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Dün latanbullular belediye azalığı seçiminde reylerini atarlarken , , • 

Genç cumhuriyet on iki yaşrna 
güzel eserler, canlı ve devamlı bir 
faaliyet; sağlam bir irade ile da:hil 
olmak üzeredirı. Dördüncü Büyük 
Millet Meclisi önümüzdeki son top· 
lanbsında memleket için hayırlı it· 
!er üzerinde çalışacaktır. HükUıne· 
tin hazırlamakta olduğu bir çok 
mühim layihaları görüşüp kanun 
haline koymak terefini dördüncü 
Millet Meclisinin kendisine has
redeceğine füphe yoktur. Mem· 
leketin iktısadi bünyesini takviye 
için alınmakta olan tedbirleri, ye
nileri takip edecektir. Vekillerimi· 
zin tatil mevsiminden istifade ede· 
rek memleket içinde yaptıklaıu tet~ 
kikler, verilecek yeni ve lüzumlu 
kararlara temel tetkil eyliyecektir. 

Dün memleketin her tarafında Be
lediye azalığı seçimi başladı 

/ntilıap pek hararetli oluyor, dün hemen lıer kazada 

•• 

Yugoslav hariciye nazırı, Bul
garistanla ihtilaflı meselele
rin tamamen halledildiğini 
söylemiştir. 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
idare ve Matbaa: 24310, 

Universitede dünden itiba 

Önümüzdeki sene içinde iktıaadi 
ve mali sahada bir çok yeni karar· 
lara şahit olacağımızı tahmin müt: 
kül değildir. Bet senelik aanayı 
programı tatbik edilmeğe ba,lan
mıştır. Bu programla Cumhuriyet 
Türkiyesi iktıaadi tanihinin yeni 
devrine girmit bulunuyor. Bugüne 
kadar sadece ziraatçi ve ham mad
deler müstahsili olan memleketimiz 
bundan sonra ham maddeci ve sa· 
nayici bir memleket olarak anıla
caktır. Bet sene tamamlanınadan, 
planın tathakkuk ettiğini görecek 
ve sevineceğiz. Sanayici olmak, zi. 
raati ihmal manasına alınmamalı· 
dır. Bilakis münbit topraklarımıza 
bilgi ile ve daha büyük bir hevesle 
sarılacak vaziyetteyiz. Mahsulü da
\ıa ucuza maletmek ve daha iyi 
mahsul elde edebilmek için müte· 
nıadiyen tedbir almak ve çalışmak 
ka:•arı mutlaktır. Ziraat Bankası • 
nın köylüden satın almakta olduğu 
buğdayın ihtiyaçtan fazlasının ih· 
raç imkanlarının elde edilmesi, bu 
meyanda hayırlı bir hareket sayı. 
labilir. Yakın senelere kadar hariç· 
ten buğday satın alan Türkiyenin 
ihraç vaziyetine girmesi, üzerinde 
iftiharla durulmağa layık bir nok
tadır. 

. ~ütün halk. sa.n~ı~ başlarında idi . .. . Rektör Cemil B. geçen kuruluş yılında 
Reyler şımdıye kadar ~ı~ bırıntıh~bın ~aydetmedıgı s~r~est yapılanları anlattı, Cumhuriyet rejimi
lik içinde ve şuurla verılıyor-Şehır sevınç ve heyecan ıçınde nin gençlikten neler beklediğini anlattı 

ren ikinci ders yılı başladı 

. MaJi teşkilat ve vergiler üzerin
de yapılması diifünülen değitiklik 
Ve ıslahat mali sene nihayete er· 
nıeden her halde bir karara bağla
nacaktır. Millet Meclisinde 1935 
bütçe projesi görüşülürken, bu ye
nilikleri öğrenmek kabil olacaktır. 
Bütçenin bu sene müzakeresi mayı. 
aa kalmayacağı anlatılıyor. Mezkur 
ayda büyük fırka kongresinin içti· 
nıaa daveti mevzuubahsolduğun • 
dan, Millet Meclisi kış tatili yapma
yarak devamlı bir çalışma ile, büt
çe de dahil olduğu halde; mayısa 
kadar mühim itler başaracaktır. 

Büyük fırka kongresinin görüfe• 
ceği meseleler üzerinde şimdiden 
bir tahmin yapmak mütkül ise de, 
bu kongreye hususi bir ehemmiyet 
atfetmek, ve ondan memleket için 
·kıymetli kararlar beklemek lazım
dır. 

Mecdi SADRETTIN 

• 
ismet Pş. Hz. 
Seyahate çıkıyor 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Ba1-
11ekil /•met Paıa yakında Ziraat Ve
kili Muhlü Beyle birlikte Cenup vila· 
yetlerinde bir tetkik •eyahatine çıka· 
caktır. 

• 
iş Bankası 
Kumbara 
• 

ikramiyesi 
Bin liralık ikramiyeyi 
16640 numara kazandı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - it Ban· 

kası kumbara ikramiye ketidesinde ka· 
:&anan kumbara numaralarını ve sahiple· 
rini bildiriyorum: 

Bin liralık büyük ikramiyeyi 16640 
~umbara sahibi Ankaradan Şükrü, 250 
liralık ikinci ikramiyeyi 531 numaralı 
kumbara aahıbi U sküdardan O aman Ali 

(Devamı 2 inci sahifede) 

1 

tedir. intihap yerleri adeta bayram 
manzarası arzebnektedir. 

intihap hakkını haiz bütün vatan
daşlar, kalabalık bir kütle halinde in
tihap yerler.ine koşmakta ve 1"eylerini 
vermektedirler. Halkın intihal><\ karşı 
alaka11 oonsuzdur. 

Dün, kazalarda İntihap yerleri fev
kalade bir şekilde süslenmişti. Her ta
raf bayraklarla donatılmış sandık baş
larına vatandaşlan İntihaba iftirak İ· 
çin teşvik yollu afişler asılmııtı. Her 
kazada, dün intihaba iştirak eden ma
hallelere ait defterler ayrı ayrı tasnif 
olunmuş ve her defterin başına bir me
mur konmuıtu. Sandık başlarında da 
evvelce tay}n edilen memurlar bulu • 
;yorlardı. 

Rey atmağa gelen vatandaşlar ev 
ıveli kendi mahallelerinin defterinde 
.isimlerini buluyorlar ve nüfus cüzdan~ 

' !arını göstererek bir rey puslaaı alıyor-
lar. Rey puslası aldıklarına dair de 

Yurttaş 
C. Halk fırkası bü

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

Bugün ba1Jlıyan Be
lediye azalığı seçi· 
minde reyini C. H. 
fırkası namzetleri-
ne ver ... deftere İmza ediyorlar. 

Defterlerde vatandaşlar gayet ko- f\::::2;:r;:;::;;J;:;J•--s:ıa:ıın1:21momlilİS 
laylıkla ioimlerini bulmaktadırlar. Çü!"- , aza tefrik edilirken vatandaılar gayet 
kü her '!"'halle ayrılmış ve numara .. serbest bırakılmakta, mç bir tekilde 

Fatih namzetlerinden Lôtil~ B_~kir H. le ııralamnışltr. Rey puslasmı alan tesir yapılmamaktadır. 
müntehiplerine nutuk soyluyor lrimse, J\MllZCt liıtesindeki isimleri tel· Bazı vatandaşlar, liste üzerinde hiç 
BeJ-.C...e intihabatı dün biitün 1 kik etmekte ve istediği isimleri s&z· tefrik yapmamakta, listeyi olduğu gibi 

yurtta, h~ tezahürat araunda mel<te, istediği imleri bıralmıaktadır. sandığa atmaktadır. Sandrk ba,mda rey 
başlamııhr. lstanbulda intihap faatiye- Çizilen isimler yedek aza, çizilmiyen• atarken, müntehibin nüfus kağıdına 

.~.~.=.-:: e..'&:;;;·;·::~~~ .. ~~ :: .. ~~ .... o;t~·~t~~il .. 
Sahi/ emizde 

tefrikaya baıhyoruz 

Yazan: MARTHE RICHARD 

İstikraz 41000 liralık faz
la taleple kapandı 

Büyük milletimizin milli işe karşı gös
terdiği alaka şükranla karşılanmıştır 

Ergani i•tikrazı C tertibi İçin her taraf!_an fazla taleP, ~ıteril~ğini ve 
üddetin bittiğini yazmııtık. Son gelen malumat kayıt muddeti tertiP. mecmu

::'nun 41 bin liralık fazla taleple kapandığını göstennelrtedir. 
Bu muvaffakryet halkın devlete ka111 sonsuz itimadının en canlı lı<ir de. 

lilidir. istikraz halkın derin itimadile kapanmııtır. 
ANKARA, 1 (A.A.) - Ergani istikraz tahvilleı-inin (C) tertibi için İ• 

J"n edilen kayıt müddeti dün akşam hitam bulmuı ve her taraftan al~an ma. 
ı:.maıa nazaran tertip mecınuunun ( 41> hin liralık fazla taleple kapandıgı anlaşıl 

.(Devamı 6 mcı sahifede), mıştır, 

--
Neticeler herkesi 

sevindirmedi 
_.,_ 

Maarif vekaletinin mual
limlere ve 

talebeye tebliğleri 
'ANKARA, .1. (A.A.) - Haber alm 

lfığma göre Maarif vekaletinin yaptr 
iı tetkiklere nazaran orta tahsil mÜ• 
e .. eselrinin 1933 • 1934 aenesindeki 
çalıfll'la verimi hepimizi ıevindirecek 
bir tekilde olmamıştır. Vekalet yap • 
tığı tetkiklerde neticenin bu dii§üklü 
ğünü ioap ettiren iımiller arumda en 
mühimlerinin ekseriya ders müfreda
tmm tanzim ve muttarit bir §<!kilde ta 
kip olunmıyarak senenin bazı ayla • 
pııda tedrisatın pek ağır, bazı ayl~ 

(Devaım 7 inci sahifede) 

İsveç veliahti 
Bugün geliyor 

..... 

Aziz miıafirler Ha1dar
paşadan doğru 

Ankaraya gideceklerdir 
.Memleketimizin aziz misafiri lav~ 

;veliahtı Guotave Adolphe Hazretleri i.
le refikaları bugün öğleden sonra hu• 
•usi yatları ile ıehrimize gelecekler • 
ıJir • 

Veliaht hazretlerini karşılamak üze. 
re Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş'tii S. 
ile muhabere müfettişi Hüsnü Rıza 
Pata ve hariciye ınemurlan ve milı• 
mandarlar da bugün Ankaradan gel.,.. 
ceklerdir. 

Veliaht Hazretleri huıusi yatları ı. 
le seyahat yapmaktadırlar. Yat bugün 
öğleden sonra saa.t dörde doğru Jima• 

(Devamı 6 mcı sahitede ); 

Üniversitede dünden itibaren ikin 
ci ders yılına meraaimle baılanmıı • 
tır. Açılma merasimi Univeraite kon
ferans salonunda sabahleyin saat do
'kuzda yapılmıştır. Toplantıda §Chri
mizde bulunan birçok mebuslar, fa • 
külte dekanları, yerli ve ecnebi pro • 
fesörler, doçentler ve binlerce Oniver 
ıite talebesi hazır bulunmu,, kalaba. 
lığı salon alamadığından gelenlerin 
birçoğu merasimi dışarıdan takip el· 
mişlerdir. Mera.sime Üniversite rektö .. 
rü profesör Cemil Beyin nutkile baı • 
lanımıştır. 

Rektör Cemil Bey geçen bir yılm 
tedris plançosunu anlatan ve gelecek 
yılda neler yapılacağını bildiren ve 
dinleyicilerin çok heyecan ve aliıka -
aını uyandırarak daima aJkı~larla ke• 
.siJen uzun bjr nutuk ıöyliyerek bil • 
haasa dem.iş.tir ki: 

Açış nutku 
''Değerli dinleyiciler, 
latanbul Üniversitesi bugün ikinci 

(Devamı 6 ıncr sahifede) Rektör Cemil B. hitabesini söylüyor 

Celal Be_qin I spartada nutku 

Bütün ihraç mallarımızda 
temizliğe dikkat edeceğiz 
Vekil B.' Ispartadan Egridir ve Keçi
burluya geçerek tetkikatta bulundu 
ECIRDIR, 1. A.A. - iktisat Vekili 

Cela.J Bey beraberinde Cahil ve lzınir 
valisi Kazım Paşalar ve Isparta valisi 
Feyzi ve diğer mebus beyler olduğu 
halde hususi trenle ıehrimize gelmiştir. 
Vekil Bey istasyonda kalabalık halk 
kütlesi tarafmdan kartılanmıştır. 

Vekil Bey doğruca belediyeye giderek 
kazanın iktisadi vaziyeti üzerinde tet
kiklerde bulunmuştur. Kazada kısa bit; 
müddet kalarak hususi trenle Keçibor
lu'ya dönmüılerdir. 

ISPARTA, 1. A.A. - iktisat Vekili 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Bohemians geliyor 

A vust:urya milli takımile 
beraber kalan oyuncu

yu şehrimizde göreceğiz 
Kuvvetli Çek takımı ilk maçını cuma 

günü F enerbabçe ile yapacak 

Bohemiana'ın 1;1 berabere 'lialdığı 
l,Silavyanın meşhur iki oyuncusu 

flani~ka ile SvoboJa 

"Geçen pazar Avustury• milli ta• 
kımile berabere kalan oyuncuyu ıeh
r.İmizde güreceğiz1, deyince yanlıı bir 
ıey yazdığımıza hiikmetmeyiniz. 

O pazar, Avusturya ve ÇeTı: milli 
takım.lan on binlerce seyirci önünde 
Viyanada karşılaştı. Malfundur ki 
~ek milli takımı diinya kupası maçla
rında ikinci, Avusturya ise dördüncü 
olmuıtu. Bunun için bu beynelmilel ma
çın Avusturyalılar ve Çekler nezdİn· 
de olduğu kadar Orta Avrupa futboli
le alakadar milletler nezdinde de bü
fiik bir ehemmiyeti vardı. 

llk devre 2 - O Avusturyalılar 
lehine neticelendi. Vaziyet dünya ku. 
pası ikincisi olan Çekler hesabına çok 
fena idi. Avusturyalılara mağlup ofa
caklardı. Avusturyalı seyirciler ilk dev
renin bu neticesinden son deı·cce m('"'n .. 

,(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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İş Bankası kum
bara ikramiyesi 

j Celal Beyin 
Ispartada nutku 

!HARİCİ HABERLERi 
(Başı 1 inci sahifede) 

8. ler kazanmışlardır. 
Yüz lira kazananlar 

Yüz lira kazan 
7422 Beyoğ : undan Sourla H, 2037 A· 

danadan Muazzez Emin H. 430, Adapa· 
zarından Melahat Hüseyin H. 35155 Is· 
tanbuldan Galip Bey 7324, lzmirden La· 
mia H. 4208 Adanadan Ali Şaban B. 
24763 lstanbuldan Saffet, Om..- Bey, 
154 Galatadan Nadide Zeki H. 73 Bey· 
oğlundan Ane H. 3537 Ankaradan Ali 

(Başı 1 inci sahifede)' ~ 
Celal Bey dün gülyağı fabrikasının te
mel atma merasiminde :ıu nutku söyle
di ' 

· Sofga mülakatının neticeleri 

·Bulgarlarla Yugoslavların 
arasında ihtilaf kalmadı 

" ismet Pa!!'I hükiimetinin sanayi 
prog,-amında mütevazi bir yeri olan gül 
ya[i'ı fabrikaslnın bugün temelini atıyo
ruz. Mütevazi kelimesini bilerek kulla· 
nıyorum. Diğer yaptığımız iılere naza
ran fabrikanın maddi kıymeti asla on• 
!ardan geri kalmış değildir. Gül yağcı. 
!ık, memleketimizin muhtelif yerlerinde 
baı göstermiı, Bursa,. i sparta ve 1surdur 
mm~akalarmcl oldıftu gibi. Fakat bu· 1 
gün İnhitata u~ramıı denilebilir. Buna 
ıebep dış ticarette aranan teknik eıaılara 
riayet edilmemiı o~masıdır. Alıcılar biz· 
den daima temiz mal almak istiyorlar. 
Ve her sene değişmiyen tipler arıyorlar. 
Bunlar modern ticarette teknik esaslar• 

Portakal nakliye ücretleri indirildi 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Dörtyol Ticaret odcuı namına bugün 

şehrimize bir heyet gelmiş ve navlun ve ambalaj meseleleri lıakkında 
odanın bazı temennilerini havi mazbatayı T ürkolise vermiştir. Bu le • 
mennilerin İsalı temin edilmiştir. Devlet demiryolları portakal sandıkla
rının nakliyesini Dörtyol. Haydarpaşa arasında 15 tonluk bir vagon i· 
çin son tenzilatlı tarife olan 300 liracl'an 175 liraya indirmiştir. Kereste 
için vahi talepleri de temin olunmuştur. Dörtyol, henüz devlet şiirasın • 
dan geçmemiş olmasına rağmen portakal istandardizasyonu için hazır· 
lanmış olan nizamnameyi bu seneden itibaren tatbik etmeği kabul et • 

Galip B .• 
Eli! lira kazananlar 

241 Konya Mahir Nuc. B. 247 Edre· 
mit Hamdi Bey, 8121 Ankara Mebrure 
H., 489 Kadıköy Nermin Nazim H., 866 
Tarsus Musa B. 507, Utak Mustafa B. 
8088 Beyoğlu Vahraın ef. 44022 lstan• 
bul Zerrin Necmi H. 224, Antalya M. Sır
rı B., 2323~ lstıa• bul Hasan Raif B. 
42;8 Adana Mehmet Mustafa B. 4153 dır, Gül yağctlığunı?,' bir servet vasıta· 
At:k>ra Berki Rağip B., 40641 htanbul il olarak kullanmak için bu değiımiyen 
Nemli Zarııun 8. 50725, lstanbul Hü- esasiı prensiplere bağlanmak iazım ge-
•eyL1 Muammer B., 13339 lstanbul Hal· lir. Biz bütün ihracat maddelerimizde 
dun Ga~ip B., 8392, lzmir lsmail Hakkı istandardizasyona gitmek mecburiyetini 
Bey 7201, Beyoğlu Şiıman oğlu H. duyuyoruz. Bunun ihracat &uıayiindo 
12.ilG, Ankara inayet Bilal H. 9184, ilk modeli ve tecrübesi olmak üzre gül 
ı\nk ·ra. Semahat Şefik H. 1163, Beyoğlu yağı fabrikasını kuruyoruz. Tespit ede-
Oz.:lemır Necdet B. ' ceğimiz muayyen tipe sonuna kadar aa• 

On l:ra kazananlar dık kalacağız. Ahcılarm her sene aynı 
~11 Ankaradan Bahriye, 2831 Adana- tipte mal a~acaklarmdan emin olmaları 

dan S~reyya ~evket, 26511 lstanbuldan için İcap ederse hükiimetin garantisinl 
1\1,•z:ıfrer Basrı, 25571 htanbuldan Tev- de bu iıe bağlıyacağrz, 
hıdo Sami, 6355 lzmirden Şeher Samimi, 
255)1 l • tonbaldan Mustafa lbrahim, 
3 ~alatyadan Gok Alp, 517 Ankaradan 
H aidyc Supbi 49210 lstanbuldan ilhan 
195 Eski~ehirdcn Mediha, 43i70 lstan· 
buldan Tarkan Siri, 6555 lzmirden Me
le'<, 11447 Ankaradan ağa Hüseyin, 
lB24 Bcyoğlundan Korsenik, 721 Uskü· 
d3. d ın Bedri Cemal, 4087 Bursadan 
Nccm>h:ı Tevfik, 2t02 Samsundan Ri
za Faruk, 3()002 htanbuldan Vahide 
ı\ptuli~h, 38426 lstanbuldan lsmail Ha· 
san, 42488 lstanbaldan irfan Aptulreza, 
7S20 Beyoğlundan Evantiya, 2055 Sam. 
•undan Eı dal Aptullah Halis, 4151 An. 
kar .• cla~ Sebahat Ragip, 16110 Anka
rac/a.> Suna M liha, 10105 lzmirden Meh 
me. Şük:\J, 755 Antalyadan Mu.tala Ke 
mal Z395S lstanbuldan Cengiz Asi!11, 25 
Uzu.,kö;ırüden Aykurt Kerami, 76 ordu 
dan Kemal, 12750, lstanbuldan 
Pcriha,.. 526 Antalyadan Ah· 
met 158)1 Ankaradan Said 5835 
lzmirden Necmiye Mehmet 1465, Ka 
dıköyünden Cemil Necip 1088 Mer. 
sin:Jcn Mustafa 7723, Ankaardan A· 
!illa lh•an 21 l 7, Beyoğlundan Bülent 
3, 1, Ankaradan Fitrat 40672, htanbul 
dan Sabahaıtln lomail 516, Karstan 
Doğan 238, Kadıköyünden Lahika 
355, Bartindan Fikret 5~, Akhisar • 
dan Hakkı Necip 45653, lstanbuldan 
Aziz Nejat 759, Milii.stan Sarah Alha 
def, 18023, lstaobuldan ielıra Nuri 
21228, lstanbuldan Sadun Halit 34976 
lstanbuldan Ha.san lsmail Hakkı 118, 
Ödemiıten Cezmi Musa 27725, lstan
buldan Nazif Mehmet 32798, lstanbul 
dan Ahmet Emin Hiiaeyin 258, Eski. 
şehirden Orhan 38454,. latanbuldan Kir 
kor Tc,kuryan Haçik 4419, lzıınirden 
Mustafa lsmail 33484, lıtanbuldan 
Mile. Nuvert Timuryan 399. Mililstan 
İlya Alhadef 22867, lstanbuldan Mua 
lafa Zeki Mehmet 38276, lıtanbuldan 
Nilüfer Nadi 77, Diyarıhe.kirden M. 
Muzaffer 1737, Bursadan Şevki Tev• 
fik 1634, Kadıköyünden Leyla Vecihi 
3024, Bursadan lamail Mahir 890, Di 
yarıbe.ltirden Fatma Turan ve Mete, 
3386, lzmirden Mediha 9389, Beyoğ • 
!un dan Suzan 592, ErzurumJan İsmet 
Paş~ ilk mektep 165 , Zonguldaktan 
Esat 277, Kadıköyden Seniha 44732, 
lstanbuldan Vildan Muhtar 2251, Sam 
sundan Meral Rahmi 366, Adapa.za • 
rından Can Naci 25270, lstanbuldan 
Mihal Mihalidis 2258, Bunıadan Ner· 
min 256, Mila•tan Bekir Sıtkı 6912, 
lzmirden C. Suhami 496, Malatyadan 
Mehmet l 63, Eski,ebirden Seliihattin 
1316 Kadıköyden Yegane Ali 8765, 
Beyoğlundan Dikl'an 3095, Bursadan 
lsmail Hakkı 654, Mersinden Zeki 
26889, htanbuldan Ester Niyego 1692 
!' ~dıköyden N uriye 264, Samoundan 
S•lma Abdulhak Halis 4033, Beyoğlu , 
Madam Zaruhi 3040, idili 11512, 
Ankaradan Zerrin Ahmet 42883, 
lstanbuldao Orhan 31327, Ja. 
tanbuldan Nejat Rifat Ş024, Ankara.• 
dan Fehjme Mehmet 421, Mersinden 
Neriman 1013, Antalyadan Hakkı 
1994, Bursadan Merih Oaman 44971, 
lstanbuldan Veca.hat Nezahat 23780, 
lstanbuldan Necat-i Zeki 773, Erzurum 
dan Kemal 39372, lstanbuldan Daniı 
Haydar 4 7048, lstanbuldan Fazda 
Fehmi, 50008 btanbuldan Leon Ka • 
rabetyan, 49332 İstanbuldan Mme. 
Salpozo, 1105 BaJ.keoirden Ayhan, 
700 Manisadan Kenan, 536 Oaküdar• 
dan Mayi Vafidis, 990 Eslci§ehirden 
irfan, 4586 Beyoğlundan Mustafa, 
2270 Beyoğlundan Hüseyin, 732 Trab 
zondan Necdet, 339 Üd<üdardan Pe· 
rizat Nazmi, 20310 latanbuldan Re • 
fan Recep, 5541 lzmirden Servet Ri· 
za, 4557 lzmirden Kıymet, 5802 Gire· 
sondan Kurtoğlu Aptullah, 1942 Kon 
yadan lsmail ve o .... an, 3734 lzmir • 
den Sedat, 38432 lstanbuldan 0.-han 
Kazım, 1 7204 Ankaradan Edibe Is • 
mail, 52336 lstanbuldan Hayriye Ali, 
41323 lstanbuldan Orhan Şerif, 11466 
Ankaradan Fahrinisa Mustafa, 7500 
Beyoğlundan Vi91l Kalvo, 17845 l•tan 
buldan Fahrettin Tevfik, 3489 Bur • 
aadan Aliye lbrahim, 1642 Ankara • 
dan Şükrü , 18528 lstanbuldan Me. 
tin felııni, 2:!{1 Galata.dan Nurettin, 
Seyfi 9142. l\eyoğlundan Ester 19597, 
ht•ııbcl<l•Q Özcan Remzi 44713, Is -
tanb.,lc!an Alsayan 16043, lslanbuldan 
Zor<in 6398, Beyo,hmdan Vedia 32!120, 
l.tanbuldon Hasan Rıza Mustafa 14542, 
AnkJrad•n M~hmet Aptullah 370 Ba-. , 
lıkesırde.1 Hayı-iye 14897, lstanbuldan 
S·.bahattin 2470, Beyoğlundan Celal 
6788, Beyoğlunılan Halet 15323, An • 
karad•n Melin Safa 52200, lstanbul • 
dan Behzat 8026, lzmirden Feri dun lb-

Az önce "fabrikanın manevi diğeri 
diğerlerinden asla geri kalmış değildir, 
dedim. 'Bizim nazar.mızdaki büyük kıy: 
meti, izah ettiğim bu prensip noktasın .. 
dandır. Gül yağcılarından hükiimetin bu 
ıamimi arzularına muzahir olmala:rını 
bekliyoruz. Bu muzahareU hem kendile· 
rine refah getirecek hem de dış ticareti• 
mizdc ehemmiyetle mevki alacakt;r, h· 
partanın mevkii buna müsait olduğu j .. 

çin bu teşeb(>üsü burada aldık. Eğer ra• 
porda da zikredildiği gibi iş inkişaf eder 
ve sanayün de ümit ettiğimjz, hatta e

min olduğumuz kudreti ticariyesini de 
göstmneğe nruvaffak o'abilirsek bu fab. 
rikaları gü[ i•tihsal ırunllakalarında co
ğaltmak istiyoruz. işin teknik kıs=;.da 
behemehal muvaffak olacağız. Harici ti. 
caretinde de b~r çok ra.kipierimiz arasın .. 
da sıkışarak yer almak suretiyle gül yağ 
Jarımızın sürümünü temin, it~bar ve hay. 
siyetini İade edeceğiz. Bunda muvaffak 
olabilmek için şuur ister ve bilhassa 
maksada sadakat ister. Alakadariarın bu 
temiz muhitte çalışan müstahsillerin bek· 
lenen Sadaka'.i eöstereceklerinden cmi .. 
nim. Su halde bütün engelleri yıkmak 
kudretine-malik 6ulunuyoruz. 
Şunu da bilhassa söylemek isterim: 

Fabrika iiç milli müessesenin limited tek 
!indeki müşterek te:ıebbüsleriyle kuru· 
luyor. F abrikanm bu §ekil de fesisinden 
maksat bu iıte daha fazla vakt lnybet
memek arzusudur. Takibettiğimiz gaye 
bu teıebbüsün bütün kar ve taidelennin 
mı1stahıile ait olmasıdır. Bunun için fab
rika işler bir hale gelince gül yağcıların· 
dan mürekkep olmak üzre Ueşlcil edile
cek müstahsiller kooperatifine devrolu
nacaktır. Fabrikanın teineli atılırken 
yüksek nüfuz ve görü~ü ile bizleri dai
ma en doğru en verimli istikamete ıev
keden ve :·arabcı lr.:uvvefiyie bizim için 
bizzat fey ·H b:r illiam kaynairt olan da
hi önderiı_ . c: hakkında izhar buyurul:ın 
derin bağlılı~a ve samimiyete ve mem .. 
leketin bayrrlı işlerini, bütün iıtirhatini 
bir tarafa bırakarak bilfiil yapan ve ya. 
kından takip eden değerli Başvekilim 
hakkında pek yerinde olarak söylenen 
güzel •Özlerle naçiz şahsun baklandaki 
duygulara l':şekkür ederim. 

Ispartalılar, çalı!ma zamanı gelmiıtir. 
~atta geçmek Üzredir denilebilir. Şim. 
dıye kadar hep müşavere ve konsultıu
Y?n yapıyorduk. Artık vatan isabetli teş• 
hısler koyarak çalışmayı emrediyor. Bu 
vatan emiine aş'k ile, heyecan ile koıma
hyız. Bizim gÖrdÜğümüz refah yolu 
muvaffakiyet yolu budur . ., ' 

İtalyada 
Talebelere verilecek fa· 

ıist askeri terbiyesi 
ROMA, 1. A.A. - Askeri nezaretler• 

le maarif nezareti ve laşist leıkilatı ara·J 
sında irtibat vazifesini görecek olan ma• 
kama ''askerlik ihzar ve ikmal müfettiı·/ 
liiı;., adı verilmittir. Bu makam dogru" • 
- - ~ D ' """ dogı-uya uçe ye tabi olacaktır. Mü· 
fettiştiğe ordu kumandanlarından, cene-

1 

ral Grazioli tayin eclilmiıtir. 

rahim 18761, lstanbuldan Hüsnü Meh· 
met 4821, Beyoğlundan Eliı 21395 
lstanbuldan Meliilıat Fahri 1850 Ka '. 
dıköyden Kerime 833, Diyarıbeİcirden 
dr. Kemal 4372, Adanadan Erdoğan 
lsmail Hakkı 26191, lst.ınbuldan Vah· 
ram ~ellikyan 9225, Beyoğlundan 
Agavnı 7298, Ankaradan Fabrettin 
9224 lzmirden Özdemir, 398 Milastan 
Jak n. p. Avram Kap .. tulo, 20758 lı • 
tanbuldan Nesimi Turgut, 739 Üıküdar
dan Osman Niyazi, 6527 lzmirden Yü. 
•uf Talat, 25893 lstanbuldan Cemal 
lsmail, 336 Adapazarmdan Feridun Fik
ri, 429 Adapazarından Kemal, 46293 
lstanbuldan Saffet Tevfik , 4100 Ada. 
nadan Hidayet Cemal 8614 ı ,_, 
D . K 1 , zmn-uen 
avıt o en, 245 Karstan Mustafa Ke-

mal, 12379 lstanbuldan Şevket Faik, 
35755 lstanbuldan Necdet, 41200 la • 
tanbuldan Ferhan, 52683 lstanbuldan 
Enis Vecdı, 146 Antalyadan Mehmet 
Emin, 323 Ma!atyadan Behçet 201 
Ordudan Siranuı:,, 5862 Gires~ndan 
Temel Ali, 1303 Mersinden Mümtaz 
31420 lstanbuldan f"lacer Eşref, 30ı7 
Samsundan Hasan Adem 1471 Kadı • 
köyden Rülmı<ttin, 1634J Ankaradan 
Hüseyin Mehmet, 8579 Beyoirlundan 
Muhsin, 9349 Ankaradan Orhan Yol • 
maz Bey ve bannnlar. 
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M. Y evtiç, M. Georgief, Bulgar dahiliye nazırı 
Kral Aleksandre Hz. Sofya sey· 

yahatinden doğan feyizli neticeleri anlahyor 

Yugoslav Hariciya Na:r.ın ve Bulgar 

BELGRAT, 1 (A.A.) - Kral ve 
Kraliçe, M. Y evtiç ve maiyetle• 
rile beraber dün ak~am buraya 
döıunütlerdir. Gazeteler, kendilerinin 
Bulgarislana vaki olan seyahatlanna 
sayfalar dolusu yazı huretınıek!e de
vam ediyorlar. Bu seyahatin, Balkan· 
lann ilerisi için çok mühim, tarihi bir 
hadise olduğu kaydediliyor. 

M. Georgief'İA beyanatı 
BELGRAT, 1 (A.A.) - Yugoslav· 

ya hükUmdarlannm azimetini mütea
kıp, Bulgar Başvekili M. Georgief, Yu 
goslav gazetelerine vi.ki olan beyana 
tında, iki .kardeş milletin aralarını 
açan meşum ihtilaf devrinin artık biia 
bütün kapandığını kaydetmiştir. Bun 
dan böyle onların u.zlaşınasına hiç bir 
engel, hiç bir güçlük kalmanuştır. 

Neler gÖriİ§Üldü 
SOFYA, 1 (Milliyet) - Evvelki 

akşam, Başvekil M. Kimon Gorgief, 
Onion kulüp'te Yugoslavya Hariciye 
nazırı M. Y evtiç ıerefine büyük bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette bütün 
nazırlar, eski nazırların birçoğu, Tür 
kiyenm Sofya sefiri Ali Şevki Bey ve 
bütün diğer ecnebi sefirleri bulwunuı 
!ardır. Ziyafet saat on buçuğa ka-da.r 
devann etmif ve bundan sonra Bulgar 
ve Yugoslav gazetecilerlle ecnebi ga• 
zeteleri muhabirleri M. Y ""tiç ve Bul 
gar nazırları tarafından kabul eaıı· 
mişlerdir. M. Yevtiç gazetecilere yap 
tığı beyanatta denıiştir ki: "Sizi ala. 
kadar eden bütün meseleler resmi teb 
liğ<le yazılmııtır. Biz biç bir şeyi giz. 
leyecek değiliz. Tebliğin muhteviyatı 
bizim faaliyetimizin bir neticesidir. 
Her iki hükiimet te, aradaki bütün 
manileri ortadan kaldıraark, başla • 
nan teşriki mesaiyi devam ettirmek 
·için kat'i karar vermiılerdir. Burada. 
muhtelif meseleler mevcuttur. lleride 
ki müzakerelerin de her iki hükumet 
tarafından ayni ve daha iyi bir ha • 
va içinde yapılacağına emin.iz. 

Pasaport meselesi hususunda kar
şılıklı münasebetlerin ve ticari rabı· 
laların inlci~afı için münakalat ve t.i • 
careti alakadar eden sahalarda müm· , 
kün olan her §CY yapılacaktır. 

Vidinle Zayçar'm demiryolile bir
leıtirilmesine gelince, bu mesele hem 
bizi, beon de aizi alilkadare eder. Biz 
Vidinle N~otin'i, Kumanovo'yu hu- ı 

<lut ve K&tezille bağlamak istiyoruz. 
F aka.t bunlar daha. ziyade teknik ıno 
selelerdir. Ben, yalnız Y ugos)avya ve 
Garple değil, Adriyatik denizi ile de 
rabıta tesisinin lüzumlu olacağını zan 
nediyorunı. Bunların mali meseleler • 
den olduğunu da ilave etmeliyim. Bun 
lan biz değil, ancak bükiimetlerimiz 
halledebilir. M. Yevtiç 'varılan mü~ 
neticeler nedir?,, aualine gülümseye • 
rek ıu cevabı vermiftir: 

- Halkı görüyorsunuz. Her iki 
memleket balkı da aevinç içindedir. 
Bütün meselelerin zamanında ve iyi 

Başvekili bir otomobilde Salyada 

bir şekilde halledilmesi, her iki bü • 
kiimetin kabiliyet ve iktidanna bağlı. 
dır. Bulgar Dahiliye nazırı M. Midilef 
matbuat mümessillerine şu beyanatta 
bulunınuştur: ''Yugoslavya hükümdar 
!arının kabul tarzından çok memnu • 
num. Dahiliye nazırı sıfatile bütün 
memleketten aldığını haberlere göre, 
Bulgar milleti Yugoslavya kralı ile 
kraliçe Mariyanın misafirlikleri ha • 
berini sevinçle karşılamıştır. Bunun 
yarın ve istikbal için ilk adını olduğu 
nu zannediyorum, Çünkü bulundu • 
ğuımuz yerde kalmıyacağız ve kalma· 
malıyız. Daha ileriye doğnı gidece • 
ğiz.,, Dahiliye nazırı, Makedonya te+
kilatı hakkında so<ulan şuaJe demiştir 
ki : " Biz:m proğramımızda büt:.in mem .. 
lekette d~vlet haklmiyet!ni tesis etmek 
esası vardL Biz bunu yapUk. Arttık gay· , 
ri kanuni Makedonya teşkilatı namile bir , 
teşkilat mevcut değildir. 

Hediyeler ve niıanlar 
SOFY A, 1 (Milliyet) - Yugoslav• 

ya kralının ziyareti münaaebetile M. 
Y evtiç, Saray nazırı M. Antiç, Y ugos
lavya kralının yaveri M. leçmeniç, 
sa.ray m.arep.li Ceneral Dimiırieviç'i 
bir takını hediyelerle ve Yugoslavya 
kralının yaverleri, Yugoslavya sefiri 
ve ataşamiliteri ve sefaret katipleri 
Bulgar kralı tarafından muhtelif de· 
receden medeni ve aekeri hizmet ni • 
~arile taltif edilmişlerd1r. 

Ecnebi gazetelerin ;yazdıkları 
SOFY A, 1 (Milliyet) - Ecnebi mat 

buatı, Yugoslavya kralının Sofya ziya. 
reti hak.kında yazılar yazmakta de • 
vam ediyorlar. "Kurentul" iaimli Ro
manya gazetesi, Yugoslav rnilletinin 
hiç bir ihtiyati kayda lüzum görme • 
den Bulgari•tanla anla§ma istediğini 
yazıyor. Bu gazetenin aldığı haberle• 
re göre, Sofyada yapılan müzakere • 
!erde iki memleket arasındaki ihtilaf· 
lı meselelerin h<ılli için ameli kararlar 
alınmııtır. 

"Norodui !isti" adlı Çek gazetesi, 
Bulgaristanla Yugoslavya arasında, 
yakl'41'1arun inkitasız bir ıekilde de
vam ettiğini ve Kral Alekaa.ndrın te
§ebbüsünü takdir ederek Slav birliği· 
nin iatikhaline büyük ümitlerle baka. 
bileceğini kaydediyor. 

"T em.ps,, gazetesi, bu münasebetle 
yazdığı bir ba§lllaaklede diyor ki: 
(Bulgariatanla olan mukareneti kuv• 
vetlendinneğe, Yugoslavya Balkan rni 
aakmdaki müttefiklerile hemfikir o • 
)arak hareket etmiı oluyor. Sofya ile 
Belgrat arasındaki miinaaebetlerin iyi 
!eşmesi, Sofya ile Bükreş, Ankara ve 
Atina arasındaki münasebetler üzerin· 
de de hızlı a.kialer basıl edecektir. 

Böylece herhalde Bulgaristan, 
her cihetçe arzu edilen ve ıeref, i&tik 
lal ve milli hayatına aala halel gel • 
meden, böyle müsait bir zamanda Bal 
kan rniııakma kat'i oluak ittirak et • 
mek için oerbestçe rıza göaterecektir. 

_, 

Alman_qada hasat ba.11ramı 

M. Hitler ve M. Göbels 
birer nutuk söylediler 
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M. Göbels diyor ki: Füber im, yekpare bir çelik 
gibi 66 milyon Alman peşinizden ~idiyor 

HANELN, l. ::'>.A. (Alm .. nyal_ - Bir l gidiyor. Siz, köylüden, işçiden ve asker· 
dağın yamacında toplanmış 70,0011 köy. den bir de,Je'i kurdunuz.,, 1 
!ünün buzurile kutlulanan "hasat hayra· Bu nutuktan sonra, köylü bir kadın, , 

miştir. 

Almanya en çok Türkigeden 
ithal edecektir 

mal 

"ANKARA, 1 (Telefonla) - Alman hükumetinin 24 Eyliilden iti
baren Almanyaya vahi olacak ithaliih mütekaddim müsaade usulüne 
bağladığı maliimdur. lzmir, Alman Ceneral konsolosu tarafından bugün 
Türkolisine gelen bir mektupta Türkiye ihracatı için Kl·earing anlaşma· 
sı akdinden beri gösterilmekte olan hususi kolaylıklar ve muamelenin 
umumi rejimden hiç bir veçhile mu tazarrır olmayacağı teyit edilmiştir. 

HAMBURG, l (Hususi) - Doktor Şaht Alman ithalatçılarını top
layarak meali '?::~hrem kala~ ~azı tavsiyelerde bulunmuştur. Almanya· 
nın en fazla maı ıthal etmesı lazım memleketler meyanında Türkiyeyi 
bilhassa işaret ettiği haber verilmektedir. 

Ankara belediye aza namzetleri 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Ankara belediye aza namzetlerini tes 

bit edecek olan fırka teşkilatı yarın sabah Halkevinde bir toplantı yapa· 
caktır. 

Nafıa başmühendis/eri arasında 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Samsun Nafıa baş mühendisi Meh. 

met Nuri lzmir Nalia baş mühendisliğine, iz.mir Nafia baş mülıendisi 
Nuri lsmail lstanbul Nafia başmühendisliğine, lstanbul Nafia baş mü • 
hendi~i Cev~~t Bey Erzurum Nafia başmühendisliğine, merkez şoseler 
bfZpnuhen_tf ısı Jl.ı~zı Muhtar Sivas Nafia baş mühendisliğine, Sivas Na 
fıa ba~. muh~n_dısı Asal, Bursa,, N_,af ia baş mühendisliğine, Bursa Nafia 
b"! mu~endısı Behçet Beyler Xuta hya baş mühendisliğine tayin edil . 
mışlerdır. 

Matbaa kağıtları serbest kontenjen 
listesine alındı 

ANKARA, 1 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti gümrük tarife 
k~~ununun 328 A pozisyonuna dahil kesilmiş ve kesilmemiş matbaa 
kagıtla~ının F serbest ~ontenian lis lesine alınmasını kabul etmif ve son 
kontenıan kararnameııınin üçüncü maddesine şu fıkrayı eklemiştir. 

"lktısat Vekiileti bu kararname ye bağlı T listelerini müzakere ~eya 
m:-laşma "!uhaberesi halinde bulun.an memleketlere anlaşmalarını tes • 
hil ve tes~ maksadile k18men veya tamamen serbest bırakabilir.,. 

I spanga kabinesi istifa etti 
MADRIT 1 ( A.A.) - lspanyei-kabineııi istifa etmiftir. 

Fa ·iste bir düello 

Sabık bir nazırken
Meclis reisimiz 
Ve iki Vekilimiz 

disini tokatlıyan Dün Ankaraya vardılar, 
adamı yaraladı pek çok zevat 

SEN MALO, 1. A.A. - Paristeki s tarafından karşılandılar 
§ubat hadiseleri esnasında Daladiye ka· ANKARA , 1. A.A. - B. M. Meclisi 
binesi iizasmdan bulunan M.Gi Laşambır Reisi Kazım Paşa Hazretleriyle Harici-
geçen gün, Paris istinaf mahkemesinde, ye Vekili Tevfik Rüştü, Dahiliye Vekili 
M. Jak Rönuven den bir tokat yemiştir. Şükrü Kaya Beyefendiler bu sabah 
Bu sebepten, dün, aralarında bir düello ş~hrimize dönınüşler ve istasyonda Ve-
olmu§ ve M. Rönuven yaralanmıftır. kıller, mebuslanmızla riyaseticumhur u-

1 m~ katip vekili Hasan Rıza, Başyaver 
Sen Malo ihtiyat zabitler birliği reisi Celal Beyler ve Vaşvekalet mÜ§teıarı 

sıfatile M. Gi Laşambır'a · şa"iıitı.... eden hııs~•İ ~em ~üdürü, hariciye, dahiliy; 
ceneral Bari/elemi bu reislikten istifaya veki'ılcUcrı erkanı, umum jandarma ku-
mecbur edilmiştir. mandam, .. A~":'.""a valisi, emniyet işleri 

Japon malı 
lngilterede ufak tadilatla 
İng'iliz malı diye satılıyor 

LONDRA, 1. A.A. - Daily Herald 
gazetesinin iftasma ıelıi.hiyettar bulun· 
du~u !Qydı ile, ve~d;A'io ,ıubere göre, Lan• 
kaıayır firmalarından bazıları, ufak te
fek l<aılilıi.ttan sonra lngiliz malı olarak 
&atılan mühim dl:fklarda Japon mallarını 
yeniden ihraç etmektecfırler. ı!!lUıassa 
ham keten bezi Japonyadan çok ucuza 
a!marak lngiltereden müıtemlekelere ve 
Dominyonlara sevkedilmektedir. 

M. Çaldarisin mühim 
beyanatı 

ATINA, 1 (Milliyet) - Başvekil 
Mösyö Çaldaris matbuat mümessilleri· 
ne beyanatta bulunarak yarınki salı 

gününe kadar bükiimetin notuna mu
halefetin cevap vermesini bekliyeceğiııi 
'Ve anlaşmak için muvaffakıyet hasd 
o"?adığı takdirde yeni intihaplar yapa· 
cagını ve yahut Reisicumhur intihabı· 
ru gelecek nfoana talik ederek ayan 
m~ırinin lağ1rına yürüyeceğini söyle
mıştır. 

-o--
Müthiş bir fırtına 

umum muduru, Ankara emniyet müdii· 
rü ve daha hrr çoİı: zevat ve halk tara
fın dan karşılanmıtlarda. 

--o--

Birinci umumi müfettişlik 
asayiş müdürlüğü 

ANKARA, 1 (Telefonla> - Birinci 
umu.mi müfettiılik asayiı müdürlijğüne 
tnii!kiye miifettiılerinden Niyazi Bey .. ,._, ' 
uuobarat müdürlüğüne de Dahiliye 
vekaleti hukuk müıavir muavini Bur
han Bey tayin eclilmipir. 

Adliye tefrik heyeti 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Adli. 

ye tefrik heyetini teıkil eden temyiz 
azalan bu akşamki trenle Eskiıehire 
döndüler • 

Afyonda zelzele 
AFYON, 1 (A.A.) - Bu aaba.!ı 

6,30 da hafi.f bir zelzele olmuştur. 

Haydutlar 
-o-

Amcrikada bir lokantada 
kanlı arbede çıkardılar 
SZ°ı'I JAKOP, (Amerika) ı. A.A.

Buradaki lokanUalardan birinde bu sa
ba~ ç>kan kavgada dört kiıi ölmiıthir, 

uazı haydutlar lokantacıya t'"rr t 
~ _,. uze 
ı .. ışler, o da baydutlarm baJını ld- .. 

ffiı,, na M. Hitler riyaset etmiıtir. Bay· M. Hitler'e buğday, çavdar, arpa, mısır 
ram yerine 80 tane, kocaman oparlör başakları ve ömür ol!:ı dallarından yap· ı VELL1NGTON, (Yeni Zelanda), 1. ı 
lionıriuştu. ma bir çıt.eni< vermiştir. A.A. - t;ok şiddetli bir futına V aırara· ı 

Ziraat nazırı M. V al ter Darre, 200.000 Arkasından, kürsüye çıkan devlet rei· 1 • pa nahiyesini silip süpürmüştür. Demir• 
kadar aylağa iş tıomin eden yeni rejimin si, hazirunu selamladıktan sonra, yüz· ı · yollar münakaiah durmuştur. Telefon, 
çifçilik siyasetini metetmi~tlr. binlerce ki§inin hiçbir ayn maksat güt· telgraf ha.darı bozulmuf, yollar, y:kılan 

Bunda- o;onra SÖ?: ala".1 propa.ğanda meden Hanefne gelişlerini franıız. mat- ağaçlarla kapanmııt1r. Evlerin cl\mları 
nazırı GObr.ets, hulasatan şunu demiştir: buatının ibtımal ki yanlış tefsir edecek· ı kmlmış, damlar uçmuş, mahsul büyük 

.. . fürcr'ı.m, h:..va di:tılga.•~rile birbjr(eri- lerini söylemiş ve betbinane mülahaza.. zarar görmüştür. 
ne bağlı 70,000 köyü kendilerine şeref. !arda bulunmuştur. -----
terini iade ettiğiniz ve Vaymar hayale.. · " 'Biz, demişlir, •kuvvetli olmağa mül1· 
tinden ve Demokrasinin saçma sözle- tacız. Bizler, ileri gitmit bir itin değil, ı 
rindt\n onları kurtardığınız için, size iflaı etmiş bir müessesenJ!1 mirasçıla· 
milletin m;nnettarlığ,nı beyan ediyorlar. rıyız. Ancak, Alman milleti kendi kudrt:· 

Furer'im, yekpare bir çe!ik kal,bı gi- lôni anlamı§!ır ve vazifesini çok eyi bil· 
bi b!rleıik 66.000.000 Alman pcıinizden mektedir. 

İngiliz işçi konferansı 
LONDRA, 1. A.A. - lngiliz i,çi fır. 

kasının konferansı bu sabah iki milyon 
hayı lemsi! eden 800 murahhasın huzu. 
ru ile açılmııtır. 

.• B • o urmu 
tur. unun Uzerine öç almak iıtiycn 
haydutlar, o•ilüaki müıterileri:len ıkisiru 
vurmuı d"ger ikisini de ağırca yarala
mışlard,r. Lokantacı, bunlardan b:rinı 
dahayere sermiı ve İıaydutlar hiçbir 
§ey a.amadan savuşmuşlardır. 

--·--
Paristc bombalar 

PARIS, 1. A.A. - Dün akıam, eski 
Ru• muhariplerine ait bir binad~ bir 
bomba patlamııtır. Olan ve yaralanan 
)oktur. 
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ltlCLE~ 
Belediye intihabı! 
intihap ve yeni tabirle aza seçi· 

mi her yerde en mühim hadiseler· 
dendir. Muhtelif fırkaların muhte 
/il namzetleri arasındaki mücade· 
lenin şiddetine göre alına':' ne~~e 
de o nisbette hararetle tesıt edılır. 
Bizde, bazı Avrupa memleketle • 
rinJe olduğu gibi bir ıürü fırka 
yoktur. Tek fırka şekli iııe. bi~ mem 
leket için en sükıinetli fekıldır. On 
dan dolayı bizim belediye İntiha· 
bında hatta mebus seçiminde mü
cadele olmaz. Olsa olsa bu müca· 
dele nameztlerin ilk ve dahili seçi· 
/isinde ha/il bir hareket halinJe 
b~lirir. Onun için biz, bafka mem
leket:erde olduğu gibi: 

- Acaba hangi lı.rka kazana • 
cak? diye ta.alanmayız. Yalnız: 

- Acaba hangi namzet kazana· 
cak? diye ulak bir merak edebili
riz. Lakin bu merak hiç bir zaman 
namzet erin kendilerini merak et· 
tikleri kadar değildir. Ancak: 

- Aza seçilmesem bile yedek 
olurum ya! T eselliıi bu geçici me· 
raka ~u katabilir. 

Bütiııı bu ıükıinet içindir ki; 
rah-t rahat bayraklanmızı çeker, 
net ceyi emniyetle bekliyebiliriz. 
B01ka, he:e Fransa, Yunanistan 
gibi tiirlü türlü lırkalann çekif • 
me/erine ııaiıne olan memleketler· 
de belediye intihapları bazan ile • 
rideki mebusan intihabının rengi· 
ni haber vermeıi yüzünden mem • 
leket için kah sevinç, kah endife 
ile karfılanır ... Bizde pilıür böyle 
şeyler olmatlığından bir milli ha· 
dıse u.' n belediye seçimini rahat 
rahat kutlular, evlerimizi donah -
rız. Ya.nız geçen mecliste aza iken 
bu ıene namzetler arasına girme
yenlerden bazıları belki bu sevinç 
alametlerinden kufkulanır ve ken· 
Ji kendilerine : 

- Yahu! Bu kadar zaman hiz
met ettik te bak bir kere, fU lstan
bullulara! Bizim ipmiz bitti diye 
fehri donatıyor, hanJise sevinçten 
gôbek atacak! diyen olabilir. La • 
kin bu bir kuruntudan ibarettir. /s. 
tanbu.İular giden pehir meclisin • 
den hiç te şikayetçi ve bizar değil
di er. Geleceğin de kimlerden mü· 
rekkep olacağı dalıa belli değildir. 
Onun için bu bayrakları ne giden
ler, ne de gelecekler kendilerine 
mal etmemelidirler. Bu şenlik inti 
hap şenliğidir. Halkın medeni hak 
kını kullanaibldiğine sevinmesi • 
dir. 

Nüfus cüzdanlarının kıymeti 
Her şey bir işe yarasın diye ya

pılmış yahut yaratılmıştır değil 
mi? Azadan tutun da avadanlığa 
kadar hep böyledir. Bu arada nü
fus cüzdanları da bir adamın kim 
olduğunu göstermek için ihıla e • 
dilmiştir. Nereye gitsenüı paMımz:ı 
ve hüviyetinizi ancak bununla iı -
bet edersiniz. Hele pmdiki yeni ve 
resimli ciızdanlar artık bir adamı, 
hüviyetinde hiç piphe edilemiye • 
cek kadar anlatmaktadır. CeJ,ıele
lim bu cüzdanlar bizim poıstaha • 
nelerde makbul birer vesika değil
dir. Söylediğimi bilerek ıöylüyo • 
rum: Devletin, kendi tebaasımn 
hüviyetini isbat için eline verdiği 
resimli beylik vesikayı poatahane 
tanımaz. Nasıl olur? demeyin! 
Anlatayım ... 

Bir yerden bana para geliyor. 
Malüm ya! Para geıhken (lstan -
bulda Ali ağla Veliye) diye gel -
mez. Bir adrese gelir. Mesela ba
na: (lstartbulda Anf-"ra caddesin
de Milliyet matbaasında Felek) 
diye gelir ... • Söz aramızda kimse
den metelik geldiği yokya! Lôlını 
ediyoruz; • hemen poatalıane bu ad 
re.İme bir ihbarname gönderir. 
Ben de bu ihbarnameyi hamilen 
pwtahaneye giderim. Bana .arar -
lar: 

- su kimsinüı7. 
- ElenJim, ben fU adamım!. 

der, nüfus cüzdammı gösteririm. 
Ustünde ramim yapıflk ve ~nde 
adım ıanım yazılıdır. Lakin poıta 
hane bunu kôli görmez; ile: 

- Postabanede bir tanıdığınız 
yoha bu kağıda imzanızı ahnız 
VE hüviyetinizi tasdik ettirin! der. 

Ben ısrar ederim: 
- Elendim! Etimde devletin 

verdiği şu vesika var. ölümüz, di· 
rimız bununla isbat edilirken siz 
neden kabul etmiyorsunuz? .. 

Bu soze akan ıular dunı, lakin 
PGıtahanedeki memur durmaz: 

- Evet amma nüfus cıizdanınız 
da bu paranın geldiği adresiniz ya 
zılı değil ... Onun için veremeyiz; ... 

Ben gene ısrar ederim: 
- Canım elendim! Nüluı cüz· 

daııına adresim yazılmaz;. Hem ya 
:ıılsa da ora.ı benim oturduğum 
~ değil, çalıftığım yerdir. Hiç 

We fey olur mu?. 
BeylıaJe uıhmet! aınmaler. Yo 
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EKONOMi 

Türk - Yunan 
Ticaret anlaşması 

-o-

Müddetin uzatıldığı 
• darlara bildirildi 

ali-

Müddeti biten Türk Yunan tİoa· 
ret anlaşması Tetriniaaniy-; k:a~ar. U• 
zatıluut ve alüaadrlara. böldırıl~.ıt. • 
tir. Ticaret itilifının yenılenmeaı IÇID 
yakında Ankarada müzakerelere bat· 
lanılacaktır. Türk• Yunan ofilİ, bu mil 
naaebetle hazırlayacağı raporu te&bit 
etmek Üzere peyteJDbe ~nü toplana 
caktır. Mütterek ofisin bu i9timamda, 
bazı tacirlerin ihracat me1eleleri üze 
rinde yaptıklan müracaatlar da ıöz • 
den ıeçirilecektir. _ 

Esnaf cemiyetleri murakabe 
bUrosu 

Ticaret müdiil:liiğünün l&fvı dola
yısile, esnaf cemiyetleri mürakabe bü 
roaunun odaya merbut olarak çalıt • 
..,.... l&zungeldiği takarrür elmİftir. 
Ancak vilayet vaaıtaaile yapılacak 
muhaberelerde yazılan tezkerelerin 
bir sureti de vilayete gönderilecektir, 

BELEDiYEDE 

Bostancı 
Tramvayları işliyor 

Halkın daha ziyade tram
vayı tercih ettiği görüldü 

Kadıköy • F eneryolu • Suacliye. ~ 
Bostancı tramvayları dün aabalıtan ıti· 
baren işlemeğe başlanııJlır . 

DÜn saD.b 6,5 ta trene ve otobii· 
ae binmek üzerv caddeye çıkanlar ilk 
tramvaym Boıtancıya doğru gjtmek • 
te olduğunu görmüşlerdir. 

Sabahleyin Kaclı:köyüne inmek iıte· 
yenlerin hepıi kamilen tranrvayı tercih 
etmittir • 

Üsküdar tramvay tirketi bu hatta 
dün 10 araba tahaia ettiği için bu mitı:· 
tar az .ııelmittir• Fakat tramvaylar ı ıun
tazam ıervis yaptıkları için ihtiy ıc:a 
lmmen kafi gelmiıtir. 

Kadıköy • Boıtancı lıatbna tahııiı 
edilen tramraylar Avrupadan yeni ıre· 
len vagonlardır. 

Üsküdar tramvay şirketinin Boıı. 
tancı haıttmiı tabsiı edeceii 10 Vag<ı , 

da bu hafta içinde lstanlıula gelecel • 
tir. 

Gece teftişleri 
Seyrüsefer memurları, bundan oon· 

ra, veoaiti ..-ıiyeyi geceleri, ani ola • 
rak teftit ed«eklenlir. c...dai yapı -
lan teftitlerden daha faydah neticeler 
alınmııı.t..ı.r. 

DUkktnları vaktinde 
kapatmıyanlar 

Dii4rk,;,,Lı.,n ııl<tamlan enen ka • 
pamna saati haldmıdaki anre muhalif 
hareket edenlerden, mMıkeme karan 
alınmaluızın, kaza kaymakamları tara· 
fmdan beı lira ceza keailmeai takarrür 
etmiıtir. 

Unkapanı kllprusu 
Unkapanı köprüıünün tamiratı, ge· 

çen aene tahıiaat bittiği için yarnn kal· 
nuştı. Köprünun tamirine t.......,. b&J· 
lanmııtır. 

Harbiye - Aksaray 
Dünden itibaren Harbiye ile Akaa· 

ray arasında yeni bir tramvay servisi 
lıatlamııtır. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından alınan celYeldir) 

1 T. Evvel 934 
AKŞAM FIYAT,ARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtilcrazı dahili 97 Rıhhm 17,75 
1933 Erıani 97 Mümeaıil 49171 
Uaitirk 29,IO ,,. • il 48,JS 

n il 28,311 P 111 e,oo 
" 111 28,50 

ESHAM 

it Bankaaı Naaa 10 
" " Hamiline 10 
,, ,. Miie .. iı lOI 
Tilrki7• Cumllu· 
ri7et BaakaN 58.50 
Tramvay 32 
Anadolu Hiııe 27,45 
Şir. Ha7ri1e 15,50 

ReJi lc11poaıu. 
Telefon 
Terkoı 
Çim .. to 
lttiaaı oiq 
Şark dey, 
Bal7a 
Sark.,_ ... 

2,35 
ICl,Zli 

ıa 
13,25 
U.llO 

G,811 
1.1111 

"' Ç E IC FiYATLAR/ 
Londra 618.75 Prai 19,03.JJ 
Parit 12,03 Berlia 1,97,811 
Nü7ork 80,15 MoakoYa 10,98,2S 
Mili.no 9,27,58 Belırrat 34,1!3,ISO 
C•nre 2,43,157 Varıoq 4,20 
Atina 83,38.25 Buclapeıt• 3,95,14 
Brülcıel 3,J.~.M Madrit 5,80.11 
Amılerdam 1,17.l2 Bilrrq 79.Sl,2!1 
Sofra 65,35 Vi7a11a 4,15 

rulursunu;z; ve onların iıtedilıleri • 
ni yapmaya mecbur olursımuz. Bu, 
sizin itin de memur için de beyhu 
de bir İftir. Fakat bu, böyledir. 
Bir banka nüfus cüzdanile 10 bin 
lira verir, postahane bir metelik 
vermez, zira adr~ yazılı değildir. 
Şu nüfus cüzdanlannı yaparken 
neden bir kere postahane gife me
murlarının fikirlerini almazlar bil 
mem J.i: 

FELEK 

MAARiFTE 

Mekteplerde 
Dersler başladı 

Fazla tehacüm den bazı yer 
lerde yanm tedrisat yapıldı 

lllı melıtep taleben illı ırün meltk,.,en 
fılnyorfar 

iN HiSARLARDA 

Afyon 
Alım satımı 

Morfin derecelerinin ta
yini yakında katileşecek 

Afyon tacirleri dün U)'Ufturucu 
maddeler inhiaannda b:r t•plantı yap· 
mıtlardır. Uyu,turucu maddeler inhi· 
san idaresi umum müdürü Ali Sami 
Beyin riyaset ettıiii bu içtimada, af • 
yon ahın satımlannda kartılqılan mÜf 
külat s~ülmüt, morfin dereceleri· 
nin tayininde mütterek bir siatem ka· 
bul ediım-i lüzmnu teııbit edilmit:ir. 
Bundan batka, inhiaar id.._; tarafın 
dan afyon piyaaasmm buırünkü vazi • 
yeti etrafında taeirlere maliimat ve • 
rilmittir. 

O;rendiğimize göre, afyon alnn sa 
tınılarında birçok miqkülat doğuran 
www fin derecelerinin tayini meedesi 
kökünden haJledilecektir. Bunun için 
idarenin kimyqerleri mÜ~IJ.;?rek bir 
toplantcya davet edilecekl"'.'", ve dere
celerin teııbitinde kabul edılecek eaaı 
aistnı kararlaıtmlacaktır. 

Diyarıbekire 
Tayyare işliyor 

-O·-

Dünden itibaren ilk ve orta mek. b k" d b" 
teplerle ı>aeıerde derslere baııanmı1- Dün de Diyarı e ır en ır 
tır. TaJebe kaydı için yapılan müra • tayyare ,ebrimize geldi 
caatlann henüz ardı arkası ahnmamıı lstanbul • Diyarıbe&ir araamda tay 
olmakla beraber, sınıflarda talebe mev· 
cudu bir hayli yüklü vaziyettedir. Bil yare aeefrleri baılamıttır. Pazar gü • 
haaaa ilk mekteplerin birinci urufla • nü buradan kalkan tayyare ayni ıün 
nna fazla tehacüm vardır. Bu yüzden Diyarıbekire varmııtır. Dün oabaJı la 
dün, birçok semtlerde yarım tedrisat Diyarıbekirden kalkan yolcu tayyare 
yapılması zarureti ha.ıl olmUftur. ilk ai, Kayseri, Ankara, Eskitehire uğra • 
tedrioat muallim kadrolan peyderJ>e7 yarak aaat 16,40 ta buruya gehnittir. 
tebliğ edilmektedir. Şebrimizdetri mek Gidip gelmeler latanhuldan her Pa· 
teplerden mülhakata tayin edilen ilk zar Diyarıbekirden her pazartesi pn 
mektep muallimlerind ... bazılan dün )eridir. Dünkü tayyare ile Dtyanbekir 
Maarif müdürlüğüne mÜrıw:aat edeftk ve diğer yerlerden poetalar da gel • 
itirazda bulunmutlardır. Bu itirazlar mittir. 
tetkik edilmektedir. Talebe kaydı i • ı ...... ,... ............ ,.,,., ........ ,...,... .... ...,.,..,.... .. I 
çin ilk mekteplere yapılan mÜracaat. 
lar devam ettiği cihetle, ilave edile • 
cek tube adedi henüz anl84dmamıı • 
tır. Lise ve o a mekteplerin ıeciken 
muallim kadrolan dün kıamen tebliğ 
edilmittir. latanbul erkek liaea mual
lim kadrosunda bazı değitiklilder ol
muttur. Fakat bu mektebin idare kad. 

1 
row bildirilmeınittir. Kadrolar yeni 
tebliğ edildiği için dün bir ı.- mek 
teplerde denler bot geçnıiftir. Ba derı 
ler buııün doldurulacalmr. 

Maarif mudur muavi11liği 
l.ıanbul maarif müdür muavinli • 

tine ilk tedrisat müfetbılerinclen A. 
dil Bey tayin eclilmitrir. llk tedrisat 
müfeltiflerinden Hüoamettin Bey de 
Beyazıt Maarif müdürlüğüne tayin 
edilmittir. 

Galatasaray va Erenklly 
kız liseleri 

Galatasaray ve Erenköy kız liaele· 
rinde. bu _. alınacak leyli mecca· 
ni talebeleriD iıımibanma cleYam edil· 
......edir. imtihan•- arlı:au ilııi sün 
iteriııinde alınacaktır. 

Hayvan sergisi açıldı 
Sergiye iştirak ettirilen hayvanlar bu 

sene kemiyetce az keyfiyetce yüksektir 
Dün Edimelı:apıdiı iki kü§llt .-ni 

yapıldı. Bunlardan birinc:İai 8 inci hay· 
- --aiei, diteri ele yeni yapılan be
lediye temizlik alurlandır. 

HllJ'V&ll aerııiai "-.vraldarla donıı.tıl· 
ımttı. Sersiyi vilayet baytar müdiril 
Etem Bey açmtf , bir nutuk SÖJ"lanİt· 
tir. Nutukta ..-ilen -1ümata söre, 
1<r1iye 927 l'•>eai d ı67, 928 aene

ıincle 247, 929 senesinde 148, 930 ..,. 
nesinde 2frl, 931 aenaincle l9ı, 932 
senesinde 186, 933 ıenesincle 167 hay· 
van ittiriık ettirilmiıtir. 

Her ıene olduğu ıibi bu ._ de 
3000 lira aıülıif at verilmİftİr. 

Bundan oonra vali ve J.elediye re). 

ai Muhittin Bey de cevaben demi...:
ki: w-

- BeJ'ef-.lıiniıı raporunda ııöriiJ • 
düiü iinre ltu seneki ittiri.lı ıniktan 
her aenekirıden daha azdır. F"1<at .U... 
cliye kadar -''-'iilen -'--'- ...--,._ ,.,.. --
Ilı tatmin etmelrten ,.____ idi" Şimdi" • • ..,.,..... • 1• 
ae dahili hayvanatmuzın 111ahı içiD sa
lıt•JOruz.. Bu ıaye ile miiınadri·l~ 
km dole,i kesi,_,_ ve ımrraffelo,.et. 
Jer temenni ~eliyorum.,. 

Bundan •onra Yali Bey kurdelayi 
lıesmit ve davetliler ı.,....;,.i ıewaefe 
INıflanutlardır. 

Serside 16 luırak, 43 tay, 8 inelr, 
1 buğa olmalı üzere 69 hayvan var
v+'<f•. , .. il. 11 1 i 'ı ı I 111 ı ~ ı q l 'ı 11 • 1 11 1 il 

Vatandaş 
Belediye azalığı seçimi bugün 
başladı. Reyini kendi öz ülkün 
ve fırkan olan C. H. F. nam
zetlerine ver. 

1 

MAHK.EMELERDı:; 

Tabanca 
Nasıl patladı 

Suçlu tabancanın kendi 
elinde patladığını söyledi 

Dünkü nüshamızda Küçük Muata· 
fapatada oturan Hamit Efendinin met 
reai Emine H•nnn•n carip bir tekilde 
öldüğünü ve Hamit Efendinin bu ölü
mün uyurlarken yaıtığın alhnda bu
lunan tabancanın P"' 1 '1.maıile vukua 
geldiğini söylediğini yazmıttık. Zabı· 
tanın yaptıfı tahkikat neticelenmit ve 
Hamit Efendi dün mevcuden müddei· 
mnumiliğe teslim edilmiştir. 

Hamit Efendi müddeiumumilikte 
Emine Hanımla beraber yatakta ya • 
tarken taabncayı kanıtırmalcta oldu· 
ğunu, bu esnada tabancanın patladı • 
ğını ve çıkan kurtunun Emine Hanı .. 
mın kalbine isabet ettiğini, kendisini 
derhal hastahaneye naklettirdiğini 
aöylernittir. Emine Hanım da ölmeden 
evvel alınan ifad.,.inde ( Hemidin ka 
bahati yok, bir kazadır oldu,, demit
tir. Tahkikatı idare eden ımüddeiumu 
mi Şefik Bey wçluyu sulh ceza mah
kemesine aevketmit. mahkeme de suç 
lu hakkında tevkif karan vermittir, 
auçlu bugün istintak mahl<eınMine 
aevkeclilecektir. 

bir mütecaviz mahkum adildi 
Dün Ağır ceza mahkemesinde Ali 

iaminde 45 yatında bir adam mahküm 
edilmiştir. Bu adam bet yatında Elif 
ill!nİnde bir kıza tecavüzden suçlu • 
dur. Muhakemesi gizli olarak yapıl· 
mıı, karan aleni olarak tefhim ed;l • 
mittir. Kararda Alinin &uçu aabit ol • 
duğu, bunun için 3 aene hapse konu) • 
ma.ama ve 38 lira mahkeme maarafı 
vermesine mahkfun edildiği anlatılmıt 
tır. 

Elektrik saati ölçülerinden 
çıkan davalar 

Elektrik ıirketi aleyhine ölçüler 
ı...-una m\thalif hareketten dolayı 
üç dava açılnuftır. Bu daYalardan iki· 
ııi ikinci ceza mahkemeeinde ve oer 
miibendia Hiıtiım Bey aleyhinde, di • 
ğeri de birinci ceza mahkemesinde ve 
izzet Melih, Oaman Kemal Beylerle 
tiııket erkanından biri aleyhindedir. 
Davalann mevzuu tirketin birer ölçü 
ileti olan elektrik ıaatlerinin damga· 
laıunuı ve ayarlanması için kanuni 
müddet zarfında beyanname verme • 
mit olma.sıdır. 

ikinci ceza mahkemesindeki iki 
dava tevhit edilmiıtir. Bu danwda 
firket vekil:i beyanneıın...;n kanuni 
müddet zarfmda Terildiğini Ye hm • 
sat .-iletine .. üracaat edilerek bin
ı.... .r 1 , • .-tlıoi iılowlerin ....... 
riadea ...,.. hılıriJaılarmdlın aerek 
ayarlanma ve clamıalanmak üzere 
ayar müdiriyeüne götürmek imlıiını, 
bulunmadıiı. banlann bir llWiiilGI ta· 
rafmdan ıınahaJlerinde ayarlanıp dam 
galanma11 icap etti~ bildiri_ldiiini ,,. 
lktı- Vekiletinin de bundaki mÜf -
külitı kabul edeo-ek bu huıuıhı iıyar 
miifettitliiine emir verdiiini, ölçüler 
h>iifettitliğiııin de sün tayin edeceği • 
ni bildirdiğini ifade etmittir. Bunun 
üzerine ....W.eme bu cihetin tahkiki 
için ölçiiler müfettiti Hakin Beyin 
tabii •ıfatile celbini kararlatlırmıftır, 
Börinci cezadaki mahkeme de ikinci 
cezadakinin 8711i menucla bir dava olup 
olmadığının aoruhnaaı için bafka ıü
ne bırakılmıttır. , 

Yerli Mallar 
Pazarının 
Yeni {U )esi 

SiinMr Buıık yerli mallar pazar! / 
n idaresi tarabnclan Karaköyde t.is 
edilen yeni tuh min açıht .._..; dün sa 
bah saat l 1 de yapıinuttır. Meruim
cle, Sümer Bankm latanbul tubee.i mü 
cliirii Muhip, yerli mallar pazarları 
müdürii BM.e Beylerle Sümer Batık 
tube müdirleri ve sazeteciler J.azır 
bulunınutlardır. 

Yeni yerli mallar pazan, yalma 
..,.._ füdu=da imal Hilen ,.__ ..........._ .... , ......... . 
- 1 g- R\ ......... Wrss 
ltu :.:· ·a L.c.. •eniı' ,., si ._ tll-
ier ,...-1.i • •;,....,. ._. d· U 

Beşinci Irk: 
Renkli Hanımlar! 

Modanın renksizliği bu ıene ita 
dınlan renge sokacakmıf. Çikola
ta rengi, kül rengi, gül rengi, kah
ve rengi hanımlar görecekmifİz. 
Gözümüz; aydın olsun. Güzellik i. 
çin imanlar ne kalıba giriyorlar, 
hopa gitmek için neler icat ediyor• 
lar ... 

Güullik artık, bedii bir kıymet 
olmaktan çıktı da bir boyacı küpü 
oldu. Küçük hanım ne ka· 
dar çirkin olursa olsan, ııiiccı
dünde bariz bir kımu ol
madı mı, bir bayacı küpüne 
girip çıkınca bef dakikada enles, 
sihirli bir mahlıik olacak. Canlar 
yakacak, gözler kamtJJlıracalı! 

Eskiden beri ;z;aten çU.iden, hoı 
tan ue biçimden ııiyade renlı mo
da idi. Görücüye çıltacak genç ha 
lar, kıymetli misafirlerine ltahoe 
p;,irirken yanakları ebrııl ebrul ol 
sun diye mütemadiyen kömürü üf
lemezler miydi? 

O zaman kırmızı seviliyordu • 
Tombul, sıhhatte kızlar aranıyor -
tlu. Fakat sonra bu kanın verdiği 
kızıllığı, boyalar temin etmeğe haf 
ladı. Allık düzgün kullanıldı. Ni • 
paıta sade mideleri değil gözleri 
de bes~yordu. Nihayet moda tekli 
mül etti. Pudracılara yeni ıervet 
membaı lazımdı. Pudranın envaı
nı icat ettiler. Kırımız1SU1ı, aar111 -

m, koymanu, esmerini yaphlar. 
Şimdi iıe moda gazetelerinJen 

öğreniyoruz ki hanımlar bu ıene 
baştan afağl kendilerine giden 
renkle bayanacaklarm'f. Bu haki
katen bir tektimiildür. Eıkiden biz, 
be)'G% ırk, sarı ırk, kırmu:ı ırk, si
yah ırk diye dört ırk tanıyorduk. 
Şimdi buna bir befİncisi daha ili• 
ve ediliyor: 
Kadın ırkı! 
Bu ırkın ötekilerle hiç mürunıeo 

beti yoktur. Ne sarı, ne siyah, ne 
kırmu:ı ne de beyazdır. Bu ırlı, asıl 
tabiri ile bukalemun bir ırktır. Za· 
mana göre, mekana göre lıaoaya 
göre, ve modanın esİf tarzına göre 
rengini değİftirir. Bir giin emıer -
dir. Ertesi giin derhal havai mavi· 
1e tebeddül eder. Derken, morla· 
pr •• Bir anda kwll"fl'· Veya/nıl 
patlıcan rengine talıavuiil eda. 
Fakat ba tahavvül biH ne garip 
manzaralar göderecektir1 

Mesela lozelin Baker gibi es • 
mer bir Pa'in bir Pn AmJuusa 
bembeyaz çılthğını laMllJIJUr flflin: 
Ne felaketi.. 1 
Bembeyıu bir genç kız bir giin i 

çinde monıor oluııermif! Hadi bir 
merak. Neden bu lnzın rengi böy
le morardı? 

Kerime hanımın rengi sapsarı 
veya kül gibi. Neden böyle oldu 
acaba? Kum içinde süıin bilmeJ;,.. 
ğiniz gizli bir eırar, lıalbi baran 
bir can sıkuıtuı mı var? Ha1ır. 
Çünkü küçük hanım modaya mel
tundar. 

Geçen sene moda delıpe.tli bir 
fekilde san idi. Platine denilen 
"'flar, her yerde göz; alıyordu. 
Çiinkü erkekler sanpnlan tercih 
eder diye ortaya bir lal atılmıfh. 
Bu sene ise, o platine aaç&ır, ve 
mısır püıkülü saçlar, lıimbilir han 
gi ham bir ıelnenin rengine bo • 
yanacak? 

Fakat düşünüyonım da bunda 
da ben, bir dalavere seziyorum! 
Kadının lendi bunda da crrkeklerl 
yeniyor gibi. Çünkü bu sayede çap 
kın erkekleri aındmak, kandırrrıalt. 
için bir lıadınla dört lıaduı, bq ka 
dın, on kadın, daha doğrusu me&1• 
cut renkler kadar kadın yaratmaN. 

.. '-"-d- f m11mRUTI ar. 
Hanımefendi Beyefendinin Kı. 

demltayu kalla ile pek "fnalİfrte 
lıonaftaiuna tlayılu ma, lıemen 
.uruiyah bir :zenci olup meyıl
çıkacak... Eğer beyin 1Gr1Jınlara 
harfi bir zaalım dll)'fflCl)ICI baflaJQ. 
se hemen sanpnl,,,acak.- V ellıaRt 

•••• 
lıendi aı:a - H ıeowmsımn ,.,_ 
zanma BÖN renlr defiftirecek. Hal 
tanın yedi giinü, yedi renkle koca,. 
nnm lıarfısına bir alôimi ıema gİ• 
bi çılıacalı ••• 

Boya yii;z;ii, IGlfl, deiİftİrİyor. 
Bunu anladılı. F alıat acaba lııııılbin 
rengi ne olacak? Onu bilmiyonu. 

O, dainuı hercai kalır1G İfle ora
sı fena! ... 

Miimtaz FAiK 

Liman ıirketinde tarif• 
işleri 

Liman p.tıetinia tufiJ'e tııribine 
kadar seçen iDi' 'itıeı " iMi hUIUılı
ta ~ blinço)'ll pzclen ııeçir
aıek üzere iki -aiJa müfetti§i tara• 
,..... te4' , ta .. , ..... ,hr. 

S. tt'\W"et 19 tetrinioanide topla
nacak heyeti umumiye ~ ..,.. 
lıilirileeektir. 

.-....h•u=··ı l 
cakbr. 

na 1 nwss , 
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B:r in 'ihan önünde hasbuhal İlk adımı atıyoruz... Y 1K1 C 1 ıııan ... ~~yanı __ hay-
Görünmeye 

ADAM "Değerli ve sevgili kentdaşlarım :0 

Dündenberi {Istanbul Kenti kurultayı) 
na (aza) seçmek için .andık başına çağ· 
rılmıf bulunuyorsunuz ... 

Demek ki lstanbullular toplu ve (ulus) 
işlerinin en değerlilerinden birinin daha 
ıınamaıına çağrılmış bulunuyoruz ••. 

Hemıeriler, 
Bilirsiniz ki ( Müliet hakimiyeti) deni

len uluı üsteliğinin ilk basamağı, her 
ken~ veya köyün kendi itlerini görmek 
için yaptığı seçimlerdir... Zaten, budun 
üıteliğinin ilk kaynakları bu türlü kurul· 
taylardır. Sonralan gitgide ya (kent) ve 
(köy) idareleri geniıliyere1<, ya biri öte
kine katdarak budun üstelikleri ortaya 
çıkmı§lır. 

Bize gelince: 
Bizde de, bütün öteki budun iılerinde 

olduğu gibi, belediye seçimlerinin, ulus 
üsteliğİne uygun bir kılığa girmesine, an
cak {Cumhuriyet)te erilınittir. Daha es
kiden befeCİiye kurultaylarına seçmek ve 
seçilmek hakkı, ancak mal ve mülk s;tlıibi 
olmağa bağlı idi ... Bu türlü seçilen ~ül
taylara, (Burjuva kurultayı) demek daha 
İyisi (sınıf kuriiltayı) demek daha doğ. 
ru o 'abilirdi... Cumhuriyet Türkiyeıi, 
dört yıl önce yaptığı yeni (belediye ya
sası) ile sınıfsız, imtiyazsız derin bir 
halkç.lrğın, olgun ve ergin bir inkılapçı· 
lığ. n tam bir örneğini daha ortaya koy. 
muş oldu ... 

B . lediyeye seçmek için 18 yaımı; se
çilmek için de 25 yaşını bitirmit ve Türk 
yurtdaıı olmaktan başka hiç bir engel bı
rakmadı ... 

Böylece (sınıf kurültayı ) korumunu 
yrkJI (halk kurultayı) temelini kurdu. 
Yalnız bu kadar mı ya! daha ileri gitti ... 
Yüzlerce belki binlerce yıllardanberi her 
türlü yaşayıı haklarından olduğu gibi, 
bu gibi kurultaylara seçmekten de, ıe
çilmekten de uzak bırakılan: varlığı bile 
anlamayan (Türk kadını)na, belediyeye 
seçmek ve ıcç:lmek hakkını da verdi... 
Böylece (bak) önünde erkeklik, di şilik 
başkalığını d•. kaldırdı ... 

Iıte dört yıldır belediye kurultayımız
da, Türk kadınları kendi kentdaşları adı
na bulunmaktadırlar. 

Y iizlerce çağlardanoeri peçe altında, 
kafes ardında aaklı bırakılan Türk kadı
n.ı, (Cumhuriyet)in kendisine verdiği 
hakkı, kullanmaoını çok iyi bildi ... Mua-
allim oldu ... Memur oldu ... Avukat oldu ... 
Hakim old •· ·· Hekim oldu ... Sanatkar ol-
du ... Köy muhtarı oldu ... Iıte dört yıldır. 
da belediye kurultaylarına seçmek çe se
çilmek hakkını bütün Ôıemşeriler gibi o da 
kullanıyor ... Su yoldaki ilk İmtihanını 
dört yd önce venniıti. .. 

ikincisi de, iıte dün beılayan belediye 
seçiminde rey vermeğe davetlidir ... Türk 
kadınının bugünkü bulunuı ve giditine, 
bütün yeryüzü kadınlan imrenmeıkte8ir ... 
Avrupanın bir çok yerlerinde, henüz 

kadına bu hakkın bile verilmediğine göre, 
Türk kadınının övüıuneğe elbet hakkı 
vardır ... Türk kadını, bu hakkın karıılı· 
ğı olan borcunu da elbet yapacaktır. Be
lediye seçiminde dileğini kuTianmakta da 
•arıt edecektir. ' 
Hanım ve bey hemıeriler, 

Reylerimizi kullanırken kime rey vere• 
ceğiz diye püıiinmiyelim ..• 

Çünkü vereceğimiz reyler, ne Ahmede 
ne de M~hmecfe verilmiş reyler değildir ... 
Vereceğimiz reyler, Türk budunun kendi 
Öz bağrından doğan, ve 15 yıllık geçmi
şinin içine, 15 çağlık bir değiıim ıavaıı 
aığ~.rabilen, ve bu bakımdan yeryüzünde 
IG;bir (Fırka)nrn eremediği bir eşsizlik 
gÖ(ıeren ve çünkü hiç değiımez başkanı 
Ulu Gazlolan {Cumhuriyet Halk Fırka· 
ıı)na verilmiı olacaktır ... 

Bilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Fırkası, 
bu seferki belediye seçeniinde halka doğ
ru bir değerli adım daha attı ... 

Kendi seçiklerini {namzetlerini) hal· 
kın önüne koymak isin ilk önce, gene hal
kın, kendi :ı.ongrelerinde kendi seçtiği 
ocak, nahiye ve kaza idare heyetleri aza
larının, dileklerini yokladı... Onlva dedi 
ki: "Cumhuriyet Halk Fırka11 eısiz bir 
uçurumun kıyısından qıiz bir oavaıta 
kurtardığı yurdumuzu yeryuzuıiun ea 
aağlam, en gÜze] yurtları araıına erit'" 
tirmek ulusumuzu, en geniı yaıama kay
nak:anna ulqtırmak; kültürümüzü, acu
nun en olgun, en i .erı Kütleleri hizasına 
çıkarmak ülküoünü güdüyor ... 

Bu kadar yüksek bu kadar engin 
budun itlerinden her (kent)in kendi 
aınrrları içindeki parçasını en iyi baıa· 
rabileceğ:ne, ve kentda§lann da en İyi 
kartılıyabileceğine, ve fırkamızın üJ .. 
küsüne varmak için tuttuğu yoldan yü
rürken hiç ıaımayacağına, sarsılmaya· 
cağına. inandığınız kimler ise onları bil 
dirin de, fırkamızın &eçikleri onlar ol .. 
sun ... " dedi. işte bugünkü belediye se
çimi için, fırka aeçiği olarak gö&ter.ilen 
kimseler, bu yolda aeçilmit kimseler
dir ... 

Şimdi bu gidit önünde, Cumhuriyet 
Halk Fırkasının bütün çocuklarının, 
yani ona girmekle, ondan olmakla de
rin bir sevinç, <.ngin bir kıvanç duyan, 
ve göğsü kabaran her Türk yurttaşı
ıun~ her fırkacının, en başta gelen bir 
.borcu vardır: 
Fırkanın bütün seçiklerine kaz.andır· 
mak ... 

Kentdarlar; 
Belediye yaıaımızın verdiği seçmek 

hakkını mutlaka kullanalım ve bütün 
yeryüzü budunlarına kartı Türkün sİ· 
yasaca, sivil hakkını kullanmaca, hiç 
bir budundan geri değil, ileri olduğu
nu bir kere daha bu yoldan da göste
relim. .. Seçiı sandıklarının batrna ko
fUp dört yıl önceki çetin aınamada ol
duğu gibi, dileklerimizi, Cumhuriyet 
Halk Fırkasının seçiklerine vermekte 
yarıt edelim. Çünkü bu sınama, önü
müzdeki yıllarmın tutumuna ve veri
ır,;ne de bir ölçü olacaktır. 

Hem teriler, 
Dünyaya bir kere daha gösterelim 

ıki Gazi Türkiyeainde, kendisine veri· 
len her türlü (hak)kı kullarunasrıu bil
meyen ve kull nımak.ta gevıeklik gÖ&
teren, bir tek Türk kalmamıttır ... 

O halde aandık baıına! Kentdaılar .•• 
y.,ıilköy Ali RIZA 

~stanbul Kumandanlığı: sa tınaln1a komisyonu ilanları 

lııtı., ·.ul Kumandanlığı kı-
hı.\yvanatmm ihtiyacı i

;.rı pazarlıkla münakasaya 
konulmuş olan 150 ton yula
fa verilen fiat pahalı görüldü
ğünden yeniden pazarlılcla sa
tın alınacaktır. ihalesi 4 Teş
rinievvel 934 perşembe günü 
saat 14 dedir. Taliplerin şart· 
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün ve teminat mak
buzlariyle beraber vaktinden 
evvel Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulunmaları. (155) 

(2615) 6740 

*. 1: 

1. Fırka lot'atı hayvanatı· 
run ihtiyacı için pazarlıkla mü 
nakasaya konulmuı olan 160 
ton yulafa verilen fiat pahalı 
görüldüğünden yeniden pazar 
hkla satın almacaktır. İhalesi 
4 Teşrinievvel 934 Perşembe 
günü saat 14 dedir. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör
mek i.izere her gün ve teminat 
makbuzlariyle beraber vaktin
den evvel Fındıklıdaki komis
yonda hazır bulunmaları. 

(157) (6216) 6741 
••• 

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 . 10 -
934 Tarih Çarşamba günü saat 
15 te dir. Taliplerin nümune 
ve şartnameyi görmek üzere 
F mdıklıda satmalma komis -
yonuna müracaatları ve ihale
ye iştirak edeceklerin de vak • 
tinde teminatı muvakkateleriy 
le birlikte hazır bulunmaları. 

(160) (6251) 6753 
* " • 

13tanbul ve Çatalca Müs
tahkem Mevki Kumandanlık-

larına bağlı kıt' at ihtl-.,.acı için 
125 adet büyüle d8 adet kü
çiik madeni soba pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 10 
T eşrinevvel 934 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartname ve n'limunelerini gör· 
mek ijzere her gün ve teminat· 
lariyle zamanından evvel Fın
dıklıdaki Komisyonda bulun
maları. ( 159) (6252) 

~~ * ~ 
Niğdede teslim edilmek Ü· 

zere : 
2 Adet 5 No. lu nikelli Mar

ka Zonguldak tioi madeni so
ba. 

3 Adet 3 No. lu nikelli Mar· 
ka Zonguldak tipi madeni so
ba. 

20 Adet Büyük : Ordu Tipi 
veya kule markalı linit kok, 
kıriple kömür. 

30 Adet Küçük: lerini ya
kabilecek tertibatı haiz made
ni. Soba. 

Pazarlıkla satın alınacak
tır. ihalesi 1 O T eırinlevvel 
934 çarşamba giinü saat l 6 
dadır. Talil\lerin şartnamesini 
gi.irmek üzere her gün ve te
minatlariyle beraber ihale za
manından evvel Fındıklıdaki 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (158) (6253) 

-
. ~evredilecek ihtira beratı 

Hava tozlarına kar~ı elyafi bir ma• 
d~ ile gayri faal tozlardan mürekkep 
suzgeç., hakkındaki ihtira için iktisat 
vekaleti Sanai müdürlüğünden istih 1 
dil . sa 

e mı9 olan 27 Teırinevvel 1932 tarih 
ve 1488 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiııi hukukun bu kerre batka11na devir 
ve yahut icara verilmesi teklif edilmek. 
le olmakla ,bu hususta fazla malümat .,. 

dinmek isteyen zevatın lstanbulda, Bah
~ekapıda, Taı Hanında 43-48 numaralı 
ıdarehaneye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3189) 

... ı keşfı ıle dunya-
Kent (1) kurultayına Böyü (2) Galip, Karacaahmet'teki mahalle kah· baki lmak . 
• • b l il h • veoinde kahvesini içtikten sonra tenbel ya m o IS• 

•eçımı u yı ' geçen yı arwn epsın· adnnlarla odasının yolunu tuttu. tiyen." 
den daha kaynaşmalı oluyor. latan· Galip, ArapkirliydL On senedir lotan
bullular bucak bucak saygun (3) bulda yıkıcılık yapıyordu. Son zamanlar· 
vermeğe çağrılıyorlar. Oran ( 4)/a. da latanbul tarafında it kalmadığından 
ra ve geçit yerlerine büyük angu Osküdara geçıniı, Harmanlıktaki büyük, 
(S)lar asıldı: Herf_,,11, seçim işleri· harap bir konağı oatın alarak yıkmıt ve 

k k b l enkazını dağıtarak yavaı yavq sabnağa 
ne arışıp sandı aş arına koşsun baılamı,tı. Konağın selamlık tarafındaki 
diye... muthaptan kendi · e bir oda yapmııtı. 

Gazeteler, koca başlıklar altında Yaz, kıt orada yatıyordu. 

Sinema teknik ve kudretinia son sözüdür. 
(Fransızca iözludur) 

4 Birinci teııriıı J"PEK S • d 
Per~pm' • ..ı.n ;rı. ~ re": lnemaSlll Q 

• 

yazıyorlar: "Kent kurultayı seçi· Galip, esmer, karagözlü, keıkin bakışlı •-•••• 
mi başlayor,, bu yıla gelinceye idi. ı, zamanlarında ... ki gömlek, yamalı r Yarın S Ü M E R 

akıam 

(Eıki Artistik) 
Sinemasında 

kadar, bizdeki kent seçimleri çok pantalonla gemici kasketile gezen bu a Her yerde hakiki bir f aheıer olarak tanınan 
dam pazar g o.Jeri yeni lacivert elbiseler 

gösterişsiz, çok soğuk geçiyordu. giyinir, şrklaprdı. Mal1allede bu hal her- 1 

Kimsede benemseyiş ve özenti kesin merakını celebdiyordu. Acaba yıkı· Prensesin Çılgınlıkları ( 6) yoktu. cı cuma günleri giyiruniyorda neden pa· , 
Şimdi, iateniiiyor ki, yavaf yavaş zar günle<i giyiniyordu. Hem de adam 

seçim işlerine karşı erişkenliğimizi pazar günleri bir ermeni ekmekçi ile bir-
(7) göstermek yoluna girelim. leşir, gezmeğe giderdi. 

E kl Ayni mahalle sakinlerinden §aİr Baki 
me eyen yavrusunun ilk adı· bey bu yıkıcıdan hiç haz etmezdi. Onu 

mı nasıl atacağını bekleyen bir ba· görünce baykuş görmüı gibi korkardı. 
ba gibi törü (8) candan gelen bir Kahvede nargilesini içerken yrk1C1 bahıri 
sevinç ve kıvanç'la bize bakıyor. açddı mı: 

mevınrun ilk ve büyük filmini görmek ve dinlemek üzre verilecek BI· 
RINC[ BOYOK GALA MOSAMERESl için yerlerinizi evvelden temin 

AL BERT 
PREJEAN 

ediniz. Baı rollerde • 

MARlE 
BELL 

ARMAND 
BERNARD 

Kamu (9) ya dayanan, gücünü - Bırakın keratayı, fU gavur herifi. 
kamudan alan, kamunun içinden Dinimizin ve hükfimetimi:ı:in kabul etti- ı iiıı•• ilaveten: Fox Jurnal•••••• 

I ği miıbare.k cuma günü giyinmez de pa- --------------------..:·----------- · ----1 yetişen smet pafa törüsünden :le zar günü süslenir, gavurlarla gezmeğe gi· B p be k 

Tel: 42851 

ancak bu beklenirdi. der. Hüda alim, bu herifin yeri doğruca ~ u erıem a ıamı 
Eski çağlarda, kendimizi eyi cehennemdir. Bir kere sanati yıkıcı. Kim SARAY 

kollamadığımız için bir bayık (10) bilir timdiye kadar ne kaııaneleri hedm- f A 
diye elimize verilen bu pusatta bir etti iblis. · S NEMASIND '1illiy~t 

aJ k b • •b • • • Diye atar, tutardı. 
ar ı , ın ırimızı yaralamıştık. Galip, çapkr, ha§'ln bir delikanlıydı. 
Bugün için böyle bir kct·ku yoktur. Boynunu bükerek, sessiz ve nazikçe ko- JACk PAYnE 

VE ORKEJTR.AJı o 

UNUTULMUSSEH FONI 

Asrm umdesi "MILLlYET" tir. 

ABONE OCRETLERlı 
Türkiye için Hariç lçiD 

3 aylıiı • • • • • • • 
6 ,., ••••••• 

12 ,., .•••••• 
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4- a-
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14 - 28 -

Çünkü, denek (ll)lerimiz çoğaldı. nuşan bu adamın ruhunda zaptedilmez 
Eyiyi kötüyü ayırt edebilecek bir bir ihtiraı, damarlarında doymak bilmez 
yaşa girdik. Kendini hem saydır- bir iştiha vardı. Önüne gelen kadına Sa· 
masını, hem sevdirmesini bilen Is- !afırdı. Şayialara bakılırsa yedi, sekiz ta- · 
met pa.•a törüsü, bizi yeni bir ar· ne metres tuttuğu aöyleniyordu. 

T Kah ensesini katıyarak, ki..b dişleri a- Gelen ••rak seri verilmez.- Müddeti 
man (12)a çağtrıyor: • rasrndan yerlere tükrük fıslatarak avlrya geçen nüıhala~ 10 ~u~uttu!·-:-. Cu•t! •• 

G ·· • • K t k uf • 1 matbaaya a.it ııler ıçın mudırıyel• mur•• - oreyım aenı... en ur ta- gırdi. Galibin çoktandır fikrinde bir şey· güzel ve haraketli filminde ca.at edilir. Guetemiz ili.nların. m••'uli1•· 
yına girecek olanları kendin seç! tanlrk dolaııyordu. Bu mahalleye geldi- d 

1 1 
d tini kabul otmes. 

diyor. Törü ile kamu arasında bun- ~iakin~eefnherıd· ıair dedikleri bu kır oakallı I - Caz••'•an•s-ve•e•ğ-en•c•e-er•v•ar••ır··- lı•••••••••••••••-~ 
dan daha açık bir sevgi bağlılığı . en .i kendioile uğraşıyor, ötede be-
b d d nde aleyhinde atıp tutuyordu. Kendisı 1 

un an aha köklü bir inan görül- on senedir lstanbulun kurdu olmuştu. 
müş müdür? Yalnız, 'u var ki ilk Çapkınlık yapıyorsa ona neydi? Kadm· 
adımı sarsılmadan atmalıyız. lara sataıryorsa adamına musallat oluyor İttihadı Milli M. SALAHADDiN du. Gençti, bekardı. Tabii yapacaktı. Ken 
---------- di kendine: 
(1) Kent - şehir, (2) Böyü - aza, 

(3) Saygun -rey, (4) Oran - cadde, 
(5) Angu - levha, (6) Özenti - alaka, 
(7) Erişkcnlik - rüşt, (8) Törü -
hükumet, (9) Kamu - halk, (10) Ba
yık - hak, ( 11) Denek - tecrübe karşı
lığı, (12) Arman - tecrübe. 

iRTiHAL 
Konya nana müfettiıliğinden onü· 

tekait Muıtafa Bey uzun süren bufıı,. 
lığı mütealap kurtulamınrala -·· 
teai gÜnü vefat etmiıtir, Balm'"ôy ei-
le kabriotaruna tkJ "-. .ııtir. Ali 
rahmet eyleNıi 

Bugünkü program 
823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neıriyatı. 18: Kantık kon· 

aer. 19: Haberler, 19,15: Motoi orkeıtraaı, 20: 
Oniverıite. 20,20: Plik. 21,45: Konareranı. 
21: Senfonik konser. (Baeb, Brahmı.) Z2r 
Konferan• . 22,15: Senfonik konserin devamı . 
23: Haberler. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: V.iyolon•el konseri. 18: Konferanı. 18,35 

Ricbard Strau••un eserlerinden •enfonik kon· 
•er. 19~15: En•trümantal kon•er. 19,45: Eda· 
biyat. 20: "Dan., koro•unun kon•eri. 20~0: 
Aktüalite. 20,30: Koro konseri. 20,45: Mu•aha· 
be. 21: Operaya dair •Özler. 21,10: "MARIE,. 
operası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,SO: Keman konseri. (BaC"b, Kodaly, Falla, 

Habay.) 19,30: Musahabe. 20: Salon. muaiki•i, 
21: Mü•amere (Ceza Entz.) 21,30: Viyana.dan 
nakil. 23,05: Haberler. 23,30: EDUARDO Bl
ANCO'nun iıtirakile Tanaoka takımının kon• 
•eri. 

Khı:. PRAG, 470 m . 
18,50: Yugoslav eserlerinden havalar. 19,10 

Musahabe. 19,.20: Almanca neıriyat. 20,10: Po· 
püler Çek tarkdarı. 20,30: Opera parçaların· 
dan ıarkılar. 20,55: Bulaarların milli ıünlerİ• 
nin tel'it. 21,10: Piyano konseri. 21,25: Rad· 
yo piyesi. 2.2: Musahabe. 22,35: Viyolonsel re· 
fakatile piyano. 23: Haberler. 23,15: Pl&k. 23,30 
lnailizce havalar. 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika au•areai. Çift piyano kontel'İ. 22~ 

Belçika konseh. 22,45: Mu•ahabe. 22 50: Kon· 
•erin de•amı. 23: Plik. 23,15: Karı,'ık kon•er. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
20: Plik. 20,20: Rekl&mlar, 20,30: Taıan• 

ni. (Yuıosla• havalan.) 21: ~uaahabe. 21,30: 
Vıyanadan naldenı Franz Le.har popüriti. 23ı 
Haberlel'. •23,15: Radyo orkestra••· 

ROMA • NAPOLI - BARI, 
21,45: Karııık kon•el'. 22,30: "Bit,, boccia 

iaimli bir perdelik komedi. 23ı Dana maUIUs~ 
24: Habel'ler. 

841 Khz. BERLIN - Tepi 357 m. 
19,45: Robert Schumannın e•erlerindea tl'İo 

.konser, 20,25: Av lıikiyeleri. 20,40: Aktüalite. 
21: Haberler. 21,10: Mozart neıriyab (radyo 
orkestraaı,) 22,10: "Der Pfarrer Yon Elever• 
•ulzbacb,, isimli •keç. 23: aHberler. 23,20: Al· 
man operalarından romantik pal'çalar. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
19,15: Kuartet refalıcatile halk. ıarkıları. 19, 

50: Mu•ahabe, 20: Har.içteki Almanlara neıri· 
yat. 21: Kısa haberler, 21,10: Radyo orkestra• 
aı. 23~ S?~ ~•beri.er. 23,20: Radyo tekniği 23, 
30: Musıkıh neırıyat. 24: Hafif musiki. 

547 Khz. MUHLACKER, 523 m. 
• 19,30: Halk muaik.iai. 20: Şarkı aöyleyen vi· 

zda kartları. 21: aHberler. 21,10: Musahabe. 
21 ,50: Ra~y? .orke•trası. 22.30: Monoloa. 23,30: 
D a na muaıkuı. 1: Gece musikisi . 

592 Kbz. ViYANA 507 m.: 
18,30 Yeni Avusturya mu•ikiai, 20 Kilise mu· 

sikisi, 21,30 Fran• Lehar'in idal'eainde rad· 
yo popüriai (Yanda Achel, Marait Bokor 
Ern•t Tautenhayn, Rich.ard Tauber ve hi; 
koro heyetinin ittiralıclerile, 23,10 Milli: neıri~ 
yat, 23,30 Haberler, 23,50 Askeri konter 
1 Kuartet kon•eri. 1 

YENi NESRIY AT 

Holivut 
Holivut'un tetrinievvel nüıhası bir 

çok kıymetli münderecat ile çdanııtır. 

- Papas herifin zoruna baık. Gördüğü 
yerde. ıelilmımı bile almıyor. Hele senin 
alacağın olı~. diye mınldandı. 1 

Bu ırrada bir ge çkadın içeri girdi. in
ce tahtalardan on kuruşluk istiyordu. 
Müşterinin iotediğini verdi. Kadın tahta

Türk Sigorta Şirketi 
Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muaıneleleri icra eyleriz. 

ları aldı: 

Sil?'o"ta.lan hallı. ı.çır. ınusait şeraiti havidir 
lfer1ttr~ı ıdaresi : Galatada Unyon Hanında 

- Bana bakwma kardeşim, dedi. BOD 
ıu san boyalı evde oturuyorımı.Şiaxli ~ l 
zuk panwn yok, Mmr& &dir-'"'ni 

Galip, kedıum Jiiz:uM <ilk <Dk baktı ı 
- Klaıla o!!ll'!ııden hemşire hannn? 

Acentaaı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +6648 

~ .• l>en ı.Ur Baki beyin "8milyası· 
rnn, tannmyor musun? 

Y ııkıcırun tavrı değiıti, yiızü güldü: 
- Ya .. Beyefendi bizim çok iyi ahba

bnmzdır. Canınız sağ olsun, ne zaman 
isterıeniz veresiye alın. Dükkan IFİ>ıin ... 
teklif yok. 

Melahat hanım sevirunişti. Kırıtar.wk 
güldü: 

- Eksik olma Allaha ıamarladrk. 
- Güle güle hannn abla ... İ!t§allah ge-

ne buyurun. · 
Kadm gidince, Galip iskemliye otut>du. 

Gene kendi kendine mırıldandı: 
- Olan, Allahın itine bak, kekllk aya

ğnna kadar geldi. T evekki moruğun te
la§ ettiği kadar vannış. 

Galip, kadırun karagözlerini tombul 
vücudunu rördükten sonra on~n kocası· 
na karJı evvelce duyduğu intikam hissite 
içine bir ateı düıtü. El altından kadının 
ismini öğrendi. Fırsat buldukça önünden 
geçmeğe, pencerede Melahati seyretme-
ğe ha§ladı. 

Baki Bey şair olduğu için iıoiz, gÜçsÜZ 
talmrundandı. Kisei ıerlfi pek mangır tut
mazdı. Hazret, oababtan akıama kadar 
turada burada vakit geçirirdi. Buna mu
kabil ıundan bundan borç ııMa alır, bak· 
kalı, kasabı dolandırır, batta karmru da 
bu kötü hallere t"§vik ederdi. 

Y ikıcmm sözlerinden yüz bulan ka
dmcağrz baıı sıkıldığı bir gün Galibin 
Yanma geldi. Ondan bet lira boıv istedi. 
Evvelce herifle konuıtuğunu, borca tah
ta aldığrru kocasına aöyleyince Baki efen• 
eli ~tiplere. ~mitli. Bunun için buraya 
gelıp kendisınden para aldığını koca11run 
kulağına _gitıneme&ini aynca tenbih etti. 
B':' ~ususıyet çapkın adamın hoıuna ırit· 
mıfli. Smtarak: 

--Hanım abla, sen eençsin, güzel in. 
Bu moruğun ıkıllınnr neye çekiyorsun. Bu 
itsiz, güçıoiiz adam sana bakamıyor ya. 
zık değil mi ? ' 

Meliiıhat boynunu büktü: 
~ Ne yapayım .. ayalim •• Az. da çok ta 

eetırse lcatlanmaia mecbunını. 
- Ben senin yerinde olsam ... 
- Ne yaparsın? 

. - Ne yapacağnn kendi dengim, zengin 
bir adama varırım. 

Kadın ırüldü: 
- ly;i ama, ben öyle birini bulamıyo· 

rum. 
~ istersen ben sana bir iylik edeyim. 

Cahıl, taıralı falan demezsen bizim ah· 
haplardan biri var. 

- Ne it yapar? 
- Benim gibi yıkıcılık eder. Yazık de-

ğil mi, bu yoksulluktan kurtul, Şundan 
bund:'~ bet. on kuruı borç almak İzin 
ferefinıze layık değil doğrusu. 

Bu sözler genç kadının izzeti nelıine 
dokundu. Adamın verdiği bir lira borcu 
alarak evine döndü. 

. Bir kaç gün sonra Melahatle .arayı ;. 
)'lce yapmıştı. Ona yrlocr Galip derlerdi. 
On se.nedir. ~içmediği nane kalmamtftı. 
Bu taır efendıye haddini bildirecekti. A
~ın evde olmadığı bir eün eıyalarıru 
o cıvarda buldukları bot bir eve tatıdı. 
far. 

Baki .b.;Y ,akşam üzeri eve eeldiği za· 
man evını tamtaJur buldu. Kamı da or· 

fşte uykusuzluktan kıvranan stnirlilerin bitmeı tUkenmoz 4ileklerl •. • J 
istenilen salih gelmez. her gün arlan sinirlilikten gftUkçe kuv~et azalı• .. 
ertesi gün insan yor~un arır;ııı. hiç bir itY yapamamak halslzll~ıle kılkaı. 

Bromuraı ·Knoll• 
bu felaketten kurtulmak içln kullanılacak ilaçtır, Asla wan ı·oktıır. ılı1D 
,.,., yalıflırır ve sakin •• oilim bir uyku davcı ede .. 

10 ve aD komprlmcyl bavf IC°p. 
lt:rdc eczanelerde rc~c:tc ile ıat11ır. 

Knoll A.·0.1 kimyevi maddeler fabrikalırrı, t.udwlgshafen lfRblQ. 

Fakir çocuklara 
yardım • • 

ıçın 

Toptancı tüccarlar, bakkallar, 
zahireciler ve manifatura tüccar· 
larile zenginlerin nazarı dikkati. 
ne ! ... 

Geçen sene olduğu eibi bu sene de 
Cümuriyet bayramında fakirlerimize yİ· 
yecek ve eiyecek ile yardnna çalı§IDak· 
tayiz. Elli bine yakın nüfusu ve içlerinde 
oldukça mühim yoksulu olan bir muhit· 
te yapacağımız yardmu fazlalattırmak 
için her zaman olduğu eibi cümleniz· 
den vardım diliyoruz. 

içtimai yardnn; fert için fazilet, yok. 
• sul için kuvvet yurt için refah ve saa· 

det kaynağıdır. 
Topkapı Türk Fukaraperver 
Hayır Müessesi Müdüriyeti 

tada yoktu. Yanındaki koıntuya sordu. 
Yıkıcının bir araba ile "§Yalan yan sokak 
taki bo§ eve taııdrğmı öğrendi. Baki be
yin aklı batından gitti. Mahalle kahvesi . 
ne koşarak haykınl.ı.: 

- Ümmeti Muhammet ben size deme· 
dim mi bu herıf uğursuzun biridir. Olan 
oldu. Yıkıcı Galip evimi yıktı! 1 

Hadise karakola, mahkemeye akoetme· 
1 

den eı dostun delaletile ertesi gün hal· 
!edileli. Galip, mahalleli tarafından teh
dit edildi. Meliiıhat hanım eene eski e· 
vine ıtaıındı. 

Bu meseleden sonra faİr Baki bey Ga
l'p aleyhinde atıp tubnaktan vazgeçti. o. 
na tesadüf ettiği zaman fU yolda iltifat 
etmeğ'e batladı: 

- Mir'ati alem, nuru aynim, nasılsın 
efendim. Allah ömiir ve ifiyetittizi muz· 
dat etsin!... - O. N. - , 

.. .............. .-ıı 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
A-lıeleri ı Karakö1 ~ 

T .ı. 42362 - Slrlreoi Mllhürdanaıle 

...... H-. Tel 22740 ---1!1 
Bandırma postaları 
lıtanbuldan CUMARTESi Ye 

SALI günleri saat 19 da kalk. 
makta olan Bandırma postalan 
2 T. ETVelden itibaren saat 15 
de kalkacaklardır. (6195) 

6686 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru 3 Birinci 
Tetrin CARSAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
tır. (6288) 

BEŞiKTAŞ 

DİKİŞ YURDU 
On senedenberi tedrisatının m • 

kemmeliyetile tanınmıf hanımlar 
biçki ve dikit mektıebidir. Mezun 
hal'ırnlar biçki ve dikiıi mükemme· 
len öğrendikten maada aynca çi. 
çekçilik, fllpkacılık, korsecilik ve bo
ya ile tezyin da öğrenirler ve tam 
bir san'atki.r olarak yetitirler. Mele
t brn deı ı programını ve teraitini 
mutlaka gorünuz ve isteyiniz .. Kayit 
d vam etmektedir. Akaretler 64 No. 
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Yeniden moda 
olmağa başladı 

Triko bluzlar ve kumaş 
eteklikler çok ıeviliyor 

---o-

Yazın giydiğiniz bluzlardan 
memnun musunuz? Tabii değil mi? 
Dünyada bluzdan pratik ne vardır? 
Bir eteklik bir bluz takıverince in
san çabucak giyinmit olur. Sonra 
iki üç eteklik iki üç bluzunuz varsa 
on on bet kat elbiseniz var demek· 
tir, Bir bluzla başka eteklik, o etek. 
Jikle bafka bluz giydiniz mi oldu 
bitti. 

Hiç tüpheıiz yazın sayfiyeye gi 
den her hanım bu bluzların çok bü 
yük iyliklerini gönnütlür. Ama sa• 
km bunları sandığa, aynalı dolaba 
kaldırmayın. Çünkü sonbaharda da 
bluzla eteklik çok giyilecektir. Va· 
kıa kuma~lar için yeni modalar İ· 
cat edilmi~tir. Fakat siz ona pek 
kulak asmayın, Yazın giydiğiniz 
bluzların da mevsimi geçmit değil. 
dir. Eğer paranız varsa yeni ku· 
maşla11 alırsınız fakat bütçenizi bu· 
nun için sıkmayın. Bakın size bu 
sene çok moda olan bluzlardan bir 
az bahıedelim: 

Son zamanlarda piyasaya yeni 
bir kum&.f atılmıttır. Bu kumaşırı 
iımi "Çuklap,, tır.Bu çuklap !istik· 
li bir kumattır. Sağa, ıola, yukarı 
atağı her tarafa uzanabilmektedir 
İtte bununla yapılan bluzlar vücu-
du tamamile sarar ve vücudun a
hengini meydana çıkarır. Vakıa bu 
kumat cüıseıei fazla iri, göğsü tat· 
kın, kollarıı biraz etli olanlara tav
siye edilemez, Çünkü maazallah 
vücut sonra bütün heybeti ile mey• 

dana çrkar. Onun için kilosu 60 tan 
fazla olanlar biraz bu moda husu• 

sunda İmsak ebeler daha iyi olur, 

Fakat dijier taraftan örgil bluz. 

}ar da çok modadır. Bu bluzlarda 

enlilemesine kalın çizgiler veya. 

hut küçük murabbalar yapılmak· 

tadır. Yaka devrik veyahut lastikli· 

dir. Belde ve kol kapaklarında da 
lastik varıdır. Bluzun alt kısmı etek· 

!iğin üzerine çıkmakta ve beline 

trikodan bir kemer koyulmakta· 

dır. Maamafih kemer mutlaka la· 

zım değildir. Ekseriya eteğin laıti· 

ii kemer yerine geçmektedir. 

İtte bluzlarda moda budur. He

men timdiden tığları, titleri meyda

na çıkarın ve bot zamanlarınızda 

kendinize bir bluz öıımeğe bakın. 

Bu resimlerle size bu sene çok 
göreceğimiz yün işlerden ve 
bluzlardan birkaç nümune ve
riyoruz. Bu bluzları ve çizgili 
yün işlerini bu sene Hollywo
od' da birçok sinema yıldızları 
da giymekte ve herkeı tarafın 
dan çok beılenilmektedir. 

ıutLLi fET 

Bu bluzları kıtm da giymek müm 

kündür. Modası pek geçeceğe ben· Bir yaz gün Ü rüyası 
zemiyor. 

---,--------------~ı-IFaldell MaDIOımat . 

Beyaz taıları temizlemenin usulü 
Sonbahar geldi. Artık ıayfiyelere ueda etmeli; kıılık a

partımanı düfiinmeie baıladık. Geçen gÜn lıtanbula inmİf· 
tıın. Her ıemthr lle:ımediiim apartıman kalmadı. Bira:ı müı· 
külpesendim, hiç biri tam "eukime uymadı. Bir tanesini çok 
beiendim, onun da antreai hoıuma llİtmedi. Beya:ı taı diife· 
miıler. eçen seneki kiracuı galiba pek titi" deiildi ki beya:ı 
taftan rengi ıararmıı,'adeta siyahlanmq. Onu temi:ıleyebilme
nin bir çareaini bulsam hiç düıünmeyeceiim. Şu apartımanı 

tutacaiım, 

Bakın ben eıki rengini kaybetmiı taıları temi:1lemenin 
raresini bilirim. Siu de öireteyim. Euuela ıabunlu ıodalı ou 
de llüulce bir yıkattırın, fırçalattırın ... Sonra bırakın kuru
ıun .. 5 litre auyun içinde 250 il'· tutkalı kaynalın, içine tQflan 
han6i ren6• boycımalr idiyar•anız, kırmı.aı veya .an ocre alın .. 
Sapmadan İçine bir be:ıı ıokup ıokup tQflara aürüp bındun 
il""" kuruoun. Erteıi "" daha erteli giinler gene bu tutkaldan 
ıürün ..• Dört llÜn ıonra bir litre •uyu kaynatın... Kaynarken 
içine 30 gr. rendelenmiı beyaz; ıabım "" 100 il'· da rendelen
mİf 1arı balmumu atm. Ateıten indirin ııe içine 20 gr. da lıa
lın tuz: ahn. Hepai iyice eriyinceye kadar karııtırın. içine 
istediiiniz; renkte boya atın, gene ateşe koyun, bunu ııcalı 
ııcak taflara 8Ürün ... Yirmi dört saat kurusun. Sonra fırçala· 
yın yahut ta yünlü bir bezi balmumuna sürüp bununla gii;r;el

c-e •ilin. Taılar yepyeni pınl pırıl olurlar. .. 
u ani ttıgım ıekilde temizlenmiı, parlatılmıf taşla .do

a mukemmel dan• salonu olur. Çünkıi taılar bıraz; 

Tuzun yaradığı iıler 
Tuz; neye yarar bilir mısini:ı? 
Suda eritılmıf tuzu ıaçlannı.za sürersiniz;, Saçlarmıuıı 

dıb, ııklaftr, ar<ula ıırcula biraz tuzla diflerinizi yıluırıanı:ı 
dııl.,, ıni;ı; beya;ı;l04ır. 

Ayakkabı cilası 
Keten yağı neye iyidir bilir misini:ı?. Bütün cilalı yahut 

"'at derileri temizlemeie ••• Mesela ay«kkaplannıza mükenı· 
"'"' .,., ı . . . . ı , ı a o ur. Tenrs raketlerını temı;r; emege ... 

Sert kauçuktan yapılmıı herıeyi temizlemeie ... email'leı·i 
~lerreie ... 

-T 
s..ı 

l(ADIN
EV-MODA 

Elbise e renk 
kemer ve düğme 
Bu seneki elbiselerin süs

leri nasıl olacak 
-o-

\ 

... Bu sene seveceğimiz renkler 
tunlardır hanımefendi! ... Gece el· 
biseleri için, mavi, güvercin rengi, 
bronz, çelik, ve gümü' renkleri ... 
Evet, sanayi asrında elbiseler de 
madeni renk almağa batlamıttır. 
Gündüz için ise, patlıcan moru, es· 
meı; kül rengi çok modadır. Kırmı
zı ve siyah ta çok kullanılacaktır. 

Fakat en ziyade göze çarpacak o
lan renk mordur. Evet mor renk 
modaya hakimdir. Çünkü bu hem 
~merlere hem de santınlara çok 
yalntmaktadır, 

- Elbiselerde gene zıt renkler 
), ullamlacaktrr. Mesela koyu kır
m !I Ue, havai mavi saten; açık 
kn"Jlltı:J \U yetili. Ve daha ziyade 
kül rıenat ile siyah. Mercan rengi i· 
le siyaft.. V'!ı!aire vesaire ... 

... K=sr1er gene modadır. Her 
ne zaman oluna olsun takılabilir. 
Sabah, öğle. -m .. Kemerin za
manı yoktuf Kemerin eni yük!ek
tir. On, on iki unmnetre kadar. 
Her cinsten yapdmııldadır. Gerek 
elbisenin kuma.mdaa, aerek keçi 
derisinden ve getıek parlak maden· 
den ... Hatta Parist en 9GO model 
dantela bir elbiseyi tethfı eden bir 
moda mağazası bu elblwnin e
rine kalın kayıftan bir kl'lll9dart• 

mut tur. 

... Ya düğmeler?... Yazm dilt 
meleri çok gördük. Artık d.ijtuır 

görmekten gına geldi.Fakat kı• • :ıo 
dası için de gene düğmeler mevk• 
lerini muhafaza etmektedirler. Ye. 

ni düğmele~ büyüktür. Ve müdev

verdir, Bazan Üzerine siyah kadife 

geçirilmektedir. Diğer taraftan me

te palamutu teklinde iri kristal 

düğmeler de vardır. Gündüz elbi

selerinde ve bluzlarda genıt ırı 

düğmeler kullanılmaktadır.Bu düğ

melerin ortasında madeni bi saf
hada göze çamıaktadır. 

... Ya kürkler?... Geçen haftaki 
sayfamızda kürklere dair hayli ına
lümat venni9tik. Bugün geri yanım 

izah edelim: Gündüzün astrgan gi

bi bükümlü veyahut düz kürkler 

giyilmektedir. Gece mavi veyahut 
arjante kül'kler, zilölin, veıahut 

Hetmin kürkler modadır. Fakat bu 

modanın fevkinde bir fey varsa o 

da tüylerdir. Yakası, beli tüylü e!bi
seleri bu sene çok göreceğiz. Ayni 
kürkten ince zarif man~onlar da 
yapılmaktadır. 

1 Şundan ... IBlYlll'ildaıııı. 1 
Avuç dolusu para sarfetmiyeı:r. 

Buhran denilen afet dünya üzerine çöktü çökeli herl>es da 
ha bira:ı; para ile ayni lük•ü muhafaaz,ya gayret etnıege b:Jf
la:lı. En zengin hanımlar bile artık eskisi gibi tuvalellernı" 
avuç doluau para ıarledemiyorlar. Onun için ifin en pratik •a. 
rafını anyorlar. Artık eskiden olduğu gibi gunde ik. üç defa 
elbi•e deiİftİrenlere milyonerler araıında bile az tesadüf edi
liyor. Bunu llÖren moda kralları da modellerini ona gore la••· 
zim etmeie baıladılar. Bilh.-.sa bu kq giyilecek elbiseler en 
ucu~ ııe en İfe yarar bir ıekilde olacaklar. Mesela bir elbise 
hem •por elbiaeai hem öileden ıonra elbi•e•i ue hem de tuva. 
let, eııet balo tuvaleti, olabilecektir, Onun için ince yÜnlülerle 

ıpekli kutnaflar çok raibet llÖrmektedir. Elbiaenin değiıebil
meaini kolaylQftırmak için düime ile iliklımen eıuaplar çok. 

tur. Etekler geçen Hnekinden bircu uzundur. Elbisenin arka· 

•ı bele kadar ilikli ııe düimelidir. Kollar da bileklere kadar 

d ıiimelidir. Bunu llllCe tuualetine tahuil etmek İfin etf'iine 

bir uolan lıoymak IJe ilikleri s:özmek l~mdır. O zaman kol
lar açık kalır, eılıiden uzun ue bol olan kolların ilikleri çözü. 

!ünce ııolan ıeklinde ıallanırlar, arkadan da istediiini& kadar 

,f,Jğmeyi çözük, iatedifiniz kadar dekoltesi olan &ir elbiseniz 

olur. Gündüz elbiselerinin biraz uzamasına raimen gece el· 

biseleri oldukça kualmı§tır. Geçen sene çok gördiiiümiız; ar

ko•ı yerlerde •Ürünen tu~aletlere bu sene hiç te•adU.f etmiye• 

ceğiz. Etekler yerde bir hiz;adadır. Ve hatta bazılannın bir 

yanı gündüz elbiseleri kadar kııalmakta, bir bacaiın bir kı•· 

mı açıkta kalmaktadır. Dekolteleri de çok a:ıdır. Bilhassa on 

;yaka boyuna kadar çıkmakta, aırt biraz açık bırakılmaktadır. 

Ve bu da hiç bir zaman bele kadar inmemektedir. Maamafih 

ba~ı tuııaletlerin ıırh çok açıktır, fakat altına da yapılan bu· 

yülı bir fiyanllO af'liıya kadar düımekte ııe dekolteyi kapa· 

maktadır. Gece elbiselerinin üzerine, ekıeriya ayni kumaıtan 
bir kap ~apılmaktadır. Eier elbiıenin eteklerinde, yakalann· 

da, lrollarında uolanlar uarsa kap bilha.,a ıık durmktadır. 

Kaptan baflra lütrden yahut Hermine'den kıaa lra:ııakenler ıla 
iyi durur. 



ı illiyet'in Romanı: 1 

Yazan: Mart he Richard. Tercüme eden: M. F. 

Marthe Richard'ın bir mektubu 
"Casuslak hayatım!,, bu kelimeleri iltiharla yazıyorum. 
Hmp zamanında cam• olmalı öyle zannedildiği gibi, tehlikenin zev

ki kamçıladığı, bir roman maceraıı içinde sürüklenmek demek değil
dir; mef'um kadın rolünü oynamak, başları döndürmek, esrarları bulup, 
bunları altın yığınları mukabilinde başlıalarına teslim etmek demek de· 
ğildir. 

Casus olmak, eııııelemirde hizmet etmek demektir. Bu hi:z.met "gizli 
bir hizmet,, tir. Orada her şey gölgede geçer, ve aJ1kerler, sanki üzeri 
otla yığılmış bir tuzağa düşer gibi sessizce düfiip kalırlm. 

Caırus olmak, rolleri ve henıen hemen vazifeleri sizden fiiphelen
mek olan şeflere hizmet etmektir! Müthiş sanat! Şüphe her taraltan si 
zi uırar. Vazifeniz düşmana, sanki memleketinize hiyanet ediyormuf hi 
ssini vermektir. Fakat düpnan tereddüt eder: Hiyanet eden acaba ca
sus değil midir? Sizi görenler tereddüt eder: Bizim caııınımıız imi ele 
vermesin? 

işte memleketine hizmet eden gizli memur, bu suretle tasavvur edi
lemiyerl"k derecede leci ahlaki işkenceler içinde kıvranır. iki atq ara
sında- • Ve bu ateşler bazan yaylım ateşe inkıllip edebilir. 

Be:ı bu ıshırabı tathmı ıade muvallakıyetsizliklerin değil, belki bü
tün muvallakıyetlerin bile ne bahasına ödendiğini bilse idim belki 5 

inci büronun bana verdiği vazifeleri reddederdim. 
Yalnız mücadele etmek istiyordum. Kocam cephede ölmüştü. Ta 

harpten evvel tayyareci idim. Bizim tayayrecilere iltihak etmeği dü1ünü
yordum. "Fransa tayyareci kadınlar vatan İttihadını., teris etmistim.Bü
tün kapıları çaldım. Kimse, muharipler arasında bir kadın bulu,;_na 
nza göstermiyordu. Benim için bir tek iş kalıyordu: Gizli hizmette ça· 
lışmalı! Oraya gittim. 

Ben zengindim. 5 inci büro ise lakirdi. llk memuriyetimin manalla
larını bizzat kendim yaptım. Ve Almanların bana ıözde - caıusluğum 
için verdikleri paraları şellerime teslim ettim. 

Kendimden asla bahsettirmeme k yeni bir yıwamn Rikiinu içinde ya
şamak istememe rağmen harpten on beş sene sonra bu hahralan yaz
manın sebebi, mücadele etmİJ olanların, ve "Fransa gizli hizmet,,inde ö
lenlerin hayatını tanıtmakhr. 

23 Kanunusani 1933 te Franııa hükUmeti beni Le:ziyon donör şöval
)'e$İ yapmıştı. O zaman bu rütbenin bana tevcihinden dolayı yapdan 
takdirlerle istihza edenler casus hayahmın hakiki hikiiyeaini olmsunlıır 
o :ı:aman bu şerefli mükiilatın yerinde olup 9'madığını söyleain/er. 

Birinci Kısım 

Casusluk töhmeti altında yaşa
maktan casusluğa doğru ... 

1 ba9lannda bulunuyorduk. Bonnet 
Dostum Zozo Rouge'in filpLeli bir yer olduğunu 

bilmiyordum bile ... 
Onifonna1ı bir adam 

durdu: 
önümde 

- Zozo ! diye sevinçle haykır
dm:ı. 

Onu harbin baflangJcmdanberi 
görmemi9tim. Ve arkadatım Zozo 
nun vazifeye girdiğinden haber
dar bile değildim. 

Zozo, tayyare meydanlarında bi
ııinci Rus tayyarecisi Jean Davri
chewy'ye verdiğimiz biraz hoppa 
bir likaptı. Onu tekrar görmek, 
tekrar ilk hava zaferlerinin kahra
manca safhalarını hatırlamak de
mekti. 

Mütecessis, garip, biraz dalgın 
fakat bununla beraber, iyi bir ha
lip, cesur bir delikanlı olan Jean 
Davrichewy evvelce 1905 Rus ihti
lilinde mühim bir rol oynamıştı. 
Franaada menfi bulunduğu uralar
da tayayrecilik onu siyaset ilemin
de uçurmuftu. 

Fırça gibi aaçları, mavi gözleri 
çekingenliği ve tehlikeleri i&tih: 
kar edişi ile çok sevimli sempatik 
bir adamdı. ' 

Bu Nihiliste, bir vatanper'Ver 
h_aline istih_ale etmi9ti. Hiç füphe
sız harp, bır çok mucizeler yarat. 
mıt hiç beklenilmeyen değifiklik
ler vücude getirmittir. 

- Nereye gidiyorsun Martha 
diye sordu. Ben izinliyim: delıtetli 
de içim sıkılıyor. 
.- Bonnet Rouıe'e gidiyorum 

dıye cevap verdim. 
Biraz irkilir, tatalar gibi oldu, 

fakat çabuk kendisini topladı. On
daki bu vaziyete kulak asmadım 
.-.ınadım bile. Eskiden biııibirimi: 
zi çok severdik. Ve ben onwıla da
ima iyi arkadatbm, kendisine saf 
bir sadakatle bağlı idim ... 
eli.- Seninle beraber geleyim! de-

Kendisine, tayyareci sıfatile 
Fransaya hizmet etmek için yaptı
ğım te,ebbüılerin Bonnet Rouge 
malıarrirlerinden birisi tarafından 
alika ile kar,ılandığını ve bana 
çok cazip bir teklifte bulunduğunu 
anlattım. .. 

- Evet, evet, diye mırıldandı 
askeri mahfillere çok devam etti: 
ğini biliyorum ... 

Bu cümlenin manasından süphe 
etmek aklmıdan bile geçme~itti. 
z.?:ı:?• ayaklannı bana uydurmut 
rıruyor, ve hayatım, mefguliyetim 
al.kında öteberi sualler sorarak 

2:ayet alakasız bir tekilde beni ia
tı~v~p ediyordu. Hiç fÜphelenme
mıttım. Harbin birinci kıtı bitmek 
iızere idi. Ve biz de 1915 senesinin 

Zozo beni aokakta bekledi. 

Beni çağıran muharrir bana bir 
projeden bahsetmitti: Büyük bir 
film evi Cote d'Azur'da tayyarele
rin ittirakile bir film çevirmek ia
tiyormUf. Ve beni de tayyareci ola
rak alacafmıı,. Bunu esas itibarile 
ka:bul ettim ve tekrar Zozo'.nun ya
nına döndüm. 

Rus dostum, endi,eli ve sinirli 
idi. Garip bir tekilde yüzüme bakı
yor ve çaktırmaksızın beni tetkik 
ediyor,du. 

Ronnet Rouge muharririle yap
tığım mülakatı kendisine anlattım 
O sordu: · ' 

- Bir harp filmi mi? 
- Zannederim. 
Kemrah kllflannı çattı. Harpten 

evvel gündüzleri bizimle beraber 
~avalar1 ı fethetmek için, geceleri 
tıyatro arda program satan bu ga. 
rıip adamın neıi vardı? Hemen ka
rarı verdim: 

- Bu akfllDl yemeği beraber yi. 
yelim ... 

-Bitmedi-

İsveç veliahti 
Bugün geliyoı 

(Başı 1 inci sahifede) 

ıumı~a. ııelec"!< ve Haydarııata önünde 
demırlıyecektir. -

Veliaht Hazretleri yatta selamlana
cak ve merasimle Haydarpafa istasyu. 
nuna çıkacaklardır • 

. Gus~ve Adolııhe Hazretleri ve re
~~ ıle kendilerini kar§daya.i ı.e., 
yetiınız aaat be§te katarla Anlıaraya 
,_...et ecleceldel'Cfir. 

Muıbtenım _, __ ,,, il __,,,, __ ,_ 
. . ~r e .-a....,..nna 

nya&eöc:umbur vaıronu tal.üs edilıait-
tir. Misafirler Ankarada ilıi ııün ka· 
lacaklar ve bu esnada Reisicunılı 
HBZl'etlerinin mi&afiri olacaklardır. ur 

Hava raporu 
Sıf.- derecei hararete ve deniz seviye 

aine indirilmiı barometre bu sahalı saat 
?de 767.S. 14 de 765,S, hararet dereceai 
7 de 14, 14 de 20,6, azami hararet 22 
asğari 12.. Rüzgar gün doğusundan v; 
poyrazdan esmiıtir. Azami ıürati aaniye
de 8 metroya çıknuıtır, 

$ark Demiryollarında 
ucuz tarife 

Şark Demiryollan tarifelerinde 
yapılan tenziJata dünden iıihııren tat 
bik saıbuma konulmuftur. • 

E~iaine - fiııtlarü yan ... rıya bir ucuzluk vardır. )' 
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Dün memleketin her tarafında Bele_ 
diye azalığı seçimi baş'adı 

(Bagı 1 inci ııahifede) 
tekrar bakılmakta ve bir damga vurul
maktadır. Rey kağrdma, müntehip i
sim ve adresini de yannaktadır. 

Vatanda§lar, Cumhuriyet Halk Fır· 
ıkası naD12etJerine kartı umumi ve ayırt. 
arz bir muhabbet duymakta ve reyle
ıini seve seve fırka namz~tlerine ver
mektedirler. 

.Şimdiye kadar hiç bir intihap, bu 
aeıferkıi kadar serbest ve intizam dahi
linde cereyan etmemi§tir. Halk, inti -
ıbabm, kendioi için hem bir bak ve hem 
de en medeni vazifesi olduğunu idrilı: 
etmit bulumnaktacbr. 

Dün, intihabın daha birinci ııünün
de ,bütün ntanda§lar rey atmak itini, 
en batta gelen vazife olarak telildri et
mitlerdir. Dün, intihap yerlerinde ııö -
rülen kalabalık ve alaka bunu ııöster -
mekted'ır. 

intihap 12 ııün ıüreceğine gÖre, 
on ikinci ııün nihayetinde nisahı efue
riyet befı<melıal temin edilecdmtir. Bü
tün latanbulda ( 400) bin küsıir rey a
blması li.zmıdır. Daha diin, birinci 
ııünde her kazada binlerce rey atıhmı
tır. Bilıaa1a lralahahk olan kazalarda, 
intihaba itfuik eden vatanıdaılann sa
yısı çok kal>arıktır. 

Fırka heyetlerinin teftişleri 
Cumhuriyet Halk Fırkası vilayet ı. 

dare heyeti reisi doktor CemaJ Bey ve 
idare heyeti azalan dün intihap yerle
rini birer birer dola§aıak halkın inti· 
baba kart• olan alilauını yakından tet
kik etmitlerdir . 

Namzet listesinde isimleri olan ze. 
vattan bir 90ğunun da rey sandığı ba· 
ıında dolatttklan görülüyordu. Nam • 
zetler kendi lehlerine propaganda yaP
makta, bu tabii haldaruu kullanaralr, 
reyler üzerinde ımüeuir olmağa çalıt
maktadırlar. 

intihap enciimenlerinin meaai8i 
Her kazada, lıaymalumılarm riyase

tindeki intihap encümenleri hakikaten 
ıfevkalide meaai sariederek, inıiıhaha -
tın azami intizam içinde devamını te
-. ebnektectirier. 

Kaymakamlar ve intihap encümeni, 
azalan, en k~iik bir mütlriiJitla kartı· 
laf'ID - her kim oluna ohan - her 
vatanda§a lııolaylık göstermekte ve o 
vatandatm arzuau daıbilinde reyini kul
lanmasını temin etmd<tedirler. 

Çi:ı:ilmetlen atdan rey paalaaln 
Rey puslal.nun üzerinde, o 1r.aza. 

nm, ......,etleri 5"ft olarak yazılıdw. 
Bunların yarın yedol< ve yan11 aıli 
olacaklardır. vaıaocı ... ıar reylerini a
tari.el!!_ bu İIİmlerden muvafık buKluk. 
lımm asli olarak tctbit etmektedirler. 
Fıılıat baa vatıındllflar, liıteler iizerin
dmi büıtün namzetlere ıryni §dôlde sev. 
l'i du,,.duldanm iJeft Aireıı... hiç bir ;.. 
ıaret, tiıoııi yapı ~an, rey pualasmı 
imzalıwnaLta ve öylece re yaaaclığnıa 

~--Bu tekilde atıba ny puRalan bak-
landa, intihoıp yerlerinde ileri iiÜıı iilen 
mütaleelıır ıunlarclır: 

l - Bu tekilde biç 2izilmedıen ab
lan rey kiirtlannıla bubman iıi...lerin 
~ müteaaviyen birer rey aım., ad
dolunacakbr. Tasnif neticesinde en ia::ı:
la rey alan ıüııbesiz asli aza olacak
tır. 

2 - Bu tekilde biç çizilmed.,n ab
lan rey puslalannda, batta gelen isim
ler rey almı!t yani aali aza addedilmiı 
olmalı, listenin altındalci. isimler rey 
elınamıt kabul edilmelidir. 

İntihap yerleftnde, vatandaılar ta
rafından yiirütülen bu mütalealan 
~p <;~iimenleri tarafından rey.:; 
tasnif edilirken, ne tekilde liir mahiyet 
alacağı t'mdiden kestiriJemeız. Çiinlrii 
müsavi rey alanlar için belediye 1mnu. 
nunun tayin etıtiği birçok tercih sebep. 
leri varda-. 

intihap aandıklan bugün 
dolaştınlacak 

Dün bütün kazalarda intihap &an• 

dıkları kaza .. meriı:e:zlerincle lıulunuyor
lardı. Ve dijn evvelce ilin edilen ma
halleler h~ reylerini atmqlerdır. Bıa 
~aıhtan itibaren sıra ile sandd.1-r na
hiyelerde, mahoJlderde dola§tmlacalc 
halkın kolaylıkla reyini atabilmeoi isin'. 
vatandajlarm ayağına gidilecektir. 

_ Hangi gün sandığın nerede buluna
cagı, ve bangj mahalleler halkı tarafm. 
~ rey atı~ evvelce ilan edilmq • 
ti. Mamaafib intilıahın devam -~--- • · 12 .. __ _,_ -gı 

gQn ....,.,oda, kaza mer<kezlerinde 
de birer aanclılc bulunacakbr. 

.. ~~ez~i. bu sandıklara, evvelce 
ırununu geçımıq ve malıalleaindeki 
dığa reyini atmak imkinmı buıam...::
~anda§!'n" reyleı1ni atacaldardır. Bu
IVD de ınıilıap ....... leyin Mat set.iz
de bıı§lıyacaık ve ııı10fam saat (18) e 
kadar dev~ .ed•c•tir. Rey l8lldıtdan, 
ıııll\famları, .. tihap enc:funealeri tarafın
dan açılmakta ve Mh-h•n ııene ayni 
~ huzurunda eandıldar açDnalrta • 

Deulet memurlarının reyi 
l)evlet memur.lamun intihalıa · · -~L~-· • •• 1fÜ 

--- temwı ISIDt pazar günü bütün 
-.rlara İzin verilecektir. Mm.ur _ 
I~~ nıensup olduldarı kazalarda reyle
ruu kullanac:aklarıl.. Bütün ._urla. 
nn da, seve aeve intihaba i•brilr ede-
cekleri tüPhnizdir. • 

Halkeuinin 1-li;yeti 
Halkevi de intihap ırün1erinc1e bir

çok tezahürat yapacalı:br. Bunun için 
lıir program hazırlanmııtır. Yarın ak
faJD balkevi Beyoğlu tıabesinde temlİI 
verilecek, vatandaflara intihap faaliye
ti baldonda Manyaai zade F ~un Bey 
tarafından bir konferans verilecektir. 

<:;ınnar~ ııiinii Alay köık~ bir 
temsil venleeelı, ayni ııünde haJk:evi 
mert.ez binaamcla bir danalı ç_.y Bey
oğlu tubeoinde bir konser veriıecelr
tir. 

Ayni akflllD ._. (8) de Meliha AT
iii Hanım ...... Halıevinde .... lıon-
feranı verecektir. 

HaHı.evıi intihap günleriıUn hakiki 
bir bayram olarak ya~ıru temin 
edecdrtir. 

Dün gece radyoda 
Dün gece saat 20,30 da radyoda 

bir intihap ceceai tertip edilmiıtir. Dai
mi encümen azasından Nakjye hanım 
intihap hakkında bi~ konfenma ver -
miı, bunu İffet Hallin HaDDDln inti
hap için y82'dığı bir tiir takip etmiştir • 
iffet jialim Hanım ıürini okuduktan 
sonra, Galip Bahtiyar Bey de bir lron
feranl vennİ§tir. Bundan sonra radyo 
aanad<iırlarmm venliği güzel bir kon
aer dinlenmiıtir • 

• Ka1U1larda ıxı:;ıi:yet 
Dün rey sandıklan kaza merkezle

rinde bulunı>yordu. Eminönünde dün, 
Şeyh Mehmet Geyıani, Hocap8§&. Hob
y•, Çelebi oğlu Alaettin, Ahiçelebi, 
T ahtalmle, Rüstempa§B mahalleleri hal· 
kı ıe1lerini kullaıımqlardır. 

Dün aaat 8 de Euainönü oandığı a
çıldıjı vakit ilk reyini atan, Eminönü 
kaymakamı Raif Bey olmuıtur. Dün 
Eminönünde reylerini atanlar araımda 
kalaba!& bir halde gelen esnaf cemi
<yetleri de vardı. 

Fatihte 
Fatilıte dün Kıritçeıme, Hüsam B., 

Sinanağa, Girmastıi, Şeyh Resmi, Ho
caü'I"~ Gureba Hiiaeyinağa,, Saba Ha
Mn Hilmi, Muratpaşa, l.ı.enc1.,.,....., 
Sofular, Haaımlıalife mahalleleri halla 
rey lem,; atnuılardır. 

F ..ıibte, aabalıleyin il< nyini atan 
da Fatjh kaJ"1181<aom Halük Beydir. Dün 
en kalal>alık intihap yeri Fatih idi. in
tihap batl.aıtı:en, kadınlar birliği reisi 
Latife Bdrir Hanım, heyecanlı bir hita· 
Le irat ıetmiıtir. 

Üsküdar 
Dün üslriidarda Sinanpa§B, Çakıcı 

Haaanp&§a, Salacak, lh&aniye, Ayaz -
ma, Rumi Melımetp&§a, imrahor, Ah
ımetçelebi, Hamza Fikih, Genceclede, 
Hayrettinçavut. Durbali, Tuyıar Ham- 1 

za mahalleleri hal1<ı reylerini atınıflar
dır. 

Beyoğlunda 
Dün Beyoğlu sandığı kaza merke

zinde durmll§ ve maıhalleler aynkna • 
yarak ayni kazadan olmak f&l"Iİ)e, her 
İsteyen vatandaş reyini kullanmıfllr. 

Dün Beyoğ'1undan, ~ bu
lunan bazı mebıa&lar da reylerini aıt
m'§lardır. 

~eyoğlunch aabahlejin gümriil<te ça
lqan hamallar, ellerinde fnb ba,...W. • 
lan olduğu halde bir ceımni gafir halin
de , şarkılar söyleyerek int;;;ıap yerine 
gelmişler ve reylerini atmıılardır. Bu 
tezahürat iyi bir tesir luralam§br. 

Befİlıtafta 
Beıiktafta da intmp çok i.yi baf

lamııtır. Saat tam .a.izde kaymalr
ş...ket Beyin rİyueltinde iıııd ·ı p enci
meni tarafmdan sandık ıniibirienmit 
ve ...,ter atılmaia lıatlanmııtır. .Bepk
taıta ilk reyi muallim .llınAıiım Etan 
Beır ve refikası •bnl§br. Befilı.tat ka
Z"" rla intihap canlı bir telôJde ...... 
..ıım,tir. 

San yerde 
Sarıyer .......... dün, Ma.tea; Bii

yükdere, neni Sarıyer mahalleleri rey
lerini atmıılardır. Sanyercle intihap 
sandığı yanma bir miizika komnuı, bu
rada güzel parçalar çalınarak, halk fev
kalide ı.;,. nete ~ intihaba devmn 
ebnİJtİr. 

Diğer lraMJlarda 
Bakırköy. Kadıköy kazalarında bü

tün mahalleler dün reye ittirik etmİf
leN!io-. Buııün sandıklar diğer mahalle 
ve köylerde dolaftırılac:akıır. 

Adalarda, dün sandık Büyükada 
lcaymakamlığı binaamcla durmuı ve 
Biiyüluıda halla reyle<ini abmJ)anlır. 
Sandık J>ugün Heybeliadaya getirile • 
cektir • 

Beykozcla, dün Beykoz ve Y ahköyÜ 
~leleri halkı reylerini venniıler -
dır. Bll'&'ün rey sandığı diğer mafıelle
lerde dolatbnlacaktw. 

Mekteplerde te:ııalaürat 
Dün bütün met.teplerde talebeler 

inti1ıap faaliyeti ile alikalandmlmı§lar
dır. 

Tarih, yurthilg1si muallimleri tale
belere, intihap baklanda konferanslar 
vennitfer, talebeler grup halinde inti
hap yerlerine götürülerek vatandatJa
?". naııl rey atbklan ııö•terilmittir. 
ml:ilıabın devamı müddetince, mektep -
ler donatılmıı olacak ve talebeye lilznn 
gelen malumat verilecektir. 

Dün Ünİver•itede, hukuk fakülte•İ 
hukuku -iye pnıfesorü Ali Fuat B 
de, ilk •Çit derani intihaba baaeıa~ 
ve "Tefkilitı eauiye bakmundan inti
habat., mevzulu den1ni vennİ§tir. 

lnt:ilıap &'ünlerinde tehir geceleri 
donablacak, resmi, hDausi daireler fey. 
lraJide tenvirat yapac:akla.,dır, Birç.ılr 
lıazalarda ııeceleri türlü türlü eğlence
ler tertip edilmektedir. 

lntilıap münasebetile temsil 
ve konferanslar 

Haloevindaı: 
1 ıtmıbul Umumi Meclisine aza se

çimi münasel»etile: 
... 1 .-:- 4 birinc:iteırin 934 ııeotembe 
ııunu alqamı saat 20,30 da T epeha
tmda Meırutiyet cacldesind*i ( Beyoi
lu kıamı) mızda bir temsil. 

2 - 8 Birinciteırin 934 pazartesi 
ııünü aktıtııı• saat ( 20,30) da Cağa). 
oilunclııılıi .,.,.ez ealonımcla bir kon. 
aer ~~r. Arzu edenler temsil 
davetiyelermı Beyoğlu kısmı ve kon
'"':: davetiyelerini merkez idare memur
lugundan her gün alabilirler. 

lzmirde intihabat 
IZl\OR, l. A.A. - Belediye seçimi 

lıugün batlamıtbr. Şehir battan ba§B bay 
raklarla ıüılenıniı, halk ve bütün letek· 
kiilier birlikler aliı.ka ile aandık batla· 
nnda toplanmaktadrlar. 

Ankar\'da intihabat 
ANKARA, 1. A.A. - Yeni Belediye 

intih•Jıetı için .eç;ı.eeı. izablo:lan Dalll• 

zetler hakkında Cümhiıriyel halk fırka-

İstikraz 41 000 lira ık faza 
taleple kapandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Büyük milletimizin bu vesile öle de milli işe karşı ı:österdiği alaka 

ranla kaydedilmeğe layıktır. 
DIY ARIBEKlR, 1 (A-A.) - Halkımızın gösterdiği yüksek alaka 

ticesinde ha sene Diyarıbekire gönderilen 1800 a det dahili is tikraz tahvili 
fazla$İle aatılmı§ yeni &abf miktarı 2004 adedi bulmuştur. Bu miktara 
bu sendci satıı geçen &eneye ni&beten 404 adet fazla olmuştur. 

IZMIR, 1 (A.A.) - Ergani bakır ır:adeni dahili istikrazırun sonuncusu t 
tertiei için lzmire miirettep olan 128 bin liralık tahviller kamilen sablmıt 

•• 
Universitede dünden itibaren ikin 

ders yılı başladı 
(Başı 1 inci sahifede) 

den yılına başlıyor. Bugün başlıyan 
den yıbnm Üniversiteye, ona yazılan 
)ara ve bunlan yetİ§tireceklere uğur
lu ve verimli olmasını dilerim. 

Üniversitenin geçen yılı bir kunı -
lut yılıdır. Bir üniven.ite kunnak ko 
lay lıir it değildir. Cumhuriyetten ev
vel Üniversite ne idi? Metnıtiyetin 
ilan edildiği 1908 dedir ki ilk Darülfü 
nun kunıldu. Ben de onun Hukuk fa
kültesine o yıl Hukuku Düvel bocaaı 
oldum. O vakit bu Zeynep Hanım ko 
nağı, Cağaloğluncla dkuduğumuz bir 
kaç odalı, kütüpban""'i ve bir tek ki -
tabı bile olmayan binadan sonra ne 
büyük görünmüştü. Ve üç fakülte bu
nu doldurmamııtık. Hatta bir aralık 
Müllıoiye Mektebi bile bunun bir ta -
rafma yarleflnİtli. Bir binanın dar 
gelmesinden korkubıaz. Onun çare6i 
bulunur. Genit gelmesinden korkulur. 
O günün bu günden farkı tudur ki 
fimdi bu bina iki fakült..nin bir kıs • 
mına çok dar geliyor ve ayn enstitü -
)er yapılıyor. Cumhuriyettir ki Üni -
V'eraitey.i kurdu. Batımızda ırünet gi
bi parlıyan Büyğk Gazinin ve onun 
görii§lerini tahakkuk ettiren hüküme 
titnizin dünya üniversiteleri arasında 
kendini andıracak ve saydıracak bu 
Üniveniteyi kurmak ve yürübneık yo
lundak.i büyük himmetlerine, bugün, 
bu açış gününde, Üniversitenin son • 
auz minnet ve şükranlarını saygı ile 
arze-eği birinci borç !J.ilirim. 

Üniversiteyi açmak kunnak ve İş· 
letımek yolunda geçen yıl aarfedilen 
bütün büyük emekleri ve bu emekleri 
earfedenleri de meinntle anarım. 

B.ir Oniveraitenin birinci vazifesi 
talebeyi öğretme ve yetiıtirme iae ikin 
ci vazife.ini memleket ilmi faaliyetinin 
merkezi. olmak ilmi arattırmalarla 
ihni ilerletmelı: ve milli kültürü yay
maktır. Ünivermtenin bunlarda da ge• 
çen yılı bir kurulut ve bazırla.yıf yılı
dır. Ve bu kuruluı devresi devalln et
mektedir. Salahiyet sahibi üç profe -
aör Franck, Deaaaue ve Ruttin ve bir 

..şok yardımcılar daha yeni geldiler. 
Hukuku medeniye ve Eczacı mektebi 
için beklediğimiz iki p...,,eaör daha 
ııelmediler. ilmi kadro bıanlann da 
plmetile tamam)an•c•ktır. 

Aletler ue binalar 
1lmi faaliyetin bir tartı olan alat, 

edevat ve kitap geç- yal llllUll'lanma 
mııtır. Muğlak bir mıııhiyet alan bu 
iıler balleclilmi, ve ilk aletler ün.iver· 
ate bi:numa gelmiftir. 

Bina itibarile de kurulu§ devrinde
yiz. F akati ihtiyaçlar peyderpey ta-
11U1111lıuımıı ve tamamlanmakta bulun 
muftur· 

Geçen yılın faaliyetine göre yıl so 
nuncla birçok talimatnameler yapıl • 
ımqtır. Y apılmıt talimatlan iki ayda 
raporlara göre tetkik ettik. Tadil et -
tik. Ve yeniden yazdık. Yapılmamıf 
olanlan da hazırladık. 

Cemil Bey bundan sonra talimat • 
name ve programlar bakkmda tafai • 
li.t verdi. Ve talebenin bir dil öğren
meğe mecbur tutulduğunu söyledi. 

inkılap lıüraiiaü 
Cemil Bey inkılap kür•üıü hakkın

da ıunlan söyledi: 
- Üniverııite talebeliği Türk inkı

labını cumhuriyet ve onun büyük e -
aerlerini inanla benimseme demektir. 
Dünyanın en güç ıeraiti altında kur
tuluı aavaıı nasıl batladı ve ınuvaf -
fak oldu. Bu §anlı tarihi ve onun ha· 
r:ici dahili- hukuki ve iktıaadi cephe
lerini aydınlatacak ve yaşatacak olan 
inkılap tarihi dersleri mezun olma • 
nm §artı kabul edilmiıtir. 

DEVAM: 
Talebe talimatı devamı talebenin 

ta.hail hayatında ınuvaffak olmanın 
temel ıartı aaymıtıır. Üniversite için 
yapılan büyük fedakarlığın devamsız 
lık yüzünden heder edilme•i kabul e
dilemez. 

Devam. yalnız nazari dersler için 
değil ameli dersler için de, di 1 mek • 
tebi için de ıarltır. Talebenin ameli 
derslere ve tercih ettikleri seminerle
re devam ederek hocalarile çahıma 
yollannı öğretmeleri bugünkü Univer
lite tahailinin temelidir. imtihan u.aul· 
terini de değiıtiriyonız, ve imtihan fa 
adası uıulünü tamamile kaldırıyonız. 
Denlerin bittiği giinün erte&i günü im 
tihanlar baf)ar. 

Uevamın ıaydalı olabi~ai için 
Üniveraite gençlerinin ve onlan yetiı
tirecek olanlann çak çalıflDJlsı liı.zun
dır. Yaptığı her büyük işten, daha bü 
yüğünü yapmak bızile çıkan ve tim -
diye kadar yapbklarile bize bütün 
,dünyada bugünkü yÜkaek ve §erefli 
mevkii getiren büyÜk Gazi, daha ge
çen yıl, yurdumuzu dünyanın en ma
mur ve en medeni memleketleri sevi
yesine ve milli kültürümüzü mua&ır 
mdeniyetin aeviyeainin Ü&tüne çıkar " 
mağı ilan etti ve bunun tahakkuk yo
lu olarak daha çok çalıımağı göater -
eli. Büyük Gazinin ıtöaterdiği yolu en 
evvel ve en baıta Üniveraite ve onun 
değerli profesörleri, duygulu ve titiz 
talebe&i baıannalıdır. Hayatı çok ça. 
lıtmanm ve milli iunetin eşsiz örneği 
ola.n Batvekil, bir münasebetle fU söz 
leri söylomitti: 

aı tanfmclan yapılacak yoklama öniimia
deki aah ııiinü Halt.evinde icra edile· 
c•tir. 

"Türk gencinin kabiliyetine 
yoktur. Bunu bilerek netice a lı 
Çok çalı,tmnız, kıyıcı olunuz. ç· 
bu neail yarmm meauliyetini üz 
alacaktır.,, 

Karakter 
Milli karakter vakarlı ağır 

faziletli, feragatli doğru ve iyi d 
in ollmağı icap ettirir. Üniverarte 
cinin bir örnek olmumı iatiy 
Bu aebeple talebenin tabail notları 
bi tahsil bayabndaki bütün 
ri de R§lerine kaydohmac:ak ve 
lar ııirecekleri hizmetlere -
tır. 

Son sözlerimi söylüyorum: 
Ecnebi profesörler dünyaca 

llllf büyük aal&hiyetlerile Uta 
Türk Üniveraiteainin büyük §eref' 
ler. Onlann büyük salahiyetleri o 
de aaygı ile eğilirim. Türk genç ··' 
ve Türk ilminin bu büyük a:ılabiy 
rin fazlından tam iatifadelerini 
için mümkün olanı yapmağı borç 
yorum. 

Cemil Bey bundan sonra tale 
ve hocalara muvaffakıyet temenni 
miş, nutkunu şu sözlerle biıiııınit ' 

"Gazi Mustafa Kemal tarihte t 
dığun bütün büyüklerin bü .. . .. 
Dünyanın en güç ıeraiti albnda 
duğu büyük eseri •İze emanet 
ulular ulusu Gaziyi Üniversite k" 
aünden binbir mümet binbir aayıP 
ae18mlarmı.,, 

\..emil Bey nutkunu bitirdikten 
ra her yıl Üni.enitenin açılıt mı 
nu bir fakültenin bir deni takip e 
,.;nin usul olarak kabul olunduğuD 
ilk yıl memleketim.izde yapılan 
yük inkılaplar ve onun battan beri 
tihdaf ettiği cumhuriyete bir taz · 
mak üzere bu yıl eaaaiye hukuku 
..inin verileceğini söyledi ve Hukull 
kültesi profesörlerinden Ali Fuat 
yi kürsüye davet etti. 

ilk ders 
Ali Fuat Bey hukuku esasiye 

kıınından Türkiyede yapılan inkı 
)ardan ve Türk inlulabmm ideolo, 
den bahaederek, - iyi idare rej' 
cuınıburiyet olduğunu, bak mefh 
nu ve hakkı tanıyan yqiı.ne id 
cumhuriyet bulunduğunu, ilmi e 
ra dayanan delillerle izah etti. 
9Ör Ali Fuat Bey denini 11 buç 
doğnı bitirdi ve merasime o aaatte 
hayet verildi. 

Bohemians geliy 
(Bap 1 inci ealıifede) 

DQndular • 
Fakat ikinci devrede itin tel<li 

ği§ti. Çek milli taknmnm bücvm 
tında oynayan Çeb ianinde bir fu 
.cu iki gol yaparak Çek milli t 
ıu yenilmekten kurtardı ve maçm 
raberlilde bibneaine sebep oldu. 
nun içindir ki "Avusturya milli 
mile berabere kalan oyuncuya 
mizde göreceğiz., demekle yanlııhk 
mit olmuyoruz. 

Bu Çeh ismindeki oyancu, 
mize ııelerek bu cuma ilk maçım F 
bahçe ıtadmda Fenerbahçe lakımile 
pacak olan Bohemianı iunindeki 
.takımının sağ içidir. 

Bohemians'ın lstanbula gelip 
mühim bir apor hadisesidir. Zira, 
,yucQlanmız ve spor meraklıları 
ili bilirler ki, bizde, teknik futbol 
ri, Çek talumlarımn getirdikleri ve 
rettikleri oyun tarzile açılmqtır. 
devri ilk açan mcthur Sli.vyanın 
.ondan sonra da Spartanın ziyare 
dir. 

Çekoslovakya şampiyonasında 
çüncülüğü alan Bohemianı bu a 
maçlarda Spartayı yendiği gibi Ç 
lovakya tamııiyonu olan bildi·· 
.Slavia ile yinni ııün evvel 1 - l 
rabere kalmıı br • 

Bohemianı futbolcuları çevikJiJı 
aüratlerile o kadar nam almıtlardıt 
.memleketlerinde bu takıma "Kan 
lar,, takımı ismi verilmiıtir • 

Maliimdur ki Kanguru uzun 
yan yüksek QÇnıyan çok ~ik 
hayvandır. Hatti lıunun içindir ki 
.lıemians'm mektup kağıtlarmcla, 
.lıürlerinde, rozetlerinde bir Ka 
resmi vardır. 

Bohemiana'dan Fenerbahçeye 
len mektulıa ııöre bu maruf Çek t 
mım uhada fU tekilde göreceğiz: 

Şiınek 
Ştuml Tirpeld 

Prolcop Yanhaıu Yeli 
Rehak Çelı Be)'l>I Baron 

hıtiyat oyuncular da Huıtava, 
naıek, Hafta •e Stranak'tır. 

Gerek talmn oyunculan içinde 
•erek ihtiyatlar ar811nda milli 
.bir defa olsun girmemiş Yeıran-
yuncu Stranak'tır. 

Sırasile kaleci S, aağ miıdali 
sol müdafi 18, sağ muavin 2, 
muavin 4, ao) muavin 3, sağ açık 
1ağ iç S, merkez muhacim • ki ha 
mızda kaldığına ııöre, ya Slavy• 
Sparta ile şehrimize rehnitti -
ıol ıiç 16, sol vçd< 2, ihtiyatlarda -~ 
•ıle 2, 11, ve 1 defa beynelmilel o
lardır. 

Boheınians'ın kartıaıns çılıacdıı 
~c;e h.W..nda yann -1Umat 
receiiz. 
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Öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs hastahklarile sesi kısıl2nlara şifai tesirleri çoktur. 3@ kuruştur. HASAN ECZA DEPOSU 

(MÜTEFERRiK 

Çin askeri heyeti 
Tekrar geldi 

Heyet bugün Harp akade
misini :ıiyaret edecek 
Dokuz ay kadar evvel tebftmi:ze I~ 

len Çin ukeri heyeti Av.--da tetki, 
katta bulunduktan oonra dün sabah 
tekrar ıehrimize gelmiftir. 

Heyet ceneral, Şing Jutu'un reiıli· 
ğİ altında alb •zadan mürekkeptir. . 

Ceneral Şing Jutu ile göriiten bır 
muharririmize mumaileyh §U mal\ımatı 
vermiıtir: 

- Yan reomi mahiyette olan -
yahatimiz ean..,ında Pekinden itibaren 
bin;ok memleketlere gittik, gezdik. 
Medeni dünyanın merkezlerini dolaıtık. 
Türkiyeye de geldik. Samimiyetle söy, 
lemdt isterim T iirkiye Çin ruhunda 
eşıiz bir te i.;.. .1",. lWJlır. 

Çinin ıiyaıi vaziyeti son zamanlar
da mühim değiıildılder gördü. Fak.at 
bugün Sen • je , ten isimli milli va • 
tanperver fırkamı:z bütün vatandaıla • 
rın arzusunu yerine getirmek için Ç&• 

lıtmaktadw . ., 
Heyet bugün haJ1> ahdemi•ini zi. 

yaret edecektir • 

Kurtuluş Bayra
mına hazırlık 

6 teşrinievvel kurtulut bayramınm 
programı teıbit edilmiı, baıdmak üze
re matbaaya verilmiıtir. Kurtuluı bay. 
ramı fevkalade tezahüratla kullulana· 
caktır. 

Ypaılacak geçit resmine iştirak e
decek kıtalar, mektepler o gün saat 
9 da Sult'1nalnnet meydanında toplana· 
caklar, saat 10 da alay hareket edecek
tir. 

Geçit reani Taksim meydanmda 
yapılacakı.... Vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey o günü akıamı Maluim
de ordu zabitanına bir ziyakt vero
cektir. 

Mahmut Esat Bey 
şehrimiıde 

Eski Adliye vekili Mahmut Eaat B. 
dün lzmirden telırimize gelmiıtir. 
Mahmut Esat Bey birkaç güıı teJıri • 
mizde IWdıkta.a llOIU'a t...._ l...m. 
dönecek inkilap clenlerine devam ede
cektir. 

Eıki Adliye vekili bazı tacirler ta· 
rafından lmürde bir ga:ııete aleyhine 
açılan dava h.ı.kmdalıci suale: "Müs
tahsilin hukukunu korwnak için ba 
davanın müdafaasını kabul ettim,, ıle
miıtir. 

0 Himayeietfal reiıi Fuat Bey de 
dün lm1irden ıehrimize ırelınİ11İr· --
Fransız ve lrlanda murah

hasları dün döndüler 
Parlamentolar konferansına ıttiri.lı: 

eden Fransız rmırahhaslan evvelki ak
ıam Patria vapunıncla Türk grupu 
ve İstanbul ... ı; ve belediye reiıi Mu
hittin Bey terefioe bir ziy.fet vennit
lerdir. 

Ziyafetten IGDn, Türl< • Fnmsı:z 
dostluğu ~trafında çok samimi nutuk
lar ıöylenmiıtir. 

Nutuklardan sonra F nutllZ be;reti 
reiıi M. Rouıtaıul Tiirtt bqeti aza. 
ıından Hasan ve Zeki Me...t Beyi.,... 
sanatür Roty tanıftndan yçdmıı kıy
metli birer madalya hediye etmiftir. 

F ranıı:z munıld..ıslan dün sabah 
.Patria vapurile -ı•tlerine dön
müılerdir. 

1 rlanda muralıLoıslan da ayni va
purla memlel<etlerine döıımüılerdir. 

Mısır murahhaalan da Ege vapurile 
bugun memleketlerine gidecıeklerdir. 

Bu ıuretle nmnıldıaılann bepsİ 
memleketlerin ulönmiiı olacıaldardır. --Adana valisi vazifesine 

başladı 
ADANA 1 (A.A.) - Vilayetimiz 

-valiliğine ıa;.ın olunan Tevfik Hadi 
.Bey dünkü Ankara trenile ıehrimize 
gelmiş ve vıızi!eıine başlamıştır. 

Prenses Marina 
ORA, 1 A.A - lı gillere Prcnıi 

'n•i .. n iı nl ı Pr nı s Marin~ Pııriı'e 

o 

İran Hariciye nazırı Lon· 
dradan avdet ediyor 

P RiS, 1 A A. - Po i P r·ziyen ga· 
ze e . 1 ki v• . 

1 
1 

ı, ran han 1ye nazın Be r ft.41%J· 

":
1 ~•nın bugun Lon 1radan hareket etli· 

:ı~ı • dZiyor. Mumaileyh 'Paris'ten geçe· 

1 Cen vrey v Mı ra !! a kıen srnra 
• •an'a dönecektir. ~•veç veliahtı ile ... ert . 
n eıının azim ındeoo evvel orada bulu· 
llcal.tır. 

HABERLER) Nafıa Vekaletinden: Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

POLiSTE 

Damdan aşağı 
Bir çocuk damdan düştü 

ve yaralandı 
Kil9ük Muıtafapaıa mahallesinin 

Acıçeıme sokağında 71 numaralı evde 
7 )'<lfmda Muhittin ismindeki çocuk 
evin damından dütmüt ve yaralanarak 
hastaneye kaldınlmııtır. 

Makineye kaptırılan parmaklar 

Afyon • Antalya hattı 40 • 56 mcı kilometreleri arası 
3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna-
kasaya çıkarılmıştır. • 

Münakasa 16-10-934 tadhine müsadif Salı günü saat 15 
de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Talipler:n 
tek:iflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve fenni ehliyet 
vesikaları ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığı
na yatırıldığına dair makbuz veya Banka kefalet n,:ıektubu ~le 
birlikte ayru gün ve saatten evv"'l komisyon riyas~tıne .verme· 
leri lazımdır.Taliplerin bu hu ,ustaki şartnamelerı 50 l?r.a mu· 
kabilinde Vekalet Malzeme l\li.idürlüğündensatm alabılırler. 

(6165) 6688 

TIFOBIL -
Dr. lhsan Sami 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatmm ihtiyacı için 114500 
kilo &_ulgur 27-10-934 cumar
tesi gÜnÜ saat 15 ele kapalı 
zarfla satın ·alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasına 
girişeceklerin belli gÜn ve saat
ten evvel lzmirde Müstahkem 
Mevki Satm Alma I(ômisyo
nuna teklif mektuplarını ver· 
meleri. (347) (6299) 

• • • 
Tekirdağ kı~~atı rôutfakla

rmdaki ocakların maden 

Eyüpte D<iterdarda Çömlekçilerde 
Sudi Beyin tuğla fabrikuında çalııa., 
ameloden Süleyman oğlu Baıri el. ool 
kt.lunu malcineye kaptınnak ıuretile 
iki pannağı ı..,.;ımi§, tedavi için Cer
rahpaf8 haotaneıine yatırılmıftır. 

Siz dahi 

Füsunkar bir tene 
Malik o~abilirsiniz 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu-
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap· 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· 
kes alabilir. Kutusu 55 Kuruş. 

, kömürü yakabilecek şek-
' le tahvil için malzeme 

aleni münakasa ile satm alma
caktır. Münakasası 21.:10.934 
pazar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin malzeme cins ve mik
tarlarmı görmek için T opha
nede Satmalma Komisyonuna 
ve münakasasma iştirak ede
ceklerin T ekirdağında Satın al 
ma Komisyonuna müracaatla-

1500 gazoz şişesi 
Yalova gazoz fabrikasından bun • 

dan üç ay evvel 1500 gazoz fİJCIİ ça
lan Salih zabıta memurları tarafıncla.a 
yakalanmııtır. ~ 

Çocuğun elindeki kibrit 
Kı:zıhoprak istasyon arkumda Sü

leymanpqa çıkmazında ebe Hikmet 
hanunın evinin üıt katında kiracı Ali 
Vam Beyin oğlu 7 yafmda Orhan kib
rit yakar.,I< pencerede asılı bulunan 
yorganla oynarken yorgan tutuşarak 
ateş kaplamaya sirayet elmİf ise de 
söndürülmüttür. ---Uşak o eker fabrikası 

UŞAK, 1 (A.A.) - Yaptığı büyüle 
teşkilat clolayısile bu sene teker fab • 
rikası kumpanyaıma 5 birinciteşrinde 
baflıyacaktır. 

Dün defne dallarile süslenmİş bir 
~rende ilk pancar geldi ve 1500 amele 
bu treni meras.imle karııladı. ilk pan• 
car sahiplerinden altı ı.qiye fabrika • 
ca ikramiye verildi. --Bir tayyareci kadın 

yere düştü 
ATINA, 1. A.A. - Avusturyalı genç 

kadın tayyareci Mi11 Tompson Attik'de 
yere düımüttür. Kendisine b"rıey olma
mış. fakat tayyaresi parsa\annu§tlr. 

Kaza, yere inerken olmu§tur. Megara· 
da, akşam üzeri karanlıkta önünü görme 
di'ıi için, Miss Tompıon bir ağaça çarp· 
mıştır. Miı T-aon parçalanan tayya. 
reainin tamir edileloilec:efiai ---..ı.. 
tedir. 

Orta tahsil 
(Başı 1 inci sahifede) 

Yüze "mat bir görünüt., veren 
pudra hakkında yeni bir ketif 

Şimdi; bütün tık Fransız kadınla
rının, güzel ve mat bir "görünüıü,, o. 
fan tenleri vardır. Ba da gösterir ki 
onlar; bütün gün perdahaız duran mat 
bir cilde malikiyet çaresini bulmutlar-

1 

dır. 
Bu 11r; T okalon tarafından keıfe

dilen yeni imtiyazlı bir uıul sayesinde 
elde edilmiştir. Şöyle iri "krem köpü. 
ğü., gayet ince ve İpdı: elekten ÜÇ defa 
geçirilmit pudra ile Iu:rııbnhnıı olma
~ıdır. Bunun içindir iri Tol.alon pudra
sı diğer pudralardan iiç defa deha faz. 
la müddet ...ı.it bhr. Sıcaık &ir ..ı
<la saatlerce danstan eonra Yeya :raf• 
murtu ve rüzgarlı bit- havada bile yüz 
.ve burunda hiçbir parlaldık izi görün
m•z. "Krem köpüiü., cildin tabii yağlı İl· 
razatırun T okalon pudraıı üzerinde ku
rumasma mani olur. Hisf>ir erl<eğin 

da da fazla hızlı gitmesinden talebe- mukavemet cdemiyecci:i füsunkar bir 
nin de muntazam ve muttarit bir ıu tene malik olmak isterseniz, hem.., bu. 
rette hazırlaftıruyarak ııeneniıı bir iki günden bir Tokalon pudrası aatın alı-
ayında ıı.hhatlannı ve fikri kabili • nız. Terkibindeki "krem köpüğü., nün 
yetlerini teşevv\iıe ve zaafa uğrata • mevcudiyeti, diğeT pudralardan tımıa-
cak ıekilde çalıf111akta olmalarından 

men farklı memnuniyethahı bir semere 
ibaret bulunduiiuna. kani olmuıtur. __ ,. •. · ·· k · · (3053) 

1 

Vcnugıru gorece nnız. 
Bu sebepten 1934 • 1935 derı yılının 

başlamak Üzere olduğu bu gÜnlerde , ıı•------•llliı 

~~~~:~~~~~~:;ö;:::~~.:'a't.: Edebiyat Tarihi Dersleri 
ma.sı için vekalet §u noktalan müdür T A N z ı• M A T 
ve muallimlere bildirmeği muvafık 

gönnü,tür. 
1 - Muallimler her sınıfta ok'!lla • 

ca.ldan derılerin müfredatını, aylara 
göre taJuim ederek 20 teırinievvele 
kadar müdürleri vasıtuiyle vekilete 
gönderecekler ve k&nunu"""I, mart, 1 

mayıa aylannm ilk günlerinde bu proır 
rtllDlll tamamen tatbik edilip edilmedi 
iini bildireceklerdir. 

Den müfredatının ve proeramda· 
ki kitapların ibmalinden muallimler ve 
müdürler _,ldürler. Müfredatı der 
•ir-i ve veki.letç.e kabul olunan ki • 
tabı muntazam ve muttarit bir auret
te takip etmeımit Olan muallim ile bu
nu muntazaman mürakabe ederek ve 
ki.leli vaziyetten haberdar etmemit o 
lan müdürler meaul olacaklar ve o se 
ne için muvaffak olmamıı ayılacak • 
!ardır. 

2 - Talebenin derslerine muntaza.. 
man devamı ve ders yoklamalannm 
muttarit bir §ekilde icrası lazımdır. 
Bu sene der:ı müddetlerinin bir saate 
çıkarılması talebenin müzakeresine da· 
ha çok imki.n vermek içindir. 

Bu itibarla talebe, sık sık müza.ke 
re edilm lidir. Müdürler bilha.sııa bu 
cihetleri mürakabe edecekler ve kiinu 
nuevvel, mart, mayıs aylanrun ilk gün 
!.rinde gönderecelıleıi raporlarda bu 
cihtleri bildire e ı.,rdir. 

3 - Muallimlerin muvaffakıyeti ve 
tal enin d.nleri iyi b:r surette haz· 
metten ıartlarından biri de .muallim· 
1 rin derslerine muntazam bır suret
te devamıdır. Herhangi bir mazeret· 
ten '1eri gelirse gebin dersine '!'un • 
tazam bir ıurtte devam etmemıı o • 
lıın muallimin muvaffak olmuş olma• 
ıına itnkan yoktur. 

Hangi sebepten olursa olsun dera 
aenesinde okutnuya mecbur .o~d~ğu 
ders saatlerinde 8 veya 7 de bı~ı~ı yap 
mamış olan muallimler o aene ıçın mu 
valfak olmut ıayılmazl:ır. 

T ale1Jelere tamim 
ANKARA, l (A.A.) - Maarif ve

kaletinin talebeye t<l>lii edilmek üze-

EDEBİYATI 
Liselerin on birinci sıruflanna mahıuı 

Yazıın: AGAH SIRRI 
Birkaç güne kadar çıkacııktır. 

Tevzi yeri : 
lstildiil Lisesi talebe Kooperatifi -

re mekteplere fU bımİmİ ırönderdİğİnİ 
haber aldık: 

Mezuniyet •uuflannda bir gruptan 
muvaffak olamıyanların yüloaek suııf • 
&ara devam etmeleri miiM&deai Juıld...ı· 
mıt ve geçen den yılında keyfiyet ta• 
!ebeye tebliğ edilerek ona göre çalıt· 
... 1an bildirilmif4i. 

Böyle olduğu halde mezuniyet im
tihanlarmd, tam olarak muvaffak ol
mryan bir kısım talebe, içinde bulun
dukları tahsil devresinin icap ettirdiği 
bütün bilgileri kazanmadan daha yük· 
sek tahsil müesseselerine girmek iste
meıktedir. Bu İsteklerini yer.İne getir • 
mek iç·n gazetelere müracaat ederek, 
muhtelif makamlara ı..tidalar vererek, 
bu muvaffaluyebizlilderini ilan etır\k· 
tedirler. Böyle olan talebelenınizin 
lüzıımıuz teıebbüılerle boş yere ge
çirdilderi vakitlerini, yarım kalan ders
lerini tamamlamak için sarfetmelerini 
daha makul ve claba yerinde bir hare• 
ket olur. 

Talebclorjn men:ileri kendi mekkep
teplerinin müdürliilderidir. Bazan mer
oilenni tecavüz ederek vekiiletimize 
müracaatlar vaki olmaktadır. Bu tarz. 
da harekı t eden dilek sahiplerinin iı • 
tidaları mekteplerine iade edilecektir. 

Vekaletimiz mektep müdürlüğü ka-
nal:ndan .!lı"'·ek gelen müracaatlan 
tetkik et eclir • 

Smıflarmda ipka kalıp mercilerini 
tecavüz ederek müracaat eden talebe • 
nin liıe ve orla melrtepler talimatna • 
mesi bülı:iimleri da!Hlinde cezalanclml
ınalan için aynca mekteplc:rine ele bit· 
dirilecektir. 

Çorlu icra memurluğundan: 

Açık arttınna ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu 9336 dönüm 
sahasında araziyi ve çiftlik ebniyeıini 

miiıtemil Hacı Şerement çiftliği. Gayri 
menkulün bulunduğu mevki, ıokağı nu
maralı: Çorlu civarmda. Takdir olunan 
kıymet: Arazinin beıh..- dönümüne 2 
lira ve binalara 500 lira. Arttırmanın 

yapılacağı yer, ırün , saat: 10 teırini· 
evvel 934 oaat 14 ten 16 ya kadar 
Çorlu icra daire•inde. 1 - işbu gayri 
menkulün arttırma f8rlnameıi 10 eylül 
934 tarihinden itiharen nınnara ile Çor
lu icra dairesinin muayyen numarasın

da herkesin girebilmesi için açıktır. i
landa yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler, ifl>u tartnameye ve 
934 • 270 doıya numarasile memuriye
timize miiracaat etınelidir. 2 - Arttır
maya iftiriıl< için yukarda yazılı kıyme
tin yüzde 7,S nisbetinde pey veya mil
li bir bankanm teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 3 - ipotek sahibi 
alacırklılarle diğer ala.kadarlarm ve İrti· 
fak bırkkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki loa1dannı husus.ile faiz ve 
masrafa ılai .-olan .iddialannı ifbu ilin 
t&rihind- itmaren yirmi aün .içinde ..... 
~'11kı müel>itelerile lıirlikte mmnuriye
.timize lıildinııeleri i~ eder. Aksi hal
de haklan k.pu oicilile sabit olmadık· 
ç satıt bedelinin paylapnasından ha
riç kalırlar. 4 - Gwterilen günde art
tınnaya ittirak edenler arttırma tart • 
namesini okumuı ve lüzumlu mail.mat 
a mıı ve bunları tamamen kabul etmit 
ad ve itibar olur.urlar. 5 - Tayin e
.dilen zamanda gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan ıonra en çok arttıran& 
ihale edılir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet

mİf betini bulmaz veya satıı utiyenin 
al cağına ruchanı olan diğer alacaklı • 
!ar bulunup ta ~del bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaldanmn 
mecmuundan f.".Zlaya çıkmazsa en çok 
artbranın taaldıüdü baki .kalmak üzere 
arttırma on bet gün daha temdit ve on 
betinci günü ayni saatte yapılacak art
tmnada, bedeli .. tı, İsteyenin alacağı • 
na rüçhanı olan diğer alacaklıların o 

gayri menkul ile temin edilmit alacak
ları ıı.cmuundan fazlaya çılımak tar • 
.tile, en çalı; arıı- ihale ecli1ir. Böy. 
le bir bedel elde edilemezse ihale ya • 
pılmnaz. Ve satıt tafebi düter. 6 -
Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse deriıa) veya Terilen mühlet i • 
çincle parayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendiımden evvel ... yük. 

'"" toklifte bulunan kimse arzetmiı ol
duğu bedelle almağa razı olur.. ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

bet gün müddetle arttJT,...aya çıl<.ıbp 
en çak arttırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki farlı: ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve ıfi. 
ğer zararlar ayrıea hükme hacet kal • 
makaızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. Madde ( 133) 

Evsafı yuk:ırda gösterilen aayri 
menkul 10-10-934 tarihinde Çorlu icra 

m~urluğu odasında itbu ilan ve gö. • 
tenlen arttmna §2rlnamesi dairesinde 
satılacağı ;ıan olunur. (3167) 

lstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve satılması mukarrer ve 
ödrdü üçer ve diğer dördü ikiter gözlü 
bankalara ve fabrikalara ve sair mUe.. 
aesata yarar saçtan mamul 8 det elbi
ae gardirobu 6-10-934 cumartesi ırünü 
aaat 1,30 da sandal bedeatteninde bi • 
rinci açık artbrmaaı icra edileceiindeıııı 
talip olanların ımlıal ve yemvi mezkiir

da hazır bulu-tan • olunur • 
(3118) 

rı. (349) (6303) 
• • • 

Corlu ve Muratlıdaki kıta-
lar ihtiyacı için açık münaka
sa ile 17500 kilo Gaz yağı sa
tın alınacaktır. İhale günü 
24-10-934 çarşamba gunu 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
ni görmek üzere taliplerin her 
giin ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
Çorl a Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (351) 
(6304) 

• * .. 
Eskişehirde Kolordu Mer· 

kez hava birlikleri ihtiyacı i
çin 350000 kilo kıriple maden 
kömürü kapalı zarf usuli.vle 
mimakasaya konmuştur. iha
lesi 25-10-934 perfembe gü
nü saat 15 de yapılacaktır. Ta 
liplerin şartnamesini görmek 
iç:n her gÜn münakasasına 
İştirak edeceklerin belli gün 
ve saatten evvel tekliflerini 
Eskişehirde Kolordu satınal
ma komisyonuna vermeleri. 
(352) (6302) .. . . 

Hava ihtiyacı için muhte
lif mahallerde yapılacak yer al 
lı bezin tanklarının 22· 10-934 
de yapıla ı k münakasasından 
sarfı nazar edilmiştir. İşbu 
tanklar pazarlıkla yapılara
ğmdan pazarlığına iştirak e
dı"Ceklerin 6-10-934 cumarte
si günü saat 14 de teminatla
rile birlikte Ankara'da M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyo
nuna miiracaatları. (353) 
(6310) 

,. . . 
l 6428 kilo Gliserin kapalı 

zarf usulile mübayaa edilmek 
üzere münakasaya konmuştur. 
İhalesi 25-10-934 perşembe 
günii saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her 
gün İstanbulda Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonu 
ve Ankarada M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna, mü
nakasaya gİreceklerin belli gün 
ve saatinden evvel teklif m~k
tuplarını Ankara M. M. Vekiı.
leti Satın Alma Komisyonuna 
vermel~rf. °(346) (6300) 

• • • 
Adapazarmdaki Alay ihti

yacı i~ 155,000 kilo Un ve 
7200 kilo Sade Yağ kapalı 
zarfla 43,000 kilo Kuru Fa- · 
sulye aleni münakasa ile 
6-10-934 cumartesi günü saat 
1 O da alınmak üzere münaka
saya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma iştirak 
edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplannr 
Adapazarmda Maliye Daire
sinde Satmalma Komisyonuna 

vermeleri. (236) (5697) 
6699 .-... 

Çorlu ve Muratlıda kıt'at 
ihtiyacı için 2055 kilo Doma
tes salçası açık münakasa ile 
alınacaktır. Münakasa günü 
7-10-934 pazar günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini gör
mek isteyenlerin her gün ve 

münakasaya iştirak için de belli 
gün ve saatte teminatlariy.e 
birlikte Çorludaki komisyona 
müracatları. (271) (5843) 

6707 • • • 
Vize Kıt'atmın ihtiyacı o

lan 5096 ve Pınarhisar kıt'atı· 
nm ihtiyacı olan 4091 kilo Sa
bun açık münakasaya konul
muştur. Talip çıkmadığından 
tt.krar yirmi gün münakasaya 
konmuştur. Münakasa günü 
20-10-934 saat f5 tedir. Ev
safı görecekler her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli !;Ün ve saatte komisyona 
müı-acaatları. (270) (5844) 

6708 

• • • 
Garp Hd. Liva kıt'atmın ih

tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktan yazılı bulunan erzak 
20 giin müddetle kapalı mü
nakasaya çıkanlmıştır. 10-10-
934 çarşamba günü saat 14 
de ihaleleri yapılacağından ta
liplerin yüzde 7 ,5 teminat ak
çeleriyle birlikte belli gün ve 
saatte gelmeleri ve şeraiti öğ
renmek isteyenlerin her gün 
Liva satmalma komisyonuna 
miiracaatları. (277) (5932) 

Kilo 
270000 
270000 

• • • 

Un 
Un 

6714 

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

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

110000 Arpa 
110000 Arpa 

* * * 
6715 

lzmit ve Tuzladaki kıt'at 
hayvanatmın ihtiyacı olan 
(392400) kilo arpa kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuş
tur. lhaleai 7 Birinci Teşrin 
934 pazar günü saat 15 dedir 
lateklilerin f&rlnaemyi gör
mek üzere her gün ve talip~e
rin de tayin edilen vakitte 
fırka satmalma komisyonuna 
müracaatları. (275) (5934) 

6716 
• •• 

Kolordu Merkez kıtalarile 
Kütahya htihkam Taburu ve 
Eskisehir liava b:ı likleri ihti. 
yacı için 21)000 kilo pirinç 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konmuştur. İhalesi 
17·10-934 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat l 5 de Ea. 
kişehir<le Kolordu Satmalma 
Komsİy<>numı müracaatları. 

(6138) 6734 

Fransızca, lnııilizc. ile piyanoyu mü. 
kemmelen lıilen bir Alman muallime111' 

muteber lıir aile ......ıinde 

Muallime veya Mürebbiye 
s.ifatile tü-t arıyor. Ankara YQ'a A. 
nadoluya da gider. Katıo küm,+a-;.. 

...,a 2032 poıta kutuw J ·-· 
(-~ 
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KARS'ın I• N E Klerini lıtanbul'a getireıı 
firma pek yakında İST ANBUL'un 

meselesini de :::::-..... 
kökünden hallediyor. §. SÜT 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
şubesi açıldı Galata 

BEZKOZ Fabrikasının kunduralarını satıyor 

Kartal 

Sağlam 

Güzel 

Ucuz 

Gala tada 

Karaköyde 

Cad esinde 

Kadın 

Erkek 

Çocuk 

Yeni mağaza yolunuzun üzerindedir, geçer
ken bir defa uğrayınız, Beykoz kundurala

rını mutlaka beğeneceksiniz. 

Kazası Malmüdürlüğünden: 

~ .......................... ... 
Çoçukların gürbüz, tombul, ıı!.hatli 

kanlı ve canlı olması ve çok Y•tama-
11 için mutlaka 

HASAN 
Pirinç, yulaf, patates, mısır, arpa, 

mercimek ve bezelye vesair 

ÖZLÜ UNLARİLE 
besleyiniz. Bu ıaf ve çok mugaddi 
ve leziz unlarla mahallebi, tath, püre 
ve çorba yapılır, Hasllaların ve ço
cukların ve hatta büyük insanların 

hayati gıdasıdır. 

KiRALIK VE SATILIK 
Şişlide Bulgar çartısında on odalı ne

zaretli bir villa ıatılıktır. 

* Beyoğlunda Misk sokağında bet o
dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır. 

* Şitlide iki cepheli üç bin artınlık 
bir arsa ya tamamen veya kısmen sat.lık

tır. 

Mütemmim malumat için telefonla 
42238 müracaat. 664 7 

lıtanbul icra hakimliğinden : 

lstanbulda Sultan hamamında Hamdi 

Bey pasajında Birinci kal'!a 18 No. da 

manifatura ticaretile ittigal eden lsak 

Şi§manoğlu ve Ş ıi. Kollektif Şirketinin 

konkordato için mühlet talebile vuku

bulan müracaatı Üzerine icra kılınan tet-

htanbul 4 üncü icra memurluğun-
dan: 

Beyoğlunda Narmanlı apartımanm
da mukim iken elyevm ikametgiihı bi
linmeyen Nuı-iye Nami diğeri Huriye 
Hanıma: 

Aliye Sait hanımın Bet-iktaıta Teş
vikiyede Kağıthane caddesinde eski 
66 yeni 108-110-110/1 No.lu apartıman- ı 

la mahalli me.zkürda ikinci karakol IO• 

kağmda eski 1 yeni 115 No. lu arsa
nın tamamlan ve eene mahalli mezk:iir
da eski 26 yeni 4-4/1 il& 4/8 No. lu 
"""' ve yine malıalli mezkürun mukad
dem ikinci karakol elyevm Kavak so -
kağında eski 22 yeni 1-2 No. lu tahta 
ahıTh arabalık ve eene mahalli mezkii
run Kağıthane caddesinde eski 29 ye
ni 89 No. lu arsaların Aliye Hanıma 

VAPURCULUK 
TORK ANONlM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vıpuru 

& arya 2 Teşrinievvel 

SALI günü saat 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. Gidiıte Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samoun, Fatsa, Gire • 
son, Vakfıkebir, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Sünnene ve 
Orduya uğrayacaktır. 

ait hisselerinin açık arttınna ıuretile İzmı"r ve Mcrsı· n 
paraya çevrilmesine karar verilmit ve 

.artname•i 15-10-934 tarihinde divan- su·· RAT YOLU 
haneye asılarak arttınna 3-11-934 tari-

hine müsadif cumartesi günü saat 14 INÔNÜ vapuru 4 
ten 16 ya kadar lstanbul dördüncü Teşrinievvel 

icra dairesinde icra olunacaktır. lcra PERŞEMBE eünü 1aat 11 de 
iflas kanununun 126 ıncı maddesi mu- Sirkeci nhtımından kalkarak doğru 

cibince hareket olunmak ve daha fazla lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 
rnalüm&t almak istediğiniz takdirde dai- ı Mersin ve Payasa eidecek, dönüşte 
remizi:n 934 - 1249 No. lu dosyasına bunlara ilaveten Taıucu, Çanakkale-
müracaat eylemeniz tiebliğ makamına 1 ve Geliboluya uğnyacaktır. 

kaim olmak iizere ilan olunur. {3172) ---·----------

1 HiLALİAHMER 
MERKEZİ UMUMISINDEN: 

MabaUeıi Mevkii Ciasi Metresi 

Pendik Y eldeğirmeni Y enimektep civarı Arsa 793 
Kartal Çarşı Üıklidar caddesi " 

161 

" " 
70 

" " " 
" 

Yakacıkta Samanlık 00 

Beher metrHI 
Lira K. 
00 20 
2 00 
2 00 

00 00 

Mecmu muhammen kıymeti 
Lira K, 
158 60 
322 00 
140 00 
27 00 

3/4 hi110 itibarile 

kikat neticesinde konkordato talebinin 

nazarı itibare alınmasına ve icra ve ifli.a 

kanununun 286 ve 287 İnci maddeleri mu

cibince borçlu Şirkete iki ay mühlet veril 

mesine ve htanbulda Basiret hanında A

vukat Abdülhak Kemal B.in komiser tByi- 1 

skitehir Merkez ambarında : muhteif otomobil ve makine 
arçaları ( 4) tetrinievvel 934 tarihlerinde satılacağından talip

lerin müracaatları. 

r. EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
Şişli, Meşrutiyet, Ebe kr z S. 26. 28 No. lu Valde apart• 
manının 4 No. lu daireai 

hazıno hiaseıi. 
nine ve iıbu mühletin ilanı ile beraber le 

Bostancı Küçtikyalı Kılağuı çayırı Araa 546 00 18 98 28 
ra ve iflas daireleri ve Tapu Sicil me-

murluklanna ve Ticaret mahkemelerine 

bildirilmesine karar verilmit olduğu i

lan olunur. {3185) 

Yukarıda cinı ve evsafları yazılı gayrimeakullerin peşin para ile temliki 7/10/934 tarihine masa
dif Pazar günü Hat on dilrtte ihaleleri icra lulmacağıadan taliplerin depozito akçeleri makbaılarile 
Kartal Malmüdürlüğlinde müteşekkil Sabş Kgmiıyonuna müracaat eylemeleri. (6209] 6690 

' lstanbul Üniversitesine ve yUksak mekteplere 
diğer şehirlerden ırelecek talebe hanımlara mal:suı 

•• v 

TURK KADIN BiRLiGi 
H I M A YE ve M U R A KABE S I N D E 

,, 

iZ TALEBE YURDU 
C.. l lalk Fırka>ı kAtibl umumiliğinin ve l\laarıf VokAletinin yüksek 

ta,~iyenamelerini ve resmi ruhsatı haizdir. 
MUdUr: Muzılllm MUEYYET Hzınımafenl 

\ urı ı 1'e<rınie"dde açılıyor. Kayıt muamelelerini ikmal etmiyen talebenin Cağal
ı nılı '!\ r ik \1erkezıne \'C\il $ehzadehaşlnıla ,.Ur( mtidı.irJütüne müracaatferi. 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2500 lira olan 

alatı tenviriye pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlık 6-10-934 tarihine müaadif cumartesi günü saat 

15 de Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 
Taliplerin Ticaret Odaaı v eaikaaı ve 187 ,5 liralık muvak

kat teminatlarının malaandığı na yatırıldığına dair olan mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte aynı gÜn ve aaatte ko· 
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ikişer lira mukabilin
de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlqğünden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve muayene memurluğundan aatın alabilirler. 

(6125) 6685 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Zeytin, ay çiçeği, pancar, susam, pamuk çiğidi ve diğer 

ya~lı hububat küspelerine ve pamuk çiğidine, asgari on ton 
hamule olmak veya bu addet üzerinden ücrete tabi tutulmak 
,artlariyle 1 • 10 • 934 tarihinden itibaren 1 baremine tabi tu· 
tulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat i-
~in istasyonlara müracaat edilmelidir. (6039) 

6675 

1 - Kaldırım İnşaatında kullanılan parke taşları, 1- 10 • 
934 tarihinden itibaren taş, toprak, kum ve saire nakliyatı • 
na mahaua D. D./46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. 

2 - D. D./46 numaralı tarife, yalnız tam hamuleli va· 
gonla yapılacak nakliyata tatbik edilir. (6040) 

6676 

469 küaur m3 kerestenin kapalı zarfla münakaaaaı 
16-10-934 aalı gÜnü aaat 15 te idare binasında yapılacak· 
tır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve Adana 
veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde vardır. 

(6117) 6681 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Ha stanesinde inşa edilecek olan 

21 ,970 küsur lira bedeli keşifli mutfak ve çamaşırhanenin i
halesi 9-10-934 salı günü aaa t 14 de pazarlıkla icra edilece· 
ğen keşifname ve şartnameyi görmek icin Sıhhi Müesseseler 
Muhasebe Kalemine ve pazarlığa iştirak edeceklerin de belli 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. (6189) 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngili~ lirası 

Türkiyenin b ılıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

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

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6656 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanatoryo
mu ara paviyonu inşaatı olbap taki proje, şartname ve keşifle· 
ri mucibince ve 23 Teşrinievvel 934 aalı günü saat 14 te ka· 
palı zarf uauliyle muamele ya~ ılmak üzere münakasaya kon
muştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen tetkikat 
yapmak ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkiir müeaae· 
ıeye ve münakasaya gireceklerin de belli gün ve aaatte komiı 
yonumuza müracaatlan. (6 160) • 

Yozgat Valiliğinden: 
Terzili mevkiindeki kaplıcada huausi idare namına İnşa 

olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilinde 
Yozgat Vilayetince müsabaka ya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklı ve huauai iki ve umumi bir banyo 
dairesini muh ~tvi olacaktır. 

2 - Zem'. 1 katı gazino ve lokanta halinde olacak mutfal( 
ve aair kıaım bodrum katında tesia edilecektir. 

3 - Bina ın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe res· 
mi de ilave eC:ilecektir. 

4 - Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş gün 
zarfında tafsilat reıimlerini halk kağıdı üzerine mürekkeple 
çizecektir._ 

5- Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekil edece 
ği iki mütehaaııtan mürekkep bir Hey' et tarafından tetkike· 
dilerek birinciye 300 lira ile.inciye 150 lira mükafat verilecek· 
tir Verilecek mükafatlar tafsilat resimlerinin verilmesinden 
ıonra tediye olunacaktır. 

6- Dalia fazla malUınat almak isteyenlerin Yozgat Va· 
liliğine müracaatları ilan olun ur. (6202) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Selimiyedeki kıt'atın ihtiyacı için 310000 üçyüz on bin 
kilo ekmeklik un pazarlıkla aa bn alınacaktır. lateklilerin pey 
akçeleriyle 4-10-934 perşembe günü saat 15 te Selimiyede Sa 
tınalma komisyonuna müracaatları. ( 6280), 

2 

3 

4 

5 
6 

Paşabahçeainde Çınar caddesinde 3 No. lu otelin ön 
kıamı 
Galata, Şahkulu, Yükaek kaldırımda 518-458 'No. lu dük 

kan. 
Küçük Muatafapaşa1 Molla Hüarev, Şerefiye S. 34 No.lu 
dükkan. 
Çakmakçılarda Sünbüllü han üat katında 34 No. lu oda. 
Kaaımpaşa, Gazi Haaan Paşa, dere boyunda 22 No. lu 
ahır. 
Yukarıda yazılı emlak 93 5 aeneai Mayıa nihayetine ka· 

dar kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliple· 
rin 13-10-934 cumartesi gün Ü aaat on beşe kadar Evkaf Mü• 
dürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (6281) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

3 Birinci Teşrin Çarşamba 1886 numaradan 1916 numa• 
raya kadar 

4 Birinci Teşrin Perşembe 1917 numaradan 1940 numa• 
raya ka<lar 

Karar numaraları yukarı da yazılı Gayrimübadillerin 
yüzde 25 heaabile bonolarını almak üzere hizalarında göste· 
rilen g\inferde Komisyona müracaat etmeleri. (6311) 

Gedikpaşada f stanbul Jandar
ma Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla ıatm alınması mükarrer beş kalem dağ mal· 
zemeainin pazarlığı 6-10-934 cumarteıi günü saat 15 den 16 
ya kadar yapılacaktır. İsteklilerin şartlan öğrendikten aonra 
ilk teminat makbuiları veya banka kefalet mektuplarile be· 
raber mezkiir günün muayyen ıaatinde Komisyonumuza mü· 
racaatları. (6289) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdüriyeiimlz için 45 ton Yerli kok kömürü ile 7000 
kilo Meşe Mangal kömürü ol baptaki şartnamesi mucibince 
ve mahalline teılim edilmek şa rtiyle bilmünakasa satın alına· 
cağından talip olanların pey akçeleriyle birlikte Teşrini ev· 
velin 10 uncu çarşamba günü aaat 14 te Müdüriyette Müte· 
şekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. (5913) 

Istanbul Ziraat Mektebi Sabnal. 
ma Komisyonu Reialiğinden: 

' Mektebimizin 934 malı senesi ihtiyacından olan Ekmek 
ile Kuru ot 23 Teşrinievvel 93 4 tarihine müaadif ıalı günü 
saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartları anlamak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de mezkiir gün~e latanbul Maarif Miı 
dürlüğü binaamda Liaeler Muhasebeciliği nezdindeki Komis· 
yona müracaatlan. (6276) 

lıtanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Azap Kapıda Yeni Kapı ca ddesinde 32 No. lı Dükkan il< 

ıene müddet ve aenevi 96 lira kira üzerinden açık arttırı11 
uaulile kiraya verilecektir. İate klilerin 10-10-934 çar ambıı. 
günü ıaat 14 de pey akçelerile müracaatları. (M) (5886) 

Umumi Neşriyatı ve Yazı it leri Mıidiiru ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


