
lzmir beynelmilel sergisine 
ıehrimizden büyük bir rağbet 
var. Bir vapur daha hazırlan
ması düşünülüyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FIA Ti 5 KURUŞTUR. 

Üçüncü tertip 
Ergani istikrazı 
lıa Müatakil bir devlet kurar kurmaz 
b. ~tılaşlığımız mühim vazifelerin 
~rı de demiryolu inşaıiydı. Avrupa 

eıtıleketleri ı9 uncu asrın ikinci ya
~nıında demiryollanru inta etmitler• 

• Oımanlı imperatorluğu bunu ih • 
~· e~ti ve demiryolu inşaaı vazifeai
nı •zun nesil karşılattı. Bu, evvela 
~trıleketin müdafaası bakımından 

~ıihiın bir vazife idi. Sonra memleke 
t"' İdaresinde yeknesaklık temini nok 
,,•""?dan ehemm.iyetli vazife idi. Ma
'kvı birlik yaratmak ııokta.,ndan, 
di lııa~i. inkit~~ no~ta•ın~an mühim • 

· Hü!asa bızım ıçın hır hayat me· 
inat meselesi idi. 
t Şiınendiferlcrimizi yapmak için bir 

1 t.kıın yollar vardı: Akla ge1~n en ko
•y Yol yabancı memleektk•rin ıerma 
Yeıin; tetııin etmektı. F .. kat dünyanın 
n~•İYeti hiç te buna ınüıait değildi. 

'"•enaleyh ya timendifcr inta•ını 
:"•}'yen olmayan bir atiye bırak • 
lı •k, yahut ta kendi vesaitimizle bu 
t t.y~ti İşi batarmak yollarından birini 
•rcıh etmek mecburiyetinde idik. 

t c~huriyet hükümeti ikinci şıkkı 
.:•cıh etti. Ve peşin para ile bu iti ba
) ""•ya baıladık. Gerçi o zaman bu 
diol birçokları tarafından. t.enkit e.~lil
ıııi ~~at harpten sonrakı ıktıaat ale· 
t ıçındtı bundan b&§ka bir çare yok-

fu. Hadiseler göstermittir ki timendi
or · lı ."•taaına derhal baılamakla Cum .. 

t "k~Yet hükümeti çok isabetli bir yol 
~" ıp etmiıtir. On senelik çalıtmamı-
111n lılanço•u her Türkün koltuklan • 
._

1 kabartacak derecede muvaffakı· 
•ellidir. 
l>e Ş~diye kadar timendiferlerimizi 
ltı tın Para ile yaptırıyorduk. Hüku
ı.~t geçen sene küçük fakat çok e· 
~Yetli bir hattın yapılması için 
11ı;°"1 • bir yol takip etmeğe karar ver
d ttir. Bu yol da dahili istikraz yolu
ı.,"'· Dahili istikraz ile yapılacak o
ı/' Yol Ergani detııiryoludur. Zengin 
.:_• bakıp mmtakaıı olan Erganiyi ti· 
1 endifer ıebekemize ve denize bağ
r..,,_ak için on iki milyon liralık istik
l~:ı: Yapmak lazım gelmiıtir. Bu ia-
11 ':>z A., B. ve C. olmak Üzere, üç 
lı~'!ıbe ayrılmıttır. Dört milyon liralık 
d lli~ci tertip geçen senenin Niaanın-

ıı, •irinci tertip le geçen kıt piyasaya 
S•ltarılmıt ve tahviller derhal tasar • i'f erbabı ve milli bankalanmız tara• 
g~d~ alınmıştı. Ağustoaun otuzuncu 
ltı ~>ıunden itibaren geri kalan dört 
Sı~Yon liralık üçüncü seri piyaaaya 

11•ılacaktır. 
lif ~rgani istikrazı memleltet menfa
;111.k tahsi menfaat ile telif eden bir 
ı. 1 •a:ı: muameleaidir. Ergani mmta • ...... . k . 
eıı .~ıraat noktaaından memle etın 
111 lrıUnbit toprağı olduğu gibi, dünya· 
r..).{" zengin bakır cevheri de bu top 
tö arın altındadır. Yapılan tahliller 
bi:ternıittir ki Ergani bakır madeni• 
aeı.·cevheri yüzde on betten yüzde on 
olın'•e kad&J' çıkıyor. Nakil vaaıtaaı 
dit a~ığı için bu servetten istifade e• 
Ilı; •~ıYoT. Yapılan hesaplar göster • 
ttııftır ki demiryolu karadan nakliya• 
rafı •ıı Ucuzudur. Demiryolu nakil mas 
dii 111 Yİnnide bire indiriyor. Ergani 
dıf er demiryolu tebekemize bağlan • 
11ıe:ı.~~an, tiındiye kadar naklede • 
~ .'&'ııniz için ticari bir kıymet ifade 
b;,. 'Yen bakır, memleket için mühim 

1:: le""et teıkil edecektir. 
leı. '&'ani ıimendiferinin intası, mem• 
oı.,.•t İçin yalnız bu noktadan faydalı 
ltıı:ı; •kla kalmıyor. Cenup hudutlan • 
lı, •n müdafaaaı bakımından da çok 
11ı!"'etli bir hat olacaktır. Bundan 
~et~· memleketin manevi birliği kuv 
~· ~lacaktır. Demiryollannm mi • 
>iiı.' bırtik yaratmak noktasından bü
İdar{o.lleri vardır. Binaenaleyh ıiyaai, 
l::r • ıktıaadi ve içtimai bakımlardan 
°te thn; timendiferinin intaaı lazımdır 
)""d U hayırlı teşebbüste hükümete 

/\,, lln etmek bir vatan borcudur. 
le1t t cak Ergani iatikrazı yalnız mem 
ıı...,e namına değil, tahıi menfaat na· 
~b da çok cazip bir pli.amandır. 
•arı llngj bir plaamanda aranan iki 

ı "••dır: 
:a - Evveli. sağlamlık. 

- So . l:ı nra verını. 
'•:ı:ı eb İki bakımdan da Ergani iatik
Siiı,lt .. U tartları haizdir. Sağlamdır; 
CUın~ .Cumhuriyetin öz borcudur. 
det-t \lrıyet t ü~ ~ neti borçıarınd ne 
!ııt0~e ~adık olduğunu Osmanlı impe
''lil.,. Ugu tarafından yapılan dahili 
bt.h;ı~.' lıenimsemeıile de anlatmıttır. 
t-ı,11.j lltikraz cumhuriyet hükumeti ta
' an benimsenmezden evvel, ıekiz 
'atı b~a . kadar düşmüıtü. Bugün dok
lııııd tı geçiyor. Osmanlı borçları hak 
ıı,ıı ~ bu kadar intizamla tediye ya
d .. n evletin kendi öz borcu hakkın· 
dir e~·deı· •ece hauas davranacağı tak· v ~ ır. 
heı ~''."'li olmaaına gelince; yüzde 
lı!li i::·'J. normal bir faizdir. Eaki da· 
lııy .. &ad •azın faizi yüzde bet idi ve 
~~lı o) a 95 ~zerinden aatılıyor. De
·' 1> .. r "Ybor kı devlet yüzde beş faiz· 
1•tiı,,8 a. ulalıiliyor. Kaldı ki Ergani 
lıı; lira~ı'k daha. caziptir. Bir defa yir
~~ru! .. tahvıller on dokuz lira kırk 
1ıtikra. U<e~inden •atılacaktır. Sonra 
~a:ı; ı.a ın ıkramiye&i de vardır. lstik
~'likra nunu ilk yapıldığı zaman bu 
İiıi.in·1a .. Yü:zde yedi faiz verilmesi 

lııeıin" ınuıtu. Sonra yüzde beı veril-
o) e ve yu·· d 'k" . d . . i\ı-ak z e ı ının e ılı:ramıye 

~"'':lal ayrıl~as~n:ı karar verildi. Bi .. 
lı ltar •yh ıaılerının iradile külliyet
)"-llla a .k_azanmaları mümkün o!ma -

r ıçın anı1tı-z•n <pn ........ · - ,.,.....,,, ( "hti .. 
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·Dil Kurultayı dün çalışmasını bitirdi 
' ... Şu son altı gündenb 

akılan bir mihrap 
u kürsü önünde ateş 

halini aldı... , 
Dil savaşımız da muhakkak bir zafere varacaktır 

Dün geni merkez 
hey' eti de seçildi 

-o-

Dünkü toplantı ve 
Hasan Cemil Beyin 

hitabesi 
lkinci dil kurultayı, dün saat 14 te 

altıncı toplantıaıru yaptı ve çalışması, 
nı bitirdi. Dünkü son toplantı çok he
yecanlı oldu. 

Reiıicumhur Hazretleri, refakatle • 
rinde Batvekil ismet P&§& ve Dahj)j. 
ye vekili Şükrü Kaya Bey olduğu hal· 
de dünkü toplantıyı da huzurlarile te· 
reflendirdiler. 

Kazım Paşa kurultaydan ,akıyor 

Yeni Merkez heyeti dün Sallet B.in 
Saat ı4 dü bet geçe merasime bat· 

lanırken bando kurultay marşını çaldı. 
ilk mektep muallimlerinden mürelokep 
koro heyeti martı söylemek ıuretile 
bandoya refakat etti. Mart çok muvaf. 
fakıyetli çaluıdı ve alkıtlandı. 

Müteakiben Baıkan Kbun Paıa 
Hazretleri celseyi açtı. Geçen içtimam 
zabıt hülasası okundu. Bundan sonra 
Baıkan Pata: 

- Kurultaym kabul etmit olduğu 
teklif veç.lıile komuyonlar mazbatalan
ru yazmışlardır. Dört ilmi komisyonun 
mubatası okunup reyi alinize arzedi· 
lecektir. 
ilim komisyonlarının mazbata/an 

J>ivanı riyaset katibi dil kartılaıtır· 
ma, gramer, ıstılah ve filoloji komis
yonlarının hazırladıkları mazbataları o
C.udu. 

Komia.yonlarm mazbatalarında Türk 
dilinin Hint • Avrupa dillerinden ayn
Jamıyacağı, artık bunun bir hakikat 
olduğu, kurultay müzakeratma iıtirik 
eden ecnebi profesörlerin bu noktayı 
Avrupada, beynelmilel ilim i.leminde İ· 

nycuetinde ilk toplar''"" yaptı 
Jeri aürecekleri yazılıyordu. 

Filoloji komisyonu mazbataaında, 
bundan sonra, dil tetkik itlerinde dost 
Sovyet dil alimlerile beraber ~alışıla• 
cağı kaydeıliliyôr, bu hususta hır çalış
ma programı hazırlanmakta olduğu i
ıaret olunuyordu. Bu nokta kurultay 
üzerinde çok büyük ve iyi bir tesir bı
rakıruttı. 

Dört i1mi komisyonun mazbatası 
reye kondu, ve aynen kabul ediJdj. Bu 
mazbatalar umumi merkez heyetine ve· 
rilecek ve orada tetkik olunacaktır. 

Bundan .onra bütçe encümeni maz
bataaı okundu. Mubataya nazaran ce
miyetin ıon iki senelik bütçelerinin, yıl· 
da 27 ıer bin lirayi geçmediği anlaşılı
yordu. Bütçe encümeni mazbata11 da 
aynen kabul edildi. 

Müteakiben takrir ve teklifler komis
yonunun mazbatası okundu. Muba • 
tada, gelecek iki senelik faaliyet pro
gramı taslağının tetkik edilmit oldu
ğu, orta tahail mektepleri için küçük 
bir lügat -.iicuda getirilmeıi, öz clille 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Harbiyenin yüzüncü yılı ı, Bankasının 
. . . Hazırladığı sergi 

Memlekete 24 hın zabıt veren mektebın G .•. 1 b .. t.. t hh" 1 · _ •• _ • • • • ırışı en u un eşe us er 
yuzuncu yılı ıçın zengın hır hazırlık var canlı surette gösterilecek 

Müşir Paşa Hz. nin hitabesi .. ı, B~asının ıo uncu. ~dönümü 
munasebetile Galataaaray hsesmde açı· 
lacak olan •erıri hazırlıkları hayli iler• 

(Devamı S inci sahifede) 
30 ağuıtoıta kuruluıunun 100 Ün· 

cü yıldönümü bayramını yapacak alan 
Harbiye mektebinde o gün yapılacak 
merasim için zengin bir program hazır• 
lanmıttır. 

30 ağustoı ayni zamanda zafer bay• 
ranu günüdür. Mektepten bu aene çı· 
kan zabitan taburu zafer bayramı mÜ· 
naaebetile yapılacak geçit reımine itti• 
rak edecektir. 

Mektepteki merasime de saat 14 te 
batlanacaktır. Mektep dahilinde bu ıe. 
ne neıet eden zabit vekillerine diplo
maları ve mükifatlan tevzi edildikten 
aonra mektebin önündeki meydana çı· 
kılarak programın ötesine devam edi • 
lecektir. 

Büyük erkaru harbiye reisi Müşir 
Fevzi Paşa Hazretleri bu merasimde 
bulunamıyacaklarmdan huırladıkla • 
rı hitabeyi mektep kumandanı mi
ralay Rauf Beye göndermiılerdir. Ra
uf Bey bu hitabeyi okuı.:acaktır. Bun• 
dan sonra muvuzaf zabitlerle talebe
ye memleketin müdafaası ve cumhuri • 
yetin korunması için ant içirilecektir. 

. Program. mucjbince Harp akademi .. 
sınden, denız harp mektebinden ihti
yat zabit mektebi ile askeri liselerden 
birer kiti . bir nutuk aöyliyecekler ve 
en son ferık Cevat Paıa bir hitabe irat 

(Devamı 5 inci sahifede) 

mali de vardır. Bu İzahattan anlatıla
cağı Üzere hem istikraza yatırılan pa
ranın faizi alınıyor. Hem de ayni pa .. 
ra ile mühim bir serveti vadeden bir 
piyango satın ahnmı§ oluyor. 

Ergani İstikrazının diğer bir fayda
sını da unutmamak lazımdır. Bu da 
İstikraz tahvillerinin umumi ve mül
hak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseesler, viliyetler hususi idarele
ri ve belediyeler tarafından yapıla • 
cak müzayede, münakasa ve mukave
lelerde teminat olarak itibari kıymet-

Büyük Erkanı Harbiye Reisimiz 

Müşir Fevzi Paşa Hazretleri 
-------

len Üzerinden batbaşa kabul edilm;
leridir. Hazine tarafından satılacak 
olan milli emlak bedellerinin tediye
ainde de batabaı kabul olunacağı na• 
zarı itibara alınırsa, Ergani istikraz 
tahvillerinin faiz getiren bir nevi ev
rakı nakdiye olduğu anlatılır. 

Bu itibarJadır ki memleketin men
faatini fahsi menfaat ile telif eden ia
tikraz tıdıvillerini satın almak, hem va
tan borcu, hem de aklı selimin yolu
dur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Terfi listesi 
Askeri terfi listesi ayın 

28 inde neşrediliyor 
'ANKARA, 23 (Telefonla) -

J\akeri terli listeai hazırlanmıftır. 
Yarın Reisicumhur Hazretlerinin 
tcudiklerine arzedilmek üzere lia • 
teler lstanbula gönderilecek ve a
yın 28 inde ilan edilecektir. 

ismet Paşa Hz. nin refi
kaları bir kaza geçirdi 

Haber verildiğine göre Başvekil 1 s
met Paşa Ha<retlerinin refikaları ha • 
nımefendi Y alovada Gazi çiftliği pla
jında deniz banyosu alırlarken derince 
bir yere dütmüş ve boğulma tehlikesi 
geçirmiılerdir. 

Hanımefendi civardan yetişenler 
tarafından kurtarılmışlar ve büyük bir 
kaza atlatmıılardır. Geçmiş olsun. 

Haftalık siyasi icmal 
Arkadaşımız Ahmet Şükrü Bey'in 

mezuniyeti dolayisile geçen ay ba
tından beri neıredemediğimiz hafta• 
!ık ıİyaai icmalleri bu cumadan itiba· 
ren muntazam ne§re ha§lıyoruz. 

Beynelmilel aiya•etin doğru görüı 

ve eyi tahlili olan bu yazılan muhte· 
rem karilerimizin istifade ile okuya
caklarına ıüphe yoktur. 
Bu haftanın yazısı 4 üncü sahifededir. 

Yahudiler Cenevrede "bu tün 
dünya Yahudi murahhasları
nın iştiraki~e bir daimi kongre 
toplamak arzusundadırlar. 

Tel: { Müdür: :U318, Yau itl•ri müdürii ı 2.43tt. 
Jdare •• Matbaa : 24310. 

Başvekil Pş. hararetle karşılanacak 
1 

Gidip gelme fiatları gayet ucuz olduğu için 
ikinci bir vapur daha hazırlanıyor 

lZMIR, 23 (Milliyet) - Batve kil P14a Hazretleri pazar günü öğle
den evvel Gülcemal vapurile şehri mizi şereflendirecekler ve hararetli 
tezahüratla karşılanacaklardır. Öğleden sonra da panayırı açacaklardır. 
Başvekilin refakatlerinde refikalar ı hanımefendi ile çocukları, Güm • 
rük ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey, davetli mebuslar, lnhisarlar U • 
mum Müdürü Hüsnü Bey ve muhte lif vekaletlere mensup diğer bazı ze
vat vardır. Başvekil Paşanın ikametlerine Gazi konağı tahsis edifmiştir. 
Konakta hazırlıklar yapılmaktadır. Misafirlerin bir kısmı lzmir Palas 
ve Ege Palas otelinde ikamet edec ekler, bir kısmı da ismet Paşanın 
emri altında bulunan Gülcemal vapurunda kalacaklardır. Ayni vapurla 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Üçüncü tertip -
Tahviller 30 ağustosta 

piyasaya çıkarılıyor 
Bu tahvillerin de tamamen satılacağı 

şimdiden anlaşılıyor 
Erıani bakır rnadenle!ini dünya pi

yasasına dökecek. ~e ay~ z~ma~da y~r· 
dumuzun köıelerıru demır aglar ıle lıag
lıyacak olan hatlardan birinin inıasına 
tahsis olunan Ergani dahili istikrazırun 
A. B. tertiplerini bütün millet kapışa· 
rak almıtlı. 

Şimdi de Zafer ve Tayyare bayramı· 
na tesadüf eden 30 ağustosta da C. 
tertibi aatılığa çıkarılacaktır. 

C. tertibinin kayıt müddeti 30 a· 
ğustos tarihinden 30 eylül aktamına 
kadardır. Yüzde bet faiz ve yüzde iki 
ikramiyeli olan C. tertibine ait ıartlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

B. tertibinin hfunillerine mahsus 
olmak üzere kayıt müddetinin başlan
gıcından itibaren alb gün müddetle bir 
kayıt hakkı verilmittir. 

Bu müddet içinde B. tertibi hamil-

!eri ellerindeki makbuzlarla evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C. terti
bine ait ayni numarayı da alabilecek
lerdir. Muayyen müddet geçtikten son
ra bankalar bu tahvilleri serbestçe sa• 
tacaklardır. 

Yirmi lira itibari kıymetinde C. ter· 
tibi tahvillerinin ihraç fiatı ı9,40 lira O• 

larak tesbit edilmiıtir. Her tahvil bir 
lira kıymetinde yirmi kupon taşır. Faiz 
yüzde beştir. Kuponlar her nisan ayı· 
nın on altıncı gününde ödenir. 

Faizden başka senede iki defa yapı
lacak keşidelcrde 300 bilete 94,ı34 li
ra ikramiye isabet edecektir. ikrami
yeler araıında 30,000, ıS,000 liralık i
ki büyük ikramiye de vardır. 

ikramiye ke~ideleri her sene 16 
ni~an ve 16 t .• rinievvel tarihlerinde 
yapılır. itfa keşideleri ı6 nisan tari
hinde senede bir defadır. 
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TARIHr TEFRiKA: 122 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

Son re11iamdan sonra (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGl VESiKALARA GORE) _ _, ________ _, _____ _ 

E 
Hker~~kk:.mkahbf=:ur."ht• t l .., Yazanb: ~: c ... k Almanya imparatorluk re-

n uçu ır ı ıga sız ıgın ne uyu •• • ... • • ? 
zararlar vereceğini bilirsiniz J mıne dogru mu gıdı yor. 

Hakikat halde bütün bu tayialar, 
vaka yazıldığı gibi cereyan etmek
le beraber, Sinapyan'ın lstanbul 
hükumeti ve saray ile alakası ol
madığını göstermek için kasden 
ortaya çıkarılıyordu. Bütün mesele 
bir saniadan ibaretti. Rütbesinin 
ref'i S inapyan'ın Avrupada Os
manlı ahrarlarına yak!atmasını ko
layla9tırmak için tertip olunmuştu. 
Bunların hep mürettep olduğu •un· 
dan ila anlatılıyordu ki Abdülha
mit o zamana kadar asdi:kasından 
her kim ıadrazamı tahkir etmişse, 
onun bu hareketi nazarı şahanede 
makbule geçmi,ti. "Asdikayi şaha
ne,.den olanlar sadrazamı, saraske
ri, hatta mabeyin r :calini bile tah
kir etseler hiç ceza görmüyorlardı. 
Onun için Avrupadaki Osmanlı 
ahrarı, Sinapyan hakikaten "gaze
bi şahane,.ye uğramış olsa bile, 
o heriften çok çekiniyorlardı. 

Bu aralık Diran Kelekyan efen
diden doktor Bahattin Şakir beye 
varit olan haberlerde Ahmet Celii.
lettin pa,anın vaziyeti maliyesinin 
g ittikçe fenalaştığı bildiriliyordu. 
Paşanın borcu seksen bin Mu1r al
tınını bulmuftu. Artık çiftlik satı
lığa çıkarılmıştı. Diran Kelekyan 
efendi paşanın vaziyetini kurtar
mak ic"n onu Sudanda bir alıtn
made~ile alakadar ettirmişti. Di
ran Kelekyan efendi bu işe dair 
diyordu ki: 

"Maden keşfedilmek üzeredir. 
Oraya gönderilen adamlardan alı
nan haberler gayet müsaittir. Eğer 
is neticelenirse ahvali maliye yeni
d0en düzelecektir. Her ne kadar 
madene ait ketif muamelatı iki se • 
nede biterse de, if ciddi bir hal alır
sa hiç olmazsa şimdiki enditeleri
miz za 1 o!ur., , 

Demek ki Ahmet Celalettin pa -
,adaki para suyunu çektikten ve 
Yu uf izzettin efendile olan rabrta 
ve alaka kesildikten sonra şimdi 
bütün ümitler Sudandaki mevhum 
altın madeninin ketfine bağlanıyor 
du. Bu ümit te, belki iki sene sonra 
tahakkuk edebil: rdi. ! 

Diran Kelekyan efendi Ahmet 
Celalettin pa•anın yakında Parise 
gideceğini bildiğinden onuA Paris
te bulunduğu müddet zarfında ya
pılacak işler hakkında Bahattin 
Şakir beyi ikaz etmekten geri kal
mıyor ve diyordu ki: 

"Paşa y:rmi, yirmi bet güne ka· 
dar Avrupaya hareket edecektir. 
Ben de bu yaz pa~dan biraz son
ra gelip sizi kucaklamak zeminin.i 
gereği gibi hazırladım. Bunları bıt
tabi gayet mahremane olarak ya
zıyorum. Bu ariza ile riam, orada 
i,leri iyi idare etmen'zdir. PAf<UUn 
ahlakını bilirsiniz. Şunun bunun 
söz~erine kolaylıkla inanır. Binaen
aleyh gerek kendinizin ve gerek 
bendenizin mahrem münasebatı
mız hakkında fevkalade ihtiyat la
zımdır. Orada cemiyet ve zatıii.li
n" zin o cemiyetle olan münasebatı 
hakkında da ihtiyat lıizımdır. Çün
kü pa~ Terakki ve ittihat cemiyeti 
ile bağlanmak istemeyip kendisi
nin riyaset etıneıi davasında ısrar 
eyliyecektir. 

Her ne hal ise biz hamiyet vazi
fesinde kusur etmemekle beraber, 
4u felaket alem. nde maişetimizi de 
bozmamağa mecbur olduğumuz
dan fevkalade ihtiyatla hareket et
memiz ve mahremiyetten ayrılma
mamız iktıza eder. Oradaki arka. 
dalların cümlesi namuslu zatlar ise 
de: bunlar arasında mahremiyetin 
vücup derecesini ve en ufak bir 
ihtiyatsızlığın ne gibi zararlar ve
rebileceğini bilmiyenler olabilir. 
Bunlarla münasebetiniz de arzetti
ğim hususları temin ile 4imdiden 
ihtiyatlı bulunmanızı bilhassa e
hemmiyetli görürüm. Çünkü onlar 
bir dereceye kadar müstakil olduk
ları halde siz ve ben namus belası 
olarak müstakil bulunmıyoruz. 

Binaenaleyh bu yaz mevsiminde 
işlerin iyi bir surette cereyarunı 
ve ardına soğukluk girmemesini te- ı 
min etmenizi size bırakıyorum. 
Hiç tela, göstermeksizin, fakat ma· 
nevi tehlikelere, yani lüzumsuz 
sözler söylenmesine mahal bırak
maksılın şimdiden zemini hazırla
mak lazımdır. Demek istiyorum ki 
islerinizi ve islerimizi o hale getir
ıı'.ıelirlir. Bu b~pta eğer lüzum gö
rürs~niz mahremane Sez yi beyi 
ikaz ediniz. Nasıl elzem göı İJr!eniz 
öyle yapınız. 

Yu•uf ı~zettin efendi meselesi 
hakkınrh h;r ş .. y yapılabildi mi? 

Burada maliye cihetile pek fena bir '• 1111 
• 

1 

halde bulunuyorum. Iş'aratmızı Dahiliye nazırı da bütün memurları M. 
bekliyorum . ., Bitlere sadakat yeminine davet ~tti 

Görülüyor k i J iran Kelekyan e- LONDRA, 23.A.A. - Deyli Teleg· 
fendi ile doktor, Ahmet Celalettin raf (Daily Telegraph) m Berfin muh' 
PllfllYI oyalıyorlar, aralarında giz- biri bildiriyor : 
lice muhabere ettiklerini ona çak- iyi haber alan bir Anglo-Sakıon mü
tırmıyorlar, hatta Pariateki Terak- §ahide göre, iktisadi meseleler, Almanya• 

run imparatorluk sistemine avdetini mu• 
ki ve ltti""t remiv .. tilo ..l..,l • ~ ' · cip olacaktır. Bunu, muahedeleıin yeni
hattin Şakir bey arasıniJa ıdiı biıı J den tanzimi He bazı arazinin Alman-
münaseoet Ottı. &J~u.a ... '-a u- ... _.... yaya iadesi teıebbiiıü takip edecek ve 
yorlıı.rdı. Çünkü pa~a cemiyet n bütün bunlar yapılamazsa harp içtinap 
riyasetine geçmek istediğinden, edilmez bir §ey olacaktır. 
cemiyet iıe bunu kabul etmediğin- Milli sosyalist kongresi 
den, doktorun cemiyette mühim bir BERHTESCADEN (Berchtesgaden) 
rol oynadığım anlar anlamaz, Ah- 23 A.A.-Nurembergde toplanacak olaıt 

milli soıyaliat kongresinde milislerin ya. 
met CelıiJ,.ttin pa,anın doktora her pacakları geçit resmi hazırlıkları= ne-
ay gönderdiği be' yüz frangı kese- zaret etmek üzre hücum kıtalan eı· kiını 
ceğine şüphe yoktu. Her ne kadar harbiye reisi M. Lütçe, Obersalzberg'de 
bu para muntazaman gönderilmese bulunmıktadır. M. Hitlerin miimessili M. 
b ile, arada sırada yollanması bile Hes (Hees) ve muhafaza kıtaları reisi 
doktor Bahattin Şakir beyin meh- M. Himler (Himmler) de Obenalzberı 

mk P 
e gelmişlerdir. 

mae en ariate yaşayabilmesini Sadakat yemini 
temin ediyordu. Diran Kelekyan BERLIN, 23.A.A. _Devlet reisliği 
efendinin mektuplarında ekseriya ile başvekilin seli.lıiyetlerinin tevhidi ka-
bu para meselesi mevzuubahis olu· nununun 19 ağuıto• reyiamında tasvibi 
nuyordu. Mesela bir tanesinde di- üzerine dahiliye nazırı bütün devlet me-
yordu ki : murlarıııa ordunun daha evvelce yapmıt 

"Emir buyurduğunuz para mese- olduğu gibi M. Hitlere sadakat yemini 
1 b ka yapmalarını emretmiştir. 
esini ir ç gün zarfında yeti~ti· Al/edilenler 
remediğimden dolayı affınızı is- MUNIH ,23.A.A. _ 1610 siyasi mev-
tirham ederim. Zemin müsait deg" il. ·ı al d b 1 250 k' kuf ı e nezaret tın a u unan ı-

di, yani Ahmet Celalettin Patada şi af kanunu mucibince Bavyerada tah-
para yoktu. Fakat bir iki güne ka. liye olunmuştur. 
t.lar bir şey yapabileceğimi kuvvet. Sarre hükumetinin bir cevabı 
le ümit ediyorum. Sayimden elbet- SARBRUKEN, (Saarhrücken), 23. 
te eminsiniz. Ahmet Celalettin Pa. A.A. - Sar hükümeti, Alman Reisicum

huru aleyhinde kullanılan münasebetaiz 
şanın maa•ları kesileceği rivayeti- Alm 7 sözleri protesto eden an notaıma 
ne gelince; böyle sözlere ehemmi- cevabını Berlin hükümetine tevdi etmiı· 
yet vermeyiniz, bu gibi sözler ba • tir .Bu tifahi notada keyfiyet takbih e
zan söylenirse de İcra olunmaz. Öy dilmekte fakat ölmüş devlet reisleri a· 

Almanyanın hakimi mutlakı M. liit
lerin en &on yapılmıı bir karikatürü 

leybindeki liııan tecavüzlerini menedecek 
kanuni ahkam mevcut olmmna•ma tees
süf olunmaktadır. Sar hükümeti, Alman 
metalebatının doğruluğunu bu suretle ka 
bul ettikten ıonra uıun aylardan beri 
l<anunen hiikümetin murakabesi altında 
bulunan Alman matbuatının Sar hükü
meti aleyhinde ıiddetli neşriyatta bulun
maıma ve ekseriya mütecavizane olan 
bu neıriyatm reımi Alman telaiz dairele· 
ri tarafından verilmeıine de hayret et
mektedir. 

le bir tasavvur yoktur. Size kar,ı ----------------------
hisleri pek yolundadır. Müsterih o
lunuz.,, Floransa mülakatında 

• 
iki Başvekil arasında 
neler mevzuuhahsoldu 

Diran Kelekyan Efendinin bu 
mektupları çok korkarak yazdığı 
anl~ılıyordu. Çünkü en ehemmi
yetsiz meselelerden bahsederken 
bile !ifre kullanıyor, her zaman 
mıı.hremiyeti ve teyakkuzu hatırla
maktan geri kalmıyor, imza.aını 
"Bedri,. diye atıyor ve bu Bedriyi 
de hazan ~ifre ile yazıyordu. Bu • 
nunla beraber, Dr. Bahattin Şakir 
Be}'in bu çok hususlarda şüphesiz 
pek ziyade i•ine yarıyordu. Hatta 
Dr. Bahattin Şakir Beye icabında 
Mı&ırdan pasaport bile tedarik eôi 
yordu. Bu pasaport iti hakkında 
Diran Kelekyan Efendi bir mektu
bunda diyordu ki: 

......• ' 

"Bendenize sipari4 etmiş oldu • 
ğunuz pasaportu leffen takdim eJli. 
yorum. Buradaki Fransız Konso • 
loshaneainden de vize edilmit ol
duğundan tamamile muteberdir. 
isminiz (Mehmet Bahattin) yazıl
dı. Franaızcumda Baha - el. dine 
yazdılar. Mısırlılar böyle yazarlar. 
Ba,ka suretle yazdırılmak mümkün 
değildir. Diğer taraftan fransızca 
tarafına pederinizin ismi yazılma
dığına teeuüf ettim. Fakat çare 
yoktu. Çünkü fransızca tarafında 
peder iami için yer yoktu. Mektup 
ve emsali üzerinde yavaş yavaş is
minizi bu Mohamed Baha • el • dine 
şekline tahvil eylemeli. 

- Bitmedi-

Sarre • • 
ıçın 

Almanyada büyük bir 
propağanda başladı 
PARIS, 23 ( A.A.) - 0., .. 1: T~l

graf muhabiri Koblenz' den bildiri • ' 
yor: ' 

M. Hitler tehdit edici iktısadi buh 
r~nı unutturmak iç.in Sar meselesi üze 
rınde durmak niyetindedir Daha şim 
diden muazza~ .. bir propa~anda baş
lamıttır. Ye botun Alrnanyaya üzer • 
lerinde "Almanlar San dü~ünüyorlar 
yazılı ilanlar dağıtılm~tır. " 

Diğer taraftan Sar hükümeti ko • 
misyonunda Sar hükümet memurlnn
na karıı Almanyada yapılan düşman 
propagandasını protesto ettiğini bil • 
dinnektedir. Bu propaganda bütün 
Alman matbuatı tarafından t iddetle 
yap1lmaktad1r. Ye resmi Alma n rad
yo merkezleri hemen her gün bun" 
iştirak etmektedir. 

CENEVRE, 23 (A.A.) - Deyli Te 
Je graf muhabirine göre Sar'da po • 
lis kuvvetle rinin artırılmas ı talebi 
Milletler Cemiyeti tarafından kabul 
edild iğ ı takdirde Sar hususi jandı:.r -
ma kuvvet lerinin ekseriJİ lsviçre ta • 
rafından teşkil edilecektir. 

Cubada idamlar 
HAVANA, 23 (A.A.) - Kuba or

du. rnahafilinde hazrrlanmış o!a n bir 
suıkaıt te;ebbüsünün meyd<ina çıkarıl
masile. içlerinde kaym~kam rütlı~in .. 
de bir de zabit bulunan 12 kişi ölüm 
cezasına çarpılmıılar ve htlküm infaz 
edilmiıtir. 

Mösyö 
hancı 

Şu nig Habusburglann iadesi ya· 
devletleri alakadar edemez diyor 

ROMA, 22 (A.A.) - M. Şuşıı.ig 
bu saabh vapurla Cenova'dan Niae ha 
reket etmitıir. Orada birkaç gün iati-
rahat edecektir. _ 

NIS, 23 (A.A.) - Avu•turya Bat 
vekili M. Şuşnig burada iki gün kala
cağını ve münhaııran gezmek mak • 
sadiyle hususi olarak geldiğini &Öyle 
mittir. 

Neler konuıulda? -
ROMA, 23 (A.A.) - Tevere ga • 

zeteıi, Floranaa müli.katından bahae
derken diyor ki: 

"ltalya ve Avusturya baıvekilleri • 
nin müli.katı yalnız ltalya ve Avus • 
turya arasındaki münasebatı ali.ka • 
dar etmekle kalmayıp ayni zamanda 
diğer Avrupa memleketlerine yeni bir 
anlaşm.a ruhu ve te~riki mesai arzu • 
au izharı fırsatını vermektedir.,, 

Pikkolo gazetesi yazıyor: 
"Tebliğde Avusturyanın yalnız ia • 

tiklô.linden değil ayni zamanda arazi 
taınamiyetinden ve siyasi muhtariyet 
ten de bahsedilmektedir. Avusturya 
hiç bir himayeye tabi tutulmamalı • 
dır. 

ltalyaya teıekkür 
ROMA, 23 (A.A.) - Avusturya 

Baıvekili M. Şufnİg İtalya kralına 
bir telgraf göndererek Floransa.da 
kendi•ine gösterilen misafirperverlik· 
ten dolayı gerek kral ve kraliçeye ve 
gerekse M. MuNoliniye t"§ekkür et • 
miştir. 

M. Şuşnig'in yeni beyanatı 
NIS, 23 (A.A.) - M. Şu,nig Roy- . 

ter ajansının muhabinne Riviera zi. 
yaretinin aiyaıi hiç bir minası olma
dığını aöylemi,tir. Hababurglann tek 
rar tahta getirilmeleri meselesi her • 
hangi bir yabancı memleketi alaka • 
dar etmiyen dahili bir meaeledir. 

ROMA, 23 (A.A.) - Bütün ga • 
zeteler, iki başvekilin mülakatına bü 

Yahudi kongresi 
Bütün memlcketlertlcn 

Ccnevreyc 
murahhaslar ielecek 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Dünya 

Yahudi kongresi 1934 Ağuıtosunda 
b ir Yahudi kongresi toplanmasına ka 
rar vermiştir. Kongrenin Cenevrede 
toplanmak ihtimali vardır. Bu kongre
nin tetekkül tıırzı Milletler Cemiyeti
ninkine benzeyecektir. Bütün memle
ketlerdeki Yahudiler müme11illerini 
göndereceklerdir. Bir konsey ile bir 
de baıkatiplik teşkil olunacaktır. 

Almanyaya boykotaj mı 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Dünya 

Yahudi kongresinin siyasi ve teıkilat 
komisyonları dün hafi bir toplantr yap 
auılardır. Bu toplantıda Hitler Al -
manyasına kartı boykotaj ve Alman• 
yanın Yahudi aleyhtarı siyaseti hak
kında ve Sovyet yahudilerine dRir 
kararlar verilmistir. Bu kararlar, ko-

yük bir ehemmiyet veriyorlar ve bu
nun A vuaturyarun milli ve beynelmi
lel tarihi için büyük bir ehemmiyeti 
olduğunu kaydediyorlar. Gazetelere 
göre, gÖrü§menin e&aaı !U üç nokta 
Üzerinde toplanmaktadır: 

1 - Avuaturyada rejimi yıkmak 
ve yabancı yardımlarla all§lusu ha -
zırlamağa mütemayil taarruz halin • 
de bulunan ıiyasi bir ekalliyetin mev 
cudiyeti, 

2 - Avuıturyada buna. muhalif te· 
mayülde ve en son fedakarlıkları yap 
mağa hazır olarak mücadeleye i.ma • 
de büyük bir ekseriyetin mevcudiyeti. 

3 - En büyük Avrupa garp kuv • 
vetlerinin Avusturyarun istikli.lini kur 
tarmak husuıunda anlaımıı olma • 
ları. 

Almanyaya ihtar 
LONDRA, 23 (A.A.) - Deyli Te 

legrafm Roına. muhabirinden: Nim 
resmi İtalyan matbuatında intio-ar e • 
den ve ltalyarun Avusturya iatikli.li -
ni tekeffül etmek niyetini mutazam -
mın haberler Almanyaya kartı yeni
den bir ihtar mahiyetindedir. ltalyan 
matbuatı ayni zamanda fU dikkate ıa 
yan mütaleayı dercetmektedir: ''Av· 
rupa, bugün, milletler arasında sulh 
ve ınüsalemeti tehlikeye koyan, mun
tazam bir tethit te,kili.tile baıa çık
mak mecburiyeti karııaında bulunu • 
yor.,, 

Berlindeki teair 
ROMA, 23 (A.A.) - Deyli Te -

Jegrafm Berfin muhabiri, ltalya.n • 
Avusturya mükalemelerinin Alman 
hükıimet merkezinde nahot bir teıir 
uyandırdığını haber vermektedir. 

Yeni Roma aeliri 
ViYANA, 23 (A.A.) - Sabık Tirol 

Haymver teıkilatı reisi Şitaydele, Rin
tlen'i Roma sefaretinde iıtihlaf ede -
cektir. 

24 harp gemisi 
Birleşik Amerika yeni harp 

gemileri yaptırıyor 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Birle

şik Amerikanın deniz kuvvetlerini art 
tırma programına göre, Bahriye ne -
zareti, muhtelif deıtegi.hlarla 24 harp 
gemiıi intasr için mukaveleler yap• 
mıştır. On bir harp gemisi hu-
susi destegdhlara on uçu de 
hükümet desteg&hlarına ıunarlan • 
mııtır. 

Programı haber verirken, Reisi • 
cumhur inıaatrn mümkün olduğu ka
dar çabuk baılanacağını da bildir • 
mittir. Bu 24 harp gemiıi yapılıp bi
tirilince, birletik Amerikanın Londra 
muahedesi ile verilen hududa varabil 
meıi için, muhtelif tipte 78 gemi da
ha yapma., icap edecektir. 

miıyonların bugün öğleden sonra ak
tc&cekleri kaparuı celsesinde belli o
lacaktır, 

Listeler gümrüklere bildirildi 
'ANKARA, 23 (Telefonla) - Gümrükler ıımum müdürlüğü yeni 

tı aylık kontenjan kararname ııe listelerini bugün gümrüklere tebli 
etmiştir . 

Af yon - Antalya hattı yapılıyor 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Afyon. Antalya hattının 28 Ağuıt 

ta yapılacak vaz'ı esaıı mera.imin de bulunmak üzere Nafıa müsteşa 
Arif ve Devlet Demiryolları Umum Müdürü lbrahim Kemal Beyle 
bugünlerde Afyona hareket edeceklerdir. 

Milas yakinindeki ormanlarda 
büyük bir yangın çıktı 

GOLLOK, 23 (Milliyet) - Milas yakınında ormanlarda çıkan bi 
yangın kasabayı tehdit eden bir hal almıştır. Yangının söndürülme• 
için büyük gayretler sarfedilmektedir. Hükumet kuvvetlerinden maa 
da halktan da birçok kimseler yangını ııöndürmeğe uğrapnaktadırlar 

Nafıa, lktısat ve Maliye vekilleri 
hu sabah geliyorlar 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Nafıa Vekili Ali, lkttsat Vekili M 
mut Celiil, Maliye vekili Fuat Beyi er bu aksamki trenle lstanbula hare 
ket etmişlerdir. Nafıa ve Maliye vekilleri lstanbulda birkaç gün kaldık 
tan sonra Ankaraya döneceklerdir. Demiryollar Umum Müdürü ibra• 
him Kemal Bey de lstanbula hareket etmiştir. 

Askeri ihtisas mahkemeleri 
ANKARA, 23 (Telcfonfo) - Askeri hakimler bir mazeretleri çık 

tığı zaman askeri ihtisas mahkemelerinin faaliyetten geri kalmama/ar 
için yerlerine kimlerin çalıştırılaca bileceği ııe aıkeri ihtiıaı mahkem 
sinden mazeret dolayı sile ayrıldı ki arı takdirde maa~larının verilip ve· 
rilemiyeceği hakkında Gümrük mu halaza umum kumandanlığı tetki · 
kat yaparak ka~akçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 67 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine lüzum görmüştür. 

Bu huıusta bir kanun projesi hczırlanmaktac!:r. 

_ Bulgaristanda tevkifler, 
SOFYA, 23.A.A. - Bulgar ajansından: 
Yalnız ihtilalci teşekkü 1leri fesheden kanun mucibince kanuni bir 

şekilde ipka edilen Makidonya mu hacir~eri cemiyeti milli komite1i a· 
zaıının mefsuh teşekkülleriyle devamlı münasebette bulunduğu ve bıı 
teşekküllerin emirlerini ifa ettikler ini haber alan hükumet mezkur ko-

• miteden cemiyeti temsil etmek selahiyetini nezetmİf ııe en faal azadan 
beşini tevkil etmi.tir. Bunlar istic vaptan sonra memleket dahiline 
nakledilerek nezaret altında bulun c!urulacaklaıdır. 

Kastamonuda Gazi günü 
KAST AMON, 23.A.A. - Gazi Hazretlerinin Kastamonuya ayalı 

lnutıkları 23 ağustos gününü Halk büyük bir heyecanla kutlulamak· 
tadır. Her yer donatılmıf fehir mülhakattan gelen atlı:.arla dolmu~tuf· 
Gece de tenvirat ve büyük tezahu rat ve fener alayları yapılmaktadır. 

Silahsızlanma işleri 
1 •••••• ' 

Hava silahları komitesinden maada 
diğer üç komitenin raporları 

CENEVRE, 23 (A.A.) - Anadolu 1 
ajansının hususi mllhabirinden: 

Malüm olduğu üzere ıilahıızlanma 
konferansının um\Rl'li kom.Uyonu, hava 
giJtılıları, tatbikat müeyyideleri, em • 
niyet ve siliih imali gibi baha11a na
:zil< meoelelcri tetkik etmek üzere dört 
komite teşkil etmişti. " 

Bu komitelerden hava sili.lılaıı ko • 
mite;;i şimdiye kadar hi.la toplana -
mamıt~ır. Fakat diğer üç komite mÜ· 
:zakere neticesinde bnı neticelere var· 
ıruşlar ve bu neticeleri umumi komiı -
yon azasına bildinniılerdir. 

Tatbikat müeyyideleri komitesi, mu· 
kaveleye karşı yapılacak her hangi bir 
ademi riayetin vahametini, o ademi ri
ayetin esas mahiyetini - Yani ııeh· 
ven mi yoksa teammüden mi icra edil
diği - genişliğini, devamını ve keıre· 
tini nazarı dikkate alarak tesbit etmeği 
teklif eylemektedir. 

Emniyet komitesi, hassaten Avrupa 
devletleri araaında mütekabil yanlım 
esaıına müstenit mıntakavi misak]ar 
akli meselesi ile meıgul olmuştur. 

Raporların en eheınmiyetfui, gerek 
lıusuıi gerek devletler tarafından ailiih 
ve mühimmat imal ve ticaretinin tan • 
ziıni komiteıiru kah,.! ettiği raporu • 
dur. 

Bu rapor Amerika birleıik devlet· 
!eri murahhaslan tarafından verilen 
bir muhtıradan mülhem olarak tesbit 
olunmuş proje halinde ha:zı maddeleri 
ihtiva etmektedir. 

Aşağıdaki iki prensip bu maddele • 
rin esasını teşkil etmektedir: 

l - Her devlet, kendi arazisi da
hilinde gerek hususi surette, gerek dev .. 
Jet tarafından yapılan her nevi silah 
imali ve ticaretinden mesuldür. 

Dünya silahları, beynelmilel bir kon• 
trola tabi tutulacaktır. 

Eğer komite tarafından kabul olu· 
nuroa devletler, siliı.hlaıuna daimi ko
misyonuna aş.ağıdaki malUmatı verme· 
ği tekeffül edeceklerdir: 

1 - imal olunan silah ve mühim • 
mat nevilerile beraber bütün devlet j. 
maJathanelerinin en wn liıtesi. 

2 - Bütün silM imalilthanelerine 
devlet tarafından verilen mü.aadelerin 
bir kopyesi. 

3 - Gerek husuai , gerek devlete 
ait müesseaeler tarafından kabul o • 
lunan sili.lı siparişlerinin liateıi. 

4 - Silıih ve mühimmat ithal ve 
i'1racı müsaadelerinin bir kopyesi. 

Komite reiıi, ittifakla kabul olunan 
, .e milli meauliyet ile beynelmilel kon· 
t roldan te,ekkül eden bu iki prensi • 
bin, ıilihsızlanma yolunda mühim bir 
terakki teşkil ettiğini söylemi,tir. 

Bu raporlan, tetkik etmek üzere, 
umumi komiıyon azaıının iki ay müh .. 
Jeti vardır. • . 1 il 

Reis M. Henderson, bu raporları 

tetkik etmek için bürosunun eylül afi 
zaı.fında Cenevrede toplanacaiını bil• 
dinniıtir. 

Bu içtimaın, Milletler Cemiyeti be
vcti umumiyesinin meıaisini ilerlet -
tiği bir zamanda, eylül nihayetine doi
ru yapıhnası muhtemeldir. 

Kılıbık papas 
Evinden kaçmak için 

neler icat etmiş? 
GOLDSBORU, Amerika 23 A.A . .-

Papas Aakyu • Askeu • dolandıncıblı• 
tan suçlu tutulmaktadır. Nahiye ınii• 
dürüne göre papa.o Askyu kaçırıldı • 
ğı hi.diaeıinin yalan olduğunu itir.J 
etmiıtir, Papa• fidye verilmeai içi~ 
zevcesine gönderilen mektbun kene!~· 
ai tarafından gönderildiğini aöylem1f 
ve bu hareketi ''biraz istirahat etmelı: 
için ~vden uzaklatmak ihtiyacı;, old" 
ğundan dolayı yaptığını ilave etıniJ • 
tir. 

Sıcak hava ile yükıeleıı 
bir balon 

EBERSYALDE, 23 (A.A.) -~~ 
turyalı Brunner sıcak hava ile flf'rı 
mit bir balonla 800 metre irtifaa I<•' 
dar yükıelmit ve yarnn saat havad• 
kaldıktan sonra tekrar kazaaız yer" 
inmiştir. Bu aıcak havayı balonun İ : 

çinde bulunan yağla iıliyen bir ın•"' 
ne temin ebnektedir. 

Al Kapon hapiste 
ATLANTA . (Corciya) 23 (Aft·~ 

Hapiıhane memurları, meşhur haf , 
dut Alkapone (Alcapone) nin San fr•: 
aioko körfezindeki Alkatraz ad•"~a· 
gönderilenler arurnda bulunduğunu 
dirmektedirler. 

Burda öyle bir hapi•hane yapılrrılf' 
trr ki, kaçmak imkanı yoktur. . 

jl:ıı 
Al K•pone diğer mahpuslar g .; 

duvarlannda ağlatıcı gazlar bulun 
höcrelerde yaııyacakıtr. 

-o--

Stratosfer seyyahları 
1 

YIY ANA, 23 (A .. A) - Belçil<d: 
alim M. Kozina ve arkadatı bur'!, • 
A•pern tayyare karargahına g~frnıbİ' 
ler ve Belçika maslahatgüzarı ıle ""' 
çok hava mümessilleri tarafın~an eıfl 
tılanmıtlardır. Bugün tayyare ı~e Sşf 
leketlerine hareket edeceklerdı~·liır' • 
vekil muavini M. Starhenbe."g '.' afet 
lerin ferefine dün gece bır zıY 
vermiştir. 



[FELE~ 
Define bolluğu 

I Zü~ürtlük artınca hayal geniş
er. Bızde de sugünlerde gene de-f' , 
0~e lakırdıları olmaya başladı. 
ımyanın her yerinde deline ara

t~~lar vardır. Lakin bunlann her 
d ı~ı Ya bir eski korsanın saklan-
ıgı adada, yahut muhasaraya uğ

'<Uıııf bir 1ehir zengininin eski şa
tosunda ideal madeni arar .. Bula-
711ıa az tesadüf edilir. Tarihte böy 
e definelerden bahseden geçitler 
~rdır. Amma biri malıint olmadı
lll İçin asırlardanbeTi birçok defi
ne arayıcılarını tahrik etmekten, 
~-Pek çok toprak kazdırmaktan 
d"~a şeye yaramazlar. , ı Bizdeki 
.~lıne arayıcılan İse böyle hiç de
~ilse müphem bazı malıintata bile 
181İnat etmezler. Ya bir falcı kadı
~'.~ ifadesine, yahut rüyada gördü 
lrü bir ( pirifiini) nin işaretine gü
"~nerek kazmayı ele alırlar ... Hay 
~ı halkın böyle esass11z his veya 
'<llruntulara kapılarak deline ara
~asını bir nevi ümit tedavisi teliik 
b edelim de hoş görelim. Lakin 
1 azan bu hareketlere resmi daire
,erde ciddi bir kıymet atfediyor
oar ki, buna bir türlü aklım ermi
;}lor. 

1 lfte son günlerde olmuş bir va
Ra: 

b ~yasofya civarında bir evin mut 
İgı kazılırken yerden iki kazan 

a tın çıkmış. Dikkat buyuruluyor 
lllu?. iki kazan altın.Bunu hüku -
illete eskiden o evde kira ile otur
buş on beş yaşlarında bir kız ha-

er vermiş. Oraya kadar İste bir 
tarabet yok. Amma sonrası~a ba -
/l,f nız. Bu ihbar üzerine Eminönü 
d <llmüdürlüğü (çıkan paralan ta-
~t etmek üzere) bir komi.yon teş 

hıl etmiş. Fakat buna bir de Adliye 
~ii~essilinin iltihakı liizımmış, 
. ~lıyeden de Eytam müdü • 

l'ii olan zatı tayin etmişler. Am -
illa böyle bir deline var mı, yok 
lllu? Daha tahkik bile edilmemiş. 
Bu harekete türkçede "çayı gör
rtı_eden paçalan sıvamak,, derler 
~ Pek makul değildir. Denecek 
1tı: 

- Zararı var. EğeT para varsa 
•ayarlar, yoksa döner gelirler. 

Bu söz biraz gayri ciddidir. Böy 
le her deline ihbarına bir komis • 
Jlon teşkilile mukabele edersek bu 
?u öğrenen muz.ipler haftada bir 
~ki ihbar yaparak Maliye memur
arını bir hayli yorabilirler, 

Şantaj 

<1·~ünyada en tahammül edeme -
ıgım edepsizlik, şantajdır. Hır -

••zlığa, yankesiciliğe o kadar düş 
~~n değilimdir. Çünkü ekseri şan 
aı, müdafaa imkiinını kaldıran 
~lara dayanır. Mesela bir kadın 
. zlığında - veya evlilikte • istekli 
eteksiz bir mahrem günah işler. 

11nıı öğrenen bir soysuz, kadının 
Jlakasına yapışır ve hiidiseyi koca 
~na haber vereceği tehdidile ha 

•e Para çeker. Bu şantaj vahala
ra dayanan şantajdır. Bir de hiç 
~ktan uydurma şantaj vardır. Bir 
•carethaneden para istenir. Du • 

'"up dururken kim para verir. O da 
h:;:!ez. Ertesi gün bir gazetede, 
l'ıı •Yet, milliyet, vatan sevgisi, 
d rt bilgisi gibi mukaddesat ifa -

e eden kelimelere bezenmiş bir 
'b;kale o ticarethanenin aleyhine 

Yrak açar. Frenklerin bir sözü 
;:ardır. "lltira et! Az çok bir eser 
••ahır., derler. Bu neşriyat yalan 

"~ Yanlış olsa bile o ticarethane • 
nın i . . . k &·· Şıne ıster ıstemez et vurur. 

1 °Yle Urinin gözü önünde hırpa
;:"dığını gören diğerleri, kendileri 
ille Para için müracaat olunca he-

en kesenin ağzım açarlar. 

• Sorarım, bu santajcıların yolke 
en[ ' _,. erden, haramilerden farkı ne

«tr? K. 
'>ı ; ıravat ve yaka takmaları 
ı 1

' • Hayır ..• Bunların ötekilerden 
::;.';' ötekiler kadar kolay tenkil 
la 1 enıemeleri ve eşkiyanın kul -
'>ı ndığı tüfeğe mukabil bunların 
,.;~addesatı şakavete alet etmele
,' "· Memleketimizde böyle tica
kethanelere, şahıslara ve ailelere 
<ır., • k . b' k ' fantaı yapara geçınen ır-

r <ıç bedbaht sezilmektedir. Bunla
~ <ırtık herkes az çok tanımışhr. 
~~ndiler.i de kendilerini tanır. Git 
b e zehırleri tükenmeye başlayan 
İy~ adamları artık hükumetin de 

4 ~ce tanıdığı anlaşıldı. Anadolu 
rj::ınaı~ırı bir tebliği bunların elle
tj ek, tehdit satırlarını hükume
tf'"'0~tadan kaldırdığını bildiriyor. 
'>ı a •m ki; bu yara artık tama • 
'>ı en kapanmıştır, bir daha nükset 

ez ... 

FELEK 

Ziraat VekiÜ dün Trab
zona <Titti 

de}iraat vekili Mublia Bey dün Kan
lis 

1~ Vt1ıpurile Trhl,7ona gitmittir. Muh· 
"'"" n•;\da..., " ı" kdecektir. 

MiLLiYET CUMA 24 AGUSTOS 1934 

• 
EH 1 R H AB E 'R LE R İ 

MAARiFTE 

Ecnebi ve Ekalli
yet mektepleri 
İstanbulda ne kadar ecnebi 
ve ekalliyet mektebi var? 

Maarif müdiriyeti lstanbulda bu
lunan bütün ecnebi ve ekalliyet mek 
tepleri hakkında bir istatistik hazır
lamıştır. Buna göre İstanbulda 20 Mu 
sevi mektebi vardır. Buna devam eden 
talebenin mikdarı 2599 dur. Bir de 
Musevi listesi vardır. Buna da 476 ta
lebe devaın etmektedir. Ermeni mek
tepleri ise 31 i ilk ve beşi lise olmak 
Üzere 36 tanedir. Bunlara devam e .. 
den talebe yekunu ilk kısımda 4521 
ve lisede 1895 dir. Rum mektebi ise 
46 aı ilk 2 ai orta ve 5 i lise olmak 
üzere 53 tür. ilk kısımda 6292, orta
aında 438 ve lisede 1490 talebe var • 
dır. Fransız mektepleri ise 15 i ilk ve 
8 i orta, 6 aı lise olmak üzere 29 dur. 
Devam eden talebe mikdarı ilk kısım 
da 1461, ortada 2523, lisede 2513 tür. 
İtalyan mektepleri ise 8 i ilk, 1 orta, 1 
lise olmak üzere 10 dur. ilk kısımda 
790, ortada 254 ve lisede 350 talebe 
vardır. Amerikan mektepleri ise 4 Ü 

ilk ve biri lise olmak üzere 5 tanedir. 
ilk kısımda 1453 "e lisede 500 talebe 
vardır. İngiliz mektepleri ise 2 dir. 
Buraya devam eden talebe miktarı 

374 dür. Avusturya mektebi ikidir. 
596 talebesi vardır. lstanbulda bir ta
ne Alman lisesi vardır. Buna da de • 
vam eden talebe mikdan 878 dir. J • 
ran mektebi 1 tane olup 118 talebesi 
vardır. Bulgar mektebi 2 tanedir. 276 
taleebsi vardır. Bir de Yugoslav mek 
tehi vardır. Talebesi 81 dir. 

ilk felekiyatçı hanımımız 
Hükumet tarafından Fran&aya ri

yaziye ve felekiyat tahsiline gönderi
Jen Erenköy kız liae&.i mezunlarından 
Nüzhet Zihni hanun tahsilini bitinniş 
ve dün memleketimize dönnıüftür. 
Bu ilk kadın felekiyatçnnızm üniver • 
aitede bir vazife alacağı aöylennıekte
dir. 

Liselerde kayıt devam ediyor 
Orta mekteplerle liselere alınacak 

talebelerin kayıt muamelesine devanı 
ediltn<oktedir. Mektep idareleri yeni • 
den kayıt muamelesi yapınakJa bera
ber evvela eaki talebelerin kaydını tec 
dit etmektedirler. 1 eylüle kadar ka -
yıtlannı tecdit ebniyen talebenin ye
rine yeniden talebe kaydedilmesi ala
kadarlara bilidirilmittir. 

Ecneti ve ekalliyet mek
tepleri kadroları 

Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinde bulunan türkçe, tarih, 
coğrafya muallimlerinin kadrosu 1 
Eylulden itibaren hazırlanacaktır. 
Bu mektepler eylul sonunda derslere 
hatladığı için kadrolar nihayet iki haf 
ta içinde bitmiş olaacktır. Maarif i -
daresinden bildirildiğne göre bu mek 
teplerin kadrosunda bu sene hemen 
hiç bir değitiklik yapılmaması karar
latmıthr. 

iki yUz İngiliz profesör ve 
tale t o geldi . 

Cambridje Üniversitesi Profesör 
v.. talebelerinden mürekkep 200 ki~
lik bir kafile dün şehrimize gelmi' • 
tir. Profesörler ve talebeler yarın Is
tanbul Üniversitesini gezeceklerdir. 

Galatasaraylıların deniz 
gezintisi 

Galatasaraylılar Cemiyeti dün ge
ce bir mehtap gezintiAi yapnu§)ardır. 
Akşam üstü köprüden kalkan vapur 
Boğazda ve Adalarda dolaştıktan son 
ra oaabhleyin köprüye gelmittir. Ge -
zjnti neteli olmuştur. 

1 H • , K SA 1 
(iş Bankasından alman cetveldir) 

23 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtikra:ıt dahili 94,50 Rıhtun 17 75 
1933 Erıani 96.25 Mümessil 4~15 
Unitürk 28,10 

" ıı 27,00 " 11 47 ,20 
" 111 27,00 .. 111 49,00 

F.SHAM 
it Bankaıı Narn• 9,40 Reji kuponıuz 2,40 
" ., Hamiline 9,40 Telefon 10,50 
~ r• Müeısiı 99 T eYkoı 18,50 
1urkiyo Cüm.hU- Çimento 12,05 
ri,.et Ban.kası 55.50 1ttihat dey. 13,50 
Tramvay 35 Şark dey. 1.-
Anadolu Hiıae 27,10 •Blya 1,55 
Şir.aHyriye 15.25 a:Şrk ı:o.ecza 3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 
630 Prai 

12,06 Bel ırat 
80,78,75 Moakova 

9,27,.30 Berliu 
2,43,68 Vartova 

83,09,63 Budapette 
3,38 Madrit 

1,17,41 Bükreı 
64,77 Viyana 

Londra 
P arJs 
Nüyork 
Milin o 
Cenevre 
Atina 
Brüksel 
Amıterdam 
Sof ya 

N U K U T (Sahı) 

20 F. Franıı:c 
1 Dolar 

21 Kur. Çek. 
ı Sil • A •ı . 
1 )sterlin 

20 Lıret 
20 L ıtva 

20 F P- .. lfika 
20 Drahmi 

l Florin 

Karuı 

160 
111 
106 

22 
633 
214 

23 
115 
24 
83 

20 l.laviçre 
l Pexeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dınar 
1 \.'erno•iç 

.Altın 

J Me-cidiye 
Ua.\lı.,,t 

19,14,37 
34,83,40 

ıo.~ 
2,02,87 
4,20,50 
3,!JB.25 
s,aı,67 

79.46,25 
4,26,50 

Kuruı 

803 
18 
49 

20,50 
19 
53 

-.-
9,25 

lo 1 2 
~, .. 

MAHKEMELERDE 

Yenileme büroları 
Bütü mahkemeler 6 
Eylfıldc açılacak 

Mahkemelerin 20 temmuzda batlı • 
yan tatille>"i eonasmda yenileme büro
larına mezuniyet verilmemi§, bu büro
ların baktığı itlerin müstacel olduğuna 
hükmedilerek mesailerine devam lü
zumlu görülmüıtü. 

Fakat müddetleri bitmiş olan büro
lar avukatların da tatilden istifade et
tiklerini düşünerek tatil günlerine mü
rafaa talik etmemiş oldukları İçin bu 
müddet zarfında işsiz kalmışlardır. 

Bunu nazan dikkate alan Adliye ve
kaleti yenileme bürolarmm da bet ey
lüle ka<lar tatilden istifade etmelerine 
karar vermiıtir. 

Adliyenin yaz tatili be§ eylülde bit
mektedir. 6 eylülde bütün mahkeme • 
ler faaliyete başlıyacaklardır. 

Kahve hırsızlığı 
Kuru kahveci Mehmet efendi oğul

lannın dükkanından kahve çalmaktan 
suçlu Niko ve Yaninin dunıımalarına 
dün üçüncü cezada başlanılmıştır. 

Suçlulardan Yani duruşmaya gel • 
memit, avukatı ela hMtalandığını söy
lemiştir. 

Duru§lna Yaninin iyi olunca getiril
mesi, sorgusunun yapılması için baş .. 
ka ııüne bır..t.ılmıttır. 

Kanuna uymayan gazete 
ve mecmualar 

Kanuna uygunsuz olarak gazete ve 
mecmua çrkannaktan suçlu Mahmut 
Saim Efendi ile bu mecmuaların iç yü
zünii bilmeden basmış olan matbaacıla
rın durutmaları dün de yapılmı,br. 

Dün yapıfan duruımada maarifin 
verdiği ruhsatiyeler okunmuı, ve du
ruşma ıuçlul .... ın sabıkalan olup ol • 
madığı sorulmak ünre haıka güne bı
rakılmı,tır. 

Altı ay hapis 
5 kilo ipekli kumaş kaçırmakla ma:z. 

nun lsak Gülizar efendi 6 ay hapis 
cezuına ır.ah.kilın edilmiştir. 

Kaçak kAğıt satan kad n 
Üaküdarda oturan Makbule hanım 

kaçak cigara kağıdı salarken yakalan -
~t ve ihtisas mahkemesine vtrilnıiı • 
tı. 

Makbule Hanını 6 ay b- ve 110 
lira para cezasına mahkiim edilmi,ıir. 

·•-----~µ .. 

Matbuat Cemiye
tinde toplantı 

Mesleki meseleler etra
fında hasbihaller yapıldı 

lstanbuldaki bütün muharrirler 
dün Matbuat Cemiyetinde bir toplan
tı yapmlflardır. Bu tpolantıda Matbu 
at umum müdürlüğü mii§a.virlerinden 
Sadri Etem Bey de bulunnıuttur. Sad
ri Etem Bey yeni kundan matbuat u
mum müdürlüğünün vazifelerinden ve 
Türk gazeteci ve muharrirlerine kar .. 
t• vazifelerinden bahsebnit ve gaze .. 
..... ,... · ı ~.-:- 1'ıt n tb,...,t U"1lum müdürlüğün 

den istediği dilediği i~er hakkında 

" • · .. _ 1 .. ur. Saınhni bir surette de .. 
vam eden görüşmede bilhassa gaze .. 
tecilerin ve gazeteciliğin en es.as.!ı me 
seleleri münakaşa edilm.iş ve mühim 
görülen noktalar tesbit edilmitlir. 
Müzakereye paazr günü öğleden ev -
vel gene devam edilecektir. Pazar 
günkü toplantıda serbest muharrirler 
le müelliflerin , ronıancılann, hikiye 
cilerin de bulunması kararlaş.mıştır. 

POLiSTE 

On kilo esrar 
Gece karanlığında vapur

da yakalanan adam 
Evvelki gece Trahyada İngiliz 

ban<'ıralı Bigasos gemi5inde kaçakçı • 
lık yapılmış ve failler yakalanmıştır. 
Vaka §Öyle olmuştur: 

Trabya önlerinde bulunan Bigaros 
vapuruna gece yarısına doğru llya is
mindeki sandalcı gelıniş ve karanlık 
tan istifade ederek gemiye atlamıttır. 
Bu esnada baskın yapan memurlar il. 
yanın üzerinde 1 O kilo esrar bulmuş 
!ardır. Yapılan tahkikatta llya bu ea 
rarı Çepnemeydarunda Numan ismin 
deki ıahıstan aldığını itiraf etmiştir. 
Numan da yakalarunıttır. 

Bundan sonra ayni vapurda araı • 
tırma yaprlmış, taifelerden Ahmedin 
üzerinde 850 gram ipekli kumaş bu
hınm~tur. 

Sokaktı ölUm 
Hakkı Efendi namında bir zat Sir

keciden geçerken üzerine fenalık ge
lerek bayılmıştır. Tedavi için Cerrah
paşa hastahanesine götürülürken yol 
da vefat etmiştir. 

Tutuşan otlar 
Dün saat 12 raddelerinde Haydar 

paıa askeri hastahanesinin arka ci • 
hetindeki ot yığınları tutuşmuş İse de 
oöndürülnıüştür. 

Dökülen şeftaliler 
Sultanhamamından geçmekte olan 

3240 nwnaralı araba sürücüsü Mu • 
zafferin idaresindeki yük arabası sey
yar satıcı T ahsinin tekerlekli 
arabasına çarpmı§ ve teftalileri dö -
külmüştür. Buna muğber olan Tah • 
.sin, arabacı Muzafferin yumnlkla bur
nuna vunnu§ ve yaralanmuına aebep 
olmu§tur. 

Çarpan araba 
Akaarayda tramvay caddeainden 

geçmekte olan Çoban Fatma Hanıma 
4486 numaralı Mahirin idaresindeki 
yük arabası çarpınış, ve kadını yara
lamıştır. Fabna Hanım Haseki Niaa 
haslahaneoine kaldınlmıştır. 

Tutuşan korumlar 
Koskada Cumhuriyet caddesinde 

Haıanpaşa simitçi fırını bacasındaki 
korumlar tutupnuş ise de &Öndürül • 
mÜ§tÜr. 

Bir hırsız şebekesi yakalandı 
Sabık valilerden Aziz Beyin Şiş • 

lideki apartımaruna bıraız girdiği, kıy 
metli eşyalarla gümüı, altın katık ve 
aair mücevherat çaldığı yazılmrttır. 
Evi soyanlar zabıtaca meydana çıka
nlnuttır. Bu civarda bugibi bazı ev • 
!er daha soyulmuş olduğundan yaka
lanan hırsızların bunlarla da alakası 
olup olmadığı tetkik edilmektedir. 

ViLAYETTE 

Toptancı 
Perakendeci 
İtirazlar büyük bir yekun 

tutmaktadır 
8111Zı ve!'gilerden i~tihlô.k vergm a• 

bıvnaaı hakkındaki kanunun muvak • 
kat maddesinin tatbikahndalci toptanc:ı 
işinden çıkan itirazlar tahakkuk mü • 
dürlüğünce tetkik olunmaktadır. 

Birinci tetkikler itiraz edenlerin 
ınıntakalarındaki ı;ubeleri vasııtMÜe 
yaptırılmaktadır. 

itirazlar büyük bir yekün tutmalı: • 
tadır. 

Taltif edilen kaymakamlar 
Eminönü kaymakamı Ekrem, Elma-

lı kaymakamı Saliı.hattin, Çapak9'1r 
kaymakamı Recai, Genç kaymakamı 
Muhtar Beyler taltif edilmişlerdir. 

S inci at yarışı bugün 
Bugün Veliefendide yapılacak yarış

lara yirmi at iştirak edec' k 
Vilayet Baytar Müdürlüğünce tertip ı 

edilmekte olan yazlık at •anıl. rn ın 
beıinciai bugün Veliefendi k~u mahal
linde yaprlacaktır. Bu haftaki ko•.ıla
ra 26 at İ§tİrik edecektir. Yarıılar JU 
tekilde olacaktır: 

BiRiNCi KOŞU 
Salıf kofusu: - Uç ve daha yukarı 

yaştaki haliskan lngiliz at ve kısrakla 
ra mahsustur. Bu koşuya 6 iıtirak ede· 
cektir. · 

ikramiyesi: 255 liradır. Birinciye 
180 lira, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira. 
Duhuliyesi 2,55 liradır. 

Sıklet: Uç yaşındakiler 55 kilo, dört 
ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo ta
§ıyacaklardır. 

1934 senesi zarfında 800 lira kaza
nanlara bet kilo, 1000 lira ve daha 
fazlasını kazananlara sekiz kilo ilive 
edilir. 

Satış fiatı 800 lira ve daha aşağı o
lanlardan beş kilo tenzil edilir. 

Mesafesi: 2,200 metreair. 
iKiNCi KOŞU: - Uç yaşındaki 

yerli, yarımkan Arap ve Haliskan A
rap erkek ve dişj taylara mahsustur. 
Bu koşuya üç at ittirak edecektir. 

ikramiyesi: 255 liradır. Birinciye 
180, ikinciye SS, üçüncüye 20 liradır. 

Duhuliyesi 2,55 liradır. Sıklet 56 ki
lodur. Mesafesi 1.400 metredir. 

UÇUNCU KOŞtı (Handikap): -
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, 

yarnnkan Arap atlarına mahsustur. Bu 
koşuya 7 at iştirak edecektir. 

ikramiyesi: 255 liradır. Birinciye 
180, ikinciye 55, üçüncüye 20 liradır, 

Duhuliyes: 2,55 lırauır. l .~ d . ~si 
2,600 metredir. 

DORDUNCU KOŞU (Handikap) -
Uç yaşındaki yerli, haliskan lngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustur. Bu ko 
ıuya 6 at iştirak edecektir. 

ikramiyesi: 320 lira. Birinciye 245, 
ikinciye 5S, üçüncüye 20 lirad.r Duhu· 
liye 3,20 liradır. Mesafesi, 2000 met
redir. 

DORDUNCU KOŞU: - Dört ve da
ha yukarı yaştaki haliskan Arap at ve 
kısraklara mahsustur. 

ikramiyesi: 320 liradır. Birinciye 
245 lira, ikinciye 55, üçüncüye 20 li
radır. 

Duhuliyesi 3,20 liradır. Sıklet dört 
ya§ındakiler 56 kilo, bet ve daha yu
karı yaştakiler 58 kilo taşıyacaklar
dır. 

Mesafesi 3,500 metredir. 

BELEDiYEDE 

Belediye 
intihabı hazırlığı 

Mahallelerde hanımlar da 
propağanda yapacaklar 

Eyliil içinde yapılacak olan bele
diye intibabah için laz1111 gelen hazır 
!ıklar devam etmektedir. Bu meyan • 
da Cumhuriyet Halk fırkası Alemdar 
nahiye reiai Dr. Ali Rıza Beyin riya
seti altında evvelki aktam Divanyo • 
!undaki Ocaklar merkezinde semt 
ocakları idare heyetlerinin itıirakile 
umumi bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda Nahiye müdürü Fahri B. 
de hazır bulunnıuştur. Verilen karar
lar arasında yirmi beş kadar hanım da 
mahallelerde propaganda faaliyetin • 
de bulunacaklardır. 

Fiat etiketleri 
Her nevi yenecek ve jçecek mad

delere fiat etiketi konubnaaı beledi • 
ye tarafından alakadarlara bir çok 
defalar tebliğ edildiği halde esnaf ha 
la buna riayet etmemektedir. Beledi
ye alakadarlara şiddetli bir emir ve -
rerek bunun kontrol edilmesini ve eti
ekt koymayan esnafa ceza verilmeai ... 
ni bildirmiştir. Dün yapılan bir kon -
trol de lstanbul tarafında 1 O dan faz
la esnafa ceza verilmiştir. 

Tramvay[arın arasından 
geçen otomobiller 

Birçok otomobiller tranıvaylarrn 
aralarından geçnıektedirler. Pek çok 
kaazlara sebebiyet veren bu vaziyet 
Üzerine belediye alakadarlara verdiği 
§iddetli emirde evvelce verilen kara .. 
rın tatbik edilmesini ve derhal ceza 
verilmesini bildirmİ§tir. Dün yapılan 
sıkı bir kontro.lde Üç toför yakalan • 
mı§ ve derahl 25 er lira ceza ahnmıt
tır • 

Pis kıyafetli satıcılar 
Yıkanmadan ve pişirilmeden yene

cek ve satılacak maddeleri latıyan ve 
oatanların pek pis oldukları ve bun • 
lan gören halkın iğrendikleri nazarı 
dikkati celbetmiştir. Belediye; bunun 
menediJmeaini ali.kadarlara emrebnİf 
tir. 

Memurlara odun, kömOr 
Belediye memurların kıtlık ihti • 

yacı için kömür ve odun almıştı. Bun 
ların dağıtılmasına dünden itibaren 
batlanmJJlır. Kömürün kilosu 4,10 
lı:urut ve odunun çekisi 290 kuruıtur. 

OskUdar bakkallarının 
müracaatı 

Üoküdar bakkalları dün Ticaret o
dauna müracaat ederek kapanma aa 
atinden şikayet etmişler ve bütün bak 
kallann ayni saatte kapanmalannın 
teminini rica ebnişlerdir. Ticaret o • 
dası teşebbüıata başlaınıttır. 

Şehrimize gelen Leh gru
punun tefekkUrU 

lstanbulu geznıeğe gelen ve Dil 
kurultayına da iştirak eden Lehli gru 
pu dün memleketlerine dönerlerken 
lstanbul vali ve belediye reisi Muhit
tin Beye tu telgrafı çekmitlerdir: 

''Birkaç gündenberi, sevdiğimiz 
Türkiyede bulunmaktayız. Her taraf 
ta gördüğüınüz misafirperverlikten 
dolayı son derece memnunuz. Hakkı ... 
mızda ibzal buyrulan her türlü leahi
)i.t ve muavenetten dolayı grup namı 
na zatı devletlerine aaıniınane tetek
küratımı takdim ederim efendim. 

Polonya grup şefi Mçuski 

Köylü kıyafetinde dolaşan 
satıcılar 

lstanbulun iılek yerlerinde aon 
günlerde garip bazı dolandırıcılık va 
kaları olmaktadır. O da tudur : Bir 
çok kadın ve erkekler köylü kıyafeti 
ile köte baılarrnda durmakta ve elle
rine aldıkları tahta kutularda yağ, 
peynir satmaktadırlar. Gayet güzel 
köylü taklidi de yapan bu açık~özler 
balkı iğfal ederek karrşık ve pıyaaa
da hiç bir kıymeti olmayan yağları ve 
peynirleri pahalı olarak satmaktadır· 
Jar. lstanbul belediyeıi bu vaziyetten 
haberdar olmuş ve bu kahil köylü kı 
yafeti ile dolaşan satıcıları yakalama 
ia başlamıştır. Şimdiye kadar bu salı 
crlardan bet tanesi yakalannıııtır. 

Bir yıllık tamimler 
lstanbul belediyeıinin 1933 yılı 

içinde verdiği emirler ve tamimJer ~ir 
kitap halinde neıredilmiş ve beledıye 
nin bütün ıubelerine dağıtılmııtır. 

Fransaya giden muallim 
ve izcilerimiz döndüler 

Galatasaray lisesi müdürü Behçet 
Beyin rei•liği altında Fransaya gitmiş 
olan muallimler ve izcilerden mürek -
kep heyet dün sabah Providence va
purile Marsilyadan ,ehrimize gelmişler 
ve nhtımda arkadaşları tarafından kar
şılanmışlardır. 

Muallimlerimiz Fransada re5mİ ve 
hususi miiesseselerden büyük bir hüs
nü kabul görmüşlerdir. Ekserisi Fran
sız lisanına vakıf olan mualJimlerimiz 
Fransadaki meslektaılarile de tanış • 
mışlardır. 

Muallimler 15 gün Pariste kalmıı
lar ve oradan Lion, Aix ve Marsilyaya 
uğramışlar ve dost Fransadan gördük • 
leri samimi hüsnü kabule kartı min • 
nettarlık hissi besliyerek lstanbula dön· 
mü,lerdir. 

j!ünü --~ -, 

J'I 

Tenkit edeb imek ... 
M. Hitler 19 Ağustos reyiiimın

Jan sonra, bütün Almanyanın hfi
k;mi mutlakı oldu. Kimse artık 
Führer'in, Alman milletinin umu
mi rızası olmadan bu mevkii i,gal 
ettiğini iddia edemez. 

Yalnız şu var ki Nasyonal Sos
yalistlerin lideri, 1933 Teşrinisani
sinde yapılan reyiiimda, reye işti
rak edenlerin yüzde 93,4 ü tarafın
dan tasdik edildiği halde dokuz. 
ay zarfında mühim bir gerileme 
kaydetmiş ve bu mikdar için yüz.
de 4,7 kişi "hayır!" dediği halde 
bu tteler yüzde 10,l kişi "hayır!" 
demistir. 

B,; fQYanı dikkat bir gerileme
dir. Reyiiim ne şekil altınıda yapıl
mış olursa olsun bu idareden yüz.
de 10 gayri memnun bulunduğu
nun iliin edilmesi Almanyayı ida
re edenleri telaşa düşürmüştür. 

Çünkü reyiiim Hitler Almanya
ıının nabzıdır. Ve nabzında biraz 
düşkünlük vardır. Bu nabzını kuv
vetlendirmek İçin bünyeye zerke
dilen propaganda "zeyti kiiluri" 
fazla bir tesir göstermemiştir. 

Bu münasebetle gazetelerde M. 
Hitler'in sağ kolu mesabesinde o
lan Alman Hava Nazırı M. Göring 
İn bir beyanatını okuduk. Nazır: 
"- Müntehiplerin yüzde onu • 

nun hayır demesi bizi endişeye 
düşüremez.. Bittabi bu hattı hare
ketlerinin sebeplerini arastıraca • 
ğız,, dedikten sonra gayri 'memnun 
ları üç kısma ayırıyor ve: "Biz 
açık ve samimi tenkit iatiyoruz. 
Fakat tenkitler daha iyisini yap -
mağa muktedir olanlar tarafından 
yapılmalıdır.,, diye bir mütalea ser 
dediyor. 

Görülüyor ki Hitler Almanya • 
ıını müthiş bir teliiş almıftır. 66 
milyon Almanı, idare mesuliyetini 
Üzerlerine alanlar, her ne bahası. 
na olursa olsun bu yüzde onu or
tadan kaldırmağa azmetmişlerdir. 

M. Göring'in tenkide müsaade 
eden sözlerine istinaden denebi • 
lir ki Almanyada tenkit yoktur. 
Çünkü kim bu şerait dahilinde 
"ben daha İyi yaparım!,, diye or
taya çıkabilir? 

Tenkidi muhakkak daha iyisini 
yapabilen adamlar mı yapmalı -
dır? ... 

Her sahada, edebiyatta, musiki
de, tiyatroda olduğu gibi siyasette 
de münekkit daima herhangi bir 
eaeri vücude getirebilecek kabili -
yette olan adamlardan değil, an
layan adamlardan yetişir. 

Ömrümde ben bir tiyatro eseri 
yazmadım. Fakat fena bir eserin 
kusurlarını görebilirim ve bunları 
kaydederim. Sesim aleliide bir ~ar
kı söylemeğe bile müsait değildir. 
Fakat herhangi fena bir tenoru 
dinlemeğe tahammül edemem ..• 
Ve kusurlarını anlarım. 

Hülôs a olarak denilebilir ki 
münekkit dayak yemeden dayak 
atmak İsteyen bir İnsandır. 

Bir idarenin kusurlarını görmek 
için muhakkak o idareyi ele al -
mak liizım değildir. Görmek ve an 
lamakla bu mümkün olur. Saatin 
ileri veya geri gittiğini bilmek için 
muhakkak saatçi olmam lazım de
ğildir. Bunu bir kontrolle görur ve 
saatçiye veririm ... O saatçi becere
mezse başka saatçi ararım. Saatçi 
yalnız söylediklerime dikkat etme 
lidir. 

Bir dostum dişçide dişini dol • 
durtuyormuş. Bir aralık di~çi fena 
bir hareket yapmış, yanlış bir iilet 
kullanmış; dostum: 

- Aman dikkat! demiş. 

Dişçi k12mış: 
- Ehhh! Jemi,, benim i'ime 

karışma! ... 
Dostum derhal cevap vermiş! 
- Ben senin işine karışmam 

amma, kala benim! •.• 
Almanyayı idare edenler de 

böyle diyor: 
- Siz biz.im işimize karışma • 

yın! 

Fakat gayri memnunlar da ce • 
vap VeTiyor: 

- iyi amma kala bizim! •• 
MümtuFAIK 

Gülcemalle İzmir sey ..ı l ati 
Türkiye Turing n Otomobi Klö • 

bünden: 
26 Ağustosta açılacak ol • n iz.mir 

panayınnı ve lzmiri ziyaret için pek 
müsait bir fırsat hazırlanmış,tır. Gül .. 
cemal vapunı Ağustosun 25 İnci cu • 
martesi günü ıaat 11 de lstanbuldan 
hareket ve 29 eğustos çarşamba n-ü -
nü limanımıza avdet ve muvasalat e• 
decektir. Birinci mevki yemekli ola ... 
rak gidipgelme 26 ikinci mevki yemek 
siz 16 liradır. Arzu edenler vapurda 
kalabileceklerdir. Muhterem azamızı 
bu fırsattan istifadeye davet eyl.,.riz. 

5388 
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kadar Sarre meseleıi dünya efkarını Vani efendi •• 
i§gal edecektir. Filhakika araya mü· 
racaat günü yaklaıtıkc;a asabiyet te 
artıyor. Sarre beynelmilel bir komis
yon tarafından idare ediliyıır. Araya 
müracaat ta beynelmilel bir heyetin 
müralcabesi altında yapılacaktır. Bu 
beynelmilel heyetler vazifelerini çok 
ciddi almı~Jar, irB.ya müracaatin ıer
beıt yapılmasını temine çalıııyorlar. 

H indenburg'un ölümü ile bo§alan 
Cumhurrcisliği makamının Başvekil • 
Jik ile beraber Hitler'in 1ah11nda bir
le~meai için g-?çen pazar gÜJ\Ü yapılan 
&riya müracaat yüzde dokJan ekaeri
yetle Hitler'in lehine tecelli etti. Re • 
ye iştirak eden kı.·k küsur milyon rey 
sahibinin otuz sekiz milyonu Hitler'e 
dört milyon kadarı da aleyhe rey ver
diler. Hitler'in Cumhurreiıliğini ka· 
nunlaştırmak için daha çok az rey ~i: 
fayet edecek iken, vüzde dokıan gıbı 
büyük bir ekseriyetin yabancı mem: 
leketlcrde ve bilhassa Franıa'da dedı
kodu me,,.·7uu olmasına sebep şudur: 
Hitler bundan evvel yapıl-n bir İnti
hapta daha çok rey almıştı. Şimdi bu 
rey nisbetinin mahsüs miktarda azal
ması Hitler Fırkasının 30 haziran ha
diselerind,.n sonra zayıflamıya ba§la
dığma delalet ediyo,r. Şunu da unut
mamak lazımdır ki Almanya'da Hit
ler tarafından yapılan intihaplar, esa
sen intihaptan evvel emrivAki ile ta .. 
ayyÜn eden bir vaziyet hakkında ka
rar v~rmek için 8.r.iya müraca.at de
ğil, fırkanın kuvvetini dünyaya göı
l~rmek maksadile ya11ılan b:r nüma
yiştir. Çiinkü Hitler geçen pazar gün
kü i.r&ya müraena tten evvel de Cum· 
hu""reİ!liği vazifesini yapmağa ba~)a .. 
ffilf ve fcırzımuha.} 8ri'\.va mÜri\C:l8t 
all'yhe bir netice verseydi, Hitler Cum
hurreiıliğini terketmiye-cekti. 

Esasen Almanya'daki Milli Sosyalist 
F1rkasının &riya müracaatindeki 
ınımtıksızlı>< şu noktadadır ki bu fırka 
demokra~iye hiç bir kıymet vermez. 
Araya müracaat ile hıç bir meselenin 
h lled:lemi• eceğine kanidir. O halde 
pazar gün'cii iri.ya m..i.racaat bir me· 
sele halletmek değil, sırf bir nümayiş
ten ibaret o~mak gerektir ki geçen de .. 
fa yapılan intihal:-attaki daha parlak 
netice kar~ı~nnda çen pazar günkü 
neticenin aönük olduğuna şüphe yok .. 
tur. 

* · ... 
Hinden!Jurg'un vaaiyetnamesi: 

Geçen .,azar günkü İntihapta eski 
Cumhurreisi Hindenb1.1rg'un vasiyetna· 
mesi de müh;m bir rol oynamıştır. 
Milli Sosyalist Frrkası, ya§lı Mare§&· 
]in ölümünden sağ olduğu zan1andan 
:r.iyade istifade etmesini bilmiştir. Hin
denburg'un öli!münden sonra bir va .. 
ı.iyetnameden bahıedilmiş, fakat böy
lu bir vasiyetname olduğu Propag~n· 
da r.ezareÜ tarafından tekzip edilmişti. 
Tekzjpten sonrd. vasiyetname resmen 
ne§redilmiştir. 11 mayıs 1934 tarihli 
olan bu vasiyetnamenin dikkate değer 
olan noktası, Hindenburg'un Alman
ya'yı Hitler'e terketmesidir. Hinden • 
bu<g vaaiyetnamesine 1920 senesinde 
0 Hayatrm,. Ünvanile neşrettiği bir 
eserden aldığı parçalar1a başlıyor. 
MağlUbiyet Üze~ ine Almanya'n;.n me .. 
yus oldun.unu, AlmaT\ tarihinin böyle 
meyttsiyete ma!ıal olmadığına deJB.Jet 
edecek rnisi\llerle dolu olC:.,ğunu yaz
dıktan •onra bu meyusiyet içinde ku
rulan We:.mar devlet ıiatemin.in hiç te 
Almanya'nın ihtiyacına ve Alman mil· 
\etinin karakterine uygun olmadığını 
yazıyor. Orduyu sena ediyor. Alman· 
ya'nın büyüklüğü imparatorluğun ih
yasında o'duğunu söylüyor. Bu sözler 
müphemdjr. Hir.denburg'un bu sözleı· .. 
den kasti hükümdarlığın iadesi mi, 
yok•a <'ski Alman topraklarının tekrar 
bir cııraya getirilmesi mi olduğu iyice 
anlasılmıyor. Bur.unla beraber, Al· 
man.Ya'yı HitJ'--..r'e terkeden kıırm ki.fi 
derecede vdzıhtı.ı.. Hitler'den ''Başve· 
kiıim Adc.lf Hitler,, diye bahseden 
Hi-ıder>burg, lider:n Alman milli vah
c!et hareketine olan yardımından ş'ik
ranJa bahscttiktt!n sonra kendisine ha· 
l~f olabileceğ;ni ima ediyor. 

E..ı vuiyetnnmenin hükümdarlık 
' 1_kındaki fıkrala!"ı çıkanlmıyarak 
neşri epeyce dedikodu}PU mucip ol· 
nlUştı·~. Şu al soruluyor: Acaba 
Lfitlo- de hü ... _.ndarlığın ihyası hak
kınci" ayni k' naatte midir? Her hal
Je Milli So•ya\iıt Fırkaaının ,imdilik 
Löyle bir ,ey düşünmediği muhakkak-
txr. . . .. 

Sarre Meselesi: 

Gelecek senenin ilk ayında yapıla· 

Diğer taraftan Almanlar da kendi 
memleketlerinde çok mütekamil olan 
propaganda uıUllerile iri.ya mürac.a .. 
at Üzerine müeııir olmıya çalıtıyor
lar. Sarre hakiki bir entrika merkezi 
olmuşlur. Her iki taraf ta her vasıta
dan istifade etmeğe çalı§ıyor. Alman 
aleyhtarları katolikler ve İ§çiler ara
sında tahrikat yapmaktadırlar. Alman 
HükUmetinin katolik1er i1e ara•ı ivi 
olmadığı için bu vaziyetten istifade et
meyi dii§ünüyorlar. Filhakika nüfusu
nun yüzde yetmişi mütaassıp katolik 
olan bu rııntakada din meselesi bir 
rol dynıyabilir. 

iki ateş arasında kalan beynelmilel 
Sarre ! dare heyeti, hafta arası, Millet
ler Cemiyetine müracaat ederek po~is 
ve zabıta kuvvetinin iki bin miktarın
da artırılmasını istemi"tir. } ı ' ün 
SaJTe mıntakasının polis kuvveti bin 
kişiden ibarettir. idare heyetine göre 
bu polis kuvveti hem Almanların pro
pagandası altında Milli Sosyalistlere 
meyletmiş ve bitaraf olmadığı için 
kendisinden beklenilen vazifeyi yapa· 
mıyor. Hem de kafi değildir. ll 'n • -
aleyh Sarre komisyonu, lsviçre ve Lük
ıenburg gibi almanca konuşan bi taraf 
memleketlerden iki bin kadar polis 
memuru altl"'.maıını tavıiye etmekte .. 
dir. 

Bu teklif bir taraftan Almanya' da, 
diğer taraftan da Sarre mıntakasında 
itirazlara hedef olmuştur. Neticenin 
ne olacağı ınalüm değildir. Fakat ka
nunusani.nin ilk yarımında Ari.ya mü
racAtıt yapr1ıncıya kadar bu nevi hi.di .. 
selcri beklemek lazımdır. 

• * 
Floransa Mülakatı: 

Yeni Avu•turya Başvekili Schusch
nigg eski Başvekil Dollfuss'un takip 
ettiği yolda yürüyor. Avusturyada tu
tnnabilmek için ltalya'dan kuvvet al
mağa karar vermistir. Schuschnigg 
ltalya'ya gid.,rek Floransa'da Italya 
Baıvekili Muuo1ini ile cröriislT'n .. .. ;;.,. 
Mülaka~tan •onra nefredilen bir teb
li~de yeni bir mukavele İm7.alanmadı. 
{!ı. hatta yeni bir vaziye.. m / n :ı 
gelmediği bildirilmektedir ki bu, dağ
rudur. Dollfuss tarafından imzlanan 
Roma protokolünün hükümleri ltalya 
ile Avusturya arasındaki münasebet .. 
]erin niz1mı olarak kalacaktır. 

Her halde halya Avu•IU<ya'nın is
tiklalini müdafaaya azmetmiştir. 25 
temmuz hadiseleri üzerine 1 tal ya as
kerlerinin Brenner geçidi \:zerinde 
toplanmaları da bunun fili delilidir. 
AnC'ak bu jgtikli1in muhafaza5m'l yar
dım edecek tedbir olmak üzere düşü
nü1en hükümdarlı&tn iadesi nese1esi 
büyiik karışıklıklara sebep olabilir. 
Dollfus. sağken Hapsburg Hanedanı
nın iader.ine mi.ni olmuıtu. Şimdi 
Schııschnigg'in bu fikre temayül etti
ği söyleniyor. Starhemberg de geçen 
hafta kendisine sorulan bir suale kar
tı Kaçamaklı bir cevap vermiştir. Bu 
hanedanın viriai olan Ott<Ynun aon 
zamanlardaki faaliyeti de nazarıdik
kati celbediyor. Bu rivayet o kadar al
mış yiırümüştür ki Baıvekil Schusch • 
nigg, Mussolini i1c müki.lemeıinden 
sonra imparatoriçe Zita'yı ziyaret e .. 
deceğ'ni tekz;p etmek lüzumunu his
ıcbniştir. 

Hapsburg Hanedanının iadeaine Kü .. 
çük itilaf mani o.mağa karar vermiş
tir. Bu noktada A1many~ da Kw.k 
itilaf ile beraberdir. Küçük ltilaftan 
ayrılamıyacağı için Fransa da mecbu
ri olarak Hapsburg'ların iadesine yaı -
dım edemez. Bu kadar siyasi engeller 
kartısında ltalya'nın böyle bir teşeb
büse yardım edeceği şüpheli olmakla 
beraber, ansızın yapılacak bir emri -
vakiden korkulmaktadır. Her halde 
Avusturya Avrupanın sulh ve müsale
met bakımından en tehlikeli bir mem-
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- Türk ordusu mürk ordusu! 
Koca Osmanlılığı ne yapıyorsun 
h~nım? 

-'- Y • vrum ! Bu çocuk .• 
- Masalı biliyoruz dedik ya. Bir 

denbire mütareke olmut ta, yollar 
ka..,,.mmı< ta, oğlun Viyanada kal
.nıt ta, bu çoc.uk Şehit oğlu imit te, 
bilmem nereden bulmuf getirmit 
te .. Şimdi onu bir yere yerlettire
limnıi' ! Hanım, hanım! bizim bot 
yerim· z olsa kendi fırka efradımı
zı yer!e,tiririz. 

- B.~niın oğlum da fırkası ile 
lıii<"uın ederken yaralandt ya. 
Odanın içindekiler sesli sesli 

güldüler. 
- San .. si.ıyledik hanım! Oğ\u

mm bu<agını biz kestirmedik. Ona 
hii}iik devletlerle muharebet et 
diy~n bi-ı: clcgiliz. 

-- Devl-.ı "mri, ne yapsın? 
-- O :İrvlt>t bu devlet değildir, 

ıwladm mı? .Şimdi devir değişti. 
·- Aniafılan bu<:iinkü devlet siz

lcra:iııi ı?: 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
--- Senin canın hapishane isti

yor. 
- Beni bari Vali beyin yanıı.a ... 

-Vali beyefendinin yanında 
şimdi itilaf devletlerinin konsolos
ları var. Kimseyi kabu letmez. 

Genç ve bir bacağı kesik zabi
tin temiz siyah çarşaflı, peııbe ıbe
ya>: yüzlü, kibar ve ihtiyar anası 
içini çekerek, ba,ını salhyarak dı
şarıya çıktı. 

Sansaros kapının önünde bekli
yordu. 

-Gel oğlum! Biz hep yanlı, ka
pılar çalmışız. Bugünkü devlet ha,. 
ka devletmit. Böyle feylere bak
m..ı.zmış. 

Şi,.esi türkçe olmıyan bir polis 
kızgın kızgın haykırdı: 

- Pis pis söylenip durma koca
karı. 

Bö_yle sözlerin binde birini itit
ınemı. olan ihtiyar kadın itidalini 
kaybetti. Kalabahğt gözü görmedi: 

- Sen bu devletin polisi misin ? 
- Ne sandın çaçaron! 

Vaniköyünün sırtını verdiii ye
§İl kor'Uya doğru ağır ağır tırmanı· 
yorduk. 

Arkadaşım, adım başına durup 
iki yanına bakınıyor: 

- Ne güzel ••• ne güzel •.. diye 
el çırpıyordu. 

Korunun en tepesine çıkıp ta 
bütün lstanbulu ayaklarımızın al· 
tında serilmiş bulunca bütün yor • 
gunluğumuz geçti. Arkada bıraktı
ğımız yolu sanki yürüyerek değil, 
uçarak gelmiştik. 

Karşılıklı birer sigara yakıp oya 
ile işlenmişe benziyen boğaz kıyıla
rına daldık. 

Arkadaşım, bir aralık başı dön
müş gibi koluma yaslandı: 

- Hiçbir içki beni bu kadar Ş!?n
lendiremezdi. Sevincimden içim i
çime sığmayor! Yalnız, bir düşün
ce canımı aıkıyor: güzel yaz ayla
nnın sonuna yaklaştık! 

- Şimdiden onu düşünme, daho 
önümüzde bir ay var ••• 

Böyle dereden tepeden b~raz da
ha konuştuktan sonra bana sordu: 

- Vaniköyünü kuran kimdfr, 
biliyor musıın? 

- Biliyorum dedim, uki sarık
lılardan, V ani Elendi adında biri 
imiş ... Unutmadımstı ölümü için 
şunu düşürmü1ler: 

"Dediler kürsüye Viiri Efendi 
çıktı cennette!,, 
Arkadaşım gülümaedi: 
- V ani Efendi bizi görse kıska

nırdı. 

- Neden? 
- Şut>un için ki onun uçmak 

(1) ta çıkabildiği yere biz ölmeden 
çıkmış olduk. Daha ne isteriz! .. 

M. SALA.HADDiN 

(!) Uçmak • Cennet. 

lekeli olduğuna şüphe yoktuı.·. 
* * • 

Ru5 • Japon lhtiliifı: 

Şarki Çin ıimendiferleri~~e Sovyet 
Rusyanın hissesini satmak ıç.n Y•prlan 
pazarlık müzakereleri hat bir safhaya 
girdi. Malumdur ki Mnçurya'da Ja -
ponya tarafından yapılan hareketin 
muvaffak olması üzerine bu timendi -
ferler Rusya için askeri kıymetini 
kaybettiğinden Sovyetler bunları 
Mançukc HükUınetine aalmıya lıarar 
vermitlerdi. llk İl,teni:en fiatin altmıı 
milyon lngiliz liraaı olduğu aöyl.,niyor
du. Fakllt Mançurya'nın i~galirun da
imi olacağı anlatılınca, fiat düştü. 
Sovyet Hükümeti yirmi beş milyon ln
giliz lira"' istedi. Japonlar beş milyon 
teklif ettiler. Pazarlık uymayınca Ja
ponlar timendiferin itlemesini müşkül
leştirecek bir takım itle• yapmıya ba~
ladılar. Simendifer iıletmek karlı bir 
İ§ olmaktan çıktı ve fiat tabii düştü. 
Sovyet Hükumeti fiati yirmi milyona 
indirmişse de hali pazarlık bitmemİ§· 
tir. 

Puarlık z5.hiren Mnçukc.. Hükıime· 
ti ile Sovyet Hükumeti ara•ında olu
yor ve Japonlar da mutavauıtlık yapı
yor. Hakikatte Mançuko Hüku· 
meti de Juponya demektir. Şim
di pazarlrk uymadığı takdirde Ja
ponya mutavaısıtlrk roliinden çekile· 
ceğini bildirmiştir. O zaman Mançuko 
Hükıimeti de timendiferleri ırrf ticari 
b;r müesaeae telakki ede....,k Mançuko 
kanunlarına til,i tutacağını ilan etmiş· 
tir. Bu tehdidin arkasındaki mana an
laşılıyor. Ya ,imendiferleri istediğimiz 
fiate veriniz. Yahut ta bunları i§letmi
yeceğiz. Sovyet Rusya İç-in timendifer
ler siyasi ve askeri kıymetini kaybol • 
mi~tir. Ticaret kıymetini de kayUettikten 

- Oğlumun kesilen bacağı ile 
bu çocuğun babasının dökülen ka
ni hepinizin gözünüze dizinize 
dursun ! 

Şivesi türkçe olmıyan polis, ti· 
veleri türkçe olmıyan başka arka
daşları ile bir olup kadını tevkif 
etmek istediler . 
Odasında bir dütman mülazi

mine dalkavukluk etmekle meşgul 
Qlan vali, dıtardaki gürültüyü du
yunca ödü patladı. Kuvayi milliye· 
ciler hükumeti basıp kendisini par
çalayacaklar sanmıttı. Hemen zi
le bastı. Bu zil bir imdat parulası 
idi. Sağdaki soldaki kapılardan bir 
kaç kifi içeriye dalıverdiler. Şive
leri türkçe olmıyan bu adamlar bir 
ağızdan: 

- Hazırız efendim! Diye bir te
menna ettiler. 

- Dıtarda bir gürültü var, ne 
dir o? 

- Bir ihtiyar kadın söylenip du
ruyor. 

-Bıraksınlar! Sırası mı ya? 
Baksanız! yanımda kim var? Tatlı
ya bağlasınlar. 

Valinin muhafızları hep ıberaber 
sofaya çıktılar. Bu sefii ve namus
suz vali, ömründe, bilmiyerek bir 
hayır itlemi,ti. Bıraksınlar, tatlıya 
bağlasınlar emrini alanlar ihtiyar, 
zabit anasile 'ehit oi!lu Sansarı>n~ 

KULAK. ·a·I wm 11ıııaı-aa~"' • • 
Koca!.. 

Arkadaslardan Faik Güneri'nin 
nikiihı kıy~lacaktı. Salonda bir çok 
davetliler toplan'Flışlardı. Faik, ar
kasında siyah elbise, ayağında ru· 
gan kunduralaı·, merdiven ba,ında 
gelenleri karşılıyo.-du. 

Koruna girerek kulağına fısılda
dım: 

- Azizim, Fa~k ... Dakikalannın 
k - • b·11 ıymetını ı ... 

Ne demek istediğimi, teliiş ara-
1<1nda, pek anlamadı. Biraz aonra, 
onu gene gördüm ve tekrar l..ulağı
na iğilerek: 

- Dakikalarmın kıymetini bil! 
Diye lı•ıldadım • 

Bu sefer sordu: 
- Ne demek iat>"yorsun? 
Güldüm: 
- Hayatta genç olarak ancak 

beş on dakika daha yaşayabilecek
• 1 

aın ... 
Anlamadı: 
- Ne gibi? 
- Düşünsen e, c!edim, nikiihın 

kıyılır kıyılmaz, sana "koca,, diye
cekler! 

insan, yirmi y~ında da koca ol, 
::a, gene kocamış bir adam sayılır ••. 

Kulak MiSAFiRi 

TURKIYE lŞ BANKASI 
İstanbul •;;.ılıcsmJen : 
Bankamızın onuncn kuruima .sene· 

•İ gününü takip eden 27 Ağuıtos 934 
pazartesi günü merke..z ve bilUmum şu .. 
belerimizin kapalı bulunduğunu muh • 
terem a1ikadarlannuza arzeylet'İZ. 

1.\-1 1 ESSIF BiR iRTiHAL 
Büyük doktorlorımızdan Seyri Sefain 

baş doktoru Bahriye kaymakamlığır.Jan 
mütekait Doktoı· Ali Dervİ§ Bey vefat 
etmiştir. Cenazesi bugünkü cuma günü 
ıaat ikide Osmanbeyde Niğar sokak Ni
ğar apartnnarundan kaldrrılarak Feri
köy mezarında defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

sonra bu me..-le Üzerinde durmakta 
hır fayda yok gibi görünüyor. 

••• 
Amerika'nın lktısadi Kalkınmc.sı 

Amerika Cumhurreisi Roo•evelt 
iktısadi kalkınma tedbirlerinin tatbiki
ne devam ediyor. Fakat bunların .şiı· 
mUl ve mfin.ı.sı henüz sarih surette an• 
l&§ılamdıtı gibi, beklenilen neticeleri 
verdiği de anıa,ılmıyor. Sanayii iki iş· 
çi yerine üç i~i kullanmıya icbar e;. 
mek sl!J"etile işsizlerin miktarı azaltıl
mııtı. Şimdi de kuraklık dolayıs.ile zi. 
nat mabıullerinin fiati azıcık yükse). 
d". Kuraklık gibi bir feli.ketin iktua
di kalkınmaya yardım etmesi yeni za
ma'1 iktıaadiyatınm garabetlerinden • 
dir. 

Diğer taraftan yeni bir tedbir olmak 
Üzere gümüş millileştinlıniştir. Elle· 
rinde gümü, bulunan Amerikalılar bu 
madeni beher Avms'ı (Ovnce) 
yanm Sent mukabilinde dev• 
lete teslim edeceklerdir. Bu • 
nun bir iktisadi kalkınma tedbirin
den ziyade te§rİnisanidc yapılac~k O• 

lan intihabat manevrası olduğu söyle
niyor. Filhakika iki ay •onra Meb'uaan 
Meclisinin bütün azaları ve Ayi.n 1\-lec· 
tisi azalarının da üçte biri için İntiha
bat yapılacaktır. Roosevelt bu intiha• 
batta fırka liderinden ziyade milli li
der rolünü oynamak istiyor. Bu maiı:
ao.tla olacaktır ki kendi fırkuınm nam• 
zctlerine kar§ı bir kaç n'uhalefet na.m
zedine yardım ebneğe karar vermİ'\ -
tir. Acaba Amerika Cumhurreisi, iktı
ıadi kalkmm.a tecrüueıinden sonra 
Amerika'nın politika hayatında da bir 
inkılap mı yapmayı dii§ünüyor. Belki 
de t-imdi takip ettiği siyaset iki sene 
aonraki Cumhurreisi intihabatı için bir 
hazırlıktır. 

"Ahmet ŞUKRtJ 

bıraktılar. 
Kadın ağhy.>rdu. Fakat b<ı ağla

Yit ne gözlerinden ne dudakların· 
dan belli olmıyordu. Çünkü rephe
de bacağı kesilen genç bir ;,:.~bitin 
aDMı idi. Çünkü böyle analann 
hepsi de böyle ağlarlar. Göz yatları
nı içlerine akıtırlar, kan kusarlar
da kızılcık hotafıdır derler. Bu 
anaların ve bu Sansarosların sayı· 
um, her 'eyini bilen Allah bile bil
mez. 

....... ihtiyar kadın, Ulucamiin 
köşesinden saparken oğlunun ah
baplarından birine raıtgeldi. DeI:
kanlrnın bir tey söylemesine mey
dan vermeden: 

- Oğlum! dedi. Sen Kuvayi mil-
liyeden misin ? 

Sivil gezen yüzb&fı.: 
- Anne! dedi. Yavaş söyle. 
- Anladım •• Öyleyse sana aöyli -

yeyim: Bu murdar, bu lef, bu sa
tılmıf devleti çabuk yıkınız! 

Bacağı kesik zabitin yüreği ya. 
ralanmıf anası batka bir fey söyle· 
meden hisara doğru yürüdü. 

Sivil zabit bu hiddetin sebebini 
evde öğrenmek için ihtiyar anayı 
takip etti. Sansaros önden, koşarca
sına yürüyordu, çünkü evden çı. 
karken sevgili Hakhıını doyurma. 
mıftı. 

Ba1k11ız kalan Sanaaros büıbü-

--- -~ 

HAYALET 
Usulcacık perdeleri indirdi. Lam 

bayı yaktı ve kö,ede gölgeye gö • 
nıülmüş eski bir koltuğa yaslandı. 
Gözlerinde gittikçe derinlefen, ko
yulaşan bir karanlrk var. Kirpikleri 
ıslanmı,, dudaldart titriyor· 

Annesi öleli bugünle tam üç gün 
oluyor. Daha bu ai<~am biraz ken
dine gelmiş gibi. Bu üç gün nasıl 
geçt:? Kendisi c;e bilmiyor. Pen
cerenin pervazına dnyadığı koluna 
yüzünü dayamış üç gün üç gece hıç 
kırmıştı. Komşular ona: 

- Kızım, ö!enle ölünmez. Ana 
tk!mseyc baki değil, dediler. Te • 
selli ettiler. 

Fakat Cemile kadar, hl\yatta tek 
başına kalmı' olmanın ne demek 
olduğunu kimse anlıyamazdı. O -
nu :,ütün komşular yanlarına al -
mak, koca evde yapayalnız bırak
mamak istediler. 

- Ne de olsa İnsan koca berha
nede yalnız başına korkar vallahi. 
Zaman kötü. Hırlısı var. HırMzı 
var. 

Cemileyi bir gece bile misafir e
demediler. Hafza Hanım, kız 
korkmasın diye ilk gece onunla 
kalmak istedi. Cemile razı olm dı. 

- A k.z, vallahi hakkında dedi
kodu yaparla.r. Çocukluk ebne, de
diler. Dinlemedi. 

Ne olacaktı? Bu bö) 'e devam e
demez. Onu bir an evvel evlendir-

• mek lazımdı. Rahmetli annesi bu 
evlenme itim: gerçi pek kızardı a
ma, artık bu da böyle bekar kala
mazdı ya. 

Cemile, bu,ılara kulak bile as
mıyordu. Annesinin izdivaç aley
hindeki ıcr<ı.r! •. rı üzerine Cemile 
de böyle annesinin tabutu ark.:.sın
dan hemen evi.:!lemezdi. 

- B<'n yalnr.ı:lığı severim, diyor 
başka bir şe.v demiyoı·du. 

işte bu üçü'!cÜ gece. Usuk.acık 
perdeleri inc::rdi. Lambayı yaktı. 
Ve köşede P,"ii.,:eye gömülmü~ eski 
bir koltuğa çöl";: 

Kirpikleri n "'"'1.!i idi. 
Cemile hırsız:l:ın korkmazdı. 

Cinden periden korkı..ıazdı. .ı(ü • 
çük yaştan h .. ~i korku nedir bil • 
medi. Bunur.la beraber oda kapısı· 
nı kilitlemeden oturmazdı. 
Lambanın fitili uzadı. Şişe is • 

lendi. Oda •ittikçe lotlanch. Ce
m :lenin gözkl\pakları ka, andı. U
yuya kalmıftL Birden bire içine 
bir ürperme g~ldi· Gözlerin: ar,tı. 
Karfısındn uzun beyaz entarili '.lir 
genç kız ellerini ona doğru uzat • 
mıf, yaklaşıyc.-clu. Evvelii ürker 
gibi oldv. Sc.nra l,endisini topladı. 

- Kimsiniz? dedi. 
- Y abanc.ı değ:Iim. Sana her • 

kesten yakınım 
Y & ' la~tı, •adarım oktamağa 

h~ladı. 
- Ben &tc .i 1 b.emşirenim, dedi. 
Cemile fü p ... J;. 
- Hemşıı·'"m .ııi? 
- Evet. Reı ··~ni teselli için gt.ı· 

dirn. Anala" ..,, ' bir değil ıuna, a
na baba bir kı;;-. .tardetiııoen daha 
ileriy:m. 

Cemilenin birdım aklına geldi. 
Bu kız oday- •• ~ıl girdi? Yerin • 
den f,rladı. J<Fµ.~·a baktı. Ka..,, ki
litli ıdi. 

Cemile dc..ıl kııldı. 
- içeriye na•tl girdiniz? Kapı 

kilitli değil mi idi? 
Yabancı c.e.-ı!p V(IM)edi. 
Cemile oturdu. Hıçkırmağa baş-

tün ser5erile;nıişti. Hele Zehra ab
lanın eli ayağ: prangalanıp Girit 
zınd,mına rürıi:Clendikten sonra, 
dağ rüzgarları kadar b!\~rbot kal
mıftı. 

Büyük hanrnı onu (Bizim meg
tep) e yerlettiı·mişti. (Bizim mek· 
tep) hususi bir mekLepti. Zehra ab 
la adında bir mualliru açmıftı. San
saııohun nüfus kağıdı, hüviyetini 
gösterebilecek hiç bir vesikası ol
madığı için mektebe talebe olarak 
alınmamıştı. Sabahları gelip ak. 
tamları eve gidecek. Mektepte bu
lundui;u zamanlar alt kattaki bod
rumda derslere çahttırılacak, so • 
ranlara da kapıcının yamagı dene
cek .•• 

Fakat bu çok sürmedi. Bizim 
mektep Bursa mıntakasında kalan 
gizli milli mücadelecilerin yuva31 
idi. Orada toplanırlar, Ankara ile 
oradan yazıtırlardı. istila kuvvetle
ri bunu şöyle böyle haber almıtlar 
ve Zehra abla aleyhine deliller top
lamışlar, ve bir gün kızcağızı yaka
paça edip prangaya vurmutlardı. 
Kurşuna dizileceği söylendi. Son
ra Girit zındanına gönderildi. Mek
tebe baskın ettikleri gün Sansaro
su da yakaladılar. Kapıcı yamağı, 
öksüz kimsesiz falan dinlemediler. 
Asıl böylelerin eli ile it görıülür de· 
nilerek günlerce hapaettiler. 

!adı. Y alıancı kız, uzun beyaz e 
tarisinin eteklerini sürüyerek pıa 
ıaya yaklaştı. 

- Sana nasihatlerim var. 
Diyerek kalemi eline aldı 'le 

rada bir defterin kenarına şu satı 
ları yazdı: 

"Az gül, hiç ağlama, insanl8:':' 
dostluklarına gövenme. Bir gu 1 
evlenirsen kocana karşılık verııı~1• Bunları yazdıktan sonra Ceııı• 

1 nin elinden tutarak koltuğa otııt 
tu. Saçlarını oktamağa başladı. 
mile bu nüvazit altında uyuya k 
dı. Sabahleyin gözlerini açtığı ı 
man biraz Üfümüş olduğunu his' 
ti. Geceki rüyayı hatırladı. Ne 1 
haf rüya, dedi. 

Kalktı. Perdeleri kaldırdı. 
!arı açtı. Odanın ağırlaşmış haf 
sının yerine içeriye bol ve sı 
bir temmuz gün~, i ile beraber, te" 
miz hava doldu. 

Masaya yaklaştı. , 
Ve bir çıglrkla geri çekiıdi. Ç 

kü masanın üzerindeki kağıtta 
satırlar yazılı idi: 

"Az gül, hiç ağlama. lnsanlıı.;':1 

dostluklarına gövenme, bir ııu, 
evlenirceıı kocana karşılık verıııe· 

Bu, ne olabilir~i? Demek rüY' 
değildi. Kağıdı aldı, çantasıP• 
koydu. ~ 

Ertesi günden itibaren koııtt 
Clafiza Hanıma misafir oldu ve e 
leninciy~ kadar onda kaldı. 

Cemile kocası~.a bu hikayeyi 
latır- Kocası tebessüm ederdi. ,. 

Haydi Cemile, kocasının de~1 

gihi "bir hayalet görmüş,, diyelı 
Ya kağıdın üstündeki satırlst· 
Kimsenb bu sırrı bir türlü ke~fcl 
mesine imkiln yoktur. . • 

Ruhun canlı bir hayalet teklı~ 
de dola,abileceğine inananlar bu 
hayaletin annesinin ruhu olduğ~f1' 
da ittifak ettiler. 

Makbule ADNAN _ 
--· 

Bugünkü progranı 
ISTANBUL: . 
12,30: Plak. 18,30: Plak neırô1atı. 1?·2:; 

Ajans l-.1.berleri. 19,30: Türk musiki netrıt~,. 
(Ekrem, Ru~'!ın, Cevdet b•yler Ye Vecihe, , } 
dine, Na%an Ferid~n hanımlar 0Yrik efe11d•)• 

21,20: Ajans ve bo.,.sa haberleri. 21.30: Jl 
70 orkestrası tarafından hafif musiki. 

545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m. , 
20,45: Liıztin nadiren çalınan eıcrlerİPd~t' 

piyano konıeri. 21.45: Haberler. 22: Ort:r"rıı. 
keıtraar. 23.15: Hava raporu .. 23,20: P • 
24,: Sig:an musikiıi. 

ı;sı; Kbz. BELGRA T, 43 7m. JI•' 
21,15: Zagrepten nakil. 22,45: Plak. 23: ~ı 

bet"ler. Müteakiben kahvehane konıeri. 23, 
Dans pliltları. 

223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m. :Jl' 
20,15: Piyano refakatile ••rkılar. zO~o" 

Plftk. 70 50: Sprn·. 21,12: •nfonik orkestra ol' 
ıeri. 21,50: Haherlf!r, ••· 22,12: Sen(o11ik lı 1 
euwa :;11tz "8'{W1.fW1"1;W :tı 'JUIWAaf u~JI 
musikisi. 

823 Kbz. BOKREŞ. 364 m . P":_ 
13 ~ 15 Gündüz rıeıriyatr. 19,05: Opera ,,~ 

ça1arr. 20, Konferans. 20,15: Kooıerin de•• ı+ 
21: Konferans. 21,lS: K,ıcman ~ sritar kort•' .. 
21,45: Muıahabe. 22: Taganni (rransıı: pıt.t';,
kiıi.) 22130: Plik. 23: Haberler. 23,30: JC•b 
hane konsf'ri. 

875 Khz. LEIPZIG, 832 m. ·~> 
21: Haberler. 21,1(1: Neıeli hafif ooı•'.-' 

22,10: Temıi.I. 23,20: aHberler. 23,SO: Gece 
sik isi.. 

71 'l Khz. ROMA, 421 m. 
21,•1~. Karıtık konıer. 24: Haberler. 
ŞIM ... LI ITALYAN GRUPU ·~ 
21: r .... usahabe. - Plak. 21.45: Uc: perdel~. 

temsil. rnüteakıben pl&k n•tri7atı. 24: ffab• 
lor. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. . ıl• 
Holinda akıramı. 21~0: Operet rnuaiki••· (# 

35: Konaerin ~evamı 22,3C: Org konıeri. 23• 
Pl&k. konıeri. 23,20: Danı musikisi. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
?.0,30: Radyo orkeıtrası. 21,JS: "Bu11bllr~: 

isimli Oakar Wildenin eseri piyes. 23,JS: ti çl 
herler. 23.35: Kuartet •• onaeri. 24,tSı G• 
konseri ( plft.k.J 

Sansarosun yattığı kovuşta inıııl' 
ları her çe,ic:li vardı. ,/liralay ınülB' 
kaidi, eski mutasarrıf, tüccar, sı.t:" 
hoş, katil, yankesici, cami hatilı1 • 
Sansaros vesaire .•• 

Burası istila kuvvetleri ve DJil1' 
tefikler aleyhine yürümekle ınaJl ' 
nun olanlara n::ıhsustu. Buraıfş!I 
çıkarılanlar ya uzak adalara nöJJ ' 

deriliyor, veya ne oldukları, nere~ 
gittikleri bilinmiyordu. 

ıı· 
Sansaros burada yattığı ve t11:Je 

tazam dayaklar yediği günler . 
bir çok korkunç hikaye dinlenıi'tl· 
Çocuk kimbilir kaç gün sonra ;:. 
kaçıncı dayağı yerken aklına g 
di. ·r 

- Doğru söyle! Sana ne it ~-eJiİ' 
!erdi, sen kimsin? Yoksa seni ol 
receğız. ~ 

Doğru söylerse kurtulacağını ıl 
du. 

.- B~na i• vermezlerdi. Ders "ğ, 
rırlerdı. Ben hırsız Sansarosulll· 

der· 
na her yerde hırsız Sansaroı 
!er. 

- Sansaııos ne demek? ı.Jı' 
- San3ar Osman demek. Ç<'~~t· 

lar Sansar Osmanı uzun buldu 
Küçülttüler Sansaros oldu. 

? 
- Sen ne hırsızlığı yaparsııt · 

- Bitmedi_.,. 
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MÜTEFERRİK 
Mançuko'da 

Y tniden bir çok Sovyet 
lbeınurları tevkif edildi 
ıı,/~ı\RBIN, 23 (A.A.) - Mançuko 
h .. 1~1 '1at ÜZerinc!e son tahrik teşeb • 
~:u neticesinde altmıt iki reanıi Sov· 

tnemuru tevkif etmiştir. 
it LOl\DRA, :i'.3 (A.A.) - Royter a· 

1 
.. n•ının Moskovad~n haber aldığına 

,:ı•• Şark Çin demiryollarmda tevkif 
dıı:.İn Sovyet memurlarına suçlu ol • 1 
ı arını itiraf ettirme!.. maksadile çok 
~ ınuamele ve işkence yapılmııttr. 
thi •• olarak on alb kişi daha tevkif edil· 
-.lir. 
<lekj liarbin baıkonsoloı vekiL Şiliuben 
~ ;,ar>on hariC.:y~ nezar~ti. mİiınel'si· 

uır protesto gondermıştir. 
j-.. lONDRA, 23 (A.A.) - Royter a· 

"ndan: 
•i l~1oıkovada çıkan lzve•tiya gazete
s.._-•Yor ki: "Şarki Çin demiryolunun 
h".'?et hükUıneti tarafından Mançuko 
,~tine satılm.~sı hakkında cereyan 
~. "'Üzakerat münasebetile çok va· 
d:ı •!hanı ve mukabil ithamlar serde· 
'"""'ektedir. 
"1f Japonya, birkaç milyo:> dolar ta.ar
teı •tın..ı. maksadile demiryoluna vazi· 
luy ey_lemek nİyetind.,dir. Demek o
~ kı, nüfuzu malüm olan Jap:ın mi· 
dii t frrka11, bugün, birkaç para için 
Ilı ~y. ateşe vermeğe ve kana boya-

"ta. hazırdır . ., 
tet Dığer taraftan Japon menabii Sov· 
ki Propaganda teşkilabnm bu tarzda· 
l' t•otcıtolannı hak.ız göatennektedir. 
lıi 0 

Yo ı:nahafili, filhakika, Mançurid&
~. askeri kıtaabn azalblnut olduğunu 
llıı So~et arazisine bir tecavüz vukuu· 
ı;.,_ n . cıddiyetle telakki edilecek bir İh· 
"""il olmadığu~ ileri sürmektedirler. 
loifJ Bundan başka son defa yapılan tev· 
tip er,. bir timendirer köprüsünün tah· 

edılınesi üzerine vah.: olmuıtur. 
RÖ Deylj Telegraph'ın haber verdiğine 
ı.,.••;, Paristeki sosyalistler komünist • 
"<lic· arbi dileyen Japonyanın tahrik 
de 1 vaziyetine karşı ve sulhu arzu e· 
!od Sovyetlerin lehine müşterek protes· 

" bulunmuşlardır. 

Amerika da 

Yeni bir fırka 
'f eşekkül ediyor 
Bu fırkanın adı "Amerika 

Hürriyet Birliği,, dir 
I' YAŞlNGTON , 23 (A.A.) - Mil· 
1 der.:.okrat komitesi sabık reisi M. 
::.-~'.'! Şauş (Joueıt Shause) Amerika 
tt"ilitı eaasiyesini müdafaa ve haber· 
~~.neşri iç'.n - Amerika hürriyet bİl'
dil~ - ismi ile bir fırl l\ yaptltnJ1 ol • 

Ugu':'u bildimrittir. 
lı Birlık idare heyeti birleşik Amerl
I a d~letlerinin kadın ve erkeklerini 
ı.'ij"•il eden yüksek tahsiyetlerden leş· 
u olunacak v" bunlardan seçilecek 
d" sekiz. kişi icra komitesini teıkiJ e • 

°"ektir. 
liic 1\1: Şaus (S!ıause) a göre yeni bir· 
•n llıılli kalkınma itinde kuvvetli bir 
la IUr olacak, kongre ve cwnburreisile 
ııJdalı net;uler l'CC.'k kanunlar ya • 
~ı İçin teşriki mesai edecektir. 

•111t l!.ırtiü tep-inisani intihaplarına işti
l;ı etnıiyecek fakat memleketin muhte
~ taraflarında kendini gösteren radi· 

le.,,ayüllere muhalefet edecektir. 
~ .. l!.iriik fert ve mülkiyet haklarına 
}'~et edilmesi ve hiıkumetin ferdi ve 
ı,~l~tif teş<l>büsleri himaye, ça • 
''Ilı , kazanmak, tasarruf etı.1ek, mal 
ı..:;" almak m•ilkiyet ve tasarruf hak· 
~it ~ korumal: vazifesi yapması lü • 

nı annı mudafaa edecektir. 
~u h r siyasi mahafilde büyük bir 

~)-.1dırmışbr. 
ıu.,:eıskuınhurun, - birliğin tetekkü· 
ı. •n .. evvele<? haberdar edildiği ve 
~l<>kkulü tasvip e:tiği - hakkındaki 
<lir "nata hususi bir mana verilmekte· 
lit;·

1
1\1. Şaus (M. ShAuse) a gör.?, bir· 

trkalar haricinde lıir teşekküldür. 

Hava raporu 
"İt S~rı- dere:ei hararete ve deniz se· 

S"•ne ind;l"ilmiı barometre bu sab~: 
. h~t 7 de 764, 14 te 762. Dereceı 
•ot . et 7 de 20, ı4 te 25,5. Azami de
~ .~araret 275, asgari ı8. 

.\,;llıni Uzgi\r ıimali ıarkiden esmiştir. 
lıııııı,.. sÜrati saniyede ı2 metreye çık· 

Vapur gezintısi 
hi}'~!laliahmer Cemiyeti Alemdar na • 
ti~ Ve Küçükpazar nahiyelerinin İf· 
••ııu e tertip edilen lloğaziçi Sütlüce 
}'•nı: gezinfüi bugün Şirketi Hayri -
ı.,. 68 numaralı vaP"• ile yapılacak -

t·-------ı _ Küçük haberler • 

kın~ Ç'?'tamhada Murat Molla soka • 
bir a hıçki ihtisas mektebi talebesinin 
el iı"j"!' zarfında vücuda getirdikleri 
•t ııe:: •ergisi 2 eylül pazar günü sa· 

• E•e açılacaktır. 
•arıtol "eler birli~inin merkezi olan Di· 
!~ba un.~~ ocaklar merkezinde çar· 
l>•lııı,;; gurıu fevkalade bir içtima ya· 
dıt,l'td ı "'!'lcarrer ik.,n ek.eriye! olma· 
tiirıü arı ıçtima 29 ağustos çarşrunlıa 

saat 17 ye tehir edilmiıtir. 

68 ---
1\NI( kaçakçı yakalandı 

l'tı~li.ın ARA, 23.A.A. - Bize verilen 
17 at'.' göre : 

diaj ltı~guatostan 22 ağustaso kadar ye
•akas U•~deıneli olmak üzere 56 kaçak nu 1 o muştur. 
ın~ 3J~kalarda 68 k~çakçı, 1260 drab. 
l•k 39 k l va, 4 tiifrk, tabanca, 3ı fi. 
'iik "• 4;Jhk_çı ~ay~anı, 2205 kilo güın. 
deft~, . kılo ırıh .. ar ka<a~ivle 6099 

. ll t;ıara ki\~ıdı yakalanmışbr. 

EKONOMi 

Bari panayırı 
6 eylülde açılacak Bari panayırına 

memld<etimiz de davet edilmittir. 

Bursa f&ftalileri 
Bursanın ıeftalilerini ihraç ıçın Ti-

caret oda11 yabancı memleketlerde 
tetkikat yapmıfb. 

Ôğrendiğimize göre, ıeftalileır için 
en iyi mahreç Almanyadır. Almanya· 
da Türk şeftalileri 50 - 60 kuruta ka· 
dar satılmaktadır. 

lstanbul Ticaret Odası Bursa Tica • 
ret Odasına yazdığı tezkerede bu va
ziyeti bildinnittir. 

Kottan çıkarılan hisse senetleri 
Borsa ve Osınanlı Bankası Komiser

liğinden: Borsa kotuna dahil bulunan 
lZMIR TÜRK ANON!M SU ve iZ· 
MIR RIHTIM Şirketlerinin tahvilleri· 
le MUDANYA • BURSA DEMIRYO
LU, METAGOM MAADIN ve KAU· 
ÇUK, DUHAN, iKTiSAT ve ANADO
LU TiCARETi UMUMiYE ANONİM 
şirketlerinin hisse senetleri ı4 ağus • 
tos 934 tarihli Borsa meclisi kararile 
kottan çıkanlmışttr. 

Ali Rana Bey 
Şehrimizde bulunan inhisarlar ve 

gümrükler vekili Rana Bey dün inhi • 
sar idaresinde geç vakite kadar meşgul 
olmuştur. ·--

Son söz 
Yeni baaılacak gümüş paraların tas· 

laklarım gezden geçiren jüri dün de 
toplanmış, çalışmalannı ;ıerlebniı, fa -
kat bunlardan en iyisini henüz ayır· 
manuşttr. 

Y .,.,; gümüş paralar için iki taslak 
seçilecektir. BurJardan biri paranın 
önü, biri de arkası olacakbr. Son söz 
cumartesi günü söylenecek ve beğeni • 
len taslaklan yapmış olanlar da ayrıla· 
caklardır. 

Amerikan çiftçileri 
--o--

Japon ziraatçileri 
Tazyik ediyorlar 

-o--
Hükumet Mançuride muka 
belei bilmisilden korkuyor 

FENIKS, (Arizona) 23 (A.A.) -
Salt River vadisinde Amerika çiftçi· 
!erile Japon ziraatçileri arasında:U 

gergin vaziyet hükümetin müdahale • 
aine sebep olmuştur. Hükt'.imet, vali • 
den, Amerika ile Japonyanın müna • 
aebetine zarar verebilecek hadioele • 
rin önüne geçmesini istemittir. 600 
Amerikan çiftçisi, Japonh.ra gönder • 
dikleri bir ultimatomda, cumarte•in • 
den evvel Salt River vadisinden çı • 
kıp gitmelerini bildinnişlerdir. Ma • 
halli memurlar, Japonların orada bu 
lunuılannın Arizona ziraat kanunla • 
rmın yabancılara ait maddesini ihla.l 
ettiğini söylemektedirler. Hükümet Ja 
ponlar aleyhine fiili tiddet hareketle 
ri gösterilmek ihtimalinin Mançurya 
daki Amerikalılar için müıkülat çı • 
karmasından endi§e ediyor. Müste -
ıar vekili M. Filips bu mesele hakkın 
da Japon hükümetile müzakereye gi· 
rişmiştir. Son dakika Aı-izona memur 
lannın verdikleri bir habere göre A • 
rnerikalı çif• ·iler Japonlara kaqı §id 
det istimal etmiyecekleı·dir. 

FENIKS, 23 (A.A.ı - Hariciye 
Nezareti Arizona valisine gönderdiği 
bir tezkerede mahalli halk tarafın • 
dan cumartesi gününe kadar m.emle
ketten çıkmalan için tazyik edilen bin 
kadar Japon çiftçisinin himayesini 
istemit ve böyle bir hareketin Japon • 
Amerikan münasebatını bozacağı gibi 
Mançuriye giden Amerikalıların da 
hayatını tehlikeye koyabileceğini bil
dinnittir. Japı>n hükümeti Hariciye 
nezaretinden keyfiyetin tahkikini is • 
temiıtir. ---Yunanistandaki ihtilal 

teşebbüsü 
ATINA, 23 (Milliyet) - lhtilaI 

hareketi teıebhüsürıdcn dolayı maznun 
Yunanlıların istintakları devam etmek· 
tedir. 

Fakat maznunlar cürümlerini itiraf 
etmemlılerdir. 

l ıtintaklara dair reanıi bir tebliğ 
te nefr\lılunmaınış.tır. Maamai.i.h hare
ketin atfolunan vüsati haiz olmadığı 
anla§ılmaktadır. 

--o--

İıtanbuldan giden Yunanlı 
esnafa yardım 

ATINA, 23 (Milliyet) - Tfü•kiye
deKi küçük hizmet!er kanunu Üzerine 
itlerini terkederek Yunanistana giden 
Yunan tebaası esnafa Yunan hükU.meti 
muavenette bulunmaktadır. 

Evvelce beher aileye def'aten 300 
:zer drahmi verilmişti. Dünkü kabine 
içtimaında yeniden 400 zer drahmi yar
dmı yapılmasına karar verilmiştir .. 

Amerikada iş saatleri 
VASINGTON, 23 (A.A.) - Ruz. 

veli N: R. A. kanunlarını değiştiren 
icrai bir emir vermiştir. Bu emre gö .. 
re paınuk elbise sanayiinde çalışan 
200,000 işçini" haftalık iş saatleri üc 
retleri aazltılmadan kırk saatten otuz 
altı saate indirilmiştir. N. R. A. ida
resi ı Teşrinievvelde tatbik edilecek 
bu emrin neticesi olarak fa zla İfçİnİn 
ite alınacağını t a hmin etmekte dir. 

•• • 
reJımı Yeni ithal 

~~---------~~ 

Kararnamenin bütün maddelerini ve 
kalemlerini aynen dercediyoruz 

Yeni ithal rejiminin esaslarını 
ve kararnameye bağlı bir tezi neş. 
retmiftik. Kırk maddeyi ihtiva e
den bu yeni krarnameyi birçok 
tacirlerimizi alakadar edeceği için 
aynen nepediyoruz: 

Madde ı - 1934 senesinin birinci teı
rin, ikinci tep'İn ve birinci kanun ayla
rile ı935 senesinin ikincikanun • tubat 
ve mart aylarından ibaret .Ub aylık dev• 
reye ait ithal rejimi listeleri iıbu karar. 
nameye baglıdır. 

Madde 2 - Bu kararnameye bağlı S 
liste,inde yazılı tarife pozisyonlanna ait 
eşya kontenjan !caydile bağlı olmak11zın 
memlekete gir~r. 

Madde 3 - Bu kararnameye bağlı 
KL listesinde yazılı tarife pozisyonlan
na dahil e§ya, Türkiye ile mal veya dö
vi:.G esaslı kJiring anlaıması yapmıı mem. 
Jeketlerle, iktısadi muvazene vaziyeti le
himizde olup Türkiye ith•latmu karşı 
husuıi biç bir tahdit koymamı§ bulunan 
meml~ketlerden getirtidiği tak~irde kon. 
tcnjan dı~ında ithal olunur. lktısadi mu
va:::enc ''aziyeti lehimizde olan memJe. 
ketleri Ikı,.at Vekaleti tayin eder. 

Madde 4 - Iktısat Vekaleti 40 gün 
evvel iliin etmek ıartile S. listesinde ya. 
zılı tarife pozisyonlarına giren eşyanın 
ithal müsaadesini üçüncü maddede yazı
lı ıncınlekctlere kısm~n veya tamamen 
hasrelmeğe rnliıhiyetlidir. 

N'.adde 5 - Bu kararnameye bağlı 
V li•lelerinde yazılı tarife pozisyonları
na giren eşya, siparişleı-inden evvel ait 
olduıdan Vekaletlerin izni alınmak far. 
tile kontenjan dışında girer. 

Bu e§ya üçüncü maddede yazılı mem. 
leketlcr haricinden getirildiği takdirde 
ait olduğu Vekaletten maada lkbs?t v&
kaletinin de iznini almak laznndn·. 

Sılıhal ve lçtinıai Muavenet Veka!e. 
ti, umumi nhhate lüzumlu olupta V lis
tesine dahil bulumnıyan mevat için de 
yukarıda yazılı şartlar dahilinde ithal mü 
saadesi verebilir. 

Madde 6 - Bu kararnameye bağlı K 
liste~indc }"8Ztlı pozisyonlara giren eşya, 
hi.alarında yazılı altı aylrk kontenjan· 
laı· dahilinde memlekete ithal olunur. 

Madde 7 - Bu kararnameye bağlı T 
listesi Türkiye ihracatını teshil ve teş
vik için fula kontenjan vermeyi, veya 
resim \"O tahditlerden isti•na veya daha 
müsait ve tenzi18.tlı muamele tatbikını ve 
ya Türkiye ihracat emtiası veya bir lm
nu üzerine mevzu ithal resminin tenzi .. 
!ini kabul eden ve yahut da Devlet İn• 
hisarları ihtiyaçlarından sabit bir kısmı. 

.. m Tiıl"lciyeden yapmağı taahhüt eyliyen 
veya mümasil suretlerle Ti;rkiye ihraca• 
tına.. kolaylık gösteren m leketlere 
gösterecekleri kolaylığa göre ithal mil• 
saadcsi verilecek eşya pozisyonlarıoı ıh. 
tiva eder. ithal müsaadeleri lkt<Mt Ve
k51etinin tnsvibile ve nota teatiai suretile 
\'erilir. 

lkt«at ~ ckaleti bu kararnameye bağ. 
lı Ki •. b.tesinc dahil Cfyayı da yukarı· 
da )azılı !ıükümlerden istifade ettİrme· 
ğ~ aal:ıhiyetlidir. 

Madde 8 ·- Gömrük ve inhisarlar ve
kaleti bu k><arnameye bağlı K listeıin
de ynz•lı ı.ltı aylık yekünları ait olduk
]nrı ~~·lar arasında müsavatan tn.kıim e
d~~. 

Mndde 9 - Korıtenjan listesin<!• vR· 
zıh eıya Gümr ··k ve inhisarlar vekaletin 
ce ait old•ıkları gümrüklere taksim ve 
tevzi olunur. Bu miktarlardan her aya 
tekabül edenlerin ribayet yüzde 15 i v&
k&.let emrinde bulundurulup icabına gÖ· 
re lüzumu olan yerlere veril il". Ancak 
her ayın nihayet yirmisinde bu yüzde 
15 ler dahi lüzumuna ~öre tamanıcn 
gümrüklere tevzi edilir. 

Madde 10 - Aylrk kontenjan miktar
larıra ınahsuben gümrüklere vürut ede .. 
cck eşya, heyanname tetcil sıra numara .. 
ıı itibarile mevcut kontenjanın aJtıd3. bi
ri verihnek suretile beher «Y için müf
rez hisseyi geçmemek üzere memlekete 
ithal olunur. 

Kontenjan miktarları biten e§ya gÜm· 
ri'klerce ilin olunur. 

Madde ı t - Herhangi bir ay içinde 
gümrüklere vürut eden eıya o ayın his
sesini geçtiği takdirde fazlası müteakıp 
aylarda ve o ayların kontenjanlarına 
mahsuben ithal olunur. 

Madde ı2 - Kontenjandan istifade 
ederek ma! ithal edecek tüccarın itha· 
liıtta bulunacağı mahallin ticaret oda· 
sında mukayyet olması ıartbr. A .. cıık 
mübadelei ayniye suretile kara hudutla• 
nndan yapllacak ve döviz tediyesini 
mucip olmıyacak ithalab icra eden ta• 
cit·ferin mahall iticaret odasında mu.kay• 
yet o!masına lüzum yoktur. 

Madde 13 - Günırük!ere tevzi olu· 
nnn <'\ylık kontenjan mi l<tarından o ay İ• 
çinde herhangi bir günı.rükçe tamamen 
ithal olunamıyarak açık kalan kısmını 
diğer gümrükler kontenjanına naklebne· 
.ğe ve bu bakıyelerin ertesi 8) kontcn .. 
janıM ilavesine Gümrük ve inhisarlar 
Veltaleti mezundur. 

Ancak bu nakiller bir kontenjan dev· 
resi zarfın<İa yapılabilip devre nihayetin· 
de kalen bakıyeler iotal olunur. 

Madde 14 - Bir ay içinde verilmit 
ve tescil edilmiş beyannamelere te~cil 
aıra numarası itibarile mevcut kontenja. 
nın altıda biri verilmek suretile yap .... a-

• t . caK evz ıata o ayın yirmZ.nci günü akşa· 
mına k~dar devam edilir. Bu tarihe ka .. 
dar te~cil ve ibraz edilmiş bevannarne
lere bu suretle tevziat yapıldıktan son· 
ı·a elde kontenjan kalmıı veya yeniden 
k ontenjan veril rnit ise ayın son on gü .. 
nünde bu kontenjan müfrez beyanname
lere yine sıra numarası i tibari le ve a y 
başında taayün etmiş olan altıda bir nis· 

beti Üzerinden tekrar dağıtılır. Ay so
nuna l..adar böylece yapılan ikinci da
ğıtmadan sonra yine müfrez beyanna
me l..alıraa bu heyannamtler ertesi aya 
de•Tedilcrek o ayın ilk sıral!na konulur. 
Evvelki aym sonuna kadar verilmiı ve • 
hisse almamış beyannameler dahi ertesi 
aya devir ve müfrezlErİ müteakrp :nra
ya vazolunur. 

Yeni ay içinde: evvela müfrezler, son• 
ra evvelki aydan müdevver tam beyan
nan1eler ve daha sonra o ay içinde veri .. 
lecek yeni beyannameler sırasile ve yu· 
karıda yazılı usul dairesinde o ayın kon· 
tenjamnm albda biri mikya11 Üzerinden 
tevziatA tabi tutulur. 

Madde 15 - Bedelleri tamamen Türk 
parası olarak Cumhuriyet Merkez Ban· 
kasına yabrılmak ve c!övizleri Merkez 
Ba.nkasınm makbuzu tarihinden itibaren 
altı ay sonra tesviye edilmek ~artile u
mumi kontenjan listesinde yazılı eıya .. 
yı kontenjan miktarlan haricinde mem .. 
lekele sokmak iıliyenlcre müsaade olu· 
nur. Ancak bu suretle memlekete sa· 
kulmasına müsaade edilebilecek eşya 
miktarlan mecmuu alb aylık mikto:ların 
ikiıer mislini 2eçemez. 

Bu suretle memlekete ithal edilm<k 
İ!\tenilen eıyalar için Ciiuırük idareleri
ne müracat olunur. 

Gümrük idareleri, Gümrük ve inhisar .. 
lar Vekaletince kendilerine aynlmıt 
olan l:ontenjan miktarlarını alakadarlar 
arasında taksim ettikleri usul \.eçhile 
bu müracaatlan dahi talipler ara11nda 
tal:sim ederler. Taksimden bakıye kalır
r ft o ayrn yirmisine kadar taksime drvam 
ederek artan veva eksik k..'llan miktRrlf'rı 
bir cetvel halinde tanzim ve her ayın 
yirminci günü akşamı Gümrük ve lnJ...i
sarlaı Vekii.leti nanuna postaya tc vdi e
derler. Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
bu artan miktan aynı ay içinde konten
janı eksik olan Gümrüklere vtrmei{P. ve 
bu konten.ianlardan lüzum görduklerinin 
üçer ,,y(ıklarını birden tevzi ve alb ay 
zarfında her ay istimal olunmayan bakı· 
yeleri ertesi aylara nakletmeğe salahi· 
yetlidir. 

Gümrük idaresince yapılacak konten
jandan mahsup tarihinden itibaren ala
kadarların azami ıs gün zarfında ma· 
lın ,,.Ü•nrükten geçirilmesi için icap eden 
ntuam~leleri bitirmiş ve resimleri tediye 
etmiş hulunmalan mecburidir. Gümrük 
idareleri dahi mu=ıele alakadarlar tara· 
{ından muntazaman takip edilmek tarti· 
le bu nıuam~leleri müracaat taı·ihinden 
itibare nayni müddet İçinde bitirmeğe 
mecburdur. 

Ancak eşyanın ki.myahanede tahlili ve 
mnuyf"r.esi ve tarifeye sureti talb ·kinde 
ih tiliıf vukuu gibi gerek gümrüğün ve 
ger k eşya sahiplerinin kusuruna .c!fedil· 
miyccck >ehepler hadis olduğu takdir
de hunlardan doğan zaruri geciımıe gün
leri yukarıki müddete zam olunur. 

Muameleleri bitirilmiş ve gÜmri;kıen 
gecirilecelc hale getinlmiş olan malların 
bedellerinin Türk parası olarak Cumhu· 
riyet MP k~.z Bankasına yatınldıifına 
dair makbuz irae edilmeoikçe gümrük· 
lcrden geçirilmesine müsaade edilemez. 

On be, gün zarfında gümrük muame
lelerini h?tinniycnlerle giimri.ik vezn,,.si 
makbu7u tarihind•n itibaren bır hafta 
içinde Cunıhuriyet Merkez Bankasının 
maf,bu...:unu ibraz etmiyenler sıra1arını 
ve haklannı kaybederler. Bu suretle il· 
rar.ı ve t.akkı ;akıt olanların yeniden 
GümrükJ ..... re müracaa.tla sıra numarası at
maları İC'aheder. 

Madde 16 - 885 numaralı kanunun 
10 uncu maddesi mr~cib~:-.coe gümrük res
mi ile bir defaya m ... hsus olmak üzere 
diğer tekaliften muaf tutulan .,.·ıhacir
lerin bernberleri~de getirdikleri eşya ve 
hayvan.:ıt k?~ten1an barin de geçirilir. Rü
•um ve tekalıf muafiyeti haı"cinde kalan 
kısmın kontenjandan İstisnası lktısat 
Vekaletinin tasdikile caizdir. 

Madde 17 - Gümrük Tarifesi Kanu· 
nunun 4 üncü maddesinin J 2. 1 4 8 
ve beşinci maddesinin 2 3 5 .6 7. 8. 9 ., .. ,,, 
ı2, ı3 ,ı4. ı5, ı6, l 7, 18, inci f.kı-alarilc 
ontıncu fıkrasının A "'izüm incir portct• 
kal ve mandalin ihracına ~hsu; kesil
miş veyR ÇC:ıt~mtf tahta kutular hariçtir." 
ve B bentlerıne ve albncı maddesinin ı 
2,. 3, üncü. f>kr.alanna dahil "'Ya ile tari: 
feı umumıyenın 855 inci r.u: . arasına da
hil hududa karip mahallerden büyük kap. 
lar _derunµn~a getirilen içme sulan kon· 
tenıan kaydıle mukayyet olmak11zın it· 
hal olunur. 

Madde ı8 - Hududlarda mütemek· 
kh . aJ;alinin mübadelei ayniye teklinde 
vakı tıcaretleri neticesinde ithal edecek
leri müteferrik mevat ve e§yayi ticariye 
kontenjan listelerinde mezkür bulunmak 
t~~ile !.Gümrü.kler Umum Müdürlüğü. 
nun musaadesıle gümrük kapılarında a
çılacak pazar ve panayırlarda aynen mü .. 
badele .edile.:ek eıya kontenjan haricin
~e ve lı.te kaydile mukayyet olrnakuzın 
ıthal olunur. 

Madde ı9 - Ticaret muahedelcrine 
istinaden e<::nebi tüccar ve komisyoncu .. 
!arının ( commis voyageı.r) tekrar idar 
ve ihra,~ etmek üzere ithal edecekleri 
nümunc.lik ticaret eşyası kontenjan ha· 
rici imrar olunur. 

Madde 20 - Kontenjan kararname
ieı·ile itltaline müsaade olunan ve mevad· 
dı iptidcivesi hariçten ka~ulü ıı_ıuvakkat 
usulile gelip memlekette 1'1endıkten sen• 
ra ihra-:- olunan eşyanın ihraç miktarla .. 
rında temsil edilen kadar mev:-.ddı İpti· 
daiye kontenjan harici ithal edilir. Bu 
me,.addı iptidaiyeden memleket içinde 
kolan kısımların teminatları irat kaydo· 
hınmakla beraber alakadarlar hakkında 
ı9ı8 sayılı kanun mucibince muamele 
olunur. 

Madde 2ı - Kontenjan listelerinde 
dahil bulunan eıyanın zarflan r sme ta· 

J 
-- -

lzmir sergisine büyük bir rağbet 
(Başı 1 iııci sahifede) 

lstanbul gazetecilerinin de tehrimi ze gelmeleri beklenmektedir. 

Şehrimizden büyük bir rağbet var 
26 Ağustosta lzmirde açılacak büyük sergiye lstanbuldan pek çok 

tacir ittirak etmektedir. Bu tacirle rler timdiden eşyalarını sergiye gön 
dermişlerdir. Kendileri de cwnarte si günü latanbuldan kalkacak olan 
Gülcemal vapuru ile sergiye gidec eklerdi.-. 

Deniz işletme idaresi de lstanb ul halkının lzmir sergisine iştirakle
rini itemin için Gülcemal vapurunu tahsis etmiştir. 

Bu vapur cumartesi günü lsta.-ı bul limanından kalkacak ve doğruca 
lzmire gidecektir. Dün ~ öğrendiğimize göre Gülcemal vapuru ile 
lzmire gitıuek üzere müracaat edenlerin yekfuıu pek çoktur. E::uen gi 
dip gelme birinci mevki yemek te dı-.hil oldugu halde 26 liraya yapılan 
bu seyahat çok ucuz olduğu için ik inci ve üçüncü mevkilerde hiç b~r 
yer kalmamıştır. Deniz itletmesi iz mire gidecek lstanoul seyyahlarına 
kolaylık olma~' üzere bu zevatın va purda kalmalarına da müsaade et • 
mittir. Bu sebepten lzınir seyahati pek çok rağbet kazanmıttıı. 

Deniz işletme idaresi lzmir ser gisine iştirak edenlerin çokluğu kar. 
tısında lzmirc ayni fiatla ikinci bir vapur tahsisini düşünmektedir. 

Bu hususta verilecek karar hafta i9inde belli olacaktır. 

~~~~~~~~-------~~~~~--~~- -~ 
1 Harbiyenin iş Bankasının 

Hazırladığı sergi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

!emiştir. 
Sergi bir hayli fedakarlıklar göze a· 

lmmak suretile hazırlanmaktadır. !3u 
sergide bankanın şimdiye kadar banka 
liıuamelatınd.ın gayri, ipekiş, şekerit, 
yÜP~Ş, kömiiriı, camiş, çivi§, gibi g~ .. 
rİ§mİş olduğu ~i VP ıınai teşebbüs
ler canlr bir surette gösterilecektir. Bu 
mak&atla Galatasaray lisesinin alt kıs -
mında dokuz :.alon ile birkaç koridor 
sergiye tal.sis edilmiştir. 

Bankanın memleketin iktisad; ve at· 
nai hayatında ifgal ettiği büyük mevki 
Türkiyede halkın bankalara tamamen 
emniyet aöstetT"lesi ve bunun neticesi 
olarak tasarruf hareketinin esaslı bir 
surette kök salmasile beraber ba§lar. 

Eski devirlerde h?lkın ban.blara 
emniyeti az oıduğundan tasarruf iik .. 
ri esaslı ıuı"Clle memlekette yer tut · 
mamıştı. Me::..:ii\ 1920 senesi sonunda 
milli bankal.m~aki tasarruf •ah:~in 
yekünu 542,5~f; ve vabancı banl..a!ara 
yatırılan milli sermaye 1, ı32,89S fü·a • 
ya baliğ o1uyorciu. 

Yani bütiin memleketin bankalara 
yatırılmış olan ta•arrufu 1,675,533 li 
ıra idi. 

Halhı:ki ı~24 senesinde it banka • 
- . -

bi olup olmaılıklarına bakılnu:·arak kon· 
tenjan harici ithal olunur. 

Ma<'de 22 - Gümrük tarifesinin mu· 
teferrik m,.dde.eı i dahilinde diğer eıya 
ile k \rJ!ık ::ıF.-o~.ınan elektrik, an, ha
vagazı ~ihi ... ,ı~J -·e beledı iht:yaçlara 
hııd;nı tesis ' 1n daimi surct•e tebdili ;~ 
cab.;:den a!csan"lile mam\iliitt dahiliyeye ter 
tip ''kombine" suretile dahil o!an muh
telif cin~ m:...!deler iktisat vekaletince 
Gümrii.k!cre v0ı1rilecek niimunelerine ve
ya ı esinıkrir.c nıuvaf-1< olmak §artile 
tRhdidat ha .. ici ithal olunur. Bu madde· 
run tatb1kın,;. teshil zımnında nümureai 
el-vclce ihzar edifmemit olan ak1ıo&m İ• 
çin gümrüklere gelen arndıklardan sa
hiplerinin J ~asile gümrük idarelerince 
nümune alınabilir. 

Madde 2;.I - Yolcu berabcı·inde ola· 
rak Türkireye gelen, giimTü1' re< >i min
hayfelm~c:mu e~li Türk 'ira~·nı t::!cavüz 
etmiyen ve 1-icaı·ete arzedilmiyecek olan 
eşyR ve ha ·vanat kcntenjan harici ola· 
rak ~tlıal f\lıırur. Bu müvaridnttan güm .. 
ı-ü~ 1·esmi yuz Türk lirasını tecaviı ı. et
miyen eşya ve hayvanatı kontenjandan 
v•re•te b ,.,,. ğa Gümrük ve inhisarlar 
v "k~leti ... anıyell ırdır. 

Maılde 2..; - Beynelmilel yataklı va· 
gonla .. şiı i:~t:n a;t yatakl ve yemekli 
vagonlarla J .... t ülarındaki dcnıirba~ eşya, 
fur.rron%11r, ~~: .n. vagonları ve der.ıirbaı 
eşyaıı;ı ve t.:... e~yaıtın tccdiden getirilen 
ak.:amı, ]İ!-t ıi Iktısat Vek8.leti t~ ... fın· 
clhn t;:u:d~'4 e-1\!.1 ek §artiJe ve mukabilin
de döviz ilu at; ıaJiltnemek ü.cere konten· 
jan haı:ic! ıth .J olunur. 

Mııdde ~~ - Mevcut mukavelelere ve 
ötedcnber: cari teamüle müsteniden yay·~ 
lak ve kış! ' İ <_: • :ı getirilip muayy~n bir 
müddet f'rra ;hraç edilecek 1 yvanlar 
lontenjan hr•'T .. j geçirilir. 

Madde :ıı; - - Salıipleri tarafından 
giımriılıler~ ier!<edilerek ı549 numaralı 
kanun h~}::.iı~ l .::rİne ~8.hi bulunan e:;ya 
ile knrak ola al.: yakalanan esy, vP .. , 
~ümrük cli!i-0 ve antrepolarında terkedil
mi~ eşyanın~ veya kazazede olan genı ile~ 
re ait harr.uleden hasarzrde olan malla· 
rın ithalı Cünırüfc ve inhisarlar Veka
letinin ta .. " ib;ne ba:ilıdır . 

Gümrüklor gelmiı olupta gümrük de
>10 veya ant.~rolarında fevkalade sebep· 
lerlc hasara 'ığraınış e11vanın hasarze
de kısımlarının ithali ~ümrük ve lnhi. 
sarlar Vekaletinin müsaadesine bağlıdır. 
Bu müsaaJc mahalli en büyük mülkiye 
memurunun veya izam edeceği zabn rı· 
y;tseti alın.da, mL~cut is• iktisat vekal&
tine mensup maha!!i en büyük memurun 
ve gümrük id:ıresinin izam edeceği bir 
zatın ittirakile teıekkül edecek bir heyet 
tarafında ı hasarın fevkalade sebepler· 
den ileri geldığini müsbit verilecek ra
por Üzerine ita olunur. Hasarzede olan 
malın cinsine göre ithal edilecek k:ııım 
ayrılamazsa, ayrılamıyan kısım da be~a: 
her ithal olunur . Çuval, •andık, fıçı gıbı 
haplar içinde gelmiı olupfa hasara uğ. 
rıyan kısnn ayrılamadığı takdirde çuval, 
sandık, fıçı muhtevası ithal olunur. Bi
rinci ve ikinci fıkralaı·da mevzuubahis 
rnaJlardan ve eıyadan uyu"turucu mad .. 
deler, sakarin ve emsali gibi ithali esa
sen Sıl.hat ve lçtlm•i Muavenet Veka
letini? iznine bağlı olanlann ithali için 
mezkur fıkralar mucibince aranılan 
tan·;p ve müsa•de yine Sıhhat ve 1-ti· . M • 
maı uavenet Vekaletinde nistihaal e· 
dilir. 

Madde 27 - Bu kararnameye bağlı 
S ve KL. listelerinde ithali serbest obn 
eşya po•ta ile ithal olunabilir. Uç kilo
ya kadar evrakı matbua paketleri ale· 
!itlik tahdit harici ithal olunur. 

Madde 28 - Ait olduğu makamla n 
miisaadelerile kontenjan harici olarak İl· 
hal edilerek eşyayı havi posta m ürasela· 
b bu makamların Önceden al ınnuı mÜ· 
aaadetile ithal olunur. 

Yüzüncü yılı 
(Başı 1 inci sahifede) 

edecektir. 
Bunu geçit r mi takip edecektir. 

Geçit resmine harbiye ve deniz harp 
mektebi, ihtiyat zabit mektebi ~e atkcri 
liseler talebesi iıtirak edecektir. 

Harbiye mektebi ıoo senedenberi 
m"mlekete 24 bin zı.bit yetiştirmiştir. 
Bunlu<ın içind~ memlekete yüksek 
hizmetleri dokunan birçok kumandan • 
lar ve zabitler vardır. Memleketin bu 
lrryınetli evlatlarından mühim bir kısnu 
da harp rı'eydanlarında ıehit düşmüş • 
!erdir. 

Harbiye mektebinin bugün en eski 
mezunt: müşir ve mütekait Kazım Pa
puır. 

sı teşekkül edince !<üçük tasarruf sa • 
hiple<ınin miktan 96 kişi olduğu hal • 
de bunların baru<aya mevduab ı2,544 
liraya b;;.Jiğ olmuştu. 193~ senesinde 
küçük tasarnıf sah'plerinin ıayı~ı 57,191 
lriıiyi ve yabnlan para da 10,970,259 
lirayı bulmu,tur. 

Küçük tasarruf hareketinin geniş 
ölçüde l:~şlaJığı ı9'>9 senesinde hesap 
başına va••ti mevduat ll6,S6 liraya ba· 
!iğ olmuş ve bu miktar ı93J tc 191,8ı 
liraya çıkmış br. 

ithali müsaadeye bağlı olan posta mad. 
deleri için önceden müsaaden ahnmas,. 
kafi olup r.:ınradan faturaların tasdikına 
lü7um yoktur. 

Madde 29 - Kolipostal ile geleCP.k 
makine yedek aksamı tahdit harici ithı1l 
olunur. 

Madde 30 - Bu kararnamenin 3, S 
ve 7 nci maddelerinde yazılı eşyadan nü .. 
mu.le olarak getirileceklerle dahilde mü. 
masili imal edilmek Üzere hariçt~n c.elp 
edi1ecek niimunelerden kıymeti elli lira
yı ı:eçrriyenler, Devlet müesseseleri ta· 
raf•ı>dan rLkıp memleket mahsullerinin 
vaziyet, nmbalaj, tasnif ve leş.bir t ... ~. 
!arını alakadarlara göstermek maksadile 
r.:etirtilecek ni;mune\ik her nevi ~ ia 
veya bu emtiaya mahsus amba! i nürnu
nelen \"e}a bu ambalaj ve tasnifleri ,. •. 
!'R Üzerlcrirıe mevzu marka ve işaretleri 
yapan makine ve aletler lktrsat Vek;le· 
tinin ta•dikile tahdit harici ithal olunur. 

Madde 31 - Eshas namına h or···en 
hediye olarak gönJerilel"' vr. kıymf'ti '>n 
lirayı geçmiyen e~ anın ithali scrbes
tir. Kıymeti elli liraya kadar oh ı · 
ye eşyanın ithaline de lktrsat Vekaleti 
i.-::in verebilir. 

Madde 32 - ihraç mallarımızın işle· 
me ve ambalajlarında kulandan ve ith':\li 
bu kararnamede yasak e ilmemiş bıılıı
nan maJdeler lktrsat Vekaletinin ta•di
kilc tahditsiz olarak girebilir. 

Madde 33 - Yeniden te•İ• VP ' 
olun;t.cak ~;nai müesseselcr1..- i,1 m.:? 
mı.İesseseleri tarafından celp edilecek te .. 
tİ'8l ve makincleı·in kontenjan h·t~:ci ' t
} d1İ için eJitkadarJarın en az üç ay ev
vd lkbsat Vekaletine müracaatları ıs.. 
zımdır. 

Madde 34 - Müeuesat veya ticaret
hanelerin bili. bedel tevzi ettik( ri rek
lam ma"iyetinde olan eıya ile cemaat· 
lere, hayır ve spor cemiyetlerine ve u
mumi ıoiiessesata teberru suretilc ,,.eJ~n. 
eşya llct<•at Vekaletinin tensip ve tasdi
kile kontenjan harici ithal o1u"ltır. 

Madde 35 - Madenler İstihsal ve ih· 
racı için hariçten getirilecek mevat lkt.:· 

t Vekiı.letinin müsaa<lesile kontenjan 
J,drici hhal edilir. 

Madde 3€ - Me kezleri d"arıda o· 
lupta T :irl,iyedeki muam~leleri-, şubel~· 
ri vey aumumi vekilleri tarafından ted
vit olunan miiesseselerin dahili muame~ 
!atta lmllandrklan ve yeknesak olması 
zaruri ~ek ve karneler gibi levazım iJe 
ıeyah3t al"'enla]r.rmın müf ekabil~·rt sat • 
şını taahhüt ettiklerj nakil vasıtaları ':,i .. 
Jetleri, kar~ılr~ında döviz verilm'°me?c 
'"rtile ve lktısat V ekfiletinin tasdikile 
tahdit harici ithal olunur. 

Modde ~7 - Devlet bütçesi ile hu•usi 
ve ~ül.hak _bütçeleı den v imtiyazlı ve• 
ya ınhısar ı~leten müesseıe ve şirketler 
tararınd~n bedeli verilmek üzere memle
ket dahilinde Türk parası ilç ~ukubula· 
cak ecnebi e"?Y•--'Sı muabavaatı her türlü 
takyidattan hariç ve serbesttir. 

1 inci fıkrada yazılı daire, müesscae 
\•c ~irketicrin memleket haricinden vaki 
olar.ak ecnebi malı mubavaatt i~e i~b._. 
kararn::nnenin 3 Üncü maddesinde yazılı 
memleketler eşyaaı hakkında kezalik ser 
bestıir. Fakat hu eıya mezkür maddede 
yazrlı olmıyan meml•ketlerden getirildi· 
ği takdirde döviz tediyatı için icra Ve· 
l•illeri Heyeti.ıden karar alınması la· 
71JTıdır • 

Madde 38 - 13887, 13888, 14431, 
ı4827, 14859, 15258, ve 2.ı4s sayılı ka. 
rarnameler kalclırı1mrstır. 

Madde 39 -· Bu kararnameye bağlı 
listeler 1 Ha7İran ı929 tarih ve 1499 
sayılı rrümrük tarife kanunil b· L. nun .. 
da değişiklikler yapan 3ı mayıs 1933 ta
rih ve 2255 sayılr kanuna bağlı ithalat 
umumi tarifesi tıumaralarına eöre t3n4 
zim ediJrnistir. 

. Madde "0 - _Bu Karaı nam• ı Teıri· 
'lı e vvel 1931 tar ıhı.ıden muteberdir. 



) 

Mlt.LIYl::f CUMA '14• 4GUSTOS 1934 

Dil Kurultayı dün çalışmasını bitirdi 
(Başt 1 ~c~ ~if-edc) . ! çime gİ~~ olan orta. tedrisa_t a • 1 Bu Üç tezinde değerli olduiu görü 1 2 - 1934-1935 yılı bütçelerini de 

yazı~a~ e~erl~r ıçın _mükihı~ ibda- m~. ~uduru. ff.uan Alı ve Muzel~r !erek umumi gramer tetkiklerinde gözden geçirdik. 
a gibi teldiflenn tetıkik olundugu kay- muduru Hamıt Zübeyr Beylere de bı- gözönünde buludurulmak üzere umu Yıllık olarak verilen bütçe tahsisatla-
de~liyor, bunların_ n_ıı;_rkez .~eyetinde rer teşekkür mektubu !a~lrmştır. mi merke:& heyetine verilmeai karar al rmda ayrıca aylık sarfiyatla gösterilme-
miaakere olı;'nacag_y ılave ed.ıhyordu. U. M. H. p82ar 2unu saat lS te tına alındı. sine lüzum yoktur. Bunun için aylığı 

!'edı takrrr .,.. teklıl . Dolmabahçe sarayında toı>J-c:alı:tır. Komisyonun böylece çalıımasını gösteren sırayi kaldırdık. 
!":~':'~ olarak ~ kurultaya 7 ~ Raporlar bitirdiğini bildirip ve derin aayplan· 

yerildiği ıııaret edili.yordu. Bu takrir- mızı aunanz efendim hazretleri. 
Jer, kurultay salonuna habra olmak Ü· lSTANBUL, 23 (A.A.) - ikinci lstılah komisyonunun raporv: 
zere bir lavha asılması, kurultaya itti· dil kurultayı altıncı ve sonuncu içti- lsblah komisyonu kendisine hava • 
ralı: edenlere birer madalya Yerilmeoi, mamı bugün Dolınabalıçe sarayında le buyurulan tezleri okuyarak hepsinin 
...ıamla:pnak için yeni türkçe tabir bu- yaptı. Dünkü toplantıda tezlerin ar • ıstılah ve tetkiklerin türkçele,tiril -
hnımau ..e uıire haklmıda idi. Bu tak- kası alınmış ve içtimam uzamaaı do- mesi esasında müttefik bulunduklan 
rirler için, komi1>yonea verilen kararlar layııiyle okunmayan tezlerin ilmi ko- görülmüş ve bu esas encümence de it-
loeyeti umumiye tarafından kabul edil- n;ıi•yonlar~a .tet~ikine. karar veril~ı- tifakla kabul olunmuıtur. 
di. ti. Tezlerın ılını komıayonlar, tetkık Türk dili tetkik cemiyeti umumi 

Bundan sonra, nizamname komis- neticelerini bugün kurultay heyeti u- katipliğinin kurultayın ilk celaeainde 
yoma mazbatası okunda.. Ntt-name- mumiyeaine arzedeceklerdi. okunan raporu ıahlah i<leri hakkında 
n "tn tetkik _=o_c::.;~ .:.......:ı;ı. eııaab L'- > .,.,...ua~ .....,.... ..... Celse saat on dörtte açıldı. Reiıi • önümüzdeki iki yd için tesbit edilen 
değiJiklj,k yapılmasına lüzum olmadığı cumhur Hazretleri, refakatlerinde iki maddelik programı tetkik olunarak 
merkez çahtma kollarının adedinin Ba,vekil lsmet Paıa Hazretleriyle Da encümenimizce aynen kabul edilmiş n 
6 dan sekize çıkanlması, merkez he- hiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi kurul!Jlyın yüksek ta&vibine arznu ka-
yeti azasının (11) e iblaiı muvahlıı o- olduğu halde müzakereleri takip bu- rarlaşhnruşbr. 
lacağı kaydediliyordu. Nizamname ko- yurmU§lanh. Salon çok kalabalıktı. Bundan baıka encümenimiz şu nok-
misyonunun teklifi kabul edildi. Başkan Kazım Paşa Hazretleri içtimaı talan kurultayın yüksek tasvı"bine ar • 

Başkan Pata Hazretleri dedi ki: açtığım oöyledikten sonra kurultay zebneği kararlaştırmıştır. 
- Komisyon mazbataları okurunuı marşı söylendi. Ve yazgan lamail Müş 1 - Türk dili tedrik cemiyetince der· 

ve bitmiştir. Yem umnmi ınerkea be· tak Bey, beıinci celsenin zabıtlarm:ı lenerek bastınlmış olan tarama dergisi. 
yeti intihabatına geçmezden """'el, Ha- okudu. Umumiyetle taovip edildi. nin Türk dili inkilibmda ite yarayacak 
san Cemil Bey dil kurultayına bazı llmi komisyonun okunan rapo'l'larına en mühim bir eser olduğunu taktir e· 
maruzatta bulunacaktır. nazaran komisyonlara havale edilen den encümenimiz bu mühim dil abidest-

Haaan Cemil Beyin hitabui tezlerin teUciki bitmemit ve bunlar ni memleketimize -~lhon etmi• olan 
Hasan Cemil Bey riyaset künü•Ü ö- -··~-· ' umumi merkeze bıralulmqtı. Oku • ünlü cemiyetimize derin saygılarla ıük-

nüne gelerek heyecanlı bir hitabede bu- nan Ye ittifakla aynen kabnl edilen ranlartru sunar. 
lundu. Hasan Cemil Bey dil kurulta - komi.yon raporlan tunlardır: 2 - Encümenimiz bütün ıatıliıhlarm 
yım, Tiirk tarilıi tetkik ceı!Üyeti namı• ·· T · k k _u ·ı 1 
... kut1u1aı1ı. oo kurultay• toplanma... Di 1 karşılaştırmaları :'a .. u~:,cı:~1e;:;=; :';, et:!~i 
ıu tasvir tdcrl.eıı: 

"Bu kürsü altı sündenbewi, önünde ''Dil kartıl&fbnnalan komiayonu • bir i, olarak kabul etmekte müttefiktir. 
nun raponı., ikinci Türk dili kunılta71 Ve bu i,in yapılacağına da yürekten j. 

at•ı ya.kılan bir mihrap halini aldı., de-
di. Hasan ·Cemil Bey dil tetkik i~erinin nm dil karşılaştmnalan komiıyonu Al naıınuıtır. Aneak kati zaruret halinde 

man bilginlerinden profeoör Gize ve batıda kullanılan bazı ilim ve teknik ta. mahiyet ve ıümulünü çok güzel bir te- b 
k ilde anla.lb. Gazi Hazretlerinin rdı- Sovyet bilginlerinden profesör Met • irlerinin yafıyan yalıancı dillerden de-
ber,iğile dil &aVB\llUll muhakkak zafere çaninof aza ..fatile hazr olduiu ğil fakat bu dillere temel olan esiri dil-
varacağrnı, Türki,.ede yeni ufuklar açıl- halde bugÜn ikinci defa olarak Eaki· )erdeki fonetiğin Türk gramerine göre 
dığ. nı söyledi. H atip sözüne nihayet tehir mebusu Yusuf Ziya Beyefendi - tesbit edilme..ini muvafık görnıüıtür. 
verirken: nİn reisliği altında toplandı. Geftk 3 - Oz Türkce ıstılahların en kısa 

-;- Gazi dil tetkiki işile ilim alemin- wnumi heyette gerek komisyonda o- bir zamanda ve son bir hızla mektep ı.;. 
de yeni bir inkifaf yolu, yeni bir çı- kunan tezler ve bunlarda tatbik olu - taplanna girmesi itinin yeni seçilecok 
ğır ~b, dedi. na~ metotlar halıkmda. bllflamq ~lan u"?"umi merkez heyetince ehemmiyetle 

Hasan Cemil Bey çok alkı~lan- muzakereye deYam eclılecek 11§"gıda dikkate alınmasını temenni eder. 
clı. 

Ba kan Kazım Paşa Hazretleri, b..,. 
dan böyle reis yerine Baıkan kelime
sinin kullanılması içüı nizamaımıede 
cleğiş:kıJı yapıldığını söyledi. 

Birinciye celseye nihayet ve.-ildi. 
Yeni merl.te% heyeti ııe cemiyet 

baıkanlıiı 

Saat IS,15 te ikinci celse açıldı. 
Ba;lıaıt Pqa Hazretleri: 

- Bafhyoruz, elenelim. Şimdi, 
Batk•n, katibi amuıııi, amami merkez 
azaları intilıabab yapılacaktır. Bu bu
.,..ta ( 50) kadar imzalı bir takrir var· 
dır. Bu takrir okunaeaktr. 

Bu takrir okundu . Teklifte, Erzin
can mebuıu Saffet Bey ba,kanlığa, u
IDDlllİ katipliğe lbnıbim Necmi, mulıa
Mheciliğe Beaim Atalay, azahklara da 
Aıımet Cevat, Ali Canip, Celal Sabir, 
Hasan Rqöt, l:uet Ulvi, Naim Hazmı, 
Y aluıp Kadri ve Refet Beyleriııı ilimle
ri zikrediliyordu. 

Unıoımi mert.ez heyeti için 1ıu nam
zet! ... reye kondu. Ve ittifakla kabul e
dildi. 
B~ndao sonra, cemiyetin yeni bqkanı 

Erzuıcan mebusu Saffet Bey kürsüye 
gelerek kısaca teşekkür etti. Cetniye
tia , Büyük Guiniıı müşfik himayesin
de olduğu için daima mııvaffalı: olaca
ğını söy;edi. Saffet Bey alkışlandı. 

Başkan Paıa Hazretleri: 
- Kuru!taym çalışması bibniştir. 

J\'timaa nıbayet vermeden n-vel Fazıl 
Ahmd Bey s.ilf türkçe olarak hazırla· 
dığı manzumeyi okuyacaktır. 

Fazıl Ahmet Beyin ıiiri 
Fazıl Ahmet Bey, güzel bir eda ile 

"GözUmle Cördüm,, isimli ve «bugünün 
ltütün Türk geuç}erine» diye ithal et
tiği manzumeyi olmcla. 

Fazıl Ahmet Beyin mauzumeai çok 
alkışlandı. 

Başkan Paıa Hazretleri kurultaya 
bit ben ıunlan söyledi: 

- Kunrltayın çalıpıuuı bitmiştir. 
Seçtiğiniz umL-mİ mert.ez heyetj, gÖs
lerdiginiz yolda çahşacaktır. Kurultay 
azasının hiısiyatına tercüman olarak, 
en biıyüğümüz olan Gaziye saygı ve 
tükranlanmı bir daha arzederim.,. 

Bando kurultay IDBrfRU çalarak, 
mera•ime güzel bir fd<ilde nihayet Ye
rildi. 
Kurultaya gelen memurlar vazife

lerine dönüyorlar 
Dil lrurultayınİn dağılması üzerine 

İzinli olarak gelmiı bulunan muallim 
müdür ve memurlar ilk vasıta ile vazi: 
feleri başlarma gideceklerdir. 

Halkevlerinden gelmit olan kurul-
tay murahhaslarmdan bir kısmı dün 
akşam memleketlerine dönmüılerdir. 

Diğerleri de pazartesiye kadar mem. 
lelıetlerine dönmüş olacaklardır. 

T iirk Dili Tetkik Cemiyeti tebliği 
T. D. T. C. Umumi katipliğinden: 

l - İkinci Türf< dili kurultayı bu
giin (dün) bitmiıtir. Kurultayın ıeçti· 
ğİ ımııımi merkez heyeti ıudur: 

Batkan: Saffet Beyefendi ( Erzm
_, m..._u) , Umumi ki.tip: İbrahim 
Necmi Bey, Mulıaııelıeci: Besim Ata
J.y Bey (Aksaray mebusu), Azalar: 
Ahmet Cevaıt Bey (Çanakkale melıu
au), Ali Canip Bep (Ordu mebusa) 
Celal Sahir Bey (Zonguldak mebusu)° 
Hasan R~ Bey (Muı mebuıu), tz'. 
:ret Ulvi Bey (Afyon mebusu) , Naim 
Haum Bey (Koayıı mebusu), Refet 
Bey (~ria mebaıu), Y ıılnıp Kadri B. 
(Mardin mebasu). 

_ 2 - Yeni umumi merkez heyeti bu
gua kurul';"yclaıı sonra yeni Ba,kan 
Saffet Beyın başkanlığ 1 altında umum· 
lıatip lbralıim Neani, muhaaebecj B 

1 

sim Atalay, azaclaıı Ahmet Cent, A"f
Canip, Hasan Refit, izzet Ulvi, Nai.,: 
Hazım, ve Refet Beylerden mürekkep 
ol, k toplanmıştır. 

Bu toplantıda , yeni seçimi büyük 
önder Gazi hazretlerinin sevgi ve gü
venleri ile olduğ'D düşünülerek, bu ina
na kartı bütün varlığı ile djl işine can
~ çah,nıağa ant içilmiJ, lıu andı biJ. 
dırmek ve heye.tin •aygılannı ıun -
mak üzere Ba•kanl.ıktan Rtisicurnlıur 
hazre tlerine bi; ariza yazılmıthr. 

E ki U. M.. H. inde bulunduğu hal
de resmi va:!"ifeleri haıe-bile bu ıe-

ki maddeler karar altına alındı: 4 - lshlah kad-rolan yapılırken bu 
1 - Türk dilinin Hint • AYrUpa dil ıstılahlann osmanlı türkçesindeki mu-

leri, aami diller, Ural • Altay d~leri lı:abilleri ile ilmin ili,iğine göre 
ve ba,ka diller oymaklariy)e kartılaş Fransızca, Almanca, veya lngilizcelerin-
tmLması için hazırlanmıt olan etüt - de biri de yazılacaktır. Diğerlerini yaz-
lerde öne sürülen deliller ve getirilen mak isteğe bağbdır. 
(menıei) ilişikleri olduğuna fÜphe bı 23-8-1934 
rakmamaktadır. Derilmiş olan bunca Reis Mazbata muharriri iiza Katip aza 
malzemenin ve karşılaşmalann tesadü Fuat D,. Sait D A Sülıeyf 
fi olmaama imkan görühnemektedir. Aza Aza r. Aza 

2 - Dil yaklaştırmalannda tc" '-ôk- Kemal Cenap Refet Ihsan Saim 
lerin fonetik ve nwwfoloji u .. urla.. '"la F"J l ·· 
teşmil edilme&i ve köklerle onlan.~n 1 O 8JI 
türemiş sözler mükayeselerinin seman Filoloji komisyonunun rapora: 
tik prensipleriyle kontrol edilmesi Komisyonumuz yaptığı içtimalarda 
münferit kelimelerin karşılaştmlma • Türk filoloji sahaımda ilerki çalışmala-
aı ile iktifa etmeyip ses ve m.ina aile- rı için bu esasları diqündü : 
!eri iyice araıtırıJarak bunların hem 1 - Tetkik için bize nrilmit olan tez-
donnel hem semantik tetkiklerinin ya )erden Ali Candar, Abtüllah Battal, lh-
pılmaaı dalına rivayet olunması la • san Refet, Tabir Nejat, Tekin Alp hey. 
zııngelen kaidelerdir. Mümkün oldu- lere ait olanlar evvelce kurultay merkez 
iu kadar Subjektif ve inan vermez bürosu tarafından tetkik ve bir karara 
,.,, • .. •~terden kaçınm.a.z her etüdün 
isbat kuvvetini arttırır. Bu bilimlik raptedilmiş olduğundan ve ruznameye 
uı..u d.ısıplin altında ıeniJ ve derin <lafıil iken kunıltaya verilen takrir üze-
mikyaslarda yürütülen etütlenn ve • rine okunmayıp komi•iyonumuzun it-
rimleri çok değerlidir. 2al ...ı.a.ma !(İren Naim Hazmı, Hü-

3 - Meıqe ayniyetini iabat için ya aeyin Namuk, Ali Canip, Hasan Ali, Dr. 
pılan etütlerde mükayese oluann dil- Şükrü, Velet Çelebi n Şeref beylere ait 
!erden her birinin kendi grupu içinde tezlerinde tetkilı: ve mukayesesine za-
de tetkiki lazımdır. Bu kaqıhkb etüt man kalmadığından bütün bunlar halı;. 
!erin vereceği mutabakatlar bol ve ik kında tetkikler yapılmak ve bir karar ve-
na edici olduğu niabette menşe birli- rilmek n icabma göre cemiyet bülte-
ğine kuvvetle hülonedilir. Ancak bu ninde neşredilmek üzere hepsinin met"• 

mentc birliğinin tarihi izahına da ih- kez heyetine sunulması, 
tiyaç vardır. 2 - Türk dili tetkik cemiyeti umumi 

4 - Dil gruplannın türüm, gelif- katipliğinin kurultaym ilk celsesinde o-
me, dallanma ve yayılma tarihleri u

kunan raporunda f"ıloloji ve lü2at işle· mumiyetle tamam olarak ma!Unı de-
ğildir. Bütün dil gruplan uzak tarih- ri hakkında Önümüzdeki iki yıl için teı-
lerinin aydınlatılmamış olması yüzün bit edilen programı encümenimizce de 
den mevkileri müsavidir. Hemen hiç kabul edildiğindea o duğu gibi tatbi-
bir dil grupunun ta men,eden beri ne kiyle beraber Türk filolojisinin 2elipne-
reden, ne zaman ve hangi yollardan aini temin ye iferki araştırmaları kolay. 
göçüp tarihte ve yer yüzünde tutmuş lattırmak maksadiyle bütün Türkiye kü-
olduğu yerlere geldiği ve ne gibi in • 1 tüphane erinin yeni u•ulde kataloglan-
kişaf safhalan geçirdiği ,imdiye ka - om bir an önce hazırlanmasmm maarif 
dar tahkik edilmemiştir. Tarihi en çok 
malüm olan grupların bile bilinen ta Yekaletine teklifi, 
rih çağından önceki çağlar koyu bir 3 - Komisyonumuz 3.zaıından pro· 
karanlık içindedir. Ancak dil hadise- fesör Samoiloviç tarafından Türk dili ve 
leri dikkatli ve inandıncı bir metotla edebiyatı tetkiklerinde Sovyet ve Türk 
değittirilebilirae çok defa eskilerin bilginlerinin beraber çalışmaları huıusun 
yığdığı karanlık tabakalarının derin - da yapılıruş olan teklif komisyonumuz-
liklerine kadar bilim ışıklarmı sindir ca büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 
uıeğe imkan bulunabilir. Her dil gru· Bu İt hakkında esaslı bir program çizil-
pu gibi türkçenin dahi 111<>totla tetki- mesinin merkez heyetine hildirilmeıi ka-
kine çalııılmabdır. rarlatmıt olduğunu en derin aay2ılan-

S - İkinci Türk dili kurultayına mızla arzederiz efenclim. 
iştirak eden Sovyet, Alman, Leh dil Reis Mazbata muharriri 
bilimi mekteplerinin organlarında Ali Cani!> Hasan Ali 
tiirkçenin artık Hint • Avrupa dille - Kitip Aza Aza 
rinden ayrı bir dil olarak mütalea edi Abtüllıadir Ragıp Samoiloviç 
lemİyeceği, türkçe ile Hint • Avrupa 
dilleri araunda ancak nisbi ve merha BOIÇ8 
!evi aynlıklar bulunup kökenlik bir Bütçe komisyonunun raporu : 
aynlıktan bahaediJmiyeceği hakikati- 1 - Komiıyonumuz 20-8-1934 pazar-
ni bildirmeleri ve yapmalan Türk dil lesi saat 11 de toplandı. Dili tetkik cemi· 
biliminin eaaılı bir dileğidir. Burada yeti umumi merkez sayıılannı gözden 
serbestçe kanaatlerini ifade elmit o- geçirdi. 
lan bilginlerin bu bilimlk •aizfeyi ifa Bu sayıJlar iki bölüme ayrıldı. 
dan çeknmiyeceğinde de tüphesi yok 25-10.1932 den J().6.1933 e kadar 
tur. 

6 - Dil karşılaıtınnalanna ait o
lup okunan tezlerin ayrı ayn değer
leri olduğuna komisyonca kanaat 2e• 
tirilmi,tir. Bütün tafsili.tiyle nazariye, 
metot ve iabatlarm tetkik Ye temyizi 
için zaman bulunmadığmdan bu maz 
balada mütalea prensiplerini teabit i
le iktifa eden komi.yon kendiaine tes 
lim olunan tezleri bütün bilimlik fai
deler temin olunacak: Alrette temyiz 
ve takdirleri için candan muvaffa • 
kıyet dilekleri ile beraber yeni mer • 
kez heyetine iade eclilmittir. 

Gramer 
Gramer komisyonunun raporu: 
Gramer komiıyonu kendiaine veri

len dört tezi tetkik etti. Bir tanesinin 
iıtifadeye yararhiını gÖnnedi. Diğer 
üç tezin mevzuu : 

A - ·- Oımanlıcadaki niabet (y) ai
nin türkçe karşılığının ne olabilec.e .. 
ği, 

B - (Men ve (man) ekinin yap
tığı İfler, 
C - Umumiyetle (ekler) n (kökler) 
dir. 

olan yedi aylık aayıflardır. Burada giren 
akça 10320 liradır. Çikan akça da 
10271,88 liradır. Kalan 48,12 lira gele
cek yıla geçirilmiıtir. 

ikinci höliim sayıt : 
10-6-1933 den 7-6-1934 e kadar olan 

sayıılardn- • 
Burada giren akça 27390,26 liradır. 

Çıkan akça da 24945, 73 liradır. Giren 
ve çikan sayılar arasındaki 2444,53 li
ra gelecek yıl sayı,ma geçiri vermiıtir. 
Çıkan akçalan tanıklaya bililer çok 

düzgün ve yolunda olduğu ve aayışların 
çok doğru ve uygun tutulmuı olduğu 
kütük ve demirbaş defterlerde ıağlam 
ve yolunda olduğu görülmüştür. 

Bu kadar az akça ile 2örülen itlerin 
büyüklüğü karşısında öğünmemek elde 
değildir. 

Dilimizin yüksekliğini, geniıliğini ve 
büyüklüğünü meydana Çikarmak için ça
lışanları kurultaym değerli bôlginleri Ö· 
nünde ıaygılamayı borç biliriz. 

Umumi merkez heyetinin ve umumi ki 
tipliğin ve sayıfmacın1n bu ıayıtla.rdan 
arınmaaı dilegiyle kurultayın yüksek 
başkanlıiına sunuldu. 

Takrirler 
T akrirler ve teklifler komisyouuuun 

raporu : 
Komisyonumuza havale bu}'m'Ulan ye -

di muhtelif takrir birer birer okundu : 
] - Muallim Kevork Simkeıyan ve 

K. Hırant Beylerin teklifleri : 
a - Takrirlerinin birinci maddesinde 

teklif ettikleri ilk kurultaym toplandığı 
salona bir batıra lavhası asılması, Cum
huriyet tarihini" bir çok buna benzer 
hareket ve hamlelerine sahne olan Dol
mabahçe Cumhuriyet sarmda münhası
ran bir iş için böyle birşey yapılması 
lüzumsuz olacağmdan muvafık göriiime· 
miştir. 

b - Birinci Türk dili kurultayına iş
tinık edenlere bir maılalye verilmesi bak 
!undaki tekliflerinin de komisyonca şu 
ıelıilde tatbiki kail ve muvafık olabile
ceği miitalea edilmiştir. 

Bu madalyanın talulıruya mabıu• ol· 
mıyarak bir hatıra makanında kullanıl
ması ve bir yüzüne Gazi Hazretlerinin 
resimlerinin diğer yüzünde birinci ku· 
nıltaym toplandıg, tarih ve yerle sahibi
nin adının buvunması ve muayyen bir 
bedel mukabilinde istiyenlere cemiyetçe 
verilmesi ve bu ~~retle cemiyete de bir 
nevi varidat menbai temin olunması dü
,ünülmüştür. 
2-Kayaeri halkevi mümessili Hüsnü 

Beyin Kayaeriden drrlenen söz miktarı 
hakkındaki teklifi : 

Umumi katibin ilk cel•edc okunan ra
poruna tealluk etmekte ve bir cihetinin 
tashihini istemektedir. Bu l<klifin yeni 
seçilecek umumi merkeze havale edilerek 
iddia varit ise, zabıtların basıhnası .,.. 
rasında bu yolda düzeltilmeai uygun gö
rülmuştür. 

3 - Ispartalı oğlu Giyaa Beyin tek· 

lif
. 
J : 

Cemiyetin baftahk gazete ç•karması 
ve günlü!< gazetelerle mecmualarda dile 
yer ayırtarak öz dllle neşriyatta bulun
ması çok arzuya değer olamkla beraber 
bütçe iti olduğu~ •e e"8sen bu volcla 
yapılması mümkün olanlar da cemiyetin 
önümüzdeki iki yıllık çal ı şma pr<>'(Ta
mmda düıünülmüş bulunulduğundan bu 
i•teğin de yeni seçilecek umumi mer
kez heyetine verilmeıi muvafık 2öriıl-

müştür. 
4 - Ayan oğlu Re,it Akif Bevin 

aelamlatma Ye ay, giin adları lıaklı:mda
ki takriri: 

Esasi itibariyle luıbulile haJli icip eden 
bu dilek komisyonumuzun seli.biyel aa
lıasmm dqmda &'öriilmüştiir. Aliııluıdar 
bir ilmi komisyona havalesinin muvafık 
olacağı mütaleaımm yiiksek lıaıkanlığa 
arzı kararlattı. 

5-- Kayseri Halkevi 
Hüsnii Beyin 20-8-1934 
takriri : 

mümessil~ H. 
tarihli ikinci 

Takrirde bahıedilen tel yazrlarının a
hntp verilmesinden doğan yanhşhklann 
zabrtlar basılırken takrire 2öre düzelt
tilmek üzere bu teklifin yeni seçilecek 
umumi merkez heyetine verilmesi ma .. 
vafık görülmüttür. 

6 - On yedi halkevi namına Kas • 
tarnonu mümessili Taliit Mümtaz ve 
Sinop mümessili H. Avni Beylerin öz 
türkçe karşılığı bulunan sözlerin derhal 
kullanılmağa ba§lanma.sı baı.kmdaki tak 
rirlcri: 

Bu takrirle ileri •iirülen İsteğe ko
misyonumuz beraberdir. Yalnız işin 
sistemli bir tekilde yapılıp başanlması 
gerek olduğundan Türk dili tetkik ce
miyetinin yeni yıl çalışmalarına başlar
ken bu iti birinci sırada tutarak icap e
den yol gÖ9terileceği tezelden yap -
maaı, yolunda olacağı düşünülmüttür. 

7 - Dijzce halkevi miİmesiai.Iİ M. 
Baha beye ve altı arkadaprun ilk mek
tep kitaplarının öz dille derhal basıl -
mau ı...kkmdaki takrirleri: 

Bu takrirle ileri sürülen düıünce
de pek yerinde görülmüıtür. Esasen 
Türk dili tetkik cemiyeti yeni yıl çalış
ma programında ilk ve orta mektep o
kutma dilinin düzeltilmesi için halli la
zrm gelen ıstılah meselesini ön ıll'a -
da tuttuğu gibi maarif vekaletinin de 
bu yolda hazırlıklarda bulunduğu fa· 
kat işin büyüklüğü bu dileğin kurul • 
tayda değil kurultayın alacağı karar -
)ara göre yoluna konularak ancak ge
lecek okutma yılında başarılabileceği 
mütalea edilmiştir. 

Bu vesile ile de pek derin saygıla
rrmıza s.unanz efendim. 

Dil kurultayına tebrikler 
Ay.ank. Kaymak..mı Hikmet, Niide Ululuı· 

]a F. ve Belediye Re.ia.i Ya.kup, Konya C. H. 
F. Cihanbeyi Kaza Heyeti ReU.i. Ali Fuat, Ma
navaat C. H. F. Reisi K.izım, Karapınar Kaza
sı C. H. F Reiti Süleyman, Malltara C. H. F. 
Reiti Refik, A1bnow-a Fırka ld.re Heyeti Reiıi 
Meh.met Cemal. Söke Belediye Reiai Eyüp, C. 
H. F. Reiıi HulU.ıi. Ayant.ı.k Fırka Reiıi Hü
seyin, Afyon Halkew-i Reiti Galip, Afyon C. H. 
F. Reisi Safter, Zile C. H. F. idare Reiti Bah
ri, Valı.hltebir C. H, F. Reisi M. Kelet. Mudur
au C. H. F. ve Belediye Reiai Oam••ı Cümha
riyet Gençler Birllii, Zerbank. Adbank. inhi
sarlar., MaTa, C. H. F. Burdur Meb'uau Ha
lit, Feke C. H .. F. Ali, Beolediye Reiıi Şerif, 
Rize C. H. F. Re.iıi M. Ali, Kaçhiaar C. H. F. 
Reisi Ahdürrahman.. Polatlı C. H. F. Reiıi 
Muhterem, Belediye Reiai, Ulküleme Derneii 
Reiti Kadri, Talas C. H. F. Nahiye idare He
yeti Reiıj Mehmet, Yozıat, Salmanlı nahiyeti 
halkı namına C. H. F. Reisi Tahir, Art•in C. 
H. F. idare Heyeti Reiıi Hasan, Beykoz C. H. 
F. Beykoz Kazaıı Re.İ$i Hasan., Haııılrm Pirler 
Kondu Belediye Reiıi Refet, C. H. F. Reisi 
Mehmet Lütfü, Orhaneli Fırka Reiıi Oıman 
Nuri, Çartamha C. H. F. Reisi ZüJıtü, Şarh 
Pazar C. H. F. idare Heyeti Reiıi Ali. Oıman, 
Ş. K. Hiu.r C. H. F. Reiai llhan, Hat.ıbektaı 
C. H. F. Heyeti idare Rei.h lbrahim, Alucra 
C. H. F. Reit.i Tevrik. Ulukışla C. H. F. Reis 
Velrili Yakup, Kartal C, H. F. Karta] Kaza 
laare He7eti Reiıi NH:ati Şerif. Çatalca C. 
H. F. Çatalca Kaza Heyeti ReiU Naci, Boz• 
)ur C. H. F ~ Reiıi Ziya, Çumra Kaymak"m ve 
Belediye Reia Velı;jJi Sadılı;, C. H. F. Merkez 
Heyeti Reiıi Rakım, Maarif namına Maarif 
Memuru Sadullah, M. 1. T. C. Rei.i Şefik Ke
mal, Hilaliahmer Reisi Kemal, Hadım C. H . F. 
Reisi namına Belediye Re.iU Yahya, Tirebolu 
C. H. F. Kaza idare Heyeti Rei•İ Hau.o, Ma
niu. C. H. F. Vili.yet idare heyeti reiai Kenan. 
Ama•ra Muhtar H. Baıri, C. H. F, reisi M. 
cat~ Nahi7e müdürü M.:ahar. Muat.afallemal-

Harici ticarette düsturumuz. 
(Başı 1 inci sahifede) j 

listeleri memleketin "satınalma" kabili
yetine göre normal haddini bufmuştur 
denilebilir. Bize hu imkanı veren, geçen 
senedenberi sıkı .a.. suretle çalıfarak de•
letlerle anlaıtığımız kliring sistemidir. 
Bu sistem ile ödeme. muvazenesi esası
na bağlı hakiki teadülü elde etmi§ bulu-
11uyonaz. 

Kliring li.telerinde yazılı eıya ka
yıt.,~ ve kolayhkla memlekete girmek· 
teclir. ithaline müsaade ettiğimiz malla
rın mul.abilinin mutlaka Türk malı mü· 
hay Mı ~uretiyle çıkarılması mecburidir. 
Bu tarzı hareket, harice fazla döviz tedi
yesinden bizi koruduğu gibi alıcı cephe
&inden de biç olmazsa istilılak ettiği ma
lın IÜZUllJ$uz pabalılapnuma mani ol-
muıtur. 

Kaldırılan liste 
Yeni kontenjan kararnamesini oku

yanlar "M" listesinin kald~ı oldu
ğunu göreceklerdir. Bir çok devletlerle 
anlaşma yaptığımızdan ve bunlar hari
cinde kalan adedi ancak bir ikiye mÜn· 
lııısır diğer devletlerle de müzakere ha· 
tinde bulunduğumuzdan, ar,ık bu bste
nin faydası kalmamıftır. 

Kezalik bize mahsus kola7lık n 
miiaaadelerde bulunmak istiyen dev -
Jetlere kartı bizim de mukabelede bu -
lunabilmemizi temin malı.aadile yeni 
kontenjana bir ( t) listesi ilave edil • 
mittir. 

Odeme müııa.zenesi 
Bu suretle, bugün harici ticaret 

münasebetlerimizin en büyük kısmı 
ôdeme müvazenesi esasına müstenit 
anlatmalar dahilinde tanzim edilmit ve 
kontenjvı sistemi de bu anlaşmalan 
kolaylaştıracak hale ı: etirilmiş tir. 

Bu anla~malara dahil olan memlekct
ICf' son sene rakamlarına göre ibra -
catımızın yüzde 63 nü almakta ve it -
halatnmzın yüzde 76 ., da bu memle
ketlerden gelmektedir. Bu nisbetler 
halen müzakere halinde bulunduğu • 
muz memleketlerin inzimamile yülı. se -
lecdttir. 

Yeni anlaş.malar yaptığımız memle
ketlerin vasi ithalat kolaylığı lıu mem
leketler emtiası ve ithaliltmın hususi -
yetlerine memld<etimizi alıştırmakta 
ve bilhassa makineler Te sınai tes.isatm 
İcap ettirıliği yedek ve değiıik parça -
lar noktasından kendilerini memldııe -
tin daimi furniaörü haline getirmekte
dir. 

Bu nevi anlaşmalann haricinde ka
lan veya kenclilerine karp pmil oldu
ğumuz memleketlerle olan münaseba • 
tılnı:z ise ihracat ticaretimizde ancak 
yüzde 5 i ve itbalitımızdıa yüzde 21 
i bulmaktadır. 

Bunlarla d:ı her iki tarafın hakkını 
müsavi §artlar dahilinde korvyacak 

pata iıaı:aaı C. H. F. idare •e1eti re.iti avukat 
Halclc:ı, Maçha C. H. F. reisi Salim, Dörtyol 
C. H. F. kaza idare heyeti re:Ui Hüıe7in. Of 
C. H. F. idare reiıi Ali, Kara C. H. F. reiıi 
Zirai. O&kip aahiyesi C. H.F. reiıi AhJDet. 
Bünyan A.kkıt!a C.H.F. reiıi llyaı. Jıpa.rt& 
•İJ.ii:rıt:t idare heyeti reisi Rem~i. Sürmeae 
C. H, F. Kemerli nahi7e&İ rei&i Hamdi, CH. 
F. merku nahiyeıi reUi Salih, H. F. Ar•kli 
nahi1eıi reiıi Sadettin, C. H. F. Akıuma na• 
hiJ'e•İ wıeiti M .. met. C. H. F. Billere aahiyıeıi 
~iti Süle7mao, C. H . F. Daibatı Nah.iyesi~ 
reiıi Mehmet, C. H. F. Kucara Nahi7e:ai rei
si Kimil. Sürmene C. H. F. reiai Yaagf. Cer
•• C. H. F. Ku.a be7eti rei&i Nuri. Trabzon 
C. H. F, viliyet 1. heyeti Reisi Ruhi. Göynük 
Befedi1e reiıi Fahri, C. H. F. rejsi Şakir, C. 
H. F. E.U.önü ru ••• idare he7eti reis Tıt: .. İ• 
Ji A. Nafiı. C. H. F. Fatih it.aza reiıi Dr. Hik
met, Oımaneli C. H. F. kaza reisi Mehmet. 
ŞiJe C. H. F, kaz• re.iti M. Sadık, Yalaya C. 
H. F. Çınarcık n.ahl7eıi ldue he1eti reiıi 
Sülıt:7man, Aktehir C. H. F,. nahiye reiai N. 
Do,ian. Allçab.t C. H. F. reiU Ce-.clet. Refahİ· 
ye C. M. U. Şinasi, Mani.. ikinci reia N. 
Oımaa Ardahan C, H. F, reiti Sabri, halktan 
izzet, Erz:.in C. H. F. reisi Salih. Kö1cez: C.H. 
F. idare H. R. rei•i Eu.t. Turptlu C. H.F. 
idare he7eti reisi Cew-det, Eakiıehir C. H. F. 
Vila.1et idare H. reili Osman, Ez.ine C, H. 
F. reiı.i Şükrü. Duraunbey C. H. F. rei.a •e
kili Arif. Yenitehlı C. H. F . Kaza idare reiıi 
M. Osman, Çcwum C. H. F. reiıi Şt'•ket, Gör· 
dea C. H. F. reisi Ahmet Nuri. Andırm C. H. 
F. reİ•İ Abdullah, Beled_;ye rei.ıi Omer, Mu
cur C. H. F. rei•i Te•flk. Niğde C. H . F. ida
rere heyeti reiıi Dr. Hüseyin, Silifke C. H. F. 
reisi Emin. Karahiıar nahiye müdürü Sa<lılc, 
Beledi1e reisi Hamdi, C. H. F. reiıi Hüsnü, 
Yalo•a C. H, F. Kılınç nahiyrai .idare he-yeti 
reiıi Hüseyin, Y aloya kazaıı idare he7eti rei
si Omer, Sınd.Jriı C. H. F . reiU Kemal, Ban
dırma C, H. F. reiıi Ki.ı:f, BaLkeıir lvrindi 
nahiyeıi M . ve Himayei Etfal cemiyeti reili 
Şevket, H. F. reiıi lama.!11 Jyrindi Muhtarı 
M. lama.il, Tayyare Cemiyeti re.iti Halil, C. H, 
F. Balu:rköy lıaz:aa ıreisi Kemal. Jıtanhul 
Beyailu kazaıı C. H, F. reiıi Avukat Mek
ki Hikmet, Burhaniye C. H, F. idare heyeti 
reiıi Tali. Alaıehir C. H. F. idare he7eti reis 
•elcili Hüsnü. Balıke•ir C. H. F. merkeıı ka
:aa idare heyeti reiıi Haıan. Bahkeıir C. H. 
F. •İli.yet idare heyeti reiU Konya meb'u•u 
T . Fikret, Beytehir C. H. F. idare reiıi M. 
Zeld, lirıdir Belediye reiti Feyzi, C. H. F. 
idare red:i Yatar, C. H. F idare reiıi Burhan, 
Barla abliıi aa.mnıa Muhtar Burhan Akhi
sar C. H. F. idare heyeti reiıi Mehmet Nu
ri. Şarköy C. H. F. Xu:a idare heyeti reiıi 
Muz:af(er, Yona halk namına Belediye reiıi 
Hüıeyin, C. H. F. idare reisi Meh.met, Sivrihi
aar C. H. F. reiai Ali Osmancık kazaıı C. H. 
F. he1eti idare reiıi namına Mehmet. Malat
ya C. H. F. vilayet idare heyeti reiıi Oaman 
Hilmi. )iridir C. H. F. idare reiıi A. Rıza, 
Sütçüler nahiyeıi halJcına namına Muhtar Oı
man, Karaiaç C. H. F. idare reia.i Tahir. Çift
lik Arto•a C. H. F. reiU Bil&J. Turırutlu Hi
liliahmer reiıi Bahaetti.o, Gençler Birliği rei
ai Alp Tekin. Umum Ahmetli C. H. F. reiıi 
Ahmet. Elbiıtan, Efıua Belediye reiıi lbra
him C. H. F. reisi Vahap. Çi.-ril C. H. F. 
reiıi Emin, Belediye reiıi Muıtafa, Spor t.e
miyeti reiıi Rıdvan. Muallimler Birliii reiıi 
Oıman, Sandıklı <:· H. F, reiıi Mehmet Alcif, 
Antep C. H. F. v1li.yeti heyeti reiai ve Dr. 
Abdülkadir, SıTaı C. H. F. rejai vekili Hik
met. Boğaz!ıyan C. H. F. rıt:iıi Şakir, Ye4ilo
va Fırka reiıi namına eyzullah. Pütürge C. H. 
F. reiıi Ali Riı:a. SaMJc.amıı C. H. F. ve Bele
diye reiıi Dursun, Refahi1e C. H. F. he7eti İ· 
dara reil.İ Eu.t. Suna-urla Belediye reiıi Ba
haettin, C. H. F. he1eti idare reiU Hacı Sa
dık. Reıadi1e aza ha.Ya, muallim Dul"ıun, 
Muhtar Yuauf, Reıadi7e Bereketli nahiyeıi 
C. H. F. reiai Omer, Yoz:ıat, HaydarheyJi na
hiyeıi ha.Hu namına C. H. F . reisi Oıman, A
maıya C. H. F. reiai Sıtlo, Se.ferh.isar C. H. 
F. reİ•i Akif, Belec;liye reiıi M. Fahri, Sara
yönü nahiyesi C. H. F, ve bütün köy ihtiyar 
rnecliıleri namına Oıman Kaya.. M. Hilmi. 
Kadıköy C. H. F. Ocak idare heyeti reiıi M. 
NuTİ. Pınarbatı Kör Muhtarı namına Mer
kez Muhtal"ı lamail, Viranıehir nahiyeıi bü
tün h.allı namına C. H. F. niai MuN, Aza 
Mir-za, Bahri. Rifat, Hat.ı Mirza. Pınarba•ı 
kaza•• halkı namına C. H. F. Reiıi Cemal. 
Germencik C. H. F. r~ıi Te..,.fik, Emirdai 
kaymakam Vekili Niy&:ri, Befedjye reiıi R. 
Sırrı, C. H. F. reiıi Mecdi, Tayyare Cemi7eti 
reiai Omer, Himayei Et fal heyeti Om er, Tica
ret Odası mümıt:ıaill Haıan, Muallimler Bir
liji Reia.i H. Hüıe7in Beyler. 

bir anlaşma esaıına 
iimitvanz. 

yaracaiım 

Hedefe doğru . 
Görülüyor ki, Londra cihan ı 

sat ve para konferansında alenee 
dafaa ettiğimiz hedef ye istika 
fasılasız ilerlemiş bulunuyoruz. 

Yaptığımız anlaşmaların hep 
esası birdir denilehilirse de her 
lek«.le yapılmış anlaşmaların 
susiy>Jleri vardır. Alıcı ve 
bcı tacirlerimizin bu 
birer birer gözden geçirerek işlerini 
göre yürütmeleri menfatlan ilı: · 
dandır. Bu mü .... ebetle de tekrar 
yİm ki, Tiirkofiı aliıkadarlarm em< 
dir. Her istenilen malumatı en kısa 
manda nrınelde mükelleftir. 

llıracat 
ihracat mevsiminin başlangıcında 

lnnarken umumi kliring h<SapJarını 
ticesini herkesin bilmesinde faide 
dır ' 

Cumhuriyet merkez Banka•ının k 
ları uzun ve kısa vadeli olmak ,.... 
27 (yirmiyedi) milyon Türk JiraSI 
memleketimiz lehine bloke olarak 
larmda mahfuz bulunduğunu göst 
tedir. Demek oluyor ki ticari m ·· 
le bulunduğumuz muhtelif memle 
ler, hesaplannı bpatmak için pi 
dan bu nıilı:tarda Türk malı satın 
nıecburi7etmdedirler. 

Aşağı yukarı, bütün memleketler 
telrabil kontenjan ve ticaret iDerine 
yıtlar koyduklan zaman ticaret kre 
nin muhtel olduğu ileriye oürühnüJ 
bilhassa bizde kıiring yapıldıktan so 
ticaret kredisinin haleldar olmasında 
dite edilmişti: 

Gene kayıtlarımız gösteriyor 
kliring sistemi dahilinde, ikinci 
-.ı 1934 ten temmuz 1934 tarih 
kadar ticaret i.lemimizin hariçten 
duğu kredi mikdarı 21 milyon · 
geçıni,ıir. 

Endişelere cevap 
Türkiye, milli ve hayati ihtiyaçl 

nı memleket dahilinden temin 
gayesiyle, bir kısım bam maddele 
ni mamul hale koyarak sanayi h 
keti vücude getirir ve her memlek 
münasebetlerinde ödeme müvazen 
esasına göre hakiki teadül elde 
isterken ba:zı enditeleree cevap ve 
mek ihtiyacını duyuyorum. 

Türkiye, otarşik yani bütün ib 
yaçlarım kendi hudutları içinden t 
min etmeği iater bir aiyasetin zebU 
değildir. Türkiyenin bu gÜJI 
bünyesi ve coğrafi "as.İY 
milletler arası ticarette kendisinin 
yer almaanu, iktisat ve ticaret salı• 
aında da medeni milletler aileainio 
temmim bir ferdi olmaamı icap etti 

Ticari münasebette bulundugu 
memleketlerden bize karı• puif . 
ra saıı, kabiliyetlerinin sıon had 
ne varabilmeleri için ıaz.n olan ~ 
kim vermd<teyiz, ve bunda ........ 1 

yiz. 
Bizim paaif olduğmuz mmı!elı 

re kar,ı ise ayni ._,imiyetle lı.tdO 
mızı aramaktayız. Buna ait noktai 
zıırmın da gayet açılı:br. 

Bizim "Monnaie d'Echaage,, 
ödeme vaoıtamp ancak ihraç -11•. 
nmızdır. Hakilat böyle olanca b 
ticarette düsturumuz ancalı; (malJı>I' 
ZI alanın malmı ..tın alJmk) tır. 

Karıılıklı artma 
Hızım henüz almamıı olan buıı' 

1 kii buhran devresinde harici ticat" 
volüım.iiııii olduğu noktada tutabil. 
mek büyük bir muvaffaluyettir. l(IJ 
ring yııpbğnmz memleketlerden h' 
ztlarmda karıılıklı artma vüaıde il 
mİ§lİr. Bu artmayı vücude getiren . 
bep le ancak her iki taraf tacirler 
bankalarda bloke olan paralarına 
§• finaıumamn temin edilmiı 
dır. Bu finanmıaıu yapmıyan m~~ 
leketlerle olan ticaretin hacmi aıı~ 
bizden alacaklan mal mikdan d~,. 
linde kalmağa malıkUın olacP"i, 
Demek oluyor ki kliringin iki tar~. 
lı ticaret volümünü arttırabilmdi ~ 
icap eden fjnanmıamn yapılması s• 
nıreti vardır. ~ 

Memleketimizde geçen senelerde, 
stok denilebilecek mikdarda mal 1'.,J 
marn.ıştır. Bu seneki istilıaalatao':. 
da stok vermeden satılması ümidi k. ı 
vetlidir. ihracat maddelerimizin ~ 
larınm beynelmilel fiatlardan d...-. 
dun bir bedel ile satılmasına (bin"' 
zariye) aebep yoktur. . , 

Yalmz, umumiyet itibariyle, i•~r.ı 
ııalatımızı arttırmak ve beynelt111 • 

piyasalardaki revaçlannı Jccrr,retl~ 
ctirmek için rasyonel harelı:etlede • 1; 
dardizaayona bir an evvel geçıı><'.lı ~~ 
bi büyük meaeleler kar§ısmda bulıı 
yoruz. rcfl' 

Büyük baıvekilim •e muhte , 
tefirn lamel Paıa Hazretlerinin "d•~, 
ima iki misli fazla mahsul,, isteflle;pi 
teki haklan sün &'eçtikçe kuvV•1 

artırmaktadır. 

Sünnet düğünleri , 
Hili.liabmer cemiyeti Alemd• ı"d• 

besi tarafından Ahrrkapı gazino•~ 
tertip edilen sünnet düğününde al ıı'~ 
mütecaviz çocuk dün ak§8111 mects 
sünnet edilmiştir. 14 

Çocuklar sünnetten evvel # bil 
te otomobillere bindirilmiı, tcbirde 1 ' 

gezinti yapılmı§, ve HiliJiabıner "'~1'' 
kezine uğrarularak reis Ali Paşa -r.1 
ret edilmiştir. ,..i!f 

Düiün sabaha kadar dev- et . 
pek eğlenceli olarak geçmiflir· .,ıret' 

Hilaliahmerin Beyazıt naJıiye !ı,çe
de Veznecilerde Malw Gaziler b , 11J• 
sinde tertip edilen sünnet düğ~" 
SO fakir çocuk sünnet ettiriJnıitllT· . 

Malul gaziler kongre~ıeıi 
Ankara Malw Gaziler c-:~ 3 

1 atanbul şubesi derneği tarafın ,.eli~ 
ağustos tarihinde iliın edilen "':110e~• 
kongre cemiyetin Anbra ".'erk~~il ' 
alınan bir emir üzerine tehır edı 
ti. . ı.o~· 

ll·t d-"ll !!efen bir emir üzerıoe 1 tt 
gre 31 ağua.tos cuma giiTJÜ sNtl ).,,.pı ' 
üniversite konferans salonunda 
lacaktır. 



~NI NESRIY AT 

Haftanın 20 inci sayısı 
Hafta'nın y irminci sayısı dün çık .. 

tı: Zengin münderecatla bu nüa.basın 
da e!liden fazla reaiın vard lt'. Ayrıca 
b~kı nefasetinin en güzel örneğini de 
"eren Hafta'yı k a r ilerim.ize tavıiye e
~•riı . 

Haydar Ri fat Beyin bir eseri 
liaydar Rifat Bey Lenin'de n yeni 

b;.. • .. • . B "l"' • set' tercume ebn.iflır. u eser 
!<;ı 11nıfı ihtilali ve Kaubki m e lunu., 

-,.lı eserdir. Okuyucularımıza tavsiye 
6deti.ı. 

Yeni Adam 
1'..,artesi günleri intiıar etmekte 

~k. n haftalık Yeni Adam gaıetesi 3S 

~ nüshadan itibareu p~ sa
ıları çıkacaktır. 

Yeni Türk 
lialkevi tarafından her ay netredil

llıekte olan "Y.,.,; Türk mecmuasınm 
~ . . 
!> numaralı nüshası Ba~elül hmet 
J;. r H..,retleri~ Büyük Millet ~
lı, -nın hu devresınde ~BTılan ııler 
t • kkında nutukları ve Ali Rıza, Ahmet 

·O"e.n, Hikmet Turhan, Selami izzet, 
~nıar Faruk Galip, Refik Ahmet, Ha
li\ Fahri, Dr. Osman Şerafettin, Saliı 
a ~Urat'. Akdes Nimet, Galip Bah~y~, 
1- Yler.ın makalelerile intiıar etmiftir. 
, . .,. kıtapçı ve müve·:zide bulunur. Tav· 

·Ye olunur. 

't eoebıuı Relediye bahçesinde 

t fııı~~üf 8ı!idivnl Bu akşam 
~ehırTiyatrosu 21,30 c1a 

ıııııııııııı ııı KOKTEYL 

Büyük O..;;;t" 

l.JI 
Yazan Ekrem Reıit 

Besteleyen Cemal 

~ 111111111 --R-eı-it -
i\elepir satılık eşyalar 
t"Bt.onzlu yatak odası takımı, ki;· 
;ıık ıpekli salon etyası, aynalı do

:>, bıri çini, biri emaille iki 
•tıba, sekiz çekmeceli dolap, Sin
rer diki, makinesi, küçük masalar, 
(''balar, yuvarlak çinko banyo, 
~ili), bir koltuk, semaver, bronz 
t ngal, mutbak edevatı satılık • 
it, La Turki gazetesi M. rumuzu
il\ trıüracaat. Telefon 24318. 

lıtanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

( 15ooo) onbe, bin liralık gayrimübadil 

ı...,.,.ll 29-8-934 tarihine müoadif çar· 

~I.a günü saat 14 de Birinci açık art

lırıı.. •uretile Eıham ve tahvilat borsa· 
"Qda l 1 . . 1 • mahal ıa 1 acağmdan ııtiyen enn '" 
UQde b .. 

a.zır bulunacak memuruna mura-

~ll..,., ilan olunur. (2081) 

lıtanbul S inci icra memurluğundan: 
'1..hcıu olup paraya çevrilmesine ka

'-. ••tilen iki halı salamand.ra soba 

~ve saire 27-8-934 tarihine müsa• 
dif .. 

PA<artesi günü saat 10 dan ıtıharen 
y·~i .... 

lt\ahalfe S numaralı hane onunde pa· 
'a 

Ya Çe"Vrilecektir. Taliplerin yevm ve 

~aJ[j ınezkürda hazll' bulunacak me-

""''a l" ı ·ı· 1 Uı~mu müracaat arı ı an o unur. 
(2079) 

"'1~0Joğl~nda Rumel~ han~ 4 n~
~ tnulum iken halı hazır ikmıetgihı 

"'· ili Dimitri Marcarita oğla b.-
·7~ti lıaruma 

ı '~ı.uı f>eıinci icra memurluğundan: 
di 'Pıro efendi veledi Sotiri hp(ro efen
ı{~ ı\dalar Tapu Memurluğunun 7 ~ 
Q~ .. ~hli ,,. 19-20 nli İpotek senedile 
ııı~~"-da. Aya Nikola caddesi atik lS 
"Ctı tr\oer numaralı iki kita tarlanm ala
•la 

1 lebine ipotek senedile borcun112 
:ı-,.1\ 30cıo lira hu kerre alacaklı tarafın· 
~i~ lleyoğfu 3 ncü noterliğinin 3·5-3'.' 
'oı, 'V~ 331-2301-6521 numaralı temlik 

•dile l ·ı K" .. "I f d' ~tı: t ıtı yanos omurcog u e en ı· 

c411 •nıtik edilmiı ve mütcmellik hu bor- . 
lııj tah•ili için 28-S-934 tarihinde daire-

~. ..... . 
l>ı•a; •• ura.caatıa rebnin paraya çevril-
"'dd •çın İcra ve if-1.is kanununun me
~;,,, 1 llıahsusa11 ıarahatina te,·fikan tan 
dc,·ı"1unup berai tebliğ namınıza gün-

' •n ;.:~ 
'lıtth .""etne emri ikamctgahınızın 
di1,,/11Yeti hasebile biliı. tebliğ iade e
~ h 't ve <abitaca icra k •lınan tahkikat· 
• Unu · 
' 'iı.de ınucyyit bulunmuş o!makla ba-
'lıı"u Hukuk sulü muhakematr kanu
••~ın 11 141 nci maddesini:ı birinci fıkra· 
i•tıl\ '."~teıasi vecihle tatbikina tebfi. 
~ ik; •kı ay müddetle ve onar gün fasıla 

le..,,, ll~ete ile il~nen tebliğat icrasına 
'İ"de v:~•lnıi1tir. lthu ilinm tarihi neş-
t ı 1\ ıtıı.___ .k. . . d 1·• ho """'D ı .ı ay ıçınde yukarı a ya· 
ti .Ud· l'<:a vaki itirazın ıerdi veya meri .. 
•. . •nden ı'c talik . . b' . '"lır·ı ranın ı JÇln ır emır 
J 

1 ltıesi ak · h ld · ~Ct". sı a e ıcranın devanı ıe .. 
ı. ~ı Ve Y•n la ak 'ti' d ' ' ' «t.;ıs,g ,..t c ı razatın aıremı~ın 

-ltı t 1 
nurn rasına iblağı ödeme emri .. 

°" ilo,arllfrnıza tebliğine kaim o'.mak iıze-
1\ olunur. (2079) 

Hali tasfiyede 

FENİKS 
TAŞ VE HURUFAT MATBAASI 

Şirket Tasfiye memurlanndan : 

F enilu t"! ve hurufat matbaası şiı4<e
tinin tasfiye memurlarından Galatada 

Topçular caddesinde 1()4 No. da kain 
olup mahkeme kararile mecburi tasfiye 
dolayiaile açık artlt'IDA ile satılığa çıka
rılmış olan Feniks taş ve hurufat mat
b:ıaınnın 16 ağustos t arihinde icra kala
nan açık artırma neticesinde verilen be
del hadi layikini bulunmamıı olduğun
dan talibi ühdesine ihale olunımyarak 
ikinci artırma 1 eylül 934 cumartesi gÜ· 

nü saat 16 ya talik edilmiştir görmek 

isteyenlerin her gÜn saat ondan on iki

ye kadar ve almak istiyenlerin de yev

mi mezkür<le muhaum>en olan 1241S Ji. 
ra bedelin yÜ<de 7,5 nispetinde pey ak
çeıi veya Banka temİnabnı hamilen mat 
baada hazır hulumnalan ilan olunur. 

(2082) 

............ ımıı ......... 
Fevkalade Fırsat! 
Modera elektrik avizeleri 

sofra lambalan 
Gayet eh·erif'i fiyatlar. Fırsat

tan istifade ediaiz. 
D. PAR DO 

Elektrik levazımatı mağazası 
Galata. Bahtiyar Han, No· 30 

Telefon: 43743 

Ulu Gazi Hazretlerine 
- Kurultay - ı : aydınlatbn, kapadın ... 
Dalgalandı dört yanda - yüce Adın -1 
Kucakl&§mıt - parıltıo-: (güneılerle), 

(Türklüğe) der: - en son hızla ilerle--! 
Filorinalı Nazım ................... 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprühaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

....... Han. Tel 22740~~-1 

AYVALIK 
Sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 25 Ağus
tos CUMARTESİ ı 7 de Sir
keci rıhtrmmdan kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iskelele
rine uğrayarak İzmir' e fidip dö-
necektir. (5050) 

1 

Mersin yolu 
İNEBOLU vapuru 26 Ağusto~ 
PAZAR ıo da Shıkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidi,te Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaf, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö
nüate bunlara ilaveten Taşucu, 
Anamur, Ku,adası, Gelibolu'ya 

l~ayacaktır. (5051) 

Giresonda Piyade Aıkeri Satın. 
alma Komisyonu Reisliğindenı 

1 - Gireson Garnizonunda bulunan ve bulundurula
cak olan kıtaat ve müessese için bir senelik ihtiyacı olan 
310,000 kilo Ekmeklik Un kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 22-9-934 cum arteai günü saat 14 de Kuman 
danlık Dairesindeki Satınalma Komisyonunda icra edile
cektir. 

3 - Talipler şeraiti öğrenmek ve arzu ederlerse şartna
menin sureti musaddakasını almak üzere her ~ Komisyon 
Reisliğine müracaat edebilirler. 

4 - Bedeli muhammenin muva!rkat teminatı 2383 li
radır. 

5 - Münakasaya istirak edecek zevat teklifnamesini 
bir zarf içerisine koyup mühürledikten ve ismini Üzerine 
yazdıktan sonra bu zarfı, teminatı muvakkateye ait makbuz 
ilmühaberi veya banka kefale tnamesile beraber ikinci mü
hürlü bir zarf içine ko).up üzerine teklifnamenin hangi i~e 
ait olduğunu yazarak ikinci mıvJd{'d<' yazılı larİb ve saat'n 
bitiminden evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
ve taliplerin ihale saatinde komisyonda bulunmaları ilan o
lunur. (5040) 

Hilaliahmer Hast abakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kalarmuıa ıerefli, emniyetli bi r istikbal hazırlıyan mektebimize talebe 
kayit ve kabul muamelesine başlanmıttır · 

Kabul şartlorr : 
1 - Türki,-c Cumhuriyeti tebaaırn dan olınak. 
2 - Yatı (18) den aıağı (30) dan yukarı olmamak 
3 - Orta tahsili ikmal etmit olmak 

4 - Evli olıwm•ak (evve~ce evlenmi~ ve aynlmıt ise çocuğu bulunmamak). 
5 - Mektebi teı·kettiği veyahut bq senelik mecburi hizmrti ikmal etmeden ev 

vel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep masrtıfını ödeyeceğine cla;r 
noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sıhhati tıun olmak ve boyu (l,52) den aıağı olmamak. (Tıhhi muayene 
mektepte yapılacaktır ) 

Mektep Hilaliahıner cemiyetinin malı olup tahsil mü~deti iki sene altı aydır. 
Talebelerin iskan İafe, ilbaa ve tedrisatı tamamen Hilaliahmer cemiyeti tarafından 
temin edildiği gibi aylık cepharçlığı da verilir. 

Mektebe girmek iıtiyenlerin IS eylü 1 1934 tar.ihine kadar cumadan maada 
her gün Istanhulda A.ksarayda Haseki caddesinde mektep idare.ine müracaatları 
ilin olunur. (1548) 

·1""f:9q 
' ~;y 

• 

~ -- Sı 
~ . 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

25 Ağustos Cumartesi 538 No. dan 669 numaraya kadar 
26 Pazar 670 ,. 812 ,, ,, 
27 " Pazartesi 813 ,, 949 ,, ,, 

Aİ~cahları yeklınu 10,000 liraya kadar olan ve karar 
numaraları yukarıda yazılı bulunan Gayrimübadille.rin binde 
4 :J nisbetinde nakit istihkaklarını almak üzere hızalarında 
gÖsterilen günlerde komisyona müracaat etmeleri. (5074) 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 

Kilo Cinsi Nevi Kıt'ası ihale tarih, günü saati 
4940 Kuru Soğan Açık Pınar Hisar 15-9-934 Cumartesi 15 

13000 Patates Acık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 15 
3302 Pirinç A~ık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
2800 Kuru Faslye AÇık Pınar Hisar 15-9-934 ,, 16 
6110 Mercimek Acık ,, ,, 16-9-934 Pazar 15 
3120 Makarna A~ık ,, ,, 16-9-334 ,, 16 
1781 Sade Yağ A~ık ,, ,, 16-9-934 ,, 17 
2415 Zeytin Yağ AÇık ,, ,, 17-9-934 Pazartesi 15 
450 Zeytin Danesi Açık ,. ,, 17 -9-934 ,, 16 

1382 Kuru üzüm Açık ,, ,, 17-9-934 ,, 17 
2189 Şehriye Açık Vize 17-9-934 Salı 15 
1231 Şehriye Açık Pınar Hisar 17-9-934 Salı 16 
584 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 Çarşamba 15 
420 Beyaz peynir Açık Vize 19-9-934 ,, 16 

2800 Tuz Açık Vize 19-9-934 ,, 17 
13364 Bulgur Açık Vize 20-9-934 Per~embe 15 
9951 Bulgur Açık Pmar Hisar 20-9-934 ,, 16 

10901 Nohut Açık Vize 20-9-934 ,, 17 
8450 Nohut Açık Pınar Hisar 20-9-934 ,, 17 

Yukarda cins ve miktarı ihale gilnü t~•rih ve saatleri ya
zı1ı on Jo!•uz kalem erzak Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
ihtiyacı için aleni münakasaya konulmuştur. Evsaf ve şartla· 
rını görmek ve anlamak üzere isteklilerin her gün ve müna· 
kasalarına İştirak etmek isteyenlerin de yukar~aki ~elli gün. 
ve saatlerde teklifatlarınm yüzde yedi buçuk msbetınde temı
natlari.le birlikte Vize Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(128) (5066) 
• • * 

Eskişehirde Kolordu Hava 
kuvvetleri için 440160 kilo 
Un 18-9-934 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla alınmak üze
re münakasaya konmuştur. 
Sartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
Eskişehirde Kolordu Satınal
ma komisyonuna tekliflerini 
vermeleri. (5065) 

••• 
Edremitteki kıt'at için 

300,000 kilo kuru Ot 432,000 
kilo arpa ayrı, ayrı şartname
lerle 28-8-934 salı günü arpa 
saat 11 de ve kuru ot saat 10 
da kapalı zarfla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek-

lerin her gün ve münakasası· 
na girişeceklerin teklif mek
tuplarını belli saatten evvel 
Edremitte Fırka Satmalma 
komisyonuna vermeleri. 
(4449) 4863 

HORHORUNi 
llergün akşama kaJar hastal arını Emin 
önü \'alide kıraathanes i ra nındaki ır•• · 
" ·enehaneslnde ted" i erler. 

l'ele fon: 241 31 - ( 15~9) 
4763 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Bahıali) Ankara caddesi No. 60 

4638 

VAPURCUL . 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
' apuru ... h TARI A~u, ıo• 

PAZAR- günü saat 20 de Galaıa 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon- , 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, i 
Ünye, Ordu, Gircson, Tirebolu, Gö- ! 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

hunlara ilaveten Of, ve Sürmeneyc 
uğrayacaktll'. 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tmalma komisyonu ilanları 

lstanbul Kumandanlığı la 
taah ve müesseseleri ihtiyacı 
için 93,000 kilo Kıriole kömü
rü alınacaktır.ihalesi 29-8-934 
çarşamba- günü saat 14,30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 

üzere her gün Fındıklıda Satın 
alma Komisyonuna müracaat 
ları ve ihaleye iştirak edecek
lerin muayyen saatte Satxnal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (70) (5027) 

• * * 
1. F. Satınalma komisyo

nundan: 
lstanbul Kumandanlığı 

ihtiyacı için 250 kilo çay ma
kamca bahalı görüldiiğünden 
ihalesi 25-8-934 tarih cumar
tesi günü saat 14,30 da talip
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün Fındıklıda Satın 
alma komisyonuna müracaat
!arı ve pazarlığa iştirak edeı;ek 
icrin muayyen saatte Satın !
ma komisyonunda hazır bulun 
malıuı. (68) (5026) 

5363 
• •• 

1. F. Satmalma komisyo
nundan: 

İstanbul Kumandanlığı 
ihtiyacı için 80 adet su fıçısı 
makamca bahalı görüldüğün
den ihalesi 25-8-934 tarihi cu-
martesi günü saat 15,30 da 
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna mü
racatları. İştirak edeceklerin 
muayyen saatte Satmalma ko
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (63) (5028) 

5364 
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I<" '1...1I"I~ bar~ ipleri! 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

1 Eylül 934... tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yahrmış 

EYLÜL 

olmalısınız! 

"Frigidaire" in siari bütün mamulatrnı müde .. 

kkik bir surette hesap etmesıdır., 

Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiğ~ 

u 
. l 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat g ibi tevazun etmektedir ,. 
' ..ı 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeydel'} 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne~~ saiyden_..J 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduğu 

gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuuo!t 
...... ,,._ 

bahis değildir. 

Bununıa oeraber. mesbuk muvafakkiyetleri . ~ 

kendilerinde sabit olmamış diğer. mark~lara 

1 .... 

nisbeten "F.'rigidaire': lo fiyatı hic d~ 
patıajı deAitdi r.) 

F PAZARTESİ 
BOUBlA BIRADEflLER ve Şsı 

~
/ ,! ______________________ _ 

Dcnizyolları işletmesi Müdürlüğünden 
İzmir sergi•ini ziyaret etmek isteyenlere 

kolaylık olmak üzere Gülcemal vapurile 
icrası mukarrer olan hu•usi tenezzüh sefe
rine ait biletlerin Cuma günü dahi Karaköy 
acentehanemizde satılmakta olduğu ilan 
olunur. (5076) --Ankara Jandarma Umum 

Kumandanlığındanı 
Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 

nin mefruşatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksilt· 
mesi Eylülün birinci cumartesi günü saat on beşte Jandarma 
Umum Kumandanlığında yapılacaktır. Taliplerin plan ve re 
simleri almak üere Jandarma Umum Kumandanlık Levazım 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 4632) 5055 

.... ---------Leyli ve Nehui ~~-... -----· 
Sen Jorj Kız Orta Mektebi 

Tllrkçe • A!maaca • Franıızca • İngilizce 

·--- Dr. IHSAN SAMI --
1'ıto ve Paratifo Atısı 

T ifo ve Paraüfo hısıalıkla rına tuıulma
mak için tesiri çok kıt't muafiyeti pek 
emin bir aşıdı r. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. ~ t 562) 
4794 

KARYOLA 
Lake, bron• nikel ve çocuk 
karyolalarının enyaı çeşidini 

ucuz fiatle İıtınbul Rızapqa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Mağazasında 
bulabilirsiniz, T defon: 23407 AHMET FEVZi •>n C-

_1111 .............. ı .. ._ .................. _._..__. .. _ 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret); 

Travellers (Seyyahin ~kleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aablan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek· 
leri hakiki sahibinden bıqka kimsenin kullanamayacağı bir 

,ekilde tertip ve ihtaa edilmittir. (5999) 4645 

K~yit muamelesi Cuma ve Pazardan mada her gün yapıl-r! 
.. __ ikmal imtihanları ıo Eylülde ve ders lere ı ı Eylülde lın şlanacaktıı ' --• ,-~Türk Maarif Cemiyeti idaresinden:•-

Bursa Kız Lisesi Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiayonudan: 

r Selimiyedeki kıt'at ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı beş kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde kapa· 
lı zar_f usuliyle ihaleleri yapılacaktır. istekliler yazılı günlerde 
mu~~k,,t l~minatlariyle biri ikte teklif mektuplarını alarak 

, Selimıyedekı Fırka satınalma lcornisyonuna müracaat etme 
leri lazımdı~. Arzu edenler bu erzaka ait şarınaıneleri da
ha evvel komısyonda görebilirler. (5055) 
Cinsi Mıktu~ı Ternınatı Muvakkatası ihale günü 

Lira 
Yulaf 160000 6000 13-9-934 saat 14 
Kuru Ot 330000 1113 15-9-934 ,, 14 
Odun 1075000 1007 16-9-934 ,, 14 
Saman 275000 516 17-9-934 ,, 14 
Un 310000 1766 18-9-934 ,. 14 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
r idaremiz için pazarlıkla sat rn ahnacak olan Elektrik, mal

zemesi Matbaa kağıdı, Çam kereste ve ala cins karton bitüme 
gibi (21) kalem muhtelif eşyanın 29-8-934 çar§amba günü 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saatte 
mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağa· 
za dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune 
getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. (5063) 

' 
Tarsus Belediyesindenı 

En aşağı 2 kilometre kut runda bir sahadan İ§İdilecek 
kuvvettf' J.; ,. "Siren" kapalı za ... f tfruliyle münakasaya kon
muştur. Yüzde 7,5 temina t'~ beraber _talip olanların Eylül 
ayınm 12 inci Çarşamba günü saat üçe kadar Tarsus Bele· 
diye Riv~ . -ı ilan olunur. (5045) 

• 

Yab - Gll.ndllz 
Tam tetkilatlı orta ve lise kıa unlarını havidir. Mektep binası 

Amerikalılardan satın alınan Ko lej binıuıdır. Resmi Liselere mua
deleti tasdik edilmittir. Lisan de raleri ecnebi mütehassıslar tarafın 
dan verilir. Talim Heyeti en güz ide ve muktedir muallimlerden 
mütetekkildir. Milli terbiyeye bi lhasıa ehemmiyet verilir. Senelik 
yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. Memur ço 
cuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 15 Ağustos 
934 te batlanacaktır. Fazla malumat için Buraada mektep müdür 

''-•lu.· ğu····n•e•m•u•·r.aca-a•t•e•d•il•me-ai---.. --... -••--..ı(m44mlm9m).ll 
5037 

..... Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -
Mektep E, lülün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idareıi ıubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve büınÜ· 
hale pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler Ücretinde mühim 
tenzilat yapılmııtır ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağuı
t'Oıtan itibaren Cuma ve Sah gijnleri. Fazla malumat için her zaman mek. 
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. (697) 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddei~mumiliğindenı 

4651 

- · ~stanb~l .~mu~ hapisha ne ve tevkifhanesiyle Usküdar 
~.a!lıshanesı ı.çın mub":~aa ed ilecek 59 bin kilo mangal kömü
r~ ile. 600 çeki odun munak~s aya vazedilmiş olduğundan ta· 
lıp.lerı? şartnameyi görmek ili: ere her gün Adliye Levazım 
daıresıne .~e .. münakasaya .i~tir ak edeceklerin 12.9.934 çar· 
şam~~ gunu İstanbul Vılaye t i muhasebeciliğine müracaat · 
ları ılan olunur. ( 4933) \ ' 5344 

Umumi Neşriyatı ve }'azı iş leri Müdürü ETEM iZZET 
G•7.Pt~C';1:1:- .,,. ... """'tbrı-,...,.1 .. 1 ... T . J4. . ,c;. 

• . 1 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide-
sinde talihlerini denemek isteyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

- - --- ·-
- TÜRKİYE iŞ BANKASI -5042 

Beyoğlu • Tünelbaıı • Y eniyol 

Kıı ve Alman Lı·sesı· vı ticaret erkek mektebi 

1 MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 

1 ~I, l - Tam devreli lise ; 2- Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. ...,.. 
Türkçe ·Almanca· Fran11zca mecburi, lngilizce ihtiyaridir, '~ 

Ortamektep ve Lisenin reamt 
bakaloryasına hazırlar. 

,... • Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıttır, """"--
Tedrisat 10 Eylülde batlıyacaktır. Kayıt için ı 3 Eylül pa· 

zarteıi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra· 
caat edilmelidir. Fazla tafsilat iı;in her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon : 

Mobilya Mnuakasası 
Nafıa Vekaletinden: · 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasının muhaırı• 
men bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruşat ve tesisatı 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur, 

Münakasa 5 Eylül 934 çarşamba günü saat 15 'de Na• 
fıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğü Makamında yapdacaktır• 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Oda• 
sı vesikası ve 3000 liralık teminat mektubu ile birlikte ınii• 
nakasa saatinden evvel Komisyon Riyasetine vermeleri icabe 
der. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira mukabilinde 
Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler, (4633). 

' 5149 

lstanbul Mıntaka San'at Mekte-
bi Müdürlüğünden: 

-r Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla
rma 1-9-934 tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bite" 
cektir. 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte baııt 
bulunmaları 18.zımdır. ikmal imtihanları esnasında hasta ol· 
duklarmı Tabip raporile isbat edemiyenler; sınıfta ipka J>ı• 
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihin de başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanlar, 1-10-934 tarihinde mektepte Jıa:t1' 

bulunacaklardır. (4645) soS
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~---_,,,. 
Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonu Reisliğinde0~0 
Çatalca Müstahkem Mev hl kıt'at ihtiyacı için J 6.'0 ..• 

l{ilo gaz yağı açık münakasa ile 8 Eylül 934 cumart;sı ~ıı 
n ü saat 14,30 da satın alınaca khr. Taliplerin muaYY.~" .. g Je 
ve saatinde teminat makbuzl ariyle birlikte HadımkQyüll 
Askeri Satınalma komisyonuna müracaatları. ( 4862) ; szıD 


