
('umhuriyet Bayramında dış 
memieketlerdeki elçiliklerimiz
de de kabul resimleri yapıldı, 
müsamereler verildi. 

Londrada Japonların deniz 
silahlarında müsavat istemesi
ni lngilizler ve Amerikalılar 
kabul etmiyecekle,r. 
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Mısırda 
Siyasi buhran 

M1&rr çok ıünıullü bir aiyasİ buh
l'aııın arifesinde görünüyor. Bu bub· 
~a.ıı, doğuran im.il, son seneler zar· 
Indo. Mmrın mukadderatına haklın 

0 t..n Kral Fua<lın hutalığıdır. Mısır 
:"ii•ta.kil bir devlet obnakla beraber, 
"'riltere ile münasebetlerini tanzim 
9?"""""'1iıtir. Bu miinıuebetlerin taı.· 
&iıııi için V eft fırkaaile lngiliz hüku
llıeti araoındaki müzakereler bir neti
;<> "--.yinoe; kral Fuat devletin 
•dareoi ~uliyetinl ii.zerine almıt ve 
lcendiaine kartı meoul alan B14vekil 
Sıtlu Pqa vaaıtuile mmnleketi idare 
etııtltti. .. 

Sıtkı Pata geçen aeaeye kadar Ba§
"ekillilrte devam etti. Ancak bazı 
lt.U.ine azaları etrafında kral ile ara· 
&ıı;ıda çıkan ihtilaf üzerine ~tifa et
tııitti. Sıtkı P &faDlll yerine, Batveki.· 
lete Yahya Pata geçmiJtir. E&ki Bat
•eltiı ile yeni Bqvekil ara.amda mu
lcay...., yapanlar, Sr1kı pa.şaıun daha 
~biliyetli olduğunu iddia etmekte-
ırler. Bununla beraber, kral arbhat· 

te oldukça, Sqveki.letteki tebeddül, 
P.tıarrın idar.mde bir aanıınh mey
d-..,. getirmemiıti. Binamuııleyh bub
~ hakiki sebebini, Batvekillikt.e 
~ır tebeddülden ziya.de , idare meau. 
~:e_tinJ omuzlan üzerine alan kralın 
-alığında aranus.k l&zımdır. 
. Kralın baatalığı üzerine, ölüm b .... 
liı.de tahbn kime intikal edeceği mev
~ bah&olmağa batlamıttır. Filha· 
....,. kralın varisi vardır. Fakat bu 
"aria henüz bir çocuktur. Binaena· 
leyb hüyük bir sümr., babası gibi 
•atiyete hik.im olillDl)'acağnu ileri 
•?rereı., yerine aabık H!divin karde
fl Mehmet Aliyi geçirmek istiyor. Bu 
"'olctaı na.zan lngilterenin de terviç 
•ttiği aöyleomektedir. Jnırilterenin bu 
~l~e ali.kaaı tudu.cı Kral Fuat. 
"'laırtn mukadderatını Jncilteraıin 
Y&rdanile ellerine almıJb ,,. o zaman.
danberi de hikimiyetini bu yardım İ· 
le idaıne eclebilınektedir. Binaenaleyh 
lo-aıa halef olacak p.hun ayni dere
~e kuvvetli bir adam olmasmda 
lıııriıterenin menfaati Yardır. Böyle 
•aziyete bakim olaoa.k kunetli bir 
fll.lıoiyet yerine bir çoc:ulı: geçecek ... 
l..._, bugünkü T&%İyetin idam..U 
~-.&ün olmıya.caktır. Yani Muırın 

VVet)j bir el ile i""'-i eu.ama da· 
Yanan lnıri!iz politikaaı, kral Fuadm 
~lığı kartıamda yarnu doqünmeJc. 
l.edır. 

Bu aiyaaet maneTrUDll 91 .. iıeb<I""'* için kralı çok basta gö.t.ennek, 
d_evlet itlerine kanftırmamak ,,. bu 
f>l.re meyyal olan adamları it ba,ma 
l'°Çİrınek lazandır. Bunnn içindir ki 
""'""' Fuadm hastalığı etrafmdaki ri
~Yetler birbirin.e uynıuycr. Bazılan 
~talığın çok hafif olduğunu aöylÜ· ror, bazıları da ağır hasta olduğunu 

~eli& ediyor. Filhakika ... muhak
• ıdctır ki bir müddettenberi devlet 
'tleriıe yakından mqgul olamıyor. 

1 Birkaç aenedenberi bafmabeyinci. 
ı.~ ~azifeai de münhal olduğımdan 
-rıuın hariç ile temas ..-asıtaaı huauai 
-.,,l~n müdürü olan Ib~i P&f&· 
~ ibarettir. Bu zatm büyük bir nü
·~~ sahibi olduğu Ye istediği hüküme
ti •ndirip iatediği hiikiimeti it batına · 
letirebileceği aöylenmektedir. iddia 
"<lildiğine göre, timdik.i hükıimet Jb. 
~ P14arun avucu iç.indedir. Bu za. 
ı,:' ne derece nüfuz Khibi olduğu 
b,. t'i &lirette mailim olmamakla bera· 

r, her halde timdi.ki bükı'.mıete mü
t...bereı: ettiği anlatılmaktadır. Bu· 
:'.'.'~ için olacaktır ki Yahya Pata ile 
j'.'.Ciliz hükiimetiılln ....... açılmıttır. 
~liz gazeteleri, bir müddettenberi, 
d ~"fi Pa,a ile Pqaınm nüfu2u tdtm-
1>" okluğunu iddia ettikleri Yahya 
p -.aya hücum etınektedirler. Y ahyll 
iti""- lna'ili.z f-kalade komiMr ,,... 
ı ~ Mr. Petenm:ı'u, Mıaırm da.b.ili it· 
~U>e kanpnağa te..,bbüe etmekle İt· 
ı;..,- etmit ve bunu hü.kiimet taraf
...._ 1ıazetelerin lugiltereye kartı hü
lı: ~ takip etmittir. Fevkalade 
· ~ vekili i.e, kendisinin Mıaır 
~~ müdahale etmediğini, yalnız 
~.~Ya P atanm kahin ede bazı l'ebed
~~er yapılıına.u hakkında fikrini i&o 
ı.ı~ ettiğini, kendioUrin bu huMJsla
' ~tici bildirdiğini ve Yahya Pa
~~ bu kanaat ile i.mi.l olmadığını 

Jrleınektedir. 
.. ıı,!u 'Vaziyette bir taraftan kral Fu
il idareaine muarız olan zümreler 
lı ~ lıı.a:ilt.....,, di4..,. taraftan da M....,. 
ı..,likU.....ti ile lbrati Pata biribiri.ne 
ı., r~, Vaziyet almıılardır. Kral Fuat 
ı., &ata yatmaktadır. lbra,i Pata a. 
ı.;.btarlannın ilk muvaffakıyeti, mün· 
!> buJuruwı bapnabeyinciliie z,...,.. 
,~"'nrn tayinini temin etm..k nokta· 
d' d•dır. T&lsr•f haberlerinin bildır
il'Ri bu tayin ile lbrati Pata kral Fuat 
~" tenı...,. inhı.annı kaybetmİ§ olu· 
it."'· Rı.ıııuaheyinciliğin münhal oldu
b" ~aınanlarda lbraıi Pqa, filen m:>· 
I! ey,,,<' ilik "azifeaini de yapmakta. idi. 
1ı;;',.~da.n boyle Zıver Paşa da baata 

ıle teıruıa edebilecektir. 
li. Anc'.'k Zivtt P aıanm mabeyinci· 
l"' tavanı meseleyi halletmiyor. Biı· 

llftan hük\imet, e&ier taraftan 

1934 sanayi sergisi . r 
Başvekil dün bir nutukla 

sanayi sergisini açtı 
Serginin hususiyeti "Lozandan Önce ve 
Lozandan sonra iktisadi, adli salondur,, 

ANKARA: 30, (A.A.) - Milli il<t:Mat 
ft t:aaarruf cmnıiyeti ~dan tertip 
edilen 1934 sanayi sergiA cemiyetin 
yeni yaptırdığı -ııiem.de bugün Bat· 

~ ·- p&Jil lııazretieıri tanıimclan 
eıçdmııftır. 

Açıht n-.aimincle vd.ilfer, mebut.lar, 
büyük ve orta elçiler, Balkan ..- da
imi konseyi azalan, yerli ft ecnebi mat
buat mümeuilleri hazır bulunmu,ı..cırr. 

Milli iktisat ve taa:rruf cemiyeti ımıu
mi ki.tibi Reıbmi bey bu miinaebetle aöy 
lediği nutukta buzunı ile merasime 
büyii< ,_..,, verdilderinden dolayı Baş. 
....ı.il 1--ı Pef& hazretlerine ft i!tirak
lerinden dolayı hanr bulunanlara tefek· 
kür ederek cemiyemn kurulduğu ıü:n- l 
den -ııieviniıı OIÇllclığı bugüne kadar 

geçen devre içinde ı..,....ı... i,ıeıı den bah 
aetmiı -.e demittir ki: 

Şimdiye kadar kurulınat 01- -.il« 
bize aanat .... IOl1 vesikalarla bezenmi" 
daimi bir ""'iie.me ihtiyaç &östennit
tir. Ankara böyle bir müeneaeden uzım 
zaman mahnmı ladamazdı. l~e bu ib
tiyaçlard:.n ilham alım Milli llrtiaat ve 
Tasarruf cemiyetinin tqebbüsü ile ifti. 
bar edebiieceğimiz mimari eıerierimiz. 
elen bi.ri olan Anl<ıara oıergieri meyrl-a 
aelmittir. 

Rahmi bey, binanm meydma ııdmesi 
busuaunda yiikoek ysdımlarmı eoirg&
mi:r- müeaaeaelere - binanoi İntaatan
da çalıtrnıt oı- f.., adamları ile aanat
kirlara ve i.,.-aat müeoaeselerine kartı 
cemiyetin te~kürlerini ifade ederek 
.özlerini bilinniftİr. 

ismet Pş. Hz. nin nutku 
Müteakiben BardDJ I.met P&f& haz. 

retleri bir nutuk söyiüyerek -ııievinin 
lı:orcleli.aını ~ --a-iyi açıruıtır. Bet 
vcık.il p&f8 hazretlerinin nutuklan "'dur: 

Hcınunelendiler, Be;yclendile-r, 
Bu gü:sel eseri, •e-rırieuini I~ 

oe T"'"'""I C•mi;yctinin ~uuıı 
cıc onun teıebbüaün• borçluyu;ıı. 

Cemiyet 3 - 4 - euucl menı • 
lelıctte çabpnaalrile umumi alakayı 
uyandırdı oc 3 - 4 ..,.. içinde &ıar· 
lığını memleketin 1- taraluıda iabat 
etti. 

C-.iyct meMi o. f,,,.liyetinin bir 
6iDı elıailı olmıuına talı-üt cdilnıea 
bir uarlılı, bir laali')'cf uücuda 11etir

(Devamı 2 inci ııahifede) 

adıköy tramvaylarının 
temdidi de dün açıldı 

•• 
Bu suretle Usküdar Halk tramvayları 

şebekesi 24 kilometreyi buldu 

Dünkii açq ~ Neaneltia Sal.ir 13.y aubr1t llÖ7W,.._ 

Kadıköy • Boaı.ncı, Kadılr.öy • Moda 
w Kadıköy • F~çe tram ... ylannm 
açılma meraalmi dün büyük bir f'!Dlilrle 
yapılmı,tır. 

Ü aküde-. Kadıköy hallı: tnowk) ı.n 
idareoi çok k.ıaa bir zamanda in.,. ettiği 
tramvay yolumın açılma meraoimi.nde 
ltulunmalı: üzere ......... tanımnıf siıı 1 
nm ve ııezetecileri davet etmifti. 

Saat 16,5 Kadıköyünde tdtıy<ııl ağzm. 
dalci mıthavvele ~ bıılıçeainde top.. 
lannn1 olan davetliler arasında başta va· 
li ve belediye reiai Muhittin bey oıduiu 
halde vilayetin " beıled;yenin ileri re
'""' n-..urları ile telıir mecliaıi i.zalan 
ve diğer zevat rörünüyordu. 

S-t tam 16 buçukta Üsküdar halk 
tnımve:rlaı-ı iı:lanı medisi murahhaaı 
w müdimi Necmettin Sabir Bey ortaya 
pldi. Ve çok alkıt1- aadnındıı bil
baaaa eledi imi: 

(Devamı 2 inci sahifede) 

fevkalade komiser vekili, daha doğ. 
ruau lnailiz biikUıneti araunda.IU mü
naseh<>t rercin olmakta devam ediyor. 
Bu ihtilaf111 arkaamda daha deriıı ih
tilaflar belirmektedir. Y armı aaırhlı: 
tarih göatenniştir ki Mıaırda lngilte
re ile ihtilaf haline düten her hüku
met ve bor devlet adanu mağlup ol
mı.ııtur. Arabi Pa,a, lamail Pqa, 
Abbaa Hilmi Pata, ZağlUI Pua -

Mire hep lna'ikere ile mücadelede 
mağlUp olarak aiy..- aalmeainden 
çekilmiılerdir. 

lngiltere'ye Mnırda hakimiy<ıt te
min ...den Bmillerin sayıfladığına de
lalet edecek bir emare olmadığına 

göre, timdiki ihtilafın da ..... .ı bir 
netice vereceii §İmdiden tahmin edi
lebilir, 

Ahmet ŞUKRLI 

Ankarada cumhuriyet feD}iklerinin en kıymetli bir intibaı: Bliyük Gazi relalıaılerinde Millet Meclisi RL . 
si Kôzım oe BQfVekil ismet PQ.falar olduğu halde Riyaseticumhur tribününden kahraman Türk hava, ka

ra, deniz ordulannın ve mekteplilerle halkın geçit resmini temaşa buyuruyor~ 

.,,,,,,,,,,, ••......••..•..•••....•......•• ·······································~······· 

Balkan hariciye nazırları toplandılar 
Dünkü toplantı fasıla sız üç buçuk saat 
sürmüştür.Yarın tebliğ neşredilecek 
Hariciye vekili tarafından akşam verilen ziyafette 

samimi ve dostane nutuklar teati edilmiştir 
~NK.ARA, 30 (Telefonla) -

Miotşııfir haricive ııazırları teref"m.., 
Ankara palasta 
Tevfik Rüştü 8. 
tarafından bir 
ziyafet verildi. 
Bu ziyafeti bir 
resmi kabul ta.
kip etti. 

Miaafir bari· 
ciye nazır lan 
top)anbdan 900 • 

ra kendilerinden 
beyanat ta.lebind, 

b.ı.IK<\n KORSC- bulunan gazet&o 
yinde dört bari- ellere henüz IÔY· 

ciye vekili lenecek bir teY 

M. Titüleako, M. olmadığını bir· 
Makıimoa, M. Pu dirmitlerdir. 
riç ve T evlik Riif· içtimalara ya. 

tii Bey rm ve öbürgün { 

de devam edile
cc4c.tir. Pertembe günü mütterek 
bir tebliğ netri mukarrerdir. 

Miaafi.r nazırlar pertembe günü 
Büyük Millet Meclisinin açıht m~ 
raaimine ittirak ile Reisicumhur 
Hazretlerinin senelik nutukları • 
Jll istima edeceklerdir. 

Aianstn tebliii 
ANKARA, 30 (A.A.) - Bugün 

saat onda Balkan itilafı konseyi 
hariciye vekaletinde encümen ha· 

Ymaan Hariciye nazın Mt;,yö Ma/uim.oa oe Yagoalavya Hariciye nazı
n muavini Mösyö Pızrİ!; cenaplarımn Ankara istasyomma ı.ıarı,Ian 

)inde toplanmı,tır. 

1 
tü B. söylediği mühim - mıl.\ıkta mİA-

Meclis reisinin ziya/eti fuieri aeli.mlaysak deııniatir ki ı 
ANKARA. 30 (A.A.) - Bugün' Ma- lçmd. ı...ı ...... s.ıı.... d .. ı..ı.n. 

45 af 1 .in taaanütl....m.i l•7İt etmelıı: aı.mll• mümıt• 
saat 13, te mis ir nazır ar fCl'Cı- ailleriaıi TUrk ı;amlıuriyetiain m.ilfi b•yr•r:a.t 
fine Büyük Millet Meclisi reisi 
Kazım P~a Hazretleri tarafından 
Anadolu klübünde hususi bir öğ· 
le yemeği verilmi,tir. 

ANKARA, 30. (Telefonla) - Ak1-
111at 20,45 te Hariciye Vekili T ev6k RU,. 
tü B. tarafından verilen ziyafette aamİ· 
mi nutuklar teati edilmiştir. Tevfik Rüş· 

mer&11iminde bqlonm•Y• m<MDur •hnit olM&• 
lanaı derin bir m•mnuni7etle ka7dedi7orum. 
Balkan devletleri bu h.areketlerile,. .Aenı ve 
m•••rretlerinde •• kadar •Ütterelıı: n ha1a• 
tm tecelliler i11a karıı 91b.oiyet •• •clh ülküle-
rini tahakkuk ettirmek u-minde ne kadar 
mü.ttebit b~r.ınd~larını ıoıtume.k i..temiı· 
lerdir. 

Bta.-alıt7b, Ballır.aa rnisaltr.ı hıua et:mit 
(Devamı 2 İnci sahifede) 

........ •oe••••••••••••••••••••••••• ............................. ~·~· ..... ~·~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·--·~·~·~·~·~•M•M•M•~•M•M•~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... . 
Bayram parlak geçti 

Dün ~ evvelki gün ger5 memleket 
içinclen w trerck dıtmdan geleo telgral. 
lrar cwnhuriyetin yıldönıımü bayramınm 
ber tarafla parlak ıneraaimle kutluian
dığmı Cıeyit etmektedir. 

Dün telırimi:.deki bir çok mektepl.,... 
cle de mü&amereler verilmiııir. Y ukarı:IO 
relİm Kız muallim mektebinde Yerilen 
bir mÜa&mered,; alrnmııtrr. 

D11 nıemleketteıki elçiliklerimiz de bu 
uıii:ı>ıud>etle .._.. kabuUer tertip ediJ. 
miı, ziyafetıler verilmiı, ana va- teb
rik tel Yaz.ıiarı çekilmiftir · 

M. Zaimis ve Çaldaris'in 
tebrikleri 

.A.TlıNA, 30, A.A. - lurkiye cumhu
riyetinin yıldönümü clolayıoi.le Reioicum
bar M. Zaymia Gazi Muatafa Kemal 
Hazretierine n Başvekil M. Çaldario 
t.e lamet PiltaY• birer tdınilı: telgrafı gön
dermişlerdir. 

Moskovadan telgraflar 
MOSKOV A: 30 , A.A. - Türkiye 

cmnhuriyetinin on birinci yddönümü 
münasebetile Sovyet Ruıya fen akademi 
ıi reiai M. Karbmski Tüırlciye Maarif 
Vel<iline, Türk dili tetkik cemiyetine ve 
tarih komiteoi.nc birer tebrik telgrafı gön 
dermiştir. 

1Ji1Ulllumııııııııauıııuııımmnnmaııınmmımnmımıuuımmuınnmnmıwuımm"= 

: Pek .llakında . . ı 
= KatıralFll lkeı~a~ o .. Mıllıgette =ı 

Büyük Edebi, Mıllı roman 

1 Genç kızlar, mektepliler, ~ \) ~ 
Ye bütün okuyuclar için ~ ~J.,j }y ~ 

= en cazip, en güzel ve ~ 

~en heyecanlı romandır. 1 
1 Müellifi:Na:ı:miSehap = 
~ Bu romanı bekleyiniz 

1 Katran kaz;Fe~inizin romanıdır ~ 
;;;jıuıııııııınııııunumınınnıııııııııııııwıuıu11UJ11111 uıı uııuııuıııııııııııııııııııınııııınmn ııu~ 
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''Balkana aşmasının birleştirdiği çehre insanlı!, 
sulhperverlik, kardaşlık çehresidir.Nurlu çehredir,, 

ANKARA, 30 (A.A) - Bu Gazi Hazretlerinin hitabeleri realitelerini görmütler ve onun 
akşam Ankarapalasta Hariciye ve- tudur: değittirilemez icaplarına uygun 0ı 
kili Tevfik Rüttü B. efendi tara· "Balkan anlaşmıf devletlerinİD larak reel doatluklarla birleşmİf • 
imdan verilen ziyafette söylenen An.karada birlikte bulunan bakan. !erdir. 
nutukları radyo ile dinlemiş olan !arının bu gece acunca işitilmit Bu dostlukların b~eriyetin 
Reiıicwnlıar Hazretleri söylenen olan karşılıklı sözlerini dinledim. bugünden sonra tecellisine gö-
bu çok aamimi sözlerden mütehu: Ballcan biriiğiııi isteyenler ve nülden intizar ettiğimiz dost
ais larak ya.zlDlf olduklan hita • onu kendilerine ti.ar edinenler luklara ömek olmasını teınen
beyi ziyafette olmnmıık üzere H.. harp ile aulhün ne olduğunu tec- · ni ederiz. 
riciye vekili Tevfik Rüttü Beye rübe ile bildikten sonra sulhsever Balkan anlaşması işte bu 
göndermişlerdir. olmayı tercih edenlerdir. ~ri • beklediğimiz örneklerin ilki-

Reiıicumhar Hazretleri11in bu yetia hakiki ıaadet ve refahının dir .Bu ilk örneği yapabilenler 
yüksek sözleri Hariciye katibi ~ sulh içinde ratamakl& kabil ola • içinde bultmınakla Türkiye 
mumisi Numan Rifat Bey tarafm.. cağına inaııcmm kanii olanlanbr. bahtiyardır. Bu işte kendileri
dan okunmut ve tercüme edilmit Bu kanaatte bulunan dmetlerdir ile beraber çalı§IDif olduğu
bundan sonra da. rad10 ile Defl'O - ki en önce bugünün beşerin hafı muz devletleri candan takdir 
lunmuttur. üstünde yükselen t.anmmpp zaruri ve tebrik ederiz. 

Bütün sulh ve müsalemet 
İstiyen medeniyet alemi kar· 
§ısında şüphesiz ki Balkan an
laşmasının birleştirdiği çehre 
insanlık, sulhperve.rlik, kardeş
lik çehresidir. Nurlu çehredir. 
Bu çehre ile dünyaya görün
mekte olan elen Reisicumhuru 
Hazretlerine, Romanya Kralı 
Hazretlerine, Yugoslavya 
Kralı Hazretlerine, Yugoslav
ya naibi kralisi Prens Pol 
Hazretlerine, ve niyabet mec
lisi azasına ve elen, Romen, 
Yugoslav ve Türk milletlerine 
zevk ve saadet dilerim. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ''''' ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,,~··················· 

Sovyetlerde 
İntihabat bugün 1 

M. Puriç'in nutku ı Londra müzakereleri çıkmazda 

Bu münasebetle Kalenin 
bir makale neşretti 

MOSKOV A, 29..A.A. - Gec:ilrnüftir• 
Taa .;- bilcliriycr: 1 Tqa· i·wide 
lıaşlayacak olan Sowyet inhneheb mi>
c.asel>etiıe M. Km' . ilet · ·a olduiıa 
lııir makalede ezciimle cliycr m • 

« y abtda ima ecl-lecek .. ;,,++ 
-. isti.-i bir _, ........... Soryet 
Rusyamn amele kütleleri ~ ayMet 
ve ger<k kültür halmnındao bayii bU: 
yümüı terakki etmiıtir. Jazibat ve me: 
•uliyet hisleri dr anıcle kütlelerinde bü
l'Ük bir inkişafa mazı-. olmuıtur. 

Hiç bir memldrette Ruayacla olduğu 
gibi IWk kütloleri bünyevi bir surette 
devletin mr:wni aiyucti .ile aJabdar de
ğildir. 

Şim."'ye kadar bir çok teraldriyat elde 
ettik. Fakat bunlar bir çok gayretlerk, 
kuvvet aarfüe ve aelıııot aaya.>de e>de o
dilrniJ ın-. 
Ağır sanayi ,yeni bir yola ~tir.nu 

aanayiin mazhar olduğu İllklfilfın b...i< 
vasfı ıudar; 

Yeni muazzam bir talam tuisat 'riicu· 
ela getirilmiı ve bunlar munhaunuı mil
li N1DAy;iıı eneli vesaiıile yapıhmt oıdu· 
ğu gibi ter,amen mi.ili nwlzeme ile tıee> 
lıiz ohmmuıtur. 

Beynelmilel ....,.;,- Mluedea M. 
Kalenin, bwıdan daha bir kaç sene n• 
vel hoırp arzularm halk kütielerinden 
ihtimamla gi:ılemııekU: oldujuau bucüa 
iae açıktan açığa lııad>i balkm hoıuna 

ırickcek l:ıi rıey --- getiıı ...... İçin ça
lıplmakta ve hM'p lehinde badat.uz rek-
lam yapılmalr.ta olduğuna - bundan bi. 
listifade bir çok devledcria ailablerwu 
arhrmakta buhmduklunu :razn-ktadır. 

M. Kalenin yakında icra edilecek o.an 
intihabat bütün düııyay. 1 ıile ı..
baJlm b. ......._... pi& ... tiı. .ı.. 

mektedir. 

M. Zaimisin tahlifi 
A11NA. 30 (Mi!Iintl - J. 

Li. meclis 14 birinci kinnnda bir 
içtima aktedccek ve MöayO ZaDniNn 
tebJif remıi yapılacaktır. 

Küçük itiİaf ihraç baaka
lan toplanhsı 

BUKREŞ, 29.A.A. - Gecil.ıniıtir: 
Prağ, Belgret, BUkret ihraç bankalan 
bugün Bükre,re toplanarak bu üç miiea
•e•eain -n bir surette tepilô ~ 
etmeleri meoeleoiıııi miinbre ~ftir. 

Bu mesele, küçük iblifm ildiat kon
ayin.in propamma clahil lııalunme&cted-. 

Leh hariciye nazın Pcş
teye geliyor 

BUDAP.EŞTE, 29.A.A. - Gecikmiı· 
tir- Bazı mahafilde Leh hariciye aazzı 
M. Joseph Beck,in teıriniaeııi orta!ar
da Bud•P"f~eye gelec• i" · lıey.. ..ıa.. 
mckted:r. Seiihiyettar naı..fil, lıio ha: 
beri t~etmediii gibi teyitte lltJıı6. 
mektedir. 

Çin Ankaraya orta elçi 
gönderiyor 

NANKI N, 3if.A.A. - Ba senenin bef • 
lanncla Tiirldye ile Çin maamda doet· 
lulı: mıoıbedeoinin imzuı iizmine Çin hü 
kameti Ankarada bir orta elçilik teoiae 
karar venni,tir. 

Cumhuriyet Bayramı 
ve Yunan 

razetelerinin neşriyah 
A Ti NA, 30.A.A. - Cmıetelor, da 

iAnk·nda rap!- meou· ait tefailaıt 
oqTecienık Türk Cambariyetiain ydclö. 
niimünün w ._ eh · yetiolİ b7-
detmektecliner. 

Bükreı gazetelerinin 
ne-şriyab 

BOKRE, 30.A.A. - BUtüa pzeteler, 
buııiin Ankarada içtima elmekte oluı 
Balkan itilafı daimi ı.- . 
yeu Dle"IZUU bahis ecle....ı. ba 
lıidisenin Balkan meml&etleri .. 
rasondaki siyasi ve iktisadi n>iinrebat 
ö;wwwio W.i büyiik eh 67m.i W-W. 
ettirmektedir. 

ANKARA, 30 (Telefcıala) -Y-

~~~~oleri~=t Bahri müsavah İngiltere 
Aakaraya ceJemediiiaden çolıt ---

=~~}a hey~~= ve Amerika kabul etmiyor 
karpamda Bli]'iik Şef ~ b.ezretlerinia 

:; i";~ :ı;::.~1.J!~~~~ Amerikada betbinlik var. İngiliz gaze-
1ı1oınıa kalbinde yer aldıiım söyledikten 

:m~b=-ır~,:;;.ı:.. ı...::. teleri de vaziyeti karanlık gösteriyorlar 
cüman olduğunu ili.ve etmi;tir. LONDRA: 30, A.A. - Deniz miiza-
Adapazarında bayram kualeıi, matbuata, dün akFUD hülrum 
Adapazarmd;m aldığımız bir tclgn!ta sür. oldukça -...U. effı:iın umumi--

cmnhıniyet bayramının, Aclapa; ""'1da yeyi abettirea maka.eler i.U:ıam etmdo;. 
coşkun te:rahmtla kuthılanchğmr ::;e.ıe tedir. 
f.,,_ ,.laylan tertip edildigi bildirilmok- Hemen bütiioa gazete! ... qıiizakerelerin 
tedir. bir çıkmaza girdiği fikrindedirfer. 

F k ı Uç devlet yalıua siiperdiretnotlann 
ır a grupu top anıyor c1en;z kuvvetlerinin ~ca .......... olda-

ANKARA, 30 (Telefonla) - Halk kıs hakkında mutabık kalabilnıi,lerdir. 

Fırka.aı bu ayın on be,inde içtima Japonlar ne istiyor? 
a davet olunmu~tur. Bu içtimada di· LONDKA: 30, A.A.. _ lngilll ~ 
VAJll riyaaet intiha.hı yapılacaktır. mahafi.li, dim, deniz mümkerelerinin kati 

Adliye sarayı baharda 
yapılıyor 

Is!eııılwl adliyesinin vili)'S 'ft clefter
darW. bina.lan arasmdaki aahada iotau 
ı...r..rtatbrılmqtır. Yeni adliye lıinumm 
bu sahaya göre plaru bazırbmnakıadır. 
ı llf&'lla önim:Jüzdeki ilkbaharda bo.tla.
......... ve binıımnı miimkiin oı.. siiratle 
İnfıuına çahfılacaktır. 

Y eıi Adıiye lri:numın lralııili n.ı.il mo
bily1'1eri hazsrlamnqtır. Bunlarsa bir kıs: 
- pm.ı;ıö muvakkat claireü.de kulJa. 
ıuim.lı:tacbr. Fakat ea miilaim kuRn mo
bilyeleri İnfll eden f-..:.rikada clcıpo edil: 
melrtedir. Mol>ilyeler hep bir ~tedir 
... •:mi büyiildüktedir. 

Y eai adtiye binasmın luılıili nakil olma 
,_ ~ mabkw künülsi, IJIU• 

nı.m, phit, avukat IDe'f'kİleri ,,_;,.,, .ıe 
ayni nmkte yapılacaktır. Ba .-etle,... 
llİ adliye dairesi Tüririyenjn en moclenı 
devlet clairelmindea ı.m halinde buJ
calr.br. y ellİ bina yapıılcbktaı -- ı .. 
bıalMıl adli)"Hİnde dosya tqlıcilitmm de 
ıslah edileceji ~. Dosyalar 
;u,,f halinde teü. edi.lmiyecek - k.wtoa. 
lar derununda yo:kdijerine nıptedilınd< 
s...-etile uri Ye pratik bir tekilde bazıır, 
1 ..... 

Türkiye kimyıtgerler cemi~ 
yeti kongresi 

28-10-934 pazar günü Ankarada 
caniyeti belediye wcımmcl• ııenelik 
kongres.ini yapaa Türkiye _,.. IUnı. 
yqerler cemiyeti.. 

HMni reisliğe BAfvekil ismet Pqa 
Hz. ni, tabii reisliğe Sıhhat Ye1U1i 
Refik Beyefendiyi, fahri reiRiie Nii· 
de meb-. kimyag,.. ~ Vefik 
Beyi, merkez idare heyetine kimyq,.. 
Vahyi, Necmettin, Dr. Tal&t, Dr. Ha.
eli, Nurettin, Haynıllah, Iafeııdiyar 
Beyleri seçmiıtir. 

Cemiyet tarafından büyiiklere ta.. 
zim telırraflan çekifmittir. 

Tirende iki kaçakçı 
yakalandı 

Dün akpm muhafaza memurları iki 
keça'<ço Y1 yaL 1 •ıtbr. Stıat 20,30 da 
gelem T oroo treninclea çıkan yolcul&l'o 
c.lan Diyanb.*itli Şükrii ve T eKirclağlı 
Mardodan muhafaza umılwı ıüpheleın 
mitlerdir. 

Bcwı!aı 111 ..,,...-. ........... , ""' .eı.i:z ki· 
lo kadar Halep İfİ ve gayet kıymetli i. 
peldi kumapar bulıınrnuıtur. Aynca ec. 
nebi siıraraları da çıkmıfbr. Eıyalar .ı... 
mq .,.. NÇ.lular polise Yerihnitlorclir. 

25 kilo esrar tutuldu 
Ciimrii!ı: muhafa.m tqkilitı ta...m.. 

dan lzmit mintakasmda yapılmı muhte
lif ---1ar neticesin.ı. 25 loôlo kaçak 
tütün, sigara, ince kiirt .. esaire bıılım
DIUftur. Mu.ıafa, Aziz, Kimil. lh..., 
s.ım. İtmindok; bq 1Uçlu haldancla de 
takibata baılarulmqtır. 

Sekiz •ene evvelki bir 
sahtelı:arlık 

lltmba.I C'ümriikle.-inde banclom • .-;.. 
....., evvel yapılan bir salıtdcarlık Jıa.k, 
!andaki telıkikat bitirilmittir. Bu mesele 
ile .ıaka11 görülen memurhordan itten 
el çektirilenlerin miktarı 15 i bulmuttur. 
Bu -ı.. ftZİyeti tetkik d?ıı+ek 
(edİr, 

kararının Japonların ileri ıiiırdülderi top
tan tonilato haani nsbımna bağb oldu
ğunu ilısas ve ,_ ilave ediyorlar: 

"Bu rakam Japonlar tarafmdan güç. 
lülde eriıileblle<ıek deı ecede ise belki ı,.. 
gilizferin m..W-etini ualtahilir. Fa. 
kat Japoo.' ... lnıriü Eiloaumın mübim 
miktarda azaltılmasnu icap ettirecek bir 
raı-u teklif edml..-se 11>gİliz mukavo
rneti lanlmaz bir telmde olacakbr. 

Zamıedildiğine göre Japo,.}ar bndi 
do•nmalanm tak .. iye edecek ve Anı: o
Saıkson devletie.ini hissedilir denıcec!e 
azaltacak bir nolım.m teklif c~. 
Bu tekliften bafka tedafii n t-.-..zi aİ: 
liı.hiar bakkmda idclial.n da .....ı..- ki, 
bu, lngiliz wı ~ teıııluinia _.,.._ 
dir. 

Japon tek!ili ve AmerikalJcu 

Balkan hariciye 
Nazırları toplandı 

(Başı 1 inci sahmde) 
ol.a.n dnletJeria miııtem.ad.i7ea artaa teaaoüt 
•• do•tluk.1.tnm b111ad.a teUarüı ettirmek
le, •ulh do•tl•rma hw bıt.lde kıymetli a. .. aJ ~ 
d.leme:a J'en.İ. bir aama.a Yorıniı ola7or\Al9 p .. 
naat.indeyim. 

Am m .. ı.ı.,...ı.n-, 

Kendi -:ı:ı.dia..i.&. •• ke.&m.im ~ ~ 
rna&ı:la doatluıı:ıuza. müıterek m-.aimiain i•
tihdal ettiii itiW •• mubrınurt deYr..i•~ 
tarJım.ad&a •• o..&.r tarafıadaa hia.J:,.. •• 
oa.lu için en İyi lair tan.da tahakkuk ettirmek 
z•mp•mı •..-iyo~ Sa.imi •• doatane ı .... 
rilü meaaimia: a7ai. p7eyi ~ ed.- h•U. 
i~in müemmeadir. M1atarip b•ıeriyet. karp
unda. inaa.a.lak c•-· m ....... ., bir ..,,. .. 
au.a ... ....-Dri. il.ti~ ··=··ile t8lab.lır. ... 
•• ,_ bir ü.lJrii b .. &1.7ebilecejiai kab.J .... ---Balba .ı...ııı.ri •ecirobiWilderi ,,.... ;.,.. 
tlh.aalarcf.aa. it.ti.U.t.Lara.da daJa. zi7.de r.....-t 
"W• do•tça tqrilrl ......; arzalanıad.a ela ... m. 
7ade lr:u•••t. bala .. ola..lı pL ki·--· 

Beıeri7elia upri hir ... dete h.ak.lo •ar
dır •• saadeti oıw.. Wap •--• ••ul &imamı· 
.ı..ı..... .ua .. mr. 

Sı.ıilıı ••uta.aile refü •• ı..r tarafta •ulb 
bü)"iilr: Ş.fioia T-_...7eaia J.arici .. tlabiB 
aiyuetini iatilııd.d •lirdi&i ü.t.r itte ._, __ 

Balkaa itili.h b. dNtW"11.A ea mü.abet ..... 
riclir •• lamam- O... lı:i, - f.,.idi •HFİ dre 
.. ne ho itilif olacaka.r. 

' Tı.laliai bLil ~ lıir uya .ile -
zec1.. bulunea hidw, Alekaadna habr..., Ö
llüad., bhramaa ba.ln. Lil.üaydütan ....... 
ılllmif olacajı lür -....ı. d.oılu,..._ 
Yunan Hariciye Nazırının natlm 

Y uınan Hariciye nazın M. Mekııjmoı 
ta demiıtir ki ' 

AzU meslekdqım n dcı&tluim, 
Aranızda bulunatumuza, beni cidden 

minnettar eden çok yüksek ve miibey· 
yiç sözlerle aelômladmız. • Bımclan bir 
..,ne evvel yine bnrada kendiaine yeni 
bir delilini verdiiimiz his ve dostluğlOo 
mwıun aamimiyeti size ıiikranmu 112un 
uzadıya arzetmek nzifesinden beni ve· 
ı-eıte kılmaktadır. 

Ancak hıma bir py aa..., etmelr, mem
l&etinizin tah~ ettirdiği va dün 
Yanı yerinde -ı..ı. Ye taah bir tezehİİ: 
rünii gördii,,"iilniiz mahlOf81D tcrakkiya. 
bn yiireklerimDi ne kadar seriaç Te 

menunmiyetle doldurduğuna söylemek 
isterim. Milletinizia yılmpz azmi .... büa 
melinizin k"yaseti sayesinde n her ,ey· 
den evvel Türk milletinin mukadderatını 
idare eden büyük Şefin dehau aay• 
•inde herkeain hayretle takdirini ve 
dostlanruzm ayni zamanda mesen-eti: 
ııi mucip olan neticeler elde ettiniz. 

Bu tarzda çal]fmakla hem meml• 
ketinize hem de Awupanm ba ilwaet 
etmekte oldafWmız ı-rçasmm hu· 
zur .,.. aükıinuna hizmet etm4 oldniu-

LONDRA: 30, A.A. - Bahri mesele
lere mütealf · müzakerelere bu sabah ye: 
aid ... ~1-ılmııtn-. Amir l'amoımoto 
ile M. Matsudeira beraberlerinde iki mii
pivir o1ıiuku halde Amerikan sdarcll..a
• iıne gibni,lerdir .Japon Pl"OllTatnJ hak. 
lmıdaki müzakerelerin bu suretle tekrar 
bafhırnıt oldui;cu fU ıırada Amerikalı.la. 
nn Va?ngtan konferaıumda tesbit 
edilmi~ olmı nisbet:in ilgası hakkındaki 
Japon projeai.Je karşı mU:..vemetleıiılln 
gevıemiı olmuma ihtimal vailmeıneık. 
tedir. 

Müzakereler iiç cihetten de 
miifkille,ti 

LONDRA: 30, A. A. . - Bu saboıh 
J-~_..., Aemeı &elm anısında kırk 
Leı cl..ı.ilm devam eden lıir görüşme ol
muştur. Japon! ... , bu göriipne esnaımda 
lngiliz miimeuillerile y;ııpt9:ien gibi no.k 
IC .nazarlarmı izah e,.leıniflcrdir. 

Bugün J<mi hiç bir teY olmımuttır. 
M~, üs cihetli bir miifl;iil aı. 

maim.dır. 

Fabt gerek AmmkalıJ..., ııttek t... 
ırilizl<r J~ ile bahri müsuata aleyh 
tar bulunmaktaclr. Amerikan mıobafiJi 
gayet bedlıindir, çünkü Japonyanm bah· 
ri müsa-ı: haricinde bir sureti halli b. 
bul edeceiiae dair lııiç bir _.. me.cat 
değildir. 

-1 
1934 Sanayi 
Sergisi 

(Baısı 1 inci ııahifede}" 
di. C-Uyeti hazurvnuıda bütün mıl • 
l • te karp takdir ııe tebcil ebnek be
n;m irin bir ııaz.ilulir. 

ŞirnJ; eerl/İyi cu;acaiu. 5-ııi ,_ 
leket İçin lcizım bir umurdar. Bana 
aerginin tele> ı üatım ge:Up 1IÖrdüğümiiı 
.:saman daha iyi anlıyacoğu.. 

Seri/İyi ocılıit vakit ll••ce'lt olan· 
lar h..- kumın önümle dilıludle da -
racaklar, tetlıiJı edecekler oe an'-
7'1 ~. 

Serri rrwmWıet için p,\ 1"7'14 
da. Ve m ·.; 6Uim için tloAa w -
riınli oı....'lthr. C.:ıuliiinia -
IIÖ,..,.,eluiıü iti, Mrlfİ için p,\ falıtd· 
mıfbr. .8a:TU>w arluıtl,,,,_. 6v-. -
aiyi ltep 6eraher arpılan .,. -1.ri 
'"""1e tdJıilı edalim • 

Beıvekil Paıa Hazretleri .,.e davetli
~ sergiyi lıattan ı..ıa gezmi,ler n e&o 

nnyet umnmi k.i.tifiİ tarafmd.';l kendileri. 
ne İzahat 'fErilmipir. Bapekil 1-
P&fll "-teri ı.ı-.t lıhn bu gii:zel it: 
leB dolayi cemiyete l.:ftklriiriinü Ye J9J4 
Ml'Slline iftirek eıbt ıcilli miiu•el...., 
takdirlerini ifa.de hayarmllflardn-. 

Bagün açılqı yapdeıı 1934 -yi sa
gilİnin - barü m.-i,.eti ba kadar cü 
:ıel ve t ,,.. modern bir -si nincle 
b"r çok milli müeMeSeluimizia -.u. 
li.tlannı teknik bir c:eph. den teıhir et
mekte olrmhn ibiil:lir. Bu basua'yet, 
daha loagiin açılq merasiminde bolun: 
muı olan herkeGıı ...... büyük dikkat -
alakulnı üzerin? loplamıı olan ..., Ce
ııUye'.:"n bazırlad ·ğı '-Lozandm önce ve 
La.zandan sonra iktiaadi lurkiy<',, e&ı 
llllondaclır. Esa nloncla - u:rl...ıa 
Türkiyenin geçirtlaiii ikt'aadi Utihalele. 
ri kısa ~er Ye f-iilkrle gösteril: 
mekte .,.. Lc.nn maahedesinclao önce 
Türkiyenia iktisadi esareti v• Lcnand
sonra Tü.-,yenin hür n müstakil kal.
lnnıı- ~dD'.· 

Tarihi bir ıı.eyir takip edilerek ça.lik 
ı.,,., rek-lar, temaili reaimlrrie i<i ,ı._ 
rin eli Canlı bir sutttte yaşabldıiı bu -
lonu ile Ankanı -yi ııergiai adete lıir 
mekteptir. 

nuzn söylemezsem samimi d;qünce • 
!erime i.haaet etmiı olurum. 

Hiç bir ıni4kiil Balkanlarda kur • 
malı: i&ted.iiim.iz yeni alemin tedricen 
teeaüsümi durdurahile<>ek kudreti ha
iz ol•m.eza . ~ 

• 
Ankara sergisinde iş Bankasının 

pavyonu çok beğenildi 
'ANKARA, 30 (Telefonla) - Sergide iş bankası pavyonu çok beğenü 

di. Bilgili ve gö,-gülü ellerin hazırladığı bu paviyonda aziz Gazinin 
memleketine yaptığı iylikler sade fakat miiniilı bir tanda tebarüz etti
rilmişti. Büyük bir madalyon üzeri ne kabartma olarak iflendirilen Ula 
önderin, başının iki tarafına 1918 den 1934 de kadar olan seneler altın 
yaldızlı rakamlarla sıralanmıştı. Her meraklı ve müdedkih göz bu sene· 
lerin ne demek olduğunu anlamak ta güçlük çekmedi. 

Milli hudutları içinde hür ve müstakil Türkiyeyi me-ut Türkiyeyi ya· 
panın iradeli ba,ı önünde herkes saygı ve sevgi-ile eğildi. Ayni paviy0ı 
nan diğer bi-r kımıında krrmbara da va.n iki levha ile canlandırılmıştı. 
Bir tanesi kumbaraya kavupn~ gülen çocuklan diğeri kumbara isteyen 
ağlayan çocukları gösteriyordu. 

Diğer bir kö1ede buhran levhası çok güzel bir buluşlu. levhada id· 
man görmüş bir atlet olarak canlandırılmış olan 1, bankası buhrtma ma
niaııını muvallaluyetle atlarken gös leriliyortlu. BCZfVekil ismet pafCI haz· 
retleri sergide ;ki Malten fazla kalarak her paviyon 11e her sanayi rabe
ıffle ayn ayn alakadar olmuplardır.• 
• 

I zciler bugün Ankaradan geliyorlar 
ANKARA: 30 (Telefonla) - Geçit resmine İfıif'ak için lstanbul· 

tlan gelmi, olan izciler bu akfam husıui trenle döndüler. izciler Uta.
yona giderlerken BüyÜk Millet Meclisini, Maarif Vekaletini, Heykeli ue 
misafirlerin oturdukları Ankara palan seliimladırlar. • 

Yunan iktisat nazırı Celal B. ile 
dün iki saat görüştü 

'.ANKARA, 30 (Tele/onla) -Şehrim.izde bulunan Yunan iktisat na· 
zın bugün iktisat Vekili Celôl beyi makannnda ziyaret etmiftir. Bu zi
yaret esnasında iki memleket arasındaki iktisadi maelele:r üzerinde 
görüşülmiiptür. Mülakat iki saat sü rtlii. 

Kadıköy Tramvaylarının 
di de dün açıldı 

temdi .. 

(Bap 1 inci sahifede) 1 
Yedi yıl ö...:e, dört buçuk kilomeb-dik 

l>ir saha a, iıletmeye açılaıı ve 1930 yı
lına doğru Kaı-a~di aşarak Haydar· 
paıa geçidine dayanan u.küdar 1 ra.-nvay 
ıebekesi, bugiın Kadıköy b-amvay ~ 
l<eıi ile claba gaaipeflDİ! ve daha gilr· 
b~ ; nit oluycr. 

tedrici bir aurette ölWnün\i lı.a:nrlam.a!ı.t.a 
baıka bir m&n.~ ifade etmiyordu. 

Şehrin bütiin gii.uılli.klerini kucakJa. 
yan Çamlıca eleklerinden Üsık:idar • Hay 
darpqa kıyılanna kadar uzayan tek yol· 
lu, güdük ve kısır trmvay ıebekeai l ey· 
lül mt"bmclan beri Haydarpa:ıaclen Ka
dıkö~ wı 1 birincitep-in ... babmdmı 
beri de KadıköyÜnden Bostanaya kadar 
halk bmnetme açolmq bulunuycr; bura. 
c!aMi toplantımızdan - da Kadıköy : 
Feı-W.,.,..., Kadıköy. Moda batloın 
iıkmeye açıılıyor • 

&,. ve 11<>mı menime ..., geçide de: 
yamru! olınuma ve dört b~ lôJomet. 
resi boı yerJ. ve merzıarlıldarla dolu bu-
1.........,. rağmen h« yıl iki, iki buçuk 
milyon y....tl:a§m muvualumı temin e
dan on buçuk kilometrelik O slciidar 
~ ..... Y feı,.,,ı...Mni, bir yandan halk ~ 
metini genqletmcık, diğer yandan daha 
vaimli bir tekilde >tletmek için tn-si ..,.,. 
mayesini bw..-.ık daha ileıılere gôtünnck 
n Kadıköy tramvay ..,,,.,..e.ini bir ham· 
lede yapmak kat'i bir zaruretti. 

Böyie bir vaziyet miivacehe.inde d ... 
rahte ettiğimiz iıe, içinde bulunduğu· 
ımu iktisadi temevvüçlen göre, yeni bir 
düzen oumdt için bet yıl çalıplclı ..., bü
tün tedbirlere baı TDnlidu. Bu ıuretle 
bir yandan, oıçıkla iıieyaı bu milli teşek
ki>lü:o yaıaznuı tanin. edildi, diğ...- ,_. 
O- mali bir teıiip ile eıılc:i tebekeain tak 
-riyeoi .... yeni fd>d<eııiıı İlıtpaı ~ 
bnidı .,.e g~ yıl, ba ay içinde, Otto 
Wolff Komeniycımu ile imu1- l>ir 
ıı 1 od.,.__ ile l>q buçuk yılda öôeo
_. üere ,,;izde yedi bir çeyrek faizle 
t11ı..ı bir mil,.-- liraya ,,....°!_ fty Ye 
ray -he ·, tel Ye melzcmeai, mu.ha•
-rile wwwıkifi +eç)üzetı ..., yirmi motn. .. 
.,...,_ müJ.yaıw -.m eıtildi. 

Ba .....etle lıandaa altı ay önce, 30 
Mi.- 1934 pazarte.i ııalıaJu -ı .am.. 
de JC'eclılciiy bwıay ıM ~b · · inp. 
- •1ı.m1c1ıı; s.,_ ı h:W :r-mu 
m. -- ......tda. 4 _.. 1934 den ili,. 
bııı-ea de gelen IDÜ7.._ain trMDVay gÜ
aeqıÜIDa •q e·rnn b'41=.ttla ve 7 
mayıs 1934 günü öğle<kc •onre Kadıköy 
isle ' Ande ikiDci ...... baıtumı ............ 
dup ,...ıe il. lwMw w tep Mkiilclii. 

Bagin 30 birinıiteırin 1934.. Altı ay: 
Wc oüreldi bir çalıpna ile Oıkı.idor traı. 
vay tebSni talrriye .,.. Kadıköy tram
vay ..,t.ekeoi maba.mıe m...4ôfi ile bir
liJ<te, ı..,.m...., halumoyor 'ft ba suretle 
şcbdı:elerimiz yirmi dört kilauıebe1i ı.aı. 
muı oluy .... 

Necmettin Sahir Bey i-mı ı.. $cınra 

yeni ıehek-in tehlr - İ)letmıeğa 
~d-·mı Vali heydea rica etti, 

lılahittin Beyin nutku 

Necmettin Sahir Beyin aürekli al
~lar llnlSl!lda biten nutıkundan son• 
ra vali - belediye reiai Muhittin 
Beye IDDhaVf'ele merkezinin açı§ me: 
raa.__ yaımıaJr. üzere ltir makas VC'

r.ildi. 
Muhittin Bey makaaı aldr Ye mo

havvele merkezi kap&amdaki kurde • 
liı.yi kes.med- .,..._. dedi ki: 

- Nec.mettüır. Sahir Be7 h...Um aö7li7ec: .. 
iim aöıı::lmimi tam•mea •Öylediler. Bea ,..ı .. 
ruz ı...Jara bi..ka.ç ,.,. il&.,. et:aelı iatiyo--
ram. 

-W:ata.nl:ıuloa ADAdoiu ya)caa.nu tram••y\a .. 
malı .......... tlôrt h91 ............ ı -.ı.,. •• 
çalııma ba.aüa. aıWW... bir iakitaf m•hale
aine •armıtbr. Bia •imdi hu meaai.aia fay
d•ırm •• mea&..tlerini anllht_... halkuru:za 
an:etmeılr. yazife&iai yap17oraL 

O.lr:üdar - Kadı.köy? Kadı.köy .. Bos.taııc:a, 
aaa Mtla.rile Moda •• F eae:rhahı;e koU~nm. 
ae kada:r m: • .al.Jtta oldYiua-,. 11.e kadar .ıı:a
mancla 7apıldıimı arkadatı- Nac.m.ettiın Sah.ir 
Bey anlatb. s- buala_n tekrar edecek deii
Jim., Yalao: f11a9 arsec:leyim , kl tramya7 yo
hınv.a bwulaa. .ne.iki umoad n.siyeti U.tt.ıo 

Yenileme •• tesi.at peJ'J ayırmak tôyle 
du"un. siinlük m .. rahaı çıkaramıyor, kü .. 
çük bir •a.had<ı. yaptaiı blımeti.i batarahil ... 
mdr. İçin beledi7enin her •en• 50 hi.a liralık 
7ardınuna mühtaç buJvnu7ordu. 

Ba İti• La1ınd.a l»aloaaa ..,.lrada:.tlanm 
mulı.a.dd.- olan bu ölümii tneldriil ile 1&.ar..
la7ac.ak m....ı.r de&ilcb. iti .un. ,,. boyuna 
beaapladdar, ölçtüler, ~çtilar •• bo,.üa aç.U
ma merasimini yap"'-caitmaı: Ut.lana teklill .. 
rinİ aetirdJler Ye T..-dıJer. 

T eteb-hüa hi&e •i.n •WU.. •• mali aoJ... 
tadaa ~ok çetia idi.. B••• İıf •• hakikat l:t,a.. 
lln• ko)'Ulak içiıl bü- çok sorluklen , ... meılı 
IUımd.L Bu çalıtm.a eaa.aM1Mla Lt hilJMı .... 
•aneTİ ma.lr.a•emet.I ..... T• -tnUlera .. ,... 
bld.. o kadar ki ceaaretiooi.i brmu ;.;. 
bixi auil•timallere alet olmakla ittilı.ama ka • 
dar inaa.fıalıkta ileri aid..t• eLda. 

l,in •• l!S&rin aakatfı-imd.aa ihtiyaca ft 

baaüo..ka medaf lr.a,-ata .-Ys-•aal•~aa 
baıu.e&.ul...-. ttau' .-nıelce tet.W.iaait •it.Lİt.ıia 
sör..J.ar F ..... 1ol..O... ilar~e t..a...t. içia 
fili teca...be "-.da.r iti -..ttılar .. 

Bütün bunlara raimu -.er itte tam..
olank meydana seldi. M•h••- a...ıın. n.i
beti ODDll J.akilü 1u,...u.i .. ,... ....... -
iyi •• f&f.-U. bir ölçü..ü.cfiir. 

ICuruI.a.. ho a..na battım •trafradald .-ti• 
ıimdidea tram•ay 7oluau..a 11-.di taraflarma 
kadar uzab.lmaaı.ru bıal•rle hasalı maabatelar
ı. iat .. .ır.te .... u-a-..-a~ içt:i-a.i ... yallan içİ.a 
Aimet olarak aam~. Ba t..ahür •a.ara> 
lara b.allaa. bak cewahul.r. 

Efendilu, 
Biitan L...Jardaa -•ra oı.. bildir.. .. ı.. 

terim. ki ...C--. ,-.,lımn- bir mU--,.- lira.ldı lııiır 
••rmaye iat•yen b. __.. petia para tadiY9 
eııılilmiı dej:ildir. Büt.ü-a it maJi IHır laJu-. 
lı..omÔİo«U)nlarl.ı bq.anlmı,br. Ba laatlanlaa 
bir tccrüb• olard lıti..:m.t• a.p.a.. ilk au...... 
la.rr iatik.1.1 için ii-it •• cM-ar9l T.-ic:i hir 
manaara an:et.ınelıı:t.U.-. Aw.i-aı: ra1ı._.__.ı...r 
&Öatar:İyer kir iti.-. lu.a.ılab ..._.rafım .. 
borçlan keudi kendin• lcartıla,-abil~ ta.il • 
minind• hiç aldanmıı olmıyacai.-... 

Bu •asİyet..i böylece lffhit ettikt- -....: 
ba mü1Um iti. bqarrlmau.d.. -•ii •• 7u
dur11 seçenleri yük •• lı huz•nunu:da takdir 
•• ,ülr.raola aam•İ"I bir bdir.-.,..ı.lı Wır ,.. 
reıf borcu 5&7...-.-.., 

Belecli7..U. k.l.Jm.. Ga:rwa t.t ı\\ ilı 
ancak um....U •ecli.aia tu.ai ile tal.akkulr. 
Mehilirdi. Mecliaimb M Wan ces.aretle .. 
t9:1Tik ederak •erdi. E.. ..-...ı • .. '-"'- .. 
mumi -W -- -ı. tetMkiir ı..ı.w .... -
ödemel;yioa. 

s. iti ııotkik -. ı.;;ıa. .............. 
arla~ ı...apl..-- •• lti e1- lııir hale ..
m- 1r~7 ıirk.edıüı. iclare •ecliei.. .. 
,;rı.otia _ ...... wu.ııa. ••h- .-ı. 

hi,.alı: ... -....J. ....... .......... -
Necm- s.ı.ir !lep __ .....,. ..W. -
w~Yek.JtWra....tte ... ,, .. -...il 
lin ... 

Biiliıa =mıh+. .,.. bn.rlu. ted,jl,.• d · 
ki m....-al(U::ıyetim ••km .ildeti. Necaet.tia 
Sabir S.,. olmuı-· BO.. P.. ltiyQ oı.. 
... ~ _ .. uliyetioıl a-k W.... ım.diei ...._ 
•& .-e Heıcaettia S.W.-~ laıtrilli atta· ır 
t. d_,.te .. ıa•ı-•MI ..ı.lailinlim. 

B• ..-.kli •asileri iladaa ...,. W.. _.. 
.ıy .... İtilllodnu _, ....... •ilıotaç ...... 
Pmımz ...ıa-eıyi -- lııiır b.ıli ile ·--
•• teehl..;tl...uü d.iribt elarak ifa ..... Al ... 
....._ Otto wolf koa&ol'aİJ'OID ... t .. eldciir ft 
aemau.aiyetimi&i ihl&i etmeliyia.. 

Bilmub.hd• blıı:i.te k kredi i1·iıae Piıt
til.1..-ı.d- dola,.. loic ....... ~ 
tesni• ...__.__ 

Kanılaa •• b•P. batkm. 11.is:meti.n.e acılaa 
ha. i, i.-. h.aynn.ı her cüa hires da.ha arthrm .... 
UD.I dile.rk-, her ıe-,.dnı e'n'el •• NIU'll ._.. 

!ekate be rol.la ..ı.tooa ;.,ı.a..ı.n.. ı.a- ' 
laJa• •• ••eıı e-a•1uıriyet ic&er.ine •• oQ\m. 
hü,.ük yapıcı.un.e ''7-ıaa.n,. diye te.meııaile:ri-
Dlİ yük.ettirim.,. _ 

Belııüye kadar tenessalt 
Muhittin Be,,U. bu sözleri pek çak 

alkrtla.ıımqtrr. Davetliler bundan .,_ 
re, hazrrlanmlf olan luuwi tralllY&}'• 
!ara binerek dün ilk defa açılan Ka: 
lamıf, Fenerbahçe yolu iizeriM!en Bel: 
VÜye kadar gitmitlenlir. 

Belvüde traınvay tiı-keti tarafm • 
dan lıazırlanmq olan büfede davet • 
lilere bisküvi, çay, ı;..._.,te .,.e pa..
talar ikram eclilmittiz". Geç vakit 
tenlik bitmiıtir. 

Ankara Hukuk dekanlığı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Ad: 

!iye encümeni hngün toplanarak Axı· 
kara hukuk fakültesi dekanlığı ile zne 
bnsluğun birleıip birlqeın.i eccii me
selesini tetkik etmiftir. Encüıneıı ikin· 
c:i tetrin batında yapacağı toplantıda 
im meıı.eleyi yeniden g~ec:dıtir. 

l 



[fELE~ 
Bizim futbolün hali 1 
• Ben spora futbol ile başlamış 

bır adamım. Kosu, güres, bisiklet 
gibi sporları ondan son;a yaptım. 
On iki yıl hiç arasını kesmeden 
futbol oynadım ve futbolda bir 
Zamanlar hiikim vaziyette olan j p~ ligi) isminde, yabancı klüp 
erın yaptığı teşekkül karşıırına 

(Cuma ligi) ismile sırf Türklerden 
?_türekkep futbol birliğini kurma • 
ga muvaffak oldwn. Bugünkü mil
: spor teşkiliitının ilk çekirdeği 

ıı cuma ligidir. 
Bu mukaddeme ile kendime 

bir övünme hissesi aramıyorum. 
Beni tanıyanlar iyi kötü sporda 
ileler yaptığımı bilirler. Mama -
dım, uki bir futbolca olduğııma 
ile spor hayatına girdiğim İlk ka
Pırıuı futbol oldıığıına ar latmak • 
fır ••• Lakin zamanla bu & ·izel he
)'ecanJı spor bizde o kad<' · çi.rkin
~f?'İfti ki; çoktanberi aı . ık fut
VOl seyretmekten İğrenmiştim. 

Milli bayram günü (Merhum 
~eref) in hatırasını yad için Tak
tım stadyomanda yapılan (Galata. 
tcı:ray • Fenerbahçe) maçından eo-
11el omın en eski ve yakın arluıd"fl 
sıfatile bir kaç söz söylememi is • 
lediler_ lfte o vazife do:oayı.sile 
bu hıtbol maçında hazır balan • 
dıını. 

Dediğim gibi birkaç senedir 
futbol seyretmiyorum. Hele bir 
(Galatasaray - Fener) maçını üç 
dört aenedir görmemiştim. 

Y ammda bizim lutbolan ge
rek oymıana, gerek teşkilatına se
lle/erce değil, ömürlerce emek ver• 
lllİf birkaç arkadQf vardı- Uzun 
Zaman görmediğim bizim frztbolü 
T cık.sim stadyomanda , hem Gala
t.a.aray ve F enerbahçe gibi mem· 
leketin en yüluıek iki takınu ara
strıda oynanırken görtfüm, valla-
lıi tanıyamadım. O luıdar dii~mÜf, 
o kadar bozulmuş ki; bu halile ar
~ bu spora (vardır) diyebilmek 
"'ın bil d'' - el' • ' ~ e u~ ıyı:z •• 

Ben bu )'CIZIJll ne mensup olda
Jwn tqkilôb tenkit, ne de spor ha. 
)'atına onun yol.ile girdiğim futbo
la cqağılamak ip,ı yazıyorum. 

Bir zamanlar bizde iyi bir ka
lite anetmip olan futbolün bozul
muş olduğuna gördüm; bana ha
ber veriyonun. Mütelıas:rıs arka
daflardan bir tanesi çıkıp la bu 
•<ız..'-erimin doğru olmadığını ve 
lııtbolım terakki etmemif ise bile 
eski halele balandağıına söyler ve 
tni kandınrsa pek sevinirim. Çün-

l 
ne dersek diyelim, ne kadar a

eJlhinde bulunursak bulunalım, 
bütün dünyada olduğa gibi bizde 
de latbol seyircin, oymıcasa ve 
heyecanı en kesif olan bir spor
dur. Bir yeni sporun ne güçlükle 
te.is ııe tamim edildiğini herkes • 
fen lcula bilecek vaziyette oldu • 
iuın ip,ı futbol gibi yerle,miş, ge
'1İflemif bir sporun bozulmasına, 
(dejenere) olmasına pek acıyo
hun_. Ve diiFnüyorum ki; acaba 
tt~I futbolculardan mürekkep tek
'lik ve gayri resmi bir kongre 

l
loplansa da bizim futbolun eksik
erini, :uuıllannı ve bunları gider

ll'lenin yollarını münakcqa etse fe
~mı olur? Böylelikle her spor 
'<endi eksiklerini düzeltir ve herke
ıin isteyip te bir türlü tatbikatına 
~eçemediğimiz (ıslah) hareketi 
ıınunla başlar-. 

FELEK 

Seyrisef ainde 
rasfiye ---
lıeomisyonun işleri üç aya 

kadar bitiyor 
. Seyrisefain idaresinin lağvini. mütea

loip faaliyete geçen tasfiye komisyonu i
~ hesaplarım gözden geçİn:ııİ§, fa
kat nıuayyen müddet zarfında vazife.mı 
~ti-.ı1 . iği için ikinci bir komi.ayon tq
., edilmişti. 

.Oç aydanberi çıe.lrşmakta olan bu ko
;"''Y.<>n, hemen bir çok pürüzlü muame
~l':"'ni netkelendinni1 ve tasfiye İ§le
""' Yanlamı4tır. Grei kalan muamelat 
~ Üç ay içinde tamamlanacaktır .. Tu-

Y'e muamelatmm neticelenmesüıden 

:~:ıra mülga idareden alacağı olanlara 
, ""'ak!<uk eden miktarlar Maliye Veka
~~ ~rafmdan öcleu~drtir. Oğrendiii
~e gö..,, bu e.lacaklarm yedi oeoe :zar
.::;.'!" tamamen ödenmesi ;cap etmekte-

tı>i SeyrjseJa'n idaresi ikinci ta#İye ko
lı •:.-;o~u reisi kcnclisile görüşen bir mu· 
~ tunlnn söy4emiştir: 
- Şimdiki halde alacakl.ılarm beyen. 

"aıneieı; üzerinde tetkikata devam cdi-

~:u~· T aofiye itini, geri kalan üç ay i· 
a 1$ınde mutlaka tamamlıyacağız. Bu :da., es!<i idareden hak iddia eden bir 
ç ttıiiracaallan da tetk:k ediyoruz.,, 
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ŞEHİR HABERLtRİ ı KUL.A 
Mi#.&.ll!';a; 

Şekercinin camları 

EKONOMi 

Oda meclisi 
İntihabatı 
Hazırlık komisyonu için 

telgraf çekildi 
Ticaret odası meclisinin ,.....;Iene

cek olan intihaba.ti için bi.r komia -
yonun faaliyete geçeceğini haber ver
m.i§tik. 

Komisyonun azalan aeçilmi§, fa • 
kat lkti.aat vek.ô.letince tayin edilecek 
kom.iser henüz bildirilmediği için top
Janılamamıgtır. 

Halbuki, meclis azalığı intibah"" 
l:mm bu ay içeri&inde yenilenmesi 
li.zmı gelmektedir. 

Ticaret odaaı tarafından dün ik
tisat vekaletine bir telgraf çekilmit. 
komisyonun mesaisine i§tirİlk edecek 
komiııe:rin bir an evvel tayini rica e
clilmigtir. 

Bu cihet halledildikten aoara ha
zırlıklar bqlıyacaktD', 

Yumurta tacirleri dllnde 
toplandılar 

Şehrimizdeki yumurta tacir ve ih
l'llcatçılan dün öğleden aonra Türko
fiate bir toplantı yapmıılardır. Bu top· 
lantıda yumurta ihraç nizanmamesinin 
tatbikine baılamna.sı dolayıaile 24 te§
rinisanide faaliyete geçecek olan mua
yene komisyonu 1.eçilmi§tir. ln.tihap 
neticesi bugün anlaıılacaktır. 

Türkofisin lstanbul fUbesi -
Verilen malfunata göre, Türkofia 

Iatanbul gubesiniıı lağvedileceği ha.k
kındaıki ha,berler teeyyüt etmemek -
tedir. 

Belli bqlı ihraç limaJı.Jarumzda 
da ofia tuhelerinin açılması t.._,.lan
dığı bir sırada bu haberler mevsinuiz 
addedilmektedir. 

iktisat vekAlsti mllsteşarı 
ayrılıyor 

Aldığmuz malıimata göre, lktiaat 
Tekaleti müsteşarı Hüsnü Bey bu ay
dan itibaren vazifeaindeıı ayrılacak • 
tır. Hiianü Beyin yerine lktisat veki
leti tefti§ heyeti reisi Hayrettin Be • 
yi.n tayin edilmesi muhtemeldir. 

Teftit heyeti reisliğine de ba§tnÜ • 
t'ettİ§ Abdullah Cevdet Bey getirile-
cektir. . 1 

Bundan ba§ka daha bazı idari de
ğİ§iklikler olnıaJıı bek)eni)mektedir, 

iN HiSARLARDA 

Afyon fiatları 
Piyaıa birdenbire epeyce 

yükseldi 
Avrupada Afyon fiatleri günden gÜ· 
Ane istiknır bulmakta, fiatler gittikçe 

yüluelmektedir. Bınıdan bir ay ev..-el 
kilosu 112 frasıktaın muamele gören af
yon piyasası son hafta zarfında 140 
franga kadar yükselmiıtir. Bir müddet 
- bu fia.ılerin inhisar fiatine muadil 
olacağı ...., böyle devam edersen fiatlerin 
yiikseJme9ini intaç edeuği tahmin edil· 
mektedir. 

Japonyayı afyon takası arttı
rılmış değildir 

Afyon inhisannm evvelce ahnıt oldu· 
ğu Japoın takaslı §eklİ Sifd_n F ob'a tah
-ril edil.mi§tir. Fakat bu tahvil keyfiyeti 
piyl\samızda bazı tacirfer tıırafmdan ta
kas umumi miktarrruıı artbnlması gek
li:nde refs<r edilmittir• inhisar idaresi 
nezdinde yaptığımız tahkiJm.ta nazaran 
böyle bW arttınna mevzuubahs değildir. 
Mesele inhisar idaresine Fob esas iızerın
den satış i9'n miisaade verilmesinden 
ibarettir. 

ViLAYETTE 

Fıdanlık takdir aldı 
Büyiikderede vücude getirilen fidan

lık, iyi semereler verdiği cihetle, büyü
tülmüştür. Ankara Gazi -ormaın çiftliği
ne bu sene fidanl:lctan 1000 fidan göıı
derilmiıtir. Bu fidanların hepsi tutmuş
tur. 

Gazi Orman çiftl!ği müdürlüğü, lstan• 
bul Ziraat müdüriüğiine bir mektup gön
denni!, fidanlrk içWı yaprlan çalışmayı 
takdiri eteşekkür etmiştir. 

Kışlık ekime başlandı 
Miilhakattan vilayet ziraat müdiMü

ğüne gelen raporlara göre krılık ekime 
başlanmı,br. Son yağmurların çok fay
dası dokunmuştur. Billıas .. arpa ve yu
laf çokça ekilmiştir. 

Bağ veriliyor 
Memlel.et içinde bağcılık çok ilerie

miştir. Hükümet bu işe çok kıymet ver
mektedir .Bu ib'barla gerek muhacirlere 
ve gerek memurlara, vaziyet müsait o
lan yerl~de, bağ verilmekte&.-. 

Şehir mecliı>i yarın 
toplanıyor 

Yeni lrtanbul umumi mecelisi yarın 
aaat 14 te ük toplanmasmı yapac:aktır. 
yeni seçilen azaya davetiyeler gönderil
miştir. Mülhak kazalardao seçiJen aza
m da telırimizc gelmişlerdir. y armki 
toplantıda divanı riyaset, daimi encÜ· 
men ve öhtisas encümenleri intihabatı 
yaıııalacaktır. Meclisin bu devresi bir ay 
oürecektir. Eğeı acele ve mühim işler o
l ursa, kanunen on beş gün de uzatılabi
lir. 

Mekteplerde Cumhuriyet Bayramı 
Cıanhariyet bayramı münasebetile yapılan program mucibince, 

dün biüiin mekteplerde müsamereler oerilmiş, milli piyesler temsil e
dilmi,tir. 

Talebeye muallimleri tarafından cumhuriyet meozulu konferans
lar oerilmiştir. Bütün mektepler bugün de kapalıdır. Tedrisata yarın 
sabah 00,:anacaktır. Bazı ecnebi ve ekalliyet mektepleri bugün açık 
olacağını zannetmişlerse de Maarif müdürlüğü fm'afından kendilerine 
tebligat yapılmlf, per,~be günü derslere b~lanacağı. bilelirilrmftİr. 

lstanbul kız rmıallım mektebinde de dün tO:ebe arasında bir müsa
mere verilmiştir. 

Müsamerede marşlar ve cumhuriyete ve kurtula'/ savaşına ait fi· 
irler okunmuştur. Bundan sonra eski ve yeni fikirler arasında müca
deleyi ve inkiliibın feyizlerini gösteren küçük bir piyu temsil edilmiş
tir. Ayrıca canlı tablolar yapılmlf, milli dan~.ır oynanmıştır. 

MAARiFTE 

İlk tip ilk 
Mektep 
Fındıklıda yapılan mektep 

bir hafta sonra açılıyor 
Bir buçuk oenedeml>eri. Fmdıkhdıım 

İnJ8. edilmekte olan aai ilkmdrtep lıinaoı 
ilmml edilmitıir· Bu mektebin kiifat ,_. 
mi ba hafta parJak bir f"kilde yapılacak
br. Bu mektep ( 250) bin liraya malol
lllUJlur. Türkiyede bu tip mektep bina.aı 
il kdela yapılmııtır. Bi:na dahilinde çok 
asri ...., fenni tesisat ftrdır. 

Yuksek tedrisat müdür vekilliği 
Maarif V ekileti yüksek tedrisat umu

mi miidüriüğüne vekaleten tefti§ he,.,ıi 
reis\ Avni .y tayin eclilmitm. 

Rekor kıran bir ltalyan 
tayyaresi geliyor 

On ırüıı evvel Tny-e a.. Ma.. a
ırasmda hatb müstekim ioôkametiıııde 

4446 kilometre ile meaıfe morunu lar
mıt olan ltaılyaıı tayyarecilerinden Stop
pani ve Eorradino ve Surianomm yann 

lskenderiye ve Rodos tarikile Büyükde
reye -gelmeleri beklenmektedir. Oç ltıd
yanın bindiği tayyare tek motödü bir de. 
nİ.z tayyaresidir. Tayy..-ecilerdeıı biri 
pilot, biri rasıt '" biri de telgrafçıdır. 
Üç tcın sildetinde olan bu tayyare üç 
t,.. bdar yük ta§ıyabil:ir. Süraıi oaatte 
270 ki:lomebedir. Tayyaıreciler buradan 
Köstenceye ..., Odesaya gidecdderclir. 

ŞEHiR iÇiNDE 
1 

1 Bir senede 
Neler oldu? 
Ö!dürenler, yaralıyanlar, 

çalanların sayısı 
IWIDbul belediye hududu dahilinde vu 

kua gelen zabıta vakalan bakında mu
fasııel bir iatafutik yapılmıştır. Bu ista
tistikte çok §ayam dikkat ma!Uınat var
dır. Bir .oene içinde lstaııbulda (16893) 
zabıta vakası olmıışt.ır. Bu va:kalardan 
~4026) hırsızlık, ( 1980) dayak atma, 

(1535) cerh, (28) katil, (209) ahp kaç
ma, (549) ya:nkese ilik, (488) mantarcı
lık ve dolandmcıb.k, ( 349) ailab çekme. 
(704) ....ı.il vıuıtalan tarafından çiğne
nen, (3199) muhtelif cüriimler, (530) 
yangın, (337) zabıtaya hakaret, (290) 
eve taamız, ( 129) izaleibikir ve filişeni 
ohnll'Ştur. 

Gene bu istatis.tiğe göre en ı;olı: zabıta 
vaılıası ağustos ayı içinde yapılmakta
dır ,lı.mci deı ecede, temmuz ayında fuz. 
la zabıta vakası olmaktadır. 09'1ncü de
n•cede haziran ayı İçinde V1lka çok ol
llNllktadır. Asabiye ve ruhiyatçı doktor
iarm da ifade ettikleri gibi, aıcak mev
l!İmde, f-azla hararetin zabıta vakabrı 
üzerinde çalı: tesiri vardır. 

ıEn az zabıta vakası da ıubat ayı için
de olıma:kt.a.dır. Mesela ağustos ay, için
de (1530) vaka ohnasma mukabil tubat 
ayı İ~inde (973) vaka ohnu§'lur. Soğuk 
mevsimde, zabıta vakası az olmaktadır. 

.. lstaJ;ıbu!da, nevi itibarile, en çok teoa
d~ .~ zabıta vakası hırıızlık, soma 
clögut. ve sonra de. cerh hiıdiseleridir. En 
az katil hadisesidir. · 

•istatistiklerin gösterdiği rakamL.ra 
nazaran lstıınbulda zabrte valı:alan git
tikçe azalmaktadır. 

Ormanlar mahvoluyor! 
Senede 2000-2500 hektar orman sa

hasını kaybettiğimiz anlaşıldı 

Resmi dairelerde maden kömürü yakıla
cak, Ziraat Vekilinin emri •.. 

Ziraat Vekili Muhlis beyin imza• 
sile, ormanlann konmması hakkın
da vi!ayete bir tebliğ gönderilmiş
tir. Tebliğ tudur: 

,, o l - . k- l rman ~ra mucavır oy er ve 
kasabalann ve büyük ı;ehirler mah
rukatımn ötedenberi müteamil ol
duğu üzere en yakındaki orman
lardan tedarik ve temini münasebe.
tile bugün sahillerle timendi1er 
gü:zergiilu olan büyük tehirlei civa• 
rındaki ormanların vüs'at ve tabam 
müllerinin fevkinde yapılan kati· 
yat yüzünden harap oldukları ve 
orman sahalarının gidgide daral· 
makta olduğu malumdur. 

Bu acıklı vaziyete sahne olan vi
layetlerde mahrukat ihtiyacı yüzün
den her sene 2000 - 2500 hektar 
orman sahasının azaldığı bil<!liil
mektedir. 

Memleketimizde ınaden kömür· 
lerinin taammüm etmediği eski de
virlerin akibeti olarak yakın tarih
ten tevarüs ed;len bu hale artık ni
hayet verilmesi, onnanlanmızdan 
elde kalan miktarmm olsun muha
l ":zaaı zamanı gelmif ve bugünün 
en büyük ihtiyaç ve emellerinden 
bulunmuftur. 

Bundan dolayı odun ve mangal 
kömürü mahrukatı ~arfiyatmın tah
dit ve binnisbe ormanlara olan 

Zira.at Vdili Mahl"u B. 

nıazarratlann izalesi 80D dört bes 
sene zarfında bütçe encümeni ~a~
bata~arında da temenn1 edildiği 
veçhıle evvelemirde daireler resmi 
müesseselerde mahrukat ol~ m-. 
den kömürü kullandmasile kabil 
olacağı pek tabii görülmüftiir. 

Milli servetlerimizden olan or
ma~lanmızın muhafazası nokta
aından odun ve mangal kömürü 
yerine maden kömürü lrulamlma
sı hususunun mühtar ve icabedenle 
re tamimen tebliği rica olunur.,, 

Vilayet bu tebliği kaymakamlık
lara bildirmi.ftir. 

EVKAFTA 

Camilerde ve 
Ayasofyada 
Tamirat 
Bazı camilerin avluları da 

ağaç! andırılacak 
Evkaf umum müdürlüğü geni§ mik

yasta tamirat ve İn§aat faaliyetine 
baglamıştır. Bu tamirat ve i~at bil
hassa lstanbul, lzmir, Edirne, Bursa. 
ve Manisa ile Koııyada mütekasif bir 
haldedir. 

lstanbulda Zeynep Sultan, Sultan 
Ahmet caınilerile diğer bazı camiler 
tamir edilınektedir. Zeynep Sultan 
caımiinin tamiri için pek Wnalı çahgıl
maktadır. Camim tabaka kumı ç:imen. 
to ile ıııvanmaktadır. Beden duvarla.
nna smı yapılmtyaeaktır. 

Aynca Süleymaniye, Ayaııofya ve 
Sultanahmet camilerinin avluları da 
te§cir edilecektir. Bu te§Cİr iıine ait 
ke§if ilanaJ edilmiı, icap eden ta.hsi-
11a.t ta gönderilmİ§tir. T e§Cİr faaliye
tine bu hafta baılanaca.ktır. 

Te§cir için evkafm Y enibahçe fi -
danlığmda mevcut fidanlar kafi gel
mektedir. Bunun için vilayet fidanlı
ğından da istifa.de edilecektir. 

Cami avlularının parlı: halinde tarh 
edilmeai ve çiçeklenmesi muvafık gö
rülmemi§tir. Bu hem çok muraflı o
lacak, hem de bakılma mü~atı baı 
gösterecektir. 

Beyazıt camiinde de eaaslı tamir 
yapılmaktachr. Bilhaa.sa c•miin tram
vay yolu cihetindeki büyük sundurma
., yeni battan yapılımık~dır. Bu sun
durmanın tavanına eski nakı'!lan İslam• 
pa edilecektir. 

Ayaaofyanın tamiri ve müze 
yapılması 

Ayasofyanm müze haline ifrağ o • 
lunması ve burada Bizana eserlerinin 
t~biri eaa.a itibarile takarrür etmi§ 
gibidir. 

Maarif vekfileti bu huıustaki tet
kiklerini ilı:m.al etmiıtir. 

Fakat henüz l•tanbul .,...kaf mü -
dürlüğüne bu iı için bir emir veril • 
mit değildir. Y a.lmz oamiin aıva tamir 
!eri için icap eden proje hazırlanmıt. 
ve tamire bqlanması için de İcap e
den hazırlılı:larm yapılması takarrür 
etmiıtir. 

Tama, müze ve evkaf mimarlan
mn nezareti altında yapılacaktır. llk 
olarak camiin beden duvarlarının ha
rici sıva tamirleri yapılacak, bundan 
aonra da dahili aıva tan::rine batla
nacaktır. 

Dahilde mozayik levhalardan bir 
kısmmm da uvalard.an ayrıldığı gö -
rülınektodir. Bunlar biJ.h,._ iiat kal 
galerideki kemerlerde bulunan m.oza
yik levhalardır. Bunların uvalara 
raptı usulü de tetkik edilmektedir. 

MAHKEMELERDE . 
İhtisa~ 
Mahkemeleri 

'· 

Dün _gece.ki Cumhuriyet bayra,. 
mı şenlıklerınde, bir aralık halk 
safları biribirine kanştı. Çarşıka. 
pıdan Beyazıda giden yolun ağzın 
el'! on binlerce kişi toplanmıştı Ne 
b~r adım ileri atılabiliyordu, ne ele 
bır adım geri... insan dalgalan 
hücum ettikçe çocuklar, ağla.şı • 
yor, kadınlar bağnşıyordu. 

ihtiyar bir fekerci iskemlenin 
üstüne çıkmış, küçük elükkiinının 
önüne biriken kalabalığı dağıtma,. 
ğa çalışıyordu: 

- Amanin dirim, soğra bağa j. 
dersiniz, ideceğıınuzu! Daha elün 
on lira verip yaptırdım! •• 

Zavallı ihtiyar, böyle yalvara 
dururken, kimin hrlattığı belli ol
mayan bir sopa, camın Ü&t kısmım 
şangır şungur yere indirmesin mi? 
Tam bu sırada, çapkının biri ba
ğırdı: 

- Atmayın be! Camlar beylik
tir! 

Şekerci, İfte o zaman fitili aldı; 
sopayı kalaırına yeae belki bu ka
dar bağırmazdı. Sağa sola dönüp 
bir hayli debelenclikten sonra: keıı 
di kendine söylenmeğe ~adı: 

- Şinci nideceğum ben!. Tüh,~ 
Allah mustacini ( mwıtahakkını) . . , ' ) 
vırsın • •• 

- Hasan, gel olflwn.. Bari, "'-
kepenkleri indirelim... 1 

Derken bir sopa daha. •• Fakd 
bu sefeTki, zararnz; geleli, geçti. ' 

Vçüncü bir sopadan korkan ih 2 
tiyar, ne yapa.cağını şaşırmıştı. T tQ 

bu sırada, yanına biri yakl~tı: 
- Baba, sen bu kalabalığı düli.' 

kanının önünden dağıtmak isteıt 
misin? \. 

- istemez ola mayum? · ;' 
- Öyleyse, çık şu iskemleye.;J. 

Doldur pe,temalına kırk elli küliil& 
şeker.- Yolun üstüne doğm rastgc 
le serp!_ Dükkanın önünde in~ 
değil, bir tane sinek balamazırın-

lhtiyar 1Jekerci, bereket ver~ 
ki, bu tavsiyeye kalak asmadı. Y o5 
sa, bu şeker yağmasında en aşağı 
kırk elli kişinin çiğnenmesi İfteıiı 
değildi/ 

Kal.ak MUaliri::. 
.~-------------..: 
Irana giden 
Hey' et döndü 
Köprülü zade Fuat Beyfft1 

beyanatı 
Büyiik Iran §8İrİ Firdev.ainin (lOOOJ 

inci _.1..1 :.:.~:-..._;i meraaiminde T a.bra.n,. 
_ da yapılan mer-. 

•İmde memleketi • 
zi te:msil edeo &.. 
debiyat fakültesi 

(\n birinin kazai salil. dekanı Köprülil 
zade Fuat Be:y-

yelleri ipka edilecek .
1 

ıe doçent Ali Ni-
.llıtiııa1 mllbkemelerinia faaliyeti ı..ı.. hat Bey telırimizGl' 

kmdaki kanım bir ı.anun_.m 934 ı.t.. dönmüılerdir. 1 
__ ,_ __ ._ • ._ __ ,,L t Profesör Köp.o. 

hinde ni.b:ıyet bU'lllMatadır. ,.,._,.,....., rülü zade Fua4 
müddetin hitamıııcı- evvel yeni bir ~ Bey, kendiaile gÖ- . 
nun çıkarılacağı ve 16 ibtiı;aa mahk...._, .-ii~n bir m··'---' 
oinden 11 nin salahiyeti kazaiyeleriııin ' • -r- ~ 
ibka edileceği anla·~dır. itleri az r&ize Iran sey..,. ı 

• -A hakkında in. 
olan beş ihtisaa mahken..,siuin lağvedi- F--~ ti'bal·-· .ınyJe l 
leceği, bu mahkemelerin kam dairekri- - --~ -·- .-labmııtır: 
nin ve işlerinin de yeni kanunla en yakın - Firdevsinin yıldönümii için Tak;. 
ihtisas maıhkemeleriııe devredileceği mı- da ı k L-. 
1a-•-,.,,tadr, lağvedilecek ihtisas malı- ran top anan ongere uq gÜn sür- 1 
.~ dü. Kongrede gerek Irandan, gerek 1 

kemeleri içerisinde LüleblD'gaz, Sinop ve hariçten, müateşriklerden bir çok ze- j 
Sıvastaki mıaıhlremelerin bulunduğu cöy- vat hazır bulundular. 
lenmei<tedir. İhtisas mahkemelerinin va- Hariçten ittirak eden davetlilerin 
.zif,e ve ...ıahlyetlerinin ne kadar -.ıa- h 
le temdit edileceği henüz malüm değil. =::yısı emen SO ye yakmdL Kongre, 
dir. merkezi Tahranda bulunan (Encü• 

meni 3.sarı milli) ta.rafından tertip 
Daruıa.ceze resminden çıkan ediLm.işt.i. Bu encümenin reisi Baıva-

dava kil Furugi Han hazretleridir. 
lki gece Şehnameden alınnıq bazı 

SOnemacılarla belediye arasmda Darül- m"nnfar temsil olundu. 
ıoceze remıinden dolayı tahaddüs eden nongreyi müteakip bütün müstet
~vanın duruşması devam etmektedir. rilder Tuada Firdevsinin mezarı iia • 
Tahkikat hakimi huzurunda yapılan en tiinde yapılan büyiik a·bidenin açıllf 
IOID duru§ll>lldıa belediye vekilleri bu da- merasiminde bclumnak Üzere Meşhe-
vayı rüyet etmek mahkemenin vazifesi te hareket ettiler. Uç giin süren bn 
haricinde olduğunu iddia etmiılerdi, talı- yolculuk ~nasında Arkeoloji nokta • 
lrikat hakimi de bu noktadan davayı mah smdan mühim bazı şehirleri ve ora • 
lıeme beyeıi uınwniyeüne ıpeykebni§ti. !arda.ki abideleri ge;zdi.k. Hat a gidit 

Heyeti umumiyede dunı'flll& yapılmı§. ve dönüşte Omer Hayyamm kabnnm 
belediye v.ıkilleri bu nokta etrafındaki bulunduğu gÜzel bahçede sahah ~ 
mütaelalıırmı oenletmİ§ler, cinema<:ıla· meği yedik. 
rm vekilleri de davayı rüyet --.in Fird.,..ainin kabri üzerine yapılan 
mahkemenin vazif'esi daıhilinde olduğunu büyük ve hakikaten güzel abidenin 
iddia eylemişlerdir. Neticede mahken>e açıhna.sı bizzat Şehi.nşalı Hazretleri 
davanm rüyetini· vazifesi dahilinde l>ul- tarafından yapıldı. Bütün seyahaUıniııı 
muı ..., belediyenin itira:zlannm varit esnasında gerek lran hükômeti t .... 
ohnadığma, davanm raMrikat hikimli- fmdan, gerek matbuat ve halk tara.
ğinde tetkikinin devamma kanır vermiı· fmdan gönnüı olduğumuz kardeşçe 
tir. aamimi ve yüksek hüsnü kabul bizi 

Yeni muhakeme günü beniiz tayin e- çok mütelınsis .etti. Bütün lrand• 
dilmemittir• Türkiyeye kartı büyiik bir alaka ve 

M. Tıragano hakkındaki sevgi mevcut olduğu gibi, bütün ı . 
ranlılar Rei&icumhur Hazretlerine ku 

karar §1 büyiik muhabbet ve hürmet hWi 
ile mütehu.a.istirler.,, 

Ağır .,,,_ müddeiumımıisi Kapı bey , ,,,_.,......,....,....,....,...,.;.;..,.....,..,.....,....,....,,... 

Alber Tarapno efendi bakkındanki ka
rarı lıeınyİz etmigtir. 

Kasımpaşa cinayeti 
Kasımp11§8.da metresi Zeynep hanımı 

öldürdükten sonra oturduğu odanın dö
f"lllelel'İ ımuma gömen ve memleketine 
ka9'1rl<en Cumhuriyet vapurunda tevkif 

edilerek lneboludan lstanbula gönderi
len Rizeli sandalcı Osmanm muhakemo
sine ağ\r ceza ma.bkemesinde hugiin haf' 
lanacakbr. 

Gebze ve h:ıvalisinde halkı tedhiı et
mekten suçlu Kara Ali çetesi hakkındaki 
karar da yarın öğleden ronra tefhim edio 
lecektir. 
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[ Öz dilimizle l ı Öz Türkçe ile 
_ Bilmecemiz Meyus olmayınız! 

Eskiler ve yeniler ... 
Dün, on yılın marpm, can ka

lağile doya doya dinledim. Vze • 
rinden yıllar geçtikçe, tazeliği ar
tan söyleyİfi (1) ve gitgide, hepi
mizi .annağa baflayan ezgi (2)si 
ile on yıl marp, 324 yılındanberi 
ortaya çıkmıf bütün mcırparı bas
hrdı. 

Hele ne idi o, ağır aluak bir 
marf ı · 1rdı: 
Ey vatan, ey ümmü mütfik, tadü 

handan ol bugün, 
Miİleti iılamiyana pertevef,an ol 

bugün 
Kiminin emmi, ~nin immi 

diye okuduğu bu sö:zün ana de • 
mek olduğuna; sözlüğe (3) bakıp 
öğrenenler pek fOkla. 

Ya, oı 
"Ordumuz etti yemin 
Titredi hakü zemin,, 
Sözlerindeki yürek iiziicü dur

gunluk ne id:? 
Mar,lar, sürükleyici olmazsa, 

earçabuk unutulur. On yılın maTft 

ıse, bir yıldır, tazeliğini, seuimlili
ğini, koruyor. Vzerinden daha bir 
çok yıllar geçecek, fakat, o yine 
hep ilk günkü gibi, ağızlarda do • 
laşacaktır. 

"Sivastopol,, "Ey gaziler ... ,, 
"Cezair,, gibi birtakım eski marf
lar vardı ki bugün söylense dahi 
ku~ağımıza h~ gelir. 

On yılın marp, bunlardan biri 
oldu. Marşın böyle sürekli oluşa 
vıadme kotıafmasından ileri geli
yor. 

"Ey vatan, ey ümmü mütfik,, 
Yerine: 

"Demir ağlarla ördük, ana yurdu 
dört battan ! " 

Diyor. Bir fil bayat "ümmü 
tnüflik,,e, birde candcm kopan: 

"A t nayur,, 
Sözüne bakın. 

"Türküz cümhuriyetin göğsümüz 
tunç siperi,, 

Diyen genç Türkiye çocuğu ne
ıede .... 

"Vatan dediği ümmü miiplikin 
~ıilleti islamiyana pertev elf/Oll, 
olmasını dileyen, bap sarıklı Os • 
'flanlı nerde? .. 

Marşlann kendilerinden bek
lenen azbuy ( 4 )u verebilmeleri i
tin içinde ytlfOJıklan ~(S)ın 
ılilile kamu(6)ya seslenmeleri ıı• 
rektir. 

M. SALAHADDiN 

(1) -.öyleyiş - güfte, (::) ~zgi - a
henk, (3) sözlük - lugat, (4) azbuy -
heyecan, (5) Çağ - devir, (li) kanu -
halk. 

Bugünkü program 
ISTA, BUL• 
18.30: F ranarzca ders. 19: Plak n91riyab. 

1 9.,30ı T ürk u,;ı.uaild net İ r•tı (EL:.-em Rqea 
Ce•d• t N ecati •• S.• lı: i Muatafa be,.ler •• 
V ecih• Semiha hanım lar. ) 21,20: Ajana •• 
boraa b.a berleri. 21t20: Stüdyo cas •• ta.nıo 
orlıı.eatraaı. 

823 K h• . BÜKREŞ, 364 m. 
13 - 15 G ündü..z ne,riyab. (pl&lr.). 18: Rad

yo orkeatraaı tarafından hafif muaiki. 19: Ha· 
berler . 19.15: Radyo orlceatraaL 20: Oni•eraf• 
te. 20,.20: Sesll hlmlerdeG parp.lar. 20,45: 
koaferana. 21: Taıa.nni muailtiai. 21,30: Kon• 
fera na. 21,45: T a.anni. 22.95: Salon muaİ• 
lciai. 23: Haberler. 23,25: Konserin d .. a.roı 

713 Kh&. ROMA 421 m.ı 

18,10 ~anıtk konser. müsa~abe, pla~, 
20,30 Konferans, p l&lc, 21,JO Pli.k, .21~ Mu
aah.abe, 21,45 Belfacor isimli Respıcbinın O• 

pera temsili. 

V PURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Limma Han, T.lJ-: 2•25 

Karabiga yolu 
ruMARTESl ve CAR

SAMBA. günl~ aut 20 de Top
bw nJı.tımmdan lıir npur blkar. 
Gidit Ye döniitte matat Ukelelere 
ujnr. 

İ~mit yolu 
CUMA. PAZAR. SALI. 

ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
aaat 9 da Tophane nbt!mımdan kalkar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE gÜDÜ Topha

ne nbtınunclan aaat 18 de bir va· 
pur kalkar. Gidiş ve clönü§te Gelibo-
1 u, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 

uğrar. 

Mudanya yolu 
ikinci Teşrin birinci &iinünden İti· 

baren Mudanya yoluna haftada 4 pos

ta yapılacaktır. Bu poatalM CUMA, 
PAZAR, SALI günleri ıaat 9,30 te ve 
yalnız PERŞEMBE günleri ıaat 9 
da Tophane nhtnnmdan kall<acaktır. 

Oomanlıca kar§ılıldarmı yazdığnnız 
kelimelıerin öz türkçe mukabillerini yeni 
teJ<imizin boş haneleıine doldurarak ke
•İp «Milliyet bimece memurluğuna> gön
deriniz. Bagiin takdim ettiğimiz biJme.. 
cemizi.n hal müddeti perı"Mh günü ak. 
pmme kadardır.Kur'a neticelerile hallini 

cum; ~-; ~ii•~•z~ ;an
9 
~~~· 

1 
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Soldan oağa ve yukardan aşağı 

1 

1 - Bir meyva (5). Ceret, taraç (5). 
2 - Eı, tevem (4). Bir hayvan (4). 
3 - Sonuna bir (F) koyarsaruz 

cFaua gider (2). Sada (3). Tok de
değil (2). 

4 - Çok değil (2). Kabile (3). Rabik 
edab (2). 

5 - Şart edab (2). Derm-, Ateı (2). 
6 - Teıvik etmek (9). 
7 - Şart edab (2). Beyaz (2). 
8 - Beyaz (2). Alıraba (3.) Nota (2). 
9 - Rabik (2). f.,..t (3). Dahil (2). 

10 - Cüretkar (4.) Sinema ıeridi (4). 
11 - Neden (5). Abeo (5). 

lstanbul mahkemei uliye ikinci 

hukuk daireaind-· 

latanbul ~Iediyesmm Beyoğlu 

Kalyoocu kulluğu yeıUyolda Y akomo
pulo h-md• 4 numaralı dairede mu

kim Ari.oto Dimo Saridia efendi ile 

Cibali.de Sifrikoz ma.lıalleainde 162 
numaralı hanede lıtiradi Maranidi 
efendi mahdumu Milanoa efendi a
leyhlerine ikame eylediği 408 lira 28 
kunq kin. borcunun tahail.i h•ldrmda- ı 

ki davadan dolayı miiddeialeyhlerden 
Ariato Dimo Suiclia efendinin ikamet
gi.luıım ~uliyeti huebile mnlı:ad • 
dema müttehaz ilanen tebligat icraaı 
hakkındaki karar üzerine tahlcikat gü 
nü olarak tayin kılman 29·11·934 aa
b günü ııaa.t 14 için ta.Mir kılınan da
vetname mahkeme divanhanesine ta -
lik lullDDllf olduğundan yevm ve aaa
ti meakW-da tahkikat hikimliği hu
zunmda iabati vücut emı-i veya ta. 
rafından vekil göndermeei ve aJai tak
clircle gıyabmda t•bkik•ta devam olu
nacağı malümu olmak üzere keyfiyet 
gazete ile ilan olunur. ( 4 t 82) 

lstanbul Levaz:m Amir
liği Satm Alma Komisyonu 

ilin lan 

-----------------------· Kırıkkale Askeri Sanat Li
sesi için 45 kalem cografya, ta
bii, fizik, kimya malzemesi 
14-11-934 çarşamba gunu 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile satm alınacaktır. Taliple
rin ~artnamesini eörmek için 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli satte T opanede 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (476) (6965) 

.. * • 
Kayseri Tayyare Fabrikası 

için 17 4 ton kıriple maden kö
mürü 8-11-934 perşembe gü
nü saat 14,30 da açaık eksilt
me ile alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her· 
gÜn ve eksiltmeye gireceklerin 
belli saatte Tophanede komis
yonumuza gelmeleri. (465) 
(6903) 

--------------------l 11a nbul Kadastro lwıi<imliğinden: 
lıbmbul Ahç.ıçelebi mahallesinde ~ 

puan caddesinde eolQ 90 :r-i 42 • 2 
n......ı.. pyri ımnkulclen clola:rı Mali
ye hu:ineai ile 1-..Jö, Haci Kooti, ~ 
melyıı, Y ..-, Gerııina, Sofya, Elioa""' 
A-.tuıyıı, Jot pma, Marya, &ia' 1-
nıııa _.__.. miilıekenin dav
yemvi anıhak m "nde a- ....ıa "'
tebliğe ...;- i8Plltı vücat .._it -
hazine vekilinin talebi ij -.. L • ı -

da lrıY"P kanın ittihaz ve mmd ., 
~ 28 - 11 • 934 tarihine miiadif ~ıamlıa 
1 günii aaat 14 de talik edilmiJ olduğun. 

cian mumaileyhimin gün ve oaab mezkıir 
~ mahkemede ispab vücut ebneleri v... 
ya tarafiarından bir vekil göndermeleri 

lüzumu ilanen tebliğ olunur. (4176) 

Ademi ll<tldar ve halslzllk 
sizi meyus etmesin 1 

Hıfzıuıhba kaidelerini teırik 
etmekle 

SEKSUllN 
Tedavisi sizi çok memnun 

edecektir. 

Kutusu (200) kuruştur. 
BEŞiR KEMAL

MAHMUT CEVAT 
Ecuneııi: Sirkeci 

Baş ve diı ağrılarıaa en ınlie11ir 

1:J:~. Yeni kaşe dir. 
1 lik 7,5, 12 lik 50 kuru,tur. 

Ecıanelerle ecza depolarında 
Hhlır. 

Mev iit Kıraati 
lstanbul Muhabere memurlarmdan pe

derimiz merhum Muıtafa Kamil Beyin 
ruhu için 2 t~sani 934 cunm gümü 
cuma namaznu müteakip H~ ca
miinde mevlidi ıerif kıraat ettirilecektir. 
Arzu buyuran zevatla tıepifteri rica olu-
nur. 

Ham;t Fethi Saffet ..................... 

Turan Bar 
Şehrimizin kibar ailelerine mahsus 

TE-DANSAN 
(16) dan (21) e kadar 

BÜYÜK VARYETE 
.. _.. ORKESTRA TURAN 

meti muhammenenin yüzde 7,50 ııiobetiın 
de teminat akçesi veya milli bir banka· 
nm teminath mektubunu getirmeleri 
!'lrlbr· 

4 - Arttırma bedeti tarihi ihaleclen 
5.gün zarfmcla mahkeme ka .. ma tediye 
eL\:ecd<tir. Aksi takdirde iıbale fesh ve 
faıio fiat - "' ziyan fw mıa lıiikiiln 
lraıclioinden tahsil edilecıektir. 

5 - (2004) ..-alı icra"' iffiı ka· 
n.....,ım 126 mcı maddeaine tevfikan 
.. ,. 1 ul üzerindeki ipotek sahibi ... 
...... ld .. ile diğer alikadadsm pyri 
menlad ilzerinclelô biıldM'!DI haauaile fa· 
iz Ye -- dair ..... iddWıuuu idıat 
içm tarihi iüıncı.. ;ız 1 - 20 gün wfm 
da ewakı miiobitelerile bidikte oabf -
........... miiracam ......ıidir. Alui ..... 
ciinle lıaldwı tapa siciliyle ulııit olnm· 
)'anlar aabı be.Wjnin ı-Ylqmaomc!Mı 

lmriç ı..ıırı.... 

6 - Ş..- mahkeme clivanhaııe
sinde berkesin görebileceği bir Y""' .uı:J. . 
mııtır. Fazla tafsil.it almak ioıiyenlerin 
934 - 23 mnnarasile batkitabete müra· 
caadan ilan olunur. (4172) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Ki.in 
O N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaıı 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan aigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 6649 

HERKESı ISU AKŞAI 
S U M E R (Eski Artistik) sinemasının 

B O Y O K G A L A S 1 N A koşacak ve ilahi yıldız 
M A R T H A E G G E R T H'in 

son temsili muhte,emi bulunan 

BiTME rIIŞ SENFONi 
plıeserini candan alkışlıyacaktır. 

FRANZ CHUBEIJ.T'in musikisi - GYULA HORV ATH çıgan musikisi - Viyana FiLARMONiK 
orkestrası - Viyana Ope rası heyeti muganniyesi. 

Rejisörü : W 1 l. L Y F O R S T 
Bu gala suvaresinin fiyatları : 100 - 75. 60 - 40 kuruştur. 

Türkçe izahatlı FOX JURNALDE : 
Yuğoılav Kralmm Manilya'da feci ölümü hadisesi, bütün tafsili.tile: Kralın karaya çıkıp, otomobilde öldürülmeai. 
Katilin kılınçla katli - Kralın belediye dairesine götürü!me si, Belgratll>~enaze merasimi, 22 devletin mul'abhaslannın 
cenaze iştiraki, muhtelif memleketler askerlerinin ve binlere e kişinin cedaze önünden geçerek ıelamlamuı, tethiıçi 

Malny'nin Pariste tevkifi, lngiltere·A vusturalya tay yare yarışı, Hanımların moda gazetesi vesaire , , , • 

Y ... ı... mahdut olduğundan serbest dühuliye ı.ar;::arı ancak 5 Teırinsani Pazarteıinden itib5ren muteber olacaktır. 

BU AKŞAM 
" llAYATIM SANA FEDA ,, filminin unutulmaz kadını 

lRENE DUNNE 
tarafından emsalsiz bir surette yarablan 

GİZLİ SEVDA 
"qütün bir kadınlık ve bütün bir a,k filmidir. 

DVNY A HAV ADISLERI. 

ı p Y a r ı ı.ı a k ş a m T U R K sinemasında "!il 
1 'DiişuıanElinde 

KRALiÇE 
KRISTIN 

~ ..................... ~ 
E L H AMR A sinemasında 

2 büyük film birden : 

LILIAN HARVEY 
HENRIGARAT 

SARIŞIN RÜYA 
ve MART HA EGGERTH 
Kadınların sevgilisi 

film1erinde. Dühuliye 20 kuru~ 

Yarından itibaren: Şehzadebqı 

Hilal sinemasında 

Sultanahınet 3 Wıcii ıulh hukuk ha- 1 
kimliğinden: 

Hiliıl matbaaımm müddealeyb Cağa). 
oğlunda Himaymetfal ookağmda 19 nu
maralı dairede mukim hava hiicumlarm
daıı koruma cemiyetinin umwni katibi 
Nac:i B. aleyhine a.- eyiecliği cı-... 
run cerey- eden mahlumıeoinde müdde
aleybin ilrametgiıbnun malUın olmunıuı 
dolaTUiie ilanen ,...,ı1mı tebiigaıt üze.. 
rine ~ muhalreme 01- 23 • 10 - 934 
Aat 14 te nahkemede Upatı ricut et. 
mediPıizden bakianızda gıyap kan..ı 
verilmİf nı cm bet ırün müdclede iliııea 
tıel>tipt icraoma karar -iimit olmııkla 
ıınüdafaat..ızı oa-t ve beyan etmek üze. 
re >'ımni muhakome cıian 24 • 11 • 934 aa 
at 15 te Sul'-""""t 3 üncü sulh lıabk .......,_ine gelmenn ,.ı.ut lıir vekili 
kanuni bulımdurmmuz lizımgeleceği ..ı.. 
liİ takdirde definizclen -nmazar ..... -
kiayı il<ra:.- ve kabul etmiı a<ldolunaca
ğınız lıebliğ rmk-- bıim almak üz. 
re ilan obuwr. 

Emnızı dahiliye ve hıfzı ııhhat müto. ~ 
lıaa1111 Doktor Muallim 

ŞEKIP HABiP 
Avrupadan dönınüıtür. Hutalannı A
yasofya, Y erebatan caddesi No. 43 
Hacı Süle~ el. apartmıanmda ka
bul ediyor. Cumaıi'eoi, Pazartesi,Per-

fe!Dbe ııünleri öğleden 9DDra 

.__ .. Telefon ı 23035 ----· 

Kadıköy ikinci hukuk bikjınliğin-
elen: 

Kadıköyiinde Oomaıı ağa mahalle
ainde Salkım soltak 5 nımıaralı hane
de müteveffiye Sare hanım kı.zı S... 
her çocuğa ayni hanede bulunan bi
raderi Hilmi Bey vaa tayin edilmit 
olduiu ~ (4171} 

Esir 

' 

Menimin en muaaam Fransızca .ôzlü harp filmi 1 Şafak ketif kolıınden 
daha dehıetli bir ıah-. 

4 büyük yıldız: 

DOUGLASFAIRBANKSJUNYOR 
Margaret Lindsay - Leılie .~oward - Paul Loku 

Yerlerinizi evelden temin edinız. Telefon: 40690. 

DAKTiLO EVLENiYOR filmini görmiyen
Jer istical etsin. Çünkü yarın son günüdür. 

Dünyanın en methur romanının en büyük temsili: 

SİBERYA 
MAHKÜMLARI 
Fransızca aözlü muazzam bir ,aheser. 

Oynıyanlar : 
JOHN BOLES LUPE VELEZ 

VNITED ARTISTS'in framızca aözlü filminde fesada uğramq 
bir kalbin ihtitamlarına kıral gözdelerinin keyf ve arzularına 

iftirak edeceksiniz. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 41656. 

Prk T•lrındı şehrirmlze ırellvor. 

Çapa Marka 
PİRİNÇ UNU FABRİKASININ 

Yeni bir muvatfaklyetl 
Burnne kadar İıırilteredan, Amerikadan ithal eclilen Kovaça· 
roçu • yani ezme tan• :rıılafı • bu kere memleketimizin 

olpn 1alafındaa imala muvaffak olan 

ÇAPA MARKA 
Bu yeni hizmeti de kendisine ,eref duyarak muhterem 

balb arıeder. [ 4184 ] 

Zayi • o ııküdar Malmüdiirlüğünden 1 
Mııml<ta olduğum nmaı cüzclaıumda kul
ı.-ıı · tatbik mühürümii lm)'bettim. 
y ...!:' kazdırecağandan zayiia lriiknıü 
yoktur. 

(41T7) 

Hakiki bir Fransız Madamı 
Aile nezdinde çocuklara mürebbi• 

yelik veya yaılı kadma arkadaşlık ııi 
an yor. M. L. nmıuzile 1 atanbut t 76 No.b 
po9ta kutuauna yazılma.u. ( 41 75) 



ÇARŞAMBA 31 TEŞRiNiEVVEL 1934 

II ı ıı tide SaI ı'ı ıt: 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 
MÜSTAHZARATINDAı NEFASET 

Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 
Ancak 19 ... elik aynı saha lb:eriade devamlı ve mnteklmil bir çahfD1a sayesinde ( Çapa· 

Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakiyetin mahsullldlir. 
Halkın sıhhat •• menfaatini dlltllnerek, müstahzarabnın en fenni veaaitle imaliae çalııa• 

( Çapa Marka ) fabrikam iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalide altın madal
Jelerla takdir •• taltif adilmit •• daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem halkın 

rağbetine mazhar olmuştur. 
Tercih: Sizi aldatmıyacak en dogru hakikat işare~idir. 

Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzarab . 
Kuna " torba Pirin~ unlan 1 15 - 50 ıramhk paket ve kutu Karabıber 
Pire va corbahk Mercimek ,, ,. ., " ,. ,. Kırmızıbiber .. ,. Bezelye ., t1 t1 " ,. ,., Tarçın 

" 
,, Patatea ,. " ,. ., ,. t1 Yenibahu .. ,. Yulaf H ., ., ,. ., ,, Kimyon .. ,. A:pa ,. t1 ., ., ,, ,, S&hlep 

" 
., Faıu'ye ,, ., ., ,: ,, ,, Zencefil 

Bakla " ,, ,, ,. ., t1 Karaufil .. .. 
,. ,; Nohut ., Kapanın b~y•ı: biber Ş'.te 
•• ,. Mılll' ., Tüzluklu ,, 

Ve en nefia ni~aata son sistem vesaitle ih:r:ar ve imal edilir. 

1 112 ve 1111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş -
~ Kılıcali, Çapa Marka Telefon: 40337 ~ · 

Sancıyı 
l'ESKIN EDEN 

HARARET 
~ dindiriniz. Tebabhm- eden 

'!\ ~ırian kirleten mayilerin ma· 

~ "" olarak tabii bir bd>iaİlo lılbc:ılanmzı teskin ediniz. Ağrıyan 
~ delildi bir ALLCOCK yakısmı 
~~ MiieHir, nüfuz eden ve mii
"""di bir hararet vasıtaaile b- SBD• 

~~ zail dacakhr. ALLCOCK yakı
>ııı. İatediğiniz kadar vücudunuzda tu

'oiıll. Ea küçük b~dftı 
;•tifı..ıe ederek tesirini iaa edecektir. 
llıizde, yaubanenizcle - aokakta oizi 
ı.q.vi w-ie devam ve soğuğa karp 

lııııJıar..w,,,_ yvdmı edecektir. Hararet 
ı..,.lit etmeleri it.ibı<rile ALLCOCK yakı. 
~: Bd ağnlqn, Romatizma, Nevnolji, 

~ -tnii. ~ sancılan Te soğuk 
Ugmı,ğnu teskin ve tedavi eder. Bütün 
~ 40 lmruıa satılır. 
. ,MOHlM: Talditlerindaı sakrnmak 
'sın kartıaı marlcıh .. lamı.ızı daireli 
11t.ıcocK ·-'-•--· iırt •• ıı;,., :r-.... muaırran eyı 

F"1ilı Slllh ikmcıi hukulı: ha&cimliğin
d11ıı, Müddei doktor Zühtü beyin mücl
~ Abdüanafi be al L:_ ikame • y ey"""" 
Yl..ı;ği tahtı ta....ufunda ol- Kadır· 
~ katip ,S;.,an yoku1unda 20,22 nu-

~ hanede kay.dına 337 tar.ihllıde 
~ <ıı olmadığı halde tapıı<:a ihtiyati 
~ Yaz ve işaret et~ olduğundaın 

t~ nıürüıu zaman. dolayısile ve ge

~lt bor-cu bulunmamak cihetinden hac
~~ fekki ve müdahaleni.n men'i davası
~<ıt • uh-'--- · . · d M''d t4..._ • carı m aa.anen nebceım e: u .. 
d'1eylıi:n ikametgalımın meçlıilliyetin· 
~ dolayı ilanen tebligat icra edilerek 

:""ınü muhakemed<> gelmediğin· 
li,~ gıyaben mabKemeye devamla lede
~iinı tapudan vürut eden cevapta IDe'Z 

lıane Emniyet aa.ndrğma 324 ima 
~<liıillıode 6 • Ni ..... 335 tarihinde ve• 
:~ ınefru bulunduğu Te Abdümıafi 

~ dahi alacağı olan 254 lire 48 ku· 
'"ııı 30 para için dahi. latanbul icra me
~uğunun 27 • 11 • 337 tarih v-e 37 • 
:""6 numaralı tezkeresile mehcuz oldu
~ l:llezkllr olmasına ve mii<ldealeyh Ah· 
4""1afi bey ıbakkmda miittehaz muame
""tıJap kıaran dahi aane.. tebligat ya
·~<!rğ, halde &ünii:nde mahkemeye gel 

~•İne binaea vak:alıan ikrar ve ka· 
it etmiı addile mezkU.. hmıe kaydmda 
)' müddealeyh Ahdiiımafi bey tara

~ 254 lira 48 kurut 30 paraya karı• 
'""'.., vazedilen ihıtiyati haczin fekkine 
~ temyiz olmak üzere 24 Teşriniev
~· 934 tarihinde karar verilmiı olmakla 

ihıi. nandan <itibaren on gün zarfında 
'•1>1 . -~·ı ed". takd' de h''k euı temyız uuı m ıgı ır u • 

~ kesbi kat'iyet edec~ği baıkii~~ ih· 
~<Unesi makamın akaim obnak uzere 
~lunur. (4173) 

Devredilecek ihtira Berab .... hi "•evaddı T cbbiriye ve mümasııili ve 
tııi' asit siyandriki meueden ve ha· 
ı;_ 1 <>lan mevat,. ~ındak! fu.tira i?" lk 
;"at Vekaleti 6dllllyt mudurlüğünden 
.. ti lıııaı edihniıı olan 23 mci tcşrm 1931 
·~ ve 1437 numaralı ihtira berabrun 
~ ettiği hukukun bu kere baş~srna 
~ Yeya icara vcrilccc"ı teklif edılmek 
d· 0"'1aıda bu husuota fazla malumat e
~ek istiyen zevabn lstanbulda, BaJı. 
i,ı.~•da Taş handa 43 • 48 nwnamlı 
t.:""'baneye miıracaat eylemeleri ilôın o 
"""'". ( 4188) 

r..1 __ ..;;;E;.;,V..;.;K;,,;,;A;;,;,F....;.;.M;.;;0;.;D;.;,l;;,,;;,Rl;;.;Y~E;.;;T..;.l _l;.;;LA;;,;;.N;.;;LA--.,R.-I __ ı 

SATILIK 
Boğaziçinin en kıymetli ve ıerefli mevkiinde 

bugün kömür deposu olarak kirada 
bulunan iki parça arsa 

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira K. 
14115 00 
Emlak 

No. su 
E. Y. 
105 119 

t • 
t\.ıymelı 

Muhaınmenesi 
Lira K. 

15382 50 
Emlak 

2 

Mevkü 
Boğaziçi 

Haritı 
No. 
2 

Mevkii 
Boğaziçı 

Harita No. su 
E. 

105 
Y. No. 
119 1 

3 

Mahallesi 
Kuruçeşme 

Mıktarı 
3242 

Mahallesi 
Kuruçeşme 

Mıktan 
3533 

Sokağı 
Kuruçeşme t:si 

Cinsi 
Metre Murabbaı 

arsa 

Sokağı 
Kuruçeşme C:si 

Cinsi 
Metre Murabbaı 

arsa 

Kuruçeşmede bir tarafı Tramvay caddesiyle mahdut 
lebideryada kain sahilhaneden müfrez veyukarda muham
men kıymc'leriyle, mahalle, sokak ve harita/.'~..,. !un ve ıuık
tarları yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a 
arsa ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usuliyle 31-10-934 
tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 
28-11-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te İstan-

bul Evkaf Müdüriyetinde İdare Encümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkamına 
tevfikan muhammen kıymeti erin yüzde yedi buçuk nisbetin· 
de teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarım muhte
vi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel ldaı-e 
encümenine tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şerai 
ti saireyi anlamak isteyenlerin her gün öğleden sonra müdü
riyeti mezkUre mahlfilat İdaresine müracat eylemeleri ilan o
lunur. (7220) 

1 - Beyoğlu, Kuloğlu, ağa hamamıanda üçüncü vakıf 
hanm-3, 6, 8, 9 No.lı daireleri. 

2 - Hobyar, Yeni postane caddesi 56-68 No. lı dükkan 
ve üstünde odalar. 

3 - Hocapaşa, emirler, Hamidiye caddesi 57-46 No. lı 
dükkan. 

4 - Galata, Mehmet Ali paşa hanında 25 No. lı oda. 
5- Eyüp, Kızıl Mescit, Defterdar caddesi 47 No. h dük

kan. 
6-Eyüp, Kızıl Mescit, Defterdar caddesi 45 No. h ta· 

bakhane camisi ve altındaki mahal. 
7- Beyazıt, Emin bey, mektep altında 13 No. lı dükkan. 
Yukanda yazılı emlak 936 senesi Mayıs nihayetine ka

dar kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip 
olmak isteyenler ihale günü olan 5-11-934 Pazartesi günü 
saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf akarlar kale
mine müracaatları. (7265) 

lstanbul Vilayetinden: 
Vilayet hükfunet binasının dam kısmile kiremit mahalle

rinin musaddak keşifnamesine göre tamiri yapılacağından 
2711 lira bedeli keşifli bu mahallin tamiri 25 Teşrinievvel 
934 tarihnden itibaren 21 gün müddetle münakasaya çıka
rılmış olup 17 Teşrinisani 934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 2 de ihalesi yapılacağından taliplerin yevmi mez
kiirda teşekkül edecek Komisyona ve şartname için Vilayet 
Daire Müdüriyetine müracaat olunması ilan olunur. (7146) 

Ueniz yollarJ 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Karalrör K;;,.. llhatı 
Tel 4236Z - Siır1oeci Miilıiirdiınad. 

H- Tel 2274041--lli! 
MERSiN YOLU 

KONYA vapuru 1 lkinci Tet· 
rin PERŞEMBE günü saat 
11 de Payas'a kadar. (7230) 

1931 
~~~~~~---~~ 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 31 Birin
ci T~rin ÇARSAMBA günü 
saat 19 da Ayvahğa ıkadar. 

(7232) 7938 

Karadeniz yolu 
CUMHURİYET vapuru 1 
İkinci Teşrin PERŞEMBE 
saat 20 de Hopaya kadar. 

(7270) 

~ Çırçır Suyu ~ 
Kum,. Karaciğer, Böbrek rahabsızlık. 
)arın= tedavi için Çırçır suyu içiniz . 

Sureti mahsusaıla menbaında doldu· ı 
ralarak muayyen mahal'erde satıl

makradır. Deposu: Tak<>im Taki 
Zafer caddesi 27 No. Telefon 42291 

1 

İstanbul kumandanlığı sa · ı 
tmalma komisvonu ilanları 

Fırka kıtaab ihtiyacı için 
64 ton nohut kapalı zarf usu· 
lile alınacaktır. İhalesi 1 7 T eş· 
rinisani 934 cumartesi saat 15 
tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuneyİ görmek üzere her 
gün ve ihale günü vaktinden ev 
vel teminat ve teklifnamelerile 
Fmcbklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. (121) 

(7036) 7568 
• * * 

Fırka İhtiyacı için 64 ton 
bulgur kapalı zarf usuliyle alı· 
nacaktır. ihalesi 1 7 İkinci T eş 
rin 934 cumartesi saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyİ görmek üzere her 
gün ve ihale günü vaktinden 
bir az evvel teminat ve teklif
naıneleriyle Fındıklıdaki ko
nıisyonda hazır bulunmaları. 

( 124) ( 7072) 7583 .... 
İstanbul Kumandanlığı 

emrindeki kıtaat ihtiyacı için 
52,000 kilo Kuru Ot pazarlık
la satın alınacaktır. ihalesi 4 
İkinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart· 
namesini g,'irmek üzere her 
giin ve teminatlarile o gün 
vaktinde Fındıklıdaki Komis
yonrıa hazır buh•flmı-ları. 
(246) (7199) 7123 

• * * 
Gümüşsuyu hastanesi ihti

yacı için 11 O ton kok kömürü 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
4 İkinci Teşrin 934 pazar gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve teminatlarile o gün 
vaktinde Fıncbklıdaki komi&· 
yonda hazır bulunmaları. 

(243) (7202) 7724 
* * * 

Ertuğrul Kışlasının elekt
rik tesisatı pazarlıkla yaptın
lacaktır. İhalesi 1 İkinci Teş
rin 934 saat 14,30 dadır. Ta 
liplerin şartnamesini görmek 

LALE eski MULENRUJ 
Memleo<etln A•ı S S l ve ma. u; 
tanınmıı 1 e az a onu muganniyeler 

~vrup ·..e Arab'ıtan Ferı·de Canan Hanım tarafından yı 
a şllhret kazanmış )anla Şark danaları 

UmlFiyatlar ehvendir. Localardan ücret alınmaz. m [4179 .• 

Yorgunluk: Ayaklara 
Istırap Verir 

Bu tedtir ıstırabı teskin eder: 
Uzua bir çalışma gününden sonra dinlenmek için 
bir gezinti ve sıhhatiniz için biraz spor yapmak 
ve saf hava teneffüs etmek istersiniz.. Faka~ yor· 
gunsunuz. Ayaklannız şişmiş istirap çekiyorsunuz. 
Artık biç bir yere kımıldanrnık istemezsiniz. 
Fakat buna karşı pek müessir olan şu tedbire 
müracaat ediniz., Yani: 

Ayııklarınızı RADIO SAL TS Tozu 
ile banyo yapınız. Sancı derhal sükfın bulacak ve 
bir hıfHlik hissedeceksiniz. Ayaklarınızın banyosu 
için RADIO SAL TS tozunun muntazaman isti
mal~ sıhhi ve s•j!;lam ayıklar temin edecek. fazla 
terlemesi, nahoş kokusu zail ve fişmesile lllihap
lanmısına mani olacağı gibi nasırlarınızı da yumu
şadıp kökünden söküp atacaktır. 

HER ECZANEDE SATILIR 

ISTANBUL RIHTI 1, 
VE ANTREPO 

DOK 

Türk Şirketi TahvilAf Sahiplari Heyeti Umumiyesi 
18 T. Evel 1934 tarihinde gazetelerde iıııli§ar eden ilan mucibince 

lstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Şirketi tahvilat sahiplerinin 1906 
senesinde Şirketçe tahvilat ihracı ıuretile al<aedilen istikraza ai~ servis.in 
Devlete nakli hakkında Hükfuneli celile tarafmdan vaki olan teklifi mü
zakere etmek üzre 4. T. Sanıi 1934 pazm- gÜnÜ saat 10 buçukta Beyoğ

lu'nda lrti.klat caddeı:inde No. 140 Fransız Tiyatrosu ıoalonunda Heyeti 
umumiye halinde içtimaa davet ediJmi.t olduklarmı habrlatmz. 
Tahvilat sahiplerinin itç:imada hazır bul unabilmesi için tahru!erini yevmi 

içtimadan laakal bir hafta evel Lstanbul .,,. ya Paris'te Oomanlı 8-kasma 

tevdi eylemeleri Iaznndrr. ldare Meclisi (3938) 

Sondaj Takımı Sahiplerine 
Sondaj takımı olup satmak, kiralamak veyahut bizzat çalıpnak 
arzu edenler Çartamba ili. Pazartesi günleri saat 10 ili. 12 ara
sında, Galata, Kürekçiler 18 numarada Mehmet Vasfi Mües
sesesine sahip bulunduklan burguların evsafını hami( tiiahen 
müracaatları. 

48,000 kilo Yaş Sebze 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu reisliğinden: 
Deniz efracb ihtiyacı için 48,000 kilo yaş sebze kapalı 

zarf us1~lile münakasaya kon muştur. 2 inci Teş. 934 13 ün-
cü salı günü saat 14 de ihalesücra kılmacağmdan taliplerin şart 
namesını almak üzere İstan bulda Kasımpaşada deniz sa
tml!llma komisyonuna ve lzmitte Üssübahri kumandanlığı 
satmalma komisyonuna mür acaatlan. (7084) 

Selimiyede: A keri Satınalma 
Komisyonundanı 

Selimiyedeki kıtaatm i htiyacı için 20 ton kuru · ot 
3-11-S34 cumartesi günü saat 14 de pazarlık suretile satın 
alınacağından isteklilerin te minatlarile birlikte Selimiyede· 
ki Askeri Satınalma Komisyonuna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (7269) 

Selimiyede: Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve mik.arlan gösterilen iki kalem Erzakin 
yapılan münakasa neticesinde verilen fiatlar pahalı görüldü
ğünden bir hafta müddetle te mdidine 4-11 -934 pazar gunu 
saat 14 de yapılacak münakasada İsteklilerin teminatlarile 
birlikte Selimiyede Askeri Sat malına Komisy,. ' müra
caatları ilan olunı•r. (7268) 

Cinsi . ··1rtan 
Kuru Soğan 14000 
Patates 48900 

lhalegiini' 
4-11-1934 
4-11-1934 

Saati 
14 
14 

üzere her gün ve teminatlarile lstanbul do··rdu··ncu·· icra 
o gün vaktinde Fınclıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma- Memurlug .. undan: 
ları. (252) (7192) 

1922 Heybeli Adada Büyük ca dde sokağında üç daireden mü-
* * * rekkep 14 numaralı kagir hane bir sene müddetle açık mü-

Demir Kapıda İstanbul Ku zayede suretile kiraya verilecektir. 
mandanlığmın anbanndaki 4 Elyevm ayda yirmi liray a talibi bulunan işbu haneyi 
kantar ve iki baskül pazarlıkla daha fazla bir bedel ile kiralamak isteyenlerin 4 T. Sani 934 
islah ve tadil ettirilecektir. 1- tarihine müsadif pazar günü saat 14 den 16 ya kadar 
halesi 1 İkinci Teşrin 934 saat 934-926 dosya numarasile da iremize müracaatları ilan olu-
14 tedir. Taliplerin şartname- nıır. (7275) 
sini görmek üzere her gün ve !'!"""'~-~"""""'~"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'!'!"'!!'!!!!!! 
teminatlarile vaktinde Fın-
dıklıdaki Komisyonda hazır 
bulunmaları. (253) (7193) 

1923 
'f. 'f. ;y. 

Gümüş Suyu hastanesinin 
708 paria bakır kabı kalaylatı· 
lacaktr. lhalesi 1 İkinci Teş
rin 934 saat 15 tedir. Taliple
rin kapları görmek üzere Gü
müşsuyu hastanesine ve şartna 
meyi görmek üzere Fındıklıda 
ki Komisyona her gün mü
racaatları ve ihaleye iştirak 

edeceklerin de o gün vaktinde 
Fındıklıda Komsyonda ha· 
zır bUiunmaları. (249) 

(7194 ) 7924 
••• 

Fırka kıtaab ihtiyacı için 
32 ton mercimek açık müna
kasa ile almacakbr. İhalesi 17 
ikinciteşrin 934 cumartesi 
saat 16 dadır. Taliplerin şart· 
name ve nümuneyi görmek 
üzere hergün ve ihale günü 
vaktinden biraz evvel temi· 

natlarile birlikte Fmdıkhdaki 
Komisyonda hazır bulunma-
ları. (122) (7037) 

• • • 
Fırka ihityacı için 400 ton 

lavemarin kömürü pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 4 i
kinci Teşrin 934 saat 16,30 
eladır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve le• 
minatlariyle vaktinde Fındık
lıdaki komisyonda hazır bulun 
malan. (254) (7228) 



o 

!stanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Izmit Fırkası için 26 kalem 1 lerin belli gÜn ve saatte İzmit. 
Elektrik malzemesi 17-11-934 le aabnalma komiayonuna 
cumartesi günü 1aat 10 da pa- müracaatları. (427) (6677) 
zarlıkla alınacaktır. Teminatı 7146 

17 liradır. isteklilerin malze- Erzurmn MUstahkem Mev-
menin cinslerini görmek üzere ki ihtiyacı için 80 ili 120 a-
her gün lstanbulda Levaznn det demir putrele açık uauliyle 
Amirliği satmalma komisyo- münakasaya konmuıtur. l\1ü-
nunda ve Eskişehirde K. O. nakasaaı 3-11-934 cumartesi 
satmalma komisyonmıda ve günü saat 15 tedir. llk temi-
lzmitte F. Levazıınmda ve nah 127 lira 50 kuruştur. Şart 
eksiltmeyi isteyenlerin de namesi Erzurum Trabzon, Is
muayyen gün ve saatte lzmit- tanhul Satmalma komisyo
teki Fırka satmalma komis- nunda görülebilir. Taliplerin 
ronuna m~acaatlan. <520> tam vaktinde teminatlariyle 

.<!1!1
> 

7624 
birlikte Erzurumda K. O. Sa-

Burgaz lat'atı için lki yüz tmalma komisyonuna müra-
ıetmİ§ dört ton Un kapalı caatları. (430) (6684) 
zarfla satın alınacaktır. lha- 7147 
*i 25 T etriniaani 934 tarihin- • • • 
de ••at 16 ..da yapılacaktır. Ordu için 20000 lo1o çorap 

- lık pamuk ipliği kapalı zarfla 
Kırklareli kıtab için üçyüz alınacaktır. P·-·ı olan 38000 
,ekiz ton Un kapalı zarfla sa- ... -
tm alınacak, ihalesi 25-11-934 liranm yansı bono diğer yansı 
tarihinde saat 16 kırk bqte pqin olarak verilecektir. Bağ
yapılacaktır. Taliplerin f&l'bıa lannı görmek İsteyenlerin her 
melerini görmek için her giin gÜn ve arttırma eksiltmeye ge 
re isteklilerin belli giin ve saat leceklerin 10-l 1-934 cumarte
ten evvel dilek okuntularmı si saat 10-5 ta pey akçeriyle 
Lüleburgazda satmalına ko- beraber dilek okuntularmı M. 
misyonuna vermeleri. (528) M. V. Satmalma komisyonuna 

(7151) 7858 vermeleri. (466) (6898) 
• • • 7403 

Çorludaki lataat ve mües
tıe!lelerin ihtiyacı için kapalı 
eksiltme ile 14900 kilo koyun 
eti almacaktır.Ekailtme günü 
- - 11-934 perpmhe günü 
saat 15 dedir. Şartnameyi al
mak isteyenlerin her giin ve 
eksiltme mektuplarmı verecek 
olanların teminatlarile birlik
te belli 61Ultten evvel Çorludaki 
Komisyonumuza bq urmala-
n. <7153) 

7661 
- ... 

Ordu sıhhi ihtiyacı için bet 
.adet Klayton sistemi Otoklav 
- İsterilizatör ve Lavabosu 
lmpalı bürüm yolile aatm alı
nacaktır. Üzerine baalalınaaı 
18-11-934 pazar günü saat 
14 dedir. İsteklilerin bağlılığı
nı görmek için her gün öğle
den sonra eksiltmeye girecek
lerin de belli giin Ye aaatmdan 
evvel pey akçeleri n dilek o
kuntulannı M. M. V. Satmal
ma Komiayonuna Yerilmeleri. 

(524) (7155) 7662 
• • • 

ihtiyat Zabit mektebi ihti
yacı için BetYüz adet yün fani
'a ve yüz çift terlik 1-1 1-934 
perfembe giinü saat 14,30 da 
~hkla aatm alınacaktır. ls
ıeklilerin T opbanede Satmal
ma komisyonuna gehneleri. 

(504) (7243) 7870 
• • • 

Çorludaki Kolordu Kıtaa
tmm ihtiyacı için Yüz Otuz 1-
\i ton Kok Kömürü 31-10-934 
Çarşl\IDba günü saat 14,30 pa
urlıkla alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin ve pazar
lığa iıtirak edeceklerin belli 
saatten evvel teminatı muvak
kat akçelerile Tophanedeki 
i...evaznn Amirliği Satmalına 
Komiayonuna müracaatları. 

(536) (7253) 7927 
••• 

650 + SO baş top kot1Dll hay 
vanatmm eksiltmesi pahalı gö 
rüldüğünden kesişme auretile 
alınacaktır. Ekailmesi 3-1 1-
934 CÜmarteai giinü saat 1 O 
dadır. isteklilerin f&l'bıamesi
ni görmek için her gün pazar
lık i~ belli saatte Ankarada 
M. M:Vekileti Satmalma Ko
IDİayonuna gitmeleri. (534) 

(7256) 7928 
••• 

Çorlu ihtiyacı için 31-10-
134 tarihinde aatm alınacağı 
ilan edilen 80 ve 50 ton Kok 
"ömürünün alınmasından sar
fı nazar edilmittir. (535) 

(7257) 7929 
••• 

Tuzladaki kıt'atm su tesisa
a i~in (18) kalem tesisat mal
zemesi açık münakasa ile ' sa
tın almacaktır. İhalesi 31 Bi
rinci Teşrin 934 çarşamba gÜ
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
§al'tnamesini görmek için her 
gün ve münakaaaama girecek-

. " . 
Kayseri kolordu merkez kı 

taatı ihtiyacı için 234 ton kok 
kömürü ile 150 ton Ereğli Krip 
le rrı 1en kömürü kapalı zarf 
usulile ayn ayrı münakasaya 
çıkarılmıştır. ihalesi 7-11-934 
tarihine müsadif ÇarfUDba gÜ 
nü saat 11 dedir. Kok kömürü 
nün teminatı muvakkatesi 524 
lira, Ereğli Kıriple maden kö -
mürünün teminatı muvakkate 
si 321 liradır. Şartı.~meyi gör 
mek istiyenlerin her gÜn ve mü 
nakasay aiştirak edeceklerin 
muayyen giin ve saatte teklif 
mektuplannı Kayseri Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatlan. (462) (6899) 

7404 ••• 
Aktehirde bulunan kıt'atm 

ihtiyaçları olan 200,000 kilo 
unun 15 ikinci Tetrin 934 
perşembe günü saat 1 O da ka
palı zarf suretiyle münakaaa11 
kra edilecektir. Taliplerin 
ıartnameaini görmek için her 
gün ve münakasuma girişe
ceklerin belli saatten evvel tek
lif mektuplarını Konyada aa
tmahna komisyonuna verme-
leri. (517) (7118) 

7621 
••• 

Fırka Kıt'abnm ihtiyacı için 
82,500 kilo bulgur kapalı zarf 
usuliyle mübayaa edileceğin
den yevmi ihale olan 13-1 1-
934 salı günü saat 13,5 da ta
liplerin yüzde yedi buçuk nis
betinde teminatı muvakkatele
riyle birlikte Bananuçta Fır
ka Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (518) (7119) 

7622 ••• 
Fırka Kıt'atmm ihtiyacı o

lan 108,000 kilo Bulgur ka
palı zarf usuliyle mübayaa e
dileceğinden taliplerin yüzde 
7,5 nisbetinde teminatı mu
vakkateleriyle birlikte yevmi 
ihale olan 21-11-934 çarşam
ba günü saat 13,5 Bayramıç
te Fırka Satmalma komisyo
nuna müracaat1an. (519) 

<1120> 7623 ••• 
28-l0-934 PBZar günü saat 

15 de kapalı zarfla ihaleleri 
yapılacağı ilan edilen 97800 
kilo kuru fasulyenin ihalesi 
görülen lüzum üzerine 6 İkin
ci T etrin 934 salı günü saat 
15 de yapılacağı ilan olunur. 
(539) (7274) 

• • • 
Çorludaki lat'at ihtiyacı i

çin 128600 kilo linyit kömü
rüne yİne talip çıkmadığından 
pazarlık giinü 4-11-934 pa
zar gÜnü saat 15 e bırakı~
tır. Evsaf ve şartname eskisı 
gibidir. Taliplerin teminatla
riyle belli gün ve saatte Çor
ludaki Komisyonumuza bas 
urmaları. (498) (7013) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 31 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Pek saygılı ahcılarıaa ıon aodel ve 6ıı renkli 
kumatlarını takdim eder. 

'tün- ipek'in yeni açtığı kürk dairesi de 
bir güzellik yuvasıdır. 

Bal-c~kanı. Yenipoıtane etddeti No. 53. Tel 22506 

. ~• . ,_ .. ı.r· 

Dişleri her göreni kıskandırıyor 

Halbuki dit macununu değiştirerek RADYOLIN 
kullanmava baslıvalı daha bir ay bile olmadı 

Çamatı;rlarımz için kullanılacak aaıbunun cinaile bizzat ali.kadar o 
'UJ'IUDuz, Çünkü fena aabunlarrn ~~l~ .. y~ .iyi te111;izle~i~ğini, ya 

but ta temizlerken talırip edecegını bilırsınız. Dıtlennız çamatırla· 
nmzdan daha mı u dıemmiyelli ki dit mıu:wıu intihabında ay 
ni alikayi ıöatermiyonunuz? Fena dit menmlvmm fena aabunlaı 
gibi ditleri ya iyi temizlemiyeceğini yahut ta temizlerken tahriı: 
edeceiini düfÜDerek her zaman ısrarla RADYOLIN isteyiniz. 

RADYOLIN 
En biiyWk serriJenle 18 diploma. 48 ,,.,./alya ~ 

1 IST AN BUL BELEDIYESl iLANLARI 1 
Ortaköy Cavit ağa mektebi altı ndaki 2 No.lu dükkan 2 teminat 
Ortaköy Cavit ağa mektebi altındaki 2/1No.ludükkan2 ,, 

Yukarda yazılı iki dükkin kiraya veriln;Jek için ayrı ayrı 
açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar ıeraiti anlamak 
üzere her gün, müzayedeye gİrmek için de hizalarında gös
terilen teminat makbuz veya mektubiyle 21-11-934 çarşam 
ba giinü saat 14 de kadar Beşi kta.ş Kaymakam ve Belediye 
Şubesi Encümenine müracaat lan. (7276) 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde tarla başı cad
desinde 45 No. lu hane kiraya verilınek için açık müzayedeye 
konulmuıtur. Talip olanlar teraiti anlamak üzere her giin, 
müzayedeye girmek için de 18 liralık teminat makbuz veya 
mektubiyle 21-11-934 Çarıamba gÜnÜ saat 14 de kadar Bey
oğlu Kaymakam ve belediye Ş. Encümenine ınüracaatlan. 

(7280) 

Eyüp camii kebir oyunca kcdar caddesinde 4 No. lı bele
diye malı kulübe arsası kiraya verilmek üzer açık müzayedeye 
koRQuştur. Talipler tef1Ütİ anlamak üzere her giin, müza
yedeye girmek için de 2 buçuk liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 21-11-934 Çarşamba giinü saat 14 de kadar Fa
tih Kaymakam ve Belediye Şubesi Encümenine müracaat
lan. (7282) 

Kadıköyünde eski hal binas mda 3 No. lu dükkin kiraya ve
rilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
teraiti anlamak üzere her giip müzayedeye girmek için de 9 
liralık teminat makbuz veya mektubiyle 21-11-934 çarfUD 
ha giinü saat 14 fJe kadar Kadıköy Kaymakam ve Belediye Ş. 1 

Encümenine müracaatlan. (7279) 1 

Keşif bedeli 90 lira 73 ku ruı olan Galatada Borsa Hanı 
binasında kara ve deniz vasıtaları ceza odalarının tamiri pa· 
zarhkla yaptırılacaktır. Talip olanlar ketif evrakım ve şart.na 
meyi görmek için her gün ve pazarlık için de 14 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile 5-11-934 pazarteai günü 
saat 15 e kadar Levazım Müdürlüğüne müracaatları. (7285) 

KARYOLA 
LAke, bronz, nlktl ve çocuk karyolalarınıP 
envaı çeşidini ucuz fiyatla lstanbol Rlzı pa$• 

yokuşunda 66 l\t. 
ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 

bulabillnlnlıı. Telefon: 23407. AHMET FEVZİ 

Sümer Bank~ 
Umumi Müdürlüğünden: 

Kayseri Beıı fabrlka11 Montaj ltlerinde çılıımak istayea mon· 
törlerin doğrudan doğruya Kayse•ideki Fabrika Mll~6rlllğllne 

mllracaatları. (7188)773E 

DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
(4000) Çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakas8'1 

26-11-934 pazartesi saat 15 te Ankarada İdare binasmd• 
yapdacaktır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Adana~· 
Eıkitehir veznelerinde Beşer lirya satılan ıartnamelerde 
vardır.. (7122) 770f 

10-11-934 tarihinden itibaren para ve kıymetli C§Ya nak• 
liyatma tenzilat yapılıruştrr. 

İdarenin mes'uliyeti altında yapılacak nakliyattan. behel 
on liralık kıymet ve küsuru iç in, sigorta, tahmil ve tahlif' 
ücretleri de dahil olduğu halde bet kuruş, 

Mür:silin veya adamının muhafazası ve mes'uliyeti altıll 
da yapdacak nakliyattan da beher on lira kıymet için yarını 
kuruş ücret alınır. 

Fazla tafsilat için istaaiyonlara müracaat edilmelidir. 
(7260) 7895 

150 ton Petrol, 130 ton Benzin, 400 ton Rezidü, 70 t J 
sirşof yağile 45 ton pis gazın kapalı zarfla münakaaau 20 
kinci Teşrin 934 salı günü saat 15 te Ankara' da İdare MerkC' 
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezn 
rinde Beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (7263) _, 

l.tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Bedeli P~ 

Usküdarda eski Yeni mahalle Yeni Pazar başı 
mahallesinin Dibek sokağında 238 metre mu
rabbaı arsa üzerine mebni iki Katta bet oda, 

akçetl 
I:ira Liri 

bir sofa, bir matbah, bir kiler, bir kömürlük 
ve kuyuyu müttemil eski 84 yeni 76 No.lu 
ahşap evin tamamı. 
Boğaziçinde Rumeli Fenerinde Garipcede 
Karye Derunu sokağında yeni 25/1 NoJu ha
rap ahşap evin 9/16 hissesi. 
Mahmutpaşa mahallesinin Nuru Osmaniye 
kapısı caddesinde 12 metre murabbaı arsa 

950 75 

33,75 3 

üzerine mebna 51 No. lu dükkinm tamamı. 800 60 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayri menkuller hjzal .. 

rmdaki bedeller üzerinden 14-11-934 çarıamba günü saat "' 
dörtte açık arttmna uaulile aatdac:akbr. lateldiJ..inpq~ 
lerile müracaatları. (M) (6986) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için, asfalt yol inıaahnda kulJanılmak üzere 

1-3 santim kutur eb'adında t:q kıran Ye elek tertibatmı ha.f 
bir konkasör 1 Kanunuevvel 1934 tarihine müaadif cumat" 
teai günü Adana Belediyesi Daimi Encümeninde kapalı zarf 11" 

sulile aatm alınacaktır. Taliplerin Belediyemize müracaat-
lan. (7209) 7742 

Selimiye Askeri Sabnelma 
Komisyonundaıv . 

1 -Selimiyedeki lat'atm ihtiyacı için 310000 kilo ekmel' 
lik un kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli• 
lerin ihale günü olan 15-11-934 Perıembe giinü saat 14 de 
teminatlariyle birlikte satma ima komisyonuna müracul 

eylemeleri. 
2 - Arzu edenler şartnameyi satmalma komisyonmıdl 

görebilirler. ( 6958) 7654 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a• 

lmacaktır. İsteklilerden biç bir yerde vazifedar olımyanlat 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin Universite tarih ıubesi mezunlarmdaJI 
veya Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulun• 
ması ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan eh• 
liyetname ahnış olması şarttır. . 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufuı 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin. tasdi~ sure~leri il~ f~t~~ 
fiş veya kısaca hal tercemelen ve !üzmeli uke~ıyesım ıf~ et• 
tiğine dair vesaik ve mektepten verilecek taahhut ııenedi su• 
reli ile birlikte 10-2 Tetrin - 934 akşamına kadar istida ile 
Heybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7224) 
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Türk Maarif Cemiyetinin 
BÜYÜK EŞYA PiYANGOSU 

Çekit tarihi 14 Klnununeyyel 1934 bir bilet 1 lira 

ikramiye Kıymeti 23000 Liradır 
1 adet 3000 liralık 10 ad•t 100 Urahk 
1 ,,2000" 20 "so .. 
1 " 1000 " so " 20 " 
2 ,, 7SO ,, 100 ,, 10 ,, 
2 " 500 " 1000 " 5 " 
4 ,, 200 " 47JO .. 1 

Biletler her yerde ıatılmaktadır. 
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Ka maştırmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Maj'azalardan ol ' uiu gibi vitrinlerde• de ç·plak. kamqhncı 
laııabaları uıakb.ıtınıuk liwııdır. 

/ 

fl11'a•R ola:rstk 
M DACITILMIŞ VE TAMAMEN MON- 1 
TEŞIR lilR Zl t A V ASiT ASiLE VE ~ 
lYl OPLAUN CAMDAN DIFFOZöRLF.R . 

VEYA (INDlRECT) TENViRLE 
1 

LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT s AYDTGETiEK EMDın 
• 

iyi tenviri VERES J YE olarak yapar 
• 

YERLi MALI , 

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 

LASTiKLERi 

Ve son 11oda 
KADIN- ERKEK-ÇOCUK 

' - l ...,_ -. . 

GISLAYED 
yerine başka 

marka .-eri yorlarl 

Aldanmayınız. ı 

GISLAVED 
marka9111a dk· OSONLABI ~ kat edlnlzl 

Yerli Mallar Paı:arlannda ve umum kundura satan Tllrkiyedeki 
m~ii'asalarda araynız. • 7554 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

~ Satın almacalC on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddetle 
ve kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Şartname
ler Ankara'da Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonu ile Is
tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Arsenikiyeti 
rassas 29 - 11 -934 ve pülveriz atörler de 1 - 12 - 934 de ihale 
olunacaktır. isteklilerin teklif mektupları ile tahmin edilen 
bedelin yüzde 7 ,5 u üzerinden teminat mektuplarını yukarı 

· ia yazılı ihale giinlerinde saat 15 e kadar adı geçen Komisyo 
ta vermeleri ve kendilerinin de hazır bulunmaları ilin olunur. 

(6128) 6687 

Adana Belediye Reisliğinden: 
Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere On 

.ffygir kuvvetinde bir siren ıatm alınacaktır. Satmalma müna
kasa talimatnamesi mucibince kapalı zarf uıuliyle olacaktır. 
isteyenler Belediye yazı itleri müdürlüğünden şartnameyi a -
labilirler. Teşrini aanİnİn 10 uncu Cumartesi günü saat On 
l:>eşte ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve teklifleriyle 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

(6963) 7510 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

,,_ Mersin Gümrüğü Manifesto ~alemi için 230 lira bedeli ke
şifli iki manifesto dolabile iki masa olbaptaki keşif defter ve 
resimleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacağmdan 
talip olanların Teşrinisaninin 8 inci perşembe günü saat 15 te 
İstanbul lthalaat Gümrügünde müteşekkil Satmalma komis-
yonuna müracaatları. (6832) 1409 

Adana Beledye Reisliğinden: 
1 - Adana şehri asfalt soka klarınm tamirinde kuilanılmak 

üzere otuz ton mayi halinde souk asfalt satın alına
caktır. 

2 - ihale kapalı zarf usulile kanunu· evvelin birinci günün
de Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesinden is-
teyebilir. (7210) 7743 

MILLITET ÇARŞAMBA 31 TEŞRINJEVVEL 1934 · 

HER YERDE 

.. 
PardesUler, Kostümler, Paltolar, ve muşambalar bulacaksınız ... Fakat 

Galata'da Karaköyde kain meşhur 

- .. BUYUK ELBiSE FABRiKASI 
Her tUrlü rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyilerini takdim edecektir 

Mandelberg • Burberry ' En mükemmel yerli ve 1 
kumaflanndan imal Avrupa kumatlarmdan 

edilmit mamul gayet ,ık bi. 

P3ifeieriôi 1 Piıiöf aiı ıehk 1 

En llOll moda gayet 
tık. imaliyesi itinalı 
ve teminatlı hazır ve 

ısmarlama 

Elbiseler 

Uzun müddet dayanır 
kat'iyyen eskimez her 
renkte ve teminatlı tı::k 

Muşam~alar 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Millenevvl ve çok mOntehap çeşlllerl vardır 
Tediyatta teshilit 

Emniyet sandığının 1933 senesi blançosu 

7 

Dr. 1 H S A N S A M 1 -111!!!! 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefeo darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her <OCZaDede ve ecza depo--1> lannda bulunw-. 3 142 __ _ 

7:!68 

Dr. Zekai Muammer 
BAKTERİYOLO Ji 

LABORATUARI 
Her nevi ka. muayeneleri (Was

•ermaıı, Kahn ili.) bal~ cerahat. 
idrar Ye sair bakteriyoloji tahliLit ve 
arzu edilen bu&u&İ aıılar yapılır. 
Çemberlitaf. GÜzel apartıman No. 4 

Tel. 22037. 1958 ·--... 7772 

rı-e; Kimyager ;;;;;;ı;;;;;;;;;:.11 
HÜSAMEDDİN 

Tam idrar tahlili 100 kunışıur. Billl
mum tahlilit. Bahçekapı, Emlak ve 
'Eytam Bankası karşısında İzzet B.hanı 

3966 7713 

M.UA"rENhhANE 
NAKLi 

E. APOSTOLIDl cliı muayeneha
nesi CmnburiT"f (Eıki T.ıuim) mey. 
danmda Türk ,.;_.., (Eoıki Majilr.) 

yanmda Amma apart:ımanma No.42 
naldoluıana,tur. ( 4060) 

~etemizin 29 1:~evvel 934 taı:ih ve 3133 numaralı sayısında neşrolunan Emniyet 7774 

Sand.ığmm 1933 senesı bilançosunda tertıp hatası olarak bazı rakkam ve kelime yanlııhklan u 1 • 0 us 
mevcut olduğu görüldüğünden tasbihen tekrar neşrediyoruz: Q roRoEgŞITP•5r•AMr j ... MEVCUDAT VE MA TLUBAT , SERMA YE VE DUYUNA T. r . 

_ __ ., ,_ idrar yollan btsıalıkları mütebusısı 
J.- • ~ '-Lira l'i..r* Lira------. Reyof;la .. tikltl caddesi ( Mulen Ruı 

Kr. _. kaqısı) Vehap B. Ap. Na. 61 -

Kasa ve Bankalardaki Nükut 11.054.839 05 
Emvali Gayri menkule ve 

mefruşat 
Esham ve TahvıTat Cüzdanı 
Menkul ve Gayrimenkul T e

minat mukabili ikrazat 
Muhtelif Borçlular 
Nazmı Hesaplar / 

---

495.540 02 
609.969 20 

9.158.570 84 
1.456.002 55 

257.257 42 

23.032.179 08 

ihtiyat Akçesi 'i. 
V.'ldeli Tevdiat 
Alacaklı hesabah cariye · 
Muhtelif Alacaklılar 
Nazını Hesaplar 
Kar 

MASRAFLAR' 
Kir ve Zarar Blinçosu 

VARiDAT. 

r Lira--.--Kr., 

---- - 6773 
1.746.800 -

18.720.015 04 
1.932.902 46 
\. 366.050 90 
1 257.257 42 

9.153 26 

23.032.179 08 

Lira Kr. 

Dr. A. KUTIEL 
Karak1S7 Topçular caddesi No . 3 S 

6659 

, HORHÖRUNi ' 
Bilcümle zabibm ve talebeler mecca· 

nen muayene "" yarım ücretle teda. 
vi edilir. Eminönü Valide lı:ıraatJıa. 
nesi yanında. Telefon: 24131. 

Ist...bul ikinci ticaret mahkeme
ııinden: 

Maaşat ve Ucrefleı,. 
idare maaraflan 
Vergi ve Haçlar ' 
Sair Masraflar • 
Verilen Faizler 
Muhtelif Zararlat, 
Amortismanlar1 
Kar 

206.035 95 
11.273 40 
13.623 94 
27.951 78 

Alınan Faiz ve Komisyonlar l.385.683 03 

Müddei l-..bul belediyesi -vekili 
aTilkat SaJib•ttin Bey tarafından Sad 
ri ,,... Gabria efendiler aleyhine ikaane 
olunan alacak davwnm cari tahkik• .. 
tmda müddaaJeyhlerdet> Sadri Beye 
ıı:önderilen davetiyenin mwnaileyhin 
ikaınetgihmı terk.eylediği ve hali ha.
zır ikaınetgi.hmm. da meçhul bulun. 
duğunclan bilbalıia bili. td>liğ iade kı
lmdıiı davetiye zahnndaki mübaşirin 
m.,,.,.ı.atmdan anlqılmakla yirmi bet 
ııün müddetle ili.nen tebliıı:at •fa.ama 
ve tıı bknra tm da 29· 11 .934 tarihine 
müsa.dif ~ günü -.at 14 de ta. 
likiııe karar verilmiı olmakla tebliğ 

m•kamma kamı olmak üzere keyfiyet 

1.159.919 66 
18.553 27 

? 15.036 76 
• 9.153 26 

1.461.548 02 

Banka hiznıetleri mukabilinde 
alman ücret ve Komisyonlar 
Muhtelif Karlar .... 

19.775 25 
56.089 74 

1.461.548 02 
I <Swt P<U:; es: ilin olunur. (4181) 

• 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

~ıra :Semti Mahailesi Sokağı - · " Cinsi \. E~k Hissesi Hisseye göre mu-
No. s.ı _....J1f J No.su hammen kıymeti 
2772 Boğaziçi Pqabahçe Kilise eski 1 '.Arsa metresi 198,S<I 1 1/4 50 T. L 

Cakatay yeni t 1 
2818 Y enikaµı: Katip Kasım Alboyacdar J ., • 75 . 18 Mü. .famaım • 3\JO .. 
2791 Aksara,v ' 

1639 Fener.......,._ , 
2769 Boğaziçi 

2764 Akaaray 

., ..... 

Tahtaminare 
Paşabahçe 

Katip K~ıın 

2771 
2921 

Usküdar ··· Kuzguncuf< 
Boğaziçi ' Yenimahalle 

- · VergiNo.su 
81 . 

Bostan] ... -

KÖpriibatı 
Kilise eski 
Köy kahvesi Y. · 
Bostan ... 

.. J • ... 

Kagir hane ı 
Arau 

I 134 E. 
'179 ye.al :- -, 

S8 ' " 
VergiNo. aa 
116 

42 2/120 Ti" . 150 
93E.20Y. Tamamı 88 

122 :194 " . 1 
Vergi No. so at 

.. 

" 
" 
tı 

Ay çiçeği ~ " " 54,SO .
122 

9 Y , r ., 32 ,. 
Üçüncü eski ııı • 40t50 29 1/2 20 ,. 
Aziziye yeni ı ; , 

Yukarda mevkii ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri Bankamız ımpısmda asılı şartnamedeki ıartlar dahı"linde 1 
açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 19-11-934 pazartesi günü saat 14 tedir. Satış bedelleri nakden veya gay• 
rimübadil bonosilid.ır. Alıcıla rm eski Kredi Kiyone Bankası binasındaki satış komisyonuna müracaatlarL, 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokoğaı Cinai - 1..... Emlak Hissesi Hiaseye göre muli-
No. su f ' ""i.1 No. su hammen kıymeti 
1129 Ortaköy Ortaköy Z'mcirlikuyu Y · Kagir diikkin ve odalar 'l: · 24 -~ 5/30 167 T. L. j 
1501 Büyükdere Büyükdere lıkenavi eski · : Arsa metresi 465 r· • 1 - 27 t ;Tamamı ·- 1860 ., 

Hacet yeni I Ahşap hane · 
1502 Fener 'i Tevkii Cafer Kiremit 1 .' Ana metresi 112 . 62 i ' 1/2 . 1200 " 
1505 Erenköy · Bostancı Çatalçeşme ,, ,, 1930 ; 33 Tamamı . ·- 157 ,, 
ıs::.~ Kmalıada Kmalıada Yeni Livadya \ " ,. 483 ~ 20-22 ,, 772 " 
1542 ., ., Karanfil .. ' 58 ., 386 ,, 

Yukarda evsafı yazılı ga yrimenküllerin 25-10-934 sahşmda müşteri bul ındd.ığmdan satışları bir hafta müddetle uzatılmı 
mıatır. lbaleleri 1-11-934 perı~e günü saat on dörttedir. ihale bedeli ve pey akçası nakit veya gayrunübadil bonosiladır. 

~7203) ı 



MiLLiYET ÇA ŞAMBA 

ırasaj Karloıan) Beyol!on~a KA LMA • 
1 

Beyoğlunun en büyük ve en asrt mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. 

En son modaya muvafık mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 

Fiyatlarımız Bugüne Kadar Emsali Görülmemiş Derecede Ucuzdur. 

Kadın şapkaları 
En son modelle•de Kadifeden 

fötr veya ıavşan tüyünden 

Asri Berelor 
Müntahap çeşitlerde ucuz 

fiyatlar 

Hanımlara 
EŞARPLAR 

Son moda d~sen terde 
emprime krep birman

dan 200 kuruııın 
Jıibaren 

El ile i 01enmlş 
EŞARPLAR 

200 kuruş 

Podösüet 

KADIN 
kemerleri 

Muhtelif renklerde 
88 kuruştan itibaren 

HANIMLARA 
El Çantaları 

Son moda n müctahap 
çeşitlerde 

Muhtelif ve orijinal §Ckillerde 

Rekabet kabul et
mez fiyatlar 

Yaka ve kol garni
türü için tilki, 
karakül v. s. 

Zengin kürk 
çeşitieri 

Ti ki 
kürkleri 

12 liradan itıbaren 

Kadınlar ve 
Erkekler için 

Şemsiyeler 
Son moda ve eon 
çcı t 125 kuruştan 

itibaren 

En zengin ve ucuz 

TRiKOTAJLAR 
Bluzlar, Jileler, Jaketler 
300 kuruştan itibaren 

En son 
moda 

KADIN 
elbise ve 
mantoları. 

Birman :ve 
marokenden 
elbiseler Di
yagonal ve
ya bukle ku
maşlardan 
gayet şık ve 

zarif 
mantolar. 

~~· 
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Hepsi 88 

Mütenevvi çeşitlerde 

Kadın el çantalan 
Maroken erkek para çüzdan'-an 
Alpaka ıigara tabakaları 

Mürekkepli dolma kalemler 
Bilezikler 
Yüzükler 
Broşlar 
Kolyeler 
Süngerler 

ÖNLÜKLER 

12 adet batist beyaz mendil 

Küçük masa saatleri 
Altı adet kolonyıalı arko ubuna 
Gümüşlü hamam tasları 

88 kuruştan itibaren Çoc-uk oyuncakları 

İPEKLİLER 
Birman 
Bursa ipeği 
Maroken 
iyi cins 

metrosu 150 kr. 
.. 75 " 

" 300 " 

Şayanı hayret bebekler 
Bebek karyolaları, raketler 
Kaşkorseler 
Y emişlikler 
Kılaptan işlemeli terlikler 
ipekli kravatlar 
Tuvalet takımları 

Erkek eşyası 
Kuruş 

Zefir gömlekler 
2 yakaaile beraber 195 
Okafort marka 
spor gömlekler 210 
Dayanıkb cinı fane-
ladan pijamalar 325 
El ile işlenmiş yün 
kazaklar 325 

• 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

uruşlu 

Kuştüyil yastıklar 
12 adet au bardağı 
6 adet çini tabak 

şya 

Berndorf marka 6 adet kahve kaşığı 
Ata porselenden 6 adet kahve fin1:anı 
İki adet el havlusu ( eponj) 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88' 

Tül ile işlemeli kombinezonlar 
6 adet mutbah bezi 
12 adet iyi cins çay peçetesi 
3 çift pamuklu çorap 
2 çift Derbi marka çorap 
Bagetli kadın ipek çorabı 
2 çift merserize kadın çorabı 
Fildekoı külotlar 
2 adet pamuklu triko 
Sedefli ve gayet lüzumlu çakılar 
Losyonlar, kolonyalar, parfümler 
büyük fİşelerde 
Erkek 'l'e kadınlara para çantası 
Jartiyerler 
Askılar 
( Basques ) bereler 

• 

88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 

Çocuk Eşyası MUHTELiF EŞYALAR 

Yünden örme kostümler 
325 kuruştan itibaren 

FANELA PiJAMALAR 
200 kuruş 

JAKETLER 
200 kuruştan itibaren 
BEBE FIST ANLARI 

125 kwuş ' 

HANIMLARA 
İPEKLi ÇORAPLAR 
Asri renklerde merserize 
ve ylhı çoraplar Her marka 

Hamam Burnuzları 
Her renkte ve ıı-üzel 

biçimlerde 

Eponjdan yapılmıt 

EL HAVLULARI 
Masa için Muşamba 

ÖRTÜLER 
De'l'e tüyünden 

BATTANİYELER 
Çok dayanıklı 'l'e yumuıak 

HASE 
Korseler Ye saire 

PULOVERLER 
325 kuruş 

' 

YÜNLÜLER 
Mantoluk (spor) 

metrosu 135 kW111 

Elbiselik her renk 
yünlü kumaşlar 
ınetroıa 190 kuruı 

-
En son moda 

Mantoluk 'l'e elbiselik ıair 
birçok yünlü kumaşlar 

/ 

r 
t. 

Binlerce çeşit 

SAHiBiNiN 
SESi 

Asri dans ve 
Şarkı 

Glase eldivenler 
Muaketer, beyaz, aiyah ye 

kahve rensri 

ve her renkte çoraplar 

Zücaciye 
Dairesi 

El lıi filtire iç çamaşırları. 
Kombinezon Ye Külot 

ipekli Jeraeden 
f anef a Pijamalar ~ 

BEBEKLER 
Her nevi oyuncaklar 
Toplar, Arabalar, Atlar, 
Arılanlar, Makinalı Oyun-

caklar, lntaat kutular. 
Mekanolar vesaire 

Plakları 
Kuruş 88 

KARLMAN 

190 kuruştan itibaren 

F ANTFZI SÜED 
Musketer eldivenleri Beyaz, La

civert ve kakve renklerinde 
19J kuruştan itibaren 

Erkeklere napa marka 
ELDİVENLER 

200 kuruş 

GEÇİDİ: 

Porselen mamulatından ye
mek tabakları, fincanlar, ye
mitlikler, kompoltoluklar, 
çiçeklikler, bardaklar, çay 

takımları vesaire,, .. 

I 

Büyük intihap 
Tire, pamukla ve yünlü Her 

cinsten Külotlar 

Her yerden ucuz 
Fiyatlar 

200 kuruş 

Erkek için 

Pamuklu ve yünlü 
iç Fan elalan 

Beyoğlunun istiklal 'l'e Tepebatı ıı-ibi iki büyük ve mühim caddesini 
biribirine rapteder. Herkes Geçitten ıerbeıtçe geçer ve ıergileri 

gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 


