etmişti. Bunun üzeri
ne Mustafa ya.kalandL ikinci sivil 
ise Kara karyeli Nesimi'dir. 

Zabitlere gelince bunlar da top
çu mülazimi Vefik, Cemil, istih • 
kam mülazimi Muhtar ve eczacı 
mülazimi Hweyin Efendilerdir. 
Ge;ek Nesimide ve gerek zabitler
r.le zerre kadar bir varaka çıkma -
mış ve bu zabitlerin yegane kaba
hati, tevkifi için kat'iyyen bir de
lil bulunamayan Nestmi ile müna
sebetleri olmalarından ibarettir. Bu 
tevkifata ait istintak ve tahkik ev
rakı adliyeye teslim edilmiştir. Ait 
olduğu mahkemede yakında dava
ya başlanacaktır. 

Gene tekrar ediyoruz ki cemiye· 
timiz pek mühim bir devreye gir
miştir. Yakında bir iki şiddetli icra 
ata başlamamız mukarrerdir. Onun 
için sizlerce verilecek karar ne 
merkezde ise serian bildimı.el}İzi 
rica ederiz. Bundan evvel de yaz
dığımız veçhile kongreden sonl"a 
teşkili kararla,Urılan "daimi hafi 
muhtelit heyeti,, bir an evvel vücu
da getiriniz ve teklif ettiğimiz gibi 
ya "Golos" veyahut Y eni.fehiri bu 
heyet için merkez intihap ediniz. 
Biz 'imdilik bu heyete dahili mer
kezden bir aza intihap edemeyiz. 
Bunun intihabı ve oraya izamı 
mümkün değildir. Onun için cemi
yetimiz namına harici heyeti mer
keziye azasından bir zatı sizin in
tihap etmenizi bilhassa rica ede -
t"iz.,, 

Selanik merkezi Parise bunları 
bildirirken Manastır heyeti merke
ziyesi keza Pari$e yazdığı mufas • 
~al bir mektubunda Terakki ve it
tihat Cemiyetinden bir çok şeyler 
istiyordu. 11 mart 1908 tarihli olan 
bu mektubun muhteviyatı Manastır 
heyeti merkeziyesinin mevcut te • 
şekküller içinde en kuvvetlisi oldu
ğunu ispat ettiğinden ve aradan 
dört beş ay geçmed~n bu kuvvet 
ve kudrıetini de hakikaten gö&ter • 
meğe muvaffak olduğundan mek
~ubu aynen apğıya dercediyoruz: 

kaya da hu!UI ve nüfuz imkan al • 
tına alınmış o1::ıcaktır. 

Şimdiki halde birinci hattın El· 
besana kadar olan kısmı bizde ol
duğu için Toskalı:k amalinin timale 
sirayetine mani olunmaktadır. Hat
tm kalan kısmı ise inayeti hakla 
yakında elde edilerek ınaksada VÜ· 

sul müyesser olur. 
Zaten Kega'lara telkin edilen ih

tar sayesinde de, Osmanlılık itti
had• umumisine yanaşmaktan kat'· 
iyyen imtina eden T oska'lara karşı 
sarsılmaz bir nefııet vücuda getiril
miştir. Onun için bunların timalde 
emellerini neşrü tervice muvaffak 
olmalan kabil değildir. Bu halde, 
yukanda bahsedilen hat bizim ce
nuba doğru nüfuzumuza, terakki
perverane emellerimizin tevessüü
ne ve hariçle irtibatımızın temini
ne yarayacaktır. 

Cenuptaki hatta gelince, burada 
elimize ginnemit yalnız Meçova 
kalmıştır. Bunun yakınlarda ginne 
ai kaviyyen memwdür. Bu halde 
T oskaliğa uğramaksızın Y anya ile 
ve oradaki Avusturya ve ltalya pos 
taları vasıtasile lıariçle her türlü 
muhabere temin edilmif olacaktır. 

Y anya - Sarandos yolu henüz a
çılmamıştır. Bu, biraz zamana te
vakkuf edecektir. Bu maksadın te
mini için de cenubi Arnavutluğun, 
yani Çanılığın elimize geçmesine 
kat'i ihtiyaç hissedilmiştir. Buna 
binaen Margaliçe, Aydonat ve Fi
lat'tan birer mühim zatın buraya 
celbine teşebbüs olumnuştur. Az za 
marula oralarını Osmanlı ittihadına 
sokacakları kat'i ve kavi ıurette 
memUldür. 

Sünni olan su iki kavi ımsurun a
rasında kalmıŞ olan anut T oska 
vatandaşlanm•zın ister istemez bu 
ittihada girecekleri şüphesizdir. Bi. 
naenaleyh, şu maksatları temin i· 
çin gazetelerimizde münasip meka
leler neşri rica olunur. 

~ Cemiyet efradının teslihi za
ruridir. Umum efradın aynı silahla 
teçhiz ve teslihinde de d~ha büyük 
fayda vardır. Bunun için - müm
künse - hariçten ailah getirtilme
si umumi "'!erkeze yazılmıştı. Mu
vafık görc ~kleri halde henüz cevap 
gelmemiştir. Biz ise cemiyet ef
radını, aynı sistem silah gelecek di
ye avutmaktayız. Eğer kabilse Pa
rabellum ve W ebley Scott rovelver
lerinin fabrikalan ile muhabere e
diniz. Bunlardan her birini yüzer 
dumdum kurşunu ile kaça verecek
lerini öğreniniz. Manastır mınta • 
kası için şimdi en aşağı 500 rovel
vere ihtiyaç vardır. Bu itte tüccarın 
edeceği karı cemiyetimiz edeceğin
den ilk ağızda 500 lira kadar fazla 
b~r .varidat temin edilmiş olacağı 
gıbı yukarıda bahsettiğimiz taban
calar da balistikiyet bassalar• cihe
tile en iyi silahlardan maduttur. 
Bunlann memleket dahiline serian 
ıithali hakkında müzakere ederek 
neticeden haberdar edilmemizi ri
ca eyleriz. 

-Bitmedi-
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HARİCİ HABERLER 
Hindenburg için 

Doğduğu i(Ün Tenenberg
te merasim yapılacak 
BERLIN, 30 (A.A.) - Müteveffa 

reİ•İcumhur mareşal Hfo<lenburgun doğ
duğu gün olan 2 birincit~nde bir 
müfreze asker T anenberıı abidesinde 
nöbet bekliyecelrtir. 

Bundan başka Hiodenburgun lahti 
üzerine de ( Adolf Hitlerin minnet ve 
sadakat nişanesi) ibaresini havi bir 
.çelenk konula~akbr. 

Amerikada 
Lindberğin çocuğunun ka

çırılma tahkikatı 
NEVYORK, 30 (A.A.) - Lind

bergin çocuğu meselesincle tahklkata 
<levam eden zabıta, mühim beyanatta 
bulundufJ.ı ..öylenen esrarengiz bir 
kadının ifadesini almııbr • 

Zabıta, aleyhinde en kuvvetli de
liller bulunan ıaham Hauptman ol.du ~ 
ğunu kabul etmektedir. 

Biri adliyece, öteki maznunun veki
li La,-afından ıe.çi!mi.f iki akıl hekimi. 
Hauptmanı muayene etmiılerse de, 
her tüİ-lü beyanatta bulunmaktan çe
kinmişlerdir. 

İngiliz hazinesinin masraf 
ve varidatı 

LONDRA, 30 (A.A.) - Mali se
nenin ilk altı ayı içinde hazinece yapı
lan tahsilat 273 milyon 889 bin 86 ln
giliz lirasına ve masraflar da 328,526,930 
liraya baliğ olmuştur. 

Tayyare ile 1 milyon 
kilometro 

PARIS, 30 (A.A.) - (Air - France) 
hava nakliye tiri<eti pilotlarından Amire 
dö Burdiyö {'de Bourdieu) şimdiye 

kadar 1,000,000 kilometTe katetmiıı ve 
6,800 saat uçmuştur. ----

Mesafe rekoru 
MOŞKOV A, 30 (A.A.) - Binl>a§ı 

Gromov .ve (R. S.) tayyaresinin mÜ· 
rettebatı k2palı devirde 12.411 kilo
metre uçarak, 1932 denberi Boıaoutrot 
ve Rossiınin Jozef Lebııix tayyaresi ile, 
üzerlerinde bulunan dünya rekorunu 
kımııtlardır. 

Budunlar arası Tenis 
turnuvası 

PARlS, 30 (A.A.) - Paria bıuluıı
lar arası teniı ıampiyonluk turnuva11 
§U neticeyi vermiştir: 

Matmazel Payot (lsviçre) 1/6, 
6/ 2, 6/1 ile FTansa şampiyonu Madam 
Matlıieuyü yenmiştir . 

Çift erkekler finalirule: 
Manel Bernard ile Gentien 9/7, 

6/8, 6/ 2, 5/7 ve 6/ 1 ile Borotra ve 
Boussl>s'Ü yeımıişlerdir. 

Almanyada hasat beyramı 
BERLIN, 30 (A.A.) - Bugün bü

tün Almanyada (basa! bayr.unı) kutlu· 
lanacaktır. 

(Milletin kuvvet kaynağı) olan 
ıköylü ile nazi..., arasındaki bağlan 
sıklaştıran, dünyaıun en büyük bayra
nu budur. 

Küçük itilaf 
İktisat eksperleri hey'eti 

mesaisini bitirdi 
BELGRAT, 30 (A.A.) - Küçük 

itilaf üçüncü iktıisat konferansı tara
fından nııısbedilen ekiopeT!er heyeti, 
ınüfterek inkişafı kolaylafbracak itilaf· 
hr imza ve mukavele metinleri ihzar et
tikten sonra, mesaisini hitama erdir • 
miştir. 

Ticari rnünaseıbetl eri tevsi ve mal 
ahı verişini tezyit için teşkil olunan 
en ehemmiyetli komisyon.un iy.i netice .. 
ler verdiği söyleniyor. 

Alınan kararlar üç alakadar hüku
metin ta .. vibiıte arzolunacaktır. 

Alman yada 

Bir eyalette bazı 
Karışıklıklar oldu 
Polisler ve Naziler birçok 

kimseleri tevkif ettiler 
AMSTERDAM, 30 (A.A.) - (Ha· 

vat ajansı muhabirinden) 
Buraya gelen haberlere göre, AJ. 

manyarun Şlezvig eyaletinde'ki köylü
ler arasında kanşddı'klar olmuştur. 

Zabıta ve nazi kitalan bu lı:anşddı
ğı bastırmışlar ve birçok tevk:ifat ve 
taharriyat yaptırnuşlardır • 

Köyliiler, Almanya dahilinde da
ğıtılmak üzere buğdaylarmı ve unlan· 
nı vermek istememişlerdir. Köylünüı.ı 
ma~sulünün yüzde beşini dahi alrkoy
mağa ve kendi daneğini pişirmeğe hak
kı olmadığı ıöyleniyor. 

Petrol kuyu!unda yangın 
HANOVrlA, 300 (A.A.) - Nonba

gende bir petrol kuyusunda dün şid
detli bir yangın çıkmrfbr. 

Beş amelenin yandığı zannediliyor. 
On bir amele de hafif veya ağrr yara
landılar. 

Bir tayyare kazası 
LONDRA, 30 (A.A.) - Heston

dan gelmekte olan bir tayyare Şore
homda yere düşmüştür. Pilotla beraber 
Üç yolcu telef olmuştur • 

Ormanlar 
Falih Rıfkı B. in ormanlar 
hakkında bir makalesi 
ANKARA, 30 (Milliyet) - HaJci. 

ıniyeti Milliye arkadaşunız yarın Fa
lih Rıfkı Beyin ( Onnanlar) başlıklı 
bir makalesini neşreL:nektedir. Falih 
Rıfkı Bey makalesinde diyor ki: 

"Bir zamandanberi Ziraat Vekaleti 
ormanları kurtarırıak için elinden ge• 
len~ yapıyor. Elinden geleni diyoruz, 
çünkü, henüz yağma ve tahribin pek 
az menedilebildiği kanaatindeyiz. Ye 
ni kanun belki İnzibat tetbirlerini da
ha fazla tamamlayacaktır. Bu tetbir
lerin §İmdiye kadar orman satın alıp 
Türk dağlarını son tutam otuna ka • 
dar yolan bazı müteahhitlerle onla • 
rm taC.irlerinin zarara uğradığını bili
yorduk. N etekim lstanbulda çıkan ar 
kadaılarmuzdan birinde Ziraat veka
letine karşı bir iki günden beri taar • 
ruza geçilmitlir.,, 

~ •• ; • ·~ ~ •• 1':0," •• _ .1,: <~ 

Gazi Hz. Danimarka Kralı Hz. kar
şılıklı tel yazıları gönderdiler 

'ANKARA, 30 ( A. A.) - Danimarka Kralı Hazretlerinin senei 
'devriyeleri münasebetile Reisicumhur Hazretlerile Danimarka Kralı 
Hazretleri arasında aşağıdaki karşılıklı telyazıları gönderilmiştir: 
Danimarka ve lzlanda Kralı Haşmetlü. onuncu Krüıtiyan Hazretleri 

Kopenhag 
Doğumlarının ylldönümü münasebetile zatı ha~metanelerine en sa

mimi tebriklerimi ve şahsi saadet/erile Danimarkanın refah ve ikbali 
hakkındaki temennilerimi sunarım 

GAZIM.KEMAL 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

Ankara 
Doğuşumun yı.ldönümü münasebetile yapılan saadet temennilerin • 

den dolayı samimi teşekkürlerimin kabulünü zatı devletlerinden rica e-
chrim. . 

KRISTIYAN 

Gümrüklerde yolculara kolaylık 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lstanbul • lskenderiye seferlerind' 

gümrük muamelelerinin vapurlarda yapılmak suretile daha kolayla, • 
tınlmasını tetkik etmek üzere lskenderiyeye giden Seyfi ve Ha.san 
Beyler bugün şehrimize gelmişlerdir. Seyfi ve Hasan Beyler tetkikle • 
ri neticelerini bir raporla Vekalete bildirmişler, ayrıca da izahat ver • 
mişlerdir. 

Raporun tetkikinden sonra Vekalet bu hususta kararıAı verecek• 
tir. 

Maarif Uekili tetkiklerini bitirdi 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

lisinde tetkikatta bulunan Maarif 
bugün şehrimize dönmüştür. 

Bir kaç gündenberi Yozgat ve hava
Vekili Abidin Bey Kayseri trenile 

Maliya Vekilinin mezuniyeti 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Maliye Vekili Fuat Bey yakında 15 

gün için mezunen latanbula gi1ecektir. 

Eylül ayında 34,044 doğum 
19,410 ölüm kaydedildi 

'ANKARA, 30 (Telefonla) - Yeni nüfus kanununun tatbikma 
başlanllan eylül bir tarihinden bugüne kadar 34044 doğwn, 19410 Ö • 

lüm, 7654 evlenme kaydedilmiştir. 
Al kanununun neşrinden bugüne kadar 2,714,618 doğwn,• I mil• 

yon 586,I 17 ölüm, 848,695 evlenme kaydedilmiştir. 

Firdevsinin bininci yıldönümü dün 
Ankarada kut/ulandı 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Büyük lran şairi firde11ıi'nin bininci 
yıldönümünü kutlulamak için bugün Halkevinde bir toplantı yapıldı. 
Saat on yedi buçukta yapılan toplantıda ilim, edebiyat, matbuat miintc.. 
sipleri, meb'uslar ve Iran Büyük Elçiliği erkam bulunmuşlardır.. Firdev
si'nin hayatı ve Şehname hakkında Maarif Vekili Abidin Bey tarafın • 
dan bir nutuk ıröylenmesi mukarrerdi. Fakat Maarif Vekili Yozgat ha• 
valisindeki tetkikatından geç döndüğünden hazırlanan hitabeyi Maa • 
rif Vekili namına Ankara Erkek Lisesi Müdürü Necmettin Bey oku• 
mustur. 

"Bu hitabeden sonra musiki konseri başlamış ve davetlilere çay ve 
pasta ikram edilmiştir. Bu toplantı ya büyük bir ehemmiyet veren Maa
rif Vekili toplantının sonlarına doğru Halkevine Kelmiş ve bir müddet 
kalmıştır. 

• 
Yeni lzmit Valisinin tetkikleri 
ADAPAZARI, 30 (A. A.) - lzmit Valisi Hasan Faik Bey dün 

sehrimize geldi. Hendek, Geyve, Ka•asu ve kazamız kaymakamlannın 
istirakile bir toplantı yapıldı. Toplantında vilayet işlerini görüşmüşler 
~e hep birlikte vilayet yollarını, taşocaklannı ve kurutulma ameliyai 
yapılan Gövercin gölü bataklıklarını tetkika gitmişlerdir. 

Vekalete yapılan hücumlar şayıl. Lüzumsuz evrak yok 
.ırktan sonra makalede şu miitalea yü. 

Ziraat bankasında 
ı-ütülmektedir: ediliyor 

"Vekaletin nihayet venneğe çalı§-
lti;ı 6İstem Türkiyeyi ağaçsız bırakan ANKARA, ..ıo (Telefonla) - Rea-

Von Papen Peştede sutemdir. Bu aistem. gerçi müteahhi - mi evrak ve defterlerden liizumıwı: 0-
de kolay kazandrnr. Fakat memleke lanlarnun ne •uretle yok edileceğine 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Zi· 
raat Bankası muamelitı umumiye m~ 
diiTlüğüne eski muamelat müdürü Sifi 
Bey tayin edilmiıtir. 

PEŞTE, 30 (A..A.) - Evvel.iğ ırün- · ··ı · · dak olan nizamname devlet şurasınca ti -ço e çevırır .,, 
denberi Peştede bulunan M. Yon Pa- Makale böyle bitiyor: tetkik ve icra vekilleri heyetince tasvip 
pen, Macarorşag ( Magyarorazag) ga • "Ormanlard&n köyleri bile indir • olunmuştır. 
zeteıine, sadece dostlarile görü§lllek i- mck zarureti varken oralara, tekrar Nizamname muhtelif vekaletlerin 
çin geldiğini ve Alınan • Macar müm.- omıan satın alıp Türkiye ufuklanna lüzumsu-.ı: olan evrak ve defterlerini 
...betlerinin istenildiği kadar iyi oldu- yqilliği haram eden yağma.edan çı • ne ıekilıle yok edecekleri haldanda hü· 

"Manastır heyeti merkeziyesi, 
Osmanlı Terakki ve ittihat Cemi 
yetinin harici heyeti merkeziyesin
den atideki huauılan rica eder: 

1 - Şu ıon günlerde Selaniirte 
vaziyet biraz miifkülita maruz kal 
dığından, dahili merkezi umum.i 
vazifesini istediği gibi ıür' at ve sü
lıuletle ifa edemiyor. Bu veçhile 
dahili merkezlerle umumi merkez 
ve dolayısile haııici merkez arasın
c.laki irtibat ve muhabere tehlike 
ve müşkülatla cereyan ediyor. Bu 
sebebe binaen harici merkez imka 
nın müsaadesi halinde diğer mer • 
kezlere de gazete vesair evrakı 
göndermek, mühim ve az zamanda 
intişar ve tamimi istenilen havadis 
ve tebligatı ita eylemek lütfunda 
bulunmalıdır. 

Mançuri'nin işgalinin 
üçüncü yıl dönümü 

münaseb·etile 

ğunu söylemi§tir • karmak tuhaf olur.,, kümleri havidir. . l,--::~--------~----~~~:.:.., _____________ ) 
_ ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 

Murahhaslar Bursada 
BURSA, 30 (A.A.) - Bugün par

lamentolar konferanll mw-ahhaslarm 
dan 21 kiplik bir gnıp ıebrimize gel • 
di. Şehrin görülmeye değer yerlerini 
egzdiler. Geceyi burada geçirecekler 
ve yarın Mudanyadan huıuıi vapur • 
la döneceklerdir • 

Dünkü hava 
SrEır dere.:ei hararete ve deniz ae-

Yiyesine inct!riJmiı baromeı..e bu 14• 

2 - Posta hizmetini tanzim ve 
t••<hil maksadile Manastır heyeti 
Alasonya • Tırnova, Meçova • Yan
ya, Loros • Narta, Loros - Proeveze, 
Y '.lnya · Sarandos, El basan • Dıraç
Tıran yollarını açmak tesebbüsün
d~ bulunmuştur. lnşallab,az zaman 
da muvaffak oluruz. Bu sayede 
~smanlılık, bilhassa idamlık aley
hınde hareket eden T oskalılar, Ma
nastır . Ohri . Debre . Elbasa::ı . Ti
ran · Dıraç hattile Kesriye . Gare
bine • Sarandos . Yanya . Mecova 
hattı a .• ısında mahsur kalarak, Ke
ga'larla Çam'lardan ayrılmıs bulu
nacaldardır. Bu veçhile bum;nta • 

.. Japon'lar, Mançarinin ifgalinin a. 
funcü yıl dönümünü büyük tezahürat 
ı/e kutluladılar ve bu tezahürat ade
ta cenkcuyane bir §ekil almııtır. 

.. Bu ~nasebetle Japonyada halka, 
yuz bı!"~erce el ilanı tevzi edilmiıtir. 
B~ e_~ ı.~anlannda, Mançuri mesele.i
nın uçuncü yıl dönümü yazılıdır. 

f aponyanın ne kadar cengaver bir 
~.ıl~et olduğu a§ağıdaki hadise ile gö
rulur._ Bu şenlik esnasında, Japonya
nın bır .harp cemisi, Çin'in Konk 
Moon lımanrna gitm.iı ve bu limana 
altmıı müsellah bahriye askeri çıkar. 
""'fhr. Bu kuvvet zabit/erile beraber 
b~tün l!m'!nr gezmişler, resmi ve gay. 
rı resmı bınaları ve harp kalelerinin 
lo~oğ~aflarını çıkardıktan sonra ge. 
mılerıne avdet etmişlerdir. Bu hadişe 
Çin' d" büyük bir heyecan uyandırm:f 
ııe Japonyanın Kovang Tung eyaleti
ni de işgal edeceği zannedilmi§tir. Ja. 
pon Filosu Mançukonun Dairen sula
rında toplanmıştır.' Filo, b• sularda 
manevra yapmaktadır ve bu manevra
lara seksen harp tayyaresi iştirak et
miştir. 

İ'.fukden'de bulunan Amerikan et. 
rol Şirketi Japon haydutları tarafın· 
don müthi§ bir taarrw;a uğramıştır. 

Amerikan konsolosu, Japon konsoloır
hanesine giderek bu hıUliseyi protea
to etmif ve Japon hükiımeti, bu ""'" 
sele hakkında tahkikat yapacağuıı 
söylemiştir. 

Japonya, Mançukodaki Amailıa'lı
ları petrol menaliinden uz.aklaşhrmak 
istiyor ile tedhif vcuıtalan ile bu hede
fe doiru ilerliyor. 

( Giornale d'ltalia) 

Bulgaristanda dikkate 
değer bir memurin 

kanunu 
Bulgar hükumeti, memurların ta

yin ve azli hıuusunu tanzim eden bir 
kararname nepetmiştir. Bu karama. 
me ile hükumet, memuriyetlerde il
timasın, akraba ve taallükatı kayır. 
manın Onüne geçmek istemiştir. Bu. 
kararname ahkamına göre bundan 
3onra Üç nüfuslu bir aileden ancak 
bfr kişi ve altı nüfuslu bir aileden de 
a'!~ak iki ki.ş~ devlet hi:znıetine gire .. 
bılır. Şayet bır ailenin nüfusu altı ki
şi?~n la:zla İşe o aileden en çok üç 
kışı devlet memuru olabilir. Şimdi 
kadro harici olacak 6220 memur uar
dır. 

(Völlıncher Beobachter) 

Japonların hazırlıkları 
Pravda gazetesi, Japonya'nın birikJ 

tirdiği harp iptidai malzemeleri hoh-

kında fU malumatı veriyor : 
Japonlar, harpte kullanıla<:ak ipti

dai maddelerden lüzumu ueçhile isti
fade için Mançuryayı iıial etmif ve 
bundan sonra Cenubi Mançuryada bir 
buçuk milyar tona yakm demir bu
lunan madenlere vaz!ıyet etmiflerdir. 
Ayni mıntakada bir milyar 265 milyon 
tonluk maden kömürü ihtiyatı, be§ 
milyar tonluk "petrol şişti,, madenleri 
ve Jehol ile Burga mıntakalannda da 
miktarı henüz tespit edilmemiş olan 
"petrol §İfti,, vardır. Japon lmperya
lizmi Cenubi Mançuryada alüminyüm 
istihsaline lazımgelen mevaddı iptida
ye madenlerini işletmiye baılamıştır. 
Japonlar dahili Mogolistan ve Jehol 
mıntakalarını elde ettikten sonra yün 
ııe kösele ihtiyacatını temin edecek 
bir üssülhareket temin etmiş bulunu· 
yorlar. Diğer taraftan Çin, Malezya 
ve Felemenk Hindistanuıdaki iptidai 
maddeleri de elde etmiye uira'lıyor· 
lar. 

Joumal de Moscou 

Polonyada istikraz akti 
için otomobil ithalatı 

monopolu 
Polonya' da ki otomobil adedi gittik

çe azaldığından ııe bu hal, harp halin
de Polonya orduswıu elim bir 11aı:ı);cte 
koyacaiı için endigeyi mucip olmakta
dır. 

Netekim Polonya'da 1 kcinuruıani 927 
sene.oinde 16,500; 1928 senesinde 22 
bin; 1929 senesinde 29,500; 1930 se• 
nennde 37,000; 1931 senesinde 29 bin 
500; 1932 senesinde, 28,000; 1933 se· 
nesinde 25,245; 1934 senesinde de 26 
bin 133 otomobil vardı. Bu arabaların 
bir çoğu Silezya' da mevzii bir halde 
bulunmaktadır. Varşova'da 155 kişi
ye bir, Pole:r.ya'da 5,040 ki§iye bir oto
mobil isabet etmektedir. 

Bu vaziyet bir müddettenberi Polon 
ya zimamdarlarını fevkalade meşgul 
etmektedir. Memlekette otomobil sana
yÜ vücuda getirilmui için delaatla ya
pılan teşebbüsler, muvallakıyet ve""" 
miştir. lsviçredeki Saurer otomobil fob 
rih<uı Polonyada bir fabrika yapm•f, 
faakt ancak Polonya hükümetinin mad 
di. yardımı ile mevcudiyetini idame et .. 
tirebilmiıtir. Bundan bir kaç sene ev
vel Polonya hükiımeti, Polonyada bir 
otomobil fabrikası yapılması için ltal
ya'nın Fiat fabrikası ile müzakereler• 
de bulunmu1tu. Bu müzakereler mu • 
vaffakıyet vermemiştir; çünkü ltalya
da 3,500 Zloti maliyet fiotı olan bir o
tomobil imal edildiktenJsonra Polan • 
yada 7,000 Zlotiye malolacaktı. 

Son zamanlarda büyük bir lngiliı; 
fabrikasının Polonya piyasalarile ala• 
kadar olmasının teminine çalışıldığı 
söyleniyor. Bu proje bundan çok daha 
geni§ olan ııe Polonyaya otomobil itha
latı inhisarının bir ecnebi ıirkete terki f 

bah: 
Saat 7 de 765,5, 14 le 767. Derece! 

hararet 7 de 15, 14 te 17. Azami d&
recei hararet 19,5, asgari 13. 

Rüzgar yıldız ve poyrazdan eomi:t· 
tir. Azami sürati saniyede 8 metreye 
çıkmııtır. Saat 12 ile 14,30 ·arasında 
yağan yağmurun irtifaı 1,5 milimetre• 
dir • 

, ............................. lflltlllllltl .. , .............. .. 

projesile rabıtası vardcr. Bu inhiMırın 
elde edilmesi İçin Polonya §Oselerinin 
tamiri ve yeni yollar yapılması icap et
mektedir ki. bu yolların inşa edilebil • 
mesi, büyük bir istikraza mütevakkıf· 
tır. 

Polonya matbuatı son zamanlarda 
bu projeden uzun uzadıya bahsetmek· 
tedırler. Bu yolların in.şaasının bir /na 
giliz; müessesesi tarafından deruhte 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. lngi
liz;ler bu sene zarfında Polonyaya iki 
defa ikrazda bulunmuşlardır. Bu •u • 
retle Var§OVada büyük bir mııli kom• 
binez;on yapılması mümkün görülmek
tedir. YukanJa iz.ah olunan monopol· 
ün Ford, General Motors ve Cıtroen 
miiessa leri arasında bir anlapna ile 
husul bulmasından bahsolunmaktadır. 

Polonya hukumetı Polonya için u • 
caz ve kuvvetli bir otomobil modeli 
vücuda cetırilmesini istemektedir. Hu
kümd, otomobil labrikaalrına ııergı 
ııe gıimrok tenzilıitı bahşede.,ektir. 

Le Joıunal de Comrnerce 
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ftELE~ 
Kırık dökük laflar!. 
Ben esas itibarile evlenmenin 

aleyhinde değilim. Fakat evlendik 
ten sonra azap çekmenin, rahatsız 
olmanın ve geçimsizliğin aleyhin -
deyim... Ondan dolayı bir türlü 
dünya evine mal sahibi olarak gi
remedim. Maamalih benim bu ce
SQretsizliğimi teyit eden arometler 
de yok değil ... Bir Amerikalı pa -
pas yukarı Amerikanın garp kıs • 
mında ( meıut kocalar cemiyeti) 
diye bir cemiyet tefkil etmiş. Bü
yük tantanalarla kurulan bu cemi
yete ancak dört kif i girmiş ... Aca
ba bizde böyle bir cemiyet teme
diJ.e kaç kişi girer diye kendi ken
dime diif6ndüm. Belki rağbet Ame 
rikadan fazla olur, hatta bu cemi
yet belki de pek kalabalık olur. 
Çünkü biz saadette pek mü~külpe
ıent değiliz. Ko&ıyca mesut olu • 
TUZ. 

Lôkin buna kaTfı bir de (mesut 
uvceler cemiyeti) kurulmıq olsa, 
fiiphen:r. bu taraf daha kalabalık 
olur. Zira kan kocalar zümreain • 
de iyilik, uysallık ve geçimlilik me 
ziyetleri erkekle, kadına nazaran 
daha fazladır. Bunu bir yüzde nis
betile gösteremem amma erkeğin 
ıabrı, tahammülü, ağırbaşlılığı km 
flnnda kadının farfaralığı, şika -
yetçiliği, kocasının kudreti müsait 
olup olmadığını düşünmeden her 
feyİ istemesi gibi kusurları erkeğe 
bu tefevvuku fÜpheaiz temin eder. 
O halde .•. Hülaaa edersek diyebi • 
lirii ki evlenmelerde kadın erkek
ten dalıa mesuttur. Erkeklerden 
pek çoğunun bekarlığı tercih etme 
sine karşı kadınların hepsinin ev • 
lenmek istemelerindeki hikmeti 
biraz da bu IUfadet niabetinde ara
mak yanlıf bir hareket olmaz. 

'lluna rağmen (Muuolini) bekar 
memur kullanmamaya karar ver • 
miştir. Birçok yüksek bekar me • 
murlar tekaüde ıevkedilmif, ya • 
lıut evlenmislerdir. Bana sorarsa • 
fllZ, bu har~kt!!tle kadına verilen 
/ıayatj ehemmiyet, onun aile man
zumesinde kocasına karşı "ben ol
masam ıeni ifinden kovarlardı!,, 
miina.ına kala tutmaaını mucip o
lrrr ki; geçim ahengi için bunun 
kadar zararlı fey olamaz. Bence 
zevce erkeğe müsavi hukuka ma • 
lik olduğıınu düf6nerek müteselli 
olan lakat daima erkeğin himaye
sine mühtaç olduğunu bildiği için 
onu kendinden yüksek gören bir 
kadın olmalıdır. Bunun aksi koca· 
yı harem ağan ve karıyı kadın e
lendi ha!ine soktu ki; hayatta bun 
dan çirkin ve tahammülü tüketen 
fey olamaz. 

later inan ister inanma! .• 
Geçen perıembe ve cuma. gün • 

leri Kadıköy stadında Türkıye at: 
letizm birincilikleri yapıldı. Bu bı 
rİnciliklere Türkiyede atletizmin 
en ileri gittiği Ankara, Balıkesir, 
Bana lzmir ve lıtanbul mıntaka
ları adetleri iftirak etti. Denebilir 
ki; memleketimizin hemen hemen 
bütün en iyi atletleri orada idiler. 
Türk.iyede atletizmin vaziyeti, v~
rinıi hakkında bir fikir edinmek ıs 
teyen ve görebilen her müteha1n· 
ıa bu birincilikler büyük bir fırsat 
hazırlıyordu. inanır mısınız? Bu 
müıabakalarda iki tane Alman ga 
zetecisi vardı. Birisi fotoğraf mu
habiri olmak fDrtile ..• Bu adamlar 
Almanyanın en büyük gazetelerin
den ikisini temsil ediyorlardı. Bi
zim matbuata gelince yalnız ikin
ci gün bir yevmi gazetenin genç 
bir muharririni tesadüfen tanıdım. 
Bir tek ve tanıdık foto muhabiri de 
bütün Türk matbuatına bu birinci
liklerin intibalarını verecekti .• Bü
tün o (Zagrep) oyunlarından bir 
haile kaleme almaya çalışan deh
fetli makale muharrirlerinden ve 
ıp~r mecmualarının ileri gelen ya
zıcılarından ilaç için bir tek adam 
yoktu. Şimdi bu zatların böyle 
mağlubiyet vesileaile yazdıkları ya 
:r.ıları na1ıl samimi ve yerinde bu
labilirdik? Bu T-iirkiye birincilik • 
lerinıle görülen kırılmıf rekoru, 
göu çarpmıf keılıin rekabetler ve 
ye • yeni belirmif genç unsurlar 
hakkında bir tek kelime de çıkma
dı . Bu gıbi ciddi şeyleri yazacak 
mutehassıa muharrirler varıa bile 
oraya gelmediier ••• Y aualar da ga 
zeteler böyle yazılara: 

Kim okur? .• 
Diye rağbet tmezler •.• Amma mil
let fereli - hezimet - rezalet gibi 

·•o:tlerle bezenmif hücum yazıları
nın karii çoktur. Çıinkü o (dedi -
kodu) dur; insanların ekmekten 
1ıızla mühtaç olduklan gıda ••• 

FELEK 
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EH 1 R HA ERLERİ 

EKONOMi 

Fiatlarda yükseline 
Temayülü 
Zahire fiatlarandaki can

lılık devam ediyor 
Ticaret ve zahire bor-mda ıon 

Wtalar zarfmda görii.len canidık elan 
dev11111 etmektedir. Piy..,. umwruyetle 
idrar vaziyetinde ve yöluelmeğe mü
temayildir. 

Bu hafta içerisinde, ecnebi memle
ketlere 3800 ton ı.uğ<lay ihraç edilmiş, 
borsanın haftalık oatıılan yedi bin 
torna bul71uştur. Bu arada, gerek zahi
re ve hububat, ııerek ham aanayi mad
deleri üzerinde çok iyi ahı veriıler ol
mvıtur • 

Geçen ve evvelki aenelerle yapılan 
mukayeaeler, lıtanlıul piya&asmın va
ziyetinde çok öyi ve ümit verici bir ae
Jalı o~duğunu göstsm ... tedir • 

Bıilhaısa buğday, belli baılı i!ıraç 
maddele'1miz ara11na girmek yolunu 
tutmuıtur. 

Türk buğdayları için iot ... li alıcı
lar çoğalmıttır. Tiftik ve mKır piya
...ı.ınc!a ertık bir canlılık eme çarp
maktadır. 

Ergani istikraz tahvilleri ta
mamen bitti 

Ergani demiryolu iıtikrazmm C 
tWıvilleri oatıtı, dün nlhayet bubuut· 
tur. Dün akf'UDI' kadar tahvillerin hep
si satılmııtır. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Er
gani iıtikru tahvillerinin ubf müd
deti bugtin bitmiştir. Maliye vekileti
n;n istikraz tahvillerinin satıtı hakkın
da tetgrafla valilerden istediği malu
mat gelmektediı • 

Şimdiye kadar gelen maliimata gö
re, talıvillerclen hemen hemen hepsi
oin satılırut olduğu anlatılmaktadır. 

Filistinde ar~a ithalat resmi 
Filistin hükumetince, arpanın kilo

Mından almmı ithalit resmi, ÜÇ misline 
çıkanlmqtır • 

Lastik mi, deri mi? 
Llıstik - deri meaeleai, buııün top

lanacak olan ticaret odaaı idare heye
tinde göriİ§Ülecd<tir. 

Komisyonun hazırladığı rapor clün 
idare heyetine tevdi edilmiJlir. 

Sabit ve emin bir vaziyet 
Türlrofis Berliıı şubesinden alınan 

maliinata nazaran, Almanyada kun1 
üzüm piyasası sağlamlaşmı§ ve muhte
lif dnslerin fiatlannda takriben bir 
florin kadar bir yükseliı kaydedilmit
tir • 

Ahnanyacla id>alata müteall& yeni 
bir kararnamenin çıkması clolayısile 
ırevtemek ntidadmı gösteren piyasa, 
Tüıkiyeden gelen mallara ı..11 kolay
Jddann b*i kalacağı anlatıldıktan aon
ra sabit vt emin bir vaziyete ginniı
tir • 

Tıp talebe yurdu 
Sıhhiye Vekili düa yurdu 

gezdi 
Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey dün 

...ı.ah Tıp telebe yur<lu meri.ez bi
nasını ziyaret etınittir. Vekil Bey )'UJ't 
ta uzun müddet kalarak yurdun ihti
yaçları Üzerinde, yurt idaresi ile görüt 
mü~ür. Vekil Beye bazı teklifler ya
pılmıftır. Refik Bey yapılan bu tekl;f 
Jeri yerine getireceğini aöylemittir. 
Tıp Tal ebe yurdunun birçok ihtiyaç
lan yeniden temin olunacak, yurt ıslah 
edilecektir. Yurtta yapılacak §eyler 
hakkında, Sıhhiye Vekaletine bir ra
por verilmi~tir. Tıp Talebe yurdu, ihti 
yaca daha üze! cevap 'Veren modern 
bir -ıınüeosese haline getirilecektir. Bu 
....., yurtta yeniden müsabaka ünti
haru ile yüz lise mezunu alınacaktır. 

1 HOR~A f 
{1§ Bankasından alınan cetveldir) 

29 fy:üı 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lstiStraı:ı dah,1; 97 Rıhtını 17 
1933 Er•••İ 97 Müm•sad 49.75 
Unitürlr: 29,SS ._ il 46,15 

,. il 28,.30 "' 111 49,00 
• ili 28,45 

ESHAM 

it Bıutk.ıı N .. a 10 
,.,. ,. Hamiline 10 
•• ,. Mü ... aia 105 
TürkİJ• Cumlau 
ri1et Bankası 57,25 
Tramvay 31 
Anadolu Hiııe 27,45 
Şir. Hayriye 15,SO 

Reji lır.opon•a.z 
Telef o" 
T ,rkoı 
Çimento 
lıtikat de:r
Şark dey. 
a..ı,.. 
Şark u~. ecza 

2.30 
10,25 
16,25 

13 
n.no 

0,85 
1.55 
3.20 

ÇEK FIYATLARJ 
Lorıdra 6ZO Prai 19,03,13 
Par is 12.03 Bel ırat 34,75,63 

Nüyork 80.08,85 Moılcoya 10,90,25 

Mai.no 9.28.25 Berlin 1 ,97 7~ 

Ceoe•r• 2,43,ôl Varto•• 4.20 

Atına 83.JS.25 Badapeıte 3.95,14 

Brüksel 3 ,45 Madrit s.ao.ıı 

Amster dam J,t 7,rT Bülı:reı 79,51,25 

Sof1• 65.35 Vi1••• 4,15 

NUKUT (Satıı) 
Karq KuFut 

20 F Fran.llZ 170 20 1.lıviçr• 808 

1 Dolar 117 1 Pezeta ıs 

21 Kur Çek. 106 l Mark 49 

ı sa •. >. •• 22 1 Zeloti 20.SO 
ı lıte,.li• 629 %0 Le,. IC 

20 Liret 2 20 Diru.r 53 

20 Le.w• :.!3 1 ÇernoYİ' -~-

20 F. Brlçib 115 Alha 9.23 

20 Oralami 24 ı,tecicli1e 34.SO 
1 Floriıa 83 Banknot 240 

,. 
' .., .. ~.. '~ . ~ .... 

MAHKEMELE/UJJ:: 

Çıplak adamın 
Muhakemesi 

ViLAYETTE -
Kış saatlerı 
Bugün başlıyor 

MAARiFTE 

Mektepler bu 
Sabah açılıyor --Teklifini mahkeme raddet- Sabahları 9 - 12, akıamları Bir kısım mt-kteplerin kad-

ti, çocuklarını alamıyor 13- 17 roları henüz tebliğ edilmedi 
Aleyhine ahliJuızlık karan verilen ve Dairelerde bugün kıt çalııma ııaa- Mekteplerin bu saabhtan itibaren 

bu kararla çocuklarının ve karı11run ken- ti ba§lamaktadır. Sabahlan i§ saati tedrisata baılamasma rağmen, henüz 
disinden ayn ya,amaaına mahkum olan 9 _ 12 clir. AkflUTllan 13 - 17 dir. bazı mekteplerin kaclrolan tebliğ edil 
Çıplaklar Cem.iyeti azaaından Dokidiı E- Bu saati ... , vilayetten öteki daire • memiff:ir. Birçok mekteplerin va:Uyeti 
fendi üçüncü hukuk mahkemeıinden ço- )ere yayrlmrıtır • kantıktır. latanbul Erkek Liaeai mu • 
cuı.ı ... nın ı.enmsine ;...ıeıi i?n ı.arar is- r1·amurlar ve Belediye intihabatı atliın ve idare kadrosu henüz gaıme -
temitti. Üçüncü hukuk mahkemeıi bu da- 1 mittir. Mektepte bir müdür, bir de baı 
vayı Uetkik etmİ§ ve neticecle Dokidiı E- Memurlann da betediye intihabatı- muavin vardır. Bu liaenin hemen bü. 
fendinin talebini reddetıniıtir. Sultana na iltirikleri için önümüzdeki pazar tün muaUmleri Haydarp&fa liııeıine 
Hanım Dokidiı Efencli aleyhine bir dava günü bütün dairelerin öğleden ıonra tayin edihnitlerdir. l&taııbul liseainde 
daha açnuıtır. Bu davada Dokidiı Efen- ' paydos edilmesi karar altına elmnuı İse yeni vaziyette yalnız neıbari talebe 
dinin hakkı velayetinin nez.'ini, yani ba- ve vilayetten bütün dairelcnı bildiril- bulunmaaına rağmen 20 denhane var 
balık ~~ının Jı:J~.rılma11nı i.s~emİftİr. , miıtir , dır. Mektebin mühim bir kıaım hade-

Dokidıs Efendı dun muharrmmize bu J d ı. d t fi" ( • meleri dahi henüz yoktur. BugÜn ta-
dava hakkında demiıtir ki: an arma ~uman anının e ış arı lebeler mektebe geldikleri vakit, amıf 
"- Ben her feyden, karımdan ve ço- Jandarma kumandanı binbaıı izzet larda ka,..ılannda muallim bulamıya-

cuklanmdan feragate razıynn. Fakat çıp Bey mülhakat ta teftiıte bulunınal<ta- caldardır. Kayıt ve kabulün aonu alın 
laklıktan asla. Hareketim ahlak11zldı: te- dır • madığı için, henüz yeniden açılacak 
liıkki ediliyor. Halbuki çıplaklık en aon • o-. tubelerin vaziyeti de belli değildir. Bu 
ahliıi< teli.lıkiıid.ir ve en kuvvetli ahlik R •• d ı • yeni tubelerin muallimleri de yoldur. 
t>ıudcsidir. Ben çıplak olduğum için ço- Üam muca e eSI Mektepler, bugün açılmakla beraber, 
culdarımdan, lmrımdan aynlmmna üzülü talebeler hangi 11nıfıa okuyacaklan • 
yorum. Ancak ahlaksızlık telaldüıi gücü- Başladı nı katiyetle bilınmnektedirler. Çünkü 
me gidiyor ve bu telakkiye meydan bı • dün yazdığımız gibi, mühim bir kı -
ralmıamak İçin temyiz ile uğnıfıyon1m." smı talebe yeniden imtihan edilecek-

sahte bekçl.ler Tek hrnaklı hayvanların tir. On gün içinde imtihanlar bitecek, 
talebelere amıflan gÖ&terilecektir. 

Kaıonpaıada oturan Ahmet ile arka- bugünden Fakat, bu sabah mekteplerde der• 
datı cliğer Ahmet ıütçü Yeohayel Efen- ler bilfiil batlamaktadır. Talebeler, 
diyi bir gece kendilerine bekçi sü;ü ve- itibaren kanları alınacak bugünden itiabren devıuna ba,laya • 
rerek ıoymutlardır. Du""n bunlann ag" ırcc- kiz bu caldardır. Bu aene bütün mekteplere 

Rüam mücadelesi bugün se • f 1 b k d" • zada muhakemelerine devam edilmit iki çok az a tale e aydedil ıği ıçin, 
~kuf ouçl~ cürümlerini inkir e~er- çuldan itil.ren bqbyor. ilk mıntaka sınıflar çok kalabalıktır. Bir taraftan 
dır. Fakat clinlenen tahitlerden bir kumı Fatih ve Eminönü kazalan olup Fatih da kayıt devam ebnektedir. 
bu iki ıah11n Y eohayel Efendiyi tazyik hayvan lıaıtanelİ muayene iıtasyODu o- Bugün ilkmekteplerde de deraler 
ettiklerini söylemi•lerdir. Muhakeme 1·d- başlayacaktır. ilk mekteplerin vazi • 

, larak tc:bit edilmit tir • T I b 1 b 
dia makanurun evrakı mütalean içiiı bat· yeti normaldir. a e e er bu sa ah -
ka güne bırakılmıttır. Rüamın iktisadiyata ve İnsan ııh- tan itiabren derslerine batlayacaklar-

M h S haline olan tahribatı önüne kaıiyen dD' 
a mut aimin tecziyesi geçmeği güden mücedeıe iç.in icap e- Talebe cemiyetleri kooparatifleri 

istendi den tedbirler kamilen alınmıı ve alaka

Matbuat kanununa muhalif hareketten 
auçlu Mahmut Saim ile bunun auçuna bil
meyerek iştirakten ınçlu matbaacı Refi
ka Salih Hanımın ve matbaacı Sinan, Ah
met Seyyit, Paskal ~fendilerle arkadaı· 
lannın mulıakl'melerine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede ehlivukuf rapcwu 
okunmuttur. Ehlivukufun Mahmut Sa • 
im tarafından neşredilen matbuaları tet
kik ederek verdiği bu raporda matbuala
nn kitap olmadığına karar verdiği anla
tılıyordu. Bundan oonra iddia makamı 
mütaleaımı serdetlniı, Mahmut Saimin 
c:ezalandmlmasıru İstemiş, matbaacıların 
da bu ıuça bilerek iştirak ettikleri anla
tılmadığından beraetlerini isteıni,tir. Mu
hakeme, Mahnnıt Saimin mü<lafaaaını 
yapması için hatka ırüne bıraJı.,Jmııtır. 

Gizli randevu yapmamış 
Fuhtun men'i ve bulaıık hastalıklar

dan korunma nizamnamelerine muhalif 
hareket ettiği için zabıtaca halrkında ta· 
kiba~ yapılmakta olan Mme. Eva dün ikin 
ci ceza mahkemeıinde muhakeme edil • 
mittir. Eva, evinde gizli randevu yaptı
ğını inkir ebniı ve muhakeme, Eva'run 
evini arayanlarla ve evde bulunan adam
larla yüz.letıirilmeıi iç.in ba§ka güne Ilı· 
ralulımttır. 

Bir dilenci kadının terbiyesizliği 
Dilencilik yapmaktan auçlu Hayriye 

isminde bir kadın dün Sultanalımet aulh 
birinci ceza mahkemesinde muhakeme 
edilirken birdenbire terbiye hududundan 
çıkım§ ve yerinden fırlayarak mahkeme
den kaçmıttır. 

Hayriye, mahkeme salonundan çtunca 
bağıra çağna adliye koridorlannda koş
mağa baılamıı, polisler ve jandarmalRI' 
kendisini bin müşkülatla müddeiumumi
liğe kadar götürmüşler ve susturmutlar
dır. HayriyeıÜn böyle terbiyeaini kay • 
bebnesinin sebebi hakim tarafından y~r
nın sorulması olmuştur. Otuz yaşım fer
sah fersah arkın olan Hayriye yatı •oru
hınca bir müddet düşünmüş, ıonra: 

- 15 yatındayıın. 
Cevabını vermi,, daha sonra da teriıi

ye hududu haricine çıkmı§tır. 

CEMiYETLERDE 

Bedava süt! 
-o--

Sadece bir hayal imiş .. 
l.tanbulun &Üt derdini kökünden 

hallebnek için süt aatıcılan ile inek
çiler anısında yapılan temaslar henüz 
bir netice verıneınittir. Dünkü akıam 
gazetelerinden biriai, bu anlatmanın 
tenin edilemeyifi }'ÜzÜnden miittlolı
aillerin doğrudan doğruya harekete 
geçeceklerini ve bugün bütün evlere 
yarwnşar kilo bedava •Üt dağıtılaca • 
ğıru yazmıpır. Her tarafta hayret u • 
yandıran bu haberin aslı esası yoktur. 
Süt müstahsilleri, seyyar utıcılarla 
hen~z bir .anla§ına teıınin edememiı 
vazıyettedırler. Fakat, ~birde süt &a

tışını ellerine almak imkanı da bugün 
İç.İn mevzuu bahia değildir. Çünkü, 
aeyyar satıcılar, müstahs.illerin kendi
lerine •Üt vermemek yolundaki tallllT
layıtlanna mukabil harekete geçıniı • 
ler ve civar köylerden aüt getirenler
le anl~ışlardır. Eaasen müatahaille
rin, yalnız hatlarına şehre &Üt dağıt
mak iml<anına me l 'k olmayışlan en 
mühim sebeplerden İ>İrisidir. 

Sütçüler camiyeti idare heyetin -
elen bir zat dün kendisile gÖrü§en bir 
muharririmize: 
"- BugÜn için •·erilmiş böyle bir 

karar yoktur. Bedava ıüt dağıtılacağı 
haberi d yalandır. iki taraf anlat • 
mak huıu•unda lemaalara d.,..am et -
mektedirler . ., deoniıtir. 

darlara wldirilmiıtir. 

Pek ehesı•niyetli olan mücadelenin 
muntazam ve muvaffakıyetle batan! • 
maaı için mmtakalannda muayeden giz
lenmiı hayvan kalmayan idare iınirle
rinin ıicillerine geçmek üzere takdirle
ri vali muavini Ali Rıza Beyin ba!kan
lığmda toplanan &ağlık zabıta11 komiı
yonunda karar altına alımnıtbr. 

Vilayf!t baytar müdürü Etem, bele
diye baytar müdürü Esat Beyler mü
cadelenin icap ettiği huauslar hakkında 
bütün tedbirleri alımtlardır. 

Baytar umum müdürlüğü hıfuuıh
ha ıuhesi mütelıa»ıaı Muzaffer Beyle 
vilayet ve belediye bayt• müdürleri 
buaün ba,layacak müaıdele hakkında 
yapılan İ•rilrzaratı son olarak bir daha 
ııönnüşler ve ml>8yeneden ııizlenmit 
hayvan ı.aın-n.., ıiçin yeni yeni ka
rarlar alnu1lal'dır. 

Bilhassa hayvan aahipknnin it ve 
ııüçlerinden lDUn zaman alıkonuJnmma. 
11 husu su temin edilınittir. Cenk flllı· 
am ııerek memleketin ve umumi cılıha
tin menfaati icabı her ferclüı bu müca
deleyi kolayfattırac:ağıru ve hayvanla • 
nm kolaylıkla muayeneye g-ötürecek • 
len kuvvetle ümit olunnaktaclır. 

BELEDiYEDE. 

Kadıköy-Bostancı 
Tramvayları 

Bu sabahtan itibaren hat 
işlemeğe açılıyor 

Kadıköy • Yoğurtçu, F eneryolu • 
Caddebostanı • Suadiye • Bo&tancı hat 
lannda bu sabahtan itibaren tramvay 
itleıneğe başlayacaktır. Bu sabah ye • 
ni hat!ann açılııı dolayısile küçük bir 
meı:asnn. _yapılacaktır. Almanyadan 
yeru ııctınlcn arabalar da bugün itle
meğe ba,layacaktır. Kalamış • Fener 
bahçe, Moda • Kadıköy hatlanrun in
fftalı da bu ay içinde bitecek ve 29 
Tetrinievvelde bütün hattın kü'>'lt rea 
mi yapılacaktır. 

Mahrukat fiatları yükseliyor 
Odun fiyatlannda son günlerde 

bir yiikaeliı görülmiiftür. Fiyatlar 230 
<lan 400 e çıkmı,tır. Kömür fiyattan 
da 6 ku~ta fırlamıttır. Belediye mah. 
"'!_<at fıya~larında ihtikar olup olma
dıgını tetluk etmektedir. 

Hın ve apdrtıman kapıcılarının 
muayenesi 

1 &tanhulcla bet bin lıadar 
han, ap~wnan kapıcısı vardD'. Bun . 
ların ~ıhbı muayeneleri ya.pılmaaı için 
~l~~ye tubelerine evvelce eaıir ve • 
rı.ldıgı halde, timdiye kadar ancak ı 
bın kada~. kapıcının muayeneai yapıl- , 
mtthr. Dıgerlerinin de muayene edi- ' 
lerek kendilerine birer hüviyet cüz • 
d~ veri_lmeai iç.in fubelere yeniden 
tamım gonderilmittir. 

Lavha va tente resmi taksitleri 
Belediye levha ve tentelerden al • ! 

dığı re11nin taksit müddetini Kanunu- 1 

evvelden Tetrinievvele alınııtır. I 
Yolları çamurlanmaktan kur

tarmak için 
Çamurlu yollara katran dökerek 

""'" çamunın ve yazın tozun önüne g~
çilmeci tecrübeıi geçen ıene de Toz 
koparan caddeainde iyi netice vermit 
ti. Belediye ..,ıür dahilinde .W.a ba
zı yolları bu tekilde çamurdan kurta
racaktır. 

Hukuk fakült..-i talebe cemiyeti 
kooperatifi 15 Te§l"inievvelde, Anado 
ludan tahail için lıtanbula gelen tale
belere mahsua bir yurt açacaktır. 
Yurt için lazım gelen bina bulunmut 
tur. Milli Türk Talebe Birliği koope
ratifi ile Hukuk fakültes.i talebe ce • 
miyeti kooperatifinin birleştirilmeai ı
çin teşebbüaler yapılmaktadır. 

Talebe birliği kongtesi 
Milli Türk Talebe Birliği 15 Tetri

nievvelde senelik kongresini yapacak 
tır. Bu aeneki kongrenin epeyce hara
Tet.li olacağı anlattbnaktadır. Kongre 
ele bir senelik itler gÖriİ§Ülec:eği gibi, 
kapanan Birlik gazetea.inin vaziyeti, 
yeniden bir gazete çıkartmalı: meaeleai 
de mevzuu bah&ediJecektir. 

Kongrede yeni idare heyeti intiha 
batı da yapılacaktır. Birlik ıreialik va 
zif-ini timdilik Omıan Nuri Bey ve
kaleten yapmaktadır. Kongrede yeni 
reie te aeç.ilecektir. 

Gazi enstitUsU beden terbiyesi 
mezunları 

Ankarada Gazi enatitüsü beden ter
biyesi lomınadan çıkanlar ileride •por 
ve ııençl.ik tqlıili.tında çalıttınlacaldar
clır • 

iki &ene evvel teıkil edilen bu k11-
mm talebeai i• defa olarak önümüz
deki sene oonunda mezun olacaklardır. 

Ayni zamanda bu mektebin mezun. 
hm orta mekteplerde beden ~İyeıi 
muallimi olacaklardır. Spor tetkilatın
cla ~alııacak olan bu' gençlere aporun 
her fUbeıi lıaldonda malumat verilmek
tedir • 

Kazım Pş. Hz. gitti 
Büyük Millet Meclioi reisi Kazım 

Pal" hazretleri dün akflllJI Ankaraya 
döıwnÜllerdir. 

Kazım Paşa Hazretleri akımn Üs
tü busuıi motörle Haydarpaşaya ııec;· 
mişler ve Kta•yonda bir krta askeri 
müfre7e tarafından selamlanmışlarclır. 

P.,.a Hazretleri lstanbulda bulunan 
mebı>&hu-la; dostları tarafından candan 
gelen bW aevgi ile uğurlanmışlardır. 

K.U.,m Paş3 Hazretleri ile birlikte 
iki gün evvel !ehrimize gelmiş olan 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey de 
Anlıaraya ııitmiftir. 

Suat Bey geldi 
Pariı aeliri Suat Bey dün oalıalı 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey ile 
birlikt,. Ceııevreden tehrimize gelınit • 
tir • 

Suat Bey dün .ı.,_ Anlı..,.aya 
gitmiflir. 

r 

Yurttaş 
C. Halk fırkası bü

yük Türkiye, Kema· 
list Türkiye ve yek
pare millet ülküsü
nün ifadesi ve tek 
teıekkülüdür. 

Bugün baılıyan Be
lediye azalığı seçi
minde reyini C. H. 
fırkası namzetleri· 
ne ver ... 

3 

Mektep başlıyor ... 
Hadi mek ebe! 

- Hadi oğlum artık rahat, eğ -
lence, gezme, tozma yetifir. Bugün 
mektep ba~lıyor. Defterlerini kô • 
ğıt~rım düzelt, istife koy, kalem -
lerini yont, çantanı koluna veya 
sırhna vur ve mektebin yolunu 
tut!. Oç ay hayli gez.din, eğlendin. 
Deniz kenarlarında yandm, hah. 
r;edeki dutlar, eriklerle epeyce mİ· 
deni bozdun. Bacakların, diz.ha • 
pakların ÔÜfe kalka, yara ~inde 
kaldı. Epeyce kaydırak oynadın, 
kom~unun çocuğunun hayli hilele
rini yuttun. Kaç kere pantalonuna 
yırthn, kaç kere duda/Jarın ham 
İncir yemeden yaralandı .•. Bütün 
bu yaramazlıklarını mektep pak • 
lar. Kitaplarını yavaf yavap teda • 
rik et. Derslerine adamakıllı çalıp. 
V azil elerini günü gününe yap. Ze
kana pek güvenme. Ders zeka İfİ 
değil, çalıımak iıidir. Zekanı an • 
cak çalışır•an kullanabilirsin. i) • 
nünde kaç sene daha var. Biriniz 
daha yeni mektebe baplıyorsunuz. 
Diğeriniz ilk mektebi yeni bitiri • 
yorıunuz daha bakalorya var. Or • 
ta mektep bakaloryan, liıe bakalar 
yan var . •• Bu okaduğun denleri 
11onra hep soracaklar. Sonra if it • 
tim, iptmedim deme. iki elini ba. 
f1nın arasına alır düf6nürsün! lrti 
rap çekersin, müteessir olursun. 
Hem annene hem babana elem ve 
rirsin. Hem de bir seneni kaybe. 
dersin ..• 

Evet mektep baflıyor... Dikkat 
et. Sınıf zili vurdu. Haydi tabrrr 
ol, güzel gii:r.el hocalannı dinle. 
Korkma, ürkme ve öğrenmeğe 
bak! Seni korkutmak istemem am
ma, hayat zaten haftan apağı bir 
ders, bir imtihandır. Ve mektebi bi 
lirsen de diplomayı alsan da bu 
imtihandan, bu dersten kurtulma. 
na imkan yoktur. Biliyor mwun ki 
hepimiz her gün rıe çetin hayat im 
tihanından geçiyoruz.. Ve bu imti
hanı ömrümüz olduğu kadar sürük 
leyeceğiz. Her gün bize bir fey so
racaklar: 

- Şunu yapabilir misin? Bunu 
becerebilir mi11in? 

Böyle bir sual karfısında kalır • 
san, imtihanda nanl bilmediğin bir 
feyİ beceremezıen ayni ıartlar da 
hilinde bu iıi de kıvıramauın. 

Sakın o zaman da etrafındaki 
btuı bilmeyen kinuelerin maval • 
lak olduklanna bakıp: 

- Hay hay, neden yapamaya • 
yım? diyip hemen kabul ediuerme! 
Kendini bir yokla! Bunu yapabile
cek kuvvette ve bilgide misin? E
ğer bu kuvveti çabucak kazanabi. 
leceğine aklın kesiyorsa o zaman 
"evet'' cevabını ver •.• 

Vakıa hayatta en çok becerikli· 
1er muvaffak olmaktadır. Herke • 
sin yükıek bir meklepten diploma 
n yoktur. Fakat bu uaul, harp ıon
IV6ının bize yadigar bıraktığı bj,. 
usuldür. Bundan sonra artık bilgi. 
siz adamın muvaffak olabilmesi 
fevkalade fanıa bağlıdır. 

Fakat böyle zannederek fann 
da ihmal etmek doğru değildir. 
Şann daima kendi lehine çevirme
ğe bakmalısın. Şans, kmanlık bir 
gece içinde bir ziya hü:r.meıidir. 
Onun ayağında olmaya çalı, ki ay 
dınlanann. Aydın/atasın. Ay, e -
ğer güneşin lflğı alhnda oımasay. 
dı, kendisini bu kadar iyi tanıma
mıza, bu kadar sevmemize ihtimal 
var mıydı? 

Velhasıl bilgini kuvvetlendirme 
ğe bak! Ve şansı da ihmal etme! 
Ancak bu suretle muvaffak ol""' 
ıun. Sade fansa bel bağlamak ha
yatta körebe oyunu oynamak de • 
mektir. Kazaen yakalayabilirsen 
yakalarsın. Göz.ün eğer bilgisiz.liJıı 
bağile bağlı olursa dörl bir tarafa 
kofar dururıun; sonra hapını bir 
dıvara çarpman, bacağını bir çu • 
kurun içine «ıplaman mümkün • 
diir. 

Bu pmJi geçeceğin imtihanları 
görüyorıun ki, hayatta mütemadi. 
yen geçeceksin. Mütemadiyen ha. 
kalorya vereceksin. Ona göre gö • 
zünü dört aç. Hem hayatta inlUfnı, 
bu sene mekteplerde olduğu Bibi 
bef defa imtihana da sokmazlar." 

Bu günlük bu kadar yeter. lfte 
zil çaldı. Hadi teneffüse... Şimdi 
İstediğin oyunu oyna. Fakat sakın 
körebe oynama emi? •• 

Mümtaz F AIK 

Hayvan aergi:oi bugün 
açılıyor 

Vilayet tarafmdan tertip edilen -
kizinci ehli hayvan ..,..giai bqüıı ..ı 
on dörtte vali ve belediye reiai Mullit
tin Bey tarafından ııçılacMtır. 

Serp yeri Eclirn••ıcla • 1 r,. 
fenni temizlik ahırlanclır. 



(, __ L_o_nd_r_a_m_e_k_tu_p_ıa_rı_..ıl LÇ>z dilimizle ) 
Hay"C pariıt nümayiıleril Ye~liye gu~en~eli~~~! 

LONDRA, - hm.irin sevinci lkı çorag gosterdıler. lkunnın 
gibi parlayan sabah güne§İnİn l§ıklan, üstünde de ingilizce yazı vardı: 
yıllarca evvelki dokuz eylülün biz;m - Şunları ayırt et bakalım, de· 
için Türk süngüleri ucunda doğan diler hangisi yerli? 
fecrine esen bir tazelikle odama dol· E ' " J 

d B ·· . b kaklarında da peyce ugraıştım, ayıramauım, u... ugun, uranın so . G .. l k 
ıimdiden bir kayna§IDa vardı: F ll§ıst· u ere .. : .. .. • • • • • 
ler, Hayd parkta bir toplantı yapacak· - Gorıdun mu, bilemedın, ıkisı 
)ardı; koımünistlerin de buna bft:. ka~· de yerli idi! dediler. 
tılık hazırladıkları, onların da otekı· - Ya Üzerlerindeki yabancı ya· 
ler gibi lazımgelen müsaadeyi koparıp f 
hazırlıklı bulundukları yayılmı§tı. Bü· zı. •• 
tün haberleri kayda tabi olmadan, - Sen ona bakma ... 
yazmak iddi~smda bulunan lngili-.: Peki ama, ona niçin bakmayım? 
gazetelerinın hiç birinde toplanmalar· değil mi ki, yabancınınkinden Ü•
dan hiç birinin saatini bulmak mfun. tün yerli çorap çıkarıyoruz. Neden 
kün değildı; haber alamadıklanndan b d ~ 
d '"l halkın toplanmasından ve tesir ona ya ancı amgası vurmalı. 
egı' 0 b" ld b • l" • ••L altında kalma.ıımdan k...-ktuklan için n ır yı an erı, yer ıyı yu ... 

u.ati aaklamakla polise yardmı etmiı aeltmek isteğile giriftiğimiz ftlVaf· 
<>luyorJardı· lar, bugünlere irifmek için değil mi 

Faıiatler, betle altı arumda topla· idi? 
nacaklar ve reisleri Mualeyin hitabe· ôyley11e neden, bu çekingenlik? 
aini dinliyeceklerdi. Daha saat üçten neden bu ku,ku? 
Hayd parkta eısiz bir kaynaıma vardı; Bundan şu anlaşılır ki, hala ya. 
bütün o civardan geçen nakil vasıtala· 
rı ağzma kadar dolu görünüyordu. bancı barım ( 1 )lara karşı İnanımız 
Parkın büyük kapısı ağzında telsiz te· (2) yedi barımlara olan inanımız· 
lefon otomobilleri, polis motosikletleri dan Üstün! •• 
ve atları birer kale duvan gibi sıra· Çorapçı, lanilacı, kumaşçı ne 
lanrnıf duruyordu. Bahçenin eski kapı· yapsın ... lngiliz çorabı, lngiliz lani
aı olan memıer arkın üstünde kalaba· lası, lngiliz kumaşı, bizim yerliler
lığm bir sel gibi ne tarafa akacağını den daha çok aranıyorsa, o da ba;ı
ilk kımıldanmadan farkederek inzibat ka türlüsünü yapamaz. 
kuvvetlerine ihtarlarda bulunacak bet Burada çıkana böyle 
on polis iuniri ve bir kaç rasat aleti gö- markasını vurup satar, 

yabancı 

ze çarpıyordu... y l" b k k h 
er ıye urun wırma uyunu 

Onden komünistler için ayn ve u· büsbütün bırakamadık. 
zak bir yer seçilinİ§ ve orada toplan-
maları ıartile nümayiılerine müsaade Geçen gün, birinin arkasında gÜ· 
edilmifken; sonradan babayiğitliğin zel bir palto görmüıştük. Arkadaış· 
gene poliste kalması için aradan kal· lardan biri sordu: 
dırılmaaı ergeç mukadder olan mesafe - Kumaşı nerden aldın? 
resmen hazfedilerek biribirlerinin ya- - Yerli barımlar pazarından! 
kmlannda fakat polis nezareti altında - Demek yerli ••• 
toplaımı.alanna ses çıkarılmadı. Yüzü y l" f - er ı •.. 
bir ülkü adamından ziyade bir ko- Kumaşı elile evirip reviriyor, 
mU.yancuyu andıran ve kütleleri kav· .. 

yerH olduğuna kendini inandırmarayacalı: hiç bir yiibek göateriıin sahi· 
bi olmayan Fll§ist reisi Musleyin ağzın- ğa çalışıyordu. Yabancınınkilerden 
dan bir kelime ya grktı ya çıkmadı; ayırt edilemeyecek kadar sağlam, 
komüninler, dinleyicilerin dört yanını daynıklı kumaşlar çıkarıyoruz. Fa· 
sannrt bulundular; kalabalığı yuttular, kat bunların /ngiliz kumas/arın
halk ta onlann arasına karıtınıı bulun· dan üstünlüğüne değilse de biribfr. 
du; her kelimeyi hatta her heceyi lı"'P· lerinden ayırt edilememe:diğine 
birden, binlerce ağızdan çı.kan bir 
"yuha!., nidası ll:esiyordu; ne söylen· pek az kimseler inanıyor. 
diğini kürsünün dibindekiler bile duy· Kendi öz barımlarımızın yayımı 
madılar ve nümayift bütün heybeti ve kadar, değeri olan bir nesne varsa, 
debteti,bütün iptidailiği ve gÜ· o da bunlara karşı göstereceğimiz 
lünçlüğü ile, her cepheden, bir İnan ve güvendir. "On yıl irinde 
komÜnİ•~ nümayi§i halini aldı ; h "" 
zavallı fati•tler, sebepsiz ve ga· er yaşta on be;ı milyon genç ya-
yeaiz bir merakla toplanan ve bir sÜ· rattığımıza,, inanıyoruz da, on yıl
rü muhakeonesiz çocuk aüriiaünü andı. da, Avrupanınki/.er kadar güzel 
ran lnıritiz kalabalığına komüniotlerin barımlar çıkardıfiımıza neden inan-
hoı vakit geçirtmek için oynadıkları mıyonız? 
bir kukla yığmı halini aldılar. 

Komüniatlerin bir kaç defa faıiot 
kürsüsüne doğru saldırma tetebbüale· 
ri görüldü; bq bin polia, her defa.sın· 
da bu hücumu toplu bir yiirüyüf hali· 
ne ginneden bastırmasını ve dağıtma
ımı becerdi .•. Ve en güvendikleri ka· 
aabada reislerinin otomobili daha bir. 
kaç ay evvel çürük yumurta yağmuruna 
tutulan faşistler, bu toplantıyı da ister 
istemez ellerine y:iizlerine bulll§hrmıt 
cılldular .ye nüıuayi§, l<omünist dilbıaılı· 
iı olank bqlayıp polis becerikliği O• 
larak bitti ••• 

Ve bana kalırsa, ifçiler ve i§aizler, 
hükfunetten aldıkları paranın hakkı· 
ıı:u dün fazla.ııile ödemi§ oldular; arada 
bir meydana çıkan tırnaklan, mangal 
kedileri gibi kendi etlerine batmıttı ve 
u:ı:un kollan iki tarafa aallana sallana 
bir feyler söyleyen fakat seai bunla
nn haykmıı arasında boğulan Musley 
de turada. burada görünı>n kırmızı bay 
raklann atetini Örhneye çabalayan bir 
mangal IDB.§asmı hatırlatıyordu •.. 

Ve ~yiti seyretmek için Hayd 
parka gelmek zahmetine katlanmayıp 
nebatat bahçesinde eğlenmeye giden 

·bir tanıdık: 

"Hayd parkta içi yenik liberalizm 
çınarının dökühnii§ yaprakları arasın· 
da çırpınacağona nebatat bahçesinde bü
tün ağaçların dökülen yapraklarını 
ferah ferah, çiğnedim., dedi .•• ., Keına· 
lizmi bilenler ve ona inananlar için 
milli inkılaplann na.s.ıl baıanldığını' 
görenler ve anlayanlar İçin, tavıana 
kaç tazıya tut kabilinden bu gibi nüma 
yiıler, aacak ırülünç ve yersiz görünü. 
yor. 

Behçet KEMAL 

M. SALAHADDiN 

( 1) Barım - mal, (2) İnan - itimat, 
ıemniyet. 

Ejyöp sulh icra memurluğundan: 
Balatta Hacı 1 sa mahalleainde Köp. 

rübaıı sakağında eski 38 yeni 94 numa
ralı bir bap dükkan ve üstünde bir O· 

da ve her .ikisinin tamamına 618 lira 
kıymet takdir edi}erdı: Eyüp sulh malı· 
kemesi icrasında açık arttırma suretıi
le 18·9-934 tarihinde satılığa çı'kanl
mış ve bedeli müzayede t....ıimi vezne 
edilmediğinden mezkur müzayede fes
hedilerek 15 gün müddetle tekrar satı· 
lığ11 çrkarıhnıştır. Satı§ §arhıameıi 
29-9-934 tarilıinde divanhaneye talik 
edilecektir. 16-10-934 salı günü aaaıt 
14 ten 16 ya kadar açık arttınna sure. 
tile satılacaktır. En son arttırana ihale 
edilecektir. Arttınnaya öıtirak için yüz. 
de 7,5 teminat akçası ahnır müterakim 
vergi tanzifat ve tenvirat resmi ve ev· 
ka.~ i~si ~.lak sahiplerine teltaliye 
muftenye aittir. Haklan tapu &İciUeri. 
le sabit olmadıkça İpotekli alacaklılar -
la diğer alakadaranm ve irtifak halda 
sahiplerine ilan tarihinden itibaren 10 
gün içinde evrakı müsbiteler:i ile bil
dirmeleri laznndır. Aksi takdirde hakla
rı tapu sicillerile •abit olmıyanlar satıı 
bedelinin payfaşma.,ndan hariç kalır • 
lar. Alakadaranuı icra ve iflaa kanu· 
n~nun 129 uncu madderi hükmüne 
gore hareket ebneleri ve daha fazla 
malumat almak qteyenler:in 934 • 860 
numaralı mttnu:rİfetıİmizde mevcut dos. 
yaya müracaatları ilan ohınur. (3063) 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHiDDİN 

Maznun hafifçe sendeledi. Ve 
kürsüsünde sakin, itimatlı ve sol • 
gunluğu kalbe ilahi bir sükunet 
veren genç avukata bir an baktı. 

Şimdi sıra, söz sırası genç ve ilk 
kadın avukata gelmittt. Yüzlerce 
dinleyicinin nefeslerini kesen teces- ı 
süs sükutu içinde sessiz bir heye • 
canın, gözle görülmeyen, kulakla 
i'itilmeyen fakat bütün havassı hep 
birden harekete getiren siddetli 
ıevvalesi bütün vücutları tepeden 
tırnağa kadar titretti. Siyahlar için· 
de bü~hütün sararan genç kızın fe
•inde büyüleyici, egzotik bir ahenk 
vardı. Bu ne aşk terennüm eden 
bir kadın sesi, ne bahar şarkıları 1 
cıvıldayan bir genç kız -es' ;-r "i· 
ir okuyan, şarkısöy! .. yen, aş!!, he • 

yecan, tefkat merhamet hislerini 
söyleyen kadın sesleri bütün güzel. 
liklerine rağmen çok işitilmif şey-

1 
lerdi. Fakat bu kürsüden siyahlar 
içinde söyleyen kadın sesinin sihir
li musikisinde bütün güzel cazip 
kadın hislerine bürünmüt, ilmin 
irfanın, zekanın yüksek, nurlu, ıfık 
lı ahengi dinleyenleri hep birden 
teshir etmiş g~nülleri hep birden 
k~n~ine bağlaıruştı. Bütün başlar, , 
hıikımelr de beraber aynı vecit, ay. 
nı huşu, aynı incizapla genç kızın 1 
sol~.n .~ehresine çevrilmiş onu can 
v_e gonul kulağı ile dinliyorlardı. ' 
Ök ürmüyorlar, hareket etmiyor • 
lar, nefes almıyorlardı. Saatlere 
yaklasan ve gittikçe seyyali 
b .h. 1• . eten 

u sı ır ı mus kiyi dinleyenler bite-
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cu-..:4 " ................ ; 
Turp ve akıl 

Bugünkü program 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatr. 18: Hafif muaiki. 

19: Haberler. 19,15: Ra.dyo orke•traaı. 20: u. 
niveraite radyosu. 20,15: Plik. 20,45: Konfe~ 
ranı. 21: Oda muaikiıi. (Sarvaı kuarteti.) 21, 
30: Konferana. 21,45: Taaanni. 22,15: Harpa 
musikisi. 22,45: HaLerler, 23,15: Kahvehane 
musiki•İ. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 

UJ HiKAYE [!fi 
Öldürdüm 

- Ne zamandan.beri böyledir? 
- Epey oluyor. 
- Merak etmeyin, bir teY değil ge· 

çer. 
- Tehlikeli mi dolktıor? 
- Hayır hayır. Dediğim gibi hap· 

lara, banyolara dikkat edin, vaktini 
geçinneyin. 

Evleneli iki sene oldu. Fak at hala 
A.Jk günlerinin ifratlı muhabbetinden 
bir nebzecik kaybetmiı değillerdir. 

- Muhsin? 
-Canım. 
- Başın ağrıyor mu? 
- Hayır. 
Hergün, her aaat, biribirlerinin aıh· 

ha.ti Üzerine son derece itinalı bir dik· 
kat gösterirler. • 

- Muhain terlisin galiba 7 
- Değilim canım. 

Nüveyre; Muhsine brJo o kadar miit· 
6k, o kadar titiz bir muıhalıbel!le 

bağhdır ki, Muh&in~e öyle. 
- Nüveyre, nen var canun? 
- Hiç ruhum, seni düşünüyooıın. 
iki sene, dile kolay, koca iki sene 

geçti. 
Bwılann bidbirkrine kartı muhabbet· 

leri hep o ilk günkü ateı, ilk günkü 
heyecan, hiç bir §ey duilmemiıtir. 

Muhsin, trpkı bir mektepli çocuk gİ· 
bi bala aıkmın defterine hatıralannı 
kaydeder, Nveyre de öyle. 

Muhııinin maruken kaplı güzel bir 
hatıra defteri vaı;. Ona günü gününe 
ılıisler;ni, aşkını, heyecanlannı yazar 
ve bu defterin yapraklan arasına bun· 
lan tevdi ederken rahatlar, ferahlar. 

Bir gün defterine şunları yazdı: 
''izdivaç atkm mezandır.,, derler. 

18: Piyano konseri. 19~: Musahabe .. 18,35: 

Halt etmİ§ bunu söyleyenler. AJk, iz. 
divaçla vaftiz olmuı, mukaddes bir his· 
tir. izdivaç atkı köriikleyor.,. 

Muhsin, son günleroe biraz &inirli 
asabi buhran geçiriyor. 

Hafif musiki p)i.kları. - Muhtelif bahisler. 
19,lS: Piyano refakatile keman konseri. -
Musahabe. 21; Hafif musiki. 21 ,45: Haberler 
vesaire. 22: Konservatu•ardan naklen: Klisik 
konser. 22,45: Kon.ferans. 23: Reklam ..-e kon· 
ser. 23,15: Danı musikisi. 24: Musahabe .. 24, 
05: Dans musikisi. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35 : Tagannili konser. 19,10: Almanca 

ders. 19,45 : Britanya otelinden ca:ı:band . 20, 
40: Karışık neşrjyat. 22,30: Haberler. 22,50: 
Sigan musikisi. 24: Pli.k. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,20: Plak. 18,25: Musahabe. - Pli.k. 

18,45: Taganni. 19~0: Almanca neıriyat. 19, 
55: Musahabe .. 20,10:. Pli.k. 20, 15: Ruaça dera. 
20,30: Şarkılar. 21,10: Piyano ve taı•nni. 21, 
35: Sopran. muganniyeıi tarafaıdan ıarkılar. 
22: Klasik konıer. 23,15: Pl~k. 23,30: PIAk. 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
lta lyan ıüvareıi: 20,35: Akordeon. 21: Dün· 

ya haberleri. 21,20: Karııık musiki. 22,15: f. 
tal yan muıikiai. (radyo orkeıtraıı.) 22,45: 
Hab~r.'e.r. 22ı50: İtalyan muaikiıi. 23,30: Danı 
muıilnıı. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
19,30: Der•, 20: Beethovenin eıel'lerinden 

kuartet kon•eri. 20.40: Reklinılar. 20,50: Plak. 
21: Musahabe, 21,,30: ııDie lıti&'en Weiber Ton 
Windıor., operası. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
21,45: Camparj programı. - Muıababe. 231 

(takriben.) Varyete neıriyah. 
841 Khz. BERLIN - Torel, 357 m. 
19,30: Trjo flüt konıeri. 20,20: Musahabe. 

20,40: Akt1ialite. 21: H4erler. 21,10: Hafif 
musiki. (Wald.emar Haı takımı.) 21~0: Ta .. 
••nnili konıeri. 23: Haberler. 23,20: 0Afırika 
ıeceleri,, isimli neıriyat. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
18,55: Piya.no muıikiıi. 19.,25: Hinderbursa 

ait ıö:ı:ler. 20: Dans ınuıi~si. 21: Cnüüsı kııa 
haberleri. 21,10: Kamffden Odeland iırnimli 
musikili temsil. 22,10: Danı muıilıtiıi. 23; Ha .. 
herler. 23,25: Da.ns musikisi. 

545 Khz. MOLACKER, SZJ m. 
19,30: Mut.ikili neıriyat. 21: Halterler. 21,30: 

Virtüoz l'İtar mu•ikiai. 21.SO: Karıtık netriyat. 
23: Haberler. 23,30: Pli.k. 24: Gece mu.ai.kiıi. 
(3 çe kadar.) 

18.25 Piyano Konseri. - Tiyatro Kritikleri 
19.20: ln1rilizceı derı. 19,40 Müaahabe, 20 
Haberfeır, 20.10 Konferans, 20,30 Oı.ald Ka .. 
baıtanın idaresinde Viyana radyoıunun 10 un• 
cu yd dönümü tnünasebetiJe fevkalid• aen. 
fonik taıannili konaer, 22 E•an1reJimann i· 
simle Kienzl'in operaıı, 24,10 Viyana halk 
musikisi ve ıarkılarr, 1 Danı tnusildai. .................... 

'1illiy~t 
Aırm umdeai " MiLLiYET ,. tir. 

ABONE OCRETLERlı 
Türkiye için Hariç içi• 

L. K. L. K. 
3 aylıiı • • ı • ı ı • 4- 8-
6 " •• " ..... 7 60 14 -

12 u ••••••• 14- 211-

Ge1ea. e'frak a•ri ••ri1ma- Müddeti 
ıeç.en. nü.:1balar 10 kuruıtur.- Gu•t• 't'e 
matbaaya ait itler içia. mü.tirlJ'•te müra• 
caat •dilir. Gazetemiz llinl•n• m•'uliJ' .. 
tiııi kabul etm•z. 

cek diye korkuyorlardı. Fakat ni- ı 
hayet bitti. ilk avukat genç kız sus
tu. Solgunluğuna rağmen daha bü
yük bir kudret ve itimadı nefisle 
siyahlar içinde ayakta duruyordu. 
Halk bin an heyecanını meydana 
vurmaktan kendini alamadı. Ve 
eski asırlık loş salonda bir alkıt 
tufanı koptu. Bu nümayİf riyasız 
ve samimi bir iştirakti, Kimse mü
dahale etmedi. 

Necat, ispirto kokan, sigara du • 
manlarınm sefih bulutlarile sislen
miş salonda "Lupe Velezi., taklit 
eden Suzanın alkışlandığını da gör 
müştü ! ! .•• 

Günefli, neteli bir öğle üstü, ls. 
tanbul sokaklarının havasında gü
netten yedi renk alan hafif bir toz 
bulutu uçuyor. Yangın yerlerinin 
yeşermiş meydanlarında ara sıra 
horoz sesleri çınlayıp yorgun yor· 
gun Sll."1yor. Aksaray sokaklarının 
birinde yeni boyanmtf terniz ve 
güzel bir evin çiçek saksılarile kü
çük ve zarif bir bahçeye benzemit 

N üveyre, onun bu halini çok merak 
ediyor. Gündüzleri yemekten sonra 
bir saat kadar uyuyor· Doktor, bu uy
kunun onun asabı Üzerine ıifabaht 
bir tesir yapa.cağını temin etti. 

- Bakalııın, Allah büyüktür. 
Nüveyre, tıpkı bir çocuk gibi lı:oca

aırun üzerine titriyor ve mütedeyyin 
insanlar gibi dalına onun sıhhatine dua 
ediyor. 

Muh&in geceleri uyumıyor. Uyuma. 
dığı geceler gece yarısından sonra uy
kusundan uyanmaksızm kalkıp oda
yı dolaııyor. 

Nüveyre, sair fihnenamların böyle 
dolaştığını İşitınİ§ti. 

Somnambül dedikleri hastalığı taşı· 
yordu. Fakat altah Nüveyrenin rahati
ni kaçrnnak için bu hastalığı bula bula 
kocasına mı ihsan, etti 7 Nüveyre dua· 
dan geri kalmıyor. 

Mu:hain, birkaç gecedir bu uykulu 
aeyahatini srklattrnnağa &atladı. Kal
kıyor. Dolatıynr, koltukta oturuyor. 
Dolabm üstünden sa.ati alıyor, kuruyor. 
Nüveyre biitün bu hareketleri adım a· 
dım talkip ediy.,.- ve ona dokıurnıuyor. 

- Sakın uyandrnnaymız, dediler. 
O da onu uyandınnamak için ayak

larının ucuna basarak onun ardından 
gidiyor. Dütmesin diye, uyanmum di· 
ye nefea almadan pe§i sıra dolAfıyor, 

- Yarabbi Muhsine sıhhati 
Mub$in o gece gene kalktı, saati kur
du, koltuğa oturdu ve sigara masa.sının 
üstünden kibriti eline aldı, kutuyu aç. 
tı. Bir kı"brit çıkardı. N üveyre titriyor
du. IGbriti kutuya sÜlldü. 

Nüveyr<!İ çığlığı bastı ve kanapeye 
yokıldı. Kibrit yanrnamJftı, f.ıkat Mulı
ein uyanmqtı. Bir müddet öylece bak,.. 
ytdı. 

- Nen V81" Nüveyre? 
-Hiçr 

Sanki hakikaten hiç bir ıey olma. 
1111! ıPbi Nüveyre ka)ktı ve ona bir siga
ra verdi. 

Muhsin elindeki ldbride Nüveyrenin 
verdiği sigarayı yaktı. Bir aigara daha 
içti. 

Yattılar, Nüveyre uyuyamryordu, 
- Peki canıml 
Yattılar, Nveyre uyuyamıyol'<lu. 

Muhsin biraz 110nra tekrar kalktı. Do
laJtı. N.üveyre de pefİnde. 

Muhsin penceo-eye yaklafh. Camı 
açtı. Ve ... 

Ve tam peniereye çılımak üzere İ· 
ken Nüveyre çığlığı basb, hal1111n üzeri. 
ne diiftii ve bayıldı. 

I,te bu felaket geceeinin aabalımda: 

ye,il taracasmda beyazlar giyinnıit ı 
siyah parlak saçlı bir genç kız se
vimli çiçeklerini bir çocuk ne,esile 
sularken bembeyaz dişleri söyledi
ği şen bir tarlanın ahengile kar gİ· 

bi gözleri kama,tırıyor. Güzel ve can 
lı göğısü genç bir hayatla kabarmıf, 
beyaz elbisesi ince narin vücuduna 
öyle yakışmıt ki ••• Bir ay evvel ağır 
ceza mahkemesinin lot kubbesi al
tında siyah gölgelere sarılı ve ~e· 
sinin vakur ve berrak ahengile 
başlar.ı sihirliyen solgun kıza ben
zemiyor. Büsbütün batka ! ince çi. 
çeklerin arasında cıvıldayan bu be. 
yazlı kelebek gibi zarif mahliik 
tam bir genç kız, genç kalpleri bir 
anda büyüleyecek cazibe timsali, 
o kadar kadın, o kadar genç kız. 

Gazetelerde ve dillerde aylarca 
muvaffakıyetinin destanı dola,an 
Hacer, şimdi yalnız gönlünün ka. 
dmı ! Mütevazi, zarif taraçaunda 
aşk bekleyen masum bir genç kız. 

Birkaç saniye şarkısını keserek 
kapıdan içeri kulak kabarttı. Bek· 

AŞK'ı ve KADIN'ı en iyi tanıtan taheser 

KADIN ASLA UNUTMAZ! 
John Boleı ASLA Unutmaz! 
(Hayatım Sana Feda filminin büyük yaratıcısı)_ UNUTMAZ! 

(Frıansızca sözlü) MARGARET SULLOVAN 
Çarşamba ak~amı M E L E K sinemasmda 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Fren Hava sevk boruları ve teferruatının kapalı zarfla mü• 

nakasası Ankarada İdare binasında 10-11-934 cumartesi gii 
nü saat 15 de yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankar 
veznelerinde Onat liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(OOM) ~ 

Bandırma Yoluyla Is tan bul - lzmir yolculuğu 17 saati 
indiriliyor. lzmir - Kasaba D emiryollarmm Devletçe satın•' 
lmarak Devlet Demiryolları m t>yanına ithali üzerine, tarif elet' 
de yapılan değişiklerle 1-10-9 34 tarihinden itibaren lıtaJI' 
bul- lzmir yolculuğu 17 saata indiribnektedir. 1-10-934 
tarihinden sonra lstanbuldan cumartesi, salı günleri saat tS 
te kalkacak vapurla Bandırma ya gelen yolcular aynı gÜn Eki 
pres treniyle Bandırmadan hareket ederek Pazar, Çarşarobl 
glinleri saat 8,25 te lzmire varacaklardır. lzmirden yine 
1-10-934 tarihinden sonra pazar, çarşamba günleri saat t3 
te kalkacak Ekspres treniyle Bandırmaya gelecek yolcular ılı 
Bandırmadan derhal vap1.Jrla hareket ederek pazartesi, ~ 
şembe günleri saat 7 de lstanbula varacaklardır. Daha fJ 
malmat edinmek İsteyen yolcuların istasyonlarimIZa mürl' 
caatları ilan olunur. (6059) 6S~ 

653 ton odunun kapalı zarfla münakasası Ankara' da Idıı• 
re binasında 20 - 10 - 934 Cumartesi günii saat 15 de yapılıı• 
caktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde üçer ti· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6254) 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Bilmünakasa yaptırılacağı evvelce ilan edilen 920 lira be' 
deli keşifli 8 dolap ile 8 masa için 29 - 9 - 934 tari~inde yapılal 
münakasada mezkur doiap ve masalar 874 liradan talibi uhdl 
sinde kalmış ise de bu fiat satmalma komisyonunca mutedil gÖ 
rübniyerek yevmi ihale 29 - 9-934 tarihinden itibaren bir haf 
ta müddetle uzatılmıştır. Tenzilile talip olanların 7 - 10 - 934 

tarihine müsadif Pazar gÜnü saat 15,5 ta İstanbul ithalat giid 
rüğündeki Satınakna komisyonuna gelmeleri. (6243)' 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 

Avcılara 
Almanyada Valsrode'de kain Wlof barut fabrikalat 

mamii.18.tı Perfekt markalı bir inci nevi dumansız av barutıl 
nun Tophane Satış Mağazasm da satışına başlandığı ilan ol~ 
nur. (6049) 645l 

Tahminen 1310 kilo Kaneviçe parçaları: lstanbulda Bahari:f 
., 1178 ., Bel İpi ,, : deposunda teslim O' 

,. 187 ,, Kınnap ., : olunacaktır. Nümıı• 
,, : neleri Satış Komi•• 
,, : yonundadır. 

" 
400 ., Çürük Çulparçaları: Cibalide Levaz1D1 ad 

,. : balaj ambarmdadı:t 
Yukarıda miktarları yazılı dört kalem köhne ambalaj le • 

vazuru 14- 10 - 934 tarihine müsadif Pazar günü saat on dörl 
te pazarlık suretile satılacağından taliplerin tayin olunan~ 
ve saatte% 15 teminatlarile birlikte Cibalide Alım, Satnn Kc 
misyonuna müracaatları. (6192) 

oda.ya girenler yerde iki ceset buldu. 
lar. Ayni günde cenazeleri kalktı. Hi· 
ki.ye bu kadar. 

Bilmem her hikayeci böyle midir. 
Ben hikiyelerimde yarattığrm kahra· 
manları öldürürken daima büyük bir 
eza, büyük bir azap duyarım. Onların 
hakiki katili iımiıim g;bi onların ölüm· 
!erinden aonra adeta matem tutarım. 
Çünkü onlar benim malnndırlar. Onla
n ben doğuruyonun, ben öldürüyorum. 
iman nladını ölıdiirür mü? daima ev • 
tadını öldüren bir ananın ııtırabmı cfu. 

lediği vaırclı. ı 
Aldanmamıftı, ayak sealeri yak. 

!aştı odanın kapısı hafifçe aralaııa.. 
raık içeri temiz asker elbiseli genç 
ıbir adam girdi. Genç kız ona yol 
verdi. Yüzü heyecandan penbel~ 
mitti. Sesinin en güzel ve hepsin· 
den güzel musikisile: 

- Necat - dedi • nihayet emeline 
kavuşttm.., 

Necat cevap verdi ve okşayan 
bir elle elbiselerini sıvazladı: 

- Bugün, daha yarım saat evvel 
giyindim. Ve: 

Genç ıkız onun tarafından de
vam etti: 

-Ve? 
- Bugün ve hatta fimdi gidiyo-

rum. 
Birkaç saniye sustular. 
Genç kızın sesi bahar rüzgarı 

yumuşaklığile güzel çiçeklerin ko· 
kuswıa ıkanftı: 

- &na vadeder misin Necat? 
Maziyi biç hatırlamamak üzere u
nutacakısm ! 

yarım. Bu hi11im.i bir ııQn .ıtı:adeıl" 
mr açtım da. 

- Deliain sen dediler. 
Şimdi Nüveyre ile Muhainin mat,I 

ni tutuyorum. O.nlan o kadar öldürt' 
mek istedim. Fakat Muh~in Somııl' 
büldür_ onun için bugün değilse yal 
ölüm mukadderdi, N üveyreye ııelid 

Mubainden aonra naaıl yaıar? O ıl 
veyre ki Muhainin üstüne titrerdi. Ol 
da öldürdüm. Siz olaanız - yapatl 
ruz ? Şüphesiz ki benim yaptığlmd' 
b&§kasmı değil. 

Malıbule A.DNA.N 

t 
Necat cevap vermedi. Hacet ıe) 

rarladı: 

- Bana vadetmeğe liudred 
yok mu? 

Necat gözlerini kaldırdı on)ı 
da ta içten parlayan bir ıtdc varıl 

- Unutmaklığımı söylediği 
mazide yalnız sen varsın Hacer! 

Genç kız ta ruhuna kadar ürpel 
di. Genç asker genç kızın önünJ 
adeta bir selam vaziyeti alır g~ 
durdu. 

Hacer: 
- Bana elini uzat Necat! 
Necat başını salladı: 
- Şimdi değil 1 - dedi - bu 

vazifenin mukaddes kaynağınJ 
temizlendikten sonra sana uzatıl 
bilir Hacer. Ve o zaman bir dalt 
senden geri alınmaz ••• 

Genç asker sokağın köfeSini el 
nüp gözden kaybolunca genç krı' 
gözlerinden dökülen iki damla yııl 
krruıızı bir karanfil saksısı içti. 

B l TT l 
Nezihe MUHlDDI~ 



Gltlı~~a y©l~o 
I"I"1 ilsa. ba.kBI"I"11Z 

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

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine ı 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu mıuabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iftiralı 
edebilirler. Yazılann gazete yazuıyla azami 75 ııe cugari 30 
sahr olman, lı:Qiıdın bir tarafına yazılm11 bulunman liizundır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda poataya verilmeltdir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakamızda birinciliği "öz dilde birlik yurda güneş

•ir, ırerleııhalı yazı ile Haydarpaşa Lisesi talebesinden 1505 Kırmacı 
>ğiu Nebahattin Bey, ikinciliği "Dil Bayramı., serlevhalı yazı ile Vni
versite Edebiyat Fakültesinden Faik Şükrü Bey kazanmıftır. Kendile
rinin hüviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat ederek müka • 
/atlarını almalarını rica ederiz. 

Öz dilde birlik yurda güneıtir 
Ne mutlu bize gene en büyük bir dö

nümün ıonıuz sevinçleri içindeyiz. U· 
zun ydlardanberi bize benliğimizi unut· 
turmağa çalııan yabancı dillerin boyun: 
duruğundan kurtulup kendi öz ve temız 
dilimize kavuıuyoruz ..• Bütün yurl~aıla· 
rmu kutlularnn. 

Yurtta güneşin birlik okluğunu düıücür 
ıek "Oz diıcit. birlik yurda güneıtir, ı().. 
zünün,. ne demek olduğunu kolaylıkla 
kav,..yabilirız. Bunu bilmek her Türkün 
Öz borcudur. 

Borcu diyorum: evet öyle bir borç ki 
bütün borçlann üatünde, bütün borçlar• 
dan sevimli, verimli bir borç .. ur. Bu bir 
kültür borcu, bu bir Türk borcudur. Ben· 
liğini tanıyan bir kütle yerde aürünmez! 
8:'! da diğer bütün §<ll'tlarla birlikte öz 
d~lı konuımakla mümkündür. Bunu he
Pımiz bilıneliyiz ... 

.. Çekinmeden ıöylüyorum: Kendi ö
zunden uzak yaıayan bir kütle bu ci
-~<:tten yanın sayılır. 0z dilimiz bizim 
oz~üzdü~. Onu bileceğiz, onunla yaıa
y~cagız. Bız.i Öz dilimizden baıJ.a hiç bir 
d~I Y~talmaz, Bize öz dilimizden batka 
hi~ ~~ ~il Y~ez. Hiç bir dil Türkün 
eyı goruılerıni, derin dütünüılerini doğ
ru, buluılarmı anlatmağa yetmez. Tür-

1 kün semalar kadar yüksek ve derin ıon
suz ufuklar kadar engin, Çağlayanlar 
kadar coıkun, olan ruhuna Öz dilinden 
başka hiç bir dil tercüman olamaz. Hiç 
bir dil Türkün umut dolu yurduna Öz dili 
kadar varlık vermez. Yurt demek dil de
mektir. Yurdumuzda, dilimizde varlık 
doludur. Uzun yıllardanberi biribirinden 
ayrı kalımı bu iki varlığı birlettinnek 
her Türkün öz borcudur. Varlıktan, var
lık doğar, bunu bilelim, bu iki varlığı bir· 
leıtirelim. Yeni doğacak varlığın iritil· 
mez, sonsuz saflığında, doyum olmaz ku· 
cağında Y8fayalım. 

Ey Türk erkeği! Ey Türk kadını! Ey 
Türk çocuğu bunu bilir, Bunu yaparsan 
ne mutlu sana. Şunu bil ki o zaman yük
ıelen ıeıin alçalmayacak., bütün dünya 
seni alkıılayacaktır. 

Ey Türk dünyaaının temiz ıemaların· 
da uçan, dolaşan kartal! Ey aonauz bir 
yoklukta sonsuz bir varlığın mucidi 1 Ey 
kuvvet ve kudreti membaı 1 Ey tabiatin 
eıi! Ey Türkün güneıi ! bu günleri bize 
ıiz gösterdiniz. 

Var olun. Yold&fların varolsunlar. Va· 
rolalnn. 
Haydarpafa lioesi S inci 11nıf lSOS K.ır

ınac1 oğlu Nebabattia 

Dil bayramı 
26 Eylül: Oz dilimiz.in kurulut bayra· 

mı ... iki yıllık çetin ve zorlu bir yürü
yijtün bol verimini kutluladJk bugünde.,. 
8:!<' ucu geıımitin bitmez tükenmez gü
nünde aaklı, bir ucıu gelecek yüz yıllara 
al'.~ basacak olan (diller ana11) öz dili-
1Dıziıı1 bayr-.ıru aevinç ve övünçle kut• 
uladık. 

.. Dit akıtı (Büyük Türk deği§.İmİ)nin 
U"!_ü bir yüzü, canlı bir yönüdür. Yeni 
dtilio_&'llturnuzun her değiıiminde ıu belirin-
.. ve gerçek'li damgayı ilk bakııta görü

ruz. Onder buyurunca olur. O, 19 Ağus
t~ da bilim alarunda seaini yükselttİ. Bıı 
~ce ıeıten Türk yaz111 doğdu. Bir ülkü· 
Dun ıevdaaı bir çok gönüllerde birden 
Çllirparaa dirimi o kadar sürekli, verimi o 
"-dar artık olur. Tüı'k budununu aydm· 
I~~ için kolay bir yazı ve kendi öz 
dı)i gerekti. Y"2ıdan Öz dile geçildi. it· 
te Türkü kurtaran, ona aık gün gösteren 
Ve onu (büyük yarm) a ulaıtJrıw:ak olan 
büyiilü güç budur: Ooderin ıeziti. Yur 
dun, budunun yapı, aydınlık ve soyaal
lık Öncüaü bu aezittir. Dil akıtı da bu 
mutlu ıezitin yemitidir: Birinci dil ku· 
rultayı .• iki yıl ara ... 19 Ağuatoı 1934 
İkinci dil kurultayı. Bırada iki yıllık 
derli toplu, tutumlu ve aıtıru.lı bir çal•ı· 
IDaıun yemiıleri önümüze dokülüyor. Sa· 
vq kazandmıf.tl. Dilimizden yaban dam· 
gaaıru ve izini ailmek, öz dil yapmnı ilk 
tesniz temelleri üzerinde kurmak: gerçek
ten bir favaıtı bu ... Sav8f kazanıldı, hem 
pek çabuk. .. Çünkü tomel gücünü budu
nun bağrından alıruftı. 

Türk bağnndan derlenen ıözler, ileri 
bir ıoyıal budunun sözlüğünden tatacak 
kadar çoktu. Burnunudan öteaini göreme
yen lıimi aklllTHlJlarımız, Türtı: lııöylüsü
niin sözlüğü SOO .özü geçmez sanıyorlar 
dı. İfte bu soysuz a&n'flD kufılıfl ve 
çöküırtüsii kamunun sözü önünde duru
Y'W • 

Gerçeldqmit Türk davasının arnırlan 
içine giren dil akıımın topluluk ve bilim
lik değerleri vardır. Topluluk değerleri: 
1 - Onder buyunnuıtur. 2 - Oz kay· 
nak halktır ve aydmbaı (münev\.er) köy
lünün ayağına kadar gidip bu kaynaktan 
güç denniıtir. Böylelikle dava elbirliği 
ile başarılmııUır, 3 - ilk uyanış çağnnız
daki temel damgaları burada da vardll': 
dirlik için davranmış, kendimizi buluş, 
geçnuıteki Öz kaynaklan değerseyip ay
dın bir gelece • e doğru yollarut• 
Bılimlık degerleri: 1 - (dilbilik)in 

~ tun kollanna dayanılmıf, bütün kural· 
• arı ayak uydurmuştur. 2 - Derleme 
•t~, ve yayma yollarında bilim ağırlığı 
go~tılm~ı ve tez yapma kaygusu bilim -
degerlerıni çiğnemenüıtir... ı 

,Bu iki belirintili temel, her değİfİmİ· 
~ızde göze çarpan bat • gönül bilim • 

Uygu kaynaşmak gerektir. ilk ağızda 
Yazıcılarınuzda bir yadırgayıf görünü· 
Yor. Bunun baı otıirüıü eskiye alışıklık 
"e gen bundan doğan bir ten anlayış· 
~r. Her ıeyden önce bihneliılir ki, öz 
~Çe Yazmı:k, ÖZ tüıi<çe düıunmekle 
:ı:e edilir. Bunun için bir yaban sözünü 

alıp buna karaıl k aranmak doğru o-

lamaz. Türkçenin dütünce yapısında da 
bir kendine röreliği vardır. l~ yalnız 
sözle bibnez, dil yapmndaki bu dütünce 
ve kural kendine göreliğini de belirtmek 
rerelrtir. Uremce yokaul, ek olmaz ölü 
sözler bir yana, fakat yaf8yan köklerden 
üretme 1<·ırra11anna göre yapılan sözler -
itidilmemit te olıa • kullanılmalıdır. Çün 
kü sözlerin uyu (mW)çok kul:anılmalda 
köldetir• 

Univeraite Edebiyat fakilltffİ Faik 
Şükrii 

Türkiye 
Yugoslavya 
Dostluğu 

(Baıı 1 inci sahifede) 

ar&11nda mevcut dostluğu takviye malı:
.aclile teıhrimizi ziyaret ehniıtir. 

Yugoolav mebuslanodan Karadağ • 
lı Mösyö Gıtvo Miloıeviç , tehrimizde 
bulunan Yugoslav meslektatlarımıız • 
dan Mösyö Georgeıı M. Bukilitza'ya ls
tanbulu ziyaretlerinin sebebini ıu ıu • 
fttle anlatnuıtır • 

- Uzun müddettenberi Türkiyeye 
gelmd< ve Gazinin büyük eae1"'1ini. 
yalandan görmek istiyorduk. Bu arzu 
muz 1ıtanbuld" toplanan beynelmilel 
parliımentolar konferamı miinaıebeti • 
le bir kat daha kuvvet buldu. Bu .,. • 
-le 23 ~k bir heyetle IMıra)I. gel. 
elik • 

Bunya l'eiince, Türkiyeye brp 
olan muhabbetimiz bir kat dııha uttı v. 
.-ra Balkan misakı için atılaıa .dım 
nazan didaotimizi oelbetti. 

Hiç bir kimse, bir t.ahı wı..... eli • 
ğer bir kahraman kadar hüımet ede • 
mez. Biz Karadağlılar Türkleri h1111> 
meydanında tanıyoruz. Fakat bugün 
onlarda bir culh kahnıımanlığı göniyo
ruz. Aramızdaki do&tluk çok kuvvetG
dir. Zira bu dostluk kahramanlar ara
sında kurulmuıtur. 

Y ugoslavyanın hanisi olan kral 
Alexandre ve TiWkiyenin b.inisi Ga:zi 
Mustafa Kemal Hazretleri milletle • 
rini emin adımlarla sevk ve idare edi
yorlar. Bizim için bu büyük tefleri sa
dakatle takip etm'* lizandır.,, 

Kazım Pı. yı ziyaret 
ISTANBUL, 30 (A.A.) .:... Türlr 

meslelctaılarile t<mas etmek ve iki yü. 
ce Balkan devletini biribirine bağla• 
yan dostça bağlan ıağlamlattınnak 
makıadile aureti mahsusada, ve reiıle
rile birlikre latanbula gelmiJ olan Y u
goslav ayan ve mebusan meclisleri mu
ralrhaa heyetleri, Yugoslav millet ve 
parlimentos1R1un Tüı<k milleti ve onun 
ulu önderi Gazi Muıtafa Kenaal Hırz
r«leri hakkında bealedilderi doatlulı: ve 
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Belediye azalığı 
Seçimi bugün 

Tevfik Rüştü Beyini 
Beyanatı 

Yugoslav - Bulgar dostluğu 

(Baıı 1 inci sahifede) 
yedek aza aynlmıf değildir. Bu tefri
ki halk bizzat yapacaktır. istediği 
na.mz-ede reyini verecek, iateonediğine 
reyini vermiyecek, yed.,kte bırakacak 
tır. Cüm.Jıuriyet Halk fırluuırun bü • 
tün namzetleri ayni kuvvette §&haiyet 
)erdir. Bütün yurttll§ların reylel'ini 
seve oeve Cumhuriyet Halk Fn-kaa; 
namzetlerine verecekleri fÜpheaizdir. 
Herkesin intihapta, hem hakkı hem 
vazifeai olan, reyini kullaruna11 lazım 
dır. Halka her türlü kolaylık gö.teri
lecektir. Rey sandığı halkın ayağına 
götürülmektedir. Sandrklar, kazalar 
dahilinde, her gün bir bllfka mahal
lede bulunacak, yurttllflar reylerini 
kola.yltkla kullanabileceklerdir. latan
bulda, rey atmak aal&hiyetini haiz 
bütün hemterülerin intilıahata ittirak 
ederek medeni tdı:imüllerini bir ı. ... 
1'e daha göatel'eeekleri fÜphesizdir. 
Bu gece, intihabın birinci günü olmak 
müna.sebetile, radyoda bir intihap ge 
ceıi te!'tİp edilecektir. Saat on sekiz 
buçulcta Nakiye hanım Y"rttaılara va
zifelerini hatırlatan bir hitabe söyle
yecektir. Bu hitabeden sonra, ıehir 
bandosu tarafından musiki parçaları 
çalınacaktır. iffet Halim Hanım da 
intihap için yazdığı bir tirini cı,'kuya • 
caktır. Galip Bahtiyar Bey de bir hi
tabe İrat edecektir. intihabat T eırini
evvelin 12 inci günü akf&mı saat 21 8 
kadar devam edecektir. intihap gün
lerinin devaını müddet~nce, şehrin 
her tarafında, bilbaaaa sandık baıla
nnda tezahürat yapılacaktır. Mektep 
ı ... .ı.. bu tezahürata ittirik edecekler 
ayrıca, muallimleri tarafından tal~ 
ye, intihap etrafında konferanslar ve
l'ilecektir. Bu sabah Üniverai.ıe konfe
raruı aalonunda Hukuk fakültesi pro
fesörlerinden Ali Fuat Bey de "Tetki
li.tı e&a&iye bakımından İntihap" mev 
zulu bir açıı derai verecektir. 

Dün •andıklar kaldınldı 
Dün intihap aandıklan belediye ıu 

belerinden kaldınlarak büyük alay 
yapılmış, ve kaza intihap encümenle
rine tesliın edilmiıtir, Eminönü, Fa • 
tih ve Beyoğlunda yapılan sandık a
layları bilhaua kalabalık olınuıtur. 
Beyoğlunda aabah saat onda, kayma. 
kamlık önünde toplanılmııtır. Şehir 
bandosu da toplantıya ittirak etmiştir, 
Burada Hakkı Bey iaminde bir zat bir 
hitabe okumu§, bundan sonra, &andık 
süslü otomobile konarak istiklal cad· 
desi yolu ile alay Tak&ime gitmiıtir. 
Taksimde Cwnhuriyet al>idesi önünde 
de merasim ya;ıılmııtır. iffet Halim 
Hanun burada bir hitabe irat ebni,tir. 
Sandık alayı, Tarlabaıı caddeai yolu i
le tekrar, Beyoğlu kaymalcamlığı ö
nüne gelmiıtir. Burada Beyoğlu Kay
makamı ve kaza intihap encümeni Aza
ları alayı karşılamıtlardır. Rey sandığı 
teslim alınmıftır. 

Eminönü, Fatih sandık alayları da 
saat 14 te Sultanahmet meydanında, 

Ticaret mektebi önünde toplanmıılar
dı. Alay buradan haı'eket ederek Be
lediye önüne geldi. Burada Vali ve Be
lediye Reisi Muhittin, Belediye mua • 
vinleri tarafından karıılandı. Burada 
muallim Nurettin Bey, daimi encümen 
azasından Avni Bey, Kadınlar Birliğin. 
den Aliye Esat Hanon birer hitabe irat 
ederek, yurttatlara, intihap vazifeleri
ni hatırlattılar. Eminönü alayına itfa
iye mızıkası da İftirak etmiıti. Fatih 
aandık alayına, Fatihin Alibey köyün
den gelmİ4 atlıler iştirak etmiılerdi. Her 
iki kazanın alayı Cumhuriyet Halk Fır
kası vilayet merkez binaaı önünden ge
çerek biri Eminö.nü kaymaka.mlığına, 
diğeri Fatih kaymakamlığına geldi. 
Y ollanla büyük tezahürat yapıldı. A
laylann önündeki mızıkalar milli bava 
lıu çalıyorlardı. Yollarda biriken halk 
"Yata!,, diye bağınyordu. Kaza mer
kezlerinde kaymakamlar ve intihap 
encümeni azalan alayı karııladılar. 
Rey sanıhklan, meraoiınle, aüalü oto • 
mobillerden indirilerek, intihap encÜ• 
meni tarafından tulim alındı. Mühür
lü olan rey sandıklan bugün intihap 
encümenleri huzurunda açılacak ve 
reyler atılınağa baflımacaktır. 

Görütler 

O Vilayetin 
Başıkabağı 

(Bqı ı inci sahifede} 

- Rapor veren doktoru al"fağı 
ediniz! 

- !. • • • • • • 
Anlaşılıyor ki ıu koca Türk ül • 

kesinin her yerinde gene mi gene 
birer iki.fer, iiçer beıer setre panta· 
lonlu Şeyh Sait Y"f•Yor. 

Ye bizler de • •• 
Ve bizler de bunların densizlik

leri, saygısızlıkları . ve yattıkları 
karşısında bal gibi yaşadığımızı sa
nıyoruz. 

Bu, bilerek ve yatça düşünerek 
şapka giymeyenin terazisini dü • 
zeltmek kolaydır. Hiç bir fey yap
masak kapıdışarı ederiz. Ama şap
ka giymemesi için bilerek liiport 
vereni ne yapacağız? ilki yat • •• 
ikincisi, etle hrnak ••• 

Ya koca vilayeti nideceğiz ki bir 
beyinsizin çıplak kalasına boyun 
eğiyor?! 

AkaGONDOZ 

ıaraılmaz ~Idık duygularmı re1111en 
teyit etmek ve bu ouretle, Ankara ve 
Be)aTat hiikümetlennin §&l'ki Avrupa • 
da ıulh yolu ile düzen ve ileri giditi 
sağlamlama üzere kurcluldan anlatma 
ve birl"fme eserini kuvvetlendirmek 
İçin bııcün, hep lıir arada, Tür.kiye 
Büyük Millet Mecliai reiei Kazan Pa· 

(Başı 1 inci sahifede) 
haaaa. sulh siyasetinde elde ettiği fili 
muvaffakıyetler için, bütün devletle • 
rin haktanır bir mukabeleaidir. 

Bu intihap, a.yni zamanda, büyük 
teflerinin anlayıılı ve uzun görüılü i • 
dare ve irtatlan altında Türk.iyeye dıt 
politikada ifaaı mukadder vazifenin 
tabii bir neticesidir. Bu aayededir ki, 
her seyahatimde beynelmilel &İyaaet 
aleminde, Muotafa Kemal Türkiyea.i • 
nin mevki ve kıymetinin daima daha 
fazla arttığını muhtelif veıilelerle mü 
§&hede ediyoruz. Bu hakikati son inti 
h p münasebetiyle tekrar görmekle 
müftehir olduk. BiHıasııa, bizimle mÜj· 
terek hareket eden, bizim intihabının: 
için çalıtan doatlarnnızın kıymetli yar 
donlarını zikretmek lizıımdır. 

Biliyoraunuz ki, lran devleti nam
zetliğini koymuşken, bİzİm namzetli -
ğimiz üzerine bu teıebbüaünü T ürki -
ye lehine tevcih etti. Komtu ve d0&t 
devletin bu hareketi bizi çok mütehaı 
ais etmittir. 

Yunaniatanın murahhaaı ve kıy -
metli Hariciye nazın aziz d0&tum M. 
Maksimos, bizim muvaffakıyetimiz i
çin adeta Yunanistanm intihabı tın.ev• 
zuu bahianıiş gibi, candan çalııtı. Sıkı 
dostluk rabıtalarile biribirine bağlı o
lan bu iki koııntu milletin beynelıni • 
le! siyaset aahıumda göatenlikleri bu 
aamimi birlik ve beraberlik butün a • 
leme en güzel örnek oluyor. Bunun i
çindir ki, Yunan matbuatına aon be· 
yanalında Türkiyenin konseyde bulun 
maaı Yunaniıtarun bizzat kendisinin 
orada rey sahibi demek olduğunu SÖy 
leyen M. Maksiınos Cenapları tama
men hakikati ifade etmittir. iki dev
let araaında, harici siyaseti temıildo 
hiç fark gözetmiyoruz. 

Ayni memnuniyeti ayni noktayı na 
zarla izhar ve ifade eden Yugoslavya 
nın kıymetli Hariciye nazınna ve Yu .. 
goalav matbuatına da teıekkür etmek 
iaterinı. Türkiye .. Yugoalavya araaın .. 
daki rabıtanın ne kadar canlı, ne de
rece sağlam ve kuvvetli olduğunu •İ· 
ze tekrar beyan ebneğe hacet görmem. 
Bu hakikat artık bütün Türkiyenin 
malU.mudur. 

Balkanlarda müttefikiıniz Ron.t.,n• 
yanın namdar Hariciye nazın M. Titü 
leskonun bu iıte bizim için bütün gay 
retini aarfettiğini teşekkürlerimle kay 
de~:n.ekteyim. 

Yalnız Balkan rniaakına dahil dev 
!etlerin değil, bütün do•tlarmuzın hak
kımızdaki iyi duygulannın bu müna· 
aebetle parlak tezahürüne §ahit ol • 
duk. Kendisile daima. iyi ve dostane 
münasebetler idamesine çalıştığmuz 
Bulgariıtan, kardeıimiz Arnavutluk 
bizimle birliklerini iz'har ettiler. 

Polonya Hariciye nazın M. Bek Ce 
naplannın gösterdiği aamiıni doatluğa 
mütetekkirim. 

Diyebilirim ki, bu müD&sebetle tal'I< 
A vrupası tam bir va:hdet manzanuı 
gösterdi. Garp Avrupaıı devletlerinin 
de he.nen hepoi bize rey -ntiler. 

Konaeye intihabmuz, Gazi Türki
yesinin lUlldeıi olan sulh aiyaaetine da 
ha fili tekilde yardım etmemiz için bi 
ze yeni "" faydalı fırsatlar verecek • 
tir. Milletler cemiyeti kiinüaünde SÖy 
lediğim gibi, biz tiındiye kadar yap
tıklarımızın gururu ile iktifa eden bir 
millet değiliz. Şimdiden aonra. daha 
fazla yapacağımızdan emin "" kuv • 
vetli olarak ite atılıyoruz. 

Rusyanın Cemiyete girmesi 
Milletler cemiyetinin bu seneki top 

lantısında bir mühim badioe de büyük 
komımnuz dost devlet Sovyetlerin ce
miyete ginneleridir. Avrupa ve Aıya
daki muazzam mevkii ifikir ve ıulh 
vadiaindeki gayret ve eserleri cihan • 
ca maliim olan Sovyet Rusyanın Mil
letler cemiyetine girmeıi orada lruv • 
vet ve baran>tle söylenildiği gibi • Ce 
nevre müeneseaine ancak yeni bir nü 
fuz ve kudret getil'eeek imildir. Tür • 
kiye hem bundan dolayı - diğer bü • 
tün doıtlan gibi - mennnundur, hem 
de, büyük komıu memleketin değerli 
Hariciye komiseri dostum M. Litvinof 
la MilletlCT cemiyetinde, konseyde da 
ha aık teıriki mesai edeceğimden do
layı aynca bizzat bahtiyarım. 

Milletler cemiyetinin bu seneki iç
tinıaı, b&§ta ıize söylediğim gibi mÜ• 
hiın hadiselerle malidir. qte bu me • 
yanda Aayadaki büyük doatlal'lmlz • 
dan Afganistan cemiyete ginli. Bu ha 
dise bizi çok aevindirdi. Afgan.iatanın 
cemiyete ginnesi muamelatını uaulen 
tetkik eden komiıyonun l'eİs)iğini, ve 
umumi beyet nezdinde bu iyin rnama
ta muharrirliğini - Türkiye Afganistan 
münasebetlerinin 11kılığmı ve bu dey 
letin cemiyete ginneainde tahıen ne 
derece çalıthğıını bildikleri için • ı... 
oa tevcill ettiler. 

Bu vazifeyi oevinçle yaptım. Bu IU• 

retle, ~etler cemiyeti orta Asyada 1ay 
metli bir ...,.ur daha, ve biz de Cenev • 
,,,.Je lırzimle birJ;k ~lıtacak bir d<»t 
daha kazandık. 

ı;ıu ~idi.ıeler haricinde Milletler 
cenııyetinde her oeneki mutat iılerle 
muht~lif komiayonlarda çalıııldı. Bu 
meıaıye her zaman olduğu gibi yakm 
dan alakadar olduk. 

~enevr~en avdet edinceye kadar 
hafı ve. alenı konsey içtimalarına itti
rak ettım. Orada bulunan dost dev • 
Jetler Hariciye naz larile aık aık te • 
maılanla bulunarak gerek kendimi • 
zi yakında alakadar eden meseleler 
!ferek diğer beynelmilel •iyasi meaa : 
ıl hakkında fikir teati ettik. Balkan 
mi.akına cfahil devletler hariciye ,.... 
zn-larmın içtimaından IODl'a netredi • 
len tebliği ajanalar verdielr. Gelecek 
içtima 27 teırinievvelde Ankarada cı 

. -

ta ~!erini, Dolm~ .araym. -
da zıyaret et:miılerdir. 
. T~ye P&rlimento maLafilinde de

nn oldugu kadar samimi bir akia bulan 
bu resmi ziyaret, Yugoslav miUetıinin, 
ilıi memleket araomdalıi miin.ıebetlere 
bakim olan 11İyaıete ....ıı1c bulunduğuna 
pwl.k bir delil saJdmaktadır. 

(Batı ı inci sahifede) 
Hükümdarların muvaıalatlan haber 

verilmemit olma11na rağmen Filibe a -
bafüi bu haberi çehuk öğrenmiı ve he
men mi....Eirlerin iıtild>a.line fİtaıP ede
re4< hararetli tezahüratta buluomuıtur. 

Y ıtııoslavya kral ve kraliçe.o Filibe 
ye gelir gehnez Bulgar kral ve krali
çesile birlikte kral BorİÜn aııne9İ pren
ıeı Mari Louisin metfun bulunduğu 
Katolik kilisesine ıritmiılerdir. 

Yugoslavya kral ve kraliçeooi pren -
&esin rnezanna bir çelenk koymuılar • 
dır. Bundan sonra Yugoslavya kral ve 
kraliçesi bizzat kral Boriı.in del8.letile 
bet tepe üzerine bina eclilmit olan 
tehri gezmôtlerdir, Bulgar kral ve kra-

Yugoslauya ue Bulgar Krallan 
garda 

liçeırile büyük rnisafoleri her tarafta 
halkın kendiliğinden yapınıf olduğu 
coıkun tezahüratla kartılanmıılar.dır. 

Misafir hükümdarlar, Bulgar kral 
ve kraliçesi Sofyaya döndükleri zaman 
ayni tezahüratla kartılanmıılardır • 

Yoldaki tehir ve kaıabalar ahalisi 
de kral Boriı ve Alexandre'ı hararetle 
alkıılaınıtlardır. Hükümdarlar Sofya • 
ya saat 20 de dönmüılerdir, 

Dün akşam batvekil, Y ugoalavya 
.hariciye nazın M. Y evtiç ıerefine bü
yük bir ziyaf.,t vemüt ve bunda huku
mqt erkanile sefirler, kralların mai -
yetleri ve diğer birçok zevat hazır bu
lunmuıtur. 

SOFYA, 30 (Milliyet) - (Trakya) 
gazete&İ (Bulgari tan ve Yugoslavya) 
ioimli batmakaleoinde , Yugoılavya kr .. 
lınm Sofyaya yaptığı ziyaretin ehemmi
yetinden ve bunun İk1İ millet arasında
ki ciddi yakla.ımaya doğru atılnuı kuv
vetli bir adnn olduğundan bahsettik • 
ten ·ıonra diyor ki: 

« Biz bir çok defalar bu ıütunlarda 
Bulgaristanla Yugoslavyanın anlatma • 
lan fikri üzerinde dunnuıtuk. llıi mi) • 
let te yaklatmağı anu ediyor. Siyasi 
ve ıalahiyettar mahafil artık milletle -
rinin kalplerini dinleyip daha fazla Bul
gar ve Yugoslav) nn cesaret ve çalıt
l<anlıklanna aykın bulunan menfaatle • 
re alet olmamalıdırlar. 

Biz ıu kanaatıimiz üzerinde nrar e
diyoruz: Bulgariatanla Yugoılavyanın 
anlarma11 zaruridir. Eğer bu, iki mil
letin terefile .mütenasip bir tekilde ta
hakkuk edene, Ball<anlaNla BulgarlaN 
ve Y uıroslavlara ymwtıcı lnıvvetlerini 
iııloitııf ettirebileceideri hayırlı bir sulh 
dem baılıyacaktır. 
, . Biz tu anda Bulgar devlet siyase

bnin metanetle ve asla çei<İnc'enli.k 
göaterm<:den ıalim bir yolda yürüdüğü
ne ve Bulgar milletinin büyük men • 
faatleri üzerine titrediğini memnuniyet. 
le görüyoruz, Bizim bu siyasete derin 
hr itimadnruz vardır "" bunun bütün 
millet kuvvetlerini kendi etrafında top
layacağına, gayri meııul ve karanlık 
kuV'Vetlerin ellerinde oyuncak ohnayıp 
devlet ve millet menfaatlerinin hakiki 
bir Iİ)'&leti olacağına inanıyonız.• 

Bir lngiliz lordunun söyledikleri 
SOli;Y A, 30 (Milliyet) - Sabık 

lngiliz Ziraat nazm >Lort Eduard Bika
ton ODU,!ICU defa olarak Balkan nıem. 
lelretlerini ziyaret etmektedir. 

Sofyaya gelmezden evvel Belgrada 
uğı:ayan Lort, orada lngiliz 11efirine ııU
aaf~ _olmut ve (Politika) ga:ııeteai. ınu
~rıne yaptığı beyanatta demiıtir 

. « ~~lgarlarla Sırpların, bu iki lali.v 
milletının aralanndaki anlatamamazlık
lar, bana daima Ballaınlarda •eyahat 
~ ~·~zluğunu veriyordu. Bunun 
ıçindir ki, tiınıli biiyiik bir memnuni
yetle aradaki yakl&flllağı ıelamlıyo. 
rwn. Dostluk münasebetlerinin iki 
meml~ette de herkea tarafından takvi
Y.e edilecek olan sağlımı temeller üze • 
nne kurulacağını ümit ediyorum.» 

Ecnebi matbuatının ya:ulıkları 
S?FY A, 30 (Milliyet) _ Bütün 

ecnoebi matbuat Y ugoalavya kralının 
Solya ziya...,tinılen bahaeclen yazılar 
Yezm.ktadırlar. Bu müDMebetle { Jur,. 
nal) gazeteaıi diyor ki: cY"l'Ollavya 
kralının 2İyareti her bOMuıta .., · 
yen haiz bir hadisedir. Bu ...:;:::: 
diğer gündelik riya.eılenlen fwlı:lı 0 • 

lan kuVYetli bir xyueôn tealı.i.i " ı. _ _,_. "' -ma.tir. 

• 

Ylll'<>Slav • Bulgar mukarenetinde 
Gorgiyef bükilmetiniıı büyük bir yar
dımı dokunmuıtur. Evvelce de kral 

lacaktır. 
Milletler cemiyeti meclisinin kanu 

nuııani toplantısında reialik bize tevec 
cüh ediyor. Avrupa devletlerini m~ 
gul eden Sar, ıarki Avnıpa misakı A 
vuaturyanın iatiklali gibi mühim ~e • 
selelerin önümüzdeki aylar içinde mü 
zakerelere mevzu olmakta devam et-
mesi muhtemeldir. • ı 

Sözümü bitiruneden aiz~ fUllU arze 
deyim ki içenle kuvveti her gün daha 
fazla artan ve bu kuvvetini yalnız ıul 
bun devamına vaaıta olarak kullanma 
ğa azmeden Türkiye cumhuriyetinin. 
dıtarclaki itiban milli vahdet ve kud
retile mütenaaip olarak her gün artı
yor. Bir milletia Gazi gibi tefe, lanet 
P- gibj bir devlet adıunma malik 
olma.undaki ender, tanhi bahtiyarlığı 
Avnıpa orta.ama her gidipınde binbir 
tf ve binbir İnaan içinde, elde ettiğimiz 
müabet neticelerde, .ı.Jıa fazla anlı • 
yarak ve aeriaereiı: döa.üy..,...._" 

1 
Borioin Belgrat ıeyahatinde zenin ha
zırlaıırruıtı. Fakat anl&f<ll81Un en bü
yük imili ıa.I Aexandre olup, böyle • 
Jikle bir defa daha bu ıahadaki iktida
nnı iobat etmit oluyor.• 

(Düseldorfer Nahrihten) adlı Al
man gazetesi fÖy)e yazıyor: 

•Balkan devletleri aralanndaki llİ· 
yasi ihtiliflan dostça ballediyorl•. Ve 
böylece timdiye kadar her vesile ve ar
zu ile onları dama taıı gibi biribirinin 
karııaıh& koyan diğer k11Vvetlerin mü
dahalesine meydan vennemit oluyor
lar. Bu hal hakiki bir terakkiyi göster
mektedir.• 

. «Prager Tageblıtt» adlı Çek gaz• 
le .. ıtden: •En sonra Bulpriıtanla Yu. 
ıoslavya araııOOa uzun seneler devmn 
eden muhaıaınata nihayet verilmiıtir. 
Ancak mütteb.it bir kütle halinde ha· 
reket edildiği zamandır ki, dlalkanlar, 
Balkanlılanndıu sözıiniin bir mi.niaı 
olacaktıT.• 

Kurentul adlı Romanya razeteoi, 
Romada yapılacM< olan Barthou • Mu .. 
aolini mülakatının arifeainde Yuıroo
lavya kralının Solya ziyareti.le ara.cla
ki münaıebetlerin tavarzuh edeceğini 
ve bu ziyaretin eaas ve mümm valfnıı 
u~i neticelerinde aramak lazım gel• 
dıgını yazıyor. 

Belgratta çıkan (Ştampa) gazetffi 
yazıyor: 

«Sofyanın hakiki ka bi meydana 
çıktı. Slavlık me&iıre-;inin yeni hayat 
ve zaferi baılıyor. Bugün tahakkuk e
den, bq oene evvel düıünüleançcli. bi
le. Bir rüya yavaı yav8f hakikat olu• 
yor.• 

BELGRAT, 30 (A.A.) 
lavya ~janaı bildiriyor: 

Yugoa-

Kral Alexandre'ın Sofyada yaptığı 
ıeyahate matbuat sayıfalar dolusu ya
zı tahsis etmekte ve bu biıdisenin iki 
kard"f millet araamdaki mukarenette 
Y.apacağı ehemmiyetli rolü tebarüz et
bmıektedir. 

Z&gT"epte çıkan Novo0ti gazetesi .ıt. 
yor ki: 

Yugoalavya ve Bulgaristan anı11n. 
da ıam:imi bir dostluğun teessüsü 
artık hiç bir mi.ni kalmmruıtw. 1'ı: 
~~lek~ henüz halledilıneınif bazı 
kuç~ meseleleri de tasfiye ettikten 
ve ilri. kardeı millet mün.,.ebatına uy. 
g~n llyasi hareket birliği tesia edil
dikten sonra aağlam bir ittifak kazan,, 
mış olacağız, 

Resmi tebliğ 
• so.FYA, 30 (A.A.) - Bugün &fa• 
gıdakı reani tebliğ ne,redilmiıtirı 
Bulgar Baıvekili M. Gorgief ıle Yu • 
goslavya Hariciye nazın M. Y evtiç ve 
Bulg~iıtan Hariciye nazın M. Bata.
lof dun ba§llletlü Kral Alexandr Ye 
h&§metlü Kral Boru bazer.atmın hu • 
zurunda yapınıı olduktan mükaleme 
lere ve müzakere etmiı olduldan mo
selelerün müzakerelerine devam etmif 
!erdir. İki memleketi ali.kadar edeQ 
ve onların mütekabil tefriki ~le • 
rine taallülru bulunan bütün m.esele • 
lerin görütülmiif olduğu bu mülakat. 
!ar ıaminUyet, itimat wı doıtane hit 
ve. t':'°ayül havaaı içinde cereya.a et • 
DUftır. 

. Nazırlar, atın- akdedilınit olan 
tıoaret muahedenamesini "" baytari 
muk~velenanıe&ini çok iyi -ticeler 
~':"'ıt olduğunu miifa.hede etmiıloır • 

Bu da, Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasmdaki iktııadi münaeebetlerin ~ 
ha ziyade 11klapcağma dair gö.teri
len beslenilen ümidi ımuhilı: göıtıennğ 
tedir. iki komıu manleket &nı1mda • 
ki iktıaadi miina ııebftlerin inkitaE.. 
?'~zhar etmek ve ku,,_tlendirmek 
ıçın nazırlar pek yakın bir zaınan.ı.ı 
mutabık kalıınqlan:lır. Bu münır nok;. 
ıal..n açmaya t....,..üs etmek b
da mutıabrk i<almıılardrr. Bu miiNr nalı: 
talan~n biri çarilırot • dragoman ha.t 
tının tımalinde, ikisi de cenubunda o. 
lacaktır. Binnetice iki taraftan her b .,.. 
lı:end~ toprağında bu gecit noktalan 

1
• 

~ g~den yollan iyi bir hale koymak 
ıçon ıcap eden tedbirleri almayı de • 
ruhte ederler. 

Üç nazır ıon zamanlanla ııaahaüa 
ıurette baıitlettirilmit olan pasaport 
muamelatının daha ziyade baıitletti. • 
rilmeııi lüzumunda mutabık kalmıılar 
dır. Bulgarlarla Yugoalavlar arum • 
da m~ali.t ve münaa+tm daha 
ziyade .kolaylatbnlmaıı wı bu auretle 
iki kanlet Ye k<ımfU millet arumda d
ha do.tane ve daha halisane rabıta • 
lar vücuda getirilmeıi için nazırlar, 
Bulgar ve Y uır0!9la.v demiryollarınm il 
tiıalı:ı meselesini mali ve teknik nok· 
tai nazardan vak.it geçinnekaizin tet• 
kik ettinneye karar vermiılerdir. Bta 
iltiaalı: noktalan Çarrrat - Draramata 
hattı üzerinde ... bilhaaa& Vidin Ne. 
gotin ve Guioelıv • Kmn•IM>Va'da ..;;. 
c:uda getirilecektir. Nihayet nazırlar 
yekdiğen- o kadar yalun olan 't'e bir 
seneden beri. mii§terek bnletlillı: wı 
dostluk itlerini samimiyetle izhar et• 
mekten hali luılmamq bulunan iki mtl 
let araaındaki kültür rabıtalarını tak 
viye edecek ihtimaımlanla bulunma • 
ya ve bunun için İcap eden tedbirleri 
almaya da lüzum görmüılenlir. 

Aııdet 
SOFY A, 30 (A.A.) - Yugoılav • 

ya kral ve kraliçesi beraberlerinde 
Yugoslavya Hariciye nazın M. Yevtiç 
olduğu halde saat on biri on geçe Sof 
yadan hareket etmiılerdir. Kendileri· 
'? istasyonda Bulgar kral ve kraliçe • 
ııyle Prenses Odoksi hük\ımet erkini 
tefyİ etmiı ve halk tiddetle alkııla • 
lruflır. 

Hudutta 
SOFY A, 30 (A.A.) - Yugoslav • 

ya kral ve kraliçeaini hılmil olan tren 
hudut üzerindeki Droğman iıtaıyonu 
na Öğle vakti vaaıl olmuıtur. Kral A
lekaandr trenden inerek selam reı • 
mini ifa etmekte olan askeri teftiı et
mit ve kendileriet:ı D..Oğman•a kadar 
refakat etmiı ol n zevata veda etmİf • 
tir ve trene binmiıtir. Kralı bAmil o • 
lan t.- Droğman halkmm alkıtlan a 
raunda iıtaayoadaa aynlmı§tır. 
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İ ki fabrika daha 
Kuruluyor 

ı~ veç Veliahti 
Yarın geliyor 

Memleketimizin aziz misa
firi nasıl karşılanacak? 

Memleketimizôn aziz misafiri İs • 
Yeç veliahdi Güstav Adolf Hazretleri 
ile refikalan yarın saat dörtte hususi 
yat ile limanımıza gele<oektir. Yat Hay 
darp14& önünde demirleyecek ve ve • 
liaht hazretleri Hariciye vekilimiz 
Tevfik RÜ§tÜ Bey ile Hariciye Vekil• 
!eti flM'l!D'•rları ve 1.stanbul valisi ve 
Lveç sefareti erkim tarafından kar • 

Veliaht Hz. ve refikaları 

tılana.caklar:dır. Güstav Adolf Hazret 
leri yattan karaya çıkar çıkmaz doğ
ruca Haydarpa§a iataayonuna gide • 
cekler ve hususi katarla Ankaraya ha 
Jıelr.et edeceklerdir. Aziz misafirin öğ 
leye doğru İstanbul limanına gelme • 
.; tahmin edildiği için bir pı-ognun ha 
ıurlannıı§br: 

Bu programa göre Gii&tav Adolf Hz. 
limanmııza erken geldikleri takdir • 
ele öğle yemeğini yatlarında yiyecek· 
1er öğ1eclen oonra tehir içinde otomo
bil ile bir gezinti yapacaklar ve aaat 
dörtte husuai mdtörle Hayda.J'IJaJay& 
C"eÇerek trene bineceklerdir. 

Giistav Adoll H:r.. SeUinihte 
A TllNA, 30 (<Milliyet) - Selanik· 

ten gelen telgrzllara nazaran, l aveç ve· 
liabtı Harzretleri dün öğleden ~nra 
:ııevcesi, kızı ve maiyetile Selamğe mu· 
...-.Jat etmitJerdir , 

K....ıileri Sel.inikte hükiimeti ma· 
.lııalliye erlriını v.. mali tarafından '
yecanlı bir .urette k.ıqılaımıtJardır. 

Parlamentolar 
Konferansı 

Murahhaslardan bir çoğu 
dün gitti 

'i PaıJimentolar konferansına qtirik 
etmd< üzere §dırimize geim:İ§ olan mu· 
rahbasJardan mühim bir inamı dün 
mcmJeı.etlerine dönmütlerdir. 

MwaYıaslann bir kınıu fÔltıendXer, 
diğer lamu vapur n bir kNmı da tay
)'Ve J"Okuluğunu ten:ıih eln»tlerdir. 

Fnmuz murahhasları dön gece Türiı: 
"• aM.slan !"ftline Petria npurun
cla bir ziyafet venniılerclir. Ziyaretten 
_... """-lı. kadar dans ediJmqtir • 

Petria -puru bu sabah erkenden 
limannnmdan baret.et edecek F nı.nsız 
nmnhlıaslan da tehrimiZ'llen ayrıla • 
cSlardır. 

· Ucu ztren, ucuz kibrit 
ıBugünclen itibaren, Şaıi< l>enmyol

lan bilet ücretlerinde yapılan tenzilit 
tatlıik sebasına konacaktır • 

Şirl<et bu hususta, bütün hazırlıkla
n bitıi:ıniİ§tİr. Yüzde 50 tenzilatı ta§•· 
:yan yeni Üc:Tetlerin, tren yolculuğuna 
rağbeti bir hayli arttıracağı umulmak
tadır. 

Diğer taraftan, ucu>ı kibrit aetışma 
ida bugün ba§lanılacakbr. Biiyiik kutu 
k1britlerin fiatı 2 kuruştan 60 paraya, 
küçük kutu lcibmlerin fiab 60 paradan 
50 paraya indirilmiştir. Kibrit ıiıketi, 

' -· ·-· kadar !Qbritlerin iad...W 
bbul ebnİ§tİr. 

Bu aabalı, tütüncülere ve peraken • 
.decilere kibritler yeniden clağıbla.cak 
•e tenzilata göre satıa yapılacaktır • 

, r----
Yer11 mauar p•u.arıntn yeni 

bir şubesi 
Sümer Banka medmt yerli mallar 

pazarları idaresi, Karaköycle yeni bir 
tuhe açmaktadır. 

Bu pıbenin açılma resmi bugün 
aaf: il de yapılac:aktır. Yerli mallar 
pezan idaresinin bu ıu besinde yalnız 
Beykoz bDrikasıncla imal edilen kun
duralar tefbir oım-aı.t.r. 

Öğorendiğıimize göre; halk ~ ya. 
pılma>ı düşünülen ucuz kunduralar da 
bir an evvel piyasaya çıkarılacak ve 
yerli mallar pazarlannın bu ıube.inde 
satışa konacaktır . 

1 Askeri Tebliğler 1 [ 
Askere çağrılıyorlar 

İstanbul vilayetinden: 
Birincitetrin 934 celbinde bir bu

çuk ve iki senelik hizmete tabi 316, 
326 bakaya.ile 327 doğumlulardan ge
ri kalanlar ve 328 doğumlu ve bunlar
la muameleye tabi olanlar ve deniz ve 
rniizika sınıfına mensup 316, 326 ba
kayasile 327 ve 328 doğumlularm biz. 
rneti !amme erbabınm sevk olunmak Ü· 

_,.e ~~';'"lik ıubelerine ımÜJ"aCııat eyle-

(Ba§ı 1 inci sahüede) 
zade Hamdi ve Zo~lılak mebusu Ra
gıp Beyler ve daha bazı zevat olduğu 
halde bugün saat 10 da hususi trenle 
Kuleönii istasyonuna ve oradan lspar
taya gelmitler, istuyonda kalalıahk bir 
heyet tarafından trar,ılaıımıtlardır. 

Şehir battan bata bayraklarla dana
bhıu§tır. Vekil bey halkın tezalııiirab 
8J1lHDda fabrikanın kurulacağı sahaya 
gelıniftir. Sat.ada icap eden bütün ha
zırlıklar ikmal edilnıiıti. Temele kon
mak üzere yazılan batıra kağıdına im-
zalar atrldı, müteakil>en nutuklar ıöy • 
lendi ve tanel - meraAmi vekil B. 
tarııfmdan yapıldı. 

lspartahlar namına kürMiye gelen 
!_.-ta mebusu Kemal Turan Bey la
partalılarm seviıııc:ine ve fabrilı:anm te
meli ablııından dolayı hiasetblderi 
fevk ve heyecana tercüman olan söz
lerinden sonra clemi§tir ki: 

cGiilyağı Türlı: ilıracatmm müteva-
zi bir rakamıdır. Hükfunetimizin bu 
mütevazi ralmmı ihmal etmeyifi mem
Jelretiıi her itine olan büyiik ve genİ§ 
alakanın bir miaalidir.,, 

Mütealıiben gülyağcılığı na~ıl bir 
dikkat ve itina .isteyen ince bir iı ol
duğunu ve fabrilm t~nün nasıl 
ele alındığını anlatan halıip halka dö • 
nerek !Unlan aöylemiıtir: 

" lgparta1ılar hiısedöyorum ki 
turada benden ~ hepimizin 
duyduğu ıilkran lıislerinmn büyükle • 
rimize arzeclilmesidir. 

BüyW; kurtarıcı Gazi Hazretlerine, 
onun büyük batvekiline, onun değerli 
iktisat vekiline Jşparta lıallmını duy • 
duğu minnet borcu IOJlsuzdur. Ancak 
burada Celal Beyi yalnız iktisat vekili 
sıfatile selimlamak yeti~e:z. Kendile
ri memleketimiz İs.ı>artaımzı ziyaret et• 
tiler. Bir çoğumuzun bulunduğu gül. 

cüler içUmamı yaptılar. O gündenberi 
gülcülük kendileri için bir ideal olmu§
tur. Bu iıte birçok güçlükler vanlı. Bu
na mğmen gü}y":ğı itini başardılar. 
Ve bırgün ıu es,eri yarattılv. Kemli • 
!erine Isparta yurdunun yani Türle gül 
Y'Ul'Clunun en derin tükranlanru an:ede· 
rim. Büyiik bayramımıza gelmek rzab • 
betini alan değerli hemıehriıniz Kazım 
Paıayı, Antalyayı.ı Bunluru temsil e • 
den luynıetli zevata aynca şek:l<iir e
deriz.» 

Bu nutuktan l'Onra Isparta mebusu 
lbralıim Bey cumbur.iye!Rı büyük e
..-lerinden ve yun:lumuzu .imar hum• 
almdaki iradesinden babsetmi§ bü
yUklerimize saygı ve minnetlerini - • 
ı-.ı,tır. 

Bundan sonn1 merasime nihayet 
•~lmİJtir. Vekil bey lnnnıımdanlığı, 
vilıôıyet makamım, cumhuriyet halk fr. 
luumı, ı, bankasını ve dalıa ba:zı clai • 
re ve müesseseleri gez.dil .... 

Şereflerine belediye salonunda bir 
ziyafet verildi. 1 _.taliliır büyük gün 
iı;in sevinç ve sürur içinde bayram ya. 
pıyor. V 4*il Bey öğleden sonra hu'Su
ai trenle Eğirdire ve akşama ela K~
borluya aideceklerdir. 

lstanbul Birinci iflas Memurluğun 
dan: Müflis Arslan Fresko iflia itin· 
de idare azası Sıddık Sami Bey istifa 
elmİt olcluğundan alakadar alacaklı
larm muınaileybin yerine diğer aza in 
tihap etmek ve müteakıp muameleler 
hakkında bir karar verilmek üzere 
3 T etrinienıel çar§'Ullha günü saat 13 
buçukta dairede hazır bulunmaları 
ilin olunur. (3121) 

Adalar Tapu Sicil Muiıafızlığtndan: 
Heybelİa<lamn Kenburoğlu so4<ağmda 
kaİiıı (12) ve (23) No. lu ilri evin Ya
ni V afidi• vere9eSİ taralından senel•İz 
taoarrufattan tapuya kayıt edilmel3i ;ıte
nilmiş olduğundan bu gayri menkulle
rin ne auretle tasarruf edildiği hak
kında tahkikat yaıpılmak üzere 1934 
senesi T. evvel eymın 15 inci pazar
tesi günü mahallme memur göndereee· 
ğinden bu yerlErde benim hakkını var 
diyenlerin ellerindeki vesika ile birlik
te idaremize yahut tayin edilen gün
de yerine ıridecek mem..-a müracaat 
eylemeleri bildirilir. 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALiCi 
Liman Han, T .Ielon: 22925. 

Trabzon yolu 
Saka vapuru rya 2 Te~rinievvel 

IIstanbulZiraat Bankası ayr·müb di 
ler Emvali Satış Komisyonundan· 

Sua Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre nıll' 
No. sı No. sı hammen kıyıned 
1433 Koca Mustatapa§& Hacı Hamza Saray içi Ahşap baraka 1-6 19 50 T.J., 
1434 Ortaköy Ortaköy Anbarlıderetar- Kagir dört hane ve 1,50-10 3-5-7-9-11 919 ,, 

labaşı ve dere yolu bostan vesaire Me. 6127 
1435 Fener Gülcami Ayakapu iskelesi Ahşap hane 1-2 4 1250 ,, 
1436 Bebek Bebek · Alipaşa Arsa metresi 57 Tamamı 7 ,, 
1437 Kumkapı Esir Kemal Tiyatro Kagir hane ve bahçe 3-16 38 1500 ,, 
1438 Tarabya Tarabya Ayayani Arsa metresi 103 Tamamı 2 E. 14 Y. 618 ,, 
1439 Beyoğlu Müeyyetzade Makri çılmıazı Kagir iki aparhman 1-7 2-4 E. 4-6 YM 11092 ,, 
1440 Eclirnekapı Hacı Muhiddin Kürkçü Arsa metresi 22 Tamamı 13 E. 11 Y. 220 ,, 
1441 Beyoğlu Kamer hatun Papas köprüsü Arsa metresi 47 Tamamı 18-20 E. 16-18 Y. 188 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarida evsafı y~ 
gayrimenkullerden 1439 sıra numaralının mülkiyeti kapalı zarfla, diğerleri de açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. lJ 
mumunun ihalesi 11-10-934 Perşembe gÜnÜ saat on dörtte icra edilecektir. 

Müzayedeye gireceklerin kapalı zarflarım mezkUr gffiıün saat on dördüne kadar komisyona tevdi etmış bulunmaları li 
zımdır. Daha fazla izahat almak isteyenlerin her zaman Galatada Gümrük s!>kağmda eski Kredi Liyone Bankası binasında nıi 
teşekkil satış komisyonuna müracaatları ve pey akçalarmı dahi müzayede gününden evvel yatırarak makbuzunu komisyona• 
raz eylemeleri lazımdır. 

Belediye rüsumu ile bu sene vergisi ve dellaliye ve masarifi sairesı müşteriye ait olup şartnamesi de Bankamız kapısıd 
asılmıştır. 5947 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil 
ler Emvali Satış Konı • yon undan: 

D. Semti 'Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mll 
No. sı1 

1131 
1142 
1149 

1150 
1151 

1152 
1165 
1169 
1171 
1172 
1173 
1180 
1187 
1193 
1194 
1196 
1240 

Burgıizadası 
Büyükada 
Eminönü 

.. 
Yeclikule 

Büyükada 
Kumkapı 
Küçükpazar 
Büyükada 
Beyoğlu 
Bur gazada 
Büyükada 
Beyoğlu 
Fener 
Beyoğlu 

" Büyükdere 

Burgazadas:ı 
Karanfil 
Ahi çelebi 

-Çuağı Hasan 

Yab 
Tavaşi 
Hızır bey 
Karanfil 
Hüseyİnağa 
Burgazada 
Karanfil 
Kurtuluş 
Abdi subaşı 
Yenişehir 
Kurtuluş 
Büyükdere 

Hacıpalaş 
Karanfil 

Limon iskelesi 

7> 

Çukur çeşme 
samancı odaları 

Topuz 
Küçük deniz 
Zeyrek 
Paskal 
Yenişehir 
Hacı palaş 

Zeytinlik ve ebe 
Tulumba 
Ayazma 
Dolapdere 

Maslak 
Büyükdere 

Ahşap hane 
Arsa 
Kagir dükkan ile 
üstündeki odalar 

" 
Ahşap hane 
Arsa 
Arsa 
Kagir dükkan 
Arsa 

" 
" Arsa 
Ahşap hane 
Kagir hane 
Şimdi arsa 
Ahşap iki hane 
Arsa 

No. su hammen loymetl 
17,50-50 13-15 280 T.ı 
Tamamı 13-14 1397 ,, 

9-224 8-10 724 ,, 

3-84 15 894 " 
1-4 25-27 300 .. 
3-8 32 "· 24 ,, 
1-4 123 E. 26 Y. 150 ,, 
1-2 155 500 " Tamamı 12 40 " 
" 73 945 " 
" 

1.3-15- E. 21 Be 50 " 3-8 17-1 29 " 1-6 9 167 " 1-5 9 400 " .Tamamı 104 200 ,, 
1-3 7-9 467 " Tamamı 134E. 500 " 1241 Çengelköy • Çengelköy Derebağı Şimdi ıh. 1 -8 1 O Y. 1 E. 38 ,, 

Thale bedelleri ile yüzde yedi buçuk pey akçeleri nakten veya gayriınübadil bonosile ödenmek üzere yukanda evsafı y~ 
gayrimenkuller 8-9-934 tarihinden itibaren bir hafta müddet ve açık arttırma ile satışa çıkarılıp ihaleleri tarihi olan 15-9-93' 
tarihinde müşterileri çıkmadığından bunlar bir ay müddetle pazarlıkla satışa konmuştur. ihaleleri 16- 10-934 salı gününde ti 
at on dörtten itibaren yapılacaktır. 

Talip olanların bu müddet zarfında Galatada Gümrük sokağında eski Kredi Liyone Bankası binasında müteşekkil satf 
komisyonuna müracaatları ve pey akçalarının dahi ihal~gününden evvel yatırılarak makbuzunun alınması lazımdır. 

Bu sene vergisi ile belediye resimleri vesair masraflar müşteriye ait olup şartname de mezkUr bina kapısına asılmıştır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile Tıp talebe yurdu 
talebeleri İçin diktirilecek ( 43 4) talrnn elbise hakkında 23 • 
Teşrinievvel - 934 Salı giinü saat 14 le aleni münakasa suretiy
le muamele yapılacaktır. Nümuneyi görmek ve fazla izahat al
mak İsteyenlerin mezkUr yurt müdürlüğüne ve münak<> • .,aya 
gireceklerin de muayyen gÜn ve saatte komisyonumuza müra· 
caatları. (6159) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp Talebe yurdu için lüzumu olan (800) metre paltoluk 
kumaş olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 23 birinci 
Teşrin 934 Salı günü saat 14 le aleni münakasa suretiyle sa· 
tın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. (6273) 

lstanbul Y eşilköy Tohum lslih 
istasyonu Müdürlüğünden: 

1 - Y eşilköyde Tohum lslah istasyonu için yaptırıla • • cak (6864) lira (69) kuruş bedeli keşifli Ahir, samanlık ve 

(582' 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden: 

Büyük Millet Meclisi Kalö riferlerine lüzumu olan 250 
300 ton kok kömurü ile 30 ton blok kömürü pazarlık sureti 
satın alınacağından bu kömür leri vermek isteyenlerin temiıı' 
akçesiyle ve verecekleri kömürün evsafı fenniye raporu ile 
raber teşrini evvelin On dördüncü Pazar günü saat On beşti 
Büyük Millet Meclisi idare Hey' etine müracaatları. (62H1) 

Yük ... ek Mektep er S tınalma 
Komisyonu Reisliiinden: 

Mülkiye mektebi talebesi için lüzumu olan 350 - 400 me 
yerli mali elbiselik kumaş açık eksiltme usuliyle alınacaktı 
isteklilerin şartları görmek üz ere yıldızda saat kulesi karşı 
da Mektep müdürlüğüne ve lor ma günü olan 21 . 1 O - 934 t 
rihinde saat 15 le Fındıklıda güzel san'atlar akademisin 
Toplanan komisyona müracaatları ve dipozito parasını 
gün evvel vezneye yatırarak makbuz almaları ilan olunur. 

(6237) 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 

SALI ırünü saat 20 de Galata nhtı
mından kalkacak. Gidiıte -Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gire • 
son, Vakfıkebir, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara iliveten Sünnene ve 
Orduya uğrayacaktır. 

müstahclimin odalan İnşaatı kapalı zarf usuliyle, 21 gün müd • · 

1 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

· 2 - Şeraiti anlamak ve ke:şifnamesini görmek isteyenle • 

Dünkü gazetenizde intişar eden tarife ilinımızm tam ücrete tibi aivil 
cular kı-...da (iskelelerden köprüye azimet ve avdetli bilet) sütunu 
birinci mmta.ka birinci Jmmm birinci mevki maa rüsum bilet bedeli 23 
o'lduiu yazılacak iken sehven (25) kul"U§ gÖ&terıilmi§tir. Tashihi keyfiyet 
nur. 

İzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

vapuru 4 
Teşrini evvel INôNO 

PERŞEMBE ıünü saat 11 de 
Sirkeci nhtnnından kalkarak doğru 

İzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin ve Payasa gidecek, döniiıte 
bunlara ilaveten Taıucu, ÇanakkaJe. 
ve Gelibohıya uğnyacaktır. 

rin Istanbulda Vilayet Muhase beciliğine, Y eşilköyde Tohum 
isfah istasyonu müdürlüğüne her gün müracaatları. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif mektupları, 
% 7 ,5 hesabile teminat akçeleri veya Banka mektubu kanuni 
vasıfları haiz olduklarına dair e.hliyetnameleriyle birlilite ihale 
günü olan 21 teşrinievvel 934 tarihine tesadüf eden Pazar gü
nü saat On dörtte Istanbul Vilayet Muhasebeciliğinde müte • 
şekkil komisyona müracaatları. - ( 6241) 

ZA Y[ - Edirne aak.,,.lik f'lbesin
den abmt olduğwn 'Vftiıkam ile nüfus 

tezkeremi myi ettim. Y enisiıri çıkara

caiımdan eskianiıı hiilmıü yoktur. 318 

ı.vellütlü M.a...et oğlıı Ahmet. (3115) 

._ UrOlog • Operatör ~ 

Dr. REŞiT SAMI • 
İdrar yollan hastalıklan mütehaıısrs; 1 
Beyoğlu İstiklal caddesi (Mulen Ruı 

kaqısı) Vehap B. Ap. No. 61 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyon un dans 

Selimiyedeki lot'atm ihtiy acı için aşağıda cins ve mıkt 
yazılı Uç kalem sebze ve odun un hizasında gösterilen g .. 
de Sebzenin kapalı zarf usuliy le ve odunun ise münakasa 
retiyle saat 15 te ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin muvak 
teminatlariyle birlikte teklif m ektuplarmı alarak Seliıniy 
Fırka Satınalma komisyonuna müracaatları lazımdır. (62 
ihale Tarihi Günü • Saat Cinsi Kil 

20 - 1 O . 934 Cumartesi 15 Lahana 231 
20. 10. 934 Cumartesi 15 Pırasa 433 
20. 10. 934 Cumartesi 15 Ispanak 2:> 
20. 10. 934 Cumartesi 15 Odun 25 

• 
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HASAN zeytinyağı ile ve HASAN k-remi ve Hasan itriyatilo yapılmı~ en naıik cildlerin ve çocukların ve bütün kadınların arkadaşı olan gayet kuru ve mnke:nmel va bllynk: 

1 uva s rı 
Behemehal Hasan markalı ıabunlarından isteyiniz. Traş ve saç ve tıbbi sabunları dahi fevkaladedir. 10 ve 15 kuruş HASAH Ecza Deposu. Toptancılara tenzilat 

11' 
~tı 
J, 

J 
LJ 

Holantse 

Sabık Bahrısefit Feıemenll_ 

Bankası 

lst:anbul Şubesi 

Galata KaraköV Palas 

Meydancık Alaıemcı Han 

Her t:ürlü Banka muamele• 

ıerı. ·Kasalar icarı 

UMUMi MDODRLDK: AMSTERDAM 
Subelerl ı Amsterdam, Buenos Alres, 

İst:anbut, Rlo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan~ 

_,,, 21 kalem boy<>. Y1alzemesi: Açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrin 

1 1934 Salı gÜnÜ saat 14 de. 
9650 kilo yaş sebze: açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrin 1934 Salı 

günü saat 15.30 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç in yukarıda cins ve miktarı ya • 

zrh iki kalem eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde mü
nakasaya konmuştur. Şartnamelerini görmek isteyenler her 

n1' gün ve münakasaya girecekler in de o gün ve saatlerde Kasım· 
eti paşa'da kain Komisyona müracaatları. (5577) 
~ ~ 

,, 
,, Selimiyede: Fırka Satınalma 

Komisyonundan: ,, Cins ve miktarı aşağıda yazılı 4 kalem Erzakın hizala
rında gösterilen günlerde aleni miinakasa usulile ihaleleri ya

" pılacaktır. istekliler yazılı günlerde muvakkat teminatlarile 
" bırlikte Selimiyede Fırka Sat ınalma Komisyonuna müra
" caatları lazımdır. (5712) 
" ihale Tarihi Saati 
" Cumartesi 5-10-934 14 
" .. 5-10-934 14 
" Pazar 6-10-934 14 
" •• 6-10-934 14 
ıı 

11000 
19800 
23000 
11000 

Mercimek 
Pirinç 
Kuru Fasulye 
Nohut. 

6129 

" 
" 
" 
" 

Gedikkaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

~ Çanakkalede Jandarma mektepleri ve hastanesiyle Bay-
9:t ramıç ve Gelibolu Jandarma birliklerinin senelik erz~kları İ· 
ti çin Çanakkalede Jandarma mektepleri satınalma komısyonun 

e ca tevarihi muhtelifede yapılıp müsbet netice vermeyen aşa-
tf ğıdaki cetvelde cins miktarları yazılı erzakm yapılmış olan 

18 münakasalarınm hükümsüz addiyle yeniden münakasaya 
, konmaları icap etmiş ve Çanakkalede J.andarma ~ekte~leri sa
ı2' tınalma komisyonu ile lstanulda Ge~~kPaşadaki komı~yonu
_,; muzda erzakın hizalarında }'azılı gun ve saatlerde munaka-

salarınm icı·ası mükarrer bulunmuştur. isteklilerin şeraiti 
öğrendikten sonra talip olacaklar erzaka ait ilk teminatlariyle 
muayyen gün ve saatlerde Çanakkalede Jandarma mekteple-

l: ri satın alma komisyonuna veya GedikPaşadaki komisyonu· 
:50 muza müracaatları. (5951) 
ti~rzakın Miktari Münakasa Gün saat 
uıı' cinsi Kilo tarihi 
ı bQdun 145000 9-10-934 Salı 16 AçıkMü

nakasa 
Çarşamba 1 O Kapalı 

zarf mÜ• 
nakasası 

Can,.nıba 15 Açık Mü
nakasa 

Çar§amba 16 Açık Mü
nakasa 

oeŞ~ 
rJ) !eytin yağı 
4eytin Danesi 

oh ut 
ı: 
net(uru Ot 
lı:tıt 
şı~akama 
4 tİehriye 
ıindrmik 

Jı(uru fasulya 

ıır. 

~ 

10950) 10-10-934 
11200) 

33550 10-10-934 

230800 .. ,, 934 

.. .. 23600) 
11450) .. 
2830) 

72800 11-10.934 

.. 17 Kapalı 
zarf mü· 
nakasası 

Perşembe 15 Kapalı 
zarf mü-
na kasası 

6672 
--~~~~~~-..:-~~~~~~~~~~~~~~ 

ADIKÔY- BOSTANCI ,vil 
ıuıtl 
J~ 
ret 1 ramvay Seferlerinin İşletmeye açılışı 
--' Usküdar-Kaclıköy ıJe Haı.ıalisi Halk Tramvay/an T. A. Şirketinden: 

Kadıköy Tramvay şebekemizde inşaatı bitiıilen Kadxköy-Bostancı 
ttı, evvelce ilan edilen ücret tarifelerine göre, 1 Birinci Teşrin 1934 

ili babından itıb ren ifletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy· Yoğurt
ıkt-'t:u F neryolu • Caddebostanı • Sua diye - Bostancı mıntakaları arasında 
.. untazanı tramvay -sef rleri tesis edilecektir. (3076) 6624 a ,ıl ...::::::.::::...:::.=.::!..::::.::::.:::::.:..:::.::..::.:;.:.,;__ ___ :-___ _ 

~~ rakö e Belediy~sin~e~.= . 
·2oO 8894 lira keşifli Karakös e Beledıye daıresının ınşaatı 
~ilO ~8-9.934 den itibaren 20 giin müddetle ve kapal~ zarf us~-
31g ~le münak saya çxkanlmıştır.lstckli ola.nların keş.ıfn;meYI:. 
339i 0 nıek ve teklif mektubunu vermek üzere Beledıye ye mu 
•~ı:ı; racaatları. (6047) G67S 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. ı!!!I~-··---------• 
N .. d c"" .... --d-ki-.-kı------.1-f-. --1.---M-u-··s-ta-kil Fırra ı'çın· •·• Deniz yolları 
ıg e sarruzonun a - kilo odununa verı en ıat ga ı 

1 
k K ı ş L E T M E S 1 taat İçin 11 ,000 kilo Sade yağı görüldüğünden pazarlığı işi listede şerait ve ev- Acenteleri , Karaköy Köprübaıı 

kapalı zarfla alınacaktır. Mü- 4-10-934 perşembe gÜnÜ saat s'ifı yazıldığı Üzere aşağı- Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
nakasa günü 4 Teşrinievvel on beşe bırakılmıştır. Evsaf da cinsleri yazılan mevat il--- Han. Tel l274fl ___ ıı@ 
934 perşembe günü saat 14 de- ve §eraiti eskisi gibidir. Talip- ayrı ayrı 9 • 10 - 934 Salı günü J"ZMJ"R SUR' T 
dir. isteklilerin Niğdede Aske-1 !erin belli giln ve saatte temi- 1 saat On beşte pazarlıkla satın A 
ri Satınaln1a Riyasetine mü- natlarile birlikte Komisyonu- alınacağından taliplerin yüzde lSKENDERfYE YOLU 
racaatları. (226) .(5656) muza müracaatları. (339) yedi buçuk nisbetindeki temi-

6024 {6230) nalı muvakkateleriyle birlikte EGE vapuru 2 Teşrinievvel 
,,. • B k SALI 11 de Galata rıhtnnın-

• • • ,. e603 ayramıçta omisyonumuza dan kalkacak dog"nı lz~r, Pire, 
Garp Hd. Liva kıt'atmın müracaatları. (342) (6263) ı 

b• lik 'h · ) Vizedeki kıtaat inşaatı için skenderiye'ye gidecek ve döne· 
ır sene ı tıyacı o an aşa- Kilosu cektir. (6211) 

6621 ğıda cins ve mıktarı yazılı bu- aşağıda yazılı malzeme pazar- 8992 Benzin 
lunan erzak 20 gün müddet- fıkla satın alınacaktır. Pazar- 936 Temizlik ıçın gaz 1 Bartın yo)u 
le açık münakasaya çıkarıl- hk günü 3-10-934 çrşamba [!'Ü yağı 
mıştır. 16-10-934 salı günü nü saat 17 dedir. Taliplerin ev- 66 Gres yağı BURSA vapuru 1 Tetrinievvel 
saat 14 de ihaleleri yapılaca- saf ve scraiti öğrenmek üzere 162 M ki PAZARTESİ 19 da Sirkeci 

d l her aü~ ve pazarlığa iştirak a 'ne yağı rıhtımından kalkacak mutat is· 
ğın an ta iplerin yüzde 7 ,5 te '" • .. • kelelere uğrayarak Cide' ye ka-
minat akçeleriyle birlikte bel- için de belli gün ve saatte Ko- Çorlu'daki kıt'at için Beş bin dar gidip dönecektir. (6212) 
li gün ve saatte gelmeleri ve nıisyonumuza müracaatları. kilo benzin oazarlıkla almaca- 6622 
şeraiti öğrenmek isteyenlerin (338) (623l) ğından pazarlık 7. 10. 9341 
her gün Edirnede Liva satm- 3360 Kilo beton demiri Pazar günü saat 16 da dır. Ev- Bandırma postaları 
alma komisyonuna müracaat- 2920 kilo çivi saf ve şeraitini görmek isteyen 

1

' lstanbuldan CUMARTESİ ve 
ları .(231) (5928) 210/836 metro mükabıça- lerin her gün ve pazarlığa işti- SALI günleri saat 19 da kalk. 

Kilo Cinsi tı kerestesi rak edeceklerin belli gün ve sa- makta olan Bandırma postalan 
15000 Pirinç 340/836 metro murabbaı atte teminatlariyle birlikte 2 T. Evvelden itibaren saat 15 
15000 Pirinç mamul kapı ve pence- Çorludaki komisyonumuza de kalkacaklardır. (6195) 

6686 
8000 Kuru üzüm re çıvısı müracaatları. (332) (6176) 

10000 Tuz 972 çuval çimento --,-====== --.· 18500 Bulgur 
1$500 Bulgur 

6713 

Izmir Müstahkem Mevki 
kıt'atırun ihtiyacı için 1593000 
kilo odun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Ihaleı>i 17 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
günü saat 15 dedir. T aJiplerin 
şartnamesini görmek için lz
ıni rde Müstahkem Mevki sa
hnalma komisyonuna müra
caatları. (311) (6066) 

6731 
'(. * • 

Bayranuçtaki Fırka ihtiya
cı için 659000 kilo Arpa, 
800,000 kilo Ot 850,000 kilo 
Saman aleni münakasa ile 
2-10-934 salı günü saat 15 de 
ihaleleri icra kılınacaktır. Ta
liplerin evsaflarmı görmek i
çin Tophanede İstanbul Le
vazıın Amirliği satmalma ko
misyonuna ve münakasalarma 
İştirak için de belli gün ve saat 
te Bayramıçta satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(309) (6067) 6439 .... 
Kirazlıda bufunan kıt'alar 

için 21, 750 adet yerli Marsil
ya kiremidi 2-10-934 salı gü
nü saat 15 de pazarlıkla sa
tın alınaı::aktır • Taliplerin ev
safını görmek için her gün İs
tanhulda Tophanede Levazım 
Amirliği satınalma komisyo
nuna ve pazarlığına iştirak i
çin de belli giin ve saatte Bay
ramıçta satınalına komisyonu
na müracaatları. (307) 
(6069) 6440 

• • • 
2000 adet yerli Fabrika

lar mamulatından A. Mt. Se
meri pazarlıkla mübayaa edi
lecektir. !halesi 7-10-934 pa· 
zar günü saat on birdedir. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gÜn ve pazarlığa İşti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte Ankarada M. M. Veka
leti Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (327) (6183) 

6547 ... '(. 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'atı hayvanatmın ihtiyacı 
için 26-9-934 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 de 
açık münakasası icra kılman 
80 ton yulafa talipleri meya
nında veraen fiat pahalı gö
rüldüğünden münakasasmm 
bir hafta müddetle temdidini 
ve tekrar 3-10-934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
on dörtte icra edileceği ilan 0 • 

lunur. (324) (6181) 
6576 

* • • 
Pınarhisar krtaatmm 555,809 

6604 

• • • 
Fırka kataatının ihtiyacı 

olan (28500) kilo Sade yağı
nın küpalı zarf usulile İcra kı
lınan münakasasında verilen 
fiat gali görüldüğünden pa
zarlıkla münakasası icra edil
n1ek iizere 1O-10-934 çarşam
ba günü saat 16 da ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şart
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığına iştirak edecek
lerin belli gÜn ve saatte Ma
nisada Satmalma Komisyonu
na müracaatları. (334) 
(6232) 

6605 
• • • 

Çorludaki kıt'atın ihtiyacı 
için 170 ton tuvenan maden 
kömürü pazarlıkla alınacaktır. 
Pa.._.rlık günü 4-10-934 per
Jembe günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraitini görmek ü
zere h~r gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gÜn ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (340) (6233) 

6606 
Jt. • .. 

M .. stakil Fırka kıt'atınm 
ihtıyacatına verilmek üzere a
şağıda cins ve nuktarlan yazılı 
mevaddı iaşenin 4-10-934 
perşembe günü saat on be~te 
pazarlık suretiyle ihaleleri ic
ra kılınacağından taliplerin te
minatı muvakkateleri ile bir
likte yevmi mezkfirda nıüra
caatları. (335) (6234) 

Kilosu 
30,000 
29,000 
12,000 
6.000 

.T 

Nohut 
Kuru Fasulya 
Patates 
Pirinç 

6607 .. . . 
Vize kıt'atmm 12364 kilo 

Pınarhisar kıt'atı 9951 kil~ 
Bulgura verilen fiat gali görül
düğünden pazarlığı 4- 10-934 
Perşembe gÜnÜ saat 15 e bıra
kılmıştır. Evsaf ve şerait eski
si gibidir. Taliplerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle bir
likte komisyonumuza müra
caatları. (337) (6235) 

6608 

• • 
lzmir Müstahkem Mevki 

hayvanatı için 579200 kilo sa
man kapalı zarf usuliyle mü • 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
25 • 10 - 934 Perşenbe günü sa 
at 15 te dir. Taliplerin şartna
mesini görmek için her giin ve 
münakasasına iştirak edecek -
lerin belli saatte lzmir Müstah
kem Mevki Satmalma komis • 
yonuna müracaatları. 

(341), (6264) 

• • • 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı ~lektrik mühendisi Refik Beyin: 

,., Ameli elektrik, Makina, 
telsiz, Oto, mufassal sinai elekt
rik ve Hararet kitapları depo
su: Postane arkasında Basiret 
Hanı OdabB..fısı Şecaettin Bey. 

(3010) 6587 

için pazarlıkla 39 kalem talim 
terbiye malzemeı.i alınacaktır. 
Pazarlık günü 1 - 10 - 934 Pa
zar günQ saat 16,30 da dır. 
Malzemenin cins ve mıktarları 
nı görmek üzere lstanbul Le
vazım Amirliği Satmalma ko
misyonuna ve Corludaki ko -
misyona ve pa;arlığa iştirak e
decekler belli gün ve saatte te
minatlariyle birlikte Çorluda
ki komisyonumuza müracaat-

... m!lll ... ___________ __ 

ları. (331) {6177) .. ,. ,. 
Çorludaki kıt'at için Bin ki

lo Benzin pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlık günü 7 - 10 - 934 
Pazar günü saat 15,30 da dır. 
Evsaf ve §eraiti görecekler her 
gün pazarlığa İştirak edecek • 
lerin belli gÜn ve saatte temi • 
natlariyle birlikte Çorludaki 
Komisyona müracaatları. 

(330) (6178) 

İstanbul kumandanlığı sa • ı 
trnalma komisyonu ilanları 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kıt'atı ihtiyacı için "40,000,, 
kilo kuru Fasulye acık müna
kasa ile satın alınac~ktır. iha
lesi 18 Teşrinie~el 934 Per • 
şenbe günü saat 15 dedir. Ta
liplerin şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve is
tirak edeceklerin teminat mek
tubu makbuzlariyle beraber 
zamanından evvel Fındıklıda 
komisyonda hazır bulunmala
rı. ( 5988) 

6726 
• • • 

F. lutaatı hayvanatı ihti
yacı için pazarlıkla alınacak 
olan (341) ton samana veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
yeniden pazarlık1a alınacak
tır. İhalesi 2 Teşrinievvel 934 
salı gÜnü saat 14,30 dadır. 
Taliplf'rin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve zama
nından evvel teminat makbuz
larile beraber Fındıklıdaki Ku 
mfoyonda hazır bulunmaları. 
(i54) (6213) 

6599 • • • 
Istanbul Kumandanlığı kıt'

atı hayvanatı ihtiyacı için 500 
yem torbası 500 gebre 500 a -
lafranga kaşağı 500 tımar fır
çası 500 keçe belleme pazarlık
la alınacaktır. ihalesi 3 - 1 O -
934 Tarih Çarşamba günü saat 
15 te dir. Taliplerin nümune 
ve şartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda satınalma komis -
yonuna müracaatları ve ihale
ye İştirak edeceklerin de vak -
tinde teminatı muvakkateleriy 
le birlikte hazır bulunmaları. 

• (160) (6251) 

İstanbul Be,inci icra r.nemurluğun
da.n: Bir borcun temini iç.in mahcuz; 
olup tamanurıa yeminli üç ehli vukuf 
tarafından beı bin altı yÜz iki lira kıy 
met takdir edilen aertopi Mehmet Ağ~ 
vakfından Boi:aziçinde Çengelköyün. 
de eski vapur iskelcai yeni ia.k.ele mey 
danı sokağında eski 3 yeni 6-6!1-6/2-
6, 3 No.lu maadalyan ve kayıkhaneyi 
ve gazino ve iki dükkiLru ve fevkinde 
oda.lan ve tara.çayı mü§temil gayri • 
menkulün açık arttırma auretile para
ya çevrilmeaine karar verilmit ve 22· 
J0.934 tarihinde Ja,rtnamesi divanha
nemizde her kesin görebileceği bir ye 
re asılmı.ş.tır. Arttırma peJİn para ile 
olup arttırmaya iştirak için bedeli mu 
haımnenin yüzde yedi bu!rugu ni&be -
tinde pey akçesi alınır. Arttırma 3. 
11-934 tarihine müaadif cumarteai gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar lstanhul • 
da be~inci icra dairesinde icra memur 
tuğunda yapılacaktır. Bedeli muhaın • 
menin yüzde yetm.iı beıini bulduğu 

takdirde kat'i ihale icra olunur. Akai 
halde en son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak Üzere arttırma on beı gün 
temdit olunarak 18-11-934 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 ten 16 
ya kadar ikinci arttrım.a icra olunur. 
2280 No. lı kanun mucibince bedeli 
muhammenin yüzde yetmit beıini bul 
madığı takdirde satıı geri bırakılır. le 
ı-a. ve iflas kanununun 126 ıncı mad
desine tevfikan hakları tapu sicilliyle 
sabit olmıyan alac:aklılann ve sair aiaı.. 
<larlann ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki hakla
nru husuaile faiz ve ıDaMafa dair o • 
lan iddialanru tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün iç.inde icra daUeaine bildir
meleri aksi takdirde ha.klan tapu sici 
linde müseccel olmayan alacaklılarm 
arttırma bedelinin paylaımaamdan h11 
riç kalacakları ve daha fazla maliimat 
ahna.k i.oteyenlerin dairem.izin 933-99 
No. lu doayaama müracaat eyleuıeleri 
ilan olunur. (3110) 

Beyoğlunda Takı.inı sultan çeımesi 
caddesinde 21 No. da mukim iken ika 
metgahı meçhul olan llya Atanaı GÜJ: 
lekıu Efendiye: 

lstanbul 6 ıncı icra memurluğun • 
dan: 

Dimitri Rizapolo efendiye iki kıt'a 
<:enede müıteniden borcunuz olan 808 
liranın temini taba.ili için da.iremizdo 
açılan takip üzerine namınıza çıkan
lan ödeme emri ikametgahıruzm meç 
hul olmaSJndan dolayı bilatebliğ ia • 
de edildiği müb14irin verdiği meıru • 
hattan anlaşılmıt ve bir ay müddetle 
ili.nen tebligat icr- karar veril • 
mittir. Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarlrncla borcunuzu ödemediğiniz ve 
icranın geri bırakılmıuı hakkında ait 
olduğu makamdan tahriri icra karan 
getirmediğiniz takdirde cebri icraya 
devam olunacağı ve mal beyanname 
si de vermediğinizden hapisle tazyik 
edilmeniz ödeme emri makamına ka
im olmak üzere itiraznızı 6 ıncı jcra • 

nın 934·2826 No. lu doayaoına bildir· 
meniz ilanen tebliğ olunur. (3117) 

Dr. A. KUTIEL 
KaraklSv Topçular caddeaiNo.5! 

6659 
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Reklam degil •••••••• bir - hakikatfır ki: 
' 

KURUK D' HVE<Cü a üHS 
Ticarethanesi; 

1 - Kahvelerini en yükst:k cinslerden •ipariı ederek ihzar eder. 
2 - Halisiyeti ve nefaseti teminatlıdır. 

3 - Açıldığı günden beri kahve fiatlanmn tenzilinde yeglne amil olan iıbu tica!'ethane 

Bugünden itibaren yeniden fiyatlarını t:enzil etmiştir. 

Yeni Fiyatlar: 
Gram Kuruı 

80 10 --
100 12 50 
200 25 --
250 3125 
500 62 50 
750 93 75 

Kilo ile 120 
Satış yeri yalnız: 

Kr. 

Kahvehane ve 
Kazinolarla 
Bakkallara 

ayrıca hususi f iaf 
1 •••••• 1 

Arzu edenlere meccanen 
nümune verilir. 

ISTANBUL TAHMiS SOKAK - KURUKAHVECI HANI ALTINDA Tel. 20425 

• 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Galata ubesi 

- ' 

Bugün açılıyor • 

Bu ıube BE Y KOZ Deri 
ve Kundura Fabrikasının 
mamulitını satacaktır 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayn teıki!Ata maliktir. Ana, tık, Orta, UH 1UUflarma leylt. ııeharl 

talebe kaydına baılanmııbr. 
2 - Kayıt için herglln mektebe veya yeııipoıtaııe arka1111cla Ballret ha11U1cla Ôııyol ldarahaaeai· 

ne mlracaat edilebilır. 
S - lateyenlere mektep tarifnameııl gllnderiilr. 

Arnavutkövünde tramvay caddesinde - Çiltesaravlarda Mektebin telefonn: 38.210 - Ôzyolua telefoaııı 14115 
6658 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ı& Cncll Vakıf H- fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1e000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankaa tarafmdaa teıkll oluamuıtur. idare meclisi •• mOdilrla 
heyeti ve memurlan kAmllen Türklerden milrekkep yegiae Tilrk Sigorta Şirk .. 
ttclir. TUrldyenlD her tarafında (200) O geçen acentalaruun hepal Tilrktilr. Tilr
klyeahı en mühim mOeııeıelerialn vebankalanmn ılgortalanm icra etmektecllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiııortalanm en lyf ıcraltle yapar. Hasar vukuunda ıararlan ıllr' at ve kolaılıkla llder~ 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

B E Y K O Z Fabrikası en son sistem ma• 
klnele'rle gayet sağlam kunduralar yapar. 
Beykoz kunduralarını giyerseniz son ba. 
harın yağmurlu ve kıtın karlı günlerinde 
e.yaklarınız ı•lanmaz, hasta olmazsınız. 

Afyon Sıhhat Müdürlüğünden: 
111 

KİRALIK VE SATILIK 

Be,,lıoz. labrikaaında lıunJuralar bö,,. 
le aon n.tem makinelerle dilıilen Jj. 

/lifleri lıat'i,,,,_. allltülmez. 

Sağlam, 

Kadın, Erkek, Çocuk 
· _ Hazır ve ısmarlama 

Güzel, Ucuz 
GALATA KARAKÖY CADDESi 

• • 
istiklal Lisesi Müdjirlüğünden: 

1 - Hıntlı kadrosu dolmıyaıı birkaç ıınıf içiıı kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam 
olunmaktadır. 

2 - Kayıt l~in heralln Hat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - lateyenlere, mektebin kayıt şarllarıaı bildiren tarifname ııllnderilir. 

Adret: Şehıaclebaıı, Poliı merkezi arkası. Tel. 22534 - (3106) 

Afyonkarahisar Memleke t Hastanesi 934 s~esi Eczayi 
tıbbiye ihtiyacı münakasaya konulmuştur. lhal~ıA 17. T ~
rinievvel 934 çarşamba günü .saat 1.5 de Afyon yılay~tı Daı
mi Encümeninde icra edilecektir.Talip olanların listeyı ve şart 
nameyi görmek üzere Istanbul ve Ankara Sıhhat Müdüriyet· 
lerine müracaatı ilan olunur. (5974) 6673 

Üniveraite Mubayaat 
Komisyunundan: 

4 -, 1 - Universite Hukuk Fakültesi Okuma salonu mobilya 
işleri, 

2-Tıp fakültesi Bakteriyoloji laboratuvarı tamır ve 
tadil işleri. • . _ 

Yukarıda yazıh iki iş olbaptaki şartnamesıne tevfikan ay 
rı ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

. Talipler şartnamelerini görnı~ için her gün Mubayaat Ko
misyonuna müracaat edebilirler. Münaka.sa günü ol~ 
3-10-934 çarşamba günü saat 10 da temınat. !"ektuplanle 
Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ılan olunur. 

,(5530) 5959 

Şiflide Bulaar çarııamda on odalı ne
zaretli bir villa satılıktır, 

• Beyoğlunda Miık oobiında bet o. 
dalı mobilyalı bir apm1man kiralıktır. 

* Şiılicle iki cepheli üç bia arımlık 
bir ana ya tamam.. Teya kısmen ıatılık· 

•• 
Mütemmim malômat için (elefonla 

42238 müracaat. 6647 
1 

100 defa tıraş 
Olmalı:, ancak bir ıdeı 

HASAN 
Tıraı bıçağı 

ile milmkUndilr. Markayı dıtkaL 

---. ............ _ ..... _, ___ ,,, ... .. 
Umumi Ne,riyat ve Yazı l,Ieri 

Müdürü ETEM iZZET 


