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Sovyetlerin 
Yıldönümü 

Dün büyük 'komıumuz ve eaki dos
tumuz Sovyel Ruıyanın on yedinci 
yıldönümü idi. A.ı·rlarca müddet Çar
ların esareti altında inleyen Savyet 
halk kütlesi, on yedi sene evveıl ayak
lanmıı ve esaret zincirlerini kırarak 
mukadderatını kendi eline almıtb• 

Sovy"t rejimi kurulduğu zaman, 
bu komşu memleket her taraftan bir 
çok düşmanların taarruzuna uğradı. 
'l'ıpkı milli mücadele senelerinde Türk 
ınilleti, her taraftan düımıınlann taar• 
nızlarına hedef olduğu gibi. Her iki 
memleket için sok müşkül olan bu za. 
manlar içindedir ki Sovyet - Türk dost· 
luğu vücut bulmuş ve o zamandaııl>eri 
de gittikse kuvvetleşerek harp sonrası 
siyaset dünyasının bir an'anesi olmuı· 
tur. 

· Rusyada Sovyet rejimi kvrulmazdan 
evvel, Çarlar ve Padiıaiılar altında 
Rus ve T ür1< milleti biribirinin düıma· 
m idi. Y almz on dokuzuncu asırda 
Çarlık Ru•yası, Türkiyeye karp üç bü· 
yiil< haıı> yaptı. Bundan maada Osman
h imparatorluğunun bu asır içinde di
ğer mil.letı....le girittiii baq>leınle Çar· 
lak Rusyaamm pannağı vardı. Balkan 
harbi Çarlık Rusyasınm himayesi al • 
~ yapılım§b. 

Büyük harp içinde de Çarlık Rus· 
yası Anadolumuzun parçalamnaaı ve 
lftanbul ile Boğazların ifgali için lngi
lizler ve Fransızlarla gizli mwibedeler 
:Japtı. Aurlardaııber:i ıiirüp gelen bu 
düpmm •iyasetini değiştiren bugün 
Sovyet Rus.yanın İ§ batında bulunan 
devlet adamlarıclrr. Bu inkilii:pçılar Sov-
7et devletinin mukadderaıtmı ellerine 
alrr almaz, dedıal Çarlık Rusyası za. 
manmda İm7a edilen gizli muahedeleri 
yırtıp attılar. Türi< milli miicadeleııine 
karıı ,dost bir eiya~ takip etmeğe 
baıt..dılar. Bu, yalnız liri milletin ta
rihinde değil, bütün Şarkın tarihinde 
yeni bir dönüm nokt:aaı teflı;il etmit· 
tir. 

Sovyet ittihadmm on yedi oeneliık 
çabşmaaı iki saf.haya ayrılabilir: 1 -
uaılu'li saftıa, 2 - Harici safha... 

Dahili oellıada Sovyetleri:A çalqma.. 
sı, tarihte emoaline te...düf edilmiye
cek derecede büyük bil" imar ...., yük
~elme teşebbüsüdür. Savyetler, lı:eındile
rıne Çarlık Rusyasmdan intikal ede4 
Jıarap ve ilımal edilmiı n:ıemiebti j. 
mar etmeğe, onu iptidai bir ziraat 
memleketinden modern tdmm · çalı• 
tan bir sanayi memleketi 7.pmağa 
çalışnuılarıbr. Komfu Sovyet halkının 
büyük mahrumiyetlere imtlanarak bu 
büyük ip başarmak yolundaki çalıpna
ıını, biz Türkıler, ıenelerdenberi <hay
ranlıkla tıakip etmekteyiz. Bu çalııma
lannın muvaffakıyetli neticesi, bugÜn 
Sovyetler" düşman olan}ann btle takdi
rini celbedecek derecede B§ikinlır. 

Sovyet Ruayanm bam maddelerini 
itliyen büyük fabrikalar inırmu§lar ve 
gerek ziraat, gerek sanayi ve gerdi 
maden ist:lhsal.ini aı•Lbmuşlarda. Sov
yetler, ilk bet oenelik sanayi program
larını iki sene evvel bitinnişler ve iloi. 
maıedenberi de yeni bir bet senelik 
programın ıathikile meşguldürler. 

Harici &atıadaki çalıımalıarı da sul
bün muhafazası noktasına temeriı:üz et
miftir. Sovyet rejimiain devrileceğini 
zanneden devletler, ilk -..el.erde Sav· 
7et doıtluğwıa kıymet vermemitlerdi. 
:rürt.iye :lle Savyetler arasında ilk gün
clenberi teessüs eden dostluğu da Garp 
.devletleri ıüphd.i nazarlarla görüyorlar· 
dı. Ruıya ile dostuz diye uzwı müd
det bizimle de yaknı münasebete giriş
mek istemediler. Fakat Tüıiı:iye dün· 
J'llYa göstenniıtir ki Savyet memleket
lerindeki rejim fada ile bu büyük dev· 
letle do.tluk telif edilir bir va:ziyettir. 
Filbalrika ilk günden itibaren Sovyetler
le aramızdaki m~ temel ta§ı 
biribirinin rejim>ne l<ıqı büımet esası
na clayamnaktadır. Ne Sovyetler, ne 
ele Tü~kiye bu karıılıldı hünnet prea• 
eibinden atla aynlmamı§lanlr. llk za. 
manlar Sovyet dostluğuna kıymet ve ... 
bemmiyet vermiyen devletler, birer bi
rer, Sovyet Rusyanın ulualar araaı mü
vazenesinde ibmal edilemi1eceık bit- kuv
vet olduğuna inanmağa başladılar ve 
Sovyetlet"le münaaebet1er tesis ettiler. 
Geçen yıl içinde artık Sovyet Rusya 
bey,nelmilel muvazenede kendi&ine tari
hin ve kendi çalıp.anlığınrn ayırdığı ye
ri iıgal etmİ§tİr. Sovyetler, Milletler 
Cemiyetioe girdiler ve meclise daimi a
za intihap edildiler. Cup ve Orta Arv
rupa devletlerile münasebetlerini tan
zim ettiler. BugÜn Sovyet Rusya, Av· 
rupa ve dünya muvazenesinin en ehem
miyetli bir rüknü olonuştur. 

On yedi senedeııberi birçok §CYler 
değişmiştir. Sovyet Rsuya, iptidai bir 
ziraat memleketi iken, büyük bir aana
yi menıleketi olmuftlll'. Siyasi ,,.lnız• 
lık içinde yeprken, bugün en büyük 
devletler Sovyet doltluğunun mamı• 
dan ko§uyorlar. 

On yedi sene evveliüne nazaran 
bugün yeni bir siyaset diinya11 içinde 
yaıamaktayız. Fakat bu on yedi .ene 
İçinde değqmiyen bir şey vardır ki o 
da Sovyet • Türlüye dostluğudUJ". Bu 
dostluk on yedi -..edh· hamlelerle İ· 
leri gitınekte ve samimilepndrtedir. 
Sovyet • Türk dostluğu, etkidir ve e.ıb&
di olacaktır; çünku bu, büyük devlet a
damlarının kurduğu bir abidedir. Geçi
ci bir politika kombinezonu değildir. 
G~en sene cumhuriyetimizin onuncu 

9 uncu sene No. 3143 PERŞEMBE 8 T. SANI 1934 

Fransada buhran başfı..qor 

M. Doumergue'in istifa. 
edeceği söyleniyor 

Radikal Sosyalistler ayanın muvafakati 
olmadan mebusan meclisinin dağıtılmasma 

ve muvakkat bütçenin kabulüne muhaliftirler 
PARIS, 7 (A.A.) -

Radikal aoayali&tlerin r 
takririnde aiyaai müta- t 
rekenin muhafaza edil
mesi .i.&tenmekte ve i.ya .. 
nm muvaffa.kıyeti ol • 
maka.rz.m mebus.an nıec .. 
!isinin dağıtılmaama ve 
muvalokat bütçenin ka
bulüne muhalefet olun
maktadır. Halbuki bu 
projelerden M. Doumer 
guei'n behem.a.hal kabt. 
lünü zaruri gördüğü iki 
mühim proje vardı. Dün 
ak~ M. Doumerguein 
ya.kininde bulunanlar, 
radikal nazırlann per • 
tembe günü M. Dawner 
gue, muvakkat bütçe 

I 

P"!~ meclise tevdi M. Herriot ve M. DoumerlfUI' 
ettıgr zaman onun bu te 
tebbii&üne muhalefet edecek derecede 
vaziyetin vahimleşrnİf olduğunu söyle 
mekte ve M. Doumt?Tgue'in kanunu e
sasi nbhatına ait projenin kabulıiinıü 
elzem a<ldettiğinden dolayı bu hal ar 
kad~arında iktidar mevıkiini ıeıılı:.et
ketnıeyi ten:ih eyliyecıeğini ilave eyle
mekte idiler.. Nazırlardan biri dün, 
per§elllbe günü buhranın önüne geç . 
mek için bir mucize lazıım. geldiğini 
aöylemi§tir. 

PARJS, 7 (A.A.) - M. Doumer
gue'in istifa.aı t..Jr.dirinde miqariin.iley 

he ayan meclisi reisi M. Jea--ey'in 
veyahut mebuaa.n mecli&i mai M. Fer 
na.od Bouisson'un halef olacağı aöy • 
lenmekted.ir. Bu iki zatın üntina.i tak. 
diriıule ,kabine teşkiline M. L&val me
mur edilecektir. 

Fırka grubunda 
PARJS, 7 (A..A.) - Ra<lika.J - • 

yalist gnıpu dün toplamnıftır. Bu top 
lantıya huauai bir eJıemmr,..et verilmek 
tedir. Zira, fırka ayan azalığına irn.ti
ha:p edilmit olan M. Clıautenııı'in 

(Devamı S inci sahifede) 
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M. Makaimoıı Atına elçimiz RU§"" .ti',,..... lleyle bcr«ber Dolmabah~e sarayı 
nhtımnula •• 

M. Maksimos bu sabah 
memleketine dönüyor 

Yunan hariciye nazırı dün Dolma
b, h ;eve Beylerbeyi saraylarını gezdi 

Yunan Hariciye Nazırı M. Maksi. 
mos dün ,sabah refakatinde Atina -
fürimiz Ru~n E§ref Bev bnJ.,~<lniiu 

halde Dolmabahçe ve Beyleıbe)i -
raylarını gezmit ve Boğa.:uçıuue bır 
gezinti yapmı§tır. M. Maksimoş bu 
ııalıaıb Loyd T riyestibo lı:umpanyaaı • 
nın Heluan vapuıile Atinaya hareket 

edecek ve aalr.eri ımerasimle t"§yi ed.i 
lecektıir. 

Amerika aelirinin :ci;yalefi 

Amerikanın sabık Atina sefiri bu· 
lunan Ankara sefui M. Skinner evvel· 
ki ak§&Dl M. Mak.ümoa ile refikası f" 
refine bir •ktııun yemeği verm.iıtir. 

Tİiı:aret OJa .. Jiirı bir toplant. ~ap h, intihap lıomüyanunu ayırdı. 

yı1dönümünü Savyet dcntJamnızla be
raber kutluladık. Bu meraaimde bulu. 
nan Sovyet dos&nmızdan-biri, iıııkila
bmuzın yarattığı lıariıkayl g&diiğü •· 
man demi§ti lllİ: 

- Kendi memleketimizde bafarıl
lDS! bir eoer imi1 gibi seviniyoruz. 

Bu sö:olerin samimi olduğuna inanı
yoruz, çünkü biz de ayni hislerle mü
te!lıasıisirz. Sovyet komşumuzun başla
dığı büyük iti başarmağa doğnı yürü· 

- Y a.zuı iç aa.hifeleriınizdedir - • 

ınesi, Sovyet haRonm refaha doğru i. 
lerlemesi, kültür ....ı.asında yükselmeııl 
bizi de kendi memleketimizde ba§Mll 
mış bir it g1bi s~. Bunu 
içindir ki Savyet halkmm bu bayraıı 
şevincine biz de iftirak ediyoruz. Git 
tikçe geniş1iyen, göttikçe derinleıen "' 
sımıimileıen bu karıd.ııılı ®•tluk mürn 
sebetleri içinde daha bir çak yıllar ı.. 
ralıer bayram yapmağı dileriz. 

Ahmet ŞUKRU 

Balkan konseyi 
Müzakereleri 
M. Çalrlarisle İtalya se~ 
firi arasında bu mesele 
mevzuubahs olmamıştır 

ATINA, 7 (Milliyet) - Başve
kil ve Hariciye 
nazır vekili M. 
~daris tarafın
dan ltalya sefi
ı : ... :a kabul olun
duğunu bildir • 
mittim. Bu :.;iya
ret esnasındaBal 
kan misakı kon-

. seyinin Ankara -
da ittihaz ettiği 
kararlara dair 
hiç bir 9ey konu- m. Çaldaru 
tulmadığı matbuata tebliğ edilmiş 
tir. 

1 Heyetivekile geç 
Vakte kadar 
Top1andı 

ANKARA, 1 (Telefonla) - icra 
Vekilleri Heyeti saat 16 da toplanm'§ 
oe toplantı geç vakte kadar devam et
miştir. 

Adapazarı 
Ticaret Bankası 
Meclise bir layiha verildi 
Bankanın sermayesi 1 

milyosa liraya çıkarılacak 
ANKARA, 7 (Teleionla) - Mev

duat oodıipleriıııin birdenbire ..., toplu 
bir surette paralaruıı çekmelet"i üzerine 
.,Jantıya duçar olan Adapazarı Türk 
Ticaret Banka.onun vaziyetini ve bu 
ouretle meml5et iktisadiyatmda y...
tutmu§ olan bir kredi müessese&ımn 
)"lkılma11 neticesinde '1lilli tasarruf ha· 
.,.&.etjy;p d- olacağı .-.ına ve ay• 
ai zamanda diğer milli baoıkalarmuza 
yapacağı fena tesir nazarı it!bara alına
rak bankanın sıkııık vaziyetten kurla· 
nlması için milli bankalarla hazinenin 
de i§.tirakile banka aermayeaiain b>r 
milyon liraya çıkarıhnan kararılapnı§ • 
ar. 

Bankanın sennayeaine ba:zinaıin de 
i§'tirikini temin için hükumet meclise 
bir Jiyilıa venniştir. 

Liı.yihaya göre banl<ıanm -ıxıayes.i 
bir miılyon liraya çıkatıimakta ve ba
z.inen.in de 250,000 liralık ittirakte bu
lunımasına Ma•;ye v$ili mezun kıhn
maktadrr. Hazine bu 250,000 lirayi 
hazinede mevcut milli esham ve tahvi
lat karştlık gösterilerek buSunacak 
kredi ile veya karşılayacak miktarda 
esham ve tahvilat satılmak turetile te. 
min edilecektir. 

Belçika heyeti 
Abide önünde 

Heyet reiıi Ankara tabas
ı üslerini anlatıyor 

Belçika kralı Leopold Hazretleri • 
nin tahta çıkqıru Rei&icumhur Hazret 
lerine tebliğe memur olan Belçika he
yeti dün öğle üzeri Takaim.,ı::umhUJ"i· 
yet abidesine giderek bir çelenk hı • 
rakmııtır. Bu eıma.da bir müfre.ze po
lia selam resmini ifa etınİ§tir. Heyet 
reiıJ ayan azaundan M. Beaudouin diin 
bize dedi ki: 

- Türkiyey.i ilk defa olarak z.İYJl
ret ediyorum. Ankara çok hO§uma git
ti. Ankarada lmıet Pqa kız enatitü
aünü, Gazi çiftliğini, muallim mekte
bini gezdik ve cümlesini mükemmel 
bir halde bulduk. On sene gibi kua bir 
zaman zarfında bu kadar mühim te
rakkileri elde ecı- Türk milletinin 
Ya.kında beynelmilel hayatta mühim 
bir yer tutacağı şüphe.izdir. 
E- beynelmilel aiyaai sahada 

.(Devamı S inci aahifcdc), 

M. ,Beaudouin 

Şimali Epirde Yunan akal
liyetlerine yapılan tazyikat 
üzerine Yunanistanda gürül
tülü mitingler yapılmaktadır. 

Tel: { MüdÜJ" : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
İdare ve Matb•a: 24310. 

Birleşik Amerikada intihabat 

M. Roosvell'in fırkası ka
hir bir ekseriyet kazanıyor 

intihabat çok gürültülü olmuş bazı kim
seler ölmüı bir çokları yaralanmııtır 

NEVYOıRK 7 A.A. -
Dün 30 milyon Ameri
kalı, M. Roowvelt'in ye
ni siya.aeti lehinde ve a· 
leyhinde kararlarını ver 
mitlerdir. İntihabata it 
tirak edenlerin adedi 
ıimdiye kadar görülme 
mi§ niabette çok ol:mu§· 
tu.r. Nevyorlrtaki intiha. 
ba 12 bin zabıta memu. 
nı ile 3 bin devleıt poli· 
si bakmaktadır. Nev
yoııkta elli sayılı haydut 
yakalamnıtbr. Şimdiye 
kadar Mümessiller mec 
liune 130 demoi<rat ve 
20 cumhuriyetçi ..... 1 .i 
miıtir ki, dem<>kra.tlar 
lehine olmak üzere bire 
kartı yedi gibi bir farlı: 
göstermektedir. Ayan 
mecliai- altı demokrat 
ve iki c:umlıuriyetçi -
çi.lınİ.§tir.t.1..Rooaveltae 
çim neticelerinden çok 
memnun olduğunu eöy. 
leınittir. Demokratlar, 
.eçim mücadeleıinin b.q 
langıcmdaki tahminle -
rinde ısrar etmekte, a
yan meclisinde iki ııülii& 
ekseriyet temin ve m.ü
me&<ilter meclisinde pelı. 
az azalık kaybedecek • 
!erini eöylemekıedirler. ])em ıl.ı·atla • 
rın ııöeterdilol.,..i ülkü, ıimdiye kadar 
daima cumhuriyetçi aza aeçmit olan 
yerleri kazanmakta.dır. 

Olenler yaralananlar .....,. 
NEVYORK, 7 (A.A.) - Cum1ıuri-

- ' 

M. Roosvett 

yetçilerin bizzat ikrar ettikleri veçhi. 
le, deıınokr&tlar muzafft?T olnıaktadır
lar ve Reisicumhur M. Roosvelt, gele
cek: iki ııene zarfında aiy,...,tini takip 
için hiçbir engel ile karşılaınıyaca.ktır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Sovyet Rusyada bayram 
17 senede vasi bir imar ve sanayileşme 

programı tahakkuk ettirilmiştir. 
lzvestlya diyor ki: Sovyet Rusya kuvvetli bir 

sulh siyaseti takip ediyor ve harbi 
istemiyen bütün milletlere elini uzatıyor ••• 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Tefrini· tof, M. Kaganoviç, M. VOJ'O§ilof, M. 
evvel i.nlıilabınm 17 inci yıldönümüne Kalenin ve diğer hükumet eri<inı hazır 
ait merasim, dün Moslrovada büyük ti- bulunmuşlardır. 
yatroda komünist fıricasının merkezi M. Kalenin bu münasebetle bir nu. 
hükUmet teşkilatırun iJtiral&e icra e- tuk aöyJe:ni,ıir. 
dilmi,ıir. MOSKOVA, 7 (A.A.) - Uç gün 

ıBu ıınerMİmde M. Stalin, M. Malo- (Devamı 5 inci sahüede) 

· Görlişler 

Ôz Dilde Ağız, imla, Yazış 
'K.ortuftuğumuz gibi yazalım, de- 1 

nildiği yerde gene bir yanlış anla
)'lfa diifÜyoruz; sanıyoruz ki ben 
Karadenizliysem, konuştuğum o a
ğızla (şiveyle) yazacağım, siz Ay
dın Zeybeği iseniz o ağızla yaza
caksınız, öteki Erzurumlu öyle, beri 
ki Kastamonuluvsa ş§yle yazacak· 

- Ahmet Şükrü Beye:-

lar, ve daha ..• Hayır, konuştuğu
muz gibi yazalım demek, etten di
limizin, sözleri ve sesleri evirişi çe• 
virişi gibi yazalım demek değildir. 
ancak halamızdan ve içimizden ge
len düşünce ve duyguları - han-

_(Devaını 5 inci sahifede) 
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T / RIHI TEFRiKA: 182 
.. 
ittihat ve 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIJ( 

Her hakkı rttahlrıdrıı-. 

Terakki! 
BUlAltTIGI VUJXALIJlA GOREl 

._ Y-: A. C, ------• 
lngiliz Kamil paşa Alman dostlu-

ğunun Türkigege 
hiç fayda vermediğini söglegordu 
Bununla beraber lıtanbul efkarı ı 

umumiyeıi gittikçe lngiltereye ve 
F ransaya meyletmekte devam ey
liyordu. Türkiyede metrutiyet ida· 
r~nin teessüs etmesine Almanya
nın daima taraftar olduğuna dair 
gerek Alman gazetelerinde çıkan 
makaleler, gerekse imparator Vil
helmin Zemri üzerine Alman rİ· 
cali siyasiyesi tarafından yapılan 
beyanat Istanbul'da handelerle kar 
~ılanıyoı·du. Alman taraftarhğile 
itham edilen ıadrazam Ferit Pata· 
nm, metrutiyetin ilam üzerine ye· 
rine geçen yeni sadrazam Kamil 

Makedonyanın altım üstüne çevi
rirken müdahale etmiyen devlet
ler, bu köylülerin müdahalesini ele 
almak ve adaleti tesis etmek için 
çalışan Türk vatanperverlerinin ö
nüne set çekmek isterlerse pek İl· 

fİkar bir haksızlık yapmış olurlar. 

Milletlerin kendi itlerini kendi 
aralarında görmek hakkına malik
tirler. Bu, ıarulmaz bir haktır ki 
bütün dünya tarafından tanılmıt
tll'. Şayet ecnebi müdahaleye ma
ruz kalırlarsa kendilerini müdafa-
a. hakkına da maliktirler. 

"I ·ı· K" 'l F pafa, ngı ız,. amı pllfa, ran-
sız gazetecilerine vuku bulan be
yanatında Alman dostluğunun tim
diye kadar Türkiyeye hiç bir fay
da vermediğini, Türkiyenin lngil
tere ve Franaaya temayül etmesi 
lazımgeldiğini açlktan açığa söylü· 
yordu. Yeni lngiliz ıefiri Sir Ge
rard Lowther 30 temmuzda lıtan
bula ge!diği zaman onun için IO· 

kaklarda büyük tezahürat yapd· 
mı,tı. 

Terakki ve ittihat cemiyeti Pariı 
merkezi Avrupa efkarı umumiye. 
sini kazanmak için metrutiyete ta
kaddüm eden günlerde çok çalıt
mıf, beyennameler hazırlamıt ve 
bunları matbuata ve Avrupa kabi
nelerine dağıtmıflı. Bu beyenna
melerde deniliyordu ki: 

Manastırda genç Türk fırkasına 
mensup olan zabitlerin çıkardıkla
rı isyan hakkında Avrupa gazete
lerinde bazı telgraflar neşrediliyor. 
Viyanadan çekilen böyle bir tel
grafnamede Türk zabitlerinin is
yanından dolayı o hav~''deid Hı· 
ristiyanlann fevkalade heyecana 
düttükleri, çünkü isyanın hıristi
yanhk aleyhinde olduğunu zannet
tikleri yazılmaktadır. 

Bir taraftan Sultan Abdülhamit, 
diğer taraftan bazı devletler istip
dat idaresinin kalmasında alaka
dar olduklarından genç Türkler 
tarafından yapılan bu vatanperve
rane hareketi Hıristiyanlara ve ec
nebilere kartı bir kıyam teklinde 
göstermek istiyorlar ki pyet o ha
rekete kartı da bermutat tiddet
li tedbirler almağa lüzum görür
lerse bunu Avrupa efk&rı umumi
yesi nazarında muhik gösterebil
sinler. 

Halbuki genç Türk fırkası, fİm
diye kadar vaki olan ne,riyatın 
hiç birisinde cins, mezhep ve milli· 
yeti katiyen tefrik etmemi9tir. Bila
kis cemiyetin istediği fey, bütün 
Osmanlı milleti için refahı hal ve 
ayni hukuk dahilinde Yatamak 
için lazım olan bir idare teıis et
mektir. 

Genç Türk cemiyeti ayni zaman
da mütekabil esaslara müstenit ol
mak üzere ecnebilerin imtiyazla
rına da riayet edeceğini ilan eyle
mektedir. Adalete ve hürriyete 
mtistenit olan bir idarede ecnebi
lerin Türk milletinin ihyasına mad
di manevi yardım ebneleri daha 
ziyade kolaylatmıt olacaktır. 

Halbuki bazı telgraflarda Genç 
Türk ihtil8.line esranengİz ve kor
kunç bir mahiyet verilmesine çalı· 
şılmaktadır. Genç Türk fırkası 
apa,iki.r çalıtmaktadır. Fırka ya
pacağı feyleri timdiye kadar mü
teaddit defalar ilan etmittir. Pro
gramını sonuna kadar tatbika ça
lıtmaktadır.,. 

Diğer bir beyennamede fÖyle ya
zılıyordu: 

"Havas ajansının bir telgrafına 
nazaran F ranaarua Peteraburg ıe
iiri Amiral Tauchard Rusya hari
ciye nazırı lzvolski ile mülakat et.. 
niş ve bu mülakatta Makedonya
daki vaziyet müzakere olunmUftur. 
Neticede, fayet Türkiye Makedon
ya isyanını kendi kuvvetlerile bas· 
tırmağa muvaffak olamazsa alaka
dar devletlerin müdahale etmesine 
karar vermişlerdir . ., 

Öyle zannediyoruz ki bu haber 
bir tecrübe balonundan ibarettir ve 
Osmanlı devletinin maddi ve ma
navi ihyauna çalıtan Makedonya
lı kardeşlerimizin mesaisini. akim 
bıraktırmak maksadma müstenit
tir. Y okea kendilerini hiç bir su -
retle alakadar etmiyen vatanperve
rane bir harekete ecnebi devletle
Tin müdahale etmek istemelerine 
bir mana göremiyoruz. 

Hariçten Osmanlı topraklarına 
gelen çeteler tehirleri yakarken, 
köylüleri katlederken ve bütün 

.: 

Avrupa devletleri, Abdülbamide 
Makedonyadaki mali kontrolu ka
bul ettirmek için doııanmala.nnı 
Midilli adası açıklarına gönder
mekten çekinmediler. Fakat bu su

retle Türk milletine de anlattılar 
ki Abdülhamit ancak kuvvet önün
de boymı eğer. Devletlerin bahri 
nümayitleri ve müsellah müdahale
leri hiç hukuku düvel kavaidine 
muvafık değildi, fakat komitemizin 
halihazırda iıtipdat idaresinin za. 
limane icraatına kartı müıellalı 
mukavemeti tamamile metrodur. 

Öyle ümit ederiz ki Avrupanın 
medeni milletleri, Iranda olc:lu~ 
gi:bi, tek bir Rus zabitinin !.:ile 
Türlciyeye gelerlc hürriyet ve ada
let fikirlerini milletin kanı içinde 
boğmasına artık müsaade etmiye
cektir. 

Ecnebilerin hukuk ve imtiyazla· 
rına riayet edileceğini ve H1Tisti
yanların hayatı mümin olduğunu 
timdiye kadar bir çok defalar ilan 
ettik. Bunu böyle olduğunu icraa
tnnızla da isbat edeceğiz. Fakat, 
f&Yet ecnebi müdahale vukua gelir 
de vaziyet birdenbire bu yüzden 
vehamet kesbederse, o zaman bu
nun mes'uliyetini müdahaleyi ya
pan devletlere terkediyoruz.,, 

Manasbrda ihtilaJ hareketi hat
ladığı zaman lngiliz efkarı umumi
yesini tenvir etmek üzere Londra
da bulunuyordu. Gazetelere tevzi 
edilmek üzere yukarıdaki beyanna 
melerden bir miktarı ona da eön
derilmiftİ. Ahmet Rıza bey 15 tem 
muz tarihile Londradan Pari e yaz 
dığı bir mektupta diyordu ki: 

"Y olladığınz beyannameleri da 
ğıttık. Fakat Daily News'den bat
kaaı Defretmedi. Standard ve Ti -
mes gazetelerinin batmuharrilerini 
ve fransızca anlayan katiplerini bu 
]amadık. Arkadatım İngilizceyi 

pek yavat söylediği için meramr
mızı anlatmak kabil olamadı. He· 
rifler "Me,veret., gazetesinin ismi
ni bile bilmiyorlar. 

Yanlıt hareket etınit olduk. Ev
vela burada tanıdığım lngilizlerle 
konuttuktan sonra beyannamelerin 
onlarla birlikte gazetelere götürül
mesi lazımdı. Bu suretle beya.nna.
melerin bütün gazetelerde netrini 
temin edebilirdik. Acele ettik, ha
ta ettik. 

lngiliz - Ermeni komitesinin ka
tibi ve parliimentoda nüfuzlu bir 
adam olan komite reİ,!İ beni akl&DJ 
yemeğine davet ettiler. Liberal fır
lcıaaına men.sup bir zattan da timdi 
bir mektup aldım. Benimle görüt
mek istiyor. Positivistler cemiyeti 
de beni akpm yemeğine çağırıyor. 
Öyle ümit ediyorum ki bu yemek
lerin bir kaç kitile konutmak ve 
meramımızı anlatmak mümkün 
olacaktır. 

Ermeni cemiyetine ve Ermeni 
gazetesi müdürüne bu sabah birer 
mektup yazdım. Ucu bucağı olma
yan Londra sokaklarında bir kaç 
gün döndük dola,tık. Kiminle ko
nuttuksa h~rkesin Ermenilere acı
dıklarını gördüm ve anladım. Türk 
lerden nefret ediyorlar. lngiltere 
hii!.:Uıneti, Osmanlı devleti dahilin
de Sultan Hamidin pbsmdan bat
ka hükılmet, nezaret olmadığım 
anladığından timdi paditahı ele 
lllmağa ve Rusyadan ayırnıağa ça
lıtıyor diyorlar . ., 

Sami paşa zade Sezayi bey de 
16 temmuzda yazdığı bir mektu
bunda Manastır harekatından do
layı lngilterenin ve Rusyanın mü
dahale etmelerinden korkarak di
yordu ki: 

''Mektubunuzdan mütefekkir ve 
ümitbaht necat olan muhteviyatm 
dan delayı müftehirim. Buna kar-

~ 

' 
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IHARiCI HA-BERLER 
DAKi ''Vaşington muahedesi ar

tı~ maziye karışmıştır,, 
••••••• t 

Deniz hazırlık konuşmaları hakkında Times 
gazetesinin mühim bir makalesi 

LONDRA, 7 (A.A. )- Tayın.is ga rika arıumda da mev'ZUU bahis olamaz. 
zeteo.i, deniz hazırlık konU§malart hak Çünkü bu iki !hiiklimet te lngikere ka-
kında yazdığı çok mühim bir maka • dar ve belki daha fazla pasifik muva • 
lede diyor ki: zenesinde ali'.kadal'dıri&·. Anıcak bu, ln-

"V &§ington muahedesi artık mazi • giltere He Amerikanın Japonyaya kar. 
ye karı§mı§tır. Bilh=sa bunun içindir şı müttehi1 bir cepiıe te§l<il edecekleri 
ki onun yerine yeni bir deniz ııilih - manasına da alımnamalıdır. 
lan ıınua.Jıedesi koymak zarureti var -
dır. Dünyanın yeni bünyesini kurmak 

1 
için zemin manialardan temizlenmiı ol 
saydı timdi Londrada yapılmakta o -
lan hazırlık konuşmalarından ümidin 
keoilmenıesi !azan gelirdi. Filhaki.k ... 
bu hazırlık konu§malannm gayesi ö
nümüzdeki Mine Londrada toplana -
cak oJan konferaıuın yapacağı mua -
bedenin temellerini atmaktır. BugÜn 
bu bUAUıota h~ olan lngiliz noktai 
nazarı fUdur: Deniz kıonaş.maları a • 
kim kalır ve bunun neticeainde Ame
rikanuı eaaaen müthiı olan deniz İn• 
§aat programo bir kat daha artaraa - ki 
bu böyle olacağa benzemektedir -
1 ngilt ... e bundan kati yen teliıa diit
mez, vo bunu tam bir soğuk kanlılık ve 
aükünetie kıırtıbr. 

lngi}iz ve Amerikan bahriyelilerinin 
bir gün ihtiliıfa diifd>ilecelderi ihônali 
varit deği)dir. Bunlar aratında bir harp 
medeniyetimi:ııe ni'hayet verir ve boı yat. 
ruz lngiltere ve Amenlı:a araısmda de -
ğil, fakat pasifik denizi üzerinde butu
pan Kanada ve Avustura}ya ile Ame • 

Japonya ötederıbori memleketimiz -
de büyük bir muhabbet ve Gerin bir 
dostluk gÖrmÜf ve bugün de gönnek. 
te bulumm.ı§lur. lngiltere Japonya • 
nın metalibatıru i.kinci derecede bir mu
habibm ittekleri teklinde karJılamıyor 

ve bu metal.ibab tamamile anlıyor. 
Dünyanın en kuvvetli üç deniz devle

ti birleıerek bilbusa Japonya için, tah -
ripkir bir deniz yarııınm önüne geçmeli· 
dirler. Her ne olursa oloun ,lt'emilerin ha
cimleri ve toplann ka"lbreleri itibarile 
her hanıri bir tahdidat koymalı: zaruridir. 
Aksi takdirde çok teblikeli bir rekabet 
ba~lamıı olacaktır. Böyle bir rekabet mil 
le ti erin hazinelerini berbat eder. Vaıing
ton muahedesi Puifik denizinde istih • 
kimlara dair ve Cin siyaseti hakkında 
çok kıymetli bükümleri ihtiva etmekte· 
dir. Bu hükümler emniyette müsavat ve 
Çinin mülki tamamiyetine istinat eder. 

Yeni bir uz'laıma tarzı konu§ulabilir. 
F r.kat bu iki düstürdan aynlmağa imkan 
yoktur. Yerine bir diğerini bulmadan Va 
ıington muahedesini ortadan kaldırmak 
müthiş bir mea'uliyetin albııa girmek o
lur. 

Arnavutluktaki Yunanlılar 

Birçok Yunan şehirlerinde 
gürültülümitingleryap ldı 
Balkan itilafı devletlerinin bir teşebbüs ya

pacaklarına dair haber teeyyüt etmedi 
ATINA, 7 (MiJiyet) - Yunan gaze· ittihaz ettiği tedbirleri protesto etmek Ü· 

teleri Arnavutluktan aldıldan haberler· zere her yerde mitingler yapılmaktadır. 
de Yunan akalliyeti hakkında hükumet Evvelce Aıina ve geçen pazar günü Se-

memurlan tarafından tatbik edilmekte o- lanikte yapılan mitinglerden sonra Kano 
lan tazyikabn devam etmekte bulunduğu Adasında, Sere:z ve Dramada da gürültü• 
nu yazmakta ve mulıabelei bilnllsil iste- lü mitingler yapılmıJbr. Mitingcilerin 
mektedirler. Ahalinin heyecanı artmıttır• kararlarını vi"ıiyete vermek iizere giden 

Siyrui mehafil Arnavutluğun Yunan heyeti bet binden fazla ahali takip eyle
akalliyeti hakkmda ittihaz etmekte bulun mittir. Çok heyecana gelen bu halk küt· 
duğu tedbirlerden dolayı Arnavutluğa lesinin bazı müessif hadiselere meydan 
gücenik bir haldedir. vermemesine zabıtanın vakbnda aldığı 

Bazı gazetelerin Balkan itilafı devle•- ciddi tedbirler mani olmuıtur. 
!erinin Arnavutluğa müttehit bir teşeb· Atinadaki iimali Epirüler cemiyeti İ· 
büste bulunacaklarına dair verdiği bava· dare Heyeti son içtimaıncla uzun uzadı-
dis bu ane kadar resmen teeyyüt etme • ya müzakettlerde bulıumnuı ve şimali E-
miıtir. pir meselsinin al.dığı san ıeldi tetkik et. 

ATINA, 7 (Milliyet) - Arnavutluk miştir. Şimali Epirliler cemiyeti bu m&-

hiiklımetinin Yunan akalliyeti hakkında selede pek hassas davranmaktadır. 

Mısırda vaziyet 
Başvekalet Nesim paşa ta

rafından kabul edildi 
KAHiRE, 7 (A. A.) - Reuter muha· 

birinden: Baıvek.i.let Nesim Pata tara -
fmdan kabul edilmiıtir. Nesim Paıa, yeni 
kanunu eııasiye muhalefet ettiği için bu
radan bir müddet ene! kralın kalemi 
mahsm müdürlüğünden istifa etmiıti. 

Batvek.it'ıet, Nesim Pqaya, buııünkü 
rejimi muhafaza §arlile veriJıniıtir. 

Nesim Paıa. 1920 - 21 ve 1923 -
lerüıde de Bqvekilette bulunmıqtu. 

Yeni Avuıturalya kabinesi 
MELBURN, 7 (A. A.) - Ymi A'nla

tralya kabinesi fÖyle teıekkül etmiJtir: 
M. Lyoııa: Baıvekil ve Maliye Nazın, 

M. Page: Ticaret Nazın, M. Pirs (Pea
rce): Hariciye Nazın, M. Menziet: Adli· 
ye Nazın, M. Hughes: Icra komiteoi İ· 
kinci reisi, M. Parkhilh Müdafaa Nan
n. M. Patersoa: Dahiliye Nazırı. 

Siyam kralımıı vaziyeti 
BANGKOK, 7 (A. A.) - Meclit rei

,.;, Devlet Şôraoı n Hariciye Nezareti u· 
mumi katiplerile birlikte bugün Londnı
ya hareket etmİflerdir. Bunlar, krala tu· 
tik etmek istemediği üç kanunun mina-
11ru izah edeceld ... n ne vakit Siyam'& 
dönmek niyetinde olduğunu ııoncaklar• 

d .... 

şı, Abdülbamidin ve Abdülhamido

muin o!aukluı muhakkak o • 
lan Rusya ve lngilterenin ve hatt& 
diğer devletlerin ne tedbir ittihaz 
edeceklerini dütünüyorum. Şüphe 
yok ki o tedbirler harekatı 8.liyei 
vatanperveranenin aleyhinde ola

cak-
Bitmedi-

M. Gömböşün Roma 
seych:ıti 

ROMA, 7 (A. A.) - C..eneral Giirnbö
ıün Romayı ziyareti münasebetile Ita'l
yan matbuabnm serdetmekte olduğu mÜ· 
talealardım çıkan netice ıudur: 

ltalyan - Macar do•tluğu lıalyanm 
Küçük ttilif ile olan münuebetlerini.n sa 
!ihı ile kuvvetlenebilir. 

İranın Londra sefiri 
LONDRA, 7 (A. A.) - Iranın yeni 

Londra Sef'ıri Mirza Hüseyin Han Ali, 
dün sabah kral tarafından kabul ediimİ1 
ve mü.-ünileybe itimatnametini takdim 
etmİftİr. 

Feci bir tayyare kazası 
LOENBURG, • Pomeranya - 7 (A. 

A.) - Königabers - Berlin poot:a. tayya
resi buraya yllkm bir yenle mecl>uri bir 
iıııit Yaptmflır. içindeki bq kifi ölmüt
tiir. 

Bir tren kamyona çarptı 
MAGDEBURG, 7 (A. A.) - Şönehek 

yakınındaki otomobil yolunda çalııan 80 
ameleyi hiımil bir kamyoa ı-iliyö treni· 
le çarpıfJDlfbr. Uç kifi air ve bet kifi 
hafif y....ı...mqtır. 

ispanyada örfi idare 
MADRIT, 7 (A.A.) - Rami ga.. 

ırıete, öıfi idaı-min bütün lopanyol ara· 
ziıinde bir ay dııba u:zııblmuı baldmı
daki kanın~-

lskoçyada belediye seçimi 
LONDRA, 7 (A. A.) - ltk0Ç1a'nın 

bqlıca nuntakalannda yapılan belediye 
aeçimi, ltçi Fırkasının kahir galebesi ilo 
neticelenmittir. Şimdiki halde vaziyet ıu 
dur: 

lıçi ve Serbest İf9İ 65, Mutediller 46, 
Protestanlar Birliği 5. 

Glukov'da iıçiler 6 fazlası1e ekseriye
ti kazanmışlardır. 

Dendee'de işcilere Mottervell'de de 3 
azalık faZla temin ctıri,lenlir. 

Mottervell belediye meclisi ilk defa o· 
!arak isci bir ekseriveti haiz bıl)unuyor . 

- . , .. "'~· . . :· . _. 

Mıntaka ilkmektepleri açılıyor 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Maarif Vekôleti memleketin muh

telif yerlerinde yeniden mıntaka ilkmektepleri ihtas edecektir. Ba 
mekteplerde okuyacak talebe, bir mıntaka dahilinde oturanlarla biri
birine birer saat yakın bulunan köylerden birisinde yapılacaktır. Ve -
kôlet, önümüzdeki sene mıntaka sanat mekteplerinin daha geniş bir 
miktarda tesisi için ilk tedrisat kanununa müzevyel bir kanun lavihası 
hazırlıyacaktır. 

Bugün Mecliste encümenler seçilecek 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Yarınki Meclis içtimaırrda Kral A· 

leksandr'ın ve M. Barthou'nun katilleri dolayısile Yugoslav ve Fran. 
sa Meb'usan Meclislerine çekilen telgrallara gelen cevaplar okuna -
cak ve encümen intihaplan yapılacaktır. • 

Nafia Vekaleti geni binasında 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Nafia Vekôleti Devlet mahallesin· 

deki yeni binasına taşınmıştır. Yeni Vekôlet binasının küşat resmi 
yarın saat 16 da yapılacaktır. 

Atina belediyesinin M. Mussolinige 
hediyesi 

!'-TINA, 1. (M~liyet) .- Atina Belediyesi namına M. Mıusolini'ye 
veril~cek hedıy~y.ı Beledıye Meclisi tasvip etmiştir. Bu hediye kıy • 
m_etlı m_ahfaza ıç!"d': güzel bir albümdür. Atina Belediye reüi M. Ko
cıyas bızzat hedıyeyı ltalya Başvekiline götürmek üzere Romaya ha. 
reket etmiştir. 

Devlet demirgollarında tenzilat 
AN.K~RA, • ~ (Telefonla) - Devlet Deınlryollan, 10 lfıfrİni.ani 

934 tarihınden ıtıbaren para ve kıymetli eşya 11u1<uyarrnda tenzüiit 
ya~caktır. idarenin me•'uliyeti altında yapılacak nakliyttan beher 
o'! lıralık kıymet ve küsuru için tahmil tahliye ve sigorta ücretleri Ja
hıl ~lm,ak ~zere beş kuruf, gönderı:nin veya adamının muhalazan ve 
m,u ~lıyetı ~tında yapılacak naklıyattan beher on liralık kıymet için 
yırmı para ucret alınacaktır. 

·1onlar gizli bir filo mu yapıyor! a 
V AŞINGTON, 6 ( A. A.) - N evyork T aym• gazetesine nazaran 

A.m~riWln deı;ıiz mahaJili Japonların gizli bir filo iT!fa ettiklerine k;
nıdırler. Bu filo 18 mil süratinde hakiki muavin kruvazör olan ve tica
ret lil°.~ büro_laı:ına kaydettirilmemiş yarım düzüne petrol gemisin. 
den muteşekkildır. Bu suretle Japonyanın simdi hepsi en modern ol -
mak ?zere ve kruvazör haline ifrağ edilebiİir 34 yük gemisi mevcut
tur ki, bunlardan 21 tanesi en aşağı 13 mil yapabilmektedir. Halbuki 
Amerikan yük gemilerinden hiç biri 13 mil yapamamaktadır. Ameri
ka bahriyelileri meselenin Londrada mevzuubahsedilmesini istemek
tedirler. 

Tevfik Rüştü Beyle M. Titülesko ara 
sın da taati edilen samimi telgraflar 

. 

ANKARA, 7 (A. A.) - Bükre şe dönmüp olan Romanya Hariciye 
Nazın M. Tituleaco ile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey arasın .. 
da a~ağıdaki telgrallar teati olun mastur: 

"Gerek sizin ve gerek benim sami,;.i surette arzu etmekte olduğu
nıaz s;Jh davasınıı;ı terakki etmen için ııarfetmekte olduğumuz yeni 
meaaıden sonra bır kere daha biri birimizden aynlıyomz.. Aziz doa -
t"'!'! ~üyü~ meziyet/eriniz vatanımızın ve dostlarının hayır ve menfa.. 
atı ıçın bır kere daha kendini göstermek fırsatım elde etmiş ve miİf
te~ek davtsY_,a olan l?arlak hizmetle ı-inizden dolayı size karft umumun 
mınnettarlıgını temın eylemiştir. Görmüş olduğumuz emıalsiz misa
firperverlik, Ankarayı yeni ziyaretimizin hiitırasını unutulmıyacak bir 
fekle sokacaktır. Yürekten te,ekkü rler. 

Aziz dostum, 

Muhip ihlaıki.rmız 
Titulesco 

Türkiyeyi terkederken göndermek lütfunaan bulunmuş olduğu • 
mu: telgrafnameyi derin bir minnettarlıkla okudum. Eğer sizin devlet 
adamı sıfatile haiz olduğunuz yüksek meziyetleri ve sulh davasına o- ' 
lan hudutsuz aşkınızı bir kere daha takdir ile beyan etmem icap eJi -
yorsa dı:rim kf• An~"!' .toplantısı çok semeredar olmuştur. Sulh için
de kendı emnıyetlerımızı ve Avrupanın emniyetini olduğu gibi mu -
halaza etmek arzuyu şedidinden mülhem olduğumuz halde Balkan 
müttefiklerimizle birlikte çalı~tık. Aziz arkada,ım ve da.tam, siz ba 
güzel davaya kuvvetle yardım et6niz, güzel sözlerinizden dolayı size 
tefekkür etmek ve size çok dostane ve muhlisane hissiyatım hakkında 

teminat vermek ııurpJi],. bu h~kikatı arzetmek isterim. 
Tevfik Rüttü 

M. Titülesko Bükreşe vardı 
BlJKREŞ, ( A.A.) - Ankara ve SofyaJan avdet eden M. Titülea. 

ko 17,15 te Bükrefe muvasalat etmif ve isttuyonda Bapvekil M. Tatarea
ko ile nazırlardan birfoğa taralınd an istikbal olunma,ıur. Hariciye miU 
fef'1J'l M. Raduleako, ve Dahiliye mÜlltefarı M. Titeano, hudut İstasyonu 
olan Giııggiu'ye katlar iatikbale gitmi-'3rJi. 5-t 18 Je kabine içtima 
etmİf ve M. Titüluko Ankara ve Sol-;y~ müzakeratı halıkuıda izahaı 
vermiftir. · 

SOFY A, 6 ( A. A.) - M. Titülesko burada iki giin kaldıktan sonra 
bugün öğle vakti RU6Çuk tarikile Bükref'e hareket etmiştir. 

Nazır bu iki gün zarfında Bulgar ricalile mülakatlar yapmı,tır. 

Sovget ihtilalininin 17 nci gıldönüm i 
MOSKOV A, 7 ( A.A.) - Sovy et ihtüôlinin on yedinci yıldönümi 

münasebetile Kızd meydanda ordu ya mensup bütün mmelltih ııınıllaı 
büyük bir geçit resmi yapm(ftır. Askerlerden .anra yüz binlerce ifçi ge~ 
rniftir. Harbiye komiseri M. Voroşi lal kısa bir nutukla yıldöniimünii se 
ltimlantıftır. 

lbrahim Tali Beyin 
tetkikleri 

TEK.IRDAG, 7 (A. A.) - iki cünden 
beri ıebrimizde bulunan umumi müfettİf 
lbrahinı Tali Bey vilayet itleri hakkında 
mühim ve mufaual izahat almıılardır. 
Umumi müfettiıimiz dün köylerde tetki
kat yapmq, bugün de muhtelif İJ\eri tet
kik et 'kten sonra refakatlerindeki ze • 
va~ Çorluya gibnİJtİr. 

Ankara gaıete~!İ namına 
para alanlar 

ANKARA, 7 (A.A.) - Bazı kiti· 
terin Ankanula yedi günde bir çıkan 
frans=a (Ankara) gazetesinin her 
giin çıkacağım söyliyerek onun adına 

lôlüm cezaıına çarpılanla 

.. , 

ANKARA, 7 (Telelonla) - Yai
ma .auçunu iJlemek için adam öldür· 
met.tea maznun Hacı Şerif oğlu Cam 
baz Süleyuıan pmıı, Ali oğlu HMAD 
Süleyman oğlu Hüseyinin ölüm cezas 
na çe:rpılmalan hakkında Aydm ağn 
ceza mahkemesince verilen kararın ta• 
diki hMdnndaki tezkere meclise gelmi~ 
tir. 

para aldıkları anla1ılınııbr. 
F aaliyctleri durmıy;ın bu gı"bi kişi-

1er kanunun pençesine verilmektedir 
Müeueselerle alaJcad .... lannm gene bu,, 
lara karşı uyanık durmalarını ve ken 
dilerine müracaat edilince tezeldeı 
Dahiliye vekaleti marbuat umum mü 
dürlüğüne haber vermelerini bu idan 
bildirmektedir • 



Yeni bir Arsen 
Lüpen mi? 

Ben öıedeneri yankesiciler hak 
kında yazı yazmayı severim Cü • 
riim cürümdür; iyisi olmaz amma 
Yankesicilikte bir hüner bulundu • 
lıu için diğer cürümlere ben;ıe • 
mez; kibardır. Nasıl bir adama a -
meliyatı acıyı duyurmadan yapar· 
larsa yankesicilik te öyledir. Hisset 
tirmeden çarpar. Ama insan mu· 
lazarrır olur. O taralı ayrı bir ba • 
histir. Gece yol kesip kamıanyola 
Çevirenlerde hiç bir hüner yoktur 
Yal .•• Onun içindir ki; işini bece· 
remeyip yakalanan yankesicilere 
Yakalanmayan/ardan fazla kızarım. 
Ne ise o tarafı lazım değil! •. Efen· 
dim! Yakın arkadaşlarımızdan 
• hem de gözii açık • birinin kırk 
lira kadar bir parasını pantalonu· 
nun yan cebinden aşırmış:ar. il a
desine göre kat'iyen hissetmemiş. 
Yalnız arkannda şık biminin hen· 
disine sürtündüğünü hatırlıyor. 
Polise müracaat ettiği zaman bu • 
nun Avrupada, hatta Pariste çalış
ırıış bir yerli yankesici olması muh 
temel bulunduğunu söylemişler. 
Öğrendiğime göre bu adamın hü· 
neri yalnız yankesicilik değildir. 
Size bir hikayesini anlatayım: 
Bu yerN. Arsen Lüpen birinin on 
bin frank parasını çarpmış. Parası 
Çarpılan adam onu tanımış. Fran
nz pO:isi de herifi yakalamış ... Bir 
az okşamışlar, itiraf etmif ve pa • 
raları iade etmiş. Polisten çıkar 
çıkmaz mahkemeye müracaat ede 
rek poliste dövdükleri için yakası· 
nı kurlarmak maksadile parayı 
ralmı.ıı olduğunu itiraf ettiğini, yok 
ta bu parayı lalan adamdan aldı
iım söylemiş. Mahkeme polisin a
ltp berikine verdiği 10 bin frangın 
Yankesiciye iadesine karar vermiş. 
Ne dersiniz? Herif hem hüner sa
hibi, hem zeki. •• Böylesine can kur 
ban! 

Adalara bir tahlisiye J.azıın ! 
Geçenlerde Y alovaJan ge"lir • 

hen Heybeli önünde batan ve otuz 
dan fazla canın hedrolmasına se • 
bep olan kazanın acısını unutma • 
elan Kınalı açıklarında bir kayık 
daha içinde iiç kişi ile birlikte kay 
nadı. Kazai, Kınaluzdaya o kadar 
yakın olmuf ki; boğulanların ceset 
1eri yüzerek karaya çıkanlardan 
evuel .al.ile vurmuş. Bununla be -
raber Kınalıadadan bir tekne indi
rip te kazazede kayığının imdadı
na gİtmemişleT. Bu gibi hadiseler
de insanlık hislerine hitap etmek 
ne derece doğru olurıra olwn, kim
seye muayyen bir vazife yüklen • 
mediği için bu yüzden birtakım 
canların hedrolmasının önüne ge • 
çilememektedir. Füruzan vapuru• 
nun biçtiği Yalova kayığındaki ka 
zazedelerin feryadıJ!a Heybeli ve 
Büyükadadan işitildiği halde kim
•e imdada gitmemişti. Bu ve bun· 
ların unuttuğumuz emsali gösteri • 
yor ki Marmara ve bilhassa Ada
lar Üe Anadolu kıyısının arası her 
•ene birçok baş yemektedir. Buna 
bakıp ta hala adalarda, Kınalıda 
mı olur, Heybelide mi bir tahlisi • 
ye istasyonu yapılmamasına şa,ıyo 
rum. T ah:isiye teşkilatından mak
sat can kurtarmak ise bu söyledi
ğimiz yerlerde buna ihtiyaç oldu
ğunu fU bir iki ay zarfında boğu -
lanların kırkı bulması pek beliğ 
ve hazin surette göstermektedir. 
Umuyorum ki; Tahlisiye umum mü 
dürünün insaflı gönlü buraların 
artık boş kalmasına razı olmıya • 
cak ve adalara bir cankurtamıa is
tasyonu yaptpıracaktır. 

FELEK 

l ~----K-u-· ç_ü_k __ h_a_b_e_rı_er _____ l 
* Cwnıluırİyet Halk Fıri<ası Meşru· 

tiyd ocağı senelik kongresi aym onun· 
cu cumartesi günü •aal 21 de fırka na· 
biye binasında toplanacaktır. 

* Tapuda terfiler - Tapu claire
&inıle yeniden bazı terfiler yapılmış· 
tır. Tapu idaresi kayıt kalemi memur· 
lııırmdan olup bir iki gün evvel vefat 
eden Ahmet Cemil Beyin yerine kayıt 
kalemi mem•ırlarınd= Hafız f ehmi, 
Fehmi Beyin yerine Ali Zühtü, Ali 
Zühtü Beyin yerin de Uı;küdar tapu İ· 
daresinde~ Hüseyin Beyler birer denı
ce teriian tayin edilm~lerdir. 

Türl< tebaasına tv.aredilen kuçiik 
•anatlar kanunundan mıiteesair olan 
fmnsız tebaasının, Fransız konsoloaıha
nesine müracaatları ilan edilmektedir. 
Konsoloşhane hunlardan ve Türiciyeyi 
terkehnek ınechuriyetınde bulunanla • 
tın miktarını tesbit etmektedir. 

• Hilaliahmer Cemiyeti 1 stanbul 
'""rkezinin muhtelif mıntakafarda bak
tığı yeremlilerin adedi iki yiirzü geçmiı· 
tir. Her veremliye günde üç yÜz yirmi 
vraın etle iki yumurta verilmektedir. 
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Ş EH i R HABERLERİ l 
öKONOMl 

Yumurtaların 
Kontrolü 
Komisyon te§ekkül etti, 

ihzari faaliyete geçti 
Yuıuuna ihraç talimatnamesinin tıı.t· 

biki dolayısile, faaliyet" geçmesi h':ıoımı 
gelen lııonb'ol komisyonu .-n teşd<
ı.ül etnDş Ye wari tekilde faaliyete geç 
mişt:iı-. 

Komisyonun reisliğine Tiirlrofü ı •. 
tanbııl Jubesinden Şd'ilt Safi Bey tayin 
edilmiıtir. Yumurta ihracatçıları na
ouna komisyonun mesaisine lbrahim B. 
iştirak edecektir. 

lbraiıim Beyin, daimi şekilde çalı
§llmrya.:ağından baıMederek istifa ede
ceği hakkındaki fayiabr yumurtacıla • 
rm odada yaptıkları '°" bir içtimada 
halledilnıqtir. Maamafih ticaret odası, 
yumurta tacirlerinin isteklerini iktisat 
vd<aletine bildirmiş, münavebe usulü • 
nün kabulüne imkan olup olmadığını 
aormuştur. Diğer taraftan, k.ontrol be. 
yetme y.ıminli eksper olarak 250 lira 
maaşla azadan Gani Bey seçı>1mi§tİır. 

Bu suretJe tamamlanan heyet, ihza. 
ri faaliyete başlamış, kontrol için laznn 
olan muayene aletlerini ve saireyi te • 
darike başlamıştır. 

Odada aylık toplantı 
Ticaret odası mecli•i aylık toplantı

nnı dün Habip zade Ziya Beyin riya • 
setinde yapmıştır. 

Bu içtimada, meclis intihabı hazır • 
lıklarile mEşgul olacak heyete Nemli za. 
de Mitat, Ziya, Hacı Recep, Gani ve 
Sadettin 'Beylerin seçildikleri hakkmda
ki Oclare heyeti karan okunmuş ve ka
bul edilmİftir. 

Bu arada, ruznamenin lan2iminden 
.ama geılen bazı evrak üzerinde görü • 
tülmüttür. En son olarak, lastik • de
ri meselesi için korn.isyon tarafından ha
z:D'lanan rapor tetkik oclilecekti. Aza • 
dan Rıfkı Bey, .-aporun çoğaltılarak 
dağıblmasmı teklif etti. Bu teklif ka
bul eclilmi§ ve içtimaa nihayet veril • 
mi§tir. 

Vehbi Beye ikramiye 
E•ki oda umumi ka.tibi Vehbi Beye, 

değerli hizmetlerinden dolayı 1500 Ji. 
n ikramiye verilmesi takan-iir etmiş ve 
bu hususta iktisat Yekaletine müracaat 
edilmifl:ir. 

Egede tutun piyasası hararetli 
Gelen haberlere ıröre, Ege mmtaka

ıında tütün piyasası hararetlenmiştir. 
Y alruz , O demiş mınta.kasında şimdiye 
kadar beş yüz bin kilo tütün satdmrş. 
ar. 

FioıtJar 50 - 60 erasmdadır. Jzmir 
lıavalisinde ıimdiye kadar inhisar ida • 
resi ve muhtelif kumpanyalar tarafın • 
dan yapılan miibayaa mıktan 5 milyon 
250 bin kiloyu bulmuştur. Umumi ..,. 
Ü! fiatı 65 - 100 kuruş ara.sındadD". 

Zeytin ihracatımız 
Bu yıl -ytin ihracatımız geçen se

neye niobeıle milhim miktar<la artmıı • 
tır. Geçen sene thracat miMan 50 bin 
kiloyu geçmezken, 934 yılı zarfında 1 
milyon kilodan fazla sevkiyat yapılmış
tır. Bunun 195 bin kilosu Bulgari ata
na, 500 bin kilosu Rusyaya, 600 bin ki
Josu da lskende.-iyeye gönderihnişıtir. 

Sovyet Rusyada işe konan 
sermaye 

Savyet Rusyada, heş senelik planm 
tatbikinden bugüne kadar menkul ve 
gayri menkul için konan se.-maye 32 mil 
yaı· ruble olarak tesbit edilmiştir. 

fabrikalara lazım olan iptidai mad
deler sıtoku 40 milyon rubleye varmış -
tır. Beş senelik plan mucibince ağır 
sanayiin bu seneki i.stilısa!atı 19 milyon 
ruble olacaktır. Bu miktar geçen yıla 
nazaran yüzde 232 nisbetinde bir fazla. 
lık göste!"ttlektedir. 

1 rlUH..:>A 1 ._ ____ _ 
(iş Bankaamdan alman cetveldir) 
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1 MAHKEMELERDE 

Yedikule 
Tramvay kazası 

Görünür köye klavuz • 
ıstemez. 

B'! resim üç g_~n euuel gene bu siilunda resmini bastığımız Boğazkesen 
"':!1desınde açık ~agır~ Ç-~~~un tamire baJJlandıjjını gösteriyor. Matbuatta gö 
rulen h~klı t".nkitlen b'?yle_ ıyı karşılayarak tenkide esas ol.an pürüzii izale 
ed".".l".rı takdır etmek. bır !"cd~ ~reudur. Umanz ki, bu hôdise bundan böy
lesı ıçuı de haklı tenkitlenn husnu telakki edilımesinde iyi bir örnek tutulur 

Gazinolarda 
Alaturka musiki 
Şehir meclisi resen kaldır
mağa salihiyattar mıdır? 1 

Musikimizde yapılacak ısl"1ıat için 
her tarafta hazırlddara devam edil • 
ımel<tedir. 

htanbul lronservatuvan da Anado
luda topl~ oı.duğıı halk türküleri ve 
~!erinden istifade için çalışmakta • 
ılır. A vrupadan yeni gelerek mütelıas • 
ou ta bekleıımelotedlr. 

MuMkideki ıslahat için hazırlıklar 
yapılnken alaturka mu•ikinin muhtelif 
mahallerde devam edip edemiyeeeği hak 
kında bir çok dedikodular vM'dır. 

Söyılendiğine göre, lstanbul şehir 
meclisine kazinolardan afaturka şarkıla
nn kaldırılmı>Sı içllt bir telclif yapıla • 
caktır. Ancak alaturlra mu~ikinin lmd
dınlaoağına dair henüz bir kanun çık • 
maılığından htanbul şehir mecli.ıinin 
buna resen lııarar veremiyeceği de söy. 
Jemnektedir. 

Dün bu hu.usta temas ettiğimiz a
lakadar bir zat vekaletten emir gelme
dikçe alatudca musikinin reımen me
nedilemiyeceğini aöylemi§tir. 

Tramvay ve elektrik şir
keti ile müıakereler 
Nafıa Vekaletile Tramvay ve elek 

trik Jirketleri araamda cereyan et • 
mekte olan müzakerat hakkında şir
ket hissedaı;larile tema• etmek Üzere 
Brükaele g.it.nı.iı olan Şirket umum ll\Ü 
dürü M. Hansens dün sabahki eksp • 
resle §ehrimize gelmiştir. Dün Metro 
hanında ~ket müdürleri arasında bir 
içtima yapılarak muhtelif i§ler görü
şülıniiştür. 

Nafıa Vekaleti ile şiricet arıuında 
yeniden ba§lıyacak müzakeratta ş.İr· 
ketin vasi &alahiyeti haiz olacağı ha· 
her verilıınektedir. Bu suretle yeniden 
talimat almak ve&ilesile müzakeratın 
aüriincemede kalma•ma mahal veril • 
miyecektir. 

Vapurcuların 
Yeni vapurları 
Şirket Triyestede ikı 
münasip vapur buldu 
Vapurculuk §İri<eti he~bına vapur 

satın almak üzere Manilyaya giden 
be yet, şeb.rimize dönmüştÜT. 

Pierre Loti ve La !Vıartine vapurla
rını almak için Ma.-silyada yapılan te
ına:s!ar m..is1wet neti.re vermediği için he
ye>t Triyesteye geçmiş, ve Lloyd Tries
tino kumpanyasile müzakerelerde bu • 
lunmuş.tu.-. 

Neticede bu kuınpanyaya ait (Bu~ 
garia) ve ( Kampedoglio) vapurlannm 
sırtın alınması tak81TÜr etmiştir. An
cak vapur beclelinin Clearing esası da
hilinde ödenmesi iıcap etmektedir. 

Bu hususta son bir anlaşma yapıla
cak ve yeni gemiler oıı beş gün içeri • 
sinde limanımıza ı:elecelderdir. 

Dön.., heyetin reisi vapurculuk şir
keti müdürü Sadık zade Mustafa Bey, 
dün kendisile görüşen lıir muhanirimi
ze şunları aöylemiştir: 

" - Şirket hesabına alınacak va
purlar için bir çok kumpanyaların tek
liflerini tetkik ettik. Marsilyadaki te • 
maslarmuz müsbet bir neti<:e vennedi. 

Lloyd Triesıtino'nun iki vapunınu 
abnak üzere T riyestede mutabık kal • 
dok. Alacağımız vapurlardan birisi 
3700, diğeri 3800 tonluktur. Şirketin 
ihtiyacını karşılayacak ıniikemmeliyette
dirler..,, 
Vapurculuk ıirketinin tonajı artıyor 

Diğer taraftan v.:ıpurcuJuk §İrketi 
müdür vekili Rıza Bey de, Clearing me
selesini halletmek üzer,. Triyesteye git
miştir. Orada yapılank temaslarla bu 
iş te halledilecektir. 

Y enıi alman gemiler dolayısile, va
purculuk şirketinin hi.ısesine nalıet e • 
den ton&j miktarı arta.:ek, mevcut hat
lara vapur İşletmek hakkı çoğalacak· 
tır. 

Kanunusanide, yeni hat taksimatı 
ya.pılıricen bu tonaj nisbeti de nazarı 
itibara alınacaktır. 

;r.-;ea:n' 
Sahibülhagrat! .• 

Yazımın btışma koyu bir arapça lerimize bakan biçarelerin hali ... 
yerleştirdiğim için belki dudak bü· Bence mabet, içinde yorgun gönül 
kecek: lerin, bezgin ruhlann dinleneceği, 

- Hala mı! akidesine göre dünya gailesini bir 
Der gibi yüzünüzü buruşturacak an unutup inandığı görülmez kud-

sınız. retle baş başa kalacağı bir yerdir. 
Fakat telaş etmeyin bımlar ar- Müslümanı da, katoliği de, orta-

lık göze çarpmak için başvurulan doksu da, protestanı da, musevisi 
reklam numaralarına benzedi. A • de, mecusisi de bunu ister. Mabet· 
merikada büyük iş adamlan rek • leri bunun için yapmışlardır. Müs
liimlarını plajlarda genç ve güzel lümanlar da mabede Allahın evi 
kızların bacaklarına yapıştınyor - derler. Bu evin ne kadar temiz, ne 
[armış. Bu bir düşüncedir ki şaka ha.dar tertipli olması lazımgeldiği-
götürmez, faydası olur. ni düşünün. Allahın eui. . • Orada 

ilk bakısta aykın ve garip gelen her halde bes yüz yıllık toz toprak 
şeylere ya~aş yavaş alıprız. Halkı içinde çürü,,;üş ayak kokulu halı
daima taze buluşlarla canlandıran lar, araları çamur, kir dolu parça 
iş adamları şöhretlerini kaybet • parça hasırlar görmek istemezsiniz 
mezler. değil mi? 

Bu sistemi tutanlar Amerikada 
cumhurıın başına geçecek kadar 
muuallak olmuşlardır. 

Fakat ben size ne servetten, ne 
söhretten bahsedecek değilim. 
Tam sahibülhayrattan, evkaftan 
bahsedeceğim. Evkafa ait yeni bir 
kanun layihasının Meclise geldiği
ni gazetelerde okudum. iddia ede
rim ki içinizde evkafla uzak yakın 
alakası olmayan yoktur. Ya evini· 
zin toprağı bilmem hangi padişa
hın vakfındandır. Yahut doğrııdan 
doğruya mülk :zannettiğiniz malı
nızda evkafın binde bir hiuesi var 
dır. Burası muhakkak böyle. 

Bahse girmeden maksadım bun
lardan şikayet değildir. O, hükii
metin evkafa vereceği idare fekli
ne göre bir yoluna girer. 

Benim her zaman gözüme çar· 
pan nokta mabetlerimizin acıklı 
halidir. Mabetlerimizin ve mabet-

Allahın evine hizmet eden ada
mın dilenci kıyafetli, yarı ~. nafa
kasını çıkarmak için çarşı pazar su 
taşıyan, ışportacılık eden bir za • 
vallı olmasına tahammül edemez· 
siniz değil mi? 

Hakkınız vardır. Fakat İfte bi -
:rim mabetlerimiz bu haldedir. (Sa 
hibülhayrat) lar belki iyi düşün -
müşler, para sar/etmişler. Fakat bu 
mabetler - açık söyliyelim ve söy
lediğimiz için kimsenin kızmama
sını isteyelim - bugün medeni bir 
insanın girip ruhunu dinlendiroce
ği, inandığı kudrete iman tazeliye
ceği bir yer olmaktan uzaktır. 

Madem ki evkaf hazırlanan bir 
layihadan bahsediliyor. Bu fırsat· 
la mabetlerimiz için de bir layiha 
mı, kanun mu, nizam nu ne liizım.. 
ıra hazırlansa isabet olur. 

Burhan CAHIT 

Vatman İsmail hakkında 
tevkif kararı verildi 

Evvelki gün Yedikulede vatıınan 
Arif Efendinin ölümile neticelenen 
tramvay kazaMDdan suslu vatman ıs. 
mail Efendi dün müddeiumuıniliğe 
tevdi edilmiş ve ikinci istintak daire· 
&ine sevkolunmuştur. ikinci istintak 
hakmi Mahir Bey suçluyu bizzat istic
vay etmiştir. lsmail Efendi hak.kında 
tevkif kararı verilmiştir. Bugün şahit-
lerin dinlenmesine başlanacaktır. 

Müşahedeye alınacak 
Kansını iğfal ederek para.sını do -

!andırdığı için Şükrü io.minde birioini 
öldüren şimendifer müstahd"41Jllerin • 
den lsmailin m.uhakeme3ine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiştır. 
Dünkü muhakemede müdafaa vekıli 
lsmailin tecennün ettiğini söylemiş, ba 
disede müvekkilinin uabiyele duçar 
olaralc tehevvüren bu suçu işlediğine 
dair C:e müdafaa şahiııleri ikame et . 
ımiştir. Muhakeme lsmailin müşahede 
aJtına alınması ve müdafaa şahitleri • 
nin celbi iç.in başka güne bırakıbrut
tır. 

Kendi caketini çalmış 
Dün müddeiumumiliğe Cevdet i" • 

minele bir adam getirilmiştir. Bu a -
dam garip bir şekilde dolandırxcık 
yapmak istemekten suçludur. Fakat 
suçu buif olduğu için müddeiunıwni· 
likçe salıverilmiştir. Cevdet itfaiyeye 
yazılmak iç.in Adapapzarından Jstan· 
bula gehniş, Sirkecideki otellerden bi 
risinde üç gÜn müddetle kalmıştır. 
Uç gün sonra Cevdet otelden çıkacağı 
zaman ceketinin çaJmdığmı i§Qa etmiş 
tir. Cevdet bu işaa ile kaJmamış, otel 
mü&tahdemlerinden Emine Hanmıdan 
şüphelendiğini söylemiştir. Bittabi iş 
po'lise aJuetmif, takikat başlanuf, fa • 
kat çalındlğı iddia edilen ceek:Uen e
ser bulunamamıttır. Bir aralık Cev -
detin kendisinden şüphelenmiş, üzeri 
aranmış ve çalındığmr idtlia ettiği ce· 
ket kendi belinde sanlı olarak bulun
muştur. Cevdetin bu qi panuı olma • 
dığı ve otel parasını venneoıek için 
yaptığı anlaşılmıştır. 

ö:çuler kanununa muhalefet 
Olçüler kanununa muhalif hareket 

etmekten suçlu Mu.sa, Ke<mk ve Ali 
efendilerin muhakemeleri birinci ce • 
za mahkemesinde neticelecmif, eüçÜ· 
nün d suçlu oldukları anlaşılmış, onar 
lira parpa cezası vermelerine karar ve 
rilmiştir. 

Muşamba hırsızı 
Çalıştığı yerden 3 lira kı:yınetinde 

bir muşamba çalmaktan suçlu Tevfi
ğin nuıhakeınesi dün Sultanahmet ikin 
ci ceza mahkemesinde neticelenmiş, 
bir ay hap&ine, bir ay emniyeti umu· 
miye nezareti altında bulundunıbna • 
•ma ve dört lira da mahkeme maarafı 
verme&İne karar veıilmift.İr. 

Çay parasından çıkan cinayet 
Usküdarda bir çay paru.ını öde • 

mek yüzünden araJannda çıkan kav
gada kahveci. Yaşan öldürmekten auç 
lu berber Hümünün muhakemesine 
dün Ağır cezada devam edilnıitıir. 
Berber Hüsnünün vekili Mustafa Nail 
Bey bu itin bir kavga yüzünden değil, 
bir kaza eaeri olarak öldüğünü öcldia 
etmiş ve bu hususla müdafaa şahitleri 
ri ;kame etmiştir. Muhakeme bu mü
dafaa şahitlerinin ve gelmeyen hukuku 
umumiye şahitlemun celbi için bir baş
ka güne bırakılmıştır. 

Sahte pasaport 
Karo! isminde ÇekC>SlovakyaJı bi • 

rinin sahte paoaport kullandığı anla
'ılmış ve hakkındaki tahkikat evrakı 
Adliyeye veııilmiştir. 

BELEDiYEDE 

Han ve otelleri 
Kontrol __ .,__ 

Bugünden itibaren dok
torlar teftişe başlıyor 
lstanbul belediyesi 1 stanbul civa

nnclaki h&n, otel ve h•mamlarm sııMll 
kontroluna karar vermi~tir. 

Bugünden itibaren lstanbulun bü • 
tün ka:zalanndaki doktorlar uanuııi ,.,. 
kilde iİ•tesİ mev<:ut bütün ban, otel 
ve hamamlarm lrontro'.una baflaya,ak
br. 

Bu ~i uaıumi mahallere ait ~<zam· 
nameye göre hareket etmiyenler 11ddet• 
le cezalandrılacak ve sıhhi esaslara 
cliikkat etmeleri bildirilocektir. 

Ehliyetsiz vatmanlar 
Evvelki gün Yedilmlede ....Kııa ge -

len mües•İf kaza üz.erin., lstanbul be • 
lediyesi tramVay §İrketindekıi ehliyet -
siz vatmanlar hal<kında şiddetli takibat 
yapınağa kanır vermi~ı. 

Belediye bugünden itibaren tram • 
Wl'J !irketi ..,.tmanlannı kootrola tab: 
tutacak ve dı)iye'l:sizlikleri aolıqııla'l • 
lan çalışmaktan mened,,.,ektiır • 

Devredilecek mezarlıklar 
Edirnd<aıııda Savaklar caddeıinde 

Rum mezariığı ismi il~ t""'MWD'! olan 
olan defne ait mabaUin kanun URicibin-

3 

'~·~~ı 
Birinci esir 

Şu Amerikada dalavere ile yakala
nıp ta satılığa çıkardan Çinliler lilui
mi hayli kurcaladı. U:z.erinde durdum 
ve düşündüm. Esarete, insan ticarett
n~, kadın ticaretine karşı bu kadar, 
§ıddetli tetbirler alındığı bir sırada 
bir takım adamlann buna cesaret eda, 
bilmeleri hakikaten şayanı hayret de
ğil mi? 

Hayreti en yüksek bir ülkü ola • 
rak kabul ettiğimiz bu de ~irde nasıl 
oluyo_r da "İ?5~" çanak ç< mlek gibi, 
ot mmder gıbı, ll.anape giı i bir mal 
telakki ediliyor ve sa.tılı;, J çıkanb. _ 
yor? 

Haddi zatında çok ôdi olan bu h• 
reket, insan/an tabiatte meknuz bulu
nan ve esarete müteueccih olan b.r ka 
biliyeti tebarüz ettirmek itibarile çok 
mühimdir. 

Hürriyete arısayan insanlar her ,,..._ 
dense daima esareti de aramıflcr oe 
onda bir zeuk duymuılardır. Meı:!eni 
ve içtimai kanunlar, ni%cmnlar, bu :·ıua 
en bariz; bir delili değil midir? 

Bu itibarla mesela kadın< • eğer t.., 
bir caizse - erkekten daha çok mede
nidir. Çünkü erkekten daha ziyade 0o 

sirdir. 

' 

Kadınlan itak etmek için yapılaıı 
mesai ne olursa olsun, kadın da~ 
bu meukii muhafaza etmeğe mah • 
küm kalmaktadır. \ 

Herbert Spenser esareti tetkik ef.. 
tiği zaman bunun köklerini yamyam
lıkta bulmuştur. Eaki devirlerde ,..,._ 
yamlar düşman kabileyi yendiklm -
man aldıkları esirlerin bir çoğunu yer 
ler ue yiyemediklerini de ileride istih
lak etmek üzere saklarlamıış. Tabii 
bunlar içinde kadınlar da """'1Zf· Ve 
bu kadınlan kesmedense zevkleri içiıa 
kullanmağı tercih ederlermif. Onun 
için kadınlar ilk defa "esir" obnuflar-
dır. 

Fakat bu esa.-et bugün tamamila. ' 

bitmiş değildir. Vakıa muasır medeni· 
yetimizde kadına birçok haklar ueril
miştir. Fakat ne de olsa euli kadının 
kocan lehine terkettiği bir takım hak· 
lar uardu. Bunların en ba§Ulda ismi 
gelir. Euli kadın ismine bile sahip de- ı 
jjildir. Çocuğu bile babasının i&mini 
almağa mecburdur. Cemiyet içinde . 
bir takım işleri yapıp yapmama/fi ko
casının ica%etine bağlıdır. 

Vakıa kansının sözünden çık
yan, onun her emrine itaat eden kıh.
bık erkekler de yok değildir. Fak<ıe 
bunu, kaidenin bir istisnası olarak ha.
bul etmek liizımdır. 

Bütün bu kayıtlan ıslah etnıek ue 
kadına izdiuaç müessesesinde erkekt.. 
müsauatı temin eylemek kabil olsa bi· 
le gene kadının "eşarete'' olan inhi
maki muhtelif uesilelerle tezahür ede 
cektir. 

Bunun en başında mesela moda """" 
dır. 

Kadın ne yapsa bu moda denilen 
.zincirden vücudünü hurtaramıyacak .. 
tır. Ve hatta z.erafet tektinıül ettikçe, 
elbiselerde renklerde, hatlarda yeni 
yeni değişiklikler hasıl oldukça kadı
nın bu uasfı daha ziyade tebarüz ed .. 
cektir. 

Kadın modaya o kadar merbuttur 
ki bu efendisine hizmet etmek için en 
seugili kocasile kavga etmekten bile 
çekinme.:. 

Yazın bilmem ne renk pijama mo
dadır. Onu ister, kışın mini mini ka.
dife bereler modadır; onu ister. Kürk 
ister. Rop İster elbi&e ister. Ista, dl.,.._ 
Çünkü moda denilen "efendi" bana 
emretmektedir. Kocasının bu huaıut..
ki arzusu sJırdır. 

Fakat kadmlan bundan dolayı mrt· 
aha:z;e edemeyiz. Çünkü maalesef ka· 
dının da fevkinde bir esir vardır. O 
da erkektir. Çünkü erkek kadının mo 
daya karşı olan esaretini tatmine hiz.. 
met etmak mecburiyetindedir. Kadı • 
na hı-ıet etmek mecburiyetindedir. 
Veltasıl hürriyet denilen §ey bir dai
rei a.sidedir ki daima hareket ettiği 
noktaya gelir. 

Ve mutlak hürriyetin olmadığına 
bu bir misaldir. 

Mümtaz FAiK 

Roman yadan 
Gelen muhacırlar 

Sayısı ş:mdiye kadar 
otuz bini geçit 

R-yanın Köstence limanında 
birikmit olan 200,000 kadar muhaci
rin memleketimize t&§IDlllalan bitmek Ü· 

zeredir. 
Son olarak Köstence limanında 

2500 muhacir ''ardır. Bunlar, limanı • 
mızdan gönderilecek büyük bir Türk 
vapurile getirilecektir. Vapur, bw kaç 
güne kadaı gönderilecektir. 

Gelecek muhacirlerin çoğu Mersi • 
ne, bir kısmı d~ Teı..;.doğma yeri~ • 
rilecektir. 

Bu sene şimdiye lı:adar Romanya.dan 
keneli i.st.oderi ile gelen muhacirlerin 
•YlS• 30 binden fazladır. 

Muhacirlere ev yaptırılacak 
TNl<yaya yerlettirilen muhacirlere 

yenMlen evler yapbrılmaktachr. Yer ve 
kereste bükı'.imctten parasız olarak ve -
r-ihnektedir. 

Halen Mersi<ııle 2500 meh-e miikfıbı 
ke.-este bulun."11alI'tadır. Bu keresteler 
bir vapurla T ekirdağma getirilecektir. 

cc belediyeye ait olduğu anlaşılmu .ır. 
Belediye mezarlıklaT müdürlüğÜ bu 

yerin lstanbul belediyeıine devri içir. la· 
zım ge)en muameleyi ikmal etmel :-1.c .. 
dir. 

Mezarlık civar halkının ihtiyacına 
göre ıslah edilerek a .. i şekilde ha,.,la
oacaktır. 



ı iktisadi bahisler 1 1f Öz dilimizle :
1 
Öz Türkçe ile ._ ________ _,J Bilmecemiz 

Almanya ile Klea-
ehemmiyeti • • 

rıngın 

1 
Hükumetimiz memleketimizi ik

tisadi buhrandan kurtarmak için 
vatanımızı sannyilettirmekle bera· 
her, diğer memleketlerle muvaze· 
ne esasına müstenit ticari anla.tını
lar yaptı. Bu yüzden ihracatımızın 
büyük kısmını emniyet altına al· 
dı. Artık klearing, gayesi serbest 
ticareti ve serbest mal mübadelesi· 
ni teşkilatlandırmak olduğu için, 
iktisadi devrin en uygun bir tedbi
ri oldu. Zira bizden az mal alan 
memleketlerden, biz niçin çok ala
lım? Bu hususa yalnız miaal olarak 
zikretmek isterim ki: her memleke
tin yavaf yava9 tatbika koyulduğu 
lı:endi kendine yetme siyasetinin 
başlangıç senesi olan 1930 da, ls
viçre bize 3 milyon liralık mal sat· 
tığı halde, memleketimizden an· 
cak 70 bin liralık mal almıf. Bun· 
dan maada, daha bir kaç memle
ketle ' de BfBğı yukan ayni nis· 
bete benziyen mübadelede bulu· 
nurduk. Tabii umumi vaziyet baş· 
lıca alıcı memleketlerle böyle olma 
malda beraber, gene tediye muva· 
zenemiz aleyhimize kapanıyordu. 
Fakat bili.hara, bunlar da yeni açı 
lan milli iktisat devrine göre ha
reket etmeye mecbur oldular. lhti. 
yaçlarrnı mümkün olduğu ka 
dar kendi zirai ve sınai va 
sıtalarile temin ebneye çaJq. 
tılar. Ancak iıtihsal ede • 
medikleri maddeleri hariçten getir., 
meye razı oldular. itte o zaman, 
sırf bu yüzden, ihracatımız enditeli 
bir vaziyette azalmıttı. Halbuki İt· 
halatımız o nisbette dü,memit idi. 
Zaten de düsemezdi. Zira medeni· 
!etmeye azm~tmi' bizim gibi bir 
milletin, hariçten getirmek mecbu
riyetinde kalmıt olduğu bir çok 
aanayi mamulatı vardı. itte bu 
yüzden de, ticaret ve "; tediye mu· 
vazenemizde hasıl olan açık, tehli
keli bir surette paramızın kıymeti· 
ni dütürmeye ba,laınıttı. Bunun 
üzerine diğer sahalarda olduğu gi
bi, iktisadi sahada da hükiimetimİ· 
zin münasip tedbirleri tatbik edil· 
di. Bu meyand!, milli sanayiin in· 
kişafına hız verilmekle beraber, 
klearing tedbiri ile memleketin 

Ucuz giyinemeyoruz! 
Paramız sağlam ve tutunmuş pa· 

raların başında geliyor. Alıcılık de. 
ğeri (J) yüksek paraların içinde, 
belki de birinciliği kazanır. 

Bir aralık 1200 kuruşa kadar 
yükselen lngiliz lirası, pmdi sa
nırsam 600 • 650 arasında •.. Demek 
yarı yarıya düştü. Bu böyle oldu
ğuna göre gerek değil mi idi ki bir 
çok giyim nesneleri de dü1sün? •. 

Ama, görüyoruz ki hiç te öyle 
değil. 

Yağ, pirinç, yumurta, et, balık gi 
bi başlıca azık (2)lar, bizi aızlan· 
dıracak kadar yükselmediler, üste· 
lik geçen yıllardan çok daha afağı· 
ya d Üftüler. 

Fakat, iistbllf için verdiğimiz pa
ra, neyse, gene o ..• 

Sözgelifi, bir kat boybaf (3) en 
Qfağı 30. 40, bir çift ısmarlama 
ayakkabı en Qfağı 8. 10 liraya çı· 
kıyor. lfçi gündeliklerinin bu ka
dar ucuzladığı yıllarda, en kötü 
terzi, 15 lira almadıkça kumelf<I 
makas vurmuyor. 

Yirmi kuruşa karın doyurulduğu 
giinlerd e beş kurufa bir şişe su İÇİ· 
yoruz. Kahvenin kilosu 200 iken 
bir fincan kahve, beş kurufQ idi. 
Şimdi kahve yüze, doksana düştü. 
Fakat kaynamış kara suyun linca
m gene beş kuru, ... 

Arada öyle bir ölçüsüzlük var ki 
J • • , aeyme gıtsın .•• 

Okka ile kilo arasındaki değişik
lik te üste caba-. Bir aralık, kent 
(4) kurultayında (5) bu işi kur
calayanlar olmuftU. Sonra, ne oldu, 
bilmem. 

Okkastm (40)a alclıklanmız için 
de bugün kilosunu (45) e aldıkla.
nmız az cleğilclir. 

Bunun önüne geçmek için, yeni
den ağış (6) var mı, yok mu diye 
komuyonlar kurulup, yıllarca süre· 
cek arllJtırmalar yapılacaksa, ben 
kenclimce bunu sormaktan vazge· 
çerim. Ağı,, araştırma istemeyecek 
kadar açık, hem ele apaçıktır. 

M. SALAHADDiN 

( 1) Alıctlık değeri - iştira layıneti 

(2) Azık - gıda (3) Boybaş - elbise 
(4) Kent - Şehir (5) Kurultay - mec
lis (6) Ağış - ihtikar. 

döviz kapısı sıkı kontrol altına a- SPOR 
tındı. 

ihracatımızın memleketlere göre Voleybol birincilikleri 
dağıltındaki hisselerin en büyü. Voleybol ve basket1>ol heyetinden: 
ğünden biri Almanyaya isabet et· 9.11.934 cuma günü Galat.uaray 
mektedir. Kartılıklı muvazene e- lokalinde yapılaaıık resmi voleybol bi. 
sasına müstenit itilaf her iki mem· rincililden' 
le ket için ileri de en parlak netice· Istanbuhpor · F enerbahçe aaat 17 
leri verecektir. Almanyanın tedi- hakem Feridun Bey, Galatasaray • Vela 

Ye üvazenesindeki ba.tlıca açığı, aaat 17,30 hakem Rıdvan Bey. Vaktin· 
de sabada bulunmayan taknnlar bük. 

bilhassa mensucat ham maddeleri men mağlup addoluııacaklardır. 
ile, gıdai mevat ve muhtelif yağla· .......... -------..-c~""~"""",......,......, .. 
rın ithali teşkil eder. Buna da se
bep, arazisinin azlığı ile iklim sı
cı.klığınm kifayetsizliğidir. Alman 
ya, pamuğunu Amerikadan ve in. 
giltere imparatorluğuna mensup 
Mısır ve Hindistandan almaktadır. 
Yapağı ihtiyacının büyük bir kıs
mını da gene lngiltereye merbut 
olan Ostralya ve Kap müstemleke· 
sinden temin etmektedir. Buğdaya. 
gelince, bunun da kısmı azamını 
gene lngiltereye ait olan Kanada· 
dan ve Amerikadan ithal etmekte
dir. Bunlardan batka Fransız ve 
Belçika müstemlekelerinden celp 
eylediği bir çok maddeler de var· 
dır. Bu itibarla Almanya bu dört 

MHli tefrika: 7 

Birden kafasında bir tilllfCk çak
tı. Gelen bir fikre balmumu yapıf· 
tırır gibi sol elinin orta parmağını 
iki k8'ının arasına dayadı. Bir iki 
saniye kadar dü,ündü. Sonra i.ni 
bir kararla kapının tokmağını çe· 
virdi. Paldır küldür odaya daldı. 

idare memur ayak ayak üstüne 
atmı,, fasır fosur sigara içiyordu. 
Nazmi hızla içeriye girince baskı· 
na mı uğradık gibilerden telatla ye 
rinden fırladı, masasının üstünde 
duran bir banknot destesini kapma· 
sile çekmecesini kilitlemesi bir oldu 
Bu hareket ağızlığındaki sigarayı 
yere düşürmüttü. Genç alaylı alay· 
lı gülerek; 

- Bu ne el çabukluğu! Bu ne 
sürat a Tahsin Bey! - diye söy · 
lendi - Yan!{ından mal mı kaçı
rıyorsunuz? Bak hele ... Yanar siga· 
rayı yere atmı,sınız ... Biraz dikkat· 
li olunuz a beyim, halıyı yakacak· 

memleketten çok mal aldığına mu· 
kabil, onlara nisbeten çok az sa
tabilmektedir. Hem ne satacaktır? 
Sınai mamulatı mı? Bu 4 memleke 
tin her biri, birer cesim sanayi 
memleketidir. Hatta Amerikanın 
fabrikaları Almanyanınkinden da 
ha bile büyüktür. Nitekim bu 4 
memleket Almanyaya sabtlarına 
mukabil değil ondan sanayi ma· 
mulatr almak, hatta harici piyasa· 
da bu gibi maddelerin sürümünde 
Almanyaya deh,etli rekabet bile 
yapmaktadırlar. 

KumQf sanayici 
Dipl. Kim. Hayri SVREYY A 

Müellifi: Nazmi Şehap 
smız. 

Ve iğilip almasına meydan bırak· 
madan ilerledi, üzerine bastı: 

- Vay vay vay! ..• Ucu yaldızlı 
bir sigara. .• Tahsin beyciğim ne olu 
yoruz? Birinci nevi nenize yetmiyor 
sizin? 

Sonra sanki farkında değilmit 
te birdenbire gözüne ilifmif111İf gi· 
bi irkilerek; 

- Aman hocam ... - dedi - siz 
burada mıydınız? Terbiyesizliği· 
mi affetmenizi rica ederim. Defte· 
ri imza etmeğe gelmittim de ..• 

Mecelle hocası orta Yatlı bir a· 
damdı. Bu laubaliliğe biraz tutu· 
!ur gibi olmuştu ama belli etmedi. 
Kırçıl sakalını sıvazlıyarak biran, 
"sana ne deyeyim?., gibilerden 
ona baktı, acı acı gülümsedi: 

- Evet evladım, buradayım za
hw ... Ama unutmayınız ki her sa· 
bah ta beni burada bulmak müm· 

Bugün bilmecemizin son günüdür. 
Müddet bu akşam saat 18 e kadardır. 
Doğru halledenler amsmda çekilecek 
kur'a neticelerini, bilmecemizin balle
dilmi§ şekli U., berabet' yermki nüa.lıa• 
mızda bulacaksınız. Yarın ayni za. 
manda yeni bir bilmece daha takdim e
deceğ~ . . .. 

Osmanlıca ı.a.-,ılıldannı yazdığımız 
kelimel ... in öz türkçe mukabillenni ,ek. 
limiziın boş hanelerine yerleştirerek ke
sip (Milliyet bilmece memurluğuna 
gönderiniz. 

Doğru halledenler arasında kur'a 
çekiyoruz ve kazananlara hediyeler ve
riyoruz. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H. 
11 

Yeni bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 :•ı 1 1 1 ı•ı 
I• l•I l•I 1 

1 1.1. 1 1 1 1•1 
1 1 1 ,., 1 l••,•I 

iı•: ı•I 1 l•l•I 1 I• 
1 ! 1• 1•1 1 l•I 1 1 

•I j 1 l•l ,•ı 1 1 ı• ., 
1 1 1 l•I ı•ı 1 1 

1 1•1•1 1 1 1 I•.• -i. 1 1 1 l•l 1 1 i 
u.. •I 1 •1 1 l•I 

Soldan sağa 
1 - Dünya (4). Han, ziraat (4). 

1 

2 - Bir mevsim (3). Asmaktaıı e • 
mir (2). Cephe, kırmızı (2). 

3 - Beyaz (2). Tel.<aiit (S). 
4 - Bat ( 4). Bey(IU' (2). 
5 - Ceonır, kabramaıı(2). Yan. (2) 
6 - Rept, telııraf (3). Nota (2). Hıd 

rabıtası (3). 
7 - Biz deiil, onlar da değil (3). 

Zat (3). 
8 - Mecburiyet (4). Mevce, taı ıu. 

rmb11 (3). 
9 - Metaid<at (2). Abuı (4). 
10 - Valide (4). Cazibe, iıtira (4). 
11 - Fert (3). Ayı yuvası (2). No • 

ta (2). 

Yukardan aşağı 
1 - Kadem (4). Arb (3). 
2 - Vazife (4). Rüzııir (4). 
3 - Ahbap, akıl (2). Dal yavruıu 

(5). Beyaz (2). 
4 - Sonuna bir (L) koyarsanız çın· 

!ar (2). 
5 - Nota (2). Türkü (4). 
6 - Mezraa ( 5) • Ben değil, o dep 

(3). 
7 - ihtiyar (4). Nota (2). 
8 - Meıih (3). Berf (3). 
9 - Bir meyva (4). Rabıt edatı (2). 
10 - Amme, halle (4). 
11 - Mmedil (4). Pi.tan (4). 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18 Almanca dera. 18,30 Pliık ile or• 

keıtra eaerleri. 20 Sıhhiye V ek&leti 
namına konfera.na. 20,20 Ajans haber 
!eri. 21,20 Ajans ve boraa haberleri; 
21,30 Orkestra, radyo ve tango ve caz 
orkestra lan. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18.35 Danı muailı.iai. 19,30 Derı 20 Çia ıe

ne orkealraaı refakatile Macar ıarlulan, 21 
Musaabe, 21,h30 Mathiaa kiliıeeindea nakil, 
22,20 Müıahabe, 22,35 Plak. 22,50 Haberhıır, 
23,40 Piyano koı:ı.aerı, 24,.20 B.achman a.aloa 
kuinteti. 

823 Khz. BUKREŞ 364 m.: 
13-15 Gündüz ploik neıriyat, 18 Hafif mu

siki, 19 Haberler, 19,15 Neı'eli muaiki ..,. po
püriler, 20 Uni•eraite, 20,35 Bükreı operaaıu
dil.n naklen bir- opera ternaiH. 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
18,30: Viyan.a ıarkılan. 19: Eaki baı•ekil 

Streeru Vitı:in iktisadi konferansı. Muhtelif 
20,50: İran ı•iri ve muıan.nUi Firduarnin ölü
münün birinci yıldönümü münaaebetile neıri
yat. 21,15: Holzer idaresinde orkestra. 23,10 
Alı.tüa.lite. Haberler. 23,50: Bach'in taıunmıt pi 
7ano •• orı harçları. 24,30: Dana musikisi. 

Dr. A. KUTIEL 
Karak&y T opçuJar caddesi No. 3 J 
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kündür. Arzu eden bulunuraa derı 
okuturum. Sanatim muallimliktir. 

Yüzünde hüzünlü bir eda vardı. 
Biçimi eski bir refaha deli.let eden 
çoha li.tasınm havı yeryer dökül· 
müftü. içinde penbe renkli, 10f bir 
ikinci lata görülüyordu ki, kenarla· 
rı yıkana yıkana a,1DDUf ve dikit 
yerleri püsküllenmitti. Ayakların
daki luatrin kalotlann her tarafı 
çatlamıf, harap bir eski konağın 
tavan tahtaları gibi aralıklarunıt
tı. Hani nerdeyse bir gün yolda 
giderken dağılıverecekler, efendi 
hazretleri caddede mestle yürüme
ğe mecbur kalacaklardı. 

IJare memuruna baktı. O iki 
dirhem bir çekirdekti. Müthit bir 
yokluk içinde kıvrandığı anl-.ılan 
fU ilim adamının boynu bükük du· 
rutunu zerre kadar omursamıyor· 
yordu. Golba verdiği cevaplarla va 
zifesini bitmit addediyordu. Küs
tah bir tavır takınarak kalın bir 
defteri Nazminin önüne itti; 

- imza ediniz!.. - dedi -
Cebinden güzel bir mürekkepli 

kalem çıkaran genç, masaya yak· 
!attı. Üzerinde "kimya dersi., yazı· 
lı bir sayfayı açtı. Bu sayfa günle
re taksim edilmi,ti. Bir gün evvel· 
ki tarihin hizasına bir nazır azame· 
tile imzasını kondurdu. 5onra def
teri karı-tırdı. Mecelle dersine a-

• u • L.o"l'&""'" .. ...,.,:.t., ..... 

Sporculara 
Yapılacak ilk yardım 
Her hangi bir azanız incinir veya e· 

zilirse, Sloan'ı l..ıiniment aayesinde ağ· 
nsı derhal ııeçer. incinen veya ezil:n 
mahalli illrin kuru olarak ovduktan IOD• 

ra, avcunuza koyacağınız bir miktar 
Sloan'ı Liniment ile yavq ,. ... , ,.._. 
nuz. Sakın ovmayınız. Derhal ağnnız 
teskin olunur. Ağrı kanın incinen ma .. 
halle hücum ebnesinden ileri gelir. Sin
an'• toplanan kanı deverana icıbar eder 
ve bu suretle kan toplantısını dağı. 

tır. Yeni kan beyaz hüceyreleri alıp gö
türür, zedelenmiı nesiçleri yeniler. Ve 
ağnyı da durdurur. Sloan'• sinirleri 
teskin eder, şize bir zindelik verir, de
rin uyumanızı ve tamBı!ıİle rahat etme. 
nizi mümkün lalar. Hemen bugiinden İ· 
tibaren bir ıişe Sloan" alınız ve bu SU• 

retle her ihtimale kartı daima tedbirti 
bulununuz. 

SLOOAN'S 
LINIMENT 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TİYATROSUNDA 

Saat 20 de 

MADAM 
SAN JEI 

Komedi 3 perde 

ve bir başlanııı~. 
Yazanlar Vıiktoryen 
Sardu ve Emil Mora 
Tercüme eden Seniha 

Bedri H. 

fııın•uı 8ıliaiılftl 
$~hirTiıJatrosu 

111111111111111 

llt.Jll 

8263 . .. .. 
El.ki Fransız Tiyatrosunda 

Bu akf8D1 saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann Strau .. 
Tercüme eden: Ekrem Rqit. 

fiyatlarda büyük tenzilat 

YENi NESRIY ATı 

Yeni Adam 

• 8356 

(Yeni Adam) mecmuasının 45 inci 
nü.hası intişar etıniştir. Bu nüsha fev· 
kilide olarak yalnız radyoya tahsis .,. 
dilmİftir. lçinde müfit makalat var
dır. Tavsiye ederiz. 

Fotoğraf haberleri 
F otograf haberlerinin ikin<:i sayası 

yüze yak,n Türkıİye ve dünya hadisele
rine ait en son resimler ile çıkb. 

Bu aayıda musiki inkilabına ait en. 
teressan bir yazı ve bir çok fotograf • 
lar vardır. (Fotoğraf haberleri} mec
muasını karilerimize tavsiye ederiz. 

Istanbul ikinci icra memurluğun. 

dan: Bir bor9tan dolayı haezedilıniş otan 
150 paket muhteliE cins lspanyol yünü

nün paraya çevrilmesine karar verilmİf 

olduğundan 12-11-934 pazartesi günü 
saat 16 dan itibaren Beyoğlunda istik. 
lal caıldesXıde 242 No. lu dükki.n önün
de birinci açık arttınna ile ıatJlacağın. 

elan talip olanların mabnllincle memuru
- müracaatları ilan olunur. ( 4559) 

it sayfayı buldu. On iki haneye ay
nlmıt olan bu sayfa hattan bata 
boftu. Anl .. ılıytırdu ki son ay için
de bu dene bir defa bile gelme
mifti. Bir yıldınm ıüratile bOf ha.
neleri imzalamağa başladı. Bunu 
güren idare memuru çılgın gibi 
haykırdı; 

- Carumıne oluyor? ne yapı
yorsun? 

- Ne yaptığımı görmüyor mu
IUll? Devam defterini imzalıyo
rum. 

- Ama gelmediğiniz günleri de 
imzalıyorsunuz. Buna hakkınız 
yoktur. 

- Orası benim bileceğim it··· 
- Ali.... Fakat timdiden söyle-

yeyim ki bu imzaların kabul edilip 
edilmemesi de idarenin bileceği it
tir. 

- Niçin? Siz bu imzaları kabul 
edeceksiniz Ttahsin bey ••• 

- Evvela hocamın parasız kal
maması için .•. Ve sonra unutmama
lısınız ki imtihana girmek devam 
günlerini doldurmağa mecburum. 
Binaenaleyh imzalar kabul edile
cek Tahsin Bey! 

- Görürüz .•• ben de efendi haz
retlerine üardım etmek isterim a
ma, bu kadarına gücüm yetmez. 
Müdüre ne derim ben sonra .. ? 

- Hiç bir fCY demezain .•• Zaten 

Bu akşam S A R A Y sinemasında 

MULEN RUJ 
Cazip ve musikili komedisinin ilk 

iraesidir. 
Oynıyanlar: 

! CONST ANCE BENNET 
Franchot Tone ve Tullio Carminati 

NEŞE • EGLENCE - ŞARKILAR • DANSLAR - 200 MÜZİKHOL 
ARTİSTİ. 

İliveten: Renkli Silly Senfoni (Böcek mubarebeıi) Deni• İlahı ve 
Fox Jurnal. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden 
Vilayetimiz dahilinde aşağıda gösterilen mekteplerde 

Millet dersaneleri açılmıştır. Taliplerin Mektep İdarelerine 
müracaatları ilan olunur. · , (7535) 

Dersanenin 
bulunduğu mektep 

İstanbul 3 v~~ü mektep 
,, 
" 
" 

7 
35 
36 

,, 37 
Beyoğlu 29 

.. 43 .. 45 
Üsküdar 13 

" 
ıs 

" 
23 

" 
27 

" 
28 .. 34 .. 40 

" ,, 
" ,, 
" 

" 
" .. 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 

Adresi 
Kadirgada 
Süleymaniyede 
Eyüp Rami 
Eyüp 

,. Defterdar 
Taksim Parmakkapı 
Telgraf sokak 
Şişli 
Kuledibi 
Kısıklı 
Toptaşı 
Atlama tl1§.I 
Beylerbeyi 
Çengelköy 
Anadoluhisan 
Beykoz 

Selimiyede Askeri Satın 
alma Komisyonundan: 

1 - Haydarpaşa Haataha nesi ihtiyacı için 11788 kilo yo
ğurt açık eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan i· 
hale günü olan 25 - 11 . 934 Pazar günü saat 14 de isteklile
rin teminatlarile birlikte Seli miyede Askeri satmalma ko • 
misyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2 - Arzu edenler daha evvel şartnameyi komisyonda gö-
rebilirler. (7496) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 
Muhammen bedeli 

Lira 
AKSARAY: Çakır Ağa Lang a mahallesi

nin Langa Caddesind e 47 No. lı 
kagir dükkanın 4/5 hissesi. 

720 Mübadil 
bpnosu.ile 

FERİKÖY: Birinci Kısım ma hallesinin 
Baruthane caddesin de 36 ve 36/1 
No. lı hanenin yarı hissesi. 

Yukarıdaki mallar hizalar mdaki laymetler üzerinden 2s. 
ı 1 - 934 Çarşamba günü saat 12,30 da açık arttırma suretile 
sahlacaktır. İsteklilerin muha mmen bedelin yüzde yedi buçu• 
ğu nisbetinde pey akçelerile müracaatlarL (B) (7430) 

Deniz Levazım Satınalma -
Komisyonu Reisliğindenı 

63 ton Yerli kok kömürü: 12 . lkinciteşrin • 934 Pazarte
si günü saat 14 de pazarlıkla. 

8000 kilo Arap sabunu: ,, ,, ,, 
,, ,, saat 15 te pazarlıkla 

Deniz Levazım Deposuna lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarları yazılı iki kalem eşy a hizasında yazılı gün ve saat • 
lerde pazarlıkla almacaktır. Şartnamelerini görmek İsteyen· 
ler her gün ve pazarlığa girec eklerin de o gün ve saatlerde 
Kasnnpaşadaki Komisyona müracaatları. (7418) 

matlup <dan budur. 
- Açık veririm Nazmi ••• 
- Vermezsin vermezsin... Ben 

bilirim seni. .. 
Nazmi, defterin başka sayfe.lan

na da üçer beter imza serpifclirdik 
ten sonra mürekkepli kalemini ka
padı. Cebine yerlettirdi: 

- Şimdi ••• - dedi - Uçlan ba
kalım paraları... Hoca bu aylığı 
m olsun tamam almalıdır. 

Gözlerini idare memurumun göz 
!erine dikmitti· Ustura gibi bir teh
dit parlıyordu bu gözlerde ... 

Ve .•• idare memurunun kımıl
danmadığını görünce yanına yak-
1-.tı; dudaklarını kulağına dayadL 
Son derece hafif bir sesle, adeta ne 
fı:s alır gibi; 

- Canım, - dedi - inat etme! 
Geçen ay yaptırdığın mufllJDlllal.a· 
rın faturasından indirirsin. 

Memur sinirli bir hareketle ta
bakasını çıkardı. Bir adım geri çe
kildi; 

- Olmaz ..• - diye homurdan
dı - hem o nasrl laf? 

- Nasıl laf olur mu? Devam 
müddetini dolduramazsam imti· 
hanlara giremem. 

- Tabii giremezsin! Girmeye· 
cebin zaten. 

- Oldu mu ya? •• Ben bu sene 

diploma almak istiyorum. 
Ve gene kulağına Yan&flı, haf' 

ladı fıslamağa. •• 
- Tüccar Vecihi beyden aldı

ğın kalorifer komisyonu da kifi 
gelmez mi denin? 

Neler de biliyordu. idarenin bG
tün 11rlarının öğrenmifti galib
Maamafih memurun usturuplu ya' 
tığı bu dalaverelerden bir korkusu 
olmadığı anlqılıyordu. Zira canı
nın ırkıldığı suratının renkten reO" 
ge giritinden belli oluyor; fakat 
yelkenleri bir türlü suya indiremi· 
yordu. Hatta bir aralık bu çapk:ııl 
genci kolundan tutup kapı dıprı 
etmek ister gibi bir harekette buluO 
du. La.kin Nazmi tuttuğunu ko • 
loy kolay bırakrra benzemiyordu· 
Bamtelini bulmakta gecikmedi •• 

- Ya üzüm incir ~esikalanıun 
geçen ay yedi ·buçuktan ıatıldığı:nt 
müdür bey duyacak olursa .•• - di-
yecek oldu - ne dersin? 

itte bu son sözlerin bir yıld~ 
tesiri oldu. idare memuru göğsünll 
manda toslamıt gibi zıplaya zıpla· 
ya geriledi ve boğuk bir sesle; 

- Seninle b-.a çıkılmaaa.az 1 _.... 
diye bağırdı - of be! Şeytan ııı•· 
sın, nesin? 

- Bitmedi· 



........ ___ - -- ..... J. 

MÜTEFERRİK HABERLERl 
A.RJFTE 

:kteplerae 
ıtapsızlık 

aa.rif idaresi yapılacak. 
muameleyi 

ııı, V ckalettcn sordu 
't ltıekteplerin ilk sınıflarında ha 
ap tedarik edilmemiştir. Mektep 

~ılalı bir buçuk ay olduğu halde 
· ~ tedarik edilmemesi Maarif 
• Yetinin na.zan dikkatini celbet· 
e llldr.teplere verdiği sıkı bir e • 
~ her talebenin mektep kitabını 

efnı.esini bildirmip.ir. Ancak ls 
......... ,. kitapçılar bu kitapların 
ij t ?hnadığmı ve yeniden basıldı· 
. Otiye aünnekıte oldukları için 
}sıı.tetkikata bll§lanmıştır. Oğ • 
~llll>ize gÖR birçok kitapçılar /f 'Vekaleti tarafından kitap u ... 

, apıJırken ne mikdarda kitapları 
.. l<>rulduğu vakit yekünlarmı 

• ~"'!ererek kıitaplaımıın listeye it
i teınin etmqlerdir. Fakat bu ki-
1a_;da o nisbette kitap olmadığı 
"- ıınevcut kitaplar bir hamlede 

111 
tır. Kitapçılar gelecek aene 

11_~eıp ıkitaplarmdan bilhaaaa kı· 
·~ vekiletçe tabetıtirileoeğin.İ 

..,,.. için yeniden kitap ta bas • 
,.....,..._~ırla:r. Maarif müdüriyeti vd<i-

llıiira.caa.t ed.,...,k bu hıduata ya • 
llnuameleyi aormllflur, 

uO.niversitı idare heyeti 
~"ersite .idare heyeti dün relııtö
·""'liği altında toplanarak UniYer 
lll~eıatım telıkiık etmittir. 

~~alarını getirmeyen talebe 
lli"-üenin kıayıt .-ameleai ya. 
t.. , birçok talebe; dipl<ıbıalan • 
""'<likten gelmediğini ileri aüre • 

l "~ ile kaydedilmelerini İMe • 
'!tdı. Bu müracaat kabul edilrliği 
d lllıı.\'aka.kt vesika ile mühim mik
"a talebe Universiteniıı muhtelif 
lıtelerine kaydeclilınitlerdir. An • 
il talebe fimdiye kadar vesiJlala.

.1eiıdil ederek diplomalannı Uni
t<>ye ibraz etmediklerinden kayıt 

lr. silinmesine karar veri!mittir. 
lı llrar talebeye tebliğ edilmiıtir. 
1•bancı dillerden imtihan 
~lliversiteye kabul edilen bütün 

elerin yabaDU diller mektebine 
~ mecbur oldukları maliimdur: 

ı ~ile kaydedilen talebeden bazıla. 
•ıı- Yabancı dil bildiklerinden doı.... 
>ti.ancı dil metkebine devamdan 
f tutulmalarını istemişlerdir. Bu • 
~erine yabaıncı diller mektebin
~O Teşrinisani cınnartesi günü bir 
lilıaıı yapılacaktır. Bu imtihan aJ. 
ı."- fransızca, ingilizceden olacak,. 

' ""ti.handa muvaffak olan talebe 
~ı dil mektebine devam.dan aer• 
lıı.tıı.ıaoakJardır. 

ıııumı müfettişler çagırıldı 
~"arif Vekaleti lıtanbulda bulun 
. a olan vekilet wnum müfettişi 
. llJ1, Bürhan Emin, Selim Sın Bey • 
Q~ .\nkaraya davet etmişlıir. Umumi 

"ı!ıtişler cuma gÜnÜ Ankaraya gi • 
erdir. 

Millet mektepleri . 
l.t;ııet mektepleri lstanbul, Beyoğ
~~ Fatih mıntakasmda açılmıt Ye 

ta. batlamıştır. 

Haydarpaşa lisesi 
llu sene açılan Haydarpaşa lise

;1 ?ki bütün eksi.klikler ikmal edil • 
ı·~~. Şündiye kadar mektebin muh· 
1 lusmıarında eksiklik vardı. Bil • 

iki üç şubeli smflar bir ıımfta 
akta idi. Mektebin bütün eksik· 

ı~i taımamlanmış ve 22 aınıfta 1400 
~ ınuntazaman tedrisata ba~a • 

lik~ektepler muallimlerinin 
hususi vaziyetleri 

~lr. tedrisat müfettiıleri ilk mektep 
iı ~ bulunan muallimlerin husu&i va
jll..rini, mentelerini tetkik etmeğe 
~şiardır. Bu tetkikat neticeoi 
~ ınıidürlüğüne bildirilecektir. 

• 
Cerrahi cemiyeti 

toplantıları 
~i!rk cermlıi cenıiyeti ıenenin bi
' •stimamı Hasd<i hastanesinde ak-

1 !tir. 
~Stitnada evvela Dr. Tarık Temd 
~· l'iintken zıllında kartıaya benzer 
~.tÖriinen iki mide kanuri radyog• 
1,ı_·lı\i gös.tenniş ve bu huSW'laki mÜ· 
l\t~Ya Omer Vaıfi, HalK Ziya, ope,•t A\'ni, Burhanettin, Fahri ve Ki· 

l&nıail Beyler işıtirak etmitlerclir. 
ııı.ı"t-of. Aıhmet Kemal Bey, seriri ve 
l!ııı "...Ulan karalrtcri•tik olmıyan bir 
~ "-••ıf tümi)rü vak' ası takdim ~t· 
~· -"" bunun bir kondrom olına&ı İh· 
~li"''ıı.i ·ileri sürmüş, prof. Nmen v.,,. 

ı. llıünakaşa etmiştir. 
1,J,.''lİiteakiben Dr. Bedia hanını biri 
~"ilet Kemal, diğ~ Kazım hmail Bey• 
~'lı 1~<aiından ameliyesi yapılmı§ iloıi 
~ .~il: tümörü vantil ameliyesi hakkın· 
ı~ ~at vererek ha.~talan göst~ı 
~ il nıünasebetle soz. ala!' P.nıf: .Nn.-
1,; "akalarından üç dunag tumonınun 
'~•İyetini izah etmiştir. 

t~<:elecek toplantı pazar gÜnÜ bett
illıpaşa haştanesindedir. 

Macaristanın An ara 
sefirliği 

"1acaristanm Moskova sefirliğine 
edilen Ankara sefiri M. Y ungeodı 

t"rine Macaristanuı Müoih konsa.-

Bir tepede eski 
Eserler bulundu 
Değeri on binlerce lira 

asarı atika 
lzmirden yazılryor: Y enifoçoa civa

rında Fir:ıvundağı denilen y ... de Ah
met ağa isminde birisi. üzüm aergisinin 
bir tarafında yarıktan arıların çrktığı • 
nı gÖrmüş ve orada bal bulunacağını 
hesap ederek yanğı kazmağa başlamış
tır. 

Filhakika bal bulınuş ve o neşe ile 
yarığı ·daha ziyade açarken loamtası 
bir taşa ~ştrr. Merak saİka$ile 
bu taıı da açmış ve bir lahit olduğunu 
görmüftiir. Ahmet ağa bu lahdin için· 
de evvela bir alım vandc bıdmuştur. 
Bunun üzerine araştınna~ını derinlet • 
t:İnnİ! ve pahabicilmiyecek derecede bir 
çok .kıymetli eski eserler oulmuştur. 

Ahmet ağa kimseye lıaher venne • 
den Izmi.rde Salaınon fominde bir mu • 
.eviye baı vurmuş ve mücevherleri 210 
liraya sa1mıştır. Salamon da bunları 
ancak zengin ecneıbiılere satabileceğini 
bilcliği için ihracat tacirlerinden Ameri
kalı Mister Jiroya müracaat etmiştir. 

Mister Jiro 35,000 lira teklif ebni§
se de, evvela hükümetin haı.-lar edil
mesini iatem.i1tir. Bunun üzerine Sala. 
mon efendi 811<:aıla ecnebi zenginlerin· 
den ınadam Rlle müracaat etı:nit \'e 
40,000 küsıir liraya mutabık kalmmıı • 
ın. 

Bir ihbar üzerine keyfiyeti lıaber a• 
lan zabıta derılıal faaliyete geçerek, 
Salamon efendiyi sıkı§tınmf ve mücev
herleri meydana çrkarnuştrr. 

Diğer taraftan Ahmet ağanm Fira. 
._ntepeye giderek ayni yerden i.kinci 
parti ve daha kıymetli eserler Jı.ulup 
çıl<udrğı h~er alrnınıı. bunlar da sabl
masma meydan venlmeden ele geçiril. 
miştir. 

Şimdiye kadar elde edilen mücev • 
,ı-ler şunlardır: 

9 adet altın varal<taa yapılıruş \'e 
çok sanatkarane işleıım.iş taç, ( 3) adet 
altın Sbfan, (5) adet altından mamut 
def- dalı, ( 1) adet alıtm kolye ziınci. 
ri, ( 1) adet altın bilezik, ( 1) adet al. 
tm kolluk (ydan şeklinde), (1) adet 
gözyaşı tabağı, ( 1) adeot bronz mermi 
l:ıpa$ı, bir İpte dizili ( 24) adet altın 
boncuk, ( 1) adet kırmızı yakut gözlü 
altın yüzük (yüzüğün ucundaki taşa 
bir çocuk resim işlenmiştir), ( 1) adet 
albndan mamul cerrahide kullandan a· 
let, ( 4) çif.t altın küpe (bu küpeler çok 
Jl'i&ııek san' at eserleridir), ( 2) adet ba
kırdan mamul aik'ke, bu aildceler milat
tan e..vel Foça civannda hüküm süren 
(Helni:k) İmparatorluğunun paralan i· 
m:iı), (58) parça altın taç kınnı.lan, 
(ı) adet altından mamul dehıe yapra
ğı. 

Asan atilcıa mütelıassıslan ve kuyum· 
eu1ar bu eserlerin kıymetini yüz bini .... 
ce liraya çdcarmaktadırlar. 

Mezarda d"1ıa başka eserler bulu • 
nacağı zannediliyor • 
~~-----··-------

Sivaı;r nafia ba; 
mühendisliği 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Anka· 
ra nafia başmühendisi Tahir Bey Sıvas 
nafıa başmühendisliğine tayin edilmiş· 
tir. 

Polis baş müfettiş1iği 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Emni. 

yet işleri umum müdürlüğü polts ba•
müfettişliğine me'Lkur umum müdürlük 
üçüncü şube müdürü Naci , ve yertne 
de Edirne vilayeti umuru na·kJiye mü. 
dürü Halit Beyler tayin edilmişlerdir. 

Kaymakamlar arasında 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Dahi

liye Vekaleti kaymakamlar arasında 
bazı değişiklikler yapacaktır. Bu hu
sustaki kararname hazırlanmaktadır. -·-Umumi harp mütare-

kesinin yıldönümü 
11 Teşrinisani pazar günü harbi 

umu;mİ mütarekesinin yıldönümü ol • 
mak müna.sebetıle şehrjmiz lngiliz ki· 
lisesinde harpte ölen askerlerin ruhu 
na ithaf edilmek Üzere bir ayıini ru • 
hani ve konsoloshanede bir resmi ka 
bul yapılacaktır. Bu ayine riyaset et• 
mek üzere Cebelittarık bil§ rahibinin 
b<>gün lstanbula gelmesi bekleniyor. 
Ayinden sonra davetlilere, maliil lngi 
liz askerleri tarafından yapılnıış suni 
gelincik çiçekleııi dağıblacaktw. -o-

ltatya krahnın doğ
dukları gün 

Gelecek pamr günü I telya kralı 
Hazretlerinin doğumunun yıldönümü 
münuebetile Saint Antoine kilisesin
de bir ayin vap1lacak ve ltalyan ame 
le ceıniyetinde bir çıry ziyafeti veri
lecektir. 

Hangi işlerden kazanç 
vergisi alınmaz 

Devlet dairelerinin hariçten mal 
... tın almalarının azlığı dolayısile mu 
kaveleye bağlanmayan işlerden dol!' 
yı bu mal için satıcıdan kazanç vergı. 
lııİ alınmaz. Fakat çok olursa, mııka • 
veleye bağlansın ve bağlanmasın mii
tee.blıitten kazanç veı,ım almır. 

-o--

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

oine indirilınİ§ rnarometre bu sabah! 19.• 

at 7 de 762, saat 14 te 761. Derecei ha-' 
raret aaat 7 de 13, saat 14 ta 18. Azami 
derecei hararet 19, asgari 12. 

Rüzgar ekseriyet'e poyrazdan esmit • 
tir. Azami sürati oaniyede 4 metreye 
ıkmı trr. 

POLiSTE 

Ekmek 
Kavgası 

Bebekte bir helvacı çırağı 
komıu helva· 

cının çıraklarını yaralach 
Evvelki gece, Bebekte bir cinayet 

olınu§tur. Evvelce Arnavutköyünde ça 
lışan Mustafa isminde bir helvacı, çı
rakları Kadir ve Mehmetle birlikte 
bir dükkan açnıak istemiştir. Bir dük
kan tutmuş, temizliğe başlamı§tır. Fa 
kat, bitişikteki diğer helvacı Mustafa 
yanlarına gelerek: 

- Burada benden hll§ka kimse hel· 
vaoılık eedmez 1 diye itiraz etmit. ara• 
da kavga çıkmıftır. Bebekteki Musta
farun çırağı ve ayni zamanda ad141 o
lan Mustafa, usta5mdan daha baskın 
çıl<nnıı, bıçağı çetkiği gibi yeni dük • 
kan açanın eski çıraklarından Akıif ve 
Aliyi yaralamıştır. Alinin yarası ağır• 
dır. Zükur hastahanesine kaldınlmıı· 
ta. Muatafa da bu sabah yakalanmış-
tır. 

Geçmiş olsun 
Dün saat 15 te Vakit gazetesi Foto 

muhabiri Ali Bey gazete idarehanesi 
önünden kartıki tarafa geçerken Sir
keci tarafından aüratle gelmekte olan 
husu.si bir otomobilin altında kalma • 
malt için derhal otomobilin üstüne at
lıpnak iatemiş, elinden ve muhtelif 
yerlerinden hafif surette yaralanmıt • 
t<r. Şoför hakkında Eminönü polis mer 
kezince ta hkıika ta bll§lanmıftır. Emin. 
önü merkezinde gerek §Oförün ve go 
relme Ali Bey.in ifadeleri alımru§tır. 

Yangın başlangıcı 
Dün Mat 11 de Gazliçeşme pamuk 

fabrikasında elektrik kontağından pa 
muk paketleri tutupnuş.sa da, amele 
tanfından görülerek derhal söndürül 
müttür. 

Yatı meccanilik 
İmtihanlarında 
Kazanan talebeler 

ANKARA, 7 (A.A.) - Maarıf ve
kaletinden: 915 sayılı kanun hüküm. 
!erine göre yapılan yatı meccanHik 
seçim iıntlhanlarmda kazanan talebe 
nin a.dları ve baba adlariyle bulunduk 
ları vilayetler a§&ğıda yazılıdır: 

Seçım imtihanları fU esaslara göre 
yap.lmıştır: 

1 - Her vilayet mc.-ke"Liııde müsa • 
baka .imtihanı açılmıftır. 

2 -· Müsabaka imtihanları "türk~e· 
edebıyat" , "tarih, coğrafya" ve ri • 
ya:uiye derslerinden yapıhnıftır. 

3 - Sualler vekaletçe tesbit ed•I • 
mis ,.~ yerlerine gönderilmiştir. 

4 - Cevaplar vekaletçe hazırlatıl. 
mış ve köşeleri kapalı talebenin adla· 
rını saklıyan kağıtlara ya.zılmıttı• . 

5 - Vekalette teşkil edilen bir lıe 
yetin kiınıın olduğunu bilmediği by ka 
ğıtları Qkuyarak not vermiştir. l:la.ş -
im bir h..,yet te kağrtlann köşelcriai 
açarak ;&dlarını cetvellere yazmıitır. 

6 - 19;,4 bütçe kanununun 10 un• 
cu maddul hükümlerine göre lise•ı ol 
mıyan vılayetlerden müsabakaya iıti
rak eden talebeden en fazla not alan 
Jardan 8"/ ~-E. umUil)İ müsabakaya ·~ • 
tirak ede'tlerdP-n 223 talebe alııunış
tıı· .. Alınan talebe şunlardır: 

Anka.,.; H. Bahaettin kızı Mü•ey 
yen, lleylullah kızı Gülbiye, Reşit og· 
lu Ragıp, Abdurrahman oğlu Ha;.ı.a. 
Osman Remzi oğlu Fikret, Yusuf Zi
ya oğlu Muvaffak, Emin oğlu Halil, 
Ahmet oğiu Hasan, Hüseyin oğlu fa. 
mail, Mehmet oğlu Necmettin, 
Hüseyin oğlu Hamdi, Hüseyin kı • 
zı Feride, Kasını oğlu Zafer, Hakkı oğ 
\u Feyzi, lbrahim kızı Kezban, Hah;· 
bullah k•zı Sevim, Mehmet kızı ilhan, 
Osman .u::ı ... ı Fürüze, Omer Hayrelı.ı.o 
oğh• l\lacil Hilıni, Sabit oğlu Hdıu& 
Tevfik oglı.ı Samih, Mehmet Nuri k<-'1 
Latife, Sıpkatullah oğlu Saffet, Beki~ 
oğlu HatJ.t.. 

Istanbul: 
Kazım kızı Bedia, Hasan kızı Zeh 

ra Adil kızı Nihal, hıma.il kızı Vedia, 
Nuri kızı l iırkan, Şakir kızı ülfet, Ha 
san k<zı Mürvet, Mehmet kızı Al Y" 
Mehmet, füıahim kızı Mensure, z:ııı-; 
kızı Hayrı< üsa, Recep kızı Bemed'ııa, 
Hidavet l.ızı Tarika, Cemal oğlu Cı • 
hat, Salahattin oğlu Nejat, Memduh 
oğlu Mehrn~t, Mehmet oğlu H. llü•nÜ, 
lsmail H. o&lu Yusuf, Şükrü oğlu Mu· 
hittin, Nurcllin oğlu Ertuğrul, l. Hole 
kı ıığlu Enu Behiç, bmail Zühtü oğl l 
I. ~;u•m Mehmet oğlu Abdürrahim, 
Sami oğlu Avni, Tevfik oğlu lbrahiııı, 
Naı.if oğlu Orhan, Nuri oğlu Ha..,n, 
A.li oğlu Mehmet, Muhittin oğlu Hha 
mi, Hüınü oğlu Isım.et, Ibrahlm oğlu 
lrtan, Enver Ziya oğlu Naci, Omeı oğ 
lu Şükrü, 0Mnan oğlu Sedat, Sıtk. oğ· 
lu Abdürrahman, Omı.aa oğlu Ahnıet , 
Cafer oğlu Abdurrahman, Mehmet oğ 
lu M. Kenıal, Kıyas oğlu Şahap, Eınin 
oğlu Suha, Yaşin oğlu Sami, Ali Şev• 
ki oğlu Ridvan, M. Riittü oğlu Re§'lt, 
Ahmet oğlu lsmail H., Ziya oğlu O • 
meı· l•met, 

lzmir: 
Hüseyin oğlu Mu&tafa, M. Ziya oğ 

in Nurettin, lsımail Hakkı oğlu Bedri 
Doğan, Y akup oğlu Mehmet LUtfi, 
Müalim kızı Türkan, Nuri oğlu Ah • 
met, Fa.ik oğlu Fuat, Blial Recep oğ
lu Hüsnü, Ahmet oğlu Halil, Muhsin 
oğlu Kemal, Tevfİll kızı F etiye, Ibra
him oğlu Nevzat, Mehti oğlu Sala.hat· 
tin, Münip oğlu Hürrem, Ramazan kı. 
zı Saadet, Avni oğlu Fethi. 

Görüıler 
•• 

Qz Dilde Ağız, 
imla, Yazış 

(Başı 1 inci sahifede) 
gi ağızla sölersek söyleyelim - ol
dukları gibi, anlatıyormuşuz gibi 
yazalım demektir. 

Böyle yazanlarımrzı hiçte azım
sayamayız. Sayılan gündengüne de 
artıyor. işte Falih Rıfkı, işte 1914 
te Tatıine verdiği yazılar, işte 1934 
te dilimize verdiği güzellik. En düz, 
en ince, en zor ve çapraşık hunu
ları (mevzuları), Falih Bize birer 
tas ahududu serbetinin tadı ile ver
miyor mu? Onu okurken sanki o, 
karşımızdadırda bize yazdığını dil
le anlatıyor, veya biz o dille konu
şuyoruz. Zeytindağ, Zeytindağ'ın 
çölden dönen Ahmet'i nedir? Bi-, 
zim Akdeniz nedir? ve bütün ver· 
dikleri nedir? 

Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Sad
ri Etem, Va· Nu, Hikmet Feridun, 
Felek ve daha ... konuşmadık/an gi
bi mi yazıyorlar? bütün bunların 
gerçekten Ünalmış olma/an şu ve
ya bu ağızla yazdıklanndatı değil, 
Türkün tek Türkçesini yazabildik
lerindendir. Türk Tannsının kayrı· 
ğı ola. büyük Samih Rilat, Türk di
li ue tarihi için hiç bir şey yapma· 
saydıda saJece Anadoluya gelişi
ni anlatan şirini yazsaydı gene Sa. 
mih Rilat olacaktı. 

Bir iki de aykırı sözgelişi ala
yım: Relik Halit ... gerçekten ünü
nü, kendi kaleminden alan bu Türk 
yazannın her yeni yazısı - isterse 
üç bef sözlük olsun - herkesin e
linde ve dilinde dolaşıyor. Niçin? 
Öz Türkçe olduğu ve konuşur gibi 
yazdığı için. Demek ki Politika 
edebiyatı yaptığı için değil, Türk 
dilinin öz edebiyatını yaptığından 
ötürü seviliyor. Tüm acun, kanık
saya kanıksaya öğrendi ki Nazım 
Hikmet bir, kökten materiyalist ve 
bolşevik ozanıdır. Ntizımt aşağı yu 
kan ezberlemeyen var mıdır? yok
tur. Neden? çünkü Nazım Türk di· 
lini özünden alıyor. Türkçe yazma· 
saydı da habeş olup habeşçe, ita/. 
yan olup italyanca, lirenk olup li
renkçe yazsaydı bu yüksek üne zor 
ulasırdı. Temiz Türkçe yazdığı için 
ulaŞtı. Bundan da anlayabiliriz ki 
Türkçe; ana, yaratıcı, Kaan dilidir. 

Yüzde birkaçını bile saymadı
ğım bu yazarlar bize gösteriyorlar 
ki öz Türkçede ağız diye bir mese
le yoktur, öz ve tek Türkçe vardır. 
Yalnız. .. 

Yalnız:, Bunu bütün yurda yay• 
mak ve işi tekyön yapmak için bir 
kök vardır: imla. 

Biz imliimızı - ağızlara göreyi 
bırakarak - Türkçe tekleştirdiği
miz gün me~ele onarılmış olacak
tır. imlamız henüz tek değildir, 
gelişigüzeldir. 

Sormak. Sor. Sorma. Gelmek. 
Gel. Gelme. Ve daha ... bu kökler 
hep gramerimizin dışında değişir. 

Ekmek. Ekmeki. Ekmeği. Ekmeyi. 
Çanak. Çanağı. Çana. Gene. Yine. 
Yene. Bunun yağı az,'yası az, yat 
az ... 

Bunların kurallaşıp tek/eşmele
ri gerektir. Bunu 1 - imla dergisi; 
2 - Söz dergisi; 3 - Gramer; ve 
hepsini 4- Türk Dilini Tetkik Ce
miyeti yapacaktır. 

Dileyelim ki çabuk yapsın ve bir 
Türk Akademisi'ne çekirdek olsun. 

AkaGONDOZ 

Belçika heyeti 
(Başr 1 inci sahifede) 

TÜl'kİYe Cumhuriyetinin elde ettiği mu 
vaffakıyetler birçok devletlerin gıp • 
tasını uyandıracak derecede f"'l'eflidir. 
Buna sebep Türk milletinin b14ında 
Gazi Mustafa Kemal gibi, bir şefin, 
J&nıet PB.§a ve Tevfik Rüştü Bey gibi 
büyiik §ahsiyetlerin bulunmasıdır. 

Avrupada sulhper>'erliii bir an'a
ne haline gelmiş olan Belçika hükt'.'i • 
meti, sulh için çalıtan Türkiye cuın • 
huriyetinin muvaffakıyetlerini sami • 
mi bir ~urette takip ediyor. Türkiye 
;1.., Belçika ara5mdaki iktısadi müna
sebetlerin artmaamı her zaman arzu 
ederiz. Belçika gibi serbestii ticaret 
prensibine sadık kalmış olan bir meıın 
leket Türkiye ile iktıoadi münaaeba • 
tın inkişafı için münasip bir zemindir. 
Her iki tarafın gösterdiği hüsnü niyet 
sayesinde bu münasebatm bir kat daha 
iniı:i§af edeceğine kaniim. Esasen Tür 
kiyede bulunan mühim ınikdarda Bel 
çika sermayesi, giriştiği mühim teşeb 
tıüslerle Türk milleti hakkında sar • 
sılmaz bir itimat beslediğimizi isbat 
eder. Bir sanayi ıınemleketi olan Bel
çika, sanayileşmetke olan Türltiyenin 
i\.' tıaadi kalkınmasına azami surette 
de yardım edecektir. Hülasa ben iki 
memleket münasebatmm istikbali 
haıtkmda pek ziyade ürnitvar bulu · 
nuyorum. Türkiyede bulunduğumuz 
günler zarfında gördüğümüz hüsnü 
kabule teşekkür ederim.,, 

Heyet dün Elektrİll tirketi umum 
müdürü M. Hansena ve Tramvay tir· 
keti müdürü M. Gindorf ile görüşıniit 
tür. Bugün Heluan vapurile ve Pire 
tarikile Belcikaya gidecektir. 

Fransada 
Buhran başlıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
yerine kendisine bir parlamento gru
pu reisi seçecektir. Eski Başvekil M. 
Daladier grup reisliğine namzetliği • 
ni koymıyaoağıru ııöylemiştlı-. Grup, re 
isin intihabını tehir etmiştir. Bu tehirt 
M. Herriot'nun serbestisini alır al .. 
maz tekrar gruup reisliğini kabul ede 
ceğine bir delil sayılmaktadır. M. Her 
riot, hükfunetin maksat ve niyetleri 
hakkında işi taınamile kavramak su • 
retile müzakerede bulunmasını temin 
etmek istem;,, olduğunu söylemi§tir. 

Ne ~anunu esasinin tadiline ait o .. 
lan proje, ne de üç aylık muvakkat 
bütçe projesi mehusan meclisi diva -
nına tevdi edilmiş değildir. M. Herriot 
yapılacak müzakerelerin ve alınacak 
kararların serbest olması jçin arkadaş 
!arına müzakerat esnasında çekilme
lerini teklif etınitıir. Dahiliye nazın 
M. Marchandeau, hali hazırda bir ka 
bine buhranının doğuracağı türlü tür 
lü tehlikeler hakkında izahat vermİ§· 
tir. Mumaileyh devlet mÜeS5esesinin 
ıslahını temenniye şayan bulınakta o
lup milli meclisin hükfunete lazmı o • 
lan otorite ve istikrarı bahşedecek me 
tinlere kat'i bir şekil verebileceğini 
ııöylemiştir. Yapılan müzakerelerden 
sonra Mebusan meclisi Maliye encü • 
meni reisi M. Malvy, arkadll§larını a
ralarında ,uZ!aşm"7a davet etmiştir. 
RadiJlal sosyalist nazırlarının huzu • 
ru ile yapılan bir müzakere neticesin· 
de yeni bir takrir kabul edilıniıtir. Bu 
takrir üzerinde mutabık kalınması i • 
çıin imkanı mevcut olan noktaları ta • 
yin etınektedir: 

1 - Bütün fırkaların siyasi mütare 
keyi nuıhafaza etnıeleri, 

2 - Muvakkat bütçe projesinin te 
hirile asıl bütçe kanununun kabulü. 

Mebuaan mecli•inin fe&hi ve kanu· 
nu esa.sllıin yeniden tadili hususları i
çin bir formül bulunmU§tur. 

Diğer taraftan sol cenah radikal • 
!eri, demokratlar, halkçılar ve sol ce • 
nah cumhuriyetçileri de dahil olmak 
üzere bütün siyaııi gruplar, Bll§vekil 
M. Duomergue'e bir takrir göndere • 
rek kenduine tamamen itimatları ol • 
duğunu bildirmişlerdir. 
Fransız meclisinde gürültülü bir celse 

PARIS, 7 (A.A.) -Mebuaanmec
lisinin celsesi, Yug<>&lav kralı Aleksan 
dr ile, Hariciye nazırı müteveffa Bar-· 
Lhou ve Reisicumhur Puankarenin ha 
ınalarının tebciline hasredilmiştir. 

Merasim esnasında bütün mebuslar 
ayağa kalktıkları halrle ıkoonünistlcr 
yerlerinden kıpırdamaınak suretile 
bir münasebetsizlikte buluI1I1111§lar • 
dıi·. Poincare'nin vatanperverliğindeD 
bahi.a olarak irat olunan nutku mw· 
tehzi) ane alkışlarla mükerreren ın • 
kıto.a uğratmışlardır. Bıqvekil M. Dou 
meı gue bu namdar ölülerin hatırasını 
tebcil için nutuk söylemeye bqladı • 
ğı :ı.aman ise yalnız komünistler de 
ğil ..,,,yalistlerin ekserisi de ayağa 
kalkmak suretile husumetlerini izhar 
etmişlel'Clir. Celse hitam bulduktan son 
ı a hükfunet erk8.nma a·İt .sıralarda yal 
nız nazır M. Herriot kaLmı§t:rr. Mu -
maileyhin etrafında birçok mebusla• 
ve bilhassa Maliye encümeni aza.sı bu 
lunuyordu. M. Herricrt hiç şüphe•iz 
kendilerine muvakkat bütçe hakıkm • 
da maliye encümeni mazbata muhar • 
riri M. Jacuier, ~abık nazırlardan M. 
Bowteti ve Maliye nazın M. German 
Martin ;ıe yapmış olduğu hararetli 
münakaşalar hakkında izahat vermiı 
tir. 

Birleşik Amerika
da intihabat 
(Başı 1 inci sahifede) 

Inb"habat güneşli bir havada cereyan 
etmektedir, Yalnız Pensilvanya eyale 
tinde fırtına vardır. Nevyorkta her tür 
lü şiddet ve tehdide mani olmak Üze· 
re 18,000 zabıta memuru intihabata 
nezaret etmişlerdir. M. Roosvelt reyi
ni Haytpark'ta kullanmıştır. Y ekdiğe 
rine zıt s;yasi kanaatler bcsliyenler 
arasında hayli arbedeler olmuttur. Ye 
di ki;H ölmiit, epey kimseler yaralan • 
mıştır. Misuri eyaletinde Seattle'de 
bir adam öldürülmi.iş ve babası da ağırca 
yaralanmıştır. Ayni şehirde, rey ver
meğe teşebbüs eden bir zenci itlaf o
lunmuş ve yine birçok zenciler de dö
vülmüştür. Rey sandıklarmın bulun • 
duklan ylrler saat 22 de kapanmış • 
tır. 

NEVYORK, 7 (A.A.) - En son 
dakikadaki intihabat vaz,iyeti şudur: 
Mebusan için 167 demokratla 33 cum 
huriyetçi, ayan için de 8 demokratla 
3 cumhuriyetçi seçilmiştir. 

ŞIKAGO, 7 (A.A.) - Seçim yapı· 
imken ayan meclisi ıuunzetleı-inden 
zenci doktor Jooeph King haydutlar 
veya siyasi dü§lllanları tarafından ka 
çırılmıttır. 

NEVYORK, 7 (A..A.) - Bu ane ka 
dar ayana 6 demokrat ile 2 cumhuri
yet~i, mebusana da, 130 demokrat ile 
20 cumhuriyetçi aza seçilmi§tir. Ka • 
liforniya valisi M. Merriam ıimd<ye ka 
dar M. Sinkler'e galebe etımektedir. 
Demokratlardan M. Lehmarı, Nw • 
york valiliğine yeniden seçilmiştir. Re 
isicumhur M. Roosvelt'in milletin ek· 
&eriyetle kendi siyasetine taraftar ol
duğunu gösteren bu seç.im neticesin
den sonra derece memnun bulunduğu 
söyleniyor. Anbean demokratların za
feri daha ziyade belli olmaktadır. 

Son netice 
NEVYORK, 7 (A.A.) - intihaba· 

tm son netice&i, meclisi §Öyle göster • 
mektedir: 208 demokrat, 52 cumhu • 
riyetçi ve 4 diğer fırkalu. Ayanda 18 
demokrat, 3 cumhuriyetçi, 2 müsta • 
kil aza vardır. 12 neticeye daha i,.ti. 
zar olunmaktadır. 

Son vaziyet 
NEVYORK, 7 (A.A.) - intiha • 

batın saat 7 ye kadar belli olan neti • 

Sovytt .t. usyada 
.tayram 

(Başı l incı sahile de) 
devam edecek olan t'-=şrın1e\'\.:J inkiJa. 
hının 17 inci yıldönümü şenJikleı-i bu
gün başlamıştır. Moskava, yalnız bu on 
yedi sene zarfında Sovyet Rusvarun 
he~ sahadaki mesaisini. gösteren f~otoğ .. 
rafıler A ve. resimlerle değiJ, şehrin ima .. 
rı, ası;ı hı~ hale getirilmesi için yapıl
mış o.aan ınşaabn ikma!i dolayı-sile hır 
bayram manzarası arzctmeıkte idı 

Münakalata engel teşkı1 eden bir 
çok bınalaı ortauau Kcu .... _6 u .aı..~...... .. •• ..,, 

k~v3, ahalisi şimdi bunlarm yerinde 
buyuk meydanları ve geniş caddeleri 
görmektedir. 

Yeni inşa edilmiş olan büyük bina
lann önlerindeki es:ki evler kaldınlm• 
ve şehrin manzarası birdenbire değiı .. 
miştir. Meydanlarda ve caddelerde 
memleketin on yedi sene zarfındaki faa. 
liyetini ta•vir eden resimleri~ ikmal e
dilmek Ü•ere 'bulunan metropofüen bar 
tının mooJelleri , inşa edilmekte olan 
Volga • Mosko\'a kanalının resimleri 
teşhir edilmiştir. 

Şenliklere iştiri.k etıneık üzere Rua
yarun lıer tarafından bir çok amele lı&o 
yetleri geldiği gibi ecnebi memle!tet
lenlen de bir çok amele murırlıhaslan 
gelmi1tir. 

Gazeteler, Sovyet Rusyanın siyasi 
\'O harsi aayatm bütün sahalanndaki 
muvaffakıyetlerinden bıwluetmektedir • 
ler. 

lzvestia gazetesi diyor ki: Sosyaliz. 
min teme'lleri sağlam bir surette ablmıt 
tır. Ne mukabil ihtilalin yeraltı suları, 
ne de emperyalizmin topu, tüfeği onu 
berhava edemez. 

Çüııılcii biz birer düşman .olan smıf. 
rara ve kör tabiatin vahşi unsurlarına 
kartı mücadele ederek yetİflJÜtiZ'<lir. 

ltvelltia §U suretle devam ediyor: 
TeşrİnieV\'el inlôJabırun 17 inci y:ıl

dönümünde •bütün dünya biliyor kj, 
Kızdordu, düıryamn en mükemmel or
__ ,udur. Kızılordunun silahları, sanayii. 
mizin eld.- etımiş olduğu kudretin ınalı
sulüdür. Kızılordunun teıkilat zihni • 
yeti, Sovyet amelesinin ve onun men
ıup olduğu fırkanın imkanları tensik 
husıı1'11Dda gö.tenni§ oldukları fevkala
de kudretin mahsulüdür. 

Kı:zrlordu kıımandanlannın muiıa
riplerinin a.skeri mallımatlannın seviye
•İ, teşrinieV\'el ayının amele kütlele
rinde u)'Qndırmış olduğu azim kültür 
kuV\'etinin mahsulüdür. Kızılordunwı 
çok kıymetli olan zihniyeti, Bolşevik N• 
yasetinin sınaileştirmek \'e lrollektiflq. 
tinnek sahasında amele kütleleri ara • 
sında sarfebııiş olduğu mesainin neti • 
cesidir. Kızrlordunun vahdeti amele 
diktatörlüğünün memleket dahilinde 
kendisintn dütmanı olan sınıflan orta. 
dan kaldırması keyfiyetinin maılısulü • 
diir. 

Isvestia devam ediyor: 

Siia.hlan bırakma konferansının aka
mete mahkUm olması, deniz meselele
ri hakkındaki müzakerelerin çrkmaza 
girmesi ve hava si:liihları yan§ı gösteri. 
yor ki, dünya yeıııi bir emperyalist ci. 
han harbi.ne doğN gitmektedir. 

Faşist maceraperestleri, Sovyetler 
aleyhinde bir harp çııkaı·ımak için çalı§· 
maktadırlar. Fakat onlann So\'y2t1er a· 
leylıi.ode bir cephe vücuda getirmek Ü· 
mitleri boştur. Emperyalist devletler 
arasındaki ihtilaflar o kadar büyüktür 
ki, bütün aklı başıll'da olan insanlar, 
bir harp çıkar çrkmaz bu har'bin bütün 
dünyaya •irayet edeceğini bilmektedir· 
!er. 

.>0vyet devleti, sahillerine çarpıp 
kırılan dıtigalara sükUn ve teyakkuz İ· 

le bakmaktadır. O, kuvvetlerinin çok 
büyük olduğunu, düşman1arını tama
men inııha edebileceğini ve ne kadar 
kuvvetli olursa sulh için mücadele balı. 
sinde o kadar do.t elde edebileceğini 
biliyor. 

Sovyet Rusya, gayelerine vasıl ol. 
mak için harbe mühtaç değildir. Ku'V· 
vetli bir sulh siyaseti takip ediyor ve 
harbi istemiyen bütün devletlere elini 
uzatıyor. 1 
M. Voroşilol'un bir emri yevmisi 

MOSKOV A, 7 (A.A.) - Müdafaa 
komiseri M. V oroşilof aske..lik akade
misinden bu sene Çlkan zM>itlere hiıa. 
ben nqrettiğı bir emri yevınide vau• 
fede olduğu kadar h11susi hayatlarında 
da nefisi.erine karşı sıkı bir inzibat t.M· 
bik etmek suretile za:bitlerin Kızıl or • 
dunun her neferınc. lrarşı otorite sahibi 
bir kumandan, muallim ve tefkatli bir 
arkad"§ olacağını bikiinnelrtedir. 

ANKARA, 7 (A. A.) - Sovyet ihtila• 
linin on yedinci yıldönümü münasebetile 
Sovyet Büyük Elçisi Karahan Hazretle
ri bu gece $efarette büyük bir kabul res• 
mi yapmıştır. Resmi kabulde Başvekil 
Paşa Hazretlerile hükumet azası, bir 
cok meb'uslar, ecnebi sefirler ve sefaret 
~rki.nı ve diğer bir çok zevat hazır bu-
lunmuıtur. . ., . . ... 

Karahan Hazretlen, davetlr ıen buyuk 
bir nezaketle kar~ılamış ve toplantı ge
ce geç vakte kadar çok samimi bir ha\'a 
içinde geçmiştir. 

Şehrimiz Konsoloshanesinde 
Merasim 

Dün So\'yet inlillabınm yıldömımii 
olduğundan akşam saat 21 de Sov· 
yet konsoloshanesinde merasim yapıl• 
nuş ve Sovyı>t teb>.asmın tcbrikiı.tı ka· 
bul edilmiştir. 

cesi şudur: 
Ayan için: 

19 demokrat, 3 cumhuriyetperver, 
1 çiftçi, 1 terakkiperver, 12 azalık şüp· 
heli. 

Mebusan için: 
208 demokrat, 52 cumhuriyetperver, 

1 çiftç'i, 3 teralokiperve,, 171 azalık 
şüpheli 
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~ illiyet'in Romanı: 28 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Alman casus şefi Mareşal Ludendor 
/un yeğeni Baron Fon Krohn imiş 

Hülasa ~ Antiprin ve Collar-
lMartbe Richard Fransa casusluk golium 

teşki latı tarafından ispanyaya_ S":" Se- .. • . 
ba.stiyen'e gönderilmi§tir. Vazifcsı, ora- Yuzbaşı Ladoux kendısıne M. 
daki Alman casus teşkilatına ginneık Stephan ve tefini anlattığım za · 

man: 
- Bu enfes bir şey, diye haykır 

MiLLiYET PERŞEMBE 8 TEŞRiNiSANi 1934 

.... Istanbul ..,,.,. 

Rıhtım, Dok ve Antrepo 
TÜRK ŞİRKETi T AHViLAT SAHİPLERi 

iKiNCİ HEYETİ UMUf.IlYESI 
S T. Sani 934 tarihinde eazetelerde inti§ar eden ilan mucibince 

Iıtanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Şirketi Tahvilat sahip'erinin 1906 
seneıinde firketçe tahvilat ihracı suretile akdedilen istikraza ait servisin 
devlete nakli hakkında hükiimeıi celile tarafından vaki olan teklifi müza· 
kere etmek üzere 21 T. SANI 934 ÇARŞAMBA GONO sa.at on buçukta 
Beyoğlunda istiklal caddesinde No. 140 eski Fransız Tiyatrosu salonun
da ikinci defa olarak heyeti wnumiye ha"inde içtimaa davet edilmiı olduk· 
larmı hatu-latırız. 

Tahviliıt sahiplerinin içtimada hazır bulunabilmesi için tahvillerini 
yevmi içtimadan evvel İstanbul veya Paris'te Osmanlı Bankasına tevdi 
eylemeleri \iızımdu-. 

idare Meclisi 

--·----- --- .-. --- - - -
ve iki ciheUi casusluk yapmaktır. Ora
da kendisine kur yapan Walter ismin
de şişman Almanla taıuşmı~tır. Bunun
l;ı bi:r parkta gezerken Stephan ismin
de biri~ine rast gelmişlerdir. Stephan 
"Oir Alman casusudur. Onu Alman casus 
teşkilatı ~dine tanıtmıştır. Şimdi Marthc 
Rıchard bLI şefl e beraber bir otomobi
lin içındecıır. ) 

dı. ispanya' da aradığımız adamın l 81i!!iiii: 
üzerine parmak basmışsınız. Bu -
nun ismi baron Fon Krohn'dur. 
Madrid'de Alman ataşe navalidir. 
Bütün Alman ordusu kumandanı 
Maresal Ludendorf'un bizzat ha · 

SÜMER BANK~ 

B nun üzerine mevzuu değiftir
mek için küçük bir paketin içinden 
tuhaf bir yazı kalemi çıkardı. Bu 
kalemin ucunda küçük &iyah bir 
yuvarlak vardı. 

kiki yeğenidir. 
Zaferden çok memnundum. Bu 

suretle eski sukutu hayallerin inıti- ı 
kamını almıştım. 

-Bitmedi- · 

- işte dedi. Yazacağınız yazılar ı1-.... ------'""!"~!""'!"'---ı 
da bu kalemi kullanırsınız; bu da Istanbul kumandanlığı sa • 
mürekkebinizdir: tınalma komisyonu ilanları 

Collargolium! mürekkep dediği 
tey gümütüye çalan birkaç siyah İstanbul Kumandanlığın-
taneden ibaretti. daki lataat ihtiyacı için iki 

- Bu taneleri, iki veya üç katık yüz ton un kapalı zarfla satın 
suyun içinde halledersiniz. Sonra alınacaktır. İhalesi 11 ikinci
beyaz bir kağıt alıp üzerine mavi tesrin 934 Pazar günü sa
bir mürekkeple bir dosta veyahut at-15,30 dadır. Taliplerin şart- J 
bir arkadaşa hitaben bir mektup • k 
yazarsınız. Satırların arasına da name ve nümunesinı görme 1 

göndermek istediğiniz maliimatı üzere her gün ve teminat mak
bu mürekkep ile kaydedersiniz. huzlarile o gün vaktinden ev- 1 

Artık teşkilatımıza dahil oldunuz vel Fındıklıdaki Komisyonda 
Bundan sonra siz bizim için S. 32 hazır bulunmaları. 
siniz. Mektuplarınızın altına hu · (104) (6818) 
susi mürekkeple bu imzayı ataraı • .... 
nız. İstanbul Kumandanlığı la-

Kendisini dinliyordum. Sonra taatı için evvelce ilan edilen 
düşündüm: Bu 3000 peçeta çok az 24,000 kilo fasw°ye açık mü
ıJı. Hayabm bundan çok edeTdi. 

_ Ne yapabileceğinizi bilmek nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
1 

isterim. Bilahara daha daha veri- 18 ikinciteşrin 934 pazar günü 
rim. Malfımatı bana mektupla ya- saat 15 tedir. Talipler şartna
zın, sakın kendiniz getirmeyin. me ve nümuneyi görmek üze-
ltte göndereceğiniz mektupların re hergün ve teminatlarile vak 
adresi: tinde Fındıklıdaki Komisyon-

Bir kağıt uzattı, üzıerinde fU cüm da h b I al (139) 
l · k d azır u unm arı. 
eyı o u um: (7099) 8171 

Madeleine Stepino, Colle :Al- * • • 

1 
garla - Madrid. M 1 A k • L• · B · · b kad buk hail d" . a tepe s erı ısesı oto--
). u 1

•
1? bu ard~ . ed ı- büsünün tamiri pazarlıkla yap 

ıverme11 ana en ı,e verıyor u. · l ak İh l • İ . . 
içime bir tüphe düf111üttü. Derken tın a~ tır • a esı 1 ~ ~-n~~ 
Alman tefi gene taarruzlarına bat- T eşnn 934 cumartesı gunu 
ladı. iskelet gibi kuru ellerile diz aaat 15 dedir, Taliplerin Fın- j 
kapaklanmı arıyordu. Kızdım: dıklıda Satınalma Komisyonu 

- Bu 3000 Peçetayı bana mallı- na müracaatları ve ihaleye iş-
mat için mi verd~n~~· yoksa! . T tirak edeceklerin de vaktinde 

Bozuldu. Ve gulumsemeaını ta- K . d h h l al 
••rdı. omısyon a azır u unm a-

Devam ediyordum: rı. (274) (7509) 
- Her ifeye rağmen garip bir ca- .., _ ,. , 8604 

ıusluk usulünüz var. 
Alman tefi kıZIJIIftı. Sesinin to

;nırau deği,tirdi: 

- S. 32, dedi, eğer Almanya'ya 
İzmet etmek hususundaki taahhüda 
tınıza sa<!ık kalmazsanız bu 3000 
Peçetadan başka bir şey elde ede
mezsiniz. ister Pariate, ister New
y odc:'ta olunuz daima gözümüzün 
altındasınız. 

Başımı sallayarak cevap ver -
dim: 

- Yanılıyorsunuz efendim, de
dim, hiç bir zaman Almanya'ya 
hizmet etmek ..;.zusunda değilim. 
Ben ancak kendi kendime hizmet 
etmek istiyorum. 

Bunun üzerine muhavere daha 
tabii bir mecraya girdi. Fakat Al
man tefi henüz ümidini kaybetme
mişti. Beni teshir etmeğe çalıtıyor
da. 

- Tekrar Madride geleceksiniz 
tabii, o zaman gene buluşuruz. Ah, 
ne kadar güzelsiniz. Eğer harp ol
mesaydı ... 

- Ne yapardınız? 
- Sizi kaçırırdım. 
-Tabii benim fikrimi almad--ı 

değil. 
- Ben zenginim. .• 
- Eğer harp olmasaydı, ben de 

tayyareci olmağa çalıfırdım. 
- Ben size bu kadar antipatik 

miyim? 
- Y oo, asla. Yalnız, casua kal

mayı tercih ederim. Bir karakter 
meselesi. 

Te;krar Sen Seba&tiyen'e doğru 
dönüyorduk. Manzara düzeliyor, 
inıar.lafıyor;lu. 

- Ne zaman lspanya'ya avdet 
etlI'"k isterseniz, dedi, size söyliye
c.<:<J! ı bir gazeteye "bir oda hiz -
ır.~tç;si aranıyor,. diye ilan verir
~;n:~ ilanın altına adresinizi ko . 
var ·-~ Pa,isi tnkedeceğiniz gün 
,· • ; •~yenlerin bu ıı.dre <e müraca
.. c e•merim ihve edersiniz. 

İstanbul Kumandanlığı la
taat ihtiyacı için 160 ton tüve
nan kömürü pazarlıkla alına 
caktır. İhalesi 8 İkinci Teşrin 
934 perşembe günü saat 16,30 
dadır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Fındık
lıda Satınalma Komisyonuna 
müracaatlan, ihaleye iştirak e
deceklerin de vaktinde Komis
yonda hazır bulunmaları. 
(272) (7512) 8605 

••• 
İstanbul Kumandanlığı la

taatı ihtiyacı için 5,500 kilo 
kuru soğan pazarlıkla alına -
cakbr. İhalesi 18 - İkinci Teş
rin - 934 Pazar günü saat 16 
dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fındık
lıda Satınalına Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye İştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko -
misyond'!. hazır bulunmaları. 

(268) (7517) 
••• 

İstanbul Kumandanlığı la
taatı ihtiyacı için (25000) ki
lo Patates pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 18 - İkinci Teşrin. 
934 Pazar günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Fındıklı 
da Satınalına Komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye İştirak 
edeceklerin de vaktinde Ko -
misyonda hazır bulunmaları. 

(271) (7513) 
* * * 

İstanbul Kumandanlığı la
taatı ihtiyacı için 750 kilo ay
va, 750 kilo zerdali reçeii pa
zarlıkla alınacakı.r. İhalesi 15-

Uşak Şeker Fabrikası 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

F ahrikamız için muktedir bir kimyagere ihtiyacımız var
d~r. Alınacak kimyagerin ecnebi lisanlarından birisine atina ol
Maaı aynı derecede bulunanlar arasında bir sebebi tercih ola
caktır. 

isteklilerin Uşak Şeker Fabrikası müdürlüğüne hemen bir 
istida ile müracaatları rica olunur. 

lstidaya raptolunacak evrak: Bu seneye ait iki mu·htelif 
fotoğraf, sıhhat raporu, nüfus tezkeresi, neşet ettiği en yüksek 
mektep, diplomasının suretlerile çalıştığı yerlerden aldığı vesi
kalar ve en son vazifesi, ailevi vaziyeti hakkındaki malumat. 

Taliplerin derecelerine göte verilecek maa' 150 - 200 lira-
dır. Ayriyeten de ikametgah temin olunacaktır. (4553) 

Türkiye iş Bankası 
Cam ve Şişe Fabrikası 

Müdürlüğünden: 
Patabahçeainde inta edilmekte bulunan tişe ve cam fabri

kasında çalışmak üzere 8.f8ğıda gösterilen evsafı haiz 14 efenai 
ustabaşı ve u.ata namzedi olarak staj yapmak üzere 2 ila 3 ay 
müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

1 - Türk olmak, 25 yaşından aşağı olmamak. 
2 - Sanayi veya buna mümasil mektep mezunu ve fabrika

larda çalışlIII' olmak. 
3 - Ar.kerlik hizmetini bitinnif olmak. 
4 - T ahailine ve bulunduğu hizmetlere ve hayatına ait ken

di el yazı11 ile tercümei hali (Lisan bilip bilmediği). 
5 - Tahsiline ve çalıflığı fabrikalardaki hizmetine ait taha

detname veyahut bunların ırıusaddak birer sureti. 
6 - Hasta olmadığına dair tam mevcutlu bir hastane tara

fından verilmit arhhat raporu. 
7 - Hakkında kimlerden malumat alınabileceği. 
8 - Talipler Paşabahçe cam ve fişe fabrikasında gösterile

cek vazifelerde çalı,acaklanna dair taahhütname ve kefaletna
me vereceklerdir. 

9 - Yukardaki maddelerle tesbit olunan evsafı haiz talipler 
arasında tahriri ve tifahi imtihan yapılacaktır. Lisan bilenleı· 
tercih edilir. 

10 - imtihan 2 Kanunuevvel 934 Pazar günü saat 15 de İs
tanbul 1, Hanında Cam Fabrikası Müdiriyetinde yapılacaktır. 
Fazla tafsilat için bu adres"' müracaat edilmesi. (4547 ) 

Selimiyede Askeri Sat n
alına komisyonundan: 

1 - Fırka lataatı ihtiyacı İçin 24,000 kilo Sabun kapalı 
zarf usulile yapılan münakasa da pahalı görüldüğünden 1 O • 
11 - 934 Cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihalesi yapı -
lacağından taliplerin teminatı arile birlikte Selimiyede Askeri 
Satınalma Komisyonuna müracaat eylemelir. 

2 - Şartnamesi daha evvel Komisyonda görülebilir. 
(7525) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
R ektörlüğüı· d ~n: 

Mektehimizde Fizik Prof esörü olup geçen ay Londrada 
toplanmış olan beynelmilel Fi zile Konferansına iştirak etmiş 
olan Salih Murat Bey Kongre de konuşulan meseleler üzerin
de bir seri konferanslar verece ktir. Birincisi T eşrinisaninin 
12 inci Pazartesi günü saat 5 te verilecek olan bu konferan -
sa isteyenler gelebilirler. (7520) 

Kırkağaç Belediye Rei!liğindenı 
Kırkağaç kasabası için ( 350) sokak levhası ile (3000) 

bina numara levhası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
İhale 25 - 11 - 934 tarihi ne rastlayan Pazar günü saat 

16 dadır. Taliplerin şartlarını öğrenmek üzere nümunelerile 
beraber Kırkağaç Belediyesine müracaat etmeleri. (7542) 

İkinci Teşrin - 934 Perşembe 1 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda satmalma ko • 
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde komisyonda hazır hu 
lunınaları. (274) (7510) ... ,. 

İstanbul Kumandanlığı la-

taatı ihtiyacı için 1200 kilo 
domates salçası pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 15 - İkinci 
Teşrin - 934 Perşenbe günü sa 
at 15,30 dadır. Taliplerin her 
gün Fındıklıdaki satmalma ko 
misyonuna müracaatları ve i
haleye iştirak edeceklerin vak
tinde komisyonda hazır bulun-
maları. (273) (7511) 

• 

' 

Levazım Amirlig~ ı İlı\nları 
~~--~~~-2.~~~--~ 

İstanbul Levazun Amirli
ğine bağlı lataat ihtiyacı için 
35 bin kilo Bulgura verilen fi. 
at pahalı görüldüğünden mü • 
nakasası talikan 1 1 - 1 1 - 934 
Pazar günü saat 11,30 da ya
pılacaktır. isteklilerin T opha
nede Sahnalma Komisyonu • 
na gelmeleri. (558) (7543) 

* • • 
Harbiye Mektebi ve merbu- ı 

tu mektepler için 30,000 kilo 
Kuru Fasulyeye talip çıkmadı
ğından 14 • 11 - 934 Çarşam· 
ba günü saat 14,15 de aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin Tophanede Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri. 

(559) (7544) . ~ 
Başı Büyükten Bostancı is

kelesine 250 ila 300 ton Eşya
nın pazarlıkla nakli 11 • 11 • 
934 Pazar günü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satınalma Komisyonu • 
na gelmeleri. (554) (7546) 

* • , 

Maltepe Askeri Lisesi İçin 
16 kalem Spor 14 kalem Jim • 
nastik malzemesi 19 - 1 1 • 934 
Pazartesi günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(556) (7547) 
• • • 

Maltepe Askeri Lisesi için 
150 adet girme ve 150 adet 
çıkma peştemalile 75 adet sırt 
havlusu ve ayrı şartnamesile 
750 adet yüz havlusu 18 - 11-
934 Pazar günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin nümuneleri görmek üze • 
re her gün ve pazarlığa g'.r -
mek üzere belli saatte T opha
nede Satınalına Komisyonuna 
gelmeleri. (555) (7545) 

• * * 
Levazon Amirliğine bağlı 

lataat için 35 hin kilo Beyaz 
Peynire talip zuhur etmedi -
ğinden pazarlığı 18 - 11 - 934 
Pazar günü saat 14,15 de ya· 
pılacaktır. İsteklilerin Topha
nede Satınalına Komisyonuna 
gelmeleri. (557) (7548) 

* • * 
Harp Akademisi ihtiyacı 

için 6000 kilo Pirinç 10000 ki 
lo Bulgur 7200 kilo Nohut, 
10000 kilo Kuru fasulye 
25-1 1 -934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini göre
ceklerin her gün ve münakasa
ya İştirak edeceklerin belli saat 
ten evvel teklifleriyle T opha
nede satınalma komisyonuna 
getirmeleri. (521) (7372) 

8286 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı lat'at hayvanatı i
çin 154 ton kuru Ot 24-11-934 
cumartesi gÜnÜ saat 15 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya İştirak edecek 
lerin belli saatten evvel teklif 
maktuplariyle Tophanede sa
tınalına komisyonuna gelınek 
ri. (530) (7383) 

8287 .... 
Harp Akademisi Efradının 

ihtiyacı 4800 kilo İspanak, 
4800 kilo Pırasa, 2400 kilo 
Lahana 11·11 -934 pazar günü 
saat 14,30 da pazarLkla alına
caktır. ~teklilerin Tophanede 

Levazım Amirliği Sat 
Komisyonuna müracaa 
(523) (7389) 

• • • 
Harbiye Mektebi içiıı 

adet soba borusu ve 72 
soba dirsek 10-11-934 l 
martesi günü saat 15, 
pazarlıkla alınacaktır. 1 
lilerinTophanede satııı 
komisyonuna geİmeleri. 
(538) (7402) 

• •• 
Harp Akademisi ih~ 

için 16 hin kilo Sığır et .. 
rilen fiat pahalı görüld 
den münakasa111 talikan Bı ıı 
rinisani 934 Perşembe t! 
saat 15,30 da yapılaca 
teklilerin Tophanede ko 
yona gelmeleri. (553) ( 

••• 
Hastaneler ihtiyacı 

200 çift hasta bakıcı gö 
1 O adet fildekoa fanile, 
det yün battaniye, 200 
yüz havlusu, 20 adet h 
takımı, 20 adet hamam 
malı, 100 adet karyola 1 
1 O adet ördek sırlı 7 adet ) 
rak, 20 adet hamam n 
2000 kilo Yataklık paın 
adet balar su sürahisi 38 
süt kab11 200 adet su m~ 
sı, 1 O adet h.,..am tası 
bir adet yağ tavası 
1O-11 -934 cumartesi 
saat 14,30 da pazarlıkla 
caktır. İsteklilerin Toph 
de Satınalına KomisyoJI 
gelıneleri. (518) (1 

• • * 
Maltepe Askeri Lisesi 

besi İçin 160 adet kaput 
maşı ciheti askeriyeye ait, 
mak üzere pazarlıkla iınsı 
tirilecektir. Talip olanla 
Teşrinisani 934 pazar ·· 
saat 15 de Tophanede Sa 
ma Komisyonuna müracıı 
ları. (533) (738Z 

• • • 
Bir numaralı dikim evi 

tiyacı için onbeı bin adet t 
11-11-934 pazar günü sal 
de pazarlıkla alınacaktır. 
teklilerin Tophanede Sa 
ma Komisyonuna gelmele 
(528) (7385) ...... 

İhtiyat Zahit mektebi ' 
3 adet büyük helvahane 1ZA 
934 pazartesi günü ıaat 1 
pazarlıkla alınacaktır. lst 
lerin Tophanede LevazJIJ1 
mirliği Satınalma Komi• 
nuna gelıneleri. (527) 
(7386) 

••• 
Hastaneler ihtiyacı içiJI 

bir adet balar çamaşır Iii 
on bir adet büyük balar 
zan, 270 adet sırlı kapaklı, 
kahı 12-11-934 pazartesi 
saat 14,30 da pazarlıkla•' 
alınacaktır. isteklilerin 1 
hanede Levazon Amirliği 
tınalma Komisyonuna gel • 
leri. (526) (7381 

• • • 
İstanbul Levazon Amit 

ne bağlı lataat için 1861 ad 
soba borusu, 508 adet dirt 

6 423 adet anahtarlı boru, 1 
det şapka, 13 adet büyük 
gal, 335 adet soba talil' 
12-11 -934 pazartesi günü 

1
, 

1 5te pazarlıkla satın alıJI 
caktır. lsteldilerin T ophaJI 
Satınalma Komisyonuna 
meleri. (525) (7388) 

Yeşilköy Tohum fslab lstasyoo~ 
Müdürlüğünden: 

1 - İstasyonumuz için ek mekçilik tecrübelerinde 1cuJJs. '. 
mlacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer beş 1'' 
lem alat açık eksiltmeye kon muştur. 

2 Ş ı
,. 

- artını anlamak İstey enler Y eşilköyde bulunan 
tasyonumuza her gün gelebilirler. 

1 3 - Eksiltme 28 ikinci T eşrin 934 Çarşamba günü sıı11 

15 de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gİrecekle rin muvakkat teminatlarını ifı' 

le saatından evvel Muhasebe veznesine yatırmaları ve ınU11 

yen saatta Komisyona müracaatları. (7519) 
1 



İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. / 
~e~tr~e~M~3:-..:.;.;;;;;.:.;;.:;;..:E~b~'~adı;::;:..;.;;=.:~C~in~si~:;;..,;:.::,:~~----~-
~·343 4 X O; 22X O; Ol Çam tahtası 

1 
·834 4 X O. 05X O. 24 Kalas. 
.OQO 4 X O. 22X O. 25 Döşeme Tahtası. 

İzmitteki kıt'at için lüzumu olan yukarıda cin7 eb'atta 
~e~re mik'apları yazılı üç kalem kereste 10 - 11 - 934 cumar
k;1 günü ııaat 14 te açık eksiltme ile satın almacaktır. Muvak
/ teminat on sekiz liradır. İsteklilerin eksiltme giinünün sa

l 1nde F. Satınalına Komisyon una müracaatları. 
. ' (459) (6864) 

'; (459), (6864)_ 8080 
• • • -

·. Çorludaki kıtalarla mües- 1 
· İ:'eler hayvanatı için pazarlık 
· 

1 
otuz bin kiloyulaf alınacak-

8111', Eksiltme günü 11-11-934 
rt·Zar günü saat 15,30 dadır. 

. "•af ve nümunesini görmek 
ıateyenlerin her gün ve eksilt
lııeye geleceklerin belli gÜn ve 
~atte teminatlarile beraber 
(S0ınisyonumw::a gelıneleri. 
. 50) (7309) 8358 

* * * 
kil Çorlu Hastanesine ait 5957 
.ı.~o Yoğurda yine talip çıkma 
~dan pazarlığı 11 ikinci 
l ~rın 934 Pazar giinü saat 
6 Ya bırakılınışhr. Evsaf ve 

feraiti eskisi gibidir. Eksiltme
. l'e geleceklerin belli gÜn ve 
' ~atte teminatlarile Çorluda· 
(~~omisyona müracaatları. 
. """) ( 6407), 8407 

• • • 
Dörtyoldaki Alayın ihti· 

hcı için kapalı zarf usulile mü 
~kasaya çıkarılan Yüz Elli 
ırı kilo Ekmeğin ihalesi 

~5. 11 -934 tarihine müsadif 
l>'.IZar günü Dörtyolda icra e· 
dilecektir. Taliplerin teklif 
ltıeICtupl~rını Dörtyolda Satın 
illına Komisyonuna gönder:: 
ltıeleri ve şartnameyi görmek 
~~lU edenlerin Dörtyolda mez 
"'llr Komisyonla Adanada Fır· 
ka Satmalına Komisyonuna 
her gÜn müracaat eylemeleri. 
.(566), (7408) 8408 

• • • ''-
Hadımköyündeki kıtaat o

CakJ.armm Maden Kömürü ya
kacak halde tadili için 8 kalem 
tııaheme pazarlıkla 13-11-934 
:_alı giinü münakasası icra kı
llllacaktır. Taliplerin malze
ltıelerin cins ve miktarı öğren· 
ltıek için Tophanede Levazım 
ı\rnirliği Satınalma Komisyo 
~Unda ve şeraitini öğrenmek 
illere Hadımköyündeki Aske
ti Satmalma Komisyonuna 
l"nüracaatlarL (575). (7468) 

8545 
• * • 

1 
Ordu için 20000 kilo çorap 

<ık pamuk ipliği kapalı zarfla 
~lnıacaktır. Parası olan 38000 
lll'anm yarısı bono diğer yarısı 
l>eşin olarak verilecektir. Bağ
larını görmek isteyenlerin her 
~ ve arttırma eksiltmeye ge 
leceklerin 1O-11-934 cumarte
~i saat 10-5 ta pey akçeriyle 
ıJeraber dilek okuntularmı M. 
ij, V. Satmalına komisyonuna 
\'ermeleri. (466) (6898) 

• • 8082 
' ta ı • • • 

. Tekirdağ kıt'atı altı aylık 
ihtiyacı olan 30 bin kilo kuru 
Soğana verilen fiat gali görül
ltı.ii§ ve Malkara kıt'atının ih
tiyacı olan 18 bin kilo Soğa
tıa talip çıkmamış olduğun
~an bir ay müddetle pazarlı
~a çıkarrlınıştır. ihale günü 
~2-11-934 Perşembe giinü 
~t 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
l\i öğrenmek isteyenlerin her 
~ ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve 
•aatte T ekirdağmda Fırka Sa
bnalına komisyonuna müra-
caatları. (537) (7250) 

8139 
"' . . 

Muratlıdaki kitaya ait se
~İl bin kilo kuru ota yine ta
lip ç1kmadığmdan pazarlık 
~l-11-934 pazar gunü saat on 
eşe bırakılmıştır. Evsaf ve 

§eraiti eskisi gibidir. Ekııilt
ttıeye gireceklerin belli gün 
be saatta teminatlarile bera-

er Çorludaki Komisyona 
ttıüracaatları. (551) (7305) 

8179 
•• * 

İzmitiÇiı\ "(10650) Darıca 

• • • 
lzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatının doksan bin altıyüz 
beş kilo makarna ihtiyacı ka
p~ lı satın almacaktrr. İhalesi 
24 2. ci Teşrin 934 cumarte- ' 
si giinü saat 15 de yapılacak
tır. İsteklilerin İzmir Müstah
kem Mevki Satınalına Komis
yonuna müracaatları. (562) 
(7364) 8270 

••• 
Malkaradaki kıtaat hayva

natmın ihtiyacı olan 175,000 
kilo Arpa kapalı zarf usu
lile münakasaya konulınuştur. 
ihalesi 5 - 12 - 934 Çarşamba 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini 6ğrenmek ve nümu -
nesini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e -
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını T ekirdağında 
Fırka Satınalma Komisyonu
na tevdi etmeleri. 

(590) (7551) 
• • * 

Edremit kıtaat ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulan iki yüz yirmi beş bin ki
lo Linyit maden kömürü itaya 
talip çıkmadığından bir ay zar 
fmda pazarlıkla alınınak üze
re tekrar münakasaya konmuş 
tur. 12 - 11 - 34 Pazartesi gü
nü saat 14 te ihalesi yapda -
caktır. Talip olanların yevmi 
mezkiirda Edremitte Fırka sa
tmalma komisyonuna müra • 
caatları. (582) (7553) 

• • • 
Erzurumdaki kıtaat için tel 

ve fincanların pazarlığında ta
lip zuhur etmediğinden ikinci 
pazarlığı 17 - 1 1 - 934 Cumar
tesi günü saat 15 dedir. Talip
lerin muayyen gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Erzu -
rumda komisyonumuza müra
caatları. (591) (7550) 

• • • 
Bayramiç garnizonunda 

bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 
(240,000) kilo Arpanın kapa
lı zarfla 25 - 11 - 934 tarihine 
müsadif Pazar giinü saat on 
iiç buçukta ihalesi icra kılına
cağından taliplerin Bayramiç
te Satmalına Komisyonuna 
müracaatları. (588) (7554) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ka

palı bürüm yöndemile 
(155000) adet pansuman pa
keti 5 • 12 - 934 Çarşamba gü
nü &!\at 14 de satın alınacak -
tır. İsteklilerin bağlılığını gör-

MiLLiYET PERŞEMBE 8 TEŞRiNiSANi 1934 7 

mek üzere her gÜn öğleden 
sonra ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatından ön
ce dilek okuntuları ve pey ak
çelerile birlikte M. M. V. Satı
nalına Komisyonuna gelınele-
rı. (589) (7552) 

• • • 
Çorlu ve Muratlıdaki kıta-

larm yiyecekleri için kapalı 
eksiltme ile 354600 kilo ek -
meklik un satın alınacaktır. 
Eksiltme günü Birinci Kanun 
934 Cumartesi günü saat on 
altıdadır. Bağlantılarını oku -
mak isteyenlerin her gün Çor
lu, İstanbul Lva. Amirliği ve 
Ankara M. M. V. Satmalma 
Ko. larına uğramaları ve ek -
siltıneye geleceklerin belli gün 
ve saatten evvel birinci pey pa
ralarını ve İsteklerini gösterir 
kapalı kağıtları ile beraber 
Çorludaki Komisyonumuza 
gelmeleri. (7555) (580) . 

.. . . 
İzmit için (21400) Darıca 

için (13200) Tuzla için 
( 4400) ki cem'an (39000) 
kilo patatesin açık münakasa
sı 26 ikinci Teşrin 934 pazar
tesi günü saat 1 O dadır. Mu -
vakkat teminatı (280) lira
dır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn Eski • 
şehirde Kolordu ve lzmitte F. 
L V. larma ve eksiltmeğe gele
ceklerin de tayin edilen gÜn 
ve saatte Fırka Satmalına Ko
miısyonuna müracaatları. 

(543) (7313) 8187 
• •• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 50 ka -
lem lspenciyari mahemesi 3 -
12 - 934 Pazartesi günü saat 
14 de satın almacaktır. İstekli 
lerin bağlılığını görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve ek
siltrneğe gireceklerin belli gü
nü ve saatinden önce dilek o
kuntuları ve pey akçelerile bir
likte Ankara 1\ıt. M. V. Satmal
ma Komisyonuna gelıneleri. 

(577) (7506) 
••• 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 21 ta -
kım seyyar bakteroloji san -
dıkları 28-11-934 Çarşamba 
günü saat 14 de satın alınacak 
tır. İsteklilerin bağlılığını gör
mek üzere her gÜn öğleden son 
ra ve eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatinden önce di
lek okuntuları ve pey akçeleri
le birlikte Ankara M. M. \V. 
Satınalma Komisyonun gel-

Bir tıraş bıçağı ile yüz defa tıra' 
olduğuna ındedenler çoktur Deniz yolları 

IŞLETMESl 

HAS N 
TIRAŞ BIÇAGI 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

=---·Han. Tel. 22740 __ _ 

KARADENiZ YOLU 
GOLCEMAL vapuru s t. 
kinci Tefrin PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopaya kadar. 

mel eri. (579) (7508) 
• • • 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için ka
palı bürüm yöndemile 728 
ad.o') t muhtelif oksijen cihazla
rı 1 - 12 - 934 Cumartesi gü -
nü saat 14 de alınacaktır. la -
te~tlilerin bağlılığını görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin belli 
gÜn ve saatinden önce dilek 
okuntuları ve pey akçelerile 
birlikte Ankara M. M. V. Sa
tır alma Komisyonuna gelme-
leri. (578) (7507) 

• • • 
Fırkanın Bayramiç, Ezine 

(7499) 8620 

İhtira ilanı 
cAteşli esim için endaht tertibıırtn 

baldmıda Utihsal olunan 26 T. sani 1925 
tarih ve 369 numaralı ihtira beratı ile 
(Sür'atle dan- toplu otomatik at"§ ... 
la!ıı) haldanda iıtib-1 ohman 26 T . ..,. 
ni 1925 tarih ve 372 numaralı ihtira 
b.ratı bu dela mmtii file konmak üzen 
abenı devrüf-t veya i.,.- edileceğin • 
den talip olımlann GMatada Çinili rıh
tım hanında Robert F ewiye müracaat.. 
lan iliıın olunur. 

.. 
,, 
.. 
" .. 

.. ~ - - --- -

Deniz L!.;esi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebİ•lİze 108 lira ücretle bir Tarih Muallimi a

bnacaktır. lsteku .erden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar 
diğerlerine tercil . edilecektir. 

2 - İsteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarından 
veya Maarifçe mi.:leccel lise tarih muallimlerinden bulun
ması ve mütekait "?abitler için de Üniversitede bil'imtihan eh
liyetname alınış olması şarttır. 

3 - T aliplcrin ııhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
fiş veya kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa et
tiğine dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi su
reti ile birlikte 10-2 Teşrin - 934 alqamma kadar istida i!e 
Heybeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7224) 

8129 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56- 7 4 üncü kilometreleri arası 4 

üncü kısım inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile münaka
saya konülmuştur. Münakasa 15 Teşrinisani 934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 16 da Ankarada Vekalet Mü te 
şarlık Makamında yapılacaktır. Talipierin tekliflerini Ticaret 
Odası ve ehliyeti fenniye vesi kalan ve 10.000 liralık muvak
kat teminatlarının Merkez ~ 1u hasebeciliğine yatırıldığına 
dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mek
tubunu aynı gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetine 

* * • vermeleri lazımdır. (Muvakkat teminat mukabili çek kabul 
Çorlu ve Muratlıda!'i kıta- edılmez.) Talipler bu husustaki şartnameleri ( 40) lira mu

larm ihtiyacı için açık eksilt_ kabilinde Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

ve Kirazlıda bulunan Piyade 
kı~alarmm senelik ihtiyacı o
lan (250,000) kilo kuru ot ka
pah zarfla 27 - 11 - 934 Sah 
gü lÜ saat on üç buçukta iha • 
lesi icra kılınacağından talip -
le. m şartnamesini görmek için 
her gün ve münakasaya gire -
ceklerin belli saatten evvel te
minat mektuplarını Bayra -
miçte Satmalma Kom!syonu -
na vermeleri. (569) (7427) 

mc.ye konulan 4984 kilo prasa _________ (:_7_1_8...:;5~)-- ___________ sı_GS_ 

ve 4984 kilo lahanaya belli ek- A k Ş h • ı S 
siltme giinünde istekli çıkma- n ara e rı çme uyu 
dığmdan bir ay içinde pazar - Komisyonundan: 
lıkla alınmak üzere eksiltme • 
si 12. 11 • 934 Pazartesi gü. 22-10-934 tarihine müsadif pazartesi giinü ihalesi İcra 
nü saat 15 e bırakılmıştır. Bağ kılınacak su boru mahemesi tedariki ve ferşiyat ameliyatı 
lan<ısı eskisi gibidir. 1steklile- münakasası 22-11-934 tarihi ne müsadif perşembe gunune 
rin belli gün ve saatle birinci talik edilmiştir. 30 numaralı şartnamei fennide çelik borular 
pey paralarile birlikte Çorlu - mukavemeti milimetre murabbaı için 34-35 kilogram ve ge
daki Komisyonumuza müra - rek 600 m / m ve gerekse 400 m/m lik çeli kboru sihanları 8 
caat'!.arı. (586) (7557) milimetre olarak nazarı dikkate alınacaktır. lbale 22-11-934 

Js•anbuJ dördüncü icra memurluğun· 

elan: Satılmasına karar veril- a:ındal· 
ye, masa, ayna, tabak, t..ncere ve ıair 
loL""ta enası 18-11-934 tarihine mü -
.adif pazar günü aaat ıs ten itibaren 

B .yoğlunda htildil caddesinde 85 No. 

lu clükkirun clepcMunda bmnci açlk art· 

tırm• ile satılacağmdan iotiyenleıin cöı· 

ıeıilen sün ve saatte mahallinde bu • 

Jun.-ları ilin olunur. Evvelce Beyoi -

Junda, htildil caddeoinde 85 No. tu 
dükkinda J<ıbıııtacıhk eden ve bu ker

re ikamet&ihı meçhul bulanan Fllik 

B.,.•: Y ukarcla y&Zliı açık arttınna i -

IAm tarafımza ilinaı tebliğ olunur. 
(4562) 

ZA YI - Galata giimrücüne ait 1. 

Ananiadi. naiıtumlan namına 10-5-34 

tarihli ve 24408 No. ha beyaıınameniu 

birinci nüohan zayi olmıııtııır. Yenisi 

ç•kanlaca(mdan zayim hükmü yoktur. 
(4557) 

tarihine müsadif perşembe gün'.i qat 15 de Ankara'da İş 
Hanında Dördüncü katta Komisyon dairei mahsusasmda 
icra kılınacaktır. Fazla mab1 mat alınak ve şartname görmek 
isteyenlerin Komisyona müracaatları. (7187) 

8204 

Tahlisiye Umum Miiıdürlüğünden: 
Anadolu Kavağında T ahi isiye deposunda mevcut olup 

satdığa çıkarılan 803 lira kıy metinde 176 kalem eşya 12 T eş 
rinisani 934 Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar mahal· 
linde açık müzayede ile satıla cağından taliplerin yüzde yedi 
buçuk depozito akçesini müst ahseben muayyen olan vakitte 
depoya ve eşya cetvelini evvel den görmek isteyenlerin de Çi-
nili Rıhtım hanındaki İdareye müracaatları. (7526) 

Adli Tıp işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

50 ton yerli Kok Kömürü kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Taliplerin kat'i ihale tarihi olan 22 İkinci Teşrin 
934 Perşembe giinü akşamına kadar her gün saat birden iki 
buçuğa kadar Soğuk çeşmede Adli Tıp İşleri Umum Müdi.ir· 
lüğüne müracaatla şartları anlamaları ilan olunur. (7534) 
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Herkes kahveyi içer, 
Fakat Arzu Ettiği Kahveyi Bulması Güçtür. 

Osman Ef. Oğlu 
• 

• 
Ticarethanesi Bunu Halletmiştir. 

Ze-vklI ılze Göre Ka ılı-ve• ıiz;i 
Buradan En Nefis, En Halis Ve En Ucuz Olarak Tedarik Edebilirsiniz. 

Satış Yeri Yalnız : 

Istanbul, Tahmis Sokak, Sahihi Olduğu Kurukahveci Hanı Altında 

iliçlarınızı 
Bahçe 
kapıda 

SAL j H NECATİ den alınız. Reçeteleriaiıı büyük bir dikkat, . _1 , 1 ciddi bir iıtikametle hazırlanır. J 1 S f 1 T 1 1 ( C 1 T 
Çok kıymetli bir bebek gıdasadır. Bununla bHleıa 

yavrular tombul ,.. kuTTıtli, neı'•ll olurlar. (428 

OZDI BAK 
Müessesatı; bütün lstanbul'da en ucuz ve en 

iyi mal satan ticarethanedir. 

Dün ve yarın gibi bugün dahi: 
Her zevki ve her keseyi tatmin eden 
her türlü levazımatın mütenevvi ve 
müntahap stokları. --
Her dairede g eni m evrudat .. 

AMERiKAN 

PiLOT 
Radyolarını 
Tercih eden 

aldanmaz 

D U 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo haıtal.ldarma tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır, Hiç rahatsızlık vennez. Her

~ kea alabilir. Kutusu 55 Kuruı. 

Bu S limbalı ahize llı 

biitiln A •rupa •e Mııırı 
dinlersiniz 

Sigorta Şirketi 
( tincil 'akıl Han fatanbıal 

Tü~k Fiyatı 95 lira 
T. S. F. radyo M/ıı, 

Voyvoda Galata 
YILDIZ Pi/al - Ankara 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır" 
htanbul ahrncı icra memurluğun. 

dan: Bir borçtan dolayı talıo hacze a

lınıp panrya çevrilmesine karar veril<:n ------ -

Nama muharrer hisse senetlerinin {% 60) ı Türkler elindedir 
TürLJye it Bankan tarafından teıkil olunmuıtur. İdare mecllal ve mfldiir~er 
b~:teti we memurlan kAmilen Türklerden mürekk•? yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. lürkiyenin her tarahnda (200) fi geçeıı acentalannı11 hepsi Türktilr. Tilr• 
ki:tenln en miihim m8easeaelerinln vebankalarınuı llgortalmektarııu icra eteılfr. 

bir Karoseri n bir malrine yatağı ve 
Böbrek ve idrar yollan hastalıklan mütehanıaı ....__ .. 

kapağı ve bir adet (Stüdo Beker) mar- 1 Profesör : DOKTOR BEHÇET SABiT BEY 
kalı kırk beı beygir kuvvetindeki mo- Taksim bahçesi kartısmda CEYLAN apartımanma geçmiftir. 
tör 11-11-934 tarihine müsadif pazar :ii!ll!i!iiGiiıoii-ru;;ii·-;ii'1D;i;;;e;i;;;;;;s!;i;ai;!ia;i;;;tl;!;;!en;i;;· ;;;;: ;;;§Ci;!um~ad!!;an3ıııııibii!q3k3aii;3;i;;-6;i;;.~Ti;;iiei;i1 e!i;f~on~49ii;i33i2!!33;. ~ 
günü saat 12 - 14 kadar aç* arttırma 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil ile Sirkeci ot.olriiı durak mahallinde Sa

nasaryan ham önünde paraya çevrilecek 

tir. Taliplerin mezkur cünde ve ma

ballinde hazır bulunmaları ilan ohınur. 

Deniz Levazım Satınalma Ko. 
misyonu Reisliğinden: 

•İiortalarını en iyi ıeraitle l ııpar. Hasar vukuunda ıararları ıilr' ! ,.9 kolaylıklı ödar. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon : fst. 20531 6045 

ı---E-V_K._A_F_M_O_D_l_R_lY_E_T_l_IL_A_N_L_A_R_l ___ r 
Müddeti icar 

1 - Büyükdere, Hacet sokak! 935 Mayıs nihayetine kadar 
13 No. b hane 1 

2 - Kadirga, Bostani Ali ma- 935 
hallesi 31 No. lı dükkan 

.. 
3 - Kadıköy, Osman Ağa,Yo- 936 ,, 

ğurthane sokak 3 No. b 
hane 

4 - Rumeli hisarında Ahmet 936 ., 
Srtkı Cami ve odaları 

5 - Çenberlitaşta Çilingirler- 936 •• 
de 2 No. lı Dükkan 

6 - Galata, Yeni Cami, Ku- 935 ,, 
}'lUllcular sokak 8 No. lı 
Dükkan 

7-Çakmakcıla.ıda Valde ha- 93ö " 
ru üst katta 34-35 No. lı 
Oda 

8 - Mercanda Tığcılar cadde- s.,.., " 
si Y tldız hanı oda ba§ıb-
ğmm dörtte üç hissesi. 

.. .. 

.. .. 
.. .. 
.. .. 
,, .. 
.. •• 

,, 
" 

Yukarda yazıb emlak hiz alarmda yazılı müddetlerle ki
raya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip ohnak 
İsteyenler 14-11-934 çarıamb a günü saat on bete kadar Ev
kaf Müdüriyetinde Vakıf Aka rlar kalemine müracaatları. 

(7~4) 8415 

.~ - lllD tıcr .. ı.ıw lcfD' 
,nmtpnm ~ ba&Üza Mrfmdie 
;r.aı mGlentn q taaaıi lltU 
oJaıa Eao-.. '"Fnıft Sar lfzo 

bama tıı:mfa. aıideyt catvtro 
ee banutarl taıu:tm eder, 

(4554) 1800 Kilo Reçel: açık eksiltmeai: 17 lkinci Teşrin 934 c 
martesi günü 14 de . 

.EJektrik muhendisİ aranıyor 750KiloŞehriye:açıkeksiltmesi: 17lkinciTeşrin 934 c 
martesi günü 14 de. 

Anadoluda bir elektrik tirketinin fenni mea'uliyetini de- 4500 kilo Makarna : açık eksil tmesi : 1 7 İkinci T ""rin 934 
ruhte edecek bir elektrik mühendisi alınacaktır. ~ martesi 15 de. 

Taliplerin atağıdaki evaafı haiz olmaları tarttır. 1 -Türk 1300 kilo Beyaz Peynir açık eksiltmesi: 17 ikinci T,.•rin 93 
olmak, 2 - Elektrik tirketlerinde çalıfmıt bulunmak. ~ 

8 
cumartesi günü 16 da. 

u evsafı haiz olanların diplomaları, çalıttıklan yerlerden D • D 
aldıkları vesikaları, nüfus tezkereleri suretlerile bir kıt'a fotoğ- il enız Levazım eposu ih tİyacı için yukarda cins ve mı 
rafla birlikte talep ettikleri ücretin mıkdannı bildirerek niha- tarı yazıh yiyecek, hizalarmd a yazılı gün ve saatlerde açı 
yet 10 gün zarfında tekliflerini lstanbul posta kutusu 176 nu- eksiltmeye konmuştur. Şartnamelerini görmek ve almak i 
maraya B. S. rumuzile göndermeleri ilan olunur. (4415) teyenler her gün ve eksiltmeye gİreceklerin o gün ve saatlerd 

w,. __ ll!!!!!;!!!m-m;;;;;;;;;;;;~--!!iE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;s;:;ı;;;;;;;3iiiE!BliiliiBll-- Kasımpaşadaki komisyona ~ müracaatları. (702lQ 
8487 

Selimiyede Askeri Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Fırka lataatmm ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı 
yazıh 3 kalem yaş sebze yapda n münakasada pahah görüldü
ğünden bu kere tekrar pazarlı kla 1 O - 1 1 - 934 Cumartesi gü
nü saat 14 de ihalesi yapdacağ mdan İsteklilerin teminatlarile 
birlikte Komisyonumuza mür acaat eylemeleri. 

2 - Şartnameleri daha evvel Komisyonda.görebilirler. •• 

Lahana 13196 
. ,(7524) 

Pırasa 43392 
lap mak 23196 

lstanbul !.filli Emlak Müdürlüğünden: 
- • ""1nmen bedeli 

EMİNÖNÜ: Çelebi Oğlu Ala ettin mahalle
sinin Sabuncu Hanı cad desinde 85 nu
marah dükkinm 260/4 8 hissesi. 

Lira 
3250 peşin 

para ile 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Yeni 2667 
poatane caddeainde 1 O numarah dükki.. 9\. ,. 

nm üçte iki hissesi 
BAKIRKÖY: Sakızağacı ma hallesinin Ka .. .• 150 111 n 

ra Mehmet sokağında eski 6 ve yeni _.l... 

8 numarah hanenin dör tte bir hissesi. 
Yukarıdaki mallar hizalu mdaki laymetler üzerinden 28- ' 

11 - 934 Çarşamba günü saat on dörtte açık arttırma sureti
le satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi bu
çuk nisbetindeki pey akçeleril e müracaatları. (M) (7429) 

Umumi Neıriyah ue Yazı itleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

8110 

Gümrük Muhafaza U. Kumandanlığı 
1 ıtanbulSatınalma Komisyonundan 

1 - Telefon Şebekeleri için 15000 kilo üç milimetreli 
yerli malı galvanizli demir tel. 1 1-1 1-934 pazar giinü saa 
15 te pazarhkla eksiltmeye ko nuhnuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Komisyondan alınabilir. iste 
liler muhammen bedelin yiizd e yedi buçuğu nisbetinde mu 
vakkat teminat olarak (180) liralık vezne makbuzu veya 
ka kefaletnamelerile belli zamanda Komisyona gelmeleri. 

(7488) 8614 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde 
Mektebimiz talebelerine müba'YaUı mukarrer elbise, ka• 

put, F otin, İç çamaşırları ve saire 1O-1 l-!J34 cumartesi gÜ 
nü saat on aörtte ihaleleri icra edilmek üzere aleni münakaaa· 
ya konulmuştur. Taliplerin nü mune ve şartnamelerini görme 
üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya İ§tirak edecek! 
rin Fmdıkhda yüksek mektep! er muhasebeciliğine tevdi ede· 
cekleri 215 liralık muvakkat teminatı makbuzunu veya Ban· 
ka mektubunu hamilen tayin olunan gün ve saatte mektepte 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları (6840) 

8196 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komlayonu Reialiğinden: 

~ 25000 kilo Pirincin 3 ikin ci Teşrin 934 tarihinde yapı• 
lan eksiltmesinde teklif edilen fiatlar pahah görüldüğün· . 
den ihalesi 10 İkinci Teşrin 1934 cumartesi günü saat t4 
de bıralahru§tır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatte Kasını· 
paşadaki Komisyona gehneleri. (7419) 


