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Avrupa'nın 
Tehlike noktası 
. Bir ay evvel Avrupa bir harp teh· 

lilıeıi atlattı. Viyanada Batvekil Doll· 
~ıı aleyhine yapılan suikast üzerine 
lıır taraftan I talya, diğer taraftan da 
~ ugoslavya Avurlurya hudutlarına as· 

er yollamıtlardı. Eğ:ır Viyanadaki hü· 
~i'ıınet darbesi muvaffak olsaydı, aglebi 
ılıtiınal, ltalya, A vuıturyanın istikra· 
lini müdafaa bahanesile Karinthiya ta· 
•aflarını itgale başlıyacaktı. ltalya A· 
yusturyayı istilaya baıladı diye, belki 

,"l:o&lavya da hududu geçecek ve ye· 
bı ,Avrupanın bu iki rakip devleti ya· 
ancı bir memleket topraklarında dö· 

'Vüıeceklerdi. Böyle mevzii bir dövüt· 
lrıenin baıka memleketlere nasıl inti· 
~I ed~ceğini kestirmek ~ok zor değil-
ır. 

Gittikçe anlaşılıyor ki Avuıturya 
Avrupanın tehlike noktasıdır. Tıpkı 
büyük harpten evvel, Balkanlar ve Os
blanlı imparatorluğu Avrupanm tehlike 
>ıoktası olduğu gibi. Yirmi sene evvel, 
devletler arasındaki rekabet Balkanlar· 
~a temerküz ettiği gibi, bugün de Bal
~nlaşan Orta A vrupada A vusturyanın 
~•erinde temerküz etmiştir. Oımanlı 
~paratorluğuiıun o zamanki tabirle 
l amamiyeti mülkiyesi,, yerine timdi 

A'Vuıturyanın iıtikliıli sözü kaim olmuı· 
~. Filhakika herkeı Avuıturyanın 
11\ildiıli ile alakadardır. Franaa, ltalya, 
Küçük ltiliı.f Avu•turyanın istiklaline 
kendi iıtiklalleri kadar dü§kündürler. 
~lrnanya bile Avusturyanın iıtikliline 
~•tetmck niyetinde olmadığını ilin e

dip duruyor. Almanlar diyorlar ki: 
- Fakat bu iıtıklaJ tam i1tiklal ol

~·· Yani Avusturya halkı kendi mu
'"8dderatına hiıkinı olarak, hiç bir nü
~ ve teıir altında kalıruyarak intiha-5:' Yapmalı. O zaman Viyanada Milli 

ıya!izm prensiplerinin hikim olaca
iına kaniiz. Bu, Avusturyanın Alman
b•Ya iltihakı demek değildir. Na11I ki 

ançig şehrinde Milli Soıyalist fırka
••nın hakimiyeti Almanyaya iltihak ıni
baıım tazammun etmedi. Avuıturyada t'· Milli Soıyalizmin zaferi Almanyaya 
1 lihak dernek olmıyacaktır. 

.. Ancak Fran11zlar, ltalyanlar ve 
Kuçük lti18f devletleri bu mantığa 
lcanmıyorlar. Bunlar Milli Sosyali~in 
2aferi, Almanyaya iltihak kadar tehli-
1.eli olduğuna lıani olmakla beraber, 
böyle bir akibete mini olmak için her
hirinin dütündüğü çare ayndır. 

Bir aralık Fransa maruf Tardieu 
Pr,oi~ıile bir Tuna Birliği yapmak iıte· 
;ııtı. Bu, Avuıturya ve Macanstanı 
ranıanın ve Küçük Itiliıhn hakimi· 

Yeti altına koyacağından proje, !tali""'" 'Ve Almanyanın müşterek itiraz
:' kartısında ıuya düıtü. İtalya ile 

lrnanya ayn ayn sebeplerle Tuna 
llrojeıinin tahakkukuna mini oldular. 
· Şimdi Fransa, Avuıturyanın Al
lt_ıanyaya iltihakına mini olmak vazife
llnde faal TOi oynamağı ltalyaya bırak· 
llııttır. ltalyanm böyle bir rol oynama
'~ Franıarun iki noktadan itine elve
tı_r. Bir defa iltihakın tahakkukuna mi• 
ın olur. ikincisi ltalya ile Almanya.. 
lllrn at-aıı açılır. 

~talya ıreçen ay Dollfu11'un katli ile 
hetıcelenen ıuikast hadiselerine kadar 

u rolünü, Avusturyadaki hükumeti 
~viye etmekle yapmağa çalııtı. Doll· 
.ı, il ltalyanın maddi ve manevi yar• 

ttılarına mazhar oldu. Mu11olini A· 
;"•turya Batvekilinin akıl hocalığını 
A •Ptı. Fakat bu yarılım, Dollfu11'un 
d "Vuıturyadaki vaziyetini zayıflaıtır· 

1
• Çünkü Avusturya halkı ltalyayı 

~iyorlar. ltalya himayeıi altmda bir 
~u_ıturya devleti Avusturyalıların 

~lı haysiyetlerini rencide etti. Doll..b:, aleyhine yapılan ıuikaatin bir 
bini de bunda aramalıdır. 

1 
Dollfu11 hükumetini istihlif eden 

~rıi Schuıchnigg hükümetinin Italya 
llıt;tluğuna ıelefi kadar kıymet verdiği 
ltajtılınaktadır. Başvekil Schuıchnigg 
1oı· Y~ya ilk ziyaretini yapmıf ve Muı· 
dil'".' ':'rafından Floranıa' da kabul e
'tu Dıittır. Öyle anlatılıyor ki bu defa A
>.ı•lurya istiklalinin muhafazası için 
~ruz Viyana hükumetini takviyeden 
1t a •&aslı tedbirler düıünülmektedir. 
t~ •Pıb~rg hanedanının iadesi ve Avu .. 
liJc'Y• ıle Macariıtan arasında bir bir
l"iJlıl~ini günün meıeleıi halini aldı. 
bı,. ~•.ka düne nazaran bugün böyle 
def 1 lıtnal daha yakın görünüyor. Bir 
~ Yeni Baıvekilin Hapshurg hane· 
~.run iadeıine Dollfu&& kadar itiraz 
~d 'Yeceği anlaııbyor. Sonra hanedan 
),; e_di~ezse, Avusturyanın Alman• .._ h .. iltihakına mini olmak için Viya
)-,.d ukiirnetini takviye yollu yapılacak 
ıı.. ••• '~arın beklenilen neticeyi ver
~·· o~ anlaıılmıttJr. 
bir hıger taraftan Küçük 1 tiliıfın böyle 
dar kal çareıine olan itirazı eskisi ka
)a ilrUV'Vetle devam ediyor. Almanya
bıuıedihaı. ile Italya himayeıi altında 
tercih i:'nın iadeıi ııklarından birini 
<la dah. ar1ı11nda kalıa, Çekoslovakya 
birin . ıl olduğu halde Küçük itilafın 
trr. A t•klu terci~ edeceği muhakkak
tirrne ~usturyanın lıalya himayesine 
to&Ja:ı ~oktasında Çekoalovakya Yu
)an 

11
; an ayrılıyordu. Çünkü lıal

)a İçi ıyunun takviyeıi Çekoslovak· 
t•hlik: d ?~o~lavya kadar büyük bir 
tıedan egıldır. Ancak Hapsburg ha
ltilat ~nın iadesi noktasında üç KüçiiK 

F e'Vleti müttehittir. 
k ransaya ı· " 
~aı kar ge ınce; eger ya]nız başı-
'itıanya;r ~e.ı;:nek vaziyetinde oha, Al
lıırun ia~ 1 !1 ak ile Hapıburg haneda· 
tercih ed esı fı.kları karşısında ikinciyi 
•lıeın . ec~kt!r· Fakat Fraıısa böyle 
'aber ""r.et.lı bır meselede ltalya ile be. 
tilar1 ~~rur .gibi görilnüp te Küçük I-

•wcendi k • rme ıs temez. Binaena-
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Soldan itibaren Ali Fuat Paşa, Salih Murat Bey, M. Samoilovitch, Hakkı Nezihi Bey, dünkü 
lantıda tezlerini müdafaa ediyorlar. 

Kurultayda tezlerin okunması bitti, 
okunmayanlar encümenlere verilecek 

Bugün dağılma kararı verilmesi çok muhtemeldir 

Türk dilile kumanda: Türk ordusu, yüreğiyle ve kanı 
ile olduğu kadar dilile de öz Türk olmayı isteyor 

-----------------~-----------------------------------------------' ikinci dil kurultayı dün ıaat 14 te 
beıinci toplantısını yaptı. Dünkü içti• 
mada da, Reisicumhur Hazretleri hu
zurlarile ıeref veriyorlardı. Refakatle • 
rinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 've 
Fırka umumi katibi Recep Beyler var• 
dı. 

Baıkan Kazım Paşa Hz.: 
- Kurultay toplanmıtıtr, efendİJ1'.1l 

diyerek içtimaı açtı. 
Katip geçen toplantının zabıt hüla• 

sa11nı okudu. Zabıt okıınduktan IODJ'.., 
Baıkan Paşa: 

- Bir mütalea var mı? dlye sor < 
du. 

Bedros Efendi söz: alarak, iımıruft 
zapta yalnız Bedros olarak geçtiğini, 
halbuki Zeki Muhlisinin de ilave edil· 
mesi lilzım geldiğini söyledi. Zaptın 
o ıekilde düzeltilmeıi muvafık görül • 
dü. 

Bedros Efendiden sonra Neıet Ha
lil Bey söz alarak, Reıit Rahmeti Be
yin tezinin noksan zapta geçtiğini sÖy• 
ledi. 

Batkan P aıa: 
- Okunan zabıt hülasaaıdll". Yal

nız ana hatlar vardır. Esas zabıtta bü .. 

Reisi<'umhur Hazretleri Kurultayın dünkü toplantısında okunan tezleri 
dinliyorlar •.• 

tün aözler vardır efendim. 
Bundan sonra, Ticaret odası me

murlarından Hakkı Nezihi Bey tezini 
okumağa başladı. Hakkı Nezihi Bey 
"Dillerin menıei ve Türk dili,, isimli 

tezinde ahenk taklidi esasına uyg1U0 
Türk aözlerinden bahsetti. Türk dilinin 
tabiat seıini en çok taklit eden, ona 
en çok uyan dil olduğunu ıöyledi. Ha· 
tip türkçeden b~ok misaller getirerek 
iddialannı ishat etti. 

Yunanistandaki hareket 

M. Kondilis endişeye ma
hal ~lmadığını söylüyor 

Bu itte methaldar olan 
6 kiiçük zabit daha tev
kif olunmuı ve hapis
hanede tecrit edilmiıtir 

ATINA, 22 (A.A.) - Atina Ajan 
11 bildiriyor: Hükiimet muhalefetle 
maznun zabitler meselesi hakkında 
yapılan ilk tahkikat, bu hareketin ilk 
dakikalarda zannedildiği kadar mü
him olmadığını göste~tir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

ATINA, 22 (Milliyet) - Bugün 
kabine toplanarak, hükiimeti devir • 
mek için yapılan hareket etrafındaki 
tahkikat evrakını tetkik edecektir. 
M. Çaldarise vekalet eden Harbiye 
nazırı M. Kondilis bu vaziyet üzeri • 
ne kendisini ziyaret eden nazır1ara j. 
zahat vermiı ve meselenin baatırrldı
ğını enditeye lüzum olmadığını ve hü 
kiimetin kanunun hükümlerini daima M. Konılilis 
tatbika kadir olduğunu aöylemiıtir. nan Zervos hakkındaki bütün isnada 

ATINA, 22 (Milliyet) - Pazar tı reddetmekte ve bunun kendi hasım 
günü gecesi tevkif edilen mütekait )arı tarafından uydurulan bir dolap ol 
miralay Napolyon Zervaa evinde pro· duğunu söylemektedir. 
tokol metni bulunan yüzbatı Bromidiı- ATINA, 22 (Milliyet) - Miralay 
le ~üva~eh~. o!unmuıtur. Hiyaneti va Ze.rvas'ın tevkifine dair aldığım mü. 
taruye curmunden dolayı maznun hulu- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

leyh _Hapıburg haned~n iad~~i me·-ı makla alakadar olan Franaa ve ltalya· 
kele~nde Franıayı, Kuçük ltılifı ve nın itil]e elverecektir. Ancak büyük 

en '!e ~~.sus sebeplerle Almanyayı bir ihtilil, bir hercümerç, belki de 
muterı~ goruyoruz .. ~!~anya, nasıl ki biT muharebe olmadan böyle bir neti· 
ltalra. ı~e beraber yuruyerek Tardieu cenin elde edilebileceğine ihtimal ver-
proıe11~ .. •~ya I d~~ürdü. Şimdi de Fran- mek safderunluk olur. Alman milletini 
sa vj uçuk .tıı~.a beraber yürüye- ikiye ayırmak dernek olan böyle bir 
~ek Atalya proıe!tnı suya dütürecek- vaz.iyetin de zannedildiği gibi Avrupa• 

r. hafvuıturJ'.j ·~~klilinin ne tekilde da ıükun ve istikrara yarclnn edeceği 
::ıru. d azı; e 1 reı:;. meseleıi etrafında de çok ıüphelidir. 

a ar arın en ı ":'alannda uyuta- H "(" A • . . 
mam~~n Almanya içın bir kuvvettir. . u asa vusturya Avrupa ıçın bır 

Dıger taraftan bu iltihaka mini ). tehlike noktası olmakta devam ediyor. 
~ak için büyük bir tasavvur vardır 

0
ki Bu tehlike göz ile görünecek kadar ya-

eger b~ tahakku~. ~.dece~. oluna, Fran· kındır. Avrupa diplomatları bütün faa-
ıayı, ltılyay~, Kuçuk ltılafı da mem- liyetlerini bu tehlikeyi uzaklaıtrrmak 
nun edecektır. Bu da Almanyadan Bav- noktasına tek "f ·ı .. .. · 
yera Würtemherg gibi katolik cen 1 

51 ettı er. Husnu nıyet-
h "k ! ti · · 1 A up e çalı§ıyorlar. Avusturyanın istiklilini 
. u ume ~rı!'1n ~yrı !11ası ve vustur- muhafazaya uğraııyorlar. Tıpkı harp-
yanın da ıltıhakile hır cenup Almanya- ten evvel Osmanlı · 1 ı -
11 te•kil' 30 H · h" d' I . . h" ımpara or ugunun 

! ı. .. azıra!1 a ııe ennın oy- mülki tamamiyetini muhafazaya çalış-
le bır teşebbusle. alika~ar olduğu Al· trkları ıribi. Ayni gayret, hilıiı ve 
manyada kulaktan kulaga fısıldanmakta hüsnü niyetle r~lı•ma a • t' · 
. d. F'lhak'k b" 1 h" . .- ' ' ynı ne ıceyı 1 _ı. • ı ı a oy e ır netice mütte- vermesin •.• 
hıt hır Almanyanın tqkiline mani ol- Ahmet ŞOKRO 

Haldi.ı Nezihi Bey tez:ıni bitij"dikten 
sonra, teneffüs için celse on dakika 
tatil edildi. 

lkinci celse 
Saat 16 ya on kala ikinci celse a· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni liste ve 
Kararname 

~ · ., 
Alh aylık kontenjan ka
rarnameıine bağlı liıteler 

ANKARA, 22 (Telefonla) - 934 
aeneıinin birinci teırin, ikinci teırin ve 
birinci kanun aylarile 1935 ıeneıinin 
Ik üç aylarından ibaret altı aylık dev 
reye ait ithalat rejimini gösteren ka
rarname ile bu kararnameye bağlı lia 
telerin neıredildiğini dün bildirmi§ • 
tim. 

Kontenjan kararnameıine bağlı 
Ki Jiıteai aynen ıudur: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ziraat Vekilinin 
Tetkikleri 
Muhliı Bey farka kadar 

seyahatini uzatacak 

Vekilin beyanatı 
Ziraat Vekili Muhliı Bey, dün öğ. 

leden sonra Vilayete gelmit vali mu• 
avini Ali Rıza Be
yi ziyaret etmiıtir. 
Muhlis Bey, Ziraat 
müdürlüğüne de 
gitmiş, burada Zi· 
raat müdürü Tah
sin, Baytar müdü
rü Etem ve Oıman 
müdürü ve Orman 
mektebi müdürü 
beyler ile görü§ • 
müıtür. Muhlis B. 
müdürlerden iza • 
hat almıttır. Muh-

MU H LIS BEY !is Bey, bugün Ka
radenizde bir tet• 

kik seyahatine çıkacaktır. Tetkik ao
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

iş Bankasının 
Grafikleri ---iki şube ile işe başhyan 

müessese bugünkü 
kemaline nasıl vardı? 

26 ağustosta teeasüaünün 10 uncu 
yıldönümü bayramını yapacak olan it 
Bankası, memleketimizde bankacılığın 
bir enmüzecini yaratmış olan milli bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Issız bir adada beş sene den 
beri mahsur kalan bir Rus 
ilim heyeti bir buzkıran gemi
si tarafından kurtarıldı. 

T ı • { Müdür: 24318. Ya.z.ı itleri müdü..rüı: 24319. e . Jdare Te Matbaa : 24310. 

ı Floransa mülakatı 
\ 

ı · M. M;ssolini ·Avusturya 
· başvekili ile görüştü 

Bu mülakat esnasında tekrar Avusturyanın 
istiklali tarsin edilmit ve yeniden 

~iç bir itilaf projesi mevzuubahs olmamı tır 
FLORANCE, 22 A.A.

Havas ajansından : 
Avusturya Baıvekili M. 

Schuıchnigg hu sabah 
saat 10,30 da buraya mu
vaaalat etmiı ve bayrak
larla donanmış olan istas
yonda M. Muuolini ile 
ltalyan ve Avusturyalı 
tahıiyetler tarafından ıe
liımlanınıştır. 

Mülakatın hayret vere
cek mahiyetle hiç bir ne
tice vermemesi icabetmek
le beraber, Avuılurya İs· 
tikliJi lehinde bir nüma· 
yit kıymetini ve Alman· 
yayanın ihtiyatsızlık et· 
meden inkir edemiyeceği 
bir ıiyasi manayi haiz o-
lacaktır. Almanya, sulh M. Mıuıolini ve M. Schuschnigg 
arzuıu hakkında meşkuk olmıyan de- künde cereyan etmiştir. M. Sıchuıchnig 
!iller göıtenneğe yani Fransa ve in- kendiıine tahsis edilen Antinori kö~kün 
gilter etarafından Cenevreye dönmeğe de bir müddet tevakkuften sonra saat 
ve misak ailtihaka ve lt11lya tarafından 12,15 de oraya muvaıalat etmiıtir. Gö-
da, Roma protokolu eaaaı dahilinde, müs •ÜsmP köşkün kütüphane odasında ce· 
takil Avusturyanın iktiıadi kalkınına11- reyan etmiş ve müteakiben 16 kişilik 
na matuf ırayretlere iştirake davet edil· bir zi)afet verilmiştir. 
miştir. FLORANSA, 22.A.A. - lstefani a. 

FLORANCE 22 A.A, - Mussolini jansı bildiriyor : 
Schuıchnigg mülakatı Mariniıou köt· (Devamı 6 mcı sahifede)' 

Belediye intihabı 
• 
intihabın bir gün~e yapılı 

bitirilmesi teblig edildi 
Fırka ve Belediye yeni şekil 

rine yeni tedbirler aldı 
-uze. 

Her malıallege bir sandık konacak 
Belediye mecliıi azalığı intihabı 

yaklaşmaktadır. Memleketin her ta • 
rafında olduğu gibi lstanbul beledi
yesi de bütün halkın reyini kullana • 
bilmesi için birçok hazırlıklar yap • 
maktadır. Öğrendiğimize göre hüku· 
met belediye intihabı için yeni bir ka 
rar vermiı ve bunu bütün belediye re· 
iıliklerine bildirmitlir. Bu yeni kara
ra göre belediye intihabı bu sene mem 
leketimizde ilk defa olmak üzere bir 
günde ikmal edilecektir. Belediyeler 
bunu temin maksadile şehrin birçok 
yerlerinde ve hemen her mahallesin
de birer intihap aandığı bulundura • 
caklardır. Evvelce yapıldığı gibi mah 
dut yerde 1 O günde yaprlacak intihap 
yerine birçok yerde bir giinde yapı • 
lacak intihabın daha güzel olacağı 
ve halkın da iıinden alıkonulıruyaca • 
ğı ümit edilmektedir. 

lstanbul belediyesi bu vaziyet üze· 
rine dün Istanbuldaki bütün kaza 
kaymakamlıklarına emir vermiş ve a
zami mikdarda İntihap ıandığı temi· 
nini bildirmiştir. 

Belediye intihabının bir günde ol• 
ması, evvelce hazır]anmıı olan pro • 
paganda programlannın değİ§tİrilme 
aine sebebiyet vermiştir. 

C. H. F. Iatanbul vilayet idare he
yeti bu yeni karar Üzerine birçok tet
bir ittihaz etıniı, bilha11a prd)>aganda 
yapacak, nutuk aöyliyecek zevatı bu· 1 
na göre seçmeğe baılamıttır. 

Dün C. H. F. lstanbul vilayet ida
re heyeti reisi ve Antalya mebuıu Ce 
mal Bey latanbul belediyesine gide • 
rek yeni vaziyet hakkında latanbul 
vali ve belediye reisi Muhittin Bey ile 
görii§müştür. 

Geç vakte kadar devam eden bu 
görüşmede intihap faalİ'.Y"tİ ve aan • 
dıklarm mevkileri ile propaganda va
ziyetleri tesbit edilmiıtir. 

.) 

c. 

Fırka 11ilôyet idare heyeti reisi 
Dr. Cemal Bey 

intihap encümenleri seçildi 
lki gün evvel belediye reisliği ta. 

rafından kaymakamlıklara verilen e
mirde kazalarda çalııacak olan inti• 
hap encümenlerinin seçilmesi bildiril
miıti. Kayınaakmlıklar bütün semt a
haliıine tebligat yaparak ikiıer rnu • 
rabhas seçip kaza merkezine gön • 
dermelerini ilin etmİ§lİr. 

Bugünden itibaren her aernt halkı 
kendi murahhaslarını aeçırneğe ba§hya 
caklardır. 

Çetine' de Karadal kralının sarayı (Yazıaı dördüncü sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 121 )3 ~ı0 
• 

·ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAKTICJ VESiKALARA CORE) 
Yazan: A. C. --------

Diran Kelekgan Efendi ile Doktor 
Bahaettin Şakir Beg ara

sında daha neler mektup/aşılmıştı? 
Diran Kelekyan efendile doktor 

Bahattin Şakir bey arasında devam 
eden bu muhaberede Asaf bey de
nilen zat gittikçe daha ziyade mev
zuu bahsediliyordu. Asaf bey hak
kında Diran Kelekyan efendi di· 
yordu ki : 

"Aıaftan ve diğer o makule mah
lükatbl.n ne kadar çekinilse seza
dır. Size bahsettiğim fÜpheler gİl· 
ti!<cc kuvvet kesbediyor. Bahasının 
lst~nbulda guya yakalandığı doğ
ru mu? Kendiıi itae etti ama be
nim bundan fÜphem var. Zaten 
tevkif edilse de kendi namusper· 
verliğine delil tetkil etmez. Çünkü 
bence caıuslarrn da böyle hallere 
g"riftar oldukları görülmüttür. 
Asafın Berline gönderildiği,oradan 
Abdülhamide onun vasıtasile bir 
jurnal gönderildiği doğrudur. A-
ıafın biı zaman Ahmet Celi.lettin 
paşanın talimatile böyle teYler yap
tıktan sonra !İmdi saray hesabına 
casusluk etmekte olduğu benim 
nazarımda hemen tamamile tahak
kuk etm"~tir. Dikkat buyurunuz ki 
böyle bir· ahlakı meçhul, hiç bir 
prensipi olmadığı irtikap ettiği dal
ka-.ukluklarla mıisbet bir çocuk, 
Ahmet Celalettin p~n ka
tipliğini yapmak sayesinde Yu
suf lzzrttin efendile olan ;rtibatı 
biliyc.rdu. Biz lstanbuldaki kadını 
itham ediyoruz. ithama da hakkı
mız var, cünkü mesleği neler yap
lıgını meydana çıkarıyor. Fakat 
acaba bu taraftan da ihbar vuku 
bulmadı mı? Acaba ipin ucu Ah
met Şevket p~a ile Asaf tarafın
dan gösterilmedi mi? Geçen yaz 
mevsiminde bütün işler bunların 
gicızleri önünde cereyan etmekte İ· 
di. Ben artık Ahmet Celalettin pa
şanın her yaptığından ümidi kesti
ğim iı;:in bir şey demiyorum. Çün
kü ona doğru yolu göstermek ken
di felaketimi hazırlamak, beyhude 
imtizacsızlıklara sebep olmak de
mek olacağına kanaat getirdim. 
Eğer şimdi çekf ğimiz halin mane
vi müsebbipleri aranılırsa, tahak
kuk edecek pek büyük mea'uliyet
ler mevcut olduğuna emin olabilir
siniz. Benim elimde yapılan ted
birsizliklerin maddi delilleri var
dır. 

"Şimdi Mösyö Clemenceau Da· 
hiliye Nazın old;.ığundan Pariıte çı 
kan gazete tehlikeye maruz değil
dir. Fakat bu hal her zaman devam 
etmez. Yarın bir tebeddülü vükela 
olur, yeni Dahiliye N_azın Paris se
faretine bir müsaadekarlık yapar. 
Gazeteyi A vrupada çıkardıkça da· 
ima mürettip meselesinden de ga· 
ile çekeceksiniz. Bu mürettip mese
lesinin gaileleri göze aldırıldıktan 
ıH>nra matbaanın hiç olmazsa lı
viçrede tesisi daha münas'ptir. 
Çünkü Abdülhamit hükumeti iste· 
se bile, ne matbaayı, ne de gazete
yi kapatamaz. Matbaanın Fransa 
da bulunmasını hiç caiz görmem. 
lngiltere de tesisi de pek muvafık
tır. lngilterede hükUmet istese bile 

matbayı ve gazeteyi kapatamaz. 
Fakat Franaada Dahiliye nazırı 
bir hükmü karaki'ifi ile gazeteyi 
derhal menetmeğe muktedirdir. 
Bu bapta elyevm mevcut olan ka. 
nun deği,tirilmedikçe Fransada 
matbaa tesis etmemeliydi.,, 

Bu aralık lstanbuldan alınan ha· 
berlerde Türklerin ve ermenilerin 
nezaret altında bulundurulmaları
na dair olan talimatın yeniden te
yit edilmi• olduğu bilidirlmekte idi. 
Abdülhamit Londraya ve Parise 
pek ziyade ehemmiyet veriyordu. 
Yeni yeni casuslar satın alıyordu. 
Onun için Terakki ve ittihat cemi
:reti muhaberatın muhafazası i•in
de fevkalade dikkatli ve ihtiyat
lı hareket ediyordu. Mesela evrak 
adi dolaplara konulmuyordu.Casus 
ların eline geçmiyecek bir surette 
saklanıyordu. 

Bundan batka postaya verilen 
mektuplar da doğrudan doğruya 
Bahattin Şakir bey veyahut yakın 
nrkadatlarından birisi tarafından 
postahaneye gönderiliyordu. Çün -

kü Abdü!hamidin casusları onları 
takip ediyorlar. Ve kendileri de 
po&taya mektup veriyormuş gibi 
yaparak gönderilen mektupların 
adreslerini okumağa çalı~ıyorlardı. 
Bu gizli adresleri behemehal ca
suslara göstermemek lazımgeli
yordu. Çünkü o adresler öğrenile
cek olursa kendilerine mektup gön 
denle nzevatın hali yamandı. 

Ve!hasıl Yıldızın Avrupada te
sis ettiği casusluk peJ.ı: ziyade geni'° 
letilmi,ti. O casusların her küstah
lığa kalkı~acakları anlaşılıyordu. 
Casuslar arasında bulunan Sinap
yan gayet mah'rane hareket ediyor
du. Mesela ortaya bir rivayet çı
karılrnı,tı. Guya Sinapyan lstanbu

la geri çağrılmıfb. Halbuki o Sad
razamın bu emrine itaat fÖyle dur
sun, bilakis sadarete çektiği bir tel
grafnamede sadrazamı açıktan açı· 
ğa tahkir etmitti. Bunun üzerine 
Sinapyan 'ın azil ve rütbesinin re
felidld; ği lstanbuldan Par is sefa. 
retine bildirilmifti. Hatta o zaman 
gazetelere de aksetmitti. 

-Bitmedi-
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HARİCİ HABERLER 
Mösyö Göring diyor ki: 

'' H-;yır diyen yüzde on 
bizi endişeye düşürmez 

1 •••••• ' 

Bittabi hayır diyenlerin bu hattı hare 
ketlerinin sebeplerini de arayacağız 

BERLIN, 22.A.A. - Alman istihbarat 1 
bürosu bildiriyor : 

Otomobil kazasındaki nılıatstzlığıru ta
mamiyle ıreçinniı olan Prusya Baıvekili 
ve Alman hava nazın M. Görinır, 
"Deuhche Allgemeine Zeitunır" gaze
tesi muhabirine reyiim hakkında ıu be
yanatta bulunmuıtur: 

" Reyiamrn neticeleri bizi asli hayre
te düşürmemiıtir. Eğer dünya mumif 
olmak istiyorsa, Hitleri'? Alm.anlan!' 
kalbine ne kadar yerleımıı oldugunu ı· 
tiraf etmelidir. Müntehiplerin "hayır" 
diyen yüzde onu bizi endiıeye ~~'üre
mez. Bittabi bu hattı hareketlennın se
beplerini araıttracağız. Fakat ~n.aa~nnız 
ıudur ki. bunların bir kısmı bızı ınhkal 
tedbirlerimize ıröre muhakeme eden
lerdir ki, yakında hatalannı anlıyacak. 
!ardır. 

Diğer bir kmm milli soa-
yalistliim büyük ırayeler ta • 
kıp ettiğini teslim etmekle beraber baı
kn emeller besliyenlerdir. Bunlar da ha
talarını anlıyacaılardrr. Uçüncü kısım 
ise l;atİyen anlamak istemiyenlerdir ki, 
bunlar. hükumet aleyhinde propaganda 
•·apmaktan menetmesinİ bileceğiz. Biz a· 
Çık Vf!' samimi tenkit istiy~ruz. Fakat ~en 
kitler, daha eyisini yapmaga muktedtr 
olduklarını İspat edenler tarafından ya. 
pılmalıdır. Mamafih milletin büyük ha
yati meseleleri karı.ısında her türlü ten
kit durmalıdır. Bu meseleleri ancak Hit
ler halleder. Führer bizi çağırdığı va
k•t bilakaydü,art herkes arkasından git
melidir. Hitlcr herkese barıfmak için 
elini uzatmıştır. Eminim ki bir kaç se
ne içinde bütün millet te~ bir adam gibi 
~C'fin arkasından gidecektır. 
. BERCHTESGADEN, ?.2. A.A. - M. 
Hitler yanında M. Obersalzberg olduğu 
halde dün akşam buraya gelmiştir. 

Buzlar arasında 
Beş sene mahpus kalan 

bir heyet kurtarıldı 
LONDRA, 22 (A.A.) - Gazete • 

lerin ha.her verdiklerine göre. Sovyet 
bandıralı buz kırıcı Krasin gemisi, bet 
scnedenberi Vrangel adasında hali te 
cerrütte bulunan Sovyet ilim ve istik· 
taf heyetini nihayet kurtarmağa mu· 
vaffak olmuttur. Bu heyet, iki sene 
kalmak Üzere ıritmiflı:en, yardım ge • 
milerinin buzlar arasından yol bulup 
geçememeleri yÜzünden adada kalma 
ğa mecbur olmu,tu. 

Bu kadar uzıın zaman kalmak i • 
çin hazırlamnamış ve telsiz cihazlan 
bataryalarının tükenmesile ilcmle ir .. 
tibatı kesilmiı olan heyet azası, tari • 
fi kabil o~mıyacak ıztıraplar çekmi§· 
!erdir. 

Issız sahilde 
Yere inmeğe mecbur 

kalan bir tayyareci 
REYKJAVIK, • lzlanda. 22 (A. 

A.) - lngiliz tayyarecisi Grierson, 
dün Kanadaya hareekt ebnittir. Hull 
limanına mensup Derviı isimli gemi 
Grierson'dan imdat telsizi aldığım bil 
dinniıtir. Bu telıllzde tunlar söylen • 
mektedir: 

''- Groenland'm ı&aız bir sahiline 
inmek mecburiyetinde kal<lıın. Deniz 
de buzlar yoktur. ıo günlük yiyece • 
ğim var. Lutfen beni ırelip bulunuz • ., 

Serbest bırakılanlar 
BERLIN, 22.A.A. - Alman istihba

rat bürosu, Breslau kamplarında bulu
ı:ıan 2S siyaıi m.ahpusun serbest bırakıl
dığını bildirmektedir. 

KARLSRUHE, 22.A.A. - Yirmibet 
siyasi mevkuf dün akıam serbest bıra· 
kılm11tır. 
Almanyanın iktisadi vaziyeti 
PRAC, 22.A.A. - Alman bankası 

miidürii M. Schacht, Çek matbuat mü
mesoillerine beyanatında demittid ki : 

"Almanyanın maksadı tediyat husu· 
sunda kati bir itimat vermektir. Alman
ya ile i, yapanlar e,yalarmın bedelleri
ni alacaklarını bilmelidirler, Mukave
lelere olan itimadı yeniden tesis edecek 
ıurette hareket edeceğim.. Mark aağlam
d ı• ve paranuzı kıymetten dütünneğe ka· 
tiyen teveas.ül etmiyeceğiz. 

Von Papen'in mezuniyeti 
SAARBRUCKEN, 22.A.A. - Eski 

Alman Başvekil muavini M. V on Pa
pcn, onbeı günliik mezuniye~~ g~ir
mek üzere Vallerfaıngen mahkaneııne 
gelmi~tir. 

Sarre'lılar Almandır 
BERLIN, 22. A.A. - Havaı ajanH 

nıuhabirinden : Sarre'da Alman murah. 
l1ası olan M. Von Papen'in yerine geçen 
M. Joseph Buerckel, Sarre'lılar İçin Al
man ol<luklannı bildirdikten son · 
ra hariçten kendilerine yardım 
teklif ed>ldiğinj görmenin kendile~i için 
tahl:ir edici mahiyette olduğunu soyle
miş;ir. M. Joseph Buercke1, kimsenin 
bitaraf olarak doğmadığmı, binaenaleyh, 
pofis. olmak için Sarre'lılardan "bitaraf" 
olmak şartın1n İstenemiyeceğini ili.ve et
mi,, 1935 te yapılacak arayı umumiyede 
Sarrc'lılarm birer hakilC Alman oldukla
ruu isbat edeceğini de bildirmiştir. 

_ A vusturyada 
İdare örfiye kalktı, eski 
bir nazır tevkif edildi 

ViYANA, 22 (A.A.) - Dollfuaa 
kabinesinde ilk değiıiklik yapılma .. 
dan evvel, nazır bulunan M. Buchin • 
ger, 25 temmuz hadiseleri neticesi o

larak tevkif eclilmiştir. M. Buchinger, 
köylü federasyonu reislerinden bir ve 
kabineden 1933 de çıkanlmıştır. Yarı 
resmi ''Correapondance Politique,, e 
göre hükiimet, son isyan meıullerine 
karşı ,iddetle harekete karar venniı· 
tir. 

ViYANA, 22 (A.A.) - 25 tem. 
muzda Viyanada ilan olunan örfi ida 
re dün gece yarısından itibaren kal • 
dmlmıttır. 

--o-

Mistıes Mollison 
-o-

Paris - Londra tayyarele
rinde pilotluk edecek 
LONDRA, 22 (A.A.) - Meşhur 

kadm tayyareci Amy Molliao,n, Lon • 
dra ile Pariı arasında itliyen tayyare 
seferlerinde çahtınak üzere pilotluk 
vazifesini kabul etmiıtir. Bu, tirket 
tarafından iıe altnan ilk kadm tay • 
yarecidir. 

Amy Mollison, Londra ile Melbour 
ne arasında yapılacak beynelmilel ya 
rıta iıtirak için ciddi surette idman 
yapmak niyetinde olduğunu bil<lir • 
mittir. 

DAl(i 
Afyon-Antalya hattının vaz'ı esası 

ANTALYA, 22.A.A. - 28 Ağustosta yapılacak Al yon • Aıttalyo 
hattının vazı eaas merasimine iftİrôk edecek heyetin te,kili için bu· 
gün Antalya Belediyesinde Antalya meb'usu Rasih Beyin rei.aliğinde 
hükumet erkanı, tqekküller, müesseseler mümessilleri ile memleket 
ileri gelenleri ve tüccarlannın yap tıklan içtimada bu merasime el~i 
kİfilih bir heyetle iftiralı edilmesine karar verilmiftir. 

Lelıistanda tuğyandan ölenler 
VAR.ŞOVA, 22.A.A. - Son tuğyan/ardan en ziyade müteesir 

olan Krakovi (Cracovie) vilayeti dahilindeki hasara ait i.atatidik neı· 
redilmi.ftir. 55 lıifi ölmiif, 130 bin hel:tar erazi su altında kalm1ftır. 
Bunun 95 bini ekilmif bulunuyord ıı. 3 bin den /azla hayvan telef ol
muştur. On kifi boğu1mUftur. 

Yüksek ticaret mektebi 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - lstanbul Yüksek Ticaret mektebi mü 

dürü Nihat Bey burada lktısat Vekıiletile temastadır. Mektep prog • 
ram tıe teskilatında ıslahat tıe tadilat yapılması mukarrerdir. Bu me • 
yanda mektebin lise kısmına bir sı nıl daha ilavesi muhtemeldir. 

I zmir panayırına iştirak için 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - lzmir panayiri kiilfd ~u_minde ha• 

zır bulunacak Türk ofni heyeti bugün lzmire hareket etmlftır. 

Üsküdar-Kadıköy tramvay hattı 
ANKARA 22 (Tele/onla) - Üsküdar. Kadıköy firketi yeni hat· 

lar için getirt:ceği 20 arabasının m em~ekte sokulması için lktısat vektil 
etinden müsade istemiştir. 

Miralay Kemal B. 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Mil

li Müdafaa Vekaleti tekaüt şubesi mü 
dürü M;ralay Kemal Bey kendi arzu· 
sile tekaüde sevkedilmittir. 

Elaziz treninin hatırası 
ELAZIZ, 22.A.A. - Demiryolunun 

Elizi.ze varışının hatrrası olmak üzere 
vilayetçe istasyondan şehre yapttrd_mak· 
ta olan bir kilometrelik bulvarın ıstas .. 
yon tarafındaki. başına bir meydan ve or
ta~una Gazi büstünü havi bir abide ya· 
pılmasına başlanmıştır. 

Milli kalkınma ---
Amerikanın takip 
Ettiği siyaset 

. . . . 
Milli kalkınma prensıp.-erını 

dünyaya teşmil mi? 
VASHINGTON, 22.A.A. - Reuter 

ajansı muhabirinden : Amerikanın, bey
nelmilel mesai bürosuna iltihak dave
tini kabul etmekten maksadı, milli kal· 
l<ınma idaresi prensiplerinin bütün dün
yaya teşmili olduğu zannedilme.ktedir. 

Cenevreye gidecek olan Amenkan he
yeti murahhasasınm baıltca vazifesi, bu 
gaye üzerine çalı.şmak olac~tır. 

Diğer milletlerın de, Amerıkanın yap· 
tığı gibi mesai uatler!ni tenk~se taraf. 
tar olacakları ümit edılmektedır. 

VASHiNGTON 22.A.A. - M. Roos
velt kabine azasi;le muhtelif milli kal
kın~a te~ekküller i.zasından mürekkep 
olan icra nıec!i.ini içtimaa davet eyle
miştir. Ruznamenin ba,hca ~!vzu~n'! 
nlilli kalkmma idaresinin tenııki ve lktı· 
sat nizamnamelerinin katiyen tatbiki t~§
kil etmektedir. Anlaşıldığına göre, mıl· 
li kalkınma idaresi reisi M. Johnson il~ 
nlesai nazırı Miss Perkins ve mezkür ı· 
dare müşaviri M. Gichberg arasında ol
dukça ciddi ihtilaf vardır. Bittabi M. 
Johnıon eaerinin eyi olduğu ve ancak he~ 
) eti umumiyesi itibariyle bazı retuşlara 
muhtaç olduğu mütalô.a~ında~ır: Muarııı:
ları ise milli lıalkmma ıdaresının esash 
bir surette tensik edilmesini, patronlar 
ile müzakerelerinde ameleye İ•tedilcleri 
adamları tayin etmek bakının tamnmaS1· 
nı ve fiyatlar tesbitinden vazgeçilmesini 
talep etmektedirler. 

M. Johnson bu son iki mesele bakın
da kati bir vaziyet almaktan çekinmek• 
te,lir. 

Haydutlar --
Gümüş taşıyan 
Kamyonu soydular 
Haydutlar mitiralyözle kam 
yonun önünü ke!m·~lerdir 

BROOKLYN. NEVYORK, 22 (A. 
A.) - Bir dondurma fabrikaşının o • 
tomobilinin ark.asına saklanmış olan iı· 
çi kiyafetinde iki kiıı, fabrikanın Ö
nünde muhafı~ların nezareti altında 
gümüş nakleden bir kamyonu mitral • 
yöz ile tehdit ederek durdurmuşlar 
ve: 

"- Bir tek kelime söylerseniz. ınit
ralyöz üzerinize atef açacaktır.0 

Diye bağırıru,lardır. Bu esnada fab
rikarun otomobiline saklanmı' olan 12 
kiıi, başka mitralyözlerle fırlanuılar, 
zırhlı kamyonun içindeki gümüıü he • 
men kendi otomobillerine naklederek 
büyük bir süratle uzaklaşmışlardır. 

Hi.diıe. dondurma fabrikaııoın kor
kudan -donmuş bir halde seyirci ka • 
lan memurlarının gözleri önünde ce • 
reyan etmiştir. 

Derhal harekete geçen ve telsiz a
letleri ile mücehhez polis otomobille
ri hadise yerine gelmiılerdir. 

Şehrin bütün çıkacak yolları tuhıl· 
muıtur. P<>lis, bu haydutların Üz«İ• 
ne "öldürmek üzere ateı,, emri almıt • 
tır. 

Memel'de 
Suikast teşkilatı daha 

tertip halinde 
iken meydana ç1lcarıldı 

KAUNASHE, 22 (A.A.) - Pari• 
resmi "Lietuvos Aidaı., eazetesi Me
mel topraklarında bazı fesatçı fırkala
ra karıı giriıilen adli takibat hakkın· 
da adliye nazırının beyanabnı mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

"Viyana suil\ılst teıkilitlannda ol• 
duğunun hilafına olarak Memelde suİ• 
kaıt t"fki!Att daha tertip halinde İkell 
meydana çıkanlmı,tır. Suikastçdaruı 
reisleri tevkif edilmiştir. 

Alınan matbuatı Meme! toprakla • 
rında tethit hareketleri projelerinin 
akim kaldığını görür gönnez tehditle
re baılamııtrr. Bu hareketler, ırörü • 
len <lava netice•inde yakında bütiia 
dünyaya malı1m olacaktır. 

Size gayet mahremane yazıyo
rum- Biz igimizi bilmeliyiz. Yoksa 
Yuıuf 11:1?Zettin efendi biçaresi her 
giın yeni tehlikelere maruz kalır. 
Ahmet Celalett:n paşanın kendi 
Kapriılerine neler feda etmeğe 
mııktei:lir olduğunu belki siz tama
mile bilmezsiniz Ben maateessüf 
pekala bilirim. Yusuf izzettin efen
diye hizmet etmek bu zat için bir 
bahanedir. Maksat kendi kaprisle
rini ileri götürmektir. Ne çare ki 
asıl işin sahibi bugün bu büyük ha
kikatleri haber alabilecek bir hal
de bulunmuyor. Bana ka!&rsa, biz 
herhalde Yu,uf izzettin efendile 
münasebetlerimizi ibka etmeliyiz. 
Hem artık onunla muhaberemiz 
Ahmet Celıilettin pafaya kartı giz
li tutulmalıdır. Eğer iş görmek isti
yorsak böyle yapmamız laZ1mdır. 
Yoksa her gün b&fka bir felaketle 
karsılaşabiliriz. 

Malumunuz olduğu veçhile Si
napyan casus şimdi Pariste bulun
maktadır; Ahmet Şevket Pata ile 
arası pek iyi imif· Bana lstanbul
dan bir Türk membaından bildiril
diğine gör~ ikisi de saraya jçurnal 
yağdırmakta imitler. Asafın Parİs· 
ten Londraya gittiği, daha doğru
su gönderildiği yazılıyor. 

( __ E~~-~E~B~i~M:::.=A:...::...::...:U~A~T_I_N __ A~~O_K_~UD_U~K_L~A:-:::-R~l=M=:-:IZ=::) 
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1 
ferden maada geyıalar, dansö:z:ler, ı Almanya hükumetinin Avusturya-

apon ya a U UJ ve kahvelerde servis yapan kadınlar ya karşı takip ettiği siyaset, bizim mü 
Yunan vapurlarında 
çalışan ecnebiler hak
kında verilen bir karar 

Alman tehditleri adliye mekanizma• 
srnı durduracak değildir. Maskeyi ta· 
mamile dü,ürmek lazımdır. 

Litvanya, hukukun çerçevesi için • 
de kalmııtır. Ve bundan sonra da ka
lacaktır. Ancak kendi itlerine yaban• 
cı müdahaJesine artık müsaade ebniye
cektir.,, 

Bu adamlar bir takım itler çevi
riyorlar, maksatlarını anlayamıyo
rum, dikakt ediniz. 

Buradan Parise giden yüzbatı 
T ••• beyi elbette gördünüz. Bu zat 
Fransız ordusuna gönülü girmek 
istiyordu. Aama muvaffak olup ola 
mıyacağını henüz haber alamadım. 

, Herhalde fİmdilik Paridedir ve İ· 
ş:ttiklerini Ahmet Celalettin pafa· 
ya bildirmekle nıefguldür. Bunu ıi
ze gayet mahremane yazıyorum. 
Kendi mahrem işlerinizi ona göre 
idare edersiniz.,, 
Yazdığımız veçhile "Şi'irayi Um. 

met,, Pariste çıkıyordu. Fakat bu 
mesele daimi bir tehlikeye maruz· 
du. Fransız hüki'imetinin, Par is se
firi Mün"r Pasa tarafından yapıla
cak bir lefebbüs üzerine gazeteyi 
kapatması herin mümkündü. Diran 
Kelekyan efendi bir mektubunda 
bu gazete meselesi hakkında ~un
ları yazıyordu: 

Dün Bahriye na%ırile Liman reUi 
gemiciliğe ait birçok meseleler ara = 
sında Yunan vapurlarında. çalqa.n ec
nebi tebaası telsiz telgrafçıların en az 
bir müddet zarfında iıelrinden çıka
rılarak yerlerine Yunanlıların tayin e 
dilmelerinin vapur kaptanlarına em ~ 
redilmesi için bütün liman reiılerine 
ve Yunan konsoloshanelerine tebliğat 
yapılmasına karar vermiflerdir. Bu 
tebliğ, teuiz •ınıfından işsiz kalanal
ra yer bulunması maksadile yapılmıı 
fır. Bu tebliğ, Yunan vapurlarında tay 
lalık yapmak üzere dışarı memleket
ler lirıuınlanna gidecek olan iısiz de
niz ameleainin himayesi hakkmda Bah 
riye nazırı tarafından imza edilen fa· 
limatnamenin miitemmimidir. Bu ta[i .. 
matname, gôndt:rileceh ifçinin evsaf 
ve .sureti himayesine ait olmak uzere 
sekiz: mculdeden ibarettir. Bu suretle 
açılacak yerler doldurulmak Üzere ih 
tiyat olarak İngiltercye zabit gönde
rilmesine teıebbiia edilmif ve şimdi • 
lik makini•t ve telsrafçı on zabitin in 
cılterede bulunmaşına hükümetin mü 
saadesi alnımııtır. Bu müsaadeye kap 
tanların da ithali için mesai sarfecliI .. 
mektedir. Bugünlerde gönderilecek o
tan ilk heyetin altısı makinist ve dör. 
dü telaiz telgrafçıdır. ( Proiya) 

meselesi arasında kısmen veya tamamen "gay teyakkızane bir harekette bulunma • 
ri ahlô.ki kazançları,, ile yafayan bir mıza icap ettirmektedir. Si'.'.aset~m?", Japonyada resmi kayda tabi fuh • 

fUn ilgcuı yolunda gösterilen hareket, 
gÜnden güne kuvvetlenmektedir. Mat 
buatın bu husustaki neıriyatı ve Tok
yoda bu mevzu üzerinde umumi bir 
münakQfa tertibi hakkında verilen ka 
rar, bu mülahazayı teyit etmektedir. 
F uhıun her tarafa yayılması, hiç fÜp 
heıiz ıayanı arzu değildir. Buna rağ .. 
men her tarafa yayılmış olduğu da bir 
lıakikattir. Resmi kayda tabi luhıun 
bulunmadığı ve yahut ilga edildiği 
yerlerde gizli fuhşun mikdarı korkunç 
derecede yükaektir. Bu husus hakkın
da mukaye•eli iıtatistikler yapmak 
imkônı yoktur; çünkü fuhşun ilga e
dildiği yerlerde bu me•lek erbabı sa
natlarını açıkça bildirmezler. Fakat 
adetleri pek yüksek mikdara baliğ o
lan gizli fahişeler arasında Öyleleri 
vardır ki, bunları tefrik etmek her • 
kes için kabildir. Bazı yerlerde fuh. 
fU lağvetmenin yaptığı tesirlerden bi
ri de, bu kanunu tatbik ile mükellef 
mcmuı·ları suii.stimale sevketmiı olma 
sıdır. Ahlciki ve kanuni sansör vaz;i .. 
lesin_i gören bu memurlar, kazançla· 
rı yiıksck bir dereceyi bulmıyan giz
li ~ahifeler sınıfına karşı tehdit ve ıan 
taı hareketlerinde bulunabilirler. Ja 
ponyadaki fuhuş meselesi tetkik edi
lirken bu meseleye lôzımgelen kıy .. 
mti vermek mecburiyetindeyiz. Mem. 
leketimizde resmi kavda tabi fahiıe· 

çoktan vardır. Bu gibi kadınların büt aktif bir siyasettir. Prensıplerımı • 
çeleri ve YQfayıı tarzları tetkik edilir zin esas temellerini Monsignor Seipel 
•e, gi:di fuhşun zararları kolayca gö- kurmuı ve M. Dollfuss bu esasları 
rülebilir. Resmi kayde tabi fuhıa mü- kuvvetlendirmiştir. Avusturyada vu • 
saade edildiği andan itibaren patron- kua gelen iğti§a§lar, ecnebi bir fırka-
ları ve ebeveynleri tarafından fena dan doğmuştur. Avusturyanın devlet 
/ıalde istismar edilmekte olan bu gi • adamlan, memleketin istiklalini mu • 
bi kadınlar, kanunun tatbikatı dola- hafa:z:a ve müdafaa için bu iğti•aıla-
yııile hiç olm4:zsa isti.amar vaziyetin.. n söndürenler. dahili a.sayiıi temin 
den kurtulmuı olurlar. "Beşerin tabi- ettiler ve bu suretle Avrupanın sulhü 
atini değiıtiremezsiniz.,, gibi papa • ne büyük bir hi:z:mette bulundular. 
ğan feryadına benziyen mütaleala • Nasyonal sosyalist fırkasına karıı ha-
rın, fuhuı meselesinde olduğu kadar rekette bulunmak, bizim için bir em. 
herhangi beşeri faaliyete tatbik edil- niyet meselesi oldu. Yeni kanunu esa-
diği zaman, yanlış, hatta saçma ol • simi:z:, bütün fırkaları kaldırdl. Bu su 
dukları görülür. Fuhuı, birçok içtimai retle Naıyonal sosyalist fırkasının da 
vastıalarla tahdit edilebilir. Bunlar • ortada kalması mümkün değildir. Bu 
dan bir kaçını furada zikredelim: fırkanın reisi bir ecnebi devletin rei-
/:z:divaç sinninin daha küçük YQflara sidir. Biz, Avusturyada bu fırkanın 
indirilmesi. kadınların umumi iklı$a· faaliyette bulunmasına mÜ:;aade eder 
di vaziyetlerinin ıslahı ve kendielrine sek, komünist ve faşist fırkalarına kar 
içtimai ahlak terbiyesinin verilme • fı da ayni müsaade/erde bulunmak 
s. (Yapan Advertisen) mecburiyetindeyiz:, Hitler fırkasının 

Avusturyada mevcudiyeti, Avusturya Avusturyanın yeni ha- istiklali için büyük bir tehlike teşkil 
• • 

rıcıye nazırı 

M. Berger'in beyanatı 
(il Popolo d'/talia) dan: 

Avusturyanın yeni Hariciye nazın 
M. Berger Von Valdenegg, Popola d'/ 
talia gazetesinin nluhabi.rins aıağıda .. 
ki beyanatta bulunmuıtur: 

eder. Komıu devletlerden gördüğü • 
müz yardımları unutmıyacağız. /tal .. 
ya ile aramızda teesıüa eden n1üna.se 
bat un•urları çoktur. Faşist rejimi • 
nin kurduğu eS<Ulan biz de tatbik ede 
ceğiz. Avusturya milleti otoriter bir 
devlet İ•tiyor. Bu esaa prensip ilk ev .. 
ııel Heimvehrenlerden doğmı.ş Ve son 
ra bütün nıilletc a ılını tır. 'Franuz. 

ispanyada bir isyan tcşeb~ 
büsü meydana çıkarıldı 

KARTAJEN, 22 (A.A.) - Bahr!: 
ye erkanından bazılarının teıvilcile nıiil 
rit bir isyan hareketi tertibatı meyd•' 
na çıkmıt ve 28 ki,i tevkif olunmuııut· 

Bir kızıl bayrak ve bir çok mi.İ • 
hiın veıikalar ele geçmiştir. 

---o--

Dizanteri salgını 
NORTHAMPTON • MASSACHVS 

SETTS, Amerika, 22 (A.A.) - Ha• • 
tanede balunan yedi ha•ta dizanter• • 
den ölmiittür. 90 kişi, bu hastahii• 
tutulmu,tur. 15 gündenberi bu sn•" • 
takada, hastalık salgın halindedir. 

--o--

Cenubi Amerikada harP 
ASSOMPSIYON, 2?.A.A. - ffarbi1' 

nezareti §U tebliıii ne:;rebniştir: Or~": 
muz hiç mukavemet gônneksizin Boh91 

·1er· ya mıntakamıda birkaç kilometre 1 

lemiş ve bir çok esir alınmııtır. 

h "'k • · d b" · · .,.ııstı u umetı e ızım noktaı nazar a 
iştirak etmektedir. Fran•a ile JtalY_ ' 

• tıl"· Avu•turya meselesinde birleımıfl • 
Biz de Almanya ile yan,.ana i.~era~il 
mek iateriz ve Avu.ıturyanın must .. 
bir Cermen devleti olduğunu AlmOfl 



• 

.. 

Dediğim çıktı 
b Birkaç gün evvel yazdığım bir 
entte demiştim ki: 

"Encümenin verdiği karara 
;aıaran bakkal dükkanları yedi
k e kapanacaktır. Çünkü dokuza 
adar açık kalma müsaadesi 

llliinhasıran gıda maddeleri sa
tanlara aittir.,, 

Dediğim çıktı. Hem de bütün 
e''?klığile. Şimdi lstanbulda do
~IUCta açık kalan bakkal dükka
llı Yoktur. Neden? 

1. Belediye memuru dükkana ge
ıp •oruyor: 

- Sabun var mı? 
- Var elendim. 
- Öyle ue yedide kapayacak-

""· 
Yahut: 
-Gaz var mı? 
- Va, elendim. 

}' - Dokuza kadar kalamazsın. 
edide tamam .•• 
E:rıcümen kararına nazaran 

~~kemmel bir tatbikat ancak so
b Ocak bir nokta var. Gaz, sa
• ıın, süpürge, çivit, soda gibi fey 
,tt':ıYan bakkal dükkanı var mı-
ır. ••• Yokşa bakkaldaki gıda 

llladdelerini halk yediden sonra 
llereJen alacak? 
r' O halde halkı gıda maddele
;;,en mahrum etmemek için do
ba kadar uzatılan müsaadenin 
il kkatlara ait olan kısmının ma
l' Get kaldı mı? •.• Şimdi halk ne 
uapqcak? .•• Bakkaliyeyi nereden 
ı{ l'l<uJ tedarik edecek? Yahu! 
b ~rıirn bir türlü aklımın ermediği 
~r lokta var. Biz kararlarımızı 
ı1·'.'..t_~ka müfkülat çıksın, iş kör 
1 ııg? olsun diye mi veririz.şu mü 
ı/aa eyi verirken bakkal dükkanı 
lakeler kafi değil miydi. J,; mut
f kİ ( Academique - Akademik) 
ile, e sokup berbat etmede mana 
~·· ~İmdi bakkallar yedide ka
l' t dıgına nazaran bakınız vazi
,; ;·Yazıhaneler, tütüncüler, ra -
lacı ar, piyanko biletçileri, buzcu 
e'it;:anavlar dokuza kadar açık. 

av allar kapalı. 
lii ,_~ktile bize arapta duaları 
~""ie okutmaJıklarına ne kadar 
'1ı sak azdır. Çünkü bu suretle 
"'( "1<ırul Rabbiyessir duasının 
lii ar~!>bi ~flerimizi kolaylaftır. 
~ guçll!ftirme ve hayırlısı ile bi 
i ek nasip eyle ... ., demek oldu
ır,ıı;"' bilir, biz de halka müfkü-

rıkarmaktan hazer ederdik. 

111 Ôükkanlann erken kapanması 
ttı~elesi halka ait değil, dükkan 

'-tahd • • •t b. .. d ı/i • emınıne aı ır musaa e-6:· Bır bakkal dükkanında sa -
ol n, ıraz, soda gibi gıda maddesi 
r.:'~Y<l'n feyler bulunursa dükkan 
4; <ı..,forı daha mı fazla yorulur 
1a,0;!<1'rı yedide kapatıyor da bun 
laqJ lunmaz.a dokuza kadar mü 

Be ediyoruz? 
ttıak ~k~<l'llar', bu vaziyetten çık -
f>irı •Çın türlü türlü gülünç tet • 
l>o,1ere baf vurmaya tefebbüı edi 
l>ı ,:;;: ~imisi sabunu, gazı, soda 
ltıi • .~tlı ıandıkl!"a koymayı, kilr.Z lf•tüns örtmeyi teklif ediyor. 
•a rı k<l'rar karardır. Münhası
rıi: llıda madden satmadıkça a -
ııq,. k}'<l'lam<l'z. O halde üç ihtimal 

• cı: 

t~1 -Encümen gıda maddeleri sa
la, ~diye verdiği karara bakkal

~<;ırı ayrı bir fıkra ilave eder. 
<ıhut: 

lq~ -- Bakkallar ticaretlerini ve 
•e4 akları mal listesini değiştire
llcı:t l'Q/rıız yiyecek satıp, sabun, 
lq~ 'oda çivit gibi feyleri mani -

\r'<l'ctlara devrederler. 
J el'ahut: 

edip -- Yedide kapamayı kabul 
&ıı ~~k sıkıntıya duçar olur .•. 

<lir, f lf<;ten en salimi birinciai
lıarftı-ı akqt göreceksiniz: Encümen 
"lıa,. rı1 ı düzeltmiyecektir. Sonra 

ar arda ciddiyet" kalır mı? 
FELEK 

1 

19,14,37 
34,83,40 

10.~ 
2,01 ,P2 
4,20.SO 
J,!'ti,25 
5,81 ,67 

79. ı&.25 

4,26.SO 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Ankara 
Sanayi sergisi 
Şehrimizden bir çok sa
nayiciler iştirak edecek 

Cümhuriyet bayramında Ankarada 
açılacak olan büyük sanayi sergisi i
çin yapılan hazn-lddar ilerlemekte
dir. Şiındiden b~ sanayi erbabı 
tehrimiz sanayi ba§Dlüfettiıliğine mü 
racaat ederek ittirak ıartalnnı öğren 
mektedrler. Verilen malUnıata göre 
Ankara sergisine §ehrimizden büyük 
bir grup ittirak edecektıir. 

Beynelmilel ticaret odası
nın sualleri 

Beynelmilel Ticaret odaııı, odanın 
Türkiye milfi komiteaine müracaat 
ederek bazı maliima.t i.&temittir. Bu 
arada, borsalarda vadeli ve mülkiyet 
hakkırun muhafazası kaydile yapıla
cak satıılar hakkında mütalealar ..,.. 
nılmuıtur. 

Sanayi muesseselerinde 
tetkikat 

lkbsat Vekaleti müfettiılerinden 
Sadi Bey, vekaletten aldığı taliınat 
Üzerine ıehrimize gelmiıtir. Sadi Bey 
dün ıanayi müfettişi Danit Beyi ziya 
ret ederek bir müddet görüşmüıtür. 
Sadi Bey burada, bazı sanayi müease
aeleri hakkında tetkikatta bulunacak 
tır. 

Romanyadan istenen malOmat 
Romanya tacirler birliği, tehrimiz 

ticaret odasına müracaat ederek Tür 
kiyede tüccal'A ait vergi mevzuatı 
hakkında malümat iıtemiJtir. 

Zagrep panayırı 
Eyh'.ilün bidayetinde Zağrepte 22 

inci beynelmilel nümune panayiri açı· 
lacaktır. Odaya gelen bir tezrekede, 
tacirlerimizin bu panayiri heyet ha -
linde ziyareti istenilmektedir. 

Türk - Yunan ofisinde dUnkU 
Toplantı 

Türk - Yunan ofsi, dün Nemlizade 
Mitha.t Beyin l'İyasetinde toplanmııtır. 
Bu toplantıya Ticaret odası namına 
kara Muatafa zade Ahmet, İzmir ti
caret odası namına Refi Celal Beyler, 
Yunan murahhaaı olarak ta M. Fu -
fas iıtirak etmitlerdir. 

Müıterek ofis reiai Nemli zade 
Mithat Bey kendisile görüten bir mu 
harr.iriımize tunlan söylemittir: 
"- iki metnleketin ticari münaae

betlerini daha ziyade geniıletmek ve 
bunlan güçletıiren hususlan bertaraf 
etmek için çalıııyoruz. Bugünkü içti
ma, Türk • Yunan ofiıinin mutat top
lantısıdır. Alakadar tacirlerin bu mev 
zular üzerinde yapacakları müracaat 
!ar ehemmiyetle nazarı dikkate alına 
cak ve icap eden teıebbüslere giri§i
lecektir • ., 

Takas tahkikatı 
Bir çok tacirlerin ala
kaları tesbit edildi 

Takas ıuüstimalinin tahkikatile 
metgul bulunan komiıyon me...Uini 
tamamen bitirmiıtir. 

Son defa, ticaret odası idare heye. 
ti de dinlenildikten sonra tahkikat 
tekemmül etmiştir. 

Tahkik komisyonu, raporunu ta
mamlamak üzeredir. Tahkikat evrakı 
1600 sahifeyi bulacaktır. Öğrendiği
mize göre, suiistimal İ§İnde birçok ta· 
cirlerin doğrudan doğruya alakalan ol
duğu teshil edilmiştir. 

Bundan başka, takas müsaadelerini 
veren es.ki komisyon azaJarından bir 
kısmının da ihmal ıuretile meauliyetle
ri görülmektedir. 

_Tahkikat evrakı doğrudan doğruya 
adlıyeye tevdi edilecek, komisyon ha
zırladığı raporu Başvekalete bildirecek
tir. Bütün bu meseleler 20 güne ka
c!ar tamamlanmış olacaktır. --
Gümüş para örnekleri 

Gümü§ paralar için açılan müsaba -
kaya verilen alçı Örneklerini gözden 
geçiren ve içlerinden en iyisini seçe
cek olan jüri bugün de elat,,banede top· 
)anacaktır. 

Bu örnekler üzerindeki çalışma bu
gün bitecek ve en çok beğenilen ör
nek An.karaya gönderilecelctir. 

Eğer Maliye vekaleti de bu örneği 
beğenirse hiç dunnadan gümüı para -
!arın basılma11na b14lanacalrtır. --
ltalyan seyyahlar geldiler 

Dün ltalyan bandıralı Leonardo de 
Vinci vapurile ıehrnrnze 500 lıalyan 
seyyahı ırelmiştir. 

Gülcemalte İzmır seyahati 
Türkiye Turing ve Otomobi Klö • 

bünden: 
26 Ağustosla açılacak olan lzmir 

panayirini ve lzmiri ziyaret için pek 
mwait bir fırsat hazırlanmııtır. Gül
cemal vapuru Ağustosun 25 inci cu -
martesi günü saat 11 de lstanbuldan 
hareket ve 29 ağustos çarşamba gü • 
nü limanımıza avdet ve muvaıalat e
decektir. Birinci mevki yemekli ola -
rak gidipgelme 26 ikinci mevki yemek 
ıiz 16 liradır. Arzu edenler vapurda 
kalabileceklerdir. Muhterem azamızı 
bu fırsattan istifadeye davet eyleriz. 

MAHKEMELERDE 

Komiser 
-, Mücip Bey 

Dün Budapeıteden ıehrimiu on beı Macar i.Kiai gelmiftir. /:Kiler ıehrimWll 
ge~lecelı y.rlerini ge:ımektedirler. Birkaç gün luıldıktan •onra memleketleri

ne dönecelılerdir. 

POLiSTE 

Hiç yüzünden 
Bir cinayet oldu 
Çırak Süleyman dükkana 

gelen Kamili öldürdü 
Evvelki gece Çemberlitqta Ta • 

vukpazarında hiç yüzünden bir kav • 
ga çıkını§ ve cinayetle neticelemniı -
tir. Yapılan tahkikata göre, Tavukpa 
zarında Marangoz Mazaroz Efendi -
nin yanında çalııan Süleyman ismin
de bir çırak vardır. Mezkı'.ir dükkana 
Kimit isminde bir marangoz gelmiş ve 
iki saat kadar dükkanda çalıtacağı -
ru aöylemiştir. Usta müsaade ederek 
Kamil de burada kanapeleri yapma
ğa başlaınıttır. Kimi! ile Süleyman bu 
rada konUJ111ağa başlamıılar ve SO'n -
ra da kavgaya baılamıılardır. Kavga 
büyümü,, neticede Süleyman, Karni -
lin üzerine hücum ederek marangoz 
bıçağı ile zavallıyı göğsünden ve muh 
telif yerlerinden yaralamıştır. Süley
man kacmış iıe de oabaha kartı yaka. 
lanmı§t;r, Yaralı bulunan Kiıınil Cer 
rahpqa bastahane&İne götürülürken 
yolda ölmüttür. 

Sarkıntılık edenler 
Kurtuluıta oturan Madam Zina'ya ı 

el ile aarkıntılık eden Onnik iamin -
deki ıahıs yakalanmııbr. 

Eve taarruz . 
Unkapanında oturan kayıkçı Meh 

met, Kaaunpaaşda Kadriye Hanımın 
evine taarruz etmiş ve kapıyı lurarak 
içeri girerken Kadriye Hanımın ba • 
ğırmaıı üzerine memurlar tarafından 
&'Örülerek yaaklamnııtır. 

Bir ceset bulundu 
Dün öğleden sonra Unkapanı köp

rüsü civannda bir ceset bulunmuı • 
tur. Ceset üzerinde yapılan muayeen 
neticesinde hüviyeti anlaşıhnıtbr. Bu
nun bundan on iki gün evvel Unk.a • 
panı köprüsü altında yıkanmak üze
re denize giren ve yüzmek bilmediğin 
den boğulan hammal Salih iaminde 
biri olduğu anlaıılmıttır. 

ismet Paşa 
Yalovada 

Baıvekil İsmet Paıa dün saat 14 
te Ertuğrulyatile Y alovaya gibniştir. 

İsmet Pata. lzmir •ergİsinin açılm" 
'Derasimine riyaset etmek Üzere cumar
tesi günü lzmire gidecektir. 

İzmir sergisine Macaristan da ala
ka göstermektedir. Macar sefareti ka
tibi olup <ticaret iıleri ile de meşgul o
lan M. Szelle Lajoı ta retkikatta bu
lunmak üzere İzmire ıridecektir. 

Define hikayesi 
Gösterilen yer kazıldı, 
boş bir mahzen çıktı 
Sultanahmette yüzbaıı Celal Beyin 

mutasarrıf olduğu evde bir define hu • 
lunduğu hak:kındak:i ihbar üzerine tah
kikat yapıldığını ve bu husu•taki tah
kikabmızı da yazmıttık. 

Bu define hikayesinin aslı clün ta
mamile anlaıılmı§br. 

Celal Bey burada bulunmadığı i
çin evi Nuri B. isminde bir zatm kontro .. 
lu altındadır. Nuri B. de aileme birlik· 
te otunnaktadır. Ayrıca evin alt katın
da bir odayı da Hacı Emine hanını is
minde dul bir kadına kiralamııtır. 

Defineyi ihbar eden bu kadına na
zaran, fala bakımşlar, evin altında de
fine olduğunu anlaıruılar. Defineyi de 
kadının araması liız.ım geliyormuı. Ka
dı_n korkmuı, hükumete haber vennit• 
Bır heyet huzurunda göaterilen yer ka
zılmı§. Define falan çıkmamakla bera
ber tesadüf eseri orada bir boıluğun 
mevcut olduğu görülmüş ve bir mah· 
zen meydana çıkarılmııtır. 

Mahzenin Y erebatan sarayına açılan 
menfezlerden biri ve yahut o civarda 
bu!unan Lala Hayrettin camiinin temel
len~den biri olduğu zannedilmektedir. 
Define hikayesinin aslı yoktur. 

Hayırsever bir Hanım 
Ayte hanım namında hayır aalıibi 

bir hanımefendi Himayeietfal Cemiyeti 
Bakırköy doğum evi için 2500 lira yar
dımda bulumnuştur. Ayte hanım Hi
mayeietfal cemiyeti merkezi umumi
•!nce gümüt madalya ile taltif edilmiı
tır. 

MAARiFTE 

Mezuniyet 
ikmal imtihanları 

Dün bütün liıe ve ortamek 
tep müdürleri toplandılar 

Liııe ve orta mekteplerde yapılan 
mezuniyet ikmal imtihanları hakkın
da gÖrÜ§mek üzere dün Galatasaray 
lisesinde vekalet müfettişi Salih Zeki 
Beyin reisliği altında bir toplantı ya
pılmııtır. Bu toplantıda resmi ve hu
ausi bütün lise ve orta mekteplerin 
müdürleri bulunmuştur. Evvela her 
mektep müdürü ikmale kalan talebe 
nin mikdannı bildirmİ§ ve buna gö -
re aeçilmesi icap eden komisyonlar 
teıbit edilmittir. 

Bundan sonra tifahi imtihanların 
günleri kararlafllllttır. 

Tesbit edilen komisyon azasına bu 
günden itibaren tebligat yapılacak ve 
iıntihan günü bulunacağı mektep ve 
komisyon numarası bildirilecektir. 

Tahriri iıntihanlarda gözcü ola -
rak bulunacak mualliınlerin listeai de 
hazırlanmııtır. Bu muallimlere de ay 
nca tehl~at yapılacakbr. 

Bu iıntihanlarm sınıflarda ikmale 
kalan talebelerle alakası olmadığı için 
<Hnıflarda ikmale kalan talebeler ken 
di muallimleri tarafından imtihan e
dilecektir. 

Maaına.fih mezuniyet imtihanın • 
da o dersin sınıf muallimi de buluna
caktır. 

Fransayı giden izciler ·bu 
sabab dönUyor 

Pariae tetkik seyaah~ gitmİ§ o
lan Galatasaray li~ müdürü Beh • 
çel Beyin rei•liği altında muallim ve 
izcilerden mürekkep kafile bu sabah 
altıda şehrimize gelecek ve mualliın
Jerle Galatasaray talebeleri tarafın • 
dan büyük merasiınle kal"§ılanacak • 
!ardır. 

llkmektep mezunlarının 
diplomaları 

ilk mekteplerden mezun olanların 
diplomaları kamilen tasdik edilmit ve 
mektep baımüdürlerine verilmittir. 

Diplomalar mekteplerde mezun ta 
)ebelere tevzi edilecektir. 

Yoksak iktisat tahsili 
Marsilyaya yükak iktıaat ve tica

ret tahsiline gönderilecek talebe i -
çin geçenlerde bir müsabaka imtiha
nı yapılmııtı. Bu imtihanın netice.i 
alınmış, Galatasaray lisesi mezunla -
nndan Mithat Bev kazanmııtır. 

Talebe yurdunda yeni tesisat 
Maarif cemiyeti İstanbul idare he

yeti dün mümeuil Mehmet Ali Beyin 
reisliği altında bir toplanb yapmııbr. 

Bu toplanbda lstanbul maarif mü
düriyeti namına müdür muavini Nurul
lah Bey de hazır bulunmuıtur. Cemi
yet bu sene Kadirgadaki yurda yeni
den tesisat yapbracak ve alınacak tale
beler hakkında daha sıla bir kontrol 
koyacakbr. 

Bilhaaaa yurda kaydedilecek tale
beler; yurt nizamnamesinde gösterilen 
esaslara riayete mecbur tutulacaklar• 
dır. 

Yurttaki tamirat dolayısile bazı ta
lel;>el_ere yurdu terketmeleri tebliğ edil
mı;li. Fakat bu talebelere yurdun bü
yük pavyonu kafi ıreldiğinden talebe
le'2n .~urada yatması muvafık görül
muıtur. 

Zafer ve 
Tayyare bayramı 

Bütün Halk Bayrama 
davetli 

30 ağustos tayyare bayramı hazır
lıklarına devam edilmektedir. Öğleden 
sonra yapılacak merasim için bütün 
halk davet edilmektedir. 

Bü_tü!' naJ:ıi?'elerce, tayyare bayra
mına ış.tırak ıçın evlere birer birer da-
vetiyeleri bırakılmaktadır. 

Tayyare bayramı &'Ünü, uçuşlar da 
yapılacaktır. Bu uçu§lara, Vecihi Tay
yare mektebinin tayyareleri de iştirak 
edeceklerdir. 

Eski komiserin muhakeme
sine dün de devam edildi 

Uygunsuz kadınlarda.. para almak· 
tan suçlu eski komiser Mücip ve Rem 
zi Beylerin durupnalarma dün de ba 
kılmııtır. Dünkü duruşamada Ankara 
da dinlenilen Nedret Hanunm söyle -
dikleri okundu. Nedret Hanım Mücip 
Beyi tanımadığını, onunla beraber lml
madığını, sorulanları bilmediğini sö!
lemiştir. Roza isimli kadın dinlenmıt. 
o da Sabahat, Gülizar, kıvırcık Mar
yamın kendisine: 

- Gün bu gündür. Gidip Mücip 
Beyden dert yanalan demediklerini, 
.kendiıinin de bunlan komiser Meh -
met Ali ve lbrahiım Beylere söyleme
diğini bildirmiıtir. Komiser Mehmet 
Ali ve İbrahim Beyler de: 

- Bize geldi, bunlan söyledi ve 
ben Tanrıdan korkanın. Gidip can 
yakaınanı., dedi. Buraya girmeden 
önce de dıtanda kardeıine: 

- içeride, görmedim, duymadım, 
bilmem diyeceğiın, eğer böyle yapmaz 
ııanı bu kadınlar benim ocağıma in -
cir dikerler dediğini söylemitlerdir. 
Bunun üzerine her üçü de yüzleıtiril
mİJ, Roza aöylediklerinde ayak dire
miı, komiser Mehmet Ali ve lbrahim 
Beyler de Rozanın dışarıda aöyledik -
)erini baıka itilen olmadığını bildir
diklerinden birf"Y yapılamamıttır. 

K.uap Leon Efendi Mücip Beyin 
pannağmdaki yüzüğün bir eıinin ken 
di parmağında da bulunduğunu, bu 
yüzüğü Mücip Beyin pek beğendiğini 
kiıne yaptırdığını sorduğunu, kuyum
cuyu söyleyince beraber gidip bir ta
ne de Mücip Beye ıamarladı.klannı söy 
lemiıtir. 

Kuyumcu da Mücip Beyin yüzüğü
nü 35 liraya yaptırdığını ve hiıla 10 
lira alacağı olduğunu bildirmiştir. 

Güzel gözlü Maryam Mücip Beyle 
dostluğu olmadığım, Sabahat, Güli -
~ar ve Kıvırcık Maryamdan 35 ıer 
lıra alıp Mücip Beye vermediğini, bu 
~admlann yalan aöylediğini söylemi§ 
tır. 

Süreyya, Nazmi, Sadri, Sait, Keıit
yan, Balıkçıyan efendiler de Mücip 
Bey Beyoğlunda komiserliğe b&Jladık 
tan sonra baıalrmın dinlendiğini, so 
kaklarında ve kaprlann önlerinde gü 
rültünün eksildiğini, uygunauz kadın
lar yüzünden kendi evlerinin kapıla -
nna aaılmadıklarını ve baılan dinç 
kaldığını söylemitlerdir. Durutma 
gelmiyen baıka tahitlerin getirilmesi 
için ayın 24 üncü gününe bırakılınıt
tır. 

Bir hırsız cezalandırıldı 
Hırsızlık yapmaktan suçlu Anda -

vallı Ahmedin dün üçüncü ceza mah 
kemesinde durutmaaı bitmiıtir. Anda 
valhnın hırsızlık suçunu itlediği anla 
tılmıştır. Ahmet 4 ay 15 gün hapse 
konulacak, 25 lira da mahkeme har
cı verecektir. 

Demiryolunda bir sınama 
Jlpıldı 

Geçen ay kumkapı ile Y enikapı 
araamda tren İsmail adlı bir kayıkçı 
çırağını ortasından ikiye biçerek öl
dümıüttü. Dün aktam saat dokuzda 
Yenikapı ile Kumkapı arasında böyle 
bir adam çiğneme sineması yapı1mıf· 
lır. Gece saat 8,30 da Sirkeciden iki 
ayn tren yola çıkarılmıı, bu trenler
de tahkikatı yapan Salim Beyle Sul
tanahmet ceza hakimi Sala.Jıattin, o 
geceki trenleri yÜrÜten ustalar, Hay• 
darpaşad;ın ıretirilen 3 mühendis te bu 
lunmuıtur. Bu mühendislere Salahat
tin Bey doğru aöylemeleri için and 
venniş, bundan IOllra sınama yapıl • 
mııtır. Ölen lsmailin yerine o boyda 
bir ol çuvalı yapılmış, bu çuval demir 
yolunun Üzerine konul.mut ve trenler 
yürütülmüştür. Mühendisler raporla -
nru cumartesi günü vereceklerdir. 

Elektrik şirketi teavün 
sandığının paraları 

Bundan bir müddet evvel Elektrik 
Şirketi taavün sandığı tarafından pi
y.uadan altın tpolanılarak harice ka
çırıldığı iddiası üzerine tahkikat ya • 
pılınıt. fakat altınlarm kasada çık • 
maaile bu iddia teeyyüt ebnemitti. 

Öğrendiğimize ıröre, ad<izinci ih
tisas müddeiumumiliği bu mesele üze 
rinde yeniden tahkikata baılamııtır. 
Ortada altınların kaçırılması gibi bir 
vaziyet o]ma.maaına rağmen, Taavün 
sandığının nizamnamesi hilifma ha • 
reketıe bulunması tahkikata eaas teı
kil ebnektedir. Şimdiye kadar, tirket 
muhasebecisi ve mürakibinin malU • 
matarma müracaat edilmiqir. Öğren
diğim.ize göre, bu huıusta müdür M. 
Hanaea'in de ifadesi alınacaktır. Tah
kikata devam edilmektedir. 

MahkOm olan kaçakçılar 
. Dokuzuncu ihtisaa mahkemesinde 

b.ır kaçakçılık davası neticeelnmit • 
tır: 

Esrar ıabnaktan maznun bulunan 
Agop.oğlu Haçarea 6 ay 20 gün hapis, 
11 O lıra para cezasına mahkum ol -
nnıştur. Bundan başka, kaçak içki sa
tan Nikola, Pandeli ve Y orgi ismin
de üç tayfa 9 zar ay hapse 80 lira 
para cezasına mahkiim edilmiılerdir. 

Tark - Yunan muhtelit 
mahkemesinde tatil 

Muhtelit hakem mahkemesi Türkiye u· 
mumi ajanlığından : 

Türk • Yunan M. H. mahk~mesi 14 
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Hava müdafaası 
Harp te medeniyetle beraber 

tekamül ediyor. 
Çok yakın bir mazide topralı 

altında gizli gizli sipılerd'e sürü -
nen harp, bugün bir kartal oldu. 
Sem'lıJara çıktı Be,eriyeti oradan 
gagalayacak. 

istikbalin harbi havalardadır. 
Bugünün ebabil kuşları tayyare -
/erdir. Fakat fU farkla ki, onlar 
yalnız birer tek taş atarlarmıf, bu 
günkü ebabüler ise bütün bir şeh
ri dibinden kazıyacak, binlerce, 
onbinlerce insanı bir anda mah • 
fere sevkedecek bombalar kulla • 
nıyorlar. 

Medeniyetlerin kurduğu ırehir -
ler, fehirler"in kurduğu medeni;,et 
ler, gene bu medeniyetlerin ı do
ğurduğu bombaların esiridir. 

Onun İçin bütün dünya çelik 
kart'!'larını kuluçkaya yatırmı, 
beklıyor. Çok yakında bu müthip 
civcivler kabuklannı kırıp çıka -
caklar ve İnsanlığın basına bela 
kesileceklerdir. • 

Birçok yerlerde zaten bu kar -
talların sürüleri vardır. Daha dün 
lngiltere hava kııvvetlerini tezyit 
için bütçesine mühim bir tahsisat 
koydu. Yakında 850 lngiliz tayya 
resi, 1250 ye çıkacak. 

Fransa hava müdalaasının tak 
viyesi için harıl harıl çaltfıyor; 
Almanya daha bundan birkaç gün 
evvel,tekrar Amerikadan milyarlaı 
ca marklık ha•Q' ve tayyare mal
zemesi aldı ••. 

Tayyare tekniği ve tayyare kar 
talı mütemadiyen büyüyor .•• iler
liyor .•. Tayyare hudutları yıktı, bü 
yük hisarları hak ile yeksan etti. 
Çelik istihkamları birer oyuncak 
haline getirdi. Artılı bugün tayya
re taarruzuna karşı müstahkem 
mevki yoktur. Seddi Çini kağıt üs 
tünde bir su yolu haline İrca eden 
tayyare herıeye hakimdir. 

Tayyarenin durağı yoktur, 
yolu yoktrzr, gümriiğü yoktur. Ka 
lesi yoktur. Bu müthif kuvvet, es
ki zaman ordularının en müthİf 
dü1manı olan zamanı ve mesafe -
yi bile öldürmüıtür. Devletler ar
tık bu müthif alete karfı ayni se
romla mukabele etmek mecburi -
yetindedir. 

Kartalların hakkından kartal -
lar gelir. Kartallara karşı hacı 
baba leylekler ne kadar mücadele 
etseler gene mağlup olacaklardır. 
Bunun için her memleket tayyare
lerinin adedini artırıyor. Ve bün
yesini kuvvetlencliriyor. 

Fransada yapılan son tayyare 
manevralarında bilhassa tayyare 
hücttmlarına karşı mukabele ede
bilmek imkanları arandı. 

Çünkü hiç kimse taarruza ha -
zırlanıyorum demiyor, muhtemel 
bir hücuma karşı tedabir aldığını 
söylemekle iktifa ediyor. 

Bir Alman hava taarruzu kar
şısında Fransa nasıl bir müdafaa 
takip etmelidir? Yer toplarının ek 
seriya buu taarruzlara karşı tesi
ri pek yoktur. Onun için buna 
tayyarelerle mukabele olunacalı
tır. Fakat düşman tayyarelerinin 
geldiğini öğrenebilmek için Tter 
tarafa tayyarenin havada uçu,ıınu 
duyurabilecek mismalar, bunları g• 
rebilecek projöktörler koymak la
zımdır. 

Alman kartalları hissedilir edil 
mez derhal makineli tüfeklerle 
mücehhez Fransız tayyareleri ha
reket edecekler ve muutaa,trız ha 
va kuvvetini kendi arazisine defe
derek orada çarpışacaklardır. 

Bunun İçin Fransa tayyarcili -
ğinin çok kuvvetli olması, ~ bir 
çok (As) denilen tayyareci/ere 
malik bulunması lazımdır. 

Yoksa bir dü,man taarruıu
nun koca bir Parisi, bir Berlin, 
bir Liyon şehrini bir anda ve bir 
daha tamir edüemiyecek ıekilde 
yakıp kavurması mümkündür. ı,. 
te Fransa buna karfı tedabir alı
yor. 

Çok şükür ki müstakbel bir harp 
karfısında Türkiyenin bu cihetten 
de büyük bir emniyeti vardır. 
Memleketimizde tayyarecilik gün 
den güne terakki etmekt, ordumu
zu ve memleketimizi kanatlarının 
gölgesi altında siyanet eden kuş -
larımız gittikçe fazlalaşmaktadır. 
Orduya yeniden 26 tayyare hediyı 
ettik. Bu tayyareler sade orduya 
değil, bütün memlekete, ve bu me 
yanda kendi canımıza, malımıza 
da hediyemizdir. Onun için Tay
yare Cemiyetine yardım etmek 
kendi kendimize yardım etmek 
demektir. Çünkü her tayyare bü. 
yük bir aletin koruyucusudur. 

Mümtaz FAiK 

a.ğ~stos 934 tarihinden 30 eylül 934 ta· 
nhme ka.da_r ahdi tatilini yapmağa ka. 
rar vermııtır. 

_Şu kadar ki tatil esnasında da usu)i 
muhletler cereyan edcc~ktir. llan olunur 
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SeQahat ;ntibaları: s 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Karadağın kartal yuvasını andıran 
merkezinden Osmanlı 

imparatorluğu nasıl görünür? .. 
Nikolanın sarayında - Karadağda bir çocuk fab

rikası - Elpençe bir Sultan 
Hamit - Karadağ prensi, İmparatorluk ve Avrupa .. 
Otomobil ile Çetine'ye gitmek 

belki de uzun bir zaman için turist
li~n ziyade bir spor olarak kala
caktır. Biz, gezmek, görmek, seya
hat etmek için yola çıkmıştık. Iste
miyerek tpor yapını' olduk. Maa
ma f:h gece Grand otelde rahat bir 
uykudan sonra eski Karadağın hü
kumet merkezi olan bu kartal yu
va.mı bir defa görmek için ihtiyar 
ea ğimiz zahmetten dolayı pişman 
olmadık. Oç dört b :n nüfuslu sur
larla ihata edilmiş bir köyden iba
ret olan Çetine Büyük harbe kadar 
Balkanların en gürültücü unsuru o
lan Karadağ devletinin hükumr.t 
merkezi idi. Kral Nikola'nın 1863 
senesinde yapılmış iki katlı sarayı, 
on beşinci asırda tesis ed len istih
kamlı b'.r mana!tır, bir kilise, 
"Grand., ismi verilen bir otel, bir 
r:ı hkeme binası, bir hükumet ko
nağı, Çar ikinci Alexandre'ın İane
~ le nşa edilen bir papas mektebi, 
Cariçenin yardimile yapılan bir kız 
mektebi ve birer ikişer katlı kireç· 
le beyazlanınıf evlerden ibarettir. 
~( nd otelin yemek salo -
nunda kahvaltı yaparken, 
otel garsonunun sekiz se-
ne Perpalas otelinde garsonluk 
etmiş bir adam olduğunu öğrendik. 
Mükemmel türkçe konuşan bu gar
son, lstanbulda garsonluk ed'p ede
m 'yeceğini sordu. Yabancı memle
ket tebaası olduğundan kendisini 
lstanbula gelmeğe teşvik etmedik. 
Alaturka bir kahve ısmarladık. 
Garson ma anın yanından içeri 
doğru bağırdı: 

- Bir Sırp kahvesi dedi. 
- Aman dedim. Türk kahvesi 

ist yoruz; Sırp kahvesi değil. 
Garson güldü: 

Çetine'de Türk kahvesine Sırp 
kahvesi, Sırp kahvesine de Türk 
k hvesi diyorlar dedi. lstanbuldan 
geleli uğraşıyorum, meram anlata
madım. 

- Sırp kahvesi nasıl 'ey? 
- Sırp kahvesi diyince Türk 

kahvesi gibi şeker içinde gelir. 
Türk kahvesi denince ,eker ayrı 
geliyor. 
Ti.ırk kahvesi oldulunu bildiğimiz 

halde Sırp kahvesini içtik; sonra 
Çetine'yi gezmeğe çıktık. Çetine' de 
her şey eski Kral etrafında toplan
mıştır. lstanbuldaki sefaret kavasla 
rı gibi kıyafet giymiş olan bir ter
cüman önümüze düştü. Şehrin mey
danına geldik; elile sağı, solu, et
rafı göstererek, iki dakika içinde 
vazifesini bitirdi: 

- işte Kralın sarayı, i'te Kralın 
mahkesi, i•te Kralın kilisesi, fU bü
yük ağaç ta Kralın hergün altına 
oturup kahve içtiği ve Karadağ hal
kının dertlerini dinled · ği ağaçtır .. 

Filhakika Çetine demek evvela 
Prens sonra da Kral olan Nikola 
demekti. Karadağda mahsul yetiş-

mez, sanayi denilen fey yoktu. Bü
tün meıııleket halkı Kralın dünya 
hükumdarlarından aldığı tahsisat 
ile geçinirdi. Nikola, Rus Çarından 
maaş alıyordu. Abdülhamit kendi
sine tahsisat ver:rdi. Avusturya 
imparatoru munta.zam para gönde
rirdi. Bundan maada Kralın muh
telif hükumdarlar ve prensler ile 
evlenen evlatları kendisine para 
yollardı. Nikolnın sarayına girer
ken tercüman dedi ki: 

- Nikola Avrupa hanedanlıırın
dan ekserisinin ya babası, ya ka
yın babası, ya büyük babası, her 
halde akrabasıdır. Ni!rnlanın on al
tı evladı vardı. Büyük harpte Av
rupa hanedanları silinip süprüldük 
ten sonra bile dugün hala akrabası 
çoktur. ltalya kraliçesi kızıdır. Bul .. 
gar kraliçesi torunudur. Yugoslav
Kralı kızının oğlu, yani torunu
dur. Rusl.ı.rla evlenenlerin hepsi 
yandı. Bak şu karşıki eve ... Yugos
lav Kralı Alexandre bu evde şu 
odada doğdu. 

Saraya girmekten vazgeçtik. 
Tercümanın gösterdiği iki katlı ki
reçle badana edilmiş, küçük pen. 
cereli mütevaz! bir eve doğru yü
rüdük. Fılhakika o zaman saray 
yaverlerine mahsus iken timdi aske 
ri kulüp olan bu küçücük evde Yu 
goslav Kralı Alexandre cenapları
nın 1888 senesinde doğduğunu bil
diren tunçtan bir plaka asılmış~ı. 
Evi yakından tetkik ettikten sonra 
tekrar saraya döndük. 

Nikolanın sarayı •imdi bir müze 
idi. içeri girer girmez dar bir holde 
Nikola ile on altı çocuğu doğuran 
ananıu yağlı boya resimlerini ihti
ramla seyrettikten sonra soldaki 
salona girdik. Burası Türklerle Ka
radağlılar arasındaki mücadeleler
de alınmı' bir takım ganimetlerle 
dolu bir oda idi. En göze çarpan 
şey bir Türk bayrağı içine sarılmış 
kesik bir bat idi. Tercüman, kol
tukları kabararak anlattı: 

- Mahmut pafanın başıdır. Mu
harebe ederken bir Karadağlı bu 
paşanın başını keserek Çetine'ye ge 
tirdi. Derhal alçıya alınarak bas 
kı-alın sarayına kondu. · 

- Bir saray için çok iyi bir süs, 
dedik. 

- Şu bayrak Karadağ bayrağı
dır. Türklerle muharebede bu bay
rağı taşıyan on bir kişi arkası sıra 
öldü. Bizim bütün tarihimiz Türk
lerle ır uharebeden ibarettir. 

- Parayı nerede bulurdunuz? 
- Kalı Avusturya, kah Rusva 

verirdi. -
Merdiveni çıkarken Nikolamn 

kızı ltalya kraliçesinin mozayik bir 
resmini gördük. Yukarı katta l.ıir 
yemek odası bir kaç yatak odası 
vardır. 

Sorduk: 
- Bu kadar küçük bir saray on 

Milliyet'in romanı: 60 

- Haklının ölüsünü öpeyim, 
Haklının hayrını görmiyeyim ki 
bir 'ey yapmam beyamca! 

Diye haykırdı. 
Bir gün polis bütün pansıyon

ları, otelleri, hanları dolaştı ve 
sıkı fıkı tenbih etti. isterse yarım 
gün için olsun kim geldi kim ';'İtti 
ise saati saatine haber verecekler. 
Gelenin gidenin adını, sanını. kılı
ğını, suratını yazıp bildirecekler. 
ihtiyar katoliğin evinde zabitten ve 
Sansarostan başka kimse yoktu. 
Zabiti zaten yazdırıp bildirmişti. 
Bir emir daha çıkınca zabite Sansa
rosu da yazdırdı. 

Zabitin evde bulunmadığı bir 
gün eve bir polis geldi, Sansarosu 
alınca götürdü. ihtiyar karı koca 
epeyce beklediler. Akşama kadar 
gelmediğin· görünce zabite haber
verdi'er. Zahit hemPn poli• daire
sine r:itf. Me!ıMrt oğ'u Velivi sor
du ve evlC.tlıl:ı ol rlui{unu •''yl:?-li. 
B'r saat ı.,,ı,,r telefoı::l<> keY'lkolln
ra sordu!"·-. h•ı 1 ·ın:!n::-.dı Z:.bit ::1ü-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
düre çıktı. Müdür de aradı ve mü
dür de bulamadı. Nihayet jandar
ma harici bölüğüne gönderildiğ:ni 
anladı. 

Sansarosu bir ölü halinde buldu. 
Alrklatmıştı. Beyamcasım gorur
görmez çıldıracak gibi oldu. Elle· 
rine, boynuna atıldı. 

Derken it anlaşıldı. Öteki vila
yetten etrafa tamim gelmiş, bil
mem r.erede elmaslar, altınlar ça
lınmış. Kıyafeti fÖyle, föyle bir ço
cukmuş. Bir adı Sansarosmuş, bir 
adı da Ali. Görülür görülmez ya
kalanmalı imiş. 

- Adliye mi İstiyormuş.? 
- Hayır, vilayet. 
- Bildirdikleri şekle uygun da-

ha on çocuk bulunursa, yahut ben
zetilirse hepsi de mi oraya gönde
rilecek.? 

- Konyada da, Ankarada da fa. 
lan benzerler çıkarsa ne olacak? 

- Bir delile dayanmadan, ya-

( Öz dilim~zle 
Tütün içenlerin bir 

dileği ... 

l 
Hergün birkaç kişi bana dert ya

nar: 
- Şu tütünlerden bir türlü yete

cek kadar kô.ğıt çıkmıyor. Ya tütü
nü büsbütün ortadan kaldırsınlar. 
Yahut ta kô.ğıdını bollatsınlar. 

- Kô.ğıt olmadığı için biriken 
tütünleri atıyoruz. Biz bunları es
ki çağdakilerin yaphğı gibi çubuk
la mı içelim? 

Gerçek, her nereye gidilse tü
tün içenlerden buna benzer söz
ler işitilir. 

Sorab;1ir miyiz ki cıgara kô.ğıdı
nı bu kadar azaltmaktan umulan 
iyilik nedir? Kimsenin tütün İçme
mesi isteniliyorsa tütün çeşidini or
tadan kaldırmak pek kolay • . 

Denilecek k1 bol kô.ğıt veriline 
bunlara kaçak tütün saracaklar bu
lunur. iyi ama, elinde tütünü kalan 
kimseler, bun:arı atmağa kıyamaz
laı· da kaçak cıgara sarmağa kal
karlan:a daha mi iyi olur? Tütün i
çenler cıgaralarını ince sarmasını 
severler. Diyelim, bu alıskanlıkla
rını bıraktılar da kalın cıgara ııar
mağa başladılaı-. Eldeki tütünden 
ancak 1 O - 12 cıgara sarılabileceğ!
nc göre bu cıgaralar dolma kalın. 
lığında olmaz mı? 

Hem efendim herkes nasıl tü
tün içmeğe alışkansa öyle gider. 
"Cıgaranızı kalın içeceksiniz!,, de
menin yeri yoktur. 
Tiryakiler ellerinde yığınla kafan. 

tütünü ne yapsınlar? Koklasınlar 
mı, yoksa toz yapıp burunlarına mı 
çeksinler. 

Tütün işlerin'n başçevirgeni (1) 
Hüsnü beyefendiye tiryakilerin 
bu küçük dileğini saygı ile sunmağı 
üzerime alıyorum. 

M. SALA.HA TIIN 

(I) Çevirgen - müdür. 

Mevlit 
lş BankaSI memurlarından iken ge

çenlerde vefat eden oğlum Rifat Haıi
min ruhuna ithaf edilmek üzere Teşvi
kiyede Teşvikiye camünde 24 ağustos 
cuma günü öğle namazını müteakip 
mevli'it okunacağından yavrumun arka
datlarile dostlannın ıeref vermelerini 
rica ederim. 

altı çocuklu hanedanı 
ederdi? 

- Bütün aile hiç bir zaman bir 
arada oturmamıftır. Çocuklar do
ğar doğmaz başka hanedanların 
yanına tahsile gönderilirdi. Ekseri
ya Rusyaya, sonra evlenirlerdi. Ni
kolanın odasında kraliçe Viktorya
nın, eski Alman imparatorunun, 
Rus Çarının ve diğer hükumdarla
rın imzalı res'mleri vardı. Diğer 

bir resim de N ikolanın lstanbula zi
yRretini tasvir ediyordu. Nikola 
malum olan falvarlı kıyafetini giy
mi,, nişanlarını takmıf, bacakları 
açık, sağ ayağı önde, sol ayağı san 
dalyenin altında, sol elide belinde 
bir sandalyeye oturmuş. Arkasın
da da dört bet saray hademesi ih
tiramkar bir tavırla elibağlı duru
yorlar. Tercüman bu manzaranın 
gururile sarhoş oldu. Parmağile 
hademeden birini İfaret ederek: 

- Abdülhamit, dedi. 
Hayatımda ilk defa olarak Ab

dülhamidi müdafaa etmek arzusu
nu duydum. Fakat tercümanın key
fini bozmak ta istemedim. Nikola-

kalama emri olmadan nasıl olur 
birader ? 

- Anlaşılan siz de benim fik
rimdesiniz, fakat emir emirdir di
ye yapmağı düşünüyorsunuz. Ben 
bu çocuğa kefilim. Yarına kadar 
bende dursun, yarın müddeiumu
mi! ğe, avukatlara gideriz, bunun 
kanuni feklini sorarız. 

Ve jandarma zabitine kısaca an
lattı ki bu bir harp fehidinin kim
sesiz oğludur. 

- Öyle elmas altın çalacağa 
benzemiyor. 

- Çalsa cebinde beş kuruşu o
lur. 

- Götürün de yarın bir çaresi
ne bakarız. 

Yatsıya doğru eve geldiler. So
kağın ba,ma gelir gelmez Sansa
ros durakladı. B;r köpek acı acı -
ulumuyordu - ağlıyordu. 

- Haklı ağlıyor! Beni arıyor! 
Dedi ve yıldırım gibi eve koştu. 

ihtiyar kan koca anlattılar: 
- Bu nasıl köpektir? Çocuğun 

yatağını kokladı kokladı ağladı. 
Ne kemik yedi ne su içti. Bu köpek 
değil, sözüm öteyana olsun, sanki 
bir İnsandır! 

Sansarosla Haklı kucak kucağa 
ve öpüşe koklata yerde yuvarlanı· 
yorlardı 

Bugünkü program 
ISTANBULo 
18,30: Pli.k netriyah 19.20: Ajans haberleri. 

19.31>: Türk muıiki neıriyatr. (Kemal Ni1azi 
Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyen hanım
lar.) 21: •Selim Sırrı bey tarafından konferans. 
21,30: Nurullah Şevket Te tarafından taaanni 
ve Stüdyo orkestrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,15: Sal:ı.burıtan nakil. 23,05: Son haber

ler. 23~5: Siıan muıikiü.. 24,15: Danı musi
kisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,15: Salzburıtan nakil. 23: Haberler Vı. 

Müteakıben kahvehane konıeri. 24,15: Danı 
pli.kları. 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m. 
20,15: Operet •• ıerenetler, - Musahabe. 

21,12: Piyano, orekstra ve taıannili bufif mu
siki. - Haberler. 22,12: Popüler konseri. (ta
ıannili.) 23: Musahabe. 23,15: Danı musi
kisi. 

823 Kh7.. Bükreı 364 m. 
13 - 15 CiİndÜz nefrİyatl. 19,05: Karttık or

kestra konseri. 20,15: Üniversite. 20,45: Leon
kavallonun "Palyaço,. ve l\1a.caıni.oin "Caval
leia Ru•tica.na,, operaları. 

875 m. Khz. LEIPZIG 832 m. 
20,35: Konferanı. 21: aHberler. 21,10: Ne

teli musikili karıfık ne,riyat. 23,20: Haberler. 
713 Khz. ROMA, 421 m. . 
21,45: "PRIMAROSA, ,iıim1i Pietrinin ope-

ra tl!m sili mÜtl!"'kıb cn ıon h ıı. berll!r. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Opera tem silini nakil. 
230 Khz. LOKSFMBU RG. 1304 m. 
Alman aktamı: 20,35: Taganni . 21: Hab~r-

lıer. 21 ,20: K'.arı t ık Alman muıiki ., i. 21 ,35: 
21,35: KonseTİ n dev21.mı. 22,10: aKrıt ık k onaer. 
23: Oda muaikiai. 23,35 · Dana plikları, 

592 Khz ViYANA .so; m. 
20,05: Haberler. 20,25t F'üyton. 21,15: Viya· 

na (ilharmonik takımı. 23,05: Radyo orkestra• 
sı . 23,30: Habf'rler~ 23,50: Konıerin d evamı. 
24,45: Gece musikisi. (P1ikJ. 

171 Kh._ MOSKOVA. 1714 m. 
11,15: Sabah konıeri. - Musahabe. 18,30: 

Karıtık k o n•er. 22: J\.fuhtelif diller-de n e-,riya t. 

VlY ANA SERGiSi 
2-9 eylülde devam edecek A vru· 

panın merkez pazarıdır. Tafsilat ve ten .. 
zilath biletler için Gal .. taıaray ve Ka
raköydeki Natta seyahat acentalıklanna 
müracaat . (1976) 
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iRTiHAL 
Kadıköy belediyesi baş hekimi Tev

fik Akif Beyin biraderi lstanbul Vi
layeti muhasebe kalemi mümeyyizi Refik 
Akif Bey müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak Bakırköy hastanesinde 
dün vefat l'tmiştir. Bugün cenaze nama

zı (lstanbull Yenicamide öğleyin kı· 

hnarak Eyüpte ailemezarlığına defn~· 

dileceklir. Allah rahmet eylesin. 

-- ~ -- .. -
MUESSIF BiR iRTiHAL 
Diş doktoru Mazhar Hüsnü Beyin pe· 

deri esbak Aydın mutasarrıfı ve sabık 
Niğde Valisi Hüsnü Bey irtihal etmiş
tir. Cenazesi bugün saat onbirde Bey
oğlu'nda imam sokağında Nuri Bey a
partımanından kaldırılacaktır. 

nın odasından kraliçenin odasına 
geçt'k, Bir anadan on altı çocuğun 
arkası sıra dünyaya gelmesini gÖ· 
ren yatağa hayran hayran baktık. 
Sonra da çocuklar için ayrılan tek 
bir yatak odasını ziyaret ettik. Bir 
yatak, bir dolap, bir ayna, o kadar. 
Kızlar, erkekler, yandaki odada 
doğuyor, çocuk odasına geliyor. 
Yeni bir çocuk doğuncaya kadar 
burada yetişiyor. Yenisi gelince 
bu çocuk tahsil ve terb'ye için Av
rupanm bir payitahtına gönderili
yor. Sonra evleniyor. Kral oluyor. 
Kraliçe oluyor, prens, prenses olu
yor. Burası bir ana baba yuvası de
ğil, bir çocuk fabrikası. 

Kralın sarayını gördükten sonra 
Çetine' de her şeyi görmüş gibi idik. 
Bunun için saat dokuz buçukta ha
reket ettik. Kralın sarayına, Kralın 
ağacına, kilisesine, Çetine'ye sonun 
cu bir defa daha bakarken, Os
manlı imparatorluğunun bu küçük 
devlet taslağı ile olan münasebetle
rinin tarih sayfaları birer birer çev
riliyor ve her biri bir levha gibi 
gözlerimizin önünde canlanıyordu. 

A. Ş. 

- Ottünü başını sil süpür de 
yemeğini ye, erken yat. Yarın İfİ· 
miz var. 

- Beni götürecekler mi? 
- Hayır. Yanlışlık olmuş. 
Sansaros bu sefer korkmadı ama 

ne yemek yedi ne de sabaha kadar 
uyuyabildi. 

Ertesi günü bir avukat ahbabı 
söyledi: 

- Adliyenin hüküm sürdüğü de
virde değiliz. Bu itler hep idari ve 
keyf;dir. Onun için gene idari bir 
yoldan halline çalışmalı. Sizin bu
h.ı~<"iUZ güzel. Delilsiz, isbatsız bir 
suçlu var. Hatta maznun bile de
ğil. insan insana benzemez mi? 
Demek her vilayette böyle bir tip
te veya ona yakın kaç çocuk varsa 
hepsini yaka paça oraya göndere
ceğiz. Siz bu cihetten hareket edi
niz. 

Ve netekim de öyle oldu. Hem 
fevkalade bir tesadüftü ki Öu şehir
de müddeiumumi ile jandarma ku
mandam, polis ve mülkiye amırı 
biribirinin gözünü çıkarmıyor, bi
lakis biribiri ile pek iyi geçiniyor
lardı. Onun için mesele halledildi. 
Müddeiumuminin müdahalesi te
sir gösterdi. Yazılmasına çizilmesi
ne, sorulmasına, delil melil istenil
mesine karar verildi. ı, bu karara 
t.~lth1'tan •onra Sansarosu altmıt 

stanbul S 

TÜRK LiSELERİ 
TENEZZÜH TERTiP HEYETiNDEN : 

24 Ağustos 934 Cuma günü Y alovaya tertip edilen gezintiye ait va· 
purun programımızı tatmin edecek şekilde teminine imkan hasıl olama• 
dığından bizzarure 28 Eylül 934 Cuma gününe tehir edildiği ve bu gezinti 
için Akay idaresinin Kalamış vapuru te min edilmiş olduğu muh
terem davetlilerimize maaliti.zar ilin olunur. 

MUZA YEDE iLE SATIŞ 
1934 Ağustosun 24 ncü cuma günü sa· 

bah sat 10 da Beyoğlu'nda Ayazpaşa 1 
Alman sefareti karşısında Suzan Niego 
apartunanının 6 numaralı dairesinde mev 

cut ve Madam Blumberg'e ait gayet na
dide ve müzeyyen eşyalar müzayede su

retile satılacağı ilan olunur. 
Avrupa mamulatı küçük Vitrinli ga

yet zarif yemek oda takımı, yünlü kadi
feden 3 parça kanape takımı, koltuklar, 
ve divan, yünlü kadife perdeler, mister 
Vf: istorlar, masif meşe ağacından güzel 
bir kütüphane, yazıhane ve koltuk, 8 
parçadan mürekkep ceviz kökü ve aka
ju kaplamalı müzeyyen yatak oda ta
kımı, Küçük Hanımlara mahsus lake şık 
bir yatak odası, hakiki In!ıİliz mamuli.tı 
2 kişilik bronz karyola, güzel bir Vene
dik aynası, Çin ve Japon vazoları, sema
ver elektrik avizeler, gümüşlü ve kristal 
eşyalaı., dolap karyola ve divanlar, "O
deon" marl,ah SAion e-ramofonu pli.k
larile, gayet yeni halde apartnnanrnın 
tckm:i nıuşambalarr, emaye hava(!az o
cağı fırınlı, buz do!abı, "Fri~idaire" e
lektrikli emaye buzlu yeni halde vesair 
h:ıylı li.i<tumlu el!yalar. 

ÇAPRAST TELLi "IBACH" MAR
KALI ALMAN PiYANOSU, KIYMET
Li ACEM HALILARI VE SECCADE
l.ER. Pey sürenlerde'\ yüzde 25 teminat 
alınır. Satış peşindir. 

lstanbul 6 ıncı icra dairesinden: 

Biı borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çe\.·rilınesine karar verilen 2900 lira mu

hammen kıym~tinde olan gayri mübadil 

bonoları 27-8 934 pazartesi günü saat 

10 ila JJ re kadar dördüncü Vakıf ha

nında kambıyo ve menkul kıymetler 

borıasında satılacağından taliplerin ma

hallinde h3Zır bulunacak memuruna 

müracaatlarr il:.n olunur. (2043) 

lstanbul 6 ıncı icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para
ya çevrilmesi mukarrer bir adet kuyruk

lu piyano ve ev eşyaıı ( Kanape takanı, 

halı büfe, kadife perde, masa, komodin 

ve saire) 28-8-934 tarihine müsadif sa

lı günü sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Polonya •okağında Suzan apartımanı

nm 2 No. lı dairesinde açık artırma su

retile •atılacaktır. Taliplerin yevm ve 

saııtı me~kı'.irde mahallinde hazır bulu· 

nacak meınuruna müracaatları ilin olu· 

nur. (2010) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Gaz yağı mamulatı,, hakkındaki ih

tira için İ stihsal edilmiş olan 8 Kô.nune
vel 1921 tarih ve 3275 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuku bu kere 
başkaıına devir veyahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olduğundan bu hususa 
dair fazla malilmat edinmek isteyen ze
vatın lstanb·ıl'da, Bahçekapu'da Taı 
hanında 43-48 numaralarla mürakkam 
idarehan ye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (W35) 

LiSAN DERSi 
Türkçe bilen bir genç madam Fran• 

sızça, almanca dersi veriyor. "La Tur
quie gazetesine H. M. rumuzu ile mü

racaat. 5360 

sene daha kimse arayıp sormazdı. 
Sansaros evden çıkmıyordu. E

vin toprak avlusu genişçe olduğu 
için Haklı ile ak,ama kadar bu av
luda oynıyorlardı. Zabit ona gaze
te, kitap falan da getiriyordu. ihti
yar karı koca da Sansarosu sevi
yorlardı. Veli aşa Veli yukarı, var
sa Veli, yoksa Veli ... Onun hatırı 
için de Haklı tıka basa geçiniyor
du. Hele köpeğe yaptırdığı oyun
lar bütün komşulara duyıılmuftu. 

Bir gün ihtiyar kadın ahladı of
ladı. 
- Çarşıda şimdi bulunmuyor ki... 

- Ne oldu Takuhi dudu! 
- Pazarlık kara entarimin ya-

kasındaki bütün karatat düğmeler 
kopmuş. Ne ettim ki kopmuş ola
cak. Acap pencere kenara falan 
sürtündüm de koptular. 

Bahçede komfu çocuklarla oynı
yan Sansaros bunları işitmemez
likten gelmitti. Fakat içinde ustu
ralı bir heyecan vardı. 

Bursa yolculuğu çıkıncaya kadar 
evin başka kopmuşu, kaybolmuşu 
çıkmadı. Bursada Çekirgede büyük 
Çekirge palas oteli derli toplu bir 
zabitler nekahathanesi yapılmıştı 
Sıhhi teşkilatı da vardı. Sakat, ya
ralı, hastalıktan henüz kurtulmuş 
zabitleri perakendelikten kurtarıp 
buraya gönderiyorlardı. Sansaro-

YENi NEŞRiYAT 

Holivut 
Holivut'un 22 ağustos nushası ön 

müzdeki mevsim göreceğimi:ı filınl 

mevzu ve en mühim sahneleri ile 
son sinema haberlerini havi olmak i 
şar etmiş tir. 

Uskiidar icra memurluğundan : 
Beykoza tabi Ömerli nahiyesinde 

zinocu Hüseyin Ef. ye. Yusuf ef. ye 

lira 98 kuruş itasına borcunuzdan 
layi ikaınetgi.hınızın meçhuliyetine 

deme emrin;n zahrındaki mübaıir 

nin şerhinden anlaşılmakla bir ay ın 
detle ilanen tebliğe karar verilmiş 

Terihi mezkllrdan itibaren ilamsız Ö 

me emri makamına kaim olmak üı 

bir ayı tecavüz eden 10 gün zarfınd 
asale veyahut tarafınızdan bir vekil 
dermediğiniz taktirde ödeme emri h 
mü infaz edileceği ili.n olunur. 

U aküdar İcra dairesinden : 

Tamamına ehlivukuf tarafından 
metro murabbaına iki lira kıymet t 

tir olunan Beıiktaşta teşvikiye maha 
sinde eski bostan yeni Gülistan sok 
da 4 yeni 16-42-1 No. lu malumun 
dut 101 metro murabbaında müfrez 
kıta arsanın tamamı 2280 No. lu 
nuna tevfikan açık artırmaya vazedi 
tir. Satıı peşindir Müterakim vergi 

kaf borçlan ve tanzifat ve tenviriye 
teriye aittir. Müşterilerin kıymeti 

bamminenin yüzde yedi buçuk nisbe 
de pey akçeleri vermeleri ico.ı;ı eder 
tırma ıartnamesi 12-9-934 tarihine 
sadif çar§amba günü divanhaneye ta 

edilecektir. Birinci arttırması 26-9·9 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
den 16 ya kadar Üsküdar icra daire• 
de icra edilecektir. Arttırma bedeli lıı 

meli muhamminenin yüzde 75 tini b 
duğu taktirde üstünde bırakılır. A. 
taktirde en son arttıranın taahhüdü 
k.•lmak üzere arttırma 15 gün d 
temdit edilerek JJ-10°934 tarihine 
sadif perfembe günü aynı saatte icra 

dilecektir .Arttırma bedeli kıymeti 
hammenin yüzde 75 şini bulduğu tal< 
de üstünde bırakılır aksi taktirde 2 
No. lu kanunun mucinbe mumaile 
edilecektir. 2004 No. lu icra ve iflas 
nun 126 cı maddesi mucibince ipo 
alacaklılarla diğer aliikadaranın ve · 
fak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
zerindeki hakları ve hususiyle faiz . 
masarife dair olan iddiaları evrakı ın 
pitelcriyle birlikte nihayet 20 gün ~ 
fında icra dairesine bildirilmeleri a 

taktirde hakları tapu siciliyle sabit 
mayan alacaklılar satıı bedelinin paY! 
malarından hariç kalırlar lakdarnın 1 

ve iflas K.nun mevadı mahsuıasına 1 

fikan harekte etmeleri ve daha fazla 
lumat almak istiyenlerin 934--12 No· 
dosyaya müracaat etmeleri ilfln otuıı'1 

(2037) 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakinıJjği 
den : 

Koaıınustatap.ışada Canbaziye ınalı 
lesinde Y cnisctme sokağında 45 nuıı> 

ralı hunedc mukim Fatma Memdune 
nrma ayni hantde mukime övey a11ııe 
Nevres hanımın 22-8-934 tarihinde j 

haren vasi ta)İn edildiği ilan olunut• 
(2053) 

sun beyamcası gibi ağır sakat olıı. 
lar orada muayene edildikten 50, 

' 1 
ra yapma ayak, kol takılmak ıÇ 
Viyanaya gönderileceklerdi. Ge. 
zabit te bu arada idi , Bursaya 'i:; 
mek için Sansarosun masrafı 
şey değil ama Haklıyı ne yaP~ 
lıydı? Ona da bir çare buldıı 
Sansaros: 

- Sakın kımıldama! .. 
Diye tenb;h ettikten sonra;:, 

diye forguna verdiler. Haklı J{ Jıı. 
köy istasyonuna ininceye Jı:ıı. 

11 
gık demedi. Fakat gece istasY011ı 1 
karfısındaki kahvede sepeti ıı.Ç' 
çıkınca ...... 

• * • 
• • • tJıi 

- Hanım! ne istiyors~n? ııııl 
gündür sakırga gibi hepiını:ze 
sallat oldun! . Je~ 

- Benim kendim için sı:ı ça' 
bir istediğim yok evladım. Sil 
cuğu.. . ~ıı.· 

- Anladık efendim! Gen~ ıı;'j;;r 
la başlama! Oğlun zabitınıf '-çi~ 
bacağı kesilmif! Takma ayal< ~İf 
ittihatçılar Viyanaya gönde 
ler ! .. bei! 

- Ne ittihatçıları müdur. fe
Onu Türk ordusu gönderd•· 
namı etti? 
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Salzburg'ta İtal
yanca opera! 

''D c· . on ıovannı ,, 
• Her sene olduğu gibi bu sene de 

QgııstoS"ayı zarfında musiki alemin 
te Faust şehri tabir edilen Salz -
l ıı~g'da en müntehap opera temsil
erınden ve senfonik ile serenatlar

clan mürekkep müsamereler veril
mektedir. Bu temisller ve büyük 
k~nserler dünyaca tanınmış reji • 
~o~ler, artistler ve musikişinasların 
1flırakile verilmektedir. 

. Avuıturyanın en müntehap kla
~k musikisini teşkil eden bu Salz-
ıırg musiki ziyafetine dünyanın 

her tarafından musiki tiryakileri 
iletirler. Bu sene Avusturyanın si-
3'Qsi karışıklıklarına rağmen gene 
4vrupanın her yerinden Salzburga 
llelenler eskisinden noksan olma -
mıştır. Esasen Salzburg operasın
da bir kaç ay evvel bir yer peyle
becliği takdirde g'dildiği gün yer 
.ıılmak imkanı yoktur. Bu yüzden 
~~Qret edenlerin adedi az değildir. 

ır takım kimseler çok evvelinden 
tedarik ettikleri yüzlerce biletleri 
elden eı•e satmak suretile hayli ti
c~ret ederler. Ve yabancılara bir 
bılet hakiki fiatinden bir kaç misli 
daha pahalıya malolur. 

Bu konser ve operaları idare e
clerıler meyanında Bruno Walter, 
1' oscanini, Richard Strauss ve Ke
ZQ tanınmış bir şahsiyet olan Josef 
lfolzer bulunuyor. 

Bütün bu verilen temsiller daimi 
olQrak Viyana radyosu tarafından 
1laklen neşredilmektedir. Bir kısmı 
ela bazan beş altı bazan da bütün 
4vrupa radyo istasyonları tarafın
cl~n naklen neşrediliyor. Bu tak -
clırcle operaları daha iyi dinlenen 
merkezlerden dinlemek daha iyi 
olur. 

Dün akşamdan başka bu haftaki 
Programda gene Salzburg'da veri
lecek bir lilharmonik konser ile bir 
rrıüntehap opera temsili verilecek· 
lir. Zamanımızın en yüksek musiki 
reiisörleri arasında olan Arturo 

1 .~•canini'nin idaresindeki Viyana 
ıt"harmonik takımının Salzburg'ta 

1 Muhtelif haberler 1 
Fransız radyolarında 

Almanlardan sonra Fransızlar 
da bir çok merkezlerinin kuvvet -
!ettirilmesine karar vermitlerdir. 
Bu merkezler 60 ile 150 kilovatlık 
anten enerjisi arasında olacaklar
dır. 

Tayyırelerde radyo aleti 
Beynelmilel Tayyarecilik Birliği 

2000 kilogramdan daha ağır tay
yarelerde - vapurlarda telsiz tel
graf olduğu gibi - bir radyo veya 
telsiz alıcı ve gönderici cihazı bu -
lundurmak mecburiyetini kabul et
mİftİr. 

Breslau radyosunda reportaj 
Şimdiye kadar güne ait mühim 

vekayi ile programa dahil edildiği 
veçhile aktüel netriyat icra edilir
di. Breslau radyosu bu usulü değiş
tirın: ' ve yeni daha pratik bir usul 
tatbikine başlamıştır. Şöyle ki; bu 
iti bir memur deruhte ederek şeh
rin her tarafmda dola~arak naklet 
meğe değer herhangi bir program 
haricindeki fevkaladeliği en yakın 
bir telefon hattı vasıtasile naklen 
neşredecektir. 

verilecek bu konseri bütün Avrupa 
istasyonları tarafından nakledili -
yor. Bilhassa bu yüksek musikiyi 
dinlemekte ihmal etmeyip bugünkü 
perşembe (23. 8. 934) akşamı sa
at 21.15 te en iyi dinlenen bir yer
den dinlemelerini tavsiye ederiz. 

ikincisi de önümüzdeki cumar
tesi akşamı (25. 8. 934) saat 20.15 
te verilecek olan M o zart' ın en iyi 
operalarından biri olan " Don Ju
an" dır. 

"Don Juan,, ın İtalyanca ismi 
"Don Giovanni,, dir. Bu opera İtal
yanca olarak ~öylenecektir. Çünkü 
Alman Mozart bestelerini ltalyan 
şairi olan Daponte' nin kafiyelerir:e 
göre yapmış ve 1788 den şimdiye 
kadar muhtelif lisanlara tercüme 
edilen bu operaya diğer lisanlarda 
ayni ruhu vermeğe hiç kimse mu -
vaffak olamamıştır. işte bu sebep· 
ten dolayıdır ki Salzburg'da da al
manca yerine Don Juan italyanca 
olarak veriliyor. 

Turgut MITHAT 

MlLLIY ... ; ;.? r,.::;ı~ ... ..::: .... . --- ....... ..., 

PİYANOFON 
Yeni sistem musiki aleti 

H err Pollak icat ettı'ği yen i musiki aft!tini çalıyor. 

Son senelerde gramofon radyo 
ve sesli filmlerin taammüm etme
sile güzel ev mus'kisine günden 
güne daha az rağbet gösterilmekte
dir. llerde musiki sanatine tesiri 
dokaunrnası ihtimali olan bu key
fiyet bir aksülamel yapılmak icap 
ettiğinden herkesin musiki dersi 
alması iç' n Avrupada propaganda
lar yapılıyor. Pek zevkle dinlenen 
bu ev musikisi merakının tekrar 
canlandırmak için muhtelif çare
lere bat vurulduğu ititiliyor. 

Geçenlerde Herr Leopold Pollak 
ismindeki ev musikisini seven A
vusturyalı sanatkar musiki aletler:n 
de bir reform yapmıya kalkmıt ve 
muvaffak olmuttur. Herr Pollak bu 
sayede ev musikisinin daha kıy
metleneceği kanaatindedir. Çünkü 
bu nevi aletlerde sada kulağı daha 
fazla okpmasından dolayı herkes
te öğrenmek için merak uyanacağı 
atikardır. 

Mumaileyh radyo tertibatile her 
hangi bir musiki alet'ni tevhit et-, 
mek imkanını bulmuttur. Re•imde 
ba~mda Herr Pollak'ın oturııp Sial-

dığı piyano aadasını doğrudan doğ
ruya sağ tarafına ters tarafı görü
nen hoparlörden çıkartmaktadır. 

Bu suretle sada çıkmasında mik
rofonun bir rolü yoktur. Pollak 
bulduğu bir tertibat ile piyano sa
dasmı doğruca hoparlörden verıne
ğe muvafafk olmuttur. 

Bu hoparlörden çıkan sada tama
mile hakiki musiki aletlerdeki ses 
temizliğindedir. 

Bunların bir iyliği vardır: ki pi
yano sadası arzu edil_diği yükseklik 
le çalınabilir, Mesela büyük yerler
de çalındığı zaman yüksek Se!le 
çalınır. icap ettiği yerlerde de sesi 
yanındaki odalardan ititilmiyecek 
kadar indirilebilir. Umumi mahal
lerle pek büyük salonlarda da sesi 
hakiki piyanoda olduğundan bef, 
altı misli arttırmak kabildir. 

Lıngenberg 100 kilovat 
Önümüzdeki ay zarfında timdi

lik 60 kilovatlık Langenberg mer
kezi 100 kilovatlık yeni kudretile 
neşriyata başlıyacağı haberi veril
mektedir. 

Kurultayda tezlerin okunması bitti, 
okunmayanlar encümenlere verilecek 

§Öylece bitirmi§tİr: 
Zamanımızda &Öz sesleri elektrik 

usulleri He suni olarak teşkil edilmek 
tedir. Sun'i hançereler vasıtaaile mi .. 
haniki surette de sesler basıl ediliyor. 

Üçüncü bahis (ses dalgalarının ka 
rakteristikleri) dir. "Ağızdan çıkan 
söz sesleri havada tazyik dalgaları ile 
naklolunur . ., dedikten sonra bu dal -
gaların kayıt suretlerini göstermek .. 
te ve galvanometreden, eıilo·ğraftan 
bahsetmekte, bunların esaslarını kısa 
ca anlatmaktadır. Bu suretle kayde
dilen seslere ve harflere ait misaller, 
sesin fiziki hasaaları, tipik ses dal -
gaları, seslerin terkip ve tahlili ku -
rultayda projeksiyon ile gösterilecek 
tir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
Srldı. İkinci celsede profesör Salih Mu· 
t"t Bey "fizik bakımından dil,. mevzu
·~ tezini okudu. Salih Murat Bey fizik 
~dil arasınchki müna•ebetleri arat • 
ti rak konuşurken çıkardığımız ıesle· 
..: rrıulıtelif mahiyetleri Üzerinde iza -
lı t \'erdi. Fonetik meıelesinin tabia • 
i " diğer sahalanndaki tezahürleri ile 
~""1 hançe.-esinden çıkan teklini mu· 
lı Yese etti. Kulak uzvu hakkında iza • 
ı, :'I vererek ıesin nasıl ve ne tekilde 
~ ıreldiğini anlattı. 

.ı Salih Murat Bey siyah tahta üstün
t • bit- çok §ekİller yaparak izahatını 
r~~ladı. Salih Murat Beyin tezi de· 
ı.." bır alaka uyandırdı. tiddetle alkıt· 

lldı. 

il!' Salih Murat Beyden ıonra, Sovyct 
Ilı~ akademisi azasından profesör Sa
S<>kl~"!ç tezini okudu. Ruı profesör,. 
t..,. ~Yı bir türkçe ile okuduğu kı~eili 
le 1 ıle dinleyiciler üzerinde iyi tesır • 

r l:ın-aktı. 
~ l>l'ofesör en eski Türk dili memba· 
lı Ilı birer birer sayarak, bunların e
l"~Yetine işaret etti. Profesör eski 
o.ı k ınetinlerinden bir çok nümuııder 

arak uzun boylu izahat verdi. 
••k;'i e~i Türk dili meydana gelirken bu 
ltiı.., oz ınembalann ehemmiyetle tet· 
ıli değer hazineler olduğunu söyle • 

•ııı:•ofesörün tezi §İddetli alkıtlar ara-
a nihayet buldu. 

0 
Uçüncü celse 

cU l\ dakika istirahatten sonra uçun· 
Saı·h''•e açıldı. Üçüncü cebe batında 
kin 1 

• l'V!urat Bey Asilograf aleti ile, ibakk celsede verdiği ses ve mahiyeti 
tile ındaki izahatını, müsbet tecrübele-

~arrıaın~adı. .. .. . 
heı: l u aletin mikrofonuna soyledııp 
ca,,;' er, aletin elektrikle mücehhez bil" 
ltıah ·borusu içinde, hecelerin tekil ve 
ı.,. ır~tlerine göre muhtelif münlıani -
tııaJ~21Yordu. Bu tecrübe çok iyi al • 

1 • 

ltıa"~Ulldan sonra, harp akademisi ku
la, anı Ali Fuat Paşa, askeri utılah
l'alo., 'b·~~~ıu tezini okudu. Ali Fuat 
htrhğii ut~n ordu müntesiplerinin sefer
lalııa h oz dil savaşının askeri ıstı -
lleuc'ı ~kırrnndan elde edilen mühim 
k eerı ı ~ .. an attı. lsblahlar bulunur -..... , Roz .. ·• d 
tırı 11 1 onun e bulundunılan esasla .. 
• . ı e o.du"-u d ' - · k .. 1 . ....,Je..ı . ~ nu ver ıgı açı , guze mı-

Al~ Fızah etti. 
t'ltn e~ uat Paşa, Osmanlr ıstılahları .. 
faYet asen ~ ~~e~lik ıstılahları için ki
haYatl etmedıgını soyliyerek, bütün 
lerin albnca asker yaşamı§ olan Türk· 
~olin'.e~ •l~e, her şey den evvel atkeri 

Al' eFnın bulunduğuna işaret etti. 
''"da 1 

.. ~.at P~şa şidc!ctli alkıılar ara
&ozune nıhayet verdi. 

Ali Fuat Pata tezini bitirdikten son
ra, Başkan Paşa: 

- Bir takrir vardır, bu takrir oku~ 
nacak, dedi. 

Katip takriri okudu. Takrir , üni
versite rektörü Cemil Bey ve arkadaş
lan tarafından veriliyordu. Takrirde 
eLcümJe deniyordu ki: • 

"Kurultayda bugüne kadar okunan 
tezler çok kıyınetli ve istifadelidir. 
Bundan sonra okunacak olan tczletin 
de istifadeli olacagına tüphe yoktur. 
Fakat bu tezlerin hepsini okumak uzun 
zaman kaybettirecektir. Tezlerin okun
masına nihayet verilerek, bunların tet
kik eclilınek üzere ilıni encümenlere ha
valesini teklif ederiz.,. 

Bu takrir reye kondu ve kabul edil-
di. Başkan Kazım Pa§a Hz.: 

- Takrirde söylendiği ıribi burada 
okunmayan tezler encümenlerde tetkik 
edilecektir. Yarın sabah evvelce seçi -
len ibni komisyonlar toplanarak, maz
batalarını hazırlıyacakJardır. 

Öğlede" sonra da içtimaa bu maz. 
b•talar arzedileccktir. Y annki içtima
da ayni zamanda merkez heyeti inti
habatı yapılacaktır. Bugünkü müza • 
keratımız bitmiştir. Kuru]tay yarın ıa
at 14 le toplanacaktır. 

Başkan Paşa Hz. nin beyanatından 
sonra, içtima nihayet buldu. Kurulta
yın bugünkü loplantısında işlerini bi
tirerek, dağılma karan vermesi çok 
muhtEtt1el görülmektedir. 

Tezler 
ISTANBUL, 22. A.A. ikinci 

Türk dili kurultayı beşinci toplantı • 
sını bugün Dolmabahçe sarayında yap 
h. Umumi içtimadan evvel kurultayın 
aeçtiği idari komisyonlardan takrir .. 
ler ko-ınisyonile ilmi komisyonlardan 
ıatılahlar komisyonu toplandılar. Ve 
tetkiklerine devam ettiler. 

Öğleden sonra saat 14 te kurultay 
umumi heyeti toplandı. Reisicumhur 
Hazretleri de, refakatlerinde dahili • 
ye vekili Şükrü Kaya ve Cumhuriyet 
Halk fırkası umumi katibi Recep bey 
ler olduğu halde müzakeratı takip bu 
yuruyorlardı. 

Kurultay başkanı Kazım Pa§a Hz , 
celseyi açtıktan sonra yazı:an lsmail 
Müştak B. 4 ncü celsenin zaptını okudu 
ve umumiyetle tasvip edildi. 

Hakkı Nazihı feyin tezi 
ilk sözü Hakkı Nezihi Bey aldı. 

Hakkı Nezihi Beyin tezi "Dillerin men 
tei ve Türk dili" adını taşıyordu. 

Hakkı Nezihi Bey bu tezinde, Türk 
söz köklerinin bazı muayyen harfler. 
le ba~Jad:ğını, ikinci sadasız harfin 
(r) veyahut (1) olduğunu, bu harfle-

rin bazı kökle'rde meydanda, bazıla
rında da düşmüş bulunduğunu ve ay. 
nı harflerle başlıyan köklerde (r) ile 
bit.ince ne mana hasıl oluyorsa (1) ile 
bittiği zaman aksi mana hasıl olduğu 
nu ve bu (r) yahut (1) in başka harf
lerle tebdil edildiği vakit manada de
ğişiklikler vücude geldiğini , ezcümle 
(s) ve (z) harfine inkilap ettikleri va· 
kit manaya daha ziyade şiddet ve in
tizam verdiklerini söyledi. Böylece 
Türk köklerinin tam bir dizi halinde 
ve tam bir ana diline yaraşır nizam· 
da olduğunu ilave eden Hakkı Ne -
zihi Bey, tezini 4'türkçenin tabii ve U• 

mumi bir insanlık dili olduğunu,, aöy
liyerek bitirdi. 

Salih Murat B. in tezi 
Sıra Üniversite profesörlerinden 

Sz.::h Murat Beye gelmi§tİ. Salih Mu 
rat Bey "fizik bakımından dil., adı
nı la§ıyan tezini kuvvetle, alkışlarla 
zaman zaman kesilerek müdafaa et• 
ti. Salih Murat Beyin tezi: 

Teze, konuşma makanizması ( di .. 
lin menşei ve tekamülü) bahsi ile baş 
lıyan Salih Murat Bey dedi ki: 

"Dil meselelerinin tetkikine bat • 
!anıldığı zaman evvela şöyle sualler 
karşısında kalırız: 

A - Neden insanlar bir dil ile ko· 
nuşmuyorlar? • 

B - Kelimeler nasıl meydana gel 
mittir? 

C - Neden falanın adı filanda fa 
lan değil? 

Bu bahiste dilin menşeini tetkik et
mekte ve ''konutma dilinin tekimü .. 
!ünden evvel pandomim dediğimiz i
şaret usulünün cari olduğu ve bu işa .. 
retlerin tekamül ede ede dil dediğimiz 
§ekle inkılap ettiği kuvvetle muhte -
meldir • ., demektedir. 

Dil fiziği Üzerinde kuvvetli tetkik 
!erde bulunan (Sir Richard) ın "konu§ 
ma dili el baş gibi azanın tabii jestle 
rinin dil, dudak ve saire ile taklit e -
dilIJ.u!sİ ile başlar,, sözünün izahını ve 
tahlili ilmisini yapmaktadır. "Söz u .. 
zuvları., bahsinde seslerin teşekkülün 
deki fizik amilleri tahlil ederek de • 
mektedir ki: "ilmi alfabe denilen al
fabede 48 ses vardır. Birçok kllnae • 
ler bu aesleri biribirinden ayıramaz • 
lar. İngilizce konuşmalar vasıtasının 
39 söz sesini biribirinden ayırt ede .. 
bilecekleri anlaıılmıştır. Bu sesler (he 
cayı ıslah komisyonunun) kabul etti
ği seslerin aynıdır. "Bunu bir cetvel 
takip etn.~ kte ve bu cetvel de sessiz ve 
aesli harflere göre izah olunmaktadır 

Salih Murat Bey, • 

Bu çok enteresan bahsin tetkikini 

(Sesli harfler naazriyesi) bahsin • 
de sesli harflerin le§ekkül tarzına ait 
(armonik, inarmonik) nazariyeler .. 
den bahsetmekte ve bunların izahla -
rını yapmaktadır. Ezcümle bir yerinde 
diyor ki: "Mesela mat·taki (a) run pea 
karakteristik tekerrürü 800 ve tiz ka 
rakteristik tekerrürü 1843 kada!'dır. 
Met · teki • ( e) nin karakteristik te • 
kerrürleri 691 ve 1953 dir. Gramo • 
fon plağının devir süratini azaltmakla 
muayyen bir süratte (ma) olan ses 
diğer bir süratte (mov) veya (mu) 
şekline sokulabilir.,, 

Sözün umumi karakteri&tikleri te -
zin sonuncu kısmıdır. Bunda bir sesin 
perdesi bu sesin fordemantal dalga-
11nın perdesidir. diyerek bunu izah et 
mekte ve grandall'ın çıkardığı neti -
ceyi tetkik etmektedir. 

Profesör Samoiloviç'in tezi 
Oın dakikalık bir istirahatten son -

ra kürsüye Savyet ulUm akademisi 
azasından profesör Sa.moiloviç geldj. 
Sovyet profesörünün hususi bir ahenk 
le, fakat tatlı ve ikna edici bir kuvvet 
le okuduğu tezi "cuci olusu edebi di
li,, adını ta§ıyordu. 

Tez dört kısma aynlıruştr. Bu ede
bi dilin tarihi ve diğer dillerle ınüna
oebeti, geçirdiği safahat ve tekamül 
bu dil Üzerinde yazılmış bulunan as~ 
rın tahlil ve tenkidi gibi ana hatlar 
tezin ilk üç kısmının bünyesini teıkil 
etmekte idi. Son kısmı, bu tetkik mü
n.asebet!.yle, profesörün Türk bilginle
rıyle mu§tereken çalışan Sovyet bilgin 
lerinin mesaisinde müatakbel ara§tır· 
ma ve tetkik yolalrr etrafındaki ıek
linde tavsiyeleri teıkil ediyordu. 

Profesör SamoiJoviç, bilhassa Hüs
rev ve şirin romanını ve muhabbetna• 
meyi ve bu eserlerin dilini telkik ede .. 
rek cuci ulusu edebi dilinin asırdan 
asra geçerek yeni lehçelere kadar İn· 
tikal ettiğini söyledi· ve bu eserler et
rafında yapılmış tetkiklerin beazı ci
htlerde noksanları bulunduğunu mi
saller göstermek suretiyle ispat ve i
zah etti. 

Profesör, bilhassa muhabbetname İ· 
Je Hüsrev ve şirin eserlerinde bu dilin 
daha fazla mütebariz olduğunu söy)j. , 
yerek dil bilginlerini bu sahadaki tet-

M. Kemalpaşa'da Cahil Beye : 

Geçen sene Galenli çaltan aletlerin bir 
ıemas:nı neıretmiıtik. Bu ıemamn nez
dinizde bulunduğundan bahsediyorsu
nuz. Be1'İm bir zamanlar kullanmakta 
olduğum bu şemadaki alet ile kış mev
aimlerinde Moskova ve Vartovayı bul· 
duğum vakidir. Şema elinizde bulun
mamah::ta ise bir yenisini takdim etme
miz için bildiriniz. 

Usküdar'da Cevdet Beye : 

Muhtelif fabrikaların iyi aletleri var
dır. Şüphesiz bunlardan hangilerin!n 
daha iyi olduğunu ıütünlarımızda bıl· 
diremeyiz. lzmir sergisinde bu seneye 
l\it modellerdtn bir alet bulamıyacaksı· 
nız. Çünkü önümüzdeki mevsim için ha
zırla~an yeni model i.letlP.r henüz Av
rupa ıergilerinde teşhir edilmekte olup 
daha Avrupa piyasasına bile çıkar.lmıt 
de~ildir. 

P.ıı yeni modeller Türkiye piyasasm3 
ancak ilci ila üç ay sonra gelmiş olacak· 
tır. Madem ki şimdiye kadar bir alet al
mamış, sabretnıiııiniz, yeni model1erden 
bir alet rılrnanızı tavsiye ederiz. M -,de.i
lerin geldiği.nde hangisinin tercih etmf"
nizi, adresinizi bi?dirdiğinz takd'.rde 
memnnnen lavsiye ederiz. 

lzmirde Asaf Mısırlı Beye : 

Sormuş olduğunuz suallere mektubu
nuzdaki numara ıırasile cevap veriyo
ruz : 

1.- Kısa diye bahsettiginiz Roma, 
Mıı:;ır, Bükreş vesair İstasyonların ÇdhŞ
tıkları da:galar orta dalga kısmıdır ki 
200 ile 600 metre arasındaki mevceler
dir. 16 nıetre ile 75 metre arasında ça
lışan merkezkr k11a dalgalardır. 

Orta dalgalarda ayni zamanda Lond· 
ra, Mc,skova, Varşova gibi uzun dal
galarda bulunan merkezlerinde ç•ktığı 
kaydedi,iyor. Bu merkezler yüksek dal
galardRki ist:\Syonlar değildir. Her bi
ri müstakil birer merkezdir. Yalnız yük
sek tuli mevçlerdeki merkezlerin neşri
yatını bu istasyonlar bir kablo va:ııtasi
le ( Ankaranın ! <lanbuldan yaptığı gi
bi) nalıleder ve iki veya üç merkezden 
bir yerd~ nc1rcdilen program işidilir. 

4&4 mctı-c dalga uzunluğunda çalışan 
Kahi ,·c radyosunun programı da bunlar 
gibi 215 rnelre~ik lskenderiye merke .. 
zinden nakledilerek neşredilir. 

2.- F :'ldinz sesin lr.:endiliğinden aza
lıp ~oğalmasına denir. Fakat bunun ne
den tefıaddüs ettiği henüz fcnnen anla
şılamamıştır • Bu hususta muhtelif 
nazariyeler mevcuttur. 

3.- - ihtimal lzmirin uzak veya maki
nanızın kuvvetsizliğinden saat 13 ile 15 
a.ı·aırnJa yıtprlan Sükreşin gündüz neı-

kiklere davet etti. Profesörün, tezinin 
sonunda 9 madde ile telhis ~ttiği tek
lifleri yalnız cuci ulusu edebi dilinin 
ve buna müteferri umumi lisaniyat 1 
tetkiklerinin eaaslı şekilde tebarüzünü 
temin edecek ana hatları ihtiva ebnek 
tedir. Prof e>Ör bu tavsiyeleri yaptık
tan a.onra Reisicumhur Hazretlerini 
ve kunıltay aazalrını seli.mlıyarak 
kürsüden çekildi ve şiddetle alkrşlan
dı. 

Askeri istilahlar 
On dakika aradan sonra, akademiler 

kumand3nı Ali Fuat Paıa kürsüye geçti. 
Ali FuRt Paşanın tezi askerlik ıstılahla· 
rı hakkında ;dj ve ıiddetle alkıtlandı. 
Tc-Lİnc ulu başbugumuz, hannnlar, bey
ler ... aşkeri istil&hların öz türkçcleştiri( .. 
mcsi için ordunun iki yıl içinde nasıl ça
lıttığını, ne yaptığını yüksek kurultaya 
arzedeceğim" diye başlıyan Ali Fuat 
Pt .:.a bir emir ve kumanda dili olan öz 
tü~·k~enin asker bir millet olan Türkün 
bu sahadaki ihtiyaçlarını karşılayacak 
dereceJe geniş ve özlü olduğunu mü
teaddit misa'.lerle izah etti . Binlere ~ ye
klina varan askerlik İstilahlarından mü· 
him bir kısmının karşılığı bulunduğunu 
ve bunur Osmanlı istilihları nevinden 
tercüme kelimeler olmayıp maksadr ifa
de edecek mahiyette sözler olduğunu 
söyledi. 

Bütün askerlik ıstılô.blarının türkçe
leştirilmesine mutaç olan ordunun, her 
mutlu inkil~pta olduğu gibi, ulu başbu· 
gun himmetiyle bu neticeye de vardığı
nı söyledi. 

Askeri söz ve ıstılahların büyük erki.· 
nı harbiye reisliği tarafından naııl tes
hil edildığini anlatan hatip " son tetkik 
makamı büyük erkim ha~biye reisliği .. 
dir. Bütün ordu ve donanma, büyük er
kanı harbiye reisliği bat olmak üzere, 
bir çok koldan hedefe doğru il' rl;v•n 
bir kütle halindedir. Hedef ülkümüz 
olan öz türkçedir. Bu hedefe mutlaka va
racağız •.. ,, dedi ve şiddetle alkışlandı. 

Askeri tabir ve ıstı1ahların araıhrıl
ması esnasında göz önünde bulunduru-
1an esasları anlatan Ali Fuat Paıa bir ta
birin askeri ıstdah olup olmadığında te
reddüt ha~ıl o~_ur~a o ta~~ri.~ ~~k.~ri ıstı- \ 
!ah olaCAğını soylıyerek sozu buyuk Türk 
cihangirJeı·ine nakletti. Ve Alman eser
lerinin, bir mukayese esnasında, Atilla, 
cengiz v e timürlenk gibi Türk cihangir
lı;rini~ lskonder, Sazar ıribi garp cihan
gırlerıne her noktadan faik olduğunu 
kabul ve teslim ettiklerini söyliyen Fuat 
Paşa, tezni şu çok kuvvetli cümle ile 
bilirdi : 

" Türk Cumhuriyet ordusunun 
dileği Türk dili ile talim ve terbi
ye, Türk dili ile sevk ve idare, 
Tıirl.: dili ile emir ve kumandadır. 
Türk ordusu, yüreğiyle ve kanı ile 
olduğıı kadar dili ile de öz Türk 
olmayı istiyor. 

Büyük başbugumuzun öz dilimi
zi yabancı istiiasından kurtarmak 

Dünya radyu 
Aboneleri miktarı 

Amerika 
lnriltere 
Almanya 
ispanya 
Fransa 
Meksika 
laveç 
Kanada 
Hol8.nda 
Cekoalo•a.lcyra 
Danimarka 
A•uaturalya 
Belçika 
A•uaturya 
Arjantin 
Jtalya 
Macariataa 
Lehistan. 
İsviçre 
lapan7a 
Norveç 
Fenlandiya 
Yeni Zeli.nd& 
Romanya 
Cenubi Amerika hir1iil 
Yuroalavya 
Li tvanya 
lrlanda 
Danziı 
Siyam 
Le to n ya 
Porteki~ 
Filipin adalan 
Eatonya 
Fu 
Hindistan 
Ceza yer 
CaYa 
lslanda 
Bulıarist•• 
Tunus 
Yunanist•• 
Honc konı 
Filis tin 
Seyl8.n 
Guatemala 
Fr. Hindiçinl 
Sinıapur 
Suriye 
Kine 
Madaıaskar 

Gösterilen abone miktarları 
tiklere •Öre tertip edilmiıtir 

18,925,000 
6254400 
5424755 
1671107 
1474698 
8000000 
6972 !5 
681089 
64~75 
604725 
5516'1 
618628 
487655 
487301 
450024 
388065 
335895 
322968 
318681 
154662 

~ 
"112501 
1000·0 

671611 
57894 
50 .. os 

48375 
28909 
19~91 

17305 
16093 
lfi693 
14758 
1-000 
10914 
9242 
8580 
8030 
7736 
4112 
3318 
3278 
2500 
1665 
1488 

836 
826 
785 
591 
201 

resm.İ istatİ• 

riyatını i~idemiyorsunuz. Buradan pek 
iyi dinlenebiliyor. 

4.- Güne, elektrik tuli mevçlerinin 
hassasiyetini azaltır. 

5.- Televiıyon ıimdilik ancak neş· 
riyatın yapıldığı ayni şehirden ahzedile 
biliyor. 

7 - 12 kilovatlık Bükreşin 120 kilo
vatlık Budapeşleden daha iyi di ,Jenildi
ği bir hakikattır. Bunun muhtelif •ebep· 
lcri vaı-dır. Bir kere Budape-şten'.n kud
reti diğerinden on misli fazla olmakla 
bu nispette fazl& seı gelmesi İcap ehne2 
Oyle olacak olsa Fransanın 2 k.lov:ıtlık 
(Jou3n-les.-Pins) cenup istasyonunun 
hiç i~idilmemeıi lazımken 100 ki'ovatlılı 
Posle Parisicn'den daha iyi işidildiğine 
§ahit olmazdık. Bu hususta gelecek 
haftaki nushamızda ayrıca bir yazı bu
lacaksınız. 

ve dilimizden de yabancıyı söküp 
çıkarmak için açtığı savaşta zafer 
gerçektir." 

Ali Fuat Pa§a şiddetle alkışlandı. 
Yarınki celsede merkez heyeti azası 

seçilecektir. Bu vaziyete göre perşembe 
günü kurultay İçtimalanna nihayet ver
mİ§ olacaktır. 

ilmi komisyıınlar 
ISTANBUL, 22.A.A. - T. D. T. C. 

Umumi Katipliğinden : 
ikinci Türk dili kurultayının ilmi ko

misyonları yarın (peı·§embe) saat 10 da 
behemehal Dolmabahçe sarayında toplan
mak üzere 2elmeleri rica otunur. 

idari komisyonların da ilğloye kadar 
nı:tzbatalarını umumi katipliğe tevdi et
meleri rica olunur. 

Kurultayın lstanbuUulara 
teşekkürü 

Kurultayın açılması münasebetile 
İstanbul vali ve belediye reisi Muhit· 
tin Bey kurultay başkanlığına tebrik 
ve muvaffakıyet temennisini bildiren 
bir telgraf göndermi§ti. 

Kurultay başkanı Alp Kazmı Paşa 
dün vali ve belediye reisi Muhittin Be
ye fU cevabi telgrafı göndermiştir: 

"İkinci dil kurultayının açılması 
münasebeti ile tebrik ve muvaffakıyet 
temenni eden ve İstanbul halkının i. 
çinden gelen yüksek duygularını bildi
ren mektubunuz kurultayda okundu. 

Kurultayın samimi teşekkjrlerini 
kendi ıevg.l ve saygılarımla bildirirjm 
efendim.,, 

Kurultay Başkanı 
Alp Kazım 

T. D. T. C. ne hediye 
ISTANBUL, T. D. T. C. umumi 

katipliğinden: 
ikinci Türk dili kurultayı münase

betile heykeltraş Kenan Bey, T. D. T. 
C. ni kuran ve koruyan büyük ba~ka
rumız Gazi Mustafa Kemal hazretletlnin 
bir büstünü cemiyete bağışlamıitır. 
Cemiyet merkezinde bir yüksek saygı 
yeri tutacak olan bu değerli sanat ese
rinden dolayı Kenan Beye teşekkür 
mektubu yazılmıtlır. 

Tel ve el yazılarına teşekkür 
İSTANBUL, 22 (A.A.) - ikinci 

Türk dili kurultayı baııkanlığından: 
ikinci Türk dili kurultayının açıl· 

masını kutlulamak üzere dışardan ve 
içerden binlerce tel yazısı gclmiştir. 

Bunlardan her birine ayrı ayrı kar· 
şılık yazmayı çok istedik, kurultayın 
sıkı ça1ıımaları araırnda buna vakit 
bulamamakla üzülüyoruz. Bütün gelen 
tel ve e] yazılarına içten teşekkürleri • 
mizi sunarız. 

Dil kurultayına tebrikler 
JSTANBUL, A.A. - Cumhuriyet Ha1Lı 

Fırkaın tetkil.ıİ.hndan, Belediye Ye d:.jer ma• 
halli tetekküllerden tel yazısı ıönderenlerin 
birinci lis•si ıudur : 

l•tanbul C, H. F. idare h("yeti reisi, Antal
ya meb'utu Dr. Cemal, Armutlu C. H. F. rei• 
ai Retit, 11ıaz Halk Fırkası mutemedi Nuri, 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 



tı 

iş Bankasının 
Grafikleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
müessesedir. 

lı Bankası, Türkiye.le modern bü • 
yük bankacılığı mmil"§tiren ilk mile• • 
sesedir. 

Galatasaray lisesi salonlannda ha • 
zırlanmakta olan le1'gide bilhassa bu 
noktanın da tebarüz ettirilmesine çalı • 
tılacaktır. Bu noktayi izah için yaprlım 
grafiıklerde tayanı dikkat rakamlar vw• 
dır. 

Baı*a teessüsiinden bugüne kadaS" 
memlekette muktedir bankacı yetiftir • 
mek hususunda bir mektep vazifesini 
görmüıtiir. . 1\ bankasının bugün 49 ıubesi var· 
dır. lk teessüsünde ancak iki tuiıesi 
vardı. Banka bu iki ıubeyi 29 memur 
ile idare ediyordu. 1925 te dört §Ube
yi 103 memu rile , 1926 ela gene dön 
ıubeyi 1981 1927 de yedi §ubeyi 321, 
1928 de 15 ıubeyi 460, 1929 da 28 ıu· 
bey~ 688, 1930 da 29 ıubeyi 686, 1931 
de 44 şubeyi 651, 1932 de 46 ıubeyi 
693, 1933 te 48 şubeyi 680 memur ile 
idare etmittir. Bugün ise 49 ıubeyi 
6'11 memur ile idare etmektedir. 

Yukandaki rakamlar tetkik edilince 
görülüyor ki banka, bugün 49 ıubesin.i 
1929 senesinde 28 ıubesini idare için 
kullandığı memur kadrosundan dalıa 
l&üçük bir kadro ile idare etmektedir. 

Bu da bankanın, bankacı yetip • 
mekte gösterdiği kabiliyetten ileri gel· 
ınel&tedir. 

Yunanistandaki 
Hareket 

(Başı 1 inci sahifede) 
temmim maliımat ıudur: 

Hükiimet Zevras'ın cürmünü. teg... 
bit ettikten sonra tevkifini kararlat • 
'1Tmııtır. Bir asker müfrezesi pazat 
günü gece&i, mumaileyhin evini mu • 
baaara altına almıf ve kendiaine tes
lim olmasını bildirmiştir. Fakat Zer· 
vas te•lim olmamıı ve müddeiumumi • 
nin emrini istemi:Jlir. Bunun üzerine 
müddeiumumi vekili M. Kolyas haber· 
dar edilmiJ ve kendia sabahın aaat 
dördünde gelerek Miralayı tevkif et 
miştir. 

M. Zervasla ayni zamanda üzerin 
de ihtililcilerin liateM bulunan ve key 
fiyetten Hıııfıiye nazm M. Konclilisi 
haberdar eden yüzbaıı Kostantinopo
loo ta tevkif edildi. Bu liste mucibin. 
ce derhal Eyintis, Logotetia, Sıvahrol
midis ve Teolopis isimlerinde beş yüz. 
başı ve Üç küçük zabit" tevkil edildi • 
ler. Tahkikatı evveliyeden anlaııldı • 
ğına göre harel&ete dün tevkif edilen 
altı küçük zabit te medhaldardır. 

Banlann kaffesi de münferit ıu • 
rette hapaedilmİ§elrdir. 

Ziraat Vekilinin 
Tetkikleri 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
yahati Erzurum ve Karsa kadar süre· 
eektir. 

Siloların inııuı 
Buğday ıilolannın yapılmasına de· 

·nm edilmektedir. lnıaat bittikten son 
ra Muhlis Bey, oilolarm küıat reamin 
de bulunacaktır. Muhliı Bey dün bir 
muharririmize demiıtir ki: 

"- Buraadaki tetkiklerimi bitir-
dim. Yann (bugün) Kan ve Erzuru· 
ma kadar küçül< bir tetkik aeyahati 
yapacağım. Silolann intaatma devam 
o1unmaktadır.,, 
Ziraat Vekilinin riyatttindeki toplantı 

Ziraat vdtlli Mulılis Beyin riy
tinde maliye müsteıan Fail& Beyin de 
İf!irakile diin vilayet ziraat müdiirlü
fünde bir toplanb yapılmıfbr. 

... u toplantıda orman miiteiıauuları· 
mu da bulunmuttur. Onnanlarmuzm 
korunması ve orman itleri görüıülmüı
tür. 

Vekil Bey ~ -..yahatinde onnan 
i,lerimiz.i de mahallinde tetkik edecek· 
tir, 

Franıanın ticari . 
muvazenesı 

PARIS, 22 (A.A.) - ilk yedi ay 
zarfındaki ithalat 14 milyar 428 mil • 
yon franga ve ihracat ta 10 mily..- 150 
milyon franga baliğ olmuttur. 

1933 seneainin ayni devresine na· 
zaran itıhalatta 2 milyar 991 milyon ve 
ilıracatta 280 milyon frank eluikiik var
dır. 

Cemlik Belediye reiıi Eıref, C. H. F. rei•İ 
Ziya, lnrıik by-...k:anu Vehip, Belediye reisi 
Salim, Tayyare Cemjyeti re~.i H. A•nİ, Hi
••yeietfal reiai H. A"Y.ni, C, H, F. reiıj A. 
Osman, maarif M, Orhan, Hilaliahmer cemi
yeti reiıi C.mal, Gençler birliii reiıi Orha, 
ÇaJ C. H. F. idare he1eti reisi Abtullah, Ce
lil.olu C. H . F. lta..u. idare heyeti reiai Se•· 
l.i., C.H.F. Ta•raa nahiyesi idare heyeti •• 
lkledi7e reisi Z.hir, A~alık C. H. F. idare 
heyeti reiai Mebmet, Rize C. H. F. ida.re rei
ai Mebaıet, Ş.rb C. H, F. rei.ai O. Azmi, Er
~~ek T~yyare ~miyetl reiai Nafir:, C. H. F., 
reııı Eıırun. HiJal.ialuner Cemiyeti reisi Meh
n:ı•t .R?fat ~ı:ulcahamam C. H. F. ka..z.a heye· 
tı .. r•••• Halıa, Mecitözü C. H. F. Fei..ai Uypr, 
Du.ace C. H. F .. ı... .. idare heyeti reisi .,. •. 
kili H. Remzi, Devrek, Fırka re.İ.•İ Seyfi, Uı· 
laüdar C. H. F . ltua ke7eti reisi muharrem 
Naim, Bucak C. H. F. Ali Münir Elmalı 
C. H, F. rei•İ Ali. Bil.cik C. H. F. reiıi A . 
Şevket, Volvadin C. H. F. reiıj Salih, J:unir 
C. H , F . viliyet idare beyeti reiai Yo:ısat 
meb'aıu Avıı.i Doian, Tepeltöy Torbalı C. H. 
F. raiıi Eıat Ayaf C . H . F. Tel.si Salim, Ka· 
vaklı C. H . F. Ka•aklı H. reisi lbrahim, KeJ. 
•it H. F. reisi Behçet, Çanakkale belediye ve 
C. H. F. reiıi VeJj, Babaeıki belediye rei.•İ N, 
SUleyman, Kayma.kam V. Abmte ŞUkrü, H. 
F . reiıi M . Adil, Himayeietra1 reisi M. Ham. 
di_ Tayyare Ş. R. M. Rirat. Bolu C. H. F. 
vila)-el idare heyeti reisi Emin, Nazilli C. H. 
F. ıdare heyeti reisj Ulvi, Büyükada C. tt. F. 
•d.tlar ka.ıı:aıı idare heyeti re.iU Süleyman, 
GUr\.ın bel.diye reisi Şakir, H. F. reiıi Talat 
Hilaliahmer Cem.iyeti reisi Zeld, Zonguldak 
C. f~. F. viliı.yet idare heyeti reİ#İ Mitat. Kon· 
Y• lı:au mrrlı.eı:i idare heyeti reisi Huluıi, 
011v,.fi r H F ,.j .. ; r~~· Kuruc--. =ıe C. '"i. 
F . reiıi Ha .. n, muallimler namrna Ahmet HiJ. 

.,. , Hamayeıetfal reisi 

Floransa mülakatı 
(Baıp 1 inci sahifede) 

llalyan bükfunet reiıi ile Avusturya 
Baıvekili üç saat süren iki mülit.katta 
hulurunuılardır. Bu mülakatlar esnasın· 
da il&i ınemleketi siyasi, iktioadi ve har· 
si •ahalarda alit.kadar eden bütün mese
leler derin bir tarzda tetkik olurunuı 
ve Avusturya devletinin iHil&liıli ve mü!· 
ki tamamiyeti hususunda gerek usul ve 
gerek direktiflere dair fili bir birlik ha. 
sıl olmuıtur. Avusturyanm tam dahili 
muhtariyetinin de bulunduğu bu istik· 
lal ve miilki tamamiyet bütün Avrupa 
için miisbet bir menfaat ve Tuna mın· 
taka•mda huzur ve sukunun muhafaza. 
il emrinde de müsait bir unsur teıkil 
etmektedir. iki devlet adamı, iktisadi 
vaziyet hakkında da. Roma protokolunun 
faydasın• teyit etmiılerdir. Bu proto
kolun ıumulü teksif ve tevsi olunmuı· 
tur. Keza, iki memleket arasmdakj teı· 
riki mesainin daima daha ziyade inki. 
tafmı istihdaf edecek bir faaliyetin lii· 
zumu haldand:t da mutııbrk kalrruılar • 
dır. Miııeveffa M. Dollfusa'ün teıebbüs 
ve müdafaa ettiği bu direktifler iki mem 
leket münasebatına ileride de hal&im o
Jacal&tır. 

Mülakatlardan sonra 
FLORANSA, 22. A.A. - M. MouHo

lini, dün M. Suvich de hazır olduğu haJ. 
de A'•usturya Baıvekili M. Scbusclınigg 
ile yaptığı mül&ı.atlardan sonra manev· 
raların umumi karargibma gibniıtir. 
M. Scbuscbnigg ise bugün Cenovaya 
gidecek ve oradan ela Nice'e hareket e
dcctktir. Tasrih edildiğine göre, M. 
Schuschnigg çıkarılan rivayetler biJit.. 
fma olıuak ltalyada ikameti esnasında 
eski Avusturya lmperatoriçesi Zita'nın 
bulunmakta olduğu Viareggie'ye git
ıniyecektir. M. Schuschnigg, Nice'de 
bir !&aç gün kaldıktan sonra Viyanaya 
dönecek: ia·. 

M. Schuschnigg'in beyanatı 
FLORANSA, 22.A.A. - Avusturya 

Ba,vckiti M. Scbuscbn.igg Stefani ajan· 
sma 'u beyanatta bulunmuıtur : 

"iktidar mevkiine gelir gelmez ltaJ. 
yaya en l<11a bir müddet içinde gitmeği 
ve M. Muuolini ile mudavelei efkar
da bulurunağı kendim için manevi bir 
va7.ife talakki ettim. Bu manevi vazife, 
25 temmuz hadiseleri esnasında ltalyanın 
Avusturyaya yaptığı yardnnm bir neti
cesidir. M. Dollfuss'un siyasetini takip 
ve memleketin iktisadi esaılannı kuv· 
vetlendirmek fikrinde olduğumu bir ke. 
re daha teyit ederim. Avusturyanın is .. 
tiklalini müdafaa mücadelesinde ltalya. 
nın yaptığı yardım, Avusturya-'t•lya 
r.ıüna.st'l:#tına hususi bİr mahiyet v-: ~ek 
tedir. iki memleketin gayesi Avrupamn 
sulh İçind:: inkiıafıdır." 

M. Suvich'in beyanah 
PARIS, 22.A.A. - ltalya Hariciye 

müıte§arı M. Suvicb Malen gazetesinin 
Floransa muhabirine ta beyanatta bu. 
lunmu~tur : 

" Flor,'\nllada ne yeni bir miaak ne de 
yeni. bir itilif proje.si mevzuubahis olına
mıştır. H«b•burg'Jarm yeniden tahta çı· 
kanlması meselesi de ne mevzuu bahiı 
olmut ne d., görüşülmüıtür. Bu nol&ta· 
nm günün mıt:&eleıi olmadığı hususun
da Avusturya hükümetiyle mutabıkız.,. 

Macaristan ve Avusturya ~leri 
PEŞTE, 22. A.A. - Havas ajanu 

bildiriyor : 
H <ilujmet mabafili Avusturya Başve

kili M. Schu•chnigg'in Floransa seya
batını hü)ük bir dikkatla takip etmekte· 
dir. Matbuat ist' çok ihtiyatlı clavranı· 
yor. Avuıturya ve ltalyaya Roma itilaf. 
lariyle bağlı Lulunan Macaristan M. 
Mussolini He M. Schuscbni!!'g arasında 
müzakere ~dilen bütün meselelerle doğ
rudan doğruya aLWadardır. Baıvekil M. 
Gömbös mükalemelerin proğramından 
muntaznnan haberdar edilmektedir. 
Peıte'de Hitle<'ci Almanyaya karşı mu· 
habbet gösinmek lüzumunu biuetıiğin· 
den Macaristan'm vaziyeti o kadar sa· 
rib değildi. Bazı rivayetlere bakılırsa, 
Macarit.tan"ın Avusturya i:!lerine kartı 
biraz rouk da\'Tanması, ltalya hükumeti· 
ni miitec<Sir eımiştir .Maamafih Peıte 
de Viyanaya dostane teıviklerde bulun. 
makla beraber bu iJlere açıtkan açığa 
karışmaktan içtinap ediyor. 

Tebliği resmi 

ViYANA, 22.A. A. - Dün Floransa'· 
da M. Moııssolini ile M. Scbuscbni!" a
rasında } aprln nmülit.kat hakkında net· 
redil~n ıe•mİ teb!ij;de, bu mülakatın 
çok mühim bir neticesi olaraı, iki dev .. 
let ndammrn, iki memleket arasında faal 
bir teşrikı mesaiye karar vermit olduk· 
lan bildirilm•ktedir. 

ltalya matbuatı ne diyor ? 
ROMA, 22.A.A. - ltalyan matbuatı, 

MussoJin ·. SC'hı:schniırg m~Hi.ka•1nr IFa
yet tabii ve •on hadiselerin muhik gÖs· 
terdiii bir keyfiyet olarak talakki el· 
mekle lıornbeı buna büyük bir ehemmi. 
yet ''ermektedir. 

Lavoro Foçista gazetesi diyor ki : 
.. Avusturya "Vaziyetinde hüküm ıÜr· 

mekte ola nzahiri sulcuna itimat ebne
> anlann kuvveti karıısmda süratle dur. 
mek la«ımdır. Nazilerin hareketleri ita). 
yanlarm kuvveti karfısında •Üretle dur
mu,tur fakat bundan vazgeçilmi§ de· 
ğildır. Avrupanın mütesanit menfaatla. 
rı ve lta!yanrn da kati menafii Alman. 
lann gizli olmakla beraber mali'ım olan 
hattı hareketleri l&arıuma çıkmaktadır. 

Tribün gazetesi de, M. Schuschnigg'in 
ziyaretinin pek zamanında vuku buldu· 
iuna dair Fransız ve diier ecnebi elka· 
n umunı.iye:ıinin 1 tal ya ile beraber olma
iından dolayi ve memnuniyet göstermek
tedir. 

F"tın•ız gazeteleri ne diyorlar? 
PARIS, Z2.A.A. - Fransız matbua· 

lı M. Dolfu•s'un ölümünden ancak bir. 
koç ııün C\Vel vukubulan Mu11olini • 
Schuschniırg mülikabna büyük bir e
hemmiyet atfetmetkedir. 

Pelit Pariaien gazetesi diyor ki : 
" Flornnsada neşredilen tebliğ, A· 

VU:>turyanın İ:;tiklilini teminat altrna 
alan 'ubat 14• ihli lngiliz-Fransız-ltalyan 
bcyunname,..ine tamamiyle uygundur. A
vu"'•ı:1·y:ının \,.tiklillini muhafaza İC"İn 
Flor.111'od ne gibi tedbirler derpiJ edil. 
diği bilinmi\'01·. Ancak ltalyan hül&u· 
rrctı ha21 ııhvalde kuvvete müracaatın 
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Yeni liste ve 
Kararname 

(MüTEFERRiK HABERLER) 
(Başı 1 inci sahifede) 

23 a b 25 30 31 32 33 a 43 44 45 
64 c 66 67 68 90 airim (yahıız bu da· 
bildir) 91 sıhhi v., tıbbi yastıklar 99 
108 112 yünden bant halinde tamir 
bezleri ve torbaları makine kolanları 
ve kartları (yalmz bunlar dahildir) 
115 b c d 126 130 131 132 a buret ve sap 
iplikleri (yalnız bunlar dahildir) 133 
c 165 173 211 228 270 274 275 276 
b 277 a zamlaarabi ( yalno:z bu da· 
bildir) 277 h h 281 a b 298 302 305 
307 e d 3 d 4 321 b 342 325 326 327 
328 330 331 sÜzgeç kiğıdı (yalnız bu 
dahild.ir) 332 333 334 337 bir yüzü bo 
yalı vernikli veya yaldızlı kağıtlar ve 
mücellit kağıdı 341 a c d 342 343 345 
346 368 369 371 372 376 387 yazı 
makineleri teridi imaline mahsua bant 
balinde ıerit (yalnız bu dahildir) 389 
pamuktan hortum makine kola~ı ta • 
sir torbaları "" bant halinde taur bez 
)eri (yalnız bunlar dahildir) 390 39ı 
396 399 412 416 440 441 442 443 444 
446 448 449 453 461 c 469 (yalnız dia. 
mand noir) 474 (yalnız terzi sabunu 
ve bilardo tebe§iri 476 h 483 484 485 
488 494 a498 a 499 a 505 515 519 520 
b 523 a 524 a b 527 528 a b 1 529 b c 
530 531 533 534 538 539 d h v 544 a 
b 545 ah 548 h 549 a 550 a 2 551 a b 552 
553 b 554 b 555 556 b 557 a b 558 
a b h 559 a 3 562 565 a b 567 569 c 
d h 570 b d 573 a b 574 b d 576 a 
582 a b 585 b 1 593 a 2 b c 594 a 2 
595 o 597 b 598 607 d 2 v z 613 614 
c gözlük pertavsız ve stroskop 615 
616 617 618 619 621624625 626 632 
633 636 b 648 653 a 662 665 667 b 
yalnız ha.ata ve cenaze nakline ınah. 
aus otomobiller ile kamyon §asileri 667 
h v 669 a 671 679 681 682 a b 1 c h v 
693 697 698 702 703 704 707 709 710 
b v z 747 a 754 t 1 m 756 c yalnız 
gazoz fabrikalannın mevaddı iptida
iyesini te4kil eden temyi edilmıt a· 
monyak gazi 756 c 763 773 92 812 
v 816 b 821 853 a trikloretilen (yalnız 
bu dahildir) 861 • 

Bu listede yazılı tarife poziayonla
rma dahil eıya Tim.iye ile mal veya 
döviz esaslı Klearing anlaşması ,._..., 
memleketlerle iktisadi müvazene vazi. 
yeti lehimizde olup Türkiye İthalatma 
kartı hususi bir tahdit koymam,, bu • 
hınan memlel&etlerden getirildiği tak • 
dirde kontenjan dışında ithal olunacak
tır. iktisadi müvazene vaziyeti lehimiz· 
de memleketleri lktisıtt vekaleti tayin e
decektir. 

T li&tesi 
Kararnaıney.> bağlı T listesi ay • 

nen ıudur: 24 b 51 a 54 a 2 65 h 71 
a 73 a b 75 c eldiven fabrikaları için 
keailmit ince deriler (yalnız bunlar 
dahildir) 76 ıo3 105 106 c 111 ı33 
a 139 144 159 d patates unu (yalnız 
bu dahildir) 163 164 ı 77 205 212 
230 231 234 b 239 246 247 262 263 
a b 1 266 a 267 268 269 277 b 281 
d 284 c 285 a 286 296 a 299 306 323 
bc336a341b~3~9ab~lb 
363 421 c 423 452 454 455 463 487 
500 a b 502 503 537 a c 563 564 a b 
d 607 d 1 670 676 688 b 689 690. 

T listesi Türkiye ihraactını teshil 
ve teşvik iç.in fazla kontenjan verme
ği veya rea.im ve tahditlerden .iatiana 
-ya daha müsait ve tenzilab mua • 
mele tatbiluru veya Türkiye ihracat 
emtiası veya bir kısmı üzerine mevzu 
ithal reaminlıı temsilini kabul eden ve 
yahut ta devlet inhiaerlan ihtiyaçla· 
nndan sabit bir luannru Türkiyeden 
yapmağı taahhüt eyliyen veya müma 
ıil suretlerle Türkiye ihracatına ko • 
!aylık gösteren memleketlere, göstere 
cekleri kolaylıklara göre ithal mÜsa· 
adeai verilecek eıya pozisyonlannı ih 
tiva etmektedir. ithal müsaadeleri lk 
traat vekaletinin tasvibile ve nota ten 
atiıi auretile verilecek.tir. 

Aile terbiyesi kongresi 
BERLIN, 22 (A.A.) - Betinci bey· 

~~ .. aile terbiyesi kongresi dün 
Ywmı memlekete mensup 440 murab -
hasın iıtindrile açılmııtır. 

Kongre mesaisi 26 ağustooa kadar 
devam edecel&tir. Kongreyi Aımarı hü· 
l&ı'.imeti namına n8ZR' M. Stuckhart bir 
nutuk ile açıruıtır. 

Yahudi konferansında 
CENEVRE, 22 (A.A.) - Cihan 

Yahudi konferansı, Yahudilerin umu • 
mi iktisat vaziyeti ile Almanlar tara • 
hndan ortaya konulan esas mesele ve 
Yahudi milli ekalliyetleri meselesi hak • 
lündaki izahatı dinlenmiıtir. 

müe .. ir olnbilcceği l&anaatrnı izhar et· 
miıth·. 

Echo de P&ris gazetesi ise M. Mu
solini'nin Avusturyarun istil&lilini zit.. 
man al.tına. alan vazifeyi ı talyaya tevdi 
eden hır rrusakın Fransa ve İngiltere ta. 
rafından İmzanru düıünüp dü4ünmedi· 
gını sormatluıdır. 

Excelsior gazetesi, Floransa mülika· 
tının, M. Bartu tarafından sonbaharda 
~omaya yapılacak ziyaret eanaamda ne• 
ticeleneceğini zannetmektedir. 

Nihayet Vigaro gazetesi diyor ki : 
" Yegi.ne ıureti teıviye bir Tuna ıi ... 

Y.as~t~n~n temin edeceği Avusturya ia. 
tıkl~lıdır. Bu siyaset, Avusturya, Ma
j"•tan, ltaiyp ve küçük itilaf devlet· 
erini birbirin" yalcrnla•tırmalıdır 
CENOV ' • . , . A, 22. A.A. - M. Schuschnigg 

Nıce e gıtmek Üzer buradan vapurla ha· 
rekct eımi,tir. 

Zafersiz bir gezinti 
BERLJN, 22.A.A. - "Angrif gaze

tesi, "~feniz bir dönüş,, baılıf; altm· 
da, Frıonodan kıtlalarına dönen ita). 
Y.~n kıtaatınm resimlerini koymal&ta ve 
foyle yezmaktadır : 

" ı;>i~i~e l:adar ailihlı 75,000 ltalyan 
asken ıçınde kahremanlık aleti ve ağ, 
z~.n~.a tu ... rküler]e Bernnero'ya doğru yü .. 
r~du .Eger <mretselerdi, Avuıturyaya 
gırmek \'C M · Şitarenberg'i rahatsız e
den vaziyeti c!üzeltmek istiyorlardı. 

Buna IUzunı kalmadı ve şimdi madaJ. 
yasız, fnkAt yaraJı da olmaksızın dönü. 
lüyor. Çok, çok ayal&larda bazı nasırlar 
peyda o?du. Zıtferıiz bir gezinti ... 

BELEDiYEDE 

Cereyanı kesmek 
Tehditleri 
Elektrik şirketinin bazı 

muameleleri 
daha tetkik ediliyor 
Elektrik Prl&etinin halk ile olan mÜ· 

nasel>etlerinde ıimı!İye kadar tutulmut 
olan yollar, ıirketlerin halka karıı de
ruhte etmİf olduklan vazife ve hizmet 
noktai nazarından tetkik edilince bazı 
yolsuzluklara tesadül edilmiştir. 

Buyolsuzluklar balkın hukukunu 
ililaı eder mahiyette görümnekte ve 
hatta şirketin mukavele abkamma da 
muhalif bulurunaktadır. Alakadar ma· 
kam bunları tetkik etmektedir. 

Mesela elektrik paras1111 ödemek i
çin tirkete müracaat eden bir abone, 
alacağı makbuza yapııtırılacak pulun 
bedeuni de ödemek mecbllf'İyetindedir. 
Halbuki pul parası Jİrket bıırafmdan 
verilmek İcap eder. Pul parasını ver
mek iatemiy- abonenin itirazına tir • 
l&etçe v..-ilen cevap ıudur: 

- Pul tahaildarımızm elinde bulu • 
nan makbuza yapı§'brılrnıttır. Parayı 
tah&ildara verirseniz, aynca pul para· 
anu ödemeğe lüzuırn blmaz. 

Halbuki bazı abonelerin birçok se
beplerle ıirket tahsildarı ile karıılaı • 
ması kabil olmaz. Bu sebeple elek· 
trik ce.-eyanırun kesilmeıneıi için doğ
rudan doğruya şirkete • miiracaat ede
rek borcunu öder, ve bu hareketi bir 
kabahat imiı gibi, kendisinden bir de 
pul parası almır. 

Şirket pul parasını vennek· istemi. 
yen &bonedeo parayi tahsil etınediği 
gibi, muayyen miiddete kadar elektrik 
sarfiyatı bedeli ödenmedi diye abone • 
yi cereyanı kesmel&le tehdit eder. 

Aliıkadar makamın nazarı dikkatini 
celbeden yolsuz İflerden biri de Satie 
tin.eti ile elektrik ıirketi itlerinin, a· 
bonelere karşı, birihirine karJ1tırılrrut 
olmasıdır. Bildiğimiz veçhile Satie ıir-
l&eti taksit ile ödenmek üzere halka 
ütü, elektrik hrmu, buz dolabı gibi 
bazı aletler satmaktadır. 

Bu aletleri satm alanlar tahıen ya). 
nız Satie tirketine borçludurlar. Hal
buki Satie pnceti ile yapılan bu alış 
verİf muamelesine elektrik ıiı4<eti de 
kan bnlmaktadır. Mesela borçlu, 1&· 

tm aldığı nmlın bedelini ödemediği tak
dirde, elektrik ıirketi hemen aboneyi 
cereyanı kesmekle tehdit eder. Halhu· 
ki ayn bir ıincet olduğu ilan edilen 
Satie tirketinin alacağını talısilde eı.,ı.. 
trik ıirketinin Önayak olması muvafık 
görülmemektedir. 

Bundan batka cereyanı açınak için 
ıirketin aboneden aldığı para da olduk. 
ça fahiş görülmü~iir. Bu ınesele de 
di~rleri gibi tetkik edilmektedir. Ab
naCak neticeye g-öre hareket edileceJ.. 
tir.,, 

Temizlik isleri dairesi 
lağvedildi 

Belediyenin temizlik işleri memur· 
lann.ı- dört zata İ§ten el çektirildiği
ni yazmıtblı:. Belediye bu memurların 
yerine yen.ismi tayin etmemeğe ve te· 
mİ7Jik işleri dair.,.;.,; liğva karar ver • 
mittir. 

Bu karar üzerine temizlik itleri bun· 
dan sonra heyeti fenniye ile levazım 
müdürlüğii tarafından idare edilecek • 
tir. 
. Kaymalcam)ılclardal<i temizlik iıJe
rnıden de doğrudan doğruya !&ayma. 
kamlar mesul olacaktır. 

Hastana yerine pavyon 
yapılacak 

Telefon tirketinin fazla aldığı p
Jardan 220 bin lirayi belediye namma 
Merkez Bankaıına yatırdığını yımmı· 
tık. 

Söylendiğine göre, 220 hin lira ile, 
balkın arzu ettiği şekilde yeniden bir 
hastahane Yapmak imkansızdır. An
cak mütehassıslar bu paranın iki bü
yUI< pavyon için kafi olduğunu bildir
diklerinden belediye Hasekideki entani 
kovuşu ile dopun kovuıu ve Cerrah· 
pafa. haataneaınde de yeniden bir pav• 
yon ı?.şasına karar vermittir. 

Dun latanbui vali ve belediye rei· 
si Muhittin Bey sıhhat müdürii Ali 
Rıza Bey ile birlikte Haseki ve Cerrah. 
paf& hastanelerine giderek; inıası ı.a • 
yar)aştırılan pavyonların yerlerini tel· 
kik etıniıtir. 

Şişlide patlıyan lagım boruları 
_şiılid~ _Etfal hastanesinden Beıikta

f!' men lag'!" boruları patlamıt ve pİa· 
likler dereyı luıplamıt olduğundan ci • 
var halkı. belediyeye tikit.yet ebnitti. 

Beledıye dıin verdiği emirde bu la· 
ğım borularının derhal tamirini bildir • 
mit ve tahsisatını da Bepktaı kazasına 
yollamıftır. 

Muhtaçlara yardım 
Belediye bütçesinde mühtaçlar •çm 

bir fasıl aynlmııb. Fakat bu fasılda 
bulunan para daha şimdiden bitıniftir. 

Belediye bu vaziyet karıuında miih· 
taçlara ait yardım için yeni bir formül 
bulmağa med>ur olmuıutr. 

Buna göre, biUıaua lıtanbuldan 
g_önderilecek mühtaçlar için vapur bile
ti veya §İmendifer bileti tedarik edile
cek, fakat nakli yardnn yapılamıyacak
tır. 

sut ve yağlar kontrol ediliyor 
Süt, yağ gibi hallan en çok mühtaç 

olduğu gıda maddelerinin son zaman
larda pek ziyade karıştırıldığı sıhhat 
vekaletinin nazan dikkatini celbetmiş
tir. 

Vekalet bu maddelerin daha sıkı 
surette kontrolu için bütün belediye
lerin bu arada lstanbul belediyesinin 
de nazan dikkatini celbetmiıtir. 

lstanbul belediyesi dünden itibaren 

lzmir sergısinin 
Açılması 

Sergiye iştirak edecekler 
şimdiden gidiyorlar 
Beynebnilel lzmir sergisine iftinık 

eden tacirler lzınire gitmeğe baıllınut
ı.....ıır. Denizyolları iıletmesitlln Giilce· 
mal vapuru cumartesi günü saat 11 de 
limannruzdan hareket edecektir. 

Bu sene 26 ağustoata açılacak olan 
Se<"gİye 189 müessese ittirit.k etmekte
dir. Muhtelif pavyonlar için iktisat ve 
Tasarruf c:emİY"tİ taT'&fmdan hazırlatı· 
lan grafikler ve resimler de bugün gÖn
derilecelotir. 

Gülcemal vapurile sergiyi gezmek 
istiyenler de gidebileceklerdir. 

Kır ha osu 
Eminönü Himayeietfali

nin balosu bu akşam 
Cumhuriyet Halk fırkası Vilayet 

idare beyetinin himayesinde bulunan 
ve Himayeietfal cemiyeti Eminönü 
kaza idare heyetince tertip edilen kır 
balosu bu akfAID saat 20 de Saraybur 
nu parkının alafranga kıammda yapı· 
lacaktır. Balo sabaha kadar devam ede· 
cektir. Burada aynca da idman yur· 
du gençleri tarafından muhtelif mil. 
li oyunlar oynanacak ve Halkevi tem 
ail şubesi tarafından temsil verilecek, 
ve Hazım Bey tarafından da Karagöz 
oynatılacaktır. 

Sünnet dUğUnU 
Hilaliahmer cemiyeti Alemdar ŞU· 

besi tarafından tertip edilen büyük 
sünnet düğünü bugün saat 15 te A • 
hırkapıda sahil bahçede yapılacal<· 
lır. Burada 60 kadar fakir çocuk mec 
canen sünnet edilecektira 

Hitaliahmer gezintisi 
Hilaliahmer cemiyeti Alemdar ve 

Küçiikpazar tacirlerinin müştereken 
tertip ettikleri Boğaziçi Süllüce va • 
pur gezintisi yarınki cum.a günü Şir .. 
keti Hayiryenin 68 numaNh vapuri· 
le yapılacaktır. Vapur cuma günü aa· 
at 8,5 da Köprüden hareket edecek, 
Bepktat ve Usküdara uğradıktan son 
ra Sütlüceye gidecektir. Dönütte aa .. 
at 23 te Büyiikdereye ve diğer iske
lelere uğradıktan rıo.nra aaat 24 te köp 
niye gelecektir. Vapurda caz alatur • 
ka musiki vardır. Sütlücede arzu e • 
denler ufak bir masraf mukabilinde 
banyo yapabileceklerdir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete •e deniz sevi

yesine indirilmiş barometre bu sabah : 
saat 7 de 765,5, ı4 te 765. Derecei ha
raret saat 7 de 19,5, 14 te 25,5. Az..ru 
hararet 26,5, asgari 17. Rüzgir poyras· 
dan esmiştir. Azami sürati saniyede 12 
metreye çıkmqtır. 

Üç gazete kapatıldı 
iktisadi vaziyetimizi kan41trdrklan 

ve mali müesseselerimize kartı §8ntaj 
yaptıkları anlaşılan Ticaret gazetesi 
;ıe Türkiye Sanayi ve Tôcaret gazete• 
si ve iktisadi Türkiye gazetesi hak • 
kında İcra vekilleri heyetince verilen 
l&apabna !&aran diin vilayete bildiriJ. 
mittir. 

Vilayet te bu gazeteleri emniyet 
müdürlüğü vasıtasile kapatmıftır. 

1 Küçük haberler 1 
* Davutpll§a Gençler Birliği umumi 

.katipliğinden: Birliğimizin senelik kon· 
gresi 7 eylül 1934 cuma günü saat 
(11) de toplanacağından bilfunum mu· 
kayyet azanın muayyen valcitte birliğe 
teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

* Amerika asan atika müteha11ula· 
rmdan Madam Levison şehrimize gel· 
ıtıİ§ ve fark vilayetlerinde tetı.ikatta 
bulunmak iizere Trabzona gitmiıtir. 
Madam Levison eabak Amerilı:a sefo-. 
)erinden Mösyö Morıren Tav'in al&ra
basındandır. 

"' Berbe..ler mektebinde, yeni ehli· 
yet imtihanlarına baılarulrruıtır. 

• Mudanyada yapılan elektrik te
sisatının kabul muameleaini yapmak Ü· 
zere Mudanyaya gitmiı olan Nafia ko· 
ıniıeri Civanıir Bey dün lstanbula dön
mÜ§tür. 

• Bekçiler cemiyetinde yeni idare 
heyetinin intihabı yapılmııtır. idare 
heyetine, lbrahim, Şevket, Ali, Mem· 
duh, Halit, Sabit, Besim, Aziz, Meh • 
met ve Ahmet efendiler seçilrniıler
dir. 

* Adada hrka balosu - Cumhuriyet 
Halk Fırioın Adalar kazacı met<kezi ta· 
rafından bu gece fırka binasında bir 
balo verilecektir. Ba!ovaya birçok ze· 
vat davet edilmi4tir. Gece yansından 
oonra da vapur temin olunmuıtur. 

• lzmir meb1111u Mahmut Esat Bey 
dün Bandırma yolu ile lzmire gitmiı· 
tir. Mabmıot Esat Bey lzmirde yeni 
intihaplar hakkında birkaç konferans 
verecektir. 

* Sıhhat miistqarı döndü - Bir 
müddettenberi şehrimizde bulunan sıh· 
hat mü&te§8n Hüsamettin Bey Anka· 
raya bareket etmiıtir. 

piyasadaki bütün süt ve yağları kontro
la baılarruştır. 

931 hesabı kal'isi 
Belediyenin 931 senesi hesabı kat'i· 

sini tetl&ik ve kabul etmek üzere ıehir 
meclisi ağu•tos içinde fevkalade bir 
toplantıya çağrılacaktı. 

Fakat belediye hesap işleri dairesi 
hesabı tamamlayamaı!ığından tehir 
meclisinin çağrılmasından vazgeçilmi4 • 
tir . 

Hesap ancak tqrinievvelde bitmiş 
olacaktır. 

SPOR 

Atletler gittiler 
• 

Milli atletler dün akşam 
Zaırcpe a-ittiler 

Yugoslavyanın Zagrep ıehrin~ 
ayın 26 sında yapılacak olan bqincı 
Balkan oyunlarma ittirak edec.ı. milli 
atlet kafilesi dün akıamki kı;>nvansjyo
nel ile Zagrebe hareket etıniılerdir. 

Kafileye atletizm federasyonu tenis 
komitesi reisi Tevfik Bey riyaset et • 
melrte ve muallimleri de refakatlerinde 
gitmektedir. 

Malfun olduğu üzere evvelce bazı 
atletlerimize izin aJmamaması yÜzün -
den bu oyunlara ittirak etıueruek ka· 
rarlaşmıt iken Yugoslav spor te!i<ili· 
tıDJD ısra·r ve iltiması üzerine umumi 
merkezce iıtirik kararı verilmi4tir. 

Kafilede 18 atlet vardır. Halkevİ 
ıpor kafileoile Rusyaya ııitmİ! olan ko
§llcu Semih te doğruca Zaıgrebe gide • 
rek kafileye iltihaı. edecektir. Sporcu· 
larnnıza hay>rlı •eyabat ve yüz alılıi• 
dileriz.. 

GUraf lerin neticesi 
ISTANBUL, 22 (A.A.) - Profeo

yonel güreıçilerin yaptığı müaabaka • 
lara dün Taksim atadyomunda de • 
vam edildi. Baı pehlivanımızı u:zun 
zamanlar gÖrmiyenler stadı doldur • 
muşlardı. 

Birinci güreşte, Manisalı Rifat, Ma 
car Suradi ile gÜreıti. Rifat birden • 
bire taarruza geçti ve dört dakika se 
kiz saniyede tuıla kazandı. 

İkinci güreı: Belç.ikab Dölamot ile 
Laponyalı Kujonpe karıılaıtılar, Ku 
jampe çift kle ile kazandı. 

Üçüncü gÜref: Alaturka baı peh • 
livanııruz Kara Ali ile Romanyalı Dra 
gisyano karııla4tılar. Kara Ali dü • 
dükı.. beraber taarruza geçti. Roman 
yalı mukadder &lubeti geçirmek jçin, 
mütemadiyen minderden kaçıyor, fa· 
kat Kara Ali buna rağmen 6 dakika 
55 aaniyede tuıla kazandı. 

Dördüncü güre§: Finlandiyalı Hub 
tanen ile Macar Sabo güreıtiler, gü • 
ret müsabakaların en mühimmi idi. 
Çünkü Finlandiyalı da, Macar da dün 
yaca tanınnııı üstatlardan. 

Finlandiyalı neticede 3 dakika 31 
saniyede kazandı. 

Kongreye davet 
Vefa Kumkapı idman yurdundan: 
Klübün fevkalade kongresi 7.9.934 

cuma günü sabab ·- ıo da aktedile
cektir. Klüpte mukayyet ve mıntal<a• 
ea miiseccel azamn hazır bulunma•• 
tebliğ olunur , 

Tarihi değerleri yok 
y erebatanda Şeng-ül aokağında ... 

yapbrmal&ta olan Mevhibe H
anasında temeller kazılıri<en bir tak.,, 
eski ve değeni tq, tuğ.la, çini, lüle, 
parçalan , direk batlrldan bulunduğu• 
nu yazmııtık. 

Müze bımları gÖrmüt ve çıl&tıkça 
bir çuvala doldurup saklanmasını iı • 
temiıt!r. Bu yerin Ayasolyarun papa• 
odaları, yıkanma yeri, gibi loili-..ye 11· 
zak olan parçalarmm buhmduğu yer 
olduğu anlaıılrruı ve bulunan parçala· 
rın tarihi aydınlatacak kadar değeri ol• 
madığı da öğrenilmitfu. 

Himalayada altın arayanlat 
BOMBAY, 22 (A.A.) - liri Allır 

rikalı milyoner Himaliıyarun Karako • 
ram dağları üzerindeki altın madenle" 
rinde i.tikıafatta bulunmak üzere bit 
heyeti seferiye gönderilmesi için bÜ• 
kumetteu mezuniyet istemiılerdir. 

Bu madenler Ruı jeoıloglann""'1 
Yuriyef tarafından l&eıfedilmiıtir. He
yeti de mumaileyh ıevk ve idare ede
ceı.tir. 

1 Askeri Tebliğler J 
330 lular111 muayenesi 

Uslı.üdar askerlik ıubesi riyasetindeo: 
l - Şube mıntıkasında bulunan yerli 

ve yabancı bilumum 330 doğumlular .,e 
bunlarla muameleye tabi olanlarla ab••• 
li sıhiyeleri dolayisile erteai seneye teri< 
edilmiı <·lnn efradın son yoklamalarııı" 
ı Eylül 934 tarihinden itibaren tuı.e"• 
müteıekkil askerlik meclisinde baılaıt8' 
caktır. 

2 - 330 doğumlularm ilk yoldanı~•1 

da ıon yoklamahrile beraber yapıla••~· 
tır. Hangi mahallenin hangi gün yokla
malarının icra edileceği hükumeti ""''. 
halli vasıtuile mahallata tebliğ ediJdii' 
gibi yoklaması yapılacak efrada ayrı~ 
celp de gönderilmiıtir. Binaenaleyh bel' 
mahallenin efradı tayin olunan günlet" 
de ıubeye müracaat eylemeleri ve ~; 
kür gÜnü geçirmeden vaktile mürac&• 
edilmesi lizımdır. 

3 - Hastalık hapislik gibi metrı• ~ 
zeretler dolayisile ası.erlik meclisine ~ 
lemeyenler hastalıklarını isbat ede• 
lastikli rapor ve hapis olanlar da ,,,_lı
bus bulundukları hapishane müdüri>',j; 
tinden birer vesika ıneclise gönderfll 
Ynecburiyetindedirler. ., .. 

4 - Yabancı memlel&etlerde buJıın• • 
!arın elçilik veya tehbcnderlcrimize nı;. 
racaat etmelerinin veli ve akrabaları I• 
rafından !İmdiden kendilerine nıektllP 
bildirmPleri lazımdır. JI• 

5 - Mektep talebelerinin bulıınd ,,.<' 
ları mektepten alacakları vesiı.al_~rl•. 1 e' 
fue müracaat etmeleri mektebi ilaP-yı 
denlerin de mektep şahadetnamesi •" ,;~ 
mekte.bi bitirdiğine dair mektep !d•"ı•· 
den bırer vesika eetirmeJeri katıyeJJ 
zımdır. . r' 

6 - Meclise gelecek mükelleflerr"oj' 
nl nufus cüzdanile ikişer veıika fot 
rafı lıeraber bulunduracaklardır. nl•' 

7 - ltbu mevadda riayet etın•Y• ~tı" 
yoklama kaçağı kalacak arından af ,W 
lik mükellefiyet kanununun cez"' " 
nın tatbik edileceği ilan olunur. 
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İstanbul kumandanlığı sa • 
lınalma komisyonu ilanları 

lstanbul Kumandanlığı kı· 
t'atı hayvanatı ihtiyacı için 
kapalı zarf usuliyle 521,000 
kilo kuru ot alınacaktır. Iha· 
le11i 10-9-934 tarih pazartesi 
&ünü saat 15 dedir. Taliplerin 
Şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa ittirak için 
0 gün teminatı muvakkatala· 
riyle birlikte ihale gÜnÜ ve vak 
tinde Fındıklıda Fırka Satın· 
alına komisyonuna müracaat· 
ları. (67) (5029) 

• • • 
1. F. Satınalma komisyo

nundan: 
. İstanbul Kumandanlığı 
•htiyacı için 250 kilo çay ma· 
~amca bahalı görüldüğünden 
1halesi 25-8-934 tarih cumar
l'-'aİ günü saat 14,30 da talip
lerin şartnameyi görmek üze 
re her giin Fındıklıda Satın 
alına komisyonuna müracaat· 
ları ve pazarlığa iştirak edecek 
le~in muayyen saatte Satınal
ltıa kom;s.,:?:.:ında hazır bulun 
llıalıırı. (G8) (5026) 

•• 
1. F. Satınalrna komiıyo

rıundan : 
. Iıtanbul Kumandanlığı 
ılıtiyacı için 80 adet ıu fıçısı 
llıakamca bahalı görüldüğün
tlen ihalesi 25-8-934 tarihi cu
ıııartesi günü saat 15,30 da 
<lır · Taliplerin şartnameyi gör 
1:1ek Üzere her gün Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna mü· 
rııcatları. iştirak edeceklerin 
tıı.?ayYen saatte Satmalma ko
ll'ııs:;ronunda hazır bulunmala-
rı. (63) (5028) 

* * * 
1. Fırka Satınalma Komis· 

tonundan : 
Fırka kıt'atınm ihtiyacı 

11lan 318 ton Un kapalı zarf
la miinakasaya konmuştur. i
halesi 25-8-934 cumar•esi gü 
llij saat 14,30 dadır. Taliple
~n şartnameyi görmek Üzere 
er gün ve münakasaya İşti

rak için de o gün ve vaktinde 
~eklif ve teminat mektuplariy
ke Fı~dıkhda Fırka Satmalma 

( 3°rnısyonuna müracaatarı. 
7) (4541) 4949 

.... "' . 
1. Fırka Satınatma Komis

t0nundan : 
lı . Fırka kıta'tı hayvanatınm 
1 lıyacr icin 160 ton yulaf kapa 
tı zarfla münakasaya konmuş
t lir: lha!esi 25-8-934 cumar
l"1. gijnü saat 15,30 dadır. 
.. alıplerin şartnameyi görmek 
~~r her gün ve münakasaya 
:.tırak için de o gün ve vak 
l~tı,de teklif ve teminat mektup 
t tıy}e Fındıklıda Fırka Sa-

111 alnıa komisyonuna mü· 
tacaatJarı. (36) ( 4542) 

4950 
• * • 

}> l. Fırka Satınalrna Komis-
lltıundan : 
~9 llirinci Fırka ihtiyacı için 
il ? ton Tüvenan kömürü ka· 
~ ı zarfla münakasaya kon· 
lll llştur. ihalesi 25-8-934 cu· 
l' aı:tesi günü saat 16,30 dadır. 
İi ıı.lıplerin şartnameyi görmek 
i~~~r; her gün ve münakasaya 
ıl ırak İçin de o gün ve vaktin
la:.tek}if ve teminat mektup· 
ko ıy~e Fındıklıda Satınalrna 
(3s;•syonuna müracaatları. 

(4543) 4951 
• •• •• 

tııt!· F · Satınalrna Komisyo • 
dan· 
ı . 

ba - •tanbul Kwnandanlığına 
'e~dı müstakil kıtaat ve mües
İçj:~ hayvanatının ihtiyacı 
~atfl 00,000 kilo yulaf kapalı 
ltır a münakasaya konmuş -
&i ~l~~lesi 1-9-934 Cumarte· 
l' at· ~u. saat 15 - 15,30 dır. 
ltıe~!> e.~1n nümune ve şartna· 
ltıi.i 1 &ornıek Üzere her gÜn ve 

llakas . . k . . d ~i.irı aya ıştıra ıçın e o 
"e t "e. vaktinden evvel teklif 
ılıkıedmınat mektuplarile Fın -

1 a 1 F SA tıa. ıtı" · · . AL. KOM. 
Uracataları. ( 45) ( 4659) 

5097 
l * • * 

İ~ti;tan~~l Kumandanlığı 
acı ıçın 22 büyük 15 kü-

MiLLiYET PERŞEMBE 23 AGUSTOS 1934 
-• 

Istanhul Tahsil Müdürlüğünden: 
Asağıda cinsi ve evsafı muharrer emlaklar vergi borçlarından dolayi satılığa çıkarıl

mıştır. 23-8-934 tarihinden itib3rP.n 21 gün sonra aleni arhrma suretile birinci ihale ve 
birinci ihale tarihinden itibaren de 10 gün zarfında kat'i ihale yapı!acakbr. Taliplerin yüz. 
de 7,5 pey akçeıile yevmi ihale olan 12-9-934 tarihinde çarşamba günü saat 10 da Eminönü 
kazannda teşekkül edecek Konıisyona ınüracaatları ilan olunur. (5025) 

Mükellefin İsmi Vergi ~-.. 
borcu Nev'i No: Hududu Mahallesi Zıraı Kıymeti 

Mustafa Sakir Ef. 121 58 arsa 

Tevfik efendi 99 23 

. 
Halit Seza ve 
Hatice Şaziye H. 114 92 

Osman Suphi Bey 75 34 
ve Fatma Sami-
ye H. 
Mustafa Reşat 
B. ve saire 147 80 

Jbrahim ağa 118 36 

Ahmet Ef. Zübey 76 46 
de Hanım 

Mehmet Ali efendi 175 1 O 
Mehmet Sait Bey 5413 
ve Fatma Andel-
lip H. 

Hacı Evliya Ef. 344 82 
ve Ayşe H. 

Mehmet efendi 
HaticeH. 

Sıdıka H. 
Ali Riza Ef. 
Ziya Ef. Medi
neyc H. ve saire 

Halit Mustafa 
izzet ve Nadi
de H. 
Mehmet Abdül
hamit efendi 

Halit Ef. zevce
si Şerife H. 

Rüstü paşa ve· 
rescsı 

229 50 

132 09 

173 52 

87 90 

204 58 

76 76 

561 38 
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" 
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DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI . 

"Beton temel kazıkları imaline ait u· 
ıul ., ve "arızalı nir zeminde mahllıt ıiı-
temde betondan temel kazığı İnşaatında 
islahat" hakkındalci ihtira için iıtihıal 
cdilmiı olan 23 Ağustoı 1932 tarih ve 
1696 numaralı ; ihtira beratı ile bu bera
ta mahsuı bir kıt'a ili.ve tasd!knamesi ve 
henÜz beratı alınamamış olan 29 Ağuı
toı 1932 tarih ve htanbul vilayeti evrak 

kaleminin 8198 numaran mukayyet mü
racal1n ihtiva ettiği hukukların bu ke
re ba,kasına devir veyahut icara veril .. 
meıi teklif edilmekte olduğundan bu 
hususta fazla malômat edinmek isteyen 
~evatın lstanbul'da, Bahçekapu'da Taş 
hanıl'da 4348 numaralarla mürakkam i
darehaneye müracaat eylemeleri ilin o .. 
lunur. (2036) 

çük kazan ile 100 kapaklı bak
raç ve 270 karavana mubayaa 
edilecektir. ihalesi 25-8-934 
cumartesi günü saat 15,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi ve 
nüınunderi görmek üzere her 
gÜn Fına•kh Satınalma Komis 
yonuna m:iracaatları ilan olu
nur.(62) (4958) 5292 

••• 
İstanbul Kumandanhğı kı

taat ve müesseseler için 30 a
det yazı masası pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 25-8-934 ta
rih Cumartesi günü saat 15 te 
dir. Talipler şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak icin de o gün vak
tinrte F ındıklrda 1. F. Satına) . ,,. . .. 
ma. r..omısyonuna muracaat-
larr. (66) (5004) 

5337 

37 Tarafeyni Şemsettin Bezazı ce- 500 2065 tamamı 
Molla Gürani h::ıcı arsa- dit merdi· 
ları ve Aliefendi arsası veni cami 
ve tarik 

8 Şadiye sokak hacı Oa- Mercan 330 605 
" man Ef. hanesi ve meş· 

rute hane vetarik 
1.3 iki tarafı tarik diğer ta- Mercan 315 550 .. 

rafı hane dükkan ve Sı- Nerkis 
dıka hanmıın hanesi ı:.okak 

31 Cami ve han tarafeyni Mercan 100 684 
" tarik , Fuatpaşa 

..?2.28 

19 

21 

21 
16.18 

23 

2.18 

15 

14 

21 

27 

• 1 
Hancı Yusuf efendi ha-
nesi türbeci Şerif ve ta-
rik 
Tarafeyni tarik 

N;t~ 

Tarafeyni Hanım sul-
tan konağı ve hamamı 
ve külhanı ve cami ar-

·sası ve tarik 
'' ,, '' ,, '' ,, 

Ahmet paşa konağı ve 
Ali Ef. bahceıi ve Hü
seyin ağa mahallesi ve 
tarik 
Fatma sultan sarayı ve 
hamamı ve külhanı U
yan Ef. hanesi ve tarik 
Bir tarafı çukur çesme 
ve üç tarafı Ali B. ko-

~ 

nagı 

Dört tarafı avnalı ha
nı Mehmet Ef. 
Hacı Emin efendi hane· 
leri tarik ve iki tarafı 
Hilmi Ef. bahçesi 
Fatma Dilber H. ve 
Mustafa ağa haneleri 
ve tarik 
imam efendi hanesi ve 
Ali efendi arsası ve ta-
rik 

16,14 Tarafeyni Feriha f{, 

9 

hanesi ve tarik ve lbra
him Ef. hanesi 
Tarafeyni Pertev paşa 
hanı ve yavaşça şahin 
camii ve uzun carşı dük• 
kanları ve tarik 

Mercan 1973 900 
" örücüler 

Bez azı 714 1196 
" cedit Fuat 

paşa 

" " " 
189 500 3/ 1 

,, ,, '' 
Bezazı ce· 
dit merdi
venli cami 

1173 tamamı 
82 350 

Bezazı ce- 1500 650 
dit Fuat paşa 

,, 

.. 
Bezazı ce- 850 2692 50 3ı 1 
dit çukur 
çeşme 

1000 2402 50 2 11 
" ,, ,, 

Bezazı ce· 350 1303 .. 
dit merdi-
venli cami 

" 
,, 500 926 50 " 

,, 
" 

600 1425 

Samanı vi- 116 580 
r..ını evvel 
dükıneciler 
\_' .... vaşça 1660 4182 50 
şahin f!n· 
cancılar 

" 

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI r 
ı___;;;;;~..;;...;;.;;,;.~---

K&dıköy Belediyesinden : Başı boş olarak bulunan erkek 
bir merkebin bir hafta zarfında sahibi 7uhur etmediği takdir-
de satdac:.ığı ilan olunur. (5033) 

Maliye Vekaletinden: 
Istanbul, Üsküdar ve Beyoğlu tahakkuk müdürlüklerin

de İzmir, Ankara, Bursa ve Seyhan Vilayetlerinde münhal 
bulunan 40 ve 45 lira maaşh tah;ıkkuk müfettişlikleriyle ta· 
hakkuk baş memurluklarına 2265 numaralı kanununun 27 
İnci maddesinin: C. Fıkrası mucibince hukuk, mülkiye Yük
sek Ticaret ilimleri mektebi mezunlıırmdan talip olanların 
evrakı müspiteleriyle birlikte Vekalete müracaattan ilan o· 
nur. (4973) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yemişte Ahı Çelebi mahallc-Einin Çardak sokağında ve 

deniz kenarında kain eski 94 ve yeni 6 No. lı kagir üç katlı 
Mağazanın hazineye ait 27-120 hissesinin bedeli olan 1800 
lir<ı nakit veya ınübadil vesikası ile peşinen ve 84- 120 hisse
sinin bedeli olan 6456 lira da dört sene ve dört müsavi tak
sitte ve ödenmek sartile cem'an 8256 Iira üzerinden 12-9-934 
Çarşamba günü s~at on iki buçlıkta kapalı zarf usulile satıla
caktır. isteklilerin 625 liralık muvakkat teminat mektuplari 
le teklifnamelerini yevm ve saati mezkiira kadar Komisyo-

na tevdileri. (M) ( 4820) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon. Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşifli 

l O 000 - 17 -+ 000 kilometreleri arasında (5480) metre 
tulündeki esaslı tamiratın 2 Eylül 934 tarihine müsadif pa· 
zar günü saat on beş buçukta Encümeni Vilayette kat'i 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul 
duğundan keşifname ve şartnameyi görmek isteyenleri1?' 
Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 temı· 
nalile Encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (4681) 

51 c:1. 

.. , -D_E_V_L_E_T_D_E_M_l_R_Y_O_L_L_A_R_I -ID_A_R_E_S_l_l_LA_N_L_A._R_I ' 

Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasası 6-10-934 
C•Jmartesi günü saat 15 de Ankarada idare binasında ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
on beşer liraya satılan şartnanıelerde vardır. ( 4955) 5305 

I 

Satılık elespit ve 
Otomobil ve saire 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
25, 30 Haziran ve 5, 10 Temmuz 934 tarihli gazeteler

le yapılan ilan mucibince satışa çıkarılan eşyalardan 25 inci 
fasl.a ait 67 kapta 10297 lira 75 kuruş kıymeti muharnmeneli 
velespit, Otomobiller ve bunlara ait aksam ve sair makineler 
kapalt zarfla yapılan müzayedesine k:mıe talip çıkınadığın
dan 27 -8-934 tarihinde yine aynı şerait dahilinde saat 16 da 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. Tafsilat almak Baş mü
dürlükteki satış komisyonuna müracaat edilmesi. (5016) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 

5371 Kilo Kuru Soğan Vize 15 Eylül 934 Saat 15 de 
14662 ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, 
3556 ,, Pirinç " ,, ,, ,, ,, 17 u 

26615 ,, Kuru Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, 17 .~ 
7861 ,, Mercimek ,, 16 Eylül 934 ,, 15 ,, 
3790 ,, Makarna " ,, ,, ,, ,, 16 ,, 
2219 ,, Sade yağ ,, ,, ,. ,, ,, 17 ,, 
2976 ,, Zeytin yağı ,, 17 ,, ,, ,, 15 ,, 
600 ,, Zeytin danesi ,, 17 ,, ,, ,, 16 ,, 

1260 ,, Kuru Üzüm ,, 17 ,, ,, ,, 17 ,. 
2456 ,, Toz Şeker 18 ,, ,, ,, 15 " 
2208 ,, Toz Şeker Pınarhisar 18 Eylül 934 ,, 16 ,, 

Vue ve Pınarhisardaki kı t'at için yukarda cins ve mıkla· 
rı yazılı erzak aleni münakasa ile hizalarmdaki tarihlerde 
ayrı ayrı şartnamelerle satın alınacaktır. Şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa sına iştirak edeceklerin hizala
rında yazılı günlerde Vizede satınalrna komisyonuna müra· 
caatları. ( 4989) 5335 

• • • 
Kırıkkale Askeri San'at 

mektepleri için 5000 kilo Ma
karna, 500 kilo Şehriye, 
11 ,000 kilo Pirinç, 6000 kilo 
kuru fasulye, 1200 kilo No
hut 2500 kilo Sabun, 3600 
kil~ Seker, 2000 kilo Zeytin, 
2400 -kilo Beyaz peynir, 400 
kilo Recel, 500 kilo kuru E
rik, 500 kilo kuru Kayısı, 500 
kilo kuru üzüm, 60 kilo kır
mızı biber, 70 kilo cay on beş 
kalem bir şartnamede kapalı 
zarfla, 105 ton kok, 1600 ki
lo sade yağı ayrı ayrı şartna
melerle aleni münakasa ile sa
t n alınacaktır. Aleni müna 
kasalar 2 Eylül 934 pazar gÜ
nü saat 14 den 17 ye kadar, 
kapalı zarf aynı günde saat 
tam on beştedir. $artnamesi
ni ~örmek ve almak için Kınk 
kalede Askeri San'at Mekte
bindeki Satınalma Komisyo
ı.una müracaatları. (37) 

(4352) 4778 

* ... 

Corludaki kıt'at hayvanatı· 
nın ihtiyacı olan 195 ton kuru 
Ot kaoalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihale günü 
11-9-934 salı günü saat 
17 dedir. isteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
belli gün ve saatte teminatla· 
riyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (5019) 

Çorludaki kıt'at hayvana
tı ihtiyacı için pazarlıkla 54 
ton kuru Ot satın almacaktn , 
Pazarlık gÜ!1Ü 25 Ağustos 934 
cumartesi günü saat on beşte 
dir. Sartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik 
te Corludaki komisyonumuza 
mü;acaatları. (4987) 

5333 
• • • 

Pazarlığa çıkardan 6000 
kilo koyun etine verilen fiat 
gali görüldüğünden tekrar pa
zarlığa konmuştur. Pazarlık 

günü 26-8-934 pazar günü saat 
16 buçuktadır. Sartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin temi
natlariyle beraber belli gÜn 
ve saatte Çorludaki Komis
yonumuza müracaatları. 

(4990) 5334 . .... 
Adaµazan Piyade Alayı ih

tiyaı::ı için 43,000 kilo Saman, 
30,000 kilo Soğan, 10,000 ki
lo Nohut, 8, 700 kilo Patates 
15-9-934 cumartesi günü saat 
onda aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Talio!erin şartna· 
mesini görmek için her gün 
ve münakasasına iştirak ede
ceklerin Adaoazarında Mali
yt. Dairesinde Satınalma Ko
mısyonuna müracaatları. 
(123) (5018) 

Istanbul Tahsil Müdürlüğünden: 
Mükellefin Vergi 

lsmi borcu 
L. K. 

~iya.B. ve 640 12 
saıre 

Nev'i 

Dükkan 
fevkinde 

oda 

No. su 

23 

Mahallesi Kıymeti 

Mercan Harbiye 300 
caddesi 

Balada cinsi ve evsafı muharrer emlakin vergi borcundan 
dolayı satılığa çıkarılmıştır. 28-8-934 tarihinden iti~~re~.21 
gün sonra aleni arttırma sure tiyle birinci ihale V<' bırıncı ıha 
le tarihinden itibaren de 10 gün zarfında kat'i ~ha~e y<ıpılacak
tıı·. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesiyle yevrnı ıhale olan. 
18-9-934 tarihinde salı günü Eminönü kazasında teşekkül 
edecek komisyona müracaatları ilan olunur. (5024) ~·. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
1 _Ağustosun yirmi beşinci cumartesi gününden iti· 

baren talebenin kayıt ve kabulü muamelesine başlanacaktır. 
2 _ Derslere bir teşrinievvel pazartesi günü başlanacak 

tır. · · 'h 3 - Orta, Lise ve Ticaret kısımları mezuruyet ımtı an 
ları bir Eylül cumartesi günü, ilk kısım ikınal ve mazeret 
imtihanları on beş Eylül cumartesi günü, Orta, Lise ve Tica· 
ret kısımları ikmal imtihanları ile yeni talebenin kabul im
tihanları yirmi iki Eylül cumartesi günü başlayacaktır· 

4 - Leyli talebenin sen elik tahsil ücreti, Lise ~sım~~rı 
için 300, ilk kısım için 275 liradır. u~ ~ak~itte ~a~sıl e~ılir: 
Kayıt ve kabul muameleıile beraber ~nrıncı taksıtın tediy~sı 
şarttır. Yedinci ve ondan aşağı dereceh 1 ~emd ur çoc~l~arıle 
ücretli talebenin ikinci ve üçüncii kardeş erın en tenzı at ya. 
prlır . 

5- Fazla tahilat almak isteyenlerin Mektep idaresine 
miiracaatları. ( 4763) 5156 



• • • • z ır 
Ziyaret etmek isteyenlere mahsus 

Fevka enailAt ı 
Hu usi tenez:ıüh seferi 

26 Ağustosta zmir•de açıltcak olan beynelmilel 
sergiyi ziyaret etmek ve açılma merasiminde bulunmak 
isteyenlere kolayılık olmak üzere Gülcemal vapuru ile 
fevkalade tenzilatlı hususi bir tenezzüh seferi tertip 
olunmuştur. Vapur 25 Ağustos 934 cumartesi günü 
saat 11 de Galata rıhtımından hareket ve 29 Ağustos 
934 çarşamba günü lstanbul'a avdet ve muvasalat 
edecektir. 

Biletler gidip gelmedir. Birinci mevki 
yemekli 26, ikinci mevki yemeksiz 16, 
Üçüncü mevki 9, güverte üç buçuk liradır. 

Vapur İzmir' de bulunduğu müddetçe yolculardan 
arzu edenler vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki 
Acentehanemizde satılır. Fazla tafsilat almak isteyen
ler Acenteye müracaat etmelidirler. Bu müstesna fır
satı kaçırmamalarını muhterem halkımıza tavsiye ede-
riz. ( 4956) 5306 -· lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Şişli Çocuk Hastanesi için lüzumu olan - 165 - kalemi

laç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A
ğustos 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretile mua
mele yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin mü
racaatları. (4562) 4978 

............ I .......................... ~ 

r 
SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonkanhlsar Madensuyunıın hazımsizlij!;e, Kracij!;er vt böbrek 

rahatsızlıklanna karşı şilal bassalarından istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe artmaktadır. 

iç!!r1 !ı!ı! ~l!k üzJ e ŞoAk!yoneılej !ü~e!e!nin ~erle· 
rine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik kasalarla da su 
nrilmektedir. 

Umumi ıabş yeri: Yeniposıane civarında Aksaraylılar ha
nında HilAliahm er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036) -4036 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 
1.- istatistik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik U

mum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1416 nu
maralı kanununun hükümleri dairesinde Ali mektep 
mezunu üç kişi Avrupa v e Amerikaya tahsile gönderi
lecektir. 

2.- Bunlardan birisi Roma ls tatistik mektebinde, diğer iki
si Nevyork Kolobiya Universitesinde tahsil edecekler
dir. 

3.- Tahsil müddeti üç senedir. llk sene Lisan tahsiline, iki 
sene istatistik tahsiline tahsis edilecektir. 

4.- Tahsile idgen talebe avde derinde mevzuatı kanuniyenin 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle Memurin 
kanununun 64 üncü maddesi mucibince istatistik U
mum Müdürlüğünde vazife görmeğe mecbur olacaktır. 

5.-- Bu talebeye, Maarif Vekaleti tarafından, Ecnebi Mem
leketlerde tahsilde bulun an sair talebe misillu tahsisat 
verilecektir. 

6.-Taliplerin yaşları yirmiden küçük, otuz beşten fazla ol-
mıyacaktır. 

7.-- Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle 
ilişikleri olmadığını müs bit evrak ibraz edecekler veya 
üc senelik tahsil esnasınd a askerlik hizmetinden müeccel 
b~lunacak yaşta olacaklardır. 

8.-Talipler arasında Ankara 'da istatistik Umum Müdür
lüğünde ve lstanbul'da Maarif Müdürlüğünde aşağıda
ki ilim zümrelerinden tahriri musabaka imtihanı ya-
pılacaktır. . A A ,, 

a - Riyaziye " Hesap ve Ce brıala 
b - iktisat "Umumi malfıma t " 
c - timi mali " Umumi n1al umat H 

ç - Umumi Coğrafya •• 
d -- Lisan " Fransızca, ltaly anca, lngılızce veya Almanca• 

dan tercüme ve tahrir. 
imtihanlar Eylülün 8 inci cumartesi gÜnÜ yapılacaktır. 

9.--Taliplerin aşağıdaki veaaikle bizzat veya muvazzah 
adreslerile tahriren 4 Eylül 1934 tarihine kadar ista
tistik Umum Müdürlüğü ne müracaat erlemeleri lazım-

e A 
1 D~niz yolları 

1 - hlr, Orta •• Liıe kı11mlerına lı:ız Ye arkalr leyli va nehari ta ebe lı:aydma baılanm!fhr. iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy KöprÜbat1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarsa.ı. 2 - Kayıt için CumartHi, Pazartesi ve Çarıamba allnlari Hat ondan OD yediye kadar müracaat 
edilebilir. ·--•:> Han. Tel 22740~---3 - Bakalorya ikmal imtilıanlarıaa 1 EylOlde, aısıf ikmal imühanlanaa da 22 Eyllllde 
ba9laaacakbr. TRABZON 

Sür'at yolu 
4 - latayenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarif.ama allnderillr. 
Adre1: Şebıadebaşı, Pollı merlı:eıi arkası. Tel. 22534 

• • • 
1 ı ve arlı:ekler için ayrı ta7kilita maliktir. Ana, ilk, Orta, LIH 11nıflarına leyli, nehari 

KARADENİZ vapuru 23 .A
ğustos PERSEMBE 20 de G~· 
lata rıhtımından kalkacak. Gı· 
ditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireso'l, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya. Dönütte bunlara ilaveten fa· 
zar, Of, Pulathane'ye uğrl'\ya· 
caktır. (5005) 5349 

talebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için harglln mektebe nya yenlpoıtane arkaaında Basiret hanında Özyol idarahanaai-

ne mlracaat edilabilır. 
3 - isteyenlere mektep terifnamesl gllnderillr. 
4 - Meıuniyet imtihanlarına FylOIQn birinde va ıınıf imtihanlarına Eyltl!On 22 ılnde baılanacaktır. 

Bartın yolu Mclctchin telefonu: ~6210 - Özvolun telefonu: 24115 

BURSA vapuru 23 Ağusto~ 
PERŞEMBE 19 da Sirkecı 
rıhtımından kalkacaktır. (50o6) 

BONO D LU 
5350 

orta irk eti MUBADIL, YURUTLUK 
Istanbul, Balıkpazar No. 6 Vasil. (t#Z) 

531 
( Cncil Han 111 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. AakerF fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut Fabrika• 
smda bulunan 380 adet müs· 
tamel Bidonlar açık arttınna 
usulile satılacaktır. Almak İf' 
teyenlerin bidonları görme1' 
üzere her pazartesi ve perşeıtS' 
be günleri ve arttırmaya gire' 
ceklerin 27-8-934 pazartesi 
günü saat 14 de Fabrikada S•' 
tm Alma Komisyonuna miİ' 
racaatları. (561) (4539} 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye it Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve mtldtirler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
ttdir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarınıa hepsi Türktür. Titr• 
ldyenln en mühim milesseselerinin vebankalannın sigortalanıu lera etmekted.lr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalar:nı an iyi ıuaitla yapar. Haaar Yukuunda ıararları allr' at •• lı:olaylılı:la !!dar • 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Sıra 
No.ıa 

1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1083 

Semti 

Tarabya 
Beyojlu 
Bllyllkada 
Bllyllkdare 
Burgazadası 

Galata 
Ortaklly 
Btıylllı:ada 
Kadıklly 

Kumkapı 
Galata 

Mahallaıi 

Tarabya 
Hl11eyinağı 
Yalı 

Büylllı:dera 
Burgaı:adaaı 

Beyazıt 

Ortaklly 
Maden 
Caferaf• 
Tavaıi 
Kemankeı 

Sokağı 

Kolçiyarl 
Tarlabaıı Cad. 
Yazıcı 
Pikolu eski, Kahkaha yeal • 
Manastır Cad. 
Topçular Cad. 
Asmalı 
Ayanilı:ola 
Mllhürdar Cad. 
Fıadılı:kıran 
Gnmrük 

Han 
K&rgir hane 

" .. 
Arsa 700 
KArgir dlllrkin 
Ahşap hane 

Hlueal 

112 
1/2 
1/2 
1/2 
Tamamı 
160/432 

112 
Arsa metresi 3047 Tamamı 
KArgir dllklı:An lıtn lıane 3/16 
Hana Tamamı 
K&glr mağaza Oatn iki 213 
kat odalaar yanmııtır. 

4946 

, 

Emlak Hluaya gllt1 ..,-
No. 11 bammaıı kıyın •1 

20/1-20 750 T.L· 
123 4001) " 

8 500 " 
18-20 1250 " 
29 1000 " 

12S 1112 ,, 
16 7SO ,, 
68 yeni, 44 eıki 3047 ,. 
5 563 ,, 

13 800 " 
27-27/l 6667 " 

Yllzde yedi buçuk pay akçalarlle ihale lıedellari nakden ••ya gayrlmObadil bonosile lldenmek tb:ere yukarda yazılı gayrimıakullerde• 
1083 ııra numaralısı kapalı ıarfla, diğerleri açık arttırma ıuratile ıab91 çıkarılmıtbr. hıalalelerl 8/9/934 Camarteal gllnll ıaat oa beıtedir. 
Şartname mucibince tanzim olunacak Kapalı ıarflann mezkür günde 1aat on beşe kadar ıabf ko1Di1yonuna tevdii lbımdır. S.nei hally• 
•ergisila belediye rHimleri mDıtarlya aittir. Şartname Bankamız kaptıma aıılmıtbr. (4900) 

Erenköy, Kandilli Kız Liseleri 
Çamlıca Kız Orta Mektebi 

Müdürlüklerinden: 
1 - Ağustosun yirminci Pazartesi giinünden 

itibaren Cumartesi, Pazarteıi, Çarşamba giinleri do
kuzdan on yediye kadar talebe kaydolunacaktır. 

A - Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gel
meleri. 

B - Dört fotoğraf, şahadetname, tasdikname, 
hüviyet cüzdanı ve sıhhat raporlarını beraberlerinde ge
tirmeleri lazımdır. 

C - Leyli ücreti 225 liradır. Baremin yedinci de
recesine kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde 
on kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş üçüncü ve di
ğerlerinden yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

2 - Mezuniyet imtihanlarına Eylülün birinci 
cumartesi g :inü 

3 - Sr:nf ikmal imtihanlarına Eylülün yirmi ikin
ci cumartesi günü 

4 - D crslere T etrinievvelin birinci pazartesi gii
nü batlanacaktır. 

5 - Fazla tafsilat almak isteyenlerin Mektep ida-
relerine müracaatları. ( 4647) 5058 

Nafıa Vekaletinden: 

r HİLALİAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Muhtelif aobalar, Manıallar 25 - EtOvlar, ça•ışır arabaları, 

lokomobil, hurda pirinç talap 26 - lı:arfiça çi•iıl, muhtelif atyalar 
27 Ajuıtoı 934 tarihlerinde Eılı:qabir aabarında sablacajından 
taliplerin mtlracaatları. (2056) 

Sen Jozef Lisesi: Kadıköy 
Tedrisatın batlaması leyli talebe için 12 eylül ve nahari talebe i
çin 13 eylül olarak tespit edilmittir.llk mektep mezunları Türk 
talebeye mahsus olmak üzere ihzari aınıflan mevcuttur. 

Telefon: 60.021, 
, 

Hali taafiyeda 

Istanbul Liman Şirketinden: 
Hali tasfiyede bulunan 9irketimizin mevcut telefon numero

ları 25-8-934 Cumartesi gününden itibaren a9ağıda ıazılı nume· 
rolara tebdil edilmit olduğu ilan olunur. • 

Hali tasfiyede Liman Şirketi ' 
Umum Müdürlük 24188 Kabotaj Şubesi \ 
Umumi katiplik 22851 Muamelat tubesi 
Murakaba h~yeti 21091 Vesait ve hareket 
Muhasebe 9ubesi 22842 tubesi 
Hukuk Şubesi 22840 Su Şubesi 

(2020) 111 5353 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--............... 

dır. • Afyon - Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: .. a - Nüfus tezkeresi. mcı kilometreleri arası ikinci kısım İnşaatı kapalı zarf 

b - Mektep şahadetnamesi veya musaddak sureti usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
· c -- Ahvali sıhhiyesinin tahsi le müsait olduğu hakkında res- Münakasa 3 Eylül 934 tarihine ınüsadif pazartesi gü-

mi bir heyeti sıhhiye tarafından verilmiş rapor. nü saat 15 de Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında ya-
c _Muhtasar tercümeihal varakası pılacaktır. 
c:İ __ yukarda 7 inci maddede ı:ikredilen askerlik vesikası Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret 
e - iki adet kartpostal bü~·ük lüğ-ünde fotoğraf Odası vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatla-

10.--- imtihanda muvaffak olanlardan hangisinin Romaya ve rile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Çatalca Müstahkem Mevk kıtaatı ihtiyacı için mevkii fıı; 
nakasaya konulan 900,000 kifo mutbak odununa verilen •;..ı 
pahalı görülmüştür. ihalesi 2 Eylül 934 Pazar günü saa~a· 
de tehir edilmittir. Taliplerin muayyen gün ve saatinde 
dımköyünde Aıkeri Satmalma Komisyonuna müracaatlar•· 

"4573,, 4984,,.,, 
hangilerinin Amerikaya gönderileceklerini istatistik U-" ' 1 alipler bu husustaki şartnamderi (50) lira mukabilin-
mum Müdürlüğü tayin e~ecektir. (4869) de Ankara'da Nafıa Vekaleti l\1alzeme Müdürlüğünden te- ., Umumi Ne,riyatı ve ·razı it leri Müdürü ETEM iZZET. 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 5237 darilc edebilirler. (4634) 5118 . 


