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Milletler cemiyeti toplanıyor 
Bugün tetkik edilecek meselelerden 
biri de Rusyanın cemiyef:e alınmasıdır 
15 nci Asamble 
içtimaı 

1 

Milletler Cemiyeti içtima halinde 

!Kanserin mikro-IS/av memleketlerinin hirleştirilmes 
bu bulundu mu? B l b•• .. k ,, p l 
Bir Alman doktoru e gratta UYU aOS a-
mikrobu bulduğunu • k • İ J d 
söylemektedir fakat vısme,, ongresı op an 1 
Fransızlar kanserin 
mikrobik olmadığını 
iddia etmektedirler 
· Son zamanların en mühlik haıta• 

lığı olan kanser her yerde müthiı tah 
ribat yapmaktadır. Tıp alemi şimdiye 
kadar bunun gibi nice hastalıklarm 
mikroplarını ve men~elerini bulmu§ • 
ıa da kanser için henüz bir deva keı4 

fedememiıti. Çünkü mikrobu bilinmi
yordu. Hatta birçok alimler bunun 
mikrobik bir bastahk olmadığını söy
eJmiıler ve kanserin aari olup olma -
dığı hususunda ittifak edememişler • · 
di. Son gelen Avrupa gazetelerinden 
Oğrendiğimize nazaran Almanyada 
Dohlem, biyoloji enstitüsü a:ıaıından 
Dr. Von Brehmer kanserin mikrobu
nu keşfetmiıtir. Bu mikrop kanda, 
ve Küreyvatı hamra'nın Üzerinde bu
lunmaktadır. Ve kanın hususi bir te· 
kilde ihzarından sonra mikroskopla 
görülebilmektedir. Yalnız doktorun 
teabıt ettiğine göre bu mikrop kalevi 

(Devamı S inci sahifede) 
~~~~---···~------

Ayasofya • 
muzesı 

•• 

Bulgaristanı da içine alacak büyük bir Yugos
lavya fikrini ileri sürenler vardır 

Yugoslavyanın Merkezi /dar eai Belgrattan bir görünüs 

MiUetler Cemiyeti asamblesinin lS 
İnci aenelik içtimaı bugün saat onda 
Cenevrede toplanıyor. Geçen senCK! 

~iına ile bugün toplanacak olan içti· 
lrıa arasında beynelmilel münasebetler 
l.iiyük bir istihale geçirmiştir. Cemi
Yetin en ehemmiyetli uzuvlarından bi
ti olan Almanya on dördüncü içtimaı 
lakip eden sil&.hsızlanma konferansı 
llli.izakerelerinde cemiyetten çekilme .. 
ie karar vermi, ve gerçi cemiyet ru .. 
larnnamesine göre, bu çekilme ancak 
kararın tebliğinden iki sene sonra mer'i 
•lacak ise de Almanya, bugün Millet· 
ler Cemiyetinden filen çekilmiı bulu • 
l>uyor. Diğer taraftan Milletler Cemi
)etinin muarızlarından olan Sovyet 
~uıya, teıkilata girmek için adını at· 
"."t bulunuyor. Bu, Milletler Cemiye
tine bir devletin girip bir devletin çık
lrıasından daha tümullü ve beynelmi
lel münasebetlerdeki büyük tabavvüle 
delalet eden bir badioedir • 

Bununla beraber, asamble bugün 
••at onda konıey'in bu aralık reisli • 
ii1>de bulunan Lehistan Hariciye na
~·~ M. Josepb Beck'in riyaseti altın
~ toplandığı zaman, eski vaziyette 
~ç bir değiılklik olmamı§ gibi rutiu 
•tlerin görülmeaine batlanacaktır. 

Rusganın milletler cemiyetine gir- Maarif Vekilinin bu yoldaki 
Bükreıte münteıir Adeveml gazeteıi 

eskiden Çar Rusya'sı tarafından tatbik e
dilmek istenilen ve bütün Slav ırkına 
mensup milletlerin bir idare altında bir
leıtirilmeıi eayesini RÜden panılavisrne'e 

dair çok şayanı dikkat bir mekale net • 
retmittir. 

Bu mekalenin bizde pek malüm olmı· 

Aıamble içtimalannm rutin iıleri 
11ınu.ni ki.tip tarafından hazırlanan ra
".°"un okunmaıile hatlar. Umumi ki.· 
tip bu seneki raporunda cemiyetin ge· :en. asamble içtimaındanberi icraat ve 
aalıyetinin bir bülaıasmı yapmakta, 
l>ıuhtelif silahsızlanma komisyonla • 
~nın çalıımalanna anlatmakta ve ik
tiıadi, mali, ııhhi, içtimai, münakale 
•e fikri teıriki meıai komisyonlarının 
lene zarfındaki faaliyetleri hakkında 
""'1ıimat vermektedir. 

Diğer taraftan bazı aza devletler 
1llrafından ruznameye ilave edilmit e
lıeınmiyetli meseleler vardrr. Bunlar a· 
•-aında cemiyet misakının harbi ilga 
b~el> Kellogg miıakile telif kabul eder 
•• tekilde tadili meselesi vardır ki bu, 
~tık cemiyetin demirbat itleri arasına 
t•rnnıtir. Meıele ıudur: Cemiyet mi
""'• bazı §artlar altında harbi caiz krl
lııaktadır. Halbuki harbin milli aiya· 
~e alet olarak kullarulma11 Kellogg 
~ile menedilmittit. Harbi mene
,,~ misak ile harbi caiz kılan misak te· 
"' edilmelidir. 
~ Sulh ve müıalemet yolunda mat-
llatıa daha 11kı bir tetriki mesai ve 

olcal!iyetlerin haklarını muhafaza için 
~ilmi bir takım kaidelerin kabulü gi. 
t;' maddelerden maada ruznamedeki eli
ti f!t bir mevzu, cemiyetin mali vaziye
da meaelcsi asambleyi yakından alaka· 
~ r edecektir. Filhakika hatırlardadır 
i . bu mesele geçen seneki asamble 
ır. 11lıaında da mevzuu babıolmuıtu. 
il •,r takım devletler tarafından taab
ıı::ılerin ifa edilmemeai yüzünden ce
• ~et mali müzayaka içindedir. Bu 
~ ile cemiyet veznedarı Mr. Sey
ftıı 11• Jacklin tarafından geçen ay zar
) da gazetelere yapılan beyanat ta· 
'llıı dikkattir • 

) .Afr. Jacklin bu beyanatında cemi
ı:"' kurulutundanberi elli yedi dev
i'-.. tarafından taahhüt ıekllnde verilen 
l,, ~~n miktarı on iki buçuk milyon 
) ~ız liraaına baliğ olduğunu, bunun 
-.:, buçuk milyon lngiliz lirasmın 
'"-f lanı~ katiplik, bina ve tesisat için 
ı.. edıfdiğini, dört milyon lirasının 
a,~.,e~ınilel iı büroıu masraflarına ve 
'İl> l.ırı liraarnın da Llil>ey mahkeme • lled tahsis edildiğini bildirmitti· Vez. 
~ a.tın beyanatına göre taahhütlerini 
~"lazam tediye etmiyen devletlerin 
•.ı;i::,da Sin geliyor. Cemiyetin tahsil 
~ I' enu! alacakları bir milyon Jngi
ti~ ""~" kadardır. Bunun 324 bin in
..,,.._ Ütaaı Çinin borcudur. Çinden 
!'ilıa Arjantin ve diğer Cenubi Ame
h~t ~Jetleri geliyor. Cemiyetin 1935 
li,.

6 
Çesı bir milyon iki yüz bin lngiliz 

192~dtr ki fU yolda takıim ediliyor: 
llıa.s lenesindo yapılan bir fonnül ile -u,. r~ 1013 bisıeye ayrrlmııtır. Bu
<\taıı 05 hissesini lngiltere, Fransa ve 
lt.ıyan~a yetmiı dokuzar hissesini ve 
~••i'Y a ıle Japonya da altmıtar hissesini 
lııaji orı~. Diğer bi11eler devletlerin 
'İııı "d~ıyetlerine göre aralarında tak
L.:' e ılın" · •"lttı. . ııtır. En az veren Arnavut-
~ ı2"o,. kı bu devlete tek bir bisae ya. 
dit. lngiliz lira11 iıabet etmekte • 

1. 1933 . . . 
jtı lrı •enesınde cemıyetin alacak-
f, '4!nevzuu bahıolduğu zaman, asamb
~dird: zarfında "vaziyet düzelmediği 
~ın, " ~lacaklarm tahsili için bir · 
ı..,l>ıift~e~bırlere tevessül edileceği söy. 

1-._ısıunı.ıenin bu devrede meşgul o
Çiıı, I eheınıniyetH ıncsclclcrdcn biri de 
ılocek SPanya ve Paııama·dan inhilal e-
, olan kk k •çi.,_ İnf Jnuva ·at onsey azalıkları 
l.,ı,,~ '.ha!' yapmaktır. ispanyanın 

ıntıhabına emri vitki nazarile 

mesi için ekseriyet temin edildi 
CENEVRE, 9 (Hususi) - Milletler 1 cak ve evvela umumi katip raporunu o. 

Cemiyetinin IS İnci ıenelik içtimaı yarın kuyacaktır. Bu raporda geçen içtimadan 
saat on buçukta Lehistan Hariciye Nazı. beri cemiyetin icraat ve faaliyeti bülasıt 
n M. Joseph Beck'in riyasetinde toplana- (Devamı 2 inci sahifede) 

Celal Bey Ankara ya gitti 
Vekil Bey lzmir'e, oradan da şarka 

bir seggahat yapacak 
Yüksek iktısat mektebinde yeni 

tadilat ve ıslahat yapıldı 

Ticaret mekte-, 
binde bu sene 
yapılan ıslahat 

nelerdir? 
--o--

Dün Vekil Beye verilen 
izahat ve Celal Beyin 
seyyahatıoda ki hedefler 

Şehrimizde ve Trakyada ikbsadi iıler 
hakkında esaslı lletkiklerde bulunan lk
tısat Vekilimiz Celal Bey dün akşaın An· 
karaya hareket etmiı ve Haydarpafa İs· 
taıyonunda bir çok zevat tarafından tet• 
yi olunmu§tur. 

Celal Bey, Ankarada dört bet gün ka· 
dar kalarak çalışacak ve oradan Izmire 
giderek 9 eylül lzmir Budunlar arası pa
nayırmı ziyaretle tetkikte bulunacaktır. 

Celal Bey lzmirde de bazı tetkiklerde 
bulunacak ve oradan Antalya, Mersin yo-

I~ ile Erganiye doğru bir ıark tetkik ıe· 
yahati yapacaktır. 

Celal Beyin epeyce müddetten beri sÜ• 
ren ve sürecek olan bu seyahatlerine bü

(Devamı S inci sahifede) 

Koblenz'de Alman milli birliğinin sembolü·olan Ren Üe Moşel nehirle
rinin birleftikleri yere diküi abide - Yazısı 4 ncü sahifede -

bakılıyor. Panama'nın yerine de mut
laka bir Cenubi Amerika devleti inti
hap edilecektir. Çinin yerine de maliim 
olduğu Üzere, biz namzetliğimizi koy. 
mut bulunuyoruz • 
~n~ bu konsey azası intilıabı me

ıelesının en ehemmiyetli ıafhasr, ruz"' 
naıney~ ~abil o~ımyan Sqvyet Rusya
nın daımı azalıgı meıelesidir. Birkaç 
günclenberi, Cenevrede faaliyet bu · nok-· 
ta etrafında temerküz etmiı bufonu
yor. Sovyet ' Ruıya cemiyet kapısının 
etiğinde bulunduğu halde hala sarih 
bir vaziyet yoktur. Konseye daimi aza 
olmak bir takım ihtiruları uyandırı
yor. 1926 senesinde Almanyanın ne ka
dar mütkülat ile ve nihayet cemiyet 
teıkilatında yapılan bir inkılap netice
ıinde girdiği hatırlardadır. Şimdi de 

daha tümullü bir inkılaptan, bütün 
daimi azalann ilgasından bahsediliyor. 
Filhakika cemiyet azalan arasında tam 
müıavat temi" edecek olan böyle bir 
vaziyet Cenevre teşkilatının demok • 
rati prensiplerine uygun görünebilir. 
Ancak cemiyet konseyi tesadüfen yal
nız küçük devletlerin murahhasların • 
dan terek"küp ~ettiği bir zamanda böy. 
le 'bir heyetin büyük bir beynelmilel 
buhran ile kartılaımakta müşküllere 
maruz kalacağı da unutulmamak lazım
dır • 

Hülasa bugijn açılan asamble içti
n_ıaı il<; C':nevre tekrar beynelmilel 
ııy~etın sıklet merke2i oluyor. Bu mü
zaliereleri bütün dünya alaka ile takip 
edecektir. 

Ahmet ŞOKRU 

tetkildC'rİ karar halini aldı 
Ayasofyanın bir müze haline if

raii: edilmesi hususunda tetkikat yapıl-

Abidin Bey 

dığını haber ~er • 
miştik. Aldığımız 
malümata göre, A· 
yasofyanın karni • 
len müze yaprl • 
ması takarrür et
miştir. Maarif ve • 
kili Abidin Bey, 
ıebrimizde bu • 
lunduğu müddet 
zarfında bu mese • 
le ile de metgul 
olmuı ve tetkik • 
!er yapmııtır. Ye • 
ni vaziyete gÖ· 
re, Ayasofya Os· 
manh ve Bizans 

eserlerini toplayan bir müze haline ge· 
tirilecektir • 

Diğer taraftan Sultanabmet camü
nin de umumi bir kütüphane yapılma
sı hususunda tetkikat yapılmaktadır. 

Haliç bu halile mi 
kalacak? 

Belediye Halic'io temiz
liğini Haliçten istifade 

edenlere bırakıyor 

Reis muavininin izahatı 

yan fakat Romen mebafili tarafmdan 
(Devamı S inci sahifede) 

• 
lzmir kurtuluş gününü 

cuşişle kutluladı 
12 inci yıldönümü pek heyecanlı 

tezahürata vesile oldu 
JZMIR, 9 (Milliyet) - lzmirimi

zin, on iki yıl evvel kurtuluşunun yıl. 
dönümü emsalsiz bir şekilde tesit e • 
dilmiştir. Sabahın daha aaat yedisin· 
de, kafileler, büyiik Gazinin, ordula
ra ilk hedef gösterdiği Akdenizi ilk 
gördiiğü nokta olan, Belkahveye gi • 
diyordu. Biraz .sonra Belkahve mah • 
teri bir manzara almııb. Burada vali 
Kazım Paıa çok alkışlanan bir nutuk 
söyledi ve Halkevi köycüler ıubesi re 
isi veciz bir hitabe irat etti. Vali nut
kunda Büyiik Batkumandanın lzmire 
İlk ilerleyi§ini ve oracıktaki çeşme • 
den au içişini pek heyecanlı bir tekil
de taavir etti. Buradaki meraaim istik 
li.I marşile nihayet buldu. 

Kafileler buradan otomobiller ve 
muhtelif vesaitle Halkapınardaki te • 
hitler abidesine geldiler. Burada da 
lise muallimlerinden Zeki ve müla • 
zim Avni Beyler birer nutuk söyledi
ler. Avni Bey nutkunda bilhassa de • 
diki: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

. ' 

HaraTetli bir nutuk söyliyen 
valisi Kazım Paıa 

lzmir 

Haliç gittikçe dolmakta olduğun
dan, tirket lktısat Vekaletine müra . 

~:~;~fü~:;:~:~ l Yunanistanda krallık mı? 
ten itibaren latan • ı• "l" • G ı h 
buı s'.'~mnd!'~i bet İs ngı ız prensı eorges nun ta ta 
kele sanı lagvetmek 

:;~c~~:t~~i;:~.~;1~: geçirilmesine çalışılıyor muş! 
lerın onlerının vapur 
lar yanaıamıyacak 
kadar ıığlaıtığı da 
söylenmektedir. Ha ' 
liç günden güne do· 
luyor. Bu muhakkak. Hamit Bey 
Fakat, Halici kim 
teınizleyecek?. Halicin temizlenmeai 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Vatandaş Türkçe 
Konuş! 

·! 
Musevi vataada§lara bua-üıi 

okunacak beyanname 
Bugün Musevi vatandaılanmızın 

S696 ıncı seneleri yılbaşıdır. Bu mü
naseebtle Sinagoularda dualar yapı • 
lacak ve Balat Türk kültür cemiyeti 
tarafından tanzim edilen: '"Türkçe 
konuşulmaaı lazundır.,, başlıklı be • 
yanname okunacaktır. Bu beyanna • 
mede hülaaaten denilmektedir ki: 

Yeni yılımı.zın ırkdaılanmı.za uğur 
getirmesini temenni ederiz. Birliğimi· 
zin yüksek gayesi ıudur: Türk lisa • 
nının Musevi vatandaılanmu c:ırasın • 
da ana lisanı olarak istimali ve Türk 
kültürünün Museviler araaında yayıl • 
maaı. ·-

Milli ve vatani olan bu vazifenin 
ilaanda bütün Musevilerin bi.ze mü .. 
zahir olmasını isteriz. Türkün ana va 
tanında yaıayan ve Türk ile beraber 
ayni havayı teneffüs eden Türk Mu
•evi vatandaşların Türk toprakların • 
da türkçeden bafka lisan ile konuf • 
malan ve Türk kültüründen baıka bir 
kültürden istifade etmeleri bize çok 
acı gelmektedir. Nazarı dikkatinizi 
celbetmek iatediğimG. nokta ıudur: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Prensin bir Yunan prensesile niıanlanması 
dedikoduların meydan almasına sebep oldu 
Sabık Yunan ailei kra 

liyeaine men.&up olan 
Prenses Marina ile ln • 
giltere Kralının oğlu 

Prens Georgeı'un niıan 
!anması birçok aiyasi de 
dikodulara eebebiyet 
vermittir. Yunanistan • 
da yapılacak olan yeni 
Cumhurreisi intihabatı
nın arfesinde böyle bir 
izdivacın vuku bulması, 
ve muhalefetin ıimdiki 
Rei.&icum.hur M. Zaimia 
e rey vermemek husu • 
aundaki temayÜlleri bu 
dedikoduları ıiddetlen· 

dirmiıtir. Pariste mün· 
tetir Exelsio*r gaze•-5i 
bu husua.ta ilk nazarda 
çok tayanı dikkat görü 
len bir bavadiı neıret • 
mittir. Bu havadise na
zaran muhalefet ve libe 
raller lideri M. Venize· 

lngiliz Krabnın oğlu Prens Georgerla 
Prenses Mıırina dostlariyla beraber 

Prenses sağdadırlar) 

niıanlısı 
(Prens ve 

!osun Londra seyahati bu §&yanı dik
kat niıanlanma merasimi ile ali.ka .. 
dardır. Fransız gazete.si ayni zaman· 
da bu niıanlanma meraa.iminin ve M. 
Venizelosun, Londra seyahatinin, Yu
nanistanda tekrar kraliyetin iade edil 
mesini isteyen bazı kimselerin hare • 
ketelrile münasebattar olduğunu kay 
detmektedir. Bu takdirde Yunan tah
tına Yunan hinedanına meruup biri
si değil, fakat belki Prenae• Marina 

ile izdivaç edecek olan lngiliz Prenai 
George geçirilecektir. Atinada mün • 
teşir Mesaager d' Atbenes gazetesi 
gayet emin membalardan aldığı ma -
IU.mata istinat ederek bu hususta çı • 
kan ıayialan tekzip etmektedir. Fil
h.akika Yunan mabafilinde söylendi
ğine nazaran bu njşanlanmarun hiç 
bir ıiya.si mi nası yoktur. Belki srrf 
kalbi bir temayülün mahsulüdür. 
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ttihat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur. 

ve 
BEYIN 

• 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE)' 

Yazan: A. C. 

Yusuf l zzettin Efendi ile müna
sebeti tahkik ediliyor 

Bir de Kelekyan efendinin 66 
numaralı ve Yusuf izzettin efen
diye hitaben gönderdiği bir mek
tup Fehim Paşa tarafından ele ge· 
çirildi. Ben bu mektubu efendiye 
verilmek üzere Nuri ağaya teslim 
etmesini 6 hafta evvel hanımefen
diden rica etmiştim. Hanını, mez
kfü mektubu yerine verdiğini tevki
finden iki hafta evvel bana söyle
mişti. 

Bu kat'i hakikatlerin manasını 
bir türlü anlayamıyorum. Siz Pa
rise gitmeden evvel bu hanımın 
Yusuf izzettin efendile münasebeti 
olup o'madığını İyi biliyor mıydı
nız? Biz her halde onlara karşı hiç 
bir şey bilmiyormuş gibi hareket et
meğe mecburuz. Bakalmı ne neti
ce çıkar. Size verdiğim bu haberle
ri Pariste hiç bir dostunuza bildir
memenizi çok rica ederim. Bunla
_rt yalnız biz ikimiz bilmeliyiz. 

Ben Yusuf izzettin efendile te
ması olanlara artık buradan müra-

. :aat edemiyorum. Fakat siz oradan 
bir mektup yazarak bunu efendiye 
g-önderebilirsiniz. Mektubun Niko-
1 i birahanesi sahibine yollanması
kafidir. Birahane binası Yusuf iz
zettin efendinin akarından oldu
ğundan, birahane sahibi mektubu 
efendiye göndermenin çaresine 
bakar •• Ayni vasıta ile para da is
tersiniz.Efendi bu parayı ister ba
na yol ' asın, İl•.!rse doğrudan doğ
ruya size göndersin.,. 

Mösyö Rouet her hmusta doktor 
Bahattin Şakir beye yardrm etmeğe 
çalışmakla beraber onu Prens Sa
bahattin bey tarafına çekmeğe de 
çok uğraşıyordu. Pariste bulunan 
Akrabasından birisine yazdığı bir 
mektupta Mösyö Rouet diyordu 
ki: 

"Bahattin beyin Prens Sabahat
tin beye yaklaşmak istediğini ve o
nunla mülakat edeceğini haber a
larak memnun oldum. Bu suretle 
Bahattin bey daha pratik bir yol
dan gitrni~ olacaktır ki itin esaSl 
da budur. 

Sabahattin bey bir fef, bir gru
pun merkezi olabilir. Ahmet Ri
~a bey terakkiye hadim olamıya
cak fikirler temsil ede,., o bir idea
listtir, faaliyet adamları için 18.zım
o~an evsaf onda yoktur. O hiç bir 
zaman fırka adamı olamıyacaktır. 
Sarfedilen aıiyü gayretler Sabahat 
tin beye doğru müteveccih olmalı
du. Yalnız Sabahattin beyin de lü
zumundan fazla garplı olan fikir
lerini tadile çalışmak lazımdır. Av
rupa matbuatı yalnız Sabahattin 
beye iyi nazarla bakıyor. Avrupa 
matbuatının yardımı ihmal edile
Lek bir şey değildir. 

Ahmet l~i:ı:a beyin mevkii iyi de
ğildi:-, Avrupa efkarı ona müsait 
görünmüyor. ls!ıim olmıyan bütün 
Osmanlılar Ahmet Riza beye düs
mandırlar. Onun için Ahmet Riz'a 
Bey etrafında toplanmak doğru o
lamaz.,, 

lacak yolda kendisine çok pratik 
nasihatlar verebilir. Kelekyan e
fendi yüksek bir kıymeti haiz, ga
yet samimi, '!ayet mahviyet perest 
bir zattır. C .nanlılar içinde öyle
sine nadiren tesadüf edilir. Kelek
yan efendi vatanının şiddetli aşı
kıdır, ermeni vatanperveri olduğu 
halde her şeyden evvel Osmanlıdır. 
Onun için bütün teşekküller arasın· 
da en sadık ve en münasip bir ra
bıta olabilir.,, 

"Terakki ve ittihat cemiyeti., ve 
onunla beraber cemiyetin en mü
him rüknü olan doktor Bahattin Şa
kir bey ademi merkeziyete taraftar 
olanlarla müştereken çalışmayı hiç 
bir zaman kabul etmediklerinden 
gerek Mösyö Rouet gerekse başka. 
lari tarafından yapılan bu gibi tek
lifleri ve nasihatleri tabii hiç din
lemiyorlardı. Fakat, dinlememekle 
beraber Abdülhamide karşı çalıt
mak hedef ve gayesinde her te,ek
kül birleştiği için onlara kat'i ret 
cevabı vermiyerek iti idareye çalr
fıyorlardı. 

Yusuf izzettin efendinin, son tev 
kifat üzerine ele geçirilen vesika
lardan doıayı izaç edilmemesi bir 
mucize telakki ediliyordu. Fakat 
bu mucize çok zaman devam etme
mişti. Efendinin adamları daha sı
kı bir tarassut altında bulundurulu
yordu. Bu tarassudat neticesinde 
Fehim pa'a nihayet Yutuf izzettin 
efendinin vasıta olarak kullandığı 
adamlardan birisinin ve belki en 
faalinin arabacısı olduğuna kana
at getirmişti. Onun için bu arabacı
yı öldürtmeğe karar vermişti. F e
h im paşa, bu gibi cinayet işlerinde 
kullandığı azılı adamlarından biri
sine arabacıyı öldürmesini emret
mişti. 

Bu casus emri aldıktan sonra bir 
gün arabacıyı tenha bir yerde ya
kalıyarak döğmeğe başlamıştı. Bu 
döğmek herhangi bir döğmek mıi
nasrna alınmamalıdır. Fehim paşa
nın adamları birisini döğerlerse bu 
öldüresiye döğmek demektir. Fil
hakika arabact da ölü bir halde 
yere dü~müştü. Bunun üzerine Fe
him paşanın adamı onun öldüğünü 
zannederek oradan ayrılıp gitmisti. 

Fakat arabacı ölmemis, yalnıza
ğır surette yaralanmıştı'. Aradan 
bir kaç saat geçtikten sonra arabacı 
oradan kaldırılmış ve doğru Şi?li
deki Mecidiye hastahanesine nak
ledilerek orada tedavi altına alın
mıştı. Fehim paşanın öldürtmek is
tediği bir adamın Mecidiye hasta
hanesinde tedavit~ne ihtimam olun
ması şu sebepten ileri geliyordu: 
J~n Türkler arasında vastıalık yap
h~rm zannettiği halde 0 arabcı ha
kıkat halde Fehim paşanın haberi 
olmadan Yusuf izzettin efendi hak
kında Abdülhamide curnallar ve
ren Yıldızın gizli casuslarından bi
risi idi. Binaenaleyh onun Fehim 
paşa tarafından öldürtülmek iste
nirken ağır surette yaralandığı yıl
dızca haber alınır alınmaz, arabacı 
derhal Mecidiye hastahanesine 
kaldn ılmıştr. 

-Bitmedi-

r-
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HARİCİ HABERLER 
Deniz üstündeki cehennem 

Yanan gemiye dair gelen 
son feci tafsil at 

Denizin üstü ana baba günü gidi idi çocuklarını 
kurtarmak için canlarına kıyan anneler vardı 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Kazaya 
uğrayan Morrocastle vapunınun birin 
ci seyir zabiti Venns, sandalları san ~ 
cak tarafından denize indirmcğe m:c 
bur kaldığını, çünkü rüzgar, alevleri 
iske]e cihetine sevkettiğinden, bura • 
dan kimsenin fş)eyemediğini, söyle .. 
mittir. Mumaileyh, demit~ir ki: 

' 'Bir müddet denizin Üzerine bak .. 
tığını halde kimseyi görmedim.. Gemi 
bir cehennem kesilmişti. Bir baştan Ö

bür baş.a yanıyordu. Biraz evvel, .son 
mürettebat ta denize a.tlamış olduk• 
larrndan, güvertede kimsenin kalma -
dığını gördüm. Ben de bir sandal'l bi· 
nip gemiden ayrılmadan evve' 'ekrar 
içeride kalan var mı diye baktım: 
yoktu.0 

Mürettebattan altı kişi, yangının yıl 
dırı...ndatı ileri geldiğini ve geminin kü 
tÜpphanesinden çıktığını söylemekte
dirler. 

lngiliz bandıralı "Monark of Bermu 
da., vapurunun süvarisi kendi aan. .. l 

' dallariyle 65 kiti kurtarmıştır. 
Bu vapur, elin kaza yerin·dedir. Ba~· 

.ka kurtulan aramaktadır. Lukenhak va· 
puru da 22 kişi kurtarmıştır . 

Son dalcikada tesbit olunduğuna gö
re, Morrocastle vapuru mürettebat ve 
yolculanndan henüz 200 kişi kadarı 
meydanda yoktur. 558 kişiden 365 şi 
kurtulmuştur. Bunlardan pek azı ya • 
ralı ve yahut yanıktan müteessir·diı-. 
Fakat bir çokları, geçirdikleri müthiş 
heyecandan sonra bitkin haldedirler. 

Muhtelif gemiler, 40 kadar ölü top• 
ladıklan gibi, denizin dalgaları da ke· 
nara 20 kadar ceset atmıstır . 

Y angrn sönmüş gibi olduğundan, 
Morrocastle gemisi yedeğe alınarak sa
hile çck;•lmiştir . 

Geminin yanmış kısımlannda, kaçıp 
kurtularnıyan birçok kimselerin cesetle· 

Harp tehlikesi 
--o--

Çekoslovak hariciye nazın 
mütalealarını söylüyor 

PRAC, 6 - Çekoslov .. kya Hari -
ciye nazm M. Benes1 Prağ felsefe kon 
gresine ittirak eden murahhasların 

§erefine bir çay ziyafeti vermİ§tir. Bu 
ziyafette murahhaslardan başka di • 
ğer birçok zevat ve gazeteciler de bu
lunmu§tur. M. Benes Türk murahhas
larile çok samimi surette gÖrÜfJllÜf ve 
beynelmilel felsefe kongresinde Türk 
elrin temsil edildiğini görmekten çok 
memnun olduğunu söylem.ittir. M. 
Bene.s ile konuşulurken bir aralık aöz 
dünya sulhüne intikal etmiqir. Çekos 
lovakya Hariciye nazırı sulh hakkın· 
da çok nikbin olduğunu söylemiş: 
"Vakit vakit mütefekkirlerin birleş • 
meleri ve konuşmaları sulbü daha zj .. 
yade kuvvetlendirecektir.,, demiştir. 

Milletler Cemiyeti müzakerelerine 
iştirak ebnek üezre olan eko:slovakya 
Hariciye n:z rı: 

- Şu halde ortada 
yok demektir. sualine 
ki: 

harp tehlikesi 
kartı demiştir 

- Harp tehlikesi vardır, fakat harp 
patlamıyacaktır. Harbin böyle her za 
man patlamak üzere olması hil8.kia 
aulhü kuvvetlendiren i.ı:nillerden biri
dir. Bu gibi alametler bizleri daha te 
tik bulunduracak, her hangi menfi bir 
nikbinlikten kurtaracak ve daima su( 
hün nigehbanı yapacaktır. Endişe et• 
miyelim, harp orada ise bizler bura
dayız! 

ri bulunduğu şüphesizdir. Morrocast • 
lein ba,._; sandalları da, gemi ile birlik 
te yanmıştır • 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Morro • 
castle faciası hakkındaki resmi tebliğ, 
425 kişinin kurtarıldığını, 60 kişinin ö
lü, 73 kişinin de kaybolduğu·nu bildir
m<llotedir . 

"Siıti of Savanna,, vapuru1 60 ka ... 
dar kazazede ile Nevyork limanına gel
miştir. Bunlardan biri , Morrocastlede
ki bir kamara hizmetçisinin, 11 yaşın -
daki bir çocuğun kendi yerine sandala 
alımnası için ısrar ederek, nasrl kah -
ramanca öldüğünü hikaye ebniıtir • 

Kurtarılan insanların çoğu, çırçrp -
lak ve sadece bir battaniyeye sarılıdrr
lar. Yaralılar hemen hastaneye sevkedil 
ınişlerdir. 

Morrocastle'e imdada ko~n gemi 
kaptanlarından biri, kurtarılanların de
nizde çırpınmakta olduktan nokt•ada üç 
tane köpek balığı gördüğünü söylemek· 
tedir . 

Doris ismindeki balıkçı gemisi bir 
kadmla 7 eı1keik kurtarmışsa da, hepsi 
de karaya ç•kmadan evvel ölmüşler • 
dir • 

Mürettebatın anlattıklarına göre, 
kadm gl:;}mİye alındığı zaman, kuca • 
ğında çocutuna s:m11kı tubnakta i
miş. Lakin yavrucağın ölü olduğunu 
fark eder etmez, zavallı kadın, onu de· 
nize brrakrvenniş ve kendi de bayılmış· 
ter. Biraz sonra, talihsiz ana, ayılma .. 
dan ölmüştür . 

NEVYORK, 9 (A.A .) - Nev Jer
sey sahilleı·inde pmdiye kadar Morocast· 
le faciasında ölenle!"den 171 ki.,inin cese .. 
di bulunmuştur. Vapurda bulunmakta 
olan yolcu ve tayfa 558 kisiden 333 ü 
kurtarılmıştır. Binaenaleyh 57 kişi daha 
kayıp vardır. Fırtına ve gecenin karanlığı 
araştırmaları yarıda bırakmıştır. 

Almanyada yeni 
ofisleri 

ithalat 

BERLIN, 9 (A.A.) - M. Şaht 
(Schacht) tarafından neşredilen bir ka
rarname ile mevaddı iptidaiye ith-;J;e 
tevzi için yeni ofisler ihdas edilmekte
dir • 

Şimdi btı maddeler tamamen doğ • 
rodan doğruya hükumetin mürakabe • 
sinde bulunmaktadır • 

--o--
Amerikada grevler 
VAŞiNGTON, 9 (A.A.) - Grevci 

!erin elebaşısı M. Connan, T u'hafiye, 
işleme ve kadife işçilerinin de, mensu
cat ame1esine müzahet"et göstermek için 

yarm greve iştirak edeceklerini bildir • 
miştir. 

-o--

Motör~üz tayyare ile rekor 
LONDRA, 9 (A.A.) - Tayyareci 

Laver, dün, Luttonbak'ta motörsüz tay 
yare ile yeni bir dayanma rekoru tesis 
etmiştir. Laver, hav.,da 12 saat, 21 da 
kika kalmıştır. 

Nurullah Esat 
Moskovaya 

Bey 
vardı 

MOSKOV A, 9 (A.A.) - Süm ... 
Ba:rik idare meclisi reisi Safa ve mez • 

kur bankanın mnumi müdürü Nurullah 
Esat Beyler Türkostroi şirketiyle mü • 
zıı;kerel~rde bulunmak Üzere buraya gel
nıışlerdır. Y anlannda mütelhassıslar da 
vardır. Bu zevat Len.inin kabrini ziya .. 
.. et ederek çelenk koymuşl..,,dır. 

------~- ·- _: - - - - - - --

Ecnebi memleketlere posta ve 
telgraf havalesi gönderilecek 

'ANKARA, 9 (Telefonla) - Posta ve Telgraf idaresinde salahi • 
yettar bir zatla görüştüm. Bana şu malümatı verdi: 

- Ankara - lzmir, Ankara ·Zonguldak telefon hatlarının çekilme· 
sine devam edilmektedir. Teşrinisa ninin ortalarına doğru her iki hattın 
da biteceğini tahmin ediyoruz. Memleketin muhtelif yerlerinde telgraf 
hatlarının tamir ve takviyesi bitmek üzeredir. Ecnebi memleketler pos· 
ta ve telgraf havalesi meselesine gelince; iki aya kadar hariç memle • 
ket/ere posta ve telgraf havalesine başlayabileceğiz .. Şu kadarını şimdi 
den söyliyebilirim ki bazı memleketlerle Fransız frangı üzerinden ha· 
vale muamelesi yapmak hususunda mutabık kaldık. Umum müdürlük 
kadrosunda 6, 7 bin kadar memurun sicillerinin tetkikine devam etmek 
teyiz. Bu tetkik bazı gazetelerin y az.clıklan gibi tasfiye mahiyetinde 
değil, mevcut memurların sicilleri hakkında Müdiı·iyeti umumiyenin sa 
rih bir malümat elde edebilmesini temin içindir. 

Kayseri mensucat fabrikası 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Kayseri mensucat fabrikasına 

malzemenin ilk kısmının geldiği A nkaraya bildirilmiştir. 
ait 

Moskova sefiri Vasıf B. Odesada 
ODESA, 9 ( A.A.) - Türkiyen İn yeni Moskova sefiri Vasıl BeY 

buraya gelmiş ve rıhtımda hariciye komiserliğinin mümessili ile Tür -
kiye konsolosluğunun memurları tarafından karşılanmıştır • 

Rusyanın milletler cemiyetine girmesi 
için ekseriyet temin edildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
olunmakta ve muhtelif komisyonların fa. 
aliyeti hakkında izahat verilmektedir. 

Cemiye~ içtimaına iştirak edecek olan 
bütün murahhaslar Cenevre'ye gelmişler .. 
dir. Bugün pazar olmasına rağmen muh
telif murahhaslar beyninde hususi temas
lar yapılmıştır. Bu temaslar bilhassa Rus
yanın Milletler Cemiyetine alınması me .. 
selesi etı·afında cereyan etmektedir. Çok 
emin menabiden aldığım mallırnata göre 
bu hususta murahhaslar beyninde itilafı 
efkar hasıl olmuştur. Büyük devletlerin 
muhtelif hükumetler arasında yaptığı te 
.şebhüslerden alınan müsait netı:celer bu .. 
günkü hususi temaslar esnastnda da teyit 
edilmiştir. 

Avrupa sulbünde mühim bir 5.mil ola
rak telakki edilen Sovyet Rusyanın Mil
letler Cemiyetinden uzak bulundurulma
sı Milletler Cemiyeti fikrile kabili telif 
görülememektedir. 

Bu hususta Romen heyeti murahhasası 
reisi M. Titulesko demiştir ki: 

- Rusya'nın Milletler Cemiyetine a
lınmasına muhalefet edecek bir hükumet 
bulunaca:fını tasavvur edemiyorum. Çiin· 
kü bir "hayır,, la Rusya cemiyete girerni
yecektir. Ve bu "hay-:;, kelimesini telaf
fuz eden bir hükUmet te üzerine mes'uli
yetJerin en büyüğünü almış demektir. 

Filhakika cemiyet iÇtimaıiıda "hayır,. 
denihniyeceği muhakkak gibi görülüyor
sa da bazı hükumetlerin bu hususta ta -
mamen passif kalacağı ve istinkaf göste
receği de bildirilmektedir. 

Ekseriyet 
CENEVRE, 9 (A.A.) - "Havasın,, 

bildiriyor: Fransa Hariciye nazın M. 
Bartu Milletler Cemiyeti umumi ka -
tibi ile Letonya Ha.ric:ye nazırını ka .. 
bul etmif ve Porttkiz Hariciye nazı• 
:rı M. Domata ile uzun müddet görüş
müştür. Portekizin Milletler Cemiyeti 
murahhası M. Vasconcellas Harici -
ye nazırına refaakt ediyordu. iki gün 
den beri devam eden müzakel'eler • 
den anlaııldığına göre Sovyet Rusya
yanın Mileltler Cemiyetine girmesi i "' 
çin icap eden sülüsan ekseriyet hat .. 
ta fazlasiyle temin edilmiştir. Diğer 
taraftan Sovyet Rusyanın meclia.te da 
imi azalık alması için icap eden itti .. 
fakı ara da §İmdiye kadar muarız bu
lunan heyeti murahhasaların istinkaf· 
ları auretiyle tem.in. edi1mi.§ gibidir. 

Bugün 
CENEVRE, 9 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti m~clisi ruznam.esinin mü • 
him meselelerine henüz temas etme .. 
miştir. Meclis usulü veçhile heyeti U• 

mumiyenin devUD.J müddetince ini .. 
kat halinde bulunaacktır. Binaena -
leyh ruznamesinde bulunan aiyaai ve 

diğer me&elelerin tetkiki hiç bir teah· 
hüre uğramıyacaktır .. 

Heyeti umumiye ise pazartesi gü .. 
nü sabahı saat on buçukta on be,inci 
içtima devresini akdedecektir. lçtiına 
M. Benes açacak ve mutat nutku aöyli 
yerek beynelmilel siyasetin bugünkü 
vaziyeti h~kkında görü~lerini anlata -
caktır. Sonra heyeti umumiye sal&hj.· 
yetleri tetkik edecek ve reisini inti
hap eyliyecektir. Romanya Hariciye 
nazırı M. Titulesko üçüncü defa ola .. 
rak tekrar intihap edilmek İ&temedi • 
ğinden namzetlerin mikdan azalmıf 
tır. Heyeti umumiyenint reisliğe Isveç 
Hariciye nazırı M. Sandler'i seçmesi 
muhtemeldir. Nihayet heyeti umwnİ· 
ye be~ büyük komisyon tayin edecek• 
tir. Oğleden oonra tekrar içtima ede· 
cek olan heyeti wnwniye divanını ta .. 
mamlryaacktrr. Divan sabahleyin int• 
hap edielcek reisten batka 12 rei• """ 
kilini ihtiva etmektedir. Bunların al· 
tısı komisyon reislerinden ve altnı da. 
intihap edilecek zatlardan mürekkep 
tir. 

Rusya • Lehistan 
VARŞOVA, 9 (A.A.) -Yan reo

mi Lehistan ajan&ınıR bildirdiğine gö .. 
re Sovyet ve Lehistan hükfunetlerl 
Sovyetlerin Milletler Cemiyetine gir • 
mesi hakkında aralarında doğrudan 
doğruya müzakereye batlamışalrdır. 
Ajansın yazdıklarında Lehi•tanın ni· 
hai hattı hareketi hakkında hiç bir 
hüküm yoksa da bu bapta herhangi bil 
:ıilafgirizlik te görülmemektedir. 

M. Hendersan'un beyanatı 

LONDRA, 9 (A.A.) - Cenevreye 
hareket eden M. Henderson beyanat
ta bulunarak demi§ tir ki ı ,.. 

Sila.hlanına konferanaı büroaunu 
yakında toplamak fikrinde değilinı
Böyle bir toplantının faydalı olarak 
yapılabilmesi için iki mühim mesele• 
nm hal yoluna girmesi lazımdır. Bil 
meselelerin biri Sovyet Rusyarun Mil· 
lctler cemiyetine kabulü ve diğeri d• 
şarki Avrupa mütekabil muavenet 'VO 

ademi tecavüz misakıdır. 

Cenevreye gitmemin s.ebebi bugün 
kü vaziyet hakkında muhtelif heye• 
ti murahhasaların noktai nazarını a.n. 
laınaktır. Silô.hsızalıınıa konferanaınıo 
mesaisine teşrinisaniden evvel hatlıyı 
bileceğini zannetmiyorum. 

Sar meselesi 
CENEVRE, 9 (A.A.) - "Hava<" 

bildiriyor: 

Mösyö Rouet'nin mektubundaki 
bu ihtarat bir ehemmiyeti mahsu~e.
yı haizdir. Çünkü ademi merkezi
yet taraftarları olan Sabahattin be
yin Türkiyeden ayrılmak isteyen 
gayri müslim anasır tarafından se 
vild!ği ademi me~keziyeti kabul 
etmıyen Ahmet Rıza Beyin ise on
lar tarafından sevilmediği bir kere 
daha anlaşılmı• oluyor. Prens Sa
bahattin Bey, fikirlerini kahuJ ettir 
mek için lazım olan para cihetin. 
den Terakki ve ittihat cemiyeti gibi 
~ı~ıntı çekmediğinden, bu parayı 
ıslarn olmıyan anasır ll!fkilatmdan 
istediği gibi !edarike muvaffak ol
duğundan ve nihayet o anaHrın • 
Türkiyeden ayrılmasile Avrupa 
~evletleri de alakadar bulundu_ 
ı:undan, Sabahattin beyin Avrupa 
matbuatı tarafından fazla takd' 

l EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 

Milletler Cemiyeti meclisinin Sat 
komitesine Fransız muhtırasını taıt ... 
kik salahiyetini verdiği celsede Fran • 
sa hariciye nazırı M. Barhı ıu beya • 
natta bulunmuştur : 

FTansız hükUmeti reyiMun neltice"' 
sini ne olursa ohun kabul edecektir· 
Her ne olursa olsun diyorum ve bun" 
tekrar ederim çünkü iıaret etmek i• • 
tediğim bir nokta vardır. Fransız hi.İ
kumeti muhtırasında Yenay muahe • 
desinde münderiç bulunan her üç şııl<· 
kın da tarzı hallini tetkik etıniıtir. s.ı 
şıklardan herhangi birisinin üzerirıd• 
rsrar etmiş ise bunun diğerlerinden .:ı 
çok daha karışık olmasındandır. 

d ·ı . ır 
e ı mesı ve gayri müslUıı anasır ta-
rafından sevilmesi kadar tabii bir 
fey olamzdı. 

Mösyö Rouet Diran Kelekyan 
e~endiyi d.e mevzuu bahsederek 
dıyordu kı: 

"Doktor Bahattin Şak' b • 
b'I . l" u· eyın 

l 
ı ~csı azrrndrr ki Ahmet Celıi-
ettın pasa da Ahmet Rıza b · • 

1 b
. eye ıyı 

nazar a akmıyor ve onun 
T .. k f k · · genç 
.~r.. ır ası ıçın met'um olduğunu 

soyluyor. Paşanın bu fikri yabana 
atılamaz. 

Ermeni olan Kelekyan efendi 
AhmetRıza beyi çok tenkit etmekle 
be~aber onun hakkındaki düşünce
lerı daha müsaittir. Kelekyan efen
dile muhaberesini ihmal etmemesi
ni Bahattine söy~e. Kelekyan tutu-

Japonya'da fırkalar 
ve Gizli cemiyetler 

. . Japonyada iki fırka meııcuttur. Bu 
ikı ~:;.kanın programı ve prensipleri 
aynı ır. Ancak bu iki fırkadan Tııyu .. 
kay fırkası Mitıui Banka.s M' . / k ına ve ın· 
saıto ır a.sı ise M insaı'to B k an asıntı 

mensu!'tur. Fırkalardan birine muha
fazakarlar fırkası, diğerine ahrar fır .. 
kası adını ııermek doğru değildir. Çiin 
kü bu iki hrka İmperatorluğa men _ 
sup, milliyetçi ııe ııatanperverdir. iki
si de aynı prensipleri takip etmekte
dir. Umum Japonlar bu iki lır/.ıanın 
bankalara mensup olduğunu açıkla 
"':. çekinmeden •Öylerler. Japonlara 
gore bu tabii bir şeydir. Lci.kırı ordu, 
bankaların siyasete ııe millet işlerine 
kanşmasına muhaill bulunmaktadtr 
Ordu imperatora çak sadıktır• bütü~ 
ruhi mevcudiyetini ve hayatı,;, impe .. 
ratorluk uğuruna feda etrneğe haz<r• 
d~r. Japonya~a. k~n kardeşi rıamile 
§Ohret almış gızlı bır cemiyet mevcut .. 
tur. Bu cemiyetin büyük rükünleri nü 
fuzlu kimselerdir. 1932 senesinde kan 
kardeşi cemiyeti haran ile Japon sa
bı~ B~şııckili lnukay öldürülmüştür. 
Mmsaıto bankanı müdürü Baran Dann 
b~ g_izli cemiyet tarafından katledil
tnıştır. lmperatorun Saray Na%l.rt 
Prens Sayonci ı.·e Londra muahedesi .. 
ni.im2a eden Baron Nakaçuki, ba ce .. 
mıyete mensup bazıları tarafından bir 
suikasde uğrahlm~lardır. Bunlar ge • 

çen temmuzda örfi mahkemeye tevdi. 
edilmişlerdir. Suçlulardan birisi umu
mi hayreti mucip olan bir cesaret ile 
mahkemede §U cevabı vermiştir: uBiz 
elimizdeki tayyarelerle Tokyoyu yı -
kacaktık. Lakin progranumızı tatbik 
etmeden evııel hükumet haberdar oi
muş ııe lazım olan tedbirleri alml§tır. 
Bunun için muııaffak oalmadık.,, Bu 
cemiyetin ba:zı efradı idama mahkU.m 
olmu§tur. Buna rağmen, cemiyet, ter .. 
tip ettiği esas prensipleri tatbika de
vam ediyor. Bu cemiyetten maada, di 
ğer bir gizli cemiyet daha ııardır. I•· 
~i Kara Umacıclır. Bu cemiyet üniver• 
sıte talebelerinden mürekkeptir. He
defi, hükumeti elde etmek ve dikta -
törlük hükumeti teşkil etmektir. Ja • 
pon_ycınrn d'_!niz _kuvvetlerinin, lngilte .. 
renın ve Bırle§ık Amerikanın bahri 
kuvvetlerine müsavi olacak bir dert! .. 
ceye çıkarılmas. için bir program tan 
zim edilecektir. Bu cemiyet Japon sa
nayiinin takııiyesi ııe bütün Asyaya in 
tişan arzusundadır. Bu iki cemiyetın 
ne gazeteleri ve ne de resmi bir ida 
releri vardır: Bütün kararlannı gizli· 
ce ittihaz ediyorlar. Bu iki cemiyetin 
dahili programları gayet şedit ve kor 
kunçtur. Efrattan biri, riyaset tara • 
lından bir işle taıızil alununsa, bu ifi 
tam mônasile ifa etmeğe mecburdur. 
ifa etmez veya muvaffak olamazsa 
hemen idam olunur. (El Makaıtam) 

Türkiye .. Ira k 
Türki.ve Hudut Komisyonu Reisi 

Mardin Valisi Talat Bey Musuldan dö 
nerken aa.şğıdaki beyanatta bulun • 
muıtur: Irak ta yaptığım seyahat ben 
de iyi tesirler hôsı[ etmitşir. Zi;ade
.sife memnunum. Türkiye ile Irak ara• 
sındaki münasebetler samimi ue dos
tanedir. (El Mokattam) 

Birleşik Amerika'da 
N. R. A. (Milli kalkın 

ma idaresi ) ndeki 
tebeddül 

N. R. A. nın fiat tayini tedbirleri
nin daimi 8Urette artan lwşnutsuzluk· 
lara sebebiyet verdiğine dair her gü.n 
yeni bir emare görüyoruz. Jeneral 
Jahnsan iki ay kadar eııvel bu tedbir
leri prensip itibarile red ııe inkar et
mİ§ ııe bunalrı ihtiııa eden hiç bir ye
ni kanun külliyatının tasdik edilmiye• 
ceğini bildirmişti. Fakat maatteessüf 
sanayün yü:ı:de doksanı tesçil edilmiı 
bulunuyordu. Bu İ§te şimdiye kadar 
yapılan en mühim tadilat, eyalet ııe 
belediye ajanlan da dahil almak iİZt!· 
re bilômum hükumet ajanlarına ta • 
yin edilen fiatten yüzde 15 kadar aıa 
ğı fiatlar üzerinden mübayaada bu • 
lunmalarına müsaade edilmiı olması• 
dır. Bu imtiyaz ıimdi daha ziyade 
teşmil edilerek bu gibi ajanlara, pe • 
rakende otomobil satı§ nizamname.si • 
ne muhalif olarak, fabrikanın vazet• 
tiği liatlardan daha dun fiatlarla ata 

mobil mübayaa etmelerine mUsaade 
olunmuştur. Fiat tayini tedbirleri, ta· 
yin edilen liatlann mümkün olabildi
ği derecede dun olduğu takdirde ıa· 
yanı kabuldür. Fakat bunu yapacak 
olurla11Sa, hükumet hesabına tenzilat 
talep ettikleri zaman pek dun bir fıat 
üzerinde ısrar etnıİ§ olacaktır. Binaen 
aleyh bunu yapmarnıık için memleket 
halkım yüksek fiatla mübayaata mec 
bur ediyor. Muamelede yapılan !Ju 
gibi farkların, halkın kendi menfaati 
lehine telakki etmesini beklemek bir 
a::ı faz.la değil midir? Fiat tayini ted
birlerine karşı açılan davanın gerek si 
yasi ve gerekse iktısadi istinatgahla
rını birçok kimseler gibi ôyan azası 
Borah da bilir. Birçok münferit kum
panyalar mahkemelerde hak kazana 
cakalr ümidile, konulan narhlam tanı
mamaktadırlar. Diğer taraftan hoşnut 
suz.luğa sebebiyet veren yalnız muay 
yen fiat niza::U.ameleri değildir; "Y'" 
ni zamanda münferit İf adamlarına 
ııasi idari ııe kanuni salôhiyetler ııe -
ren sistemdir. Fiatları tayin ni.zamna .. 
melerini hazırlayan komisyonların a • 
:z.aları bir sanayi ıube-sinin en ileri ge 
len mümessillerinden terekküp ettik
çe, onların uazeaecekleri nizamat, ge 
niş halk tabakasının menfaatlerinden 
ziyade kendi mensup oldukları sana• 
yiin istifadesine yarayacaktır. N.R.A. 
idaresinin şeklinde yapılacak heı han
gi bir tebeddülde bu hakikatin naza
rı itibara almmas. lazımdır. 

(New - Yark TimeJ) 

Fakat Fransa hükumeti ıunu hatif' 
!atmak İster ki Sar halkı meZkiir iİÇ 
ııktan biri hakkında rey verecekti•;. 
l:'ransız hükumeti bu şıAcl..,,dan her iiçlt 
ne karşı da lakayıttır fakat hiç biri • 
sinden de vaz geçemez. Fransa reYi • 
amın serJ>estçe ve bitaraf olarak deV"" 
mını istiyor., 1 

Ancak Sarhlar kendi mukadderat • 
lanna sah.ip olabilirler.,. 

İngiliz bahriyesi ve harP 
LONDRA, 9 (A.A.) - Bahri~ 

nazın Sir Monsel muhafazakarların bP 
toplantısında demiştir ki: 

Dünyanın üçte biri Üzerinde istik 
rarı ve emniyeti zaman altında bu)Lln· 
durmağa muktedir bir lngiliz filosuıı~Il 
bulunması her hangi bir memleke~ıı 
sulh davasına yapal>ileceği en büYjjfı 
hizmettir • 

Şayet günün birinde bahriyemiıİ~ 
kudreti azalacak olursa imparatorlu 
ortadan kalkar ve bunun neticesft>df 
dünyada bir düzine haıı> çıkar.,, 



lFm: 
lstanbulu nasıl 
aydınlatmalıf •• 

Gece karanlığını hiç sevmem. 
Sinirime dokunur. Esrarengiz bir 
ffadesi ııe bir kara haber çeşnisi 
1Jardır. Onun içindir ki; gece lstan 
bulun denizden manazrası pek hoş 
değildir. Hele Topkapı sarayı ya
rımadasının geniş karanlığı, ucun
da talih gibi dönen ııe parlayıp 
•Önen Ahırkapı fenerile öyle bir 
lrontraııt yapar ki bakanın yüreği 
•imsiyah olur. Onun içindir ki; 
nereye gitsem gece manzaralarını 
araştırır, ışıklı olup olmadığına ba 
karım ııe lstanbulla mükayese ede 
rim. Doğrusu lstanbul aydınlık bir 
fehir sayılamaz. Bunun taksirahnı 
himseye yükletmek İstemem. Fa -
lrirdir rıe geniştir ... Sokakları çok
tur ııe dardır. Tabii çok ışık ister. 
Son seyahatimde Zagrep şehrinin 
gece halini gördüm. Az lamba ile 
İyi tenvir edilmişti. Çünkü şehrin 
caddeleri düz ııe biribirine amut •.• 

Düsündüm .. Acaba lstanbulu bu 
lıalile. ııe bugünkü ıµırtlarla nasıl 
aydınlatabiliriz. Bu düşünce ile eli 
"'-c ı:Jdığım bir hikaye kitabını o -
ı•uı·ken bir masala rastgeldim ııe 

i '""' ldanbulu na~ıl aydınlatabile 
cq;imiz hakkında ameli bir fikir 
"erdi ... Bakınız hikayeye: 

"Çin hükümdarlarından birisi 
he imlerin tedavi kudretlerini kon 
1 o etmek istemiş ııe bir irade çı
karmıs •.. Her hekim geceleri eııi -
ı,.n nt;pısına, öldürdüğü hasta ade 
ciı kadar fener yakacak ... 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra impcrator tebdil olarak ııe 
)'anına bir mabeyinci alıp gece so
kağa çıkmış. Orada hekimler bi
zım Cağaİoğlu, Diııanyolu tarafla
rında oldugu gibi muayyen bir ma 
ha:ıede otu;urlarmıf. Oraya gitmİf 
"~ iradesinin ne dereceye kadar 
l"'thik edildiğini yerinde kontrol 
ttmek iste.-niş ... 

Hekimleıin mahallesi daha a • 
~al.tan gündüz gibi aydınlanmış 
l>ır halde görünmeye b<ıflamış ••• 
lmperatoı· yaklaşmış, en büyük he 
l"mlerin kapılarının şehriayin ya
T>ar gibi donanmış olduğunu gör -
mü;,; ••• Bu kadar parlak 11şıklar ara 
sında yalnız bir kapıda sönük üç 
• ı:ner varmış. lmperator şaşırmıF 

- Kimdir, böyle hayatında yal
rıız uç hastadan baışkasını öldür -
meyen büyük hekim! diye merak 
etmiş ııe kapıyı çalmış ... 

Hekim kapıyı açmış ııe impera
loru tanımıyarak ne İstediğini sor
trıus •.• lmperator da, böyle üç has
'adan baska kimseyi öldürmeme -
nin hikm~tini merak ettiğini .öyle 
trıif. Hekim cevap vermiş ..• 

- Hürmetli efendi! Ben daha 
bugün hekimliğe bafiadım.,, 

Hikaye bu kadar. 

Şimdi gelelim bunun bize tat • 
bik edilecek tarafına ... 

lstanbul Şehir Meclisi bir nizam 
la ayni mecburiyeti bizim hekim
lere yüklerse inanın ki şehir bu • 
iünkünün hiç değilse iki misli ay
dınlık olur. Birçok hekimlerin ka
Pıları donanma yeri gibi aydınlık 
olduğu halde daha asılacak yilz • 
lerce fener açıkta kaldığından he 
~m oturmıyan sokakları da aydın 
latmak için bu gibilere bedava şu
be yerleri verilir ııe böylece bele
liye tenvirat ııe hekimler reklôm 
"1asrafından kurtulurlar. 
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( ısıJt<SA 1 
( lı Bankaaından alman c:etveldir) 
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EHİ R HABERLERi Günüı!AijL:: . ' 
; ~e't~J'I 

Milli hudutlarımızın 
emniyeti EKONOMi 

Almanya ya 
Buğday ihracı 

iki Alman firması bu yol
da teşcbbüşat yapıyor 
Alman piyasalarından alınan m.ı 

lum'\ta göre m<'m!eketimizden Al
ınanyanın aldığı ıs bin tonluk sert 
buğdayın 100 kilosu sif Hamburg 
6,70 florinden muamele görmüş -
tür. Türk buğdayı mübayaa etmek 
üzere daha bir t'ok muameleler ü
zerinJe muhab .. ~eler cereyan et -
mektedir. Biri Hamburg, diğeri 
Berlinde iki ithalat evi Türkiye -
den buğday ve zahire almak için 
te,ebbüsat yapmaktadırlar. 

Hali hazırda Hamburg piyasa -
aında Türkiye ile iş yapmak husu
sunda büyük bir hareket vardır. 

lzmirden alınan UzUmler 
Türkofiı'in verdiği malômata 

göre Mançester kooperatif heyeti 
lzmir piyasatmda geniş mikyasta 
mübayaat yapmaktadır. Son gün -
lerde heyet 70 bin sandık çekirdek
siz üzüm ve ıs bin çuval incir al -
mıttır. 

A!manyaya yaş uzum i racı 
Almanya'dan gelen malumata 

göre Alman piyasalarında Bulga -
ristanın Yllf üzümleri çok tutulmak 
tadır. Geç yetiten Bulgar üzümle
ri Alman piyasalarına geldiği za
man ltaJyan ve Macar üzümleri bi
le rekabet edememektedir. 

Berlin Ticaret Odamız Alman • 
yaya üzüm ihraç edecek Türk ih
racatçılarına her nevi teshilatı gös
tereceğini alakadarlara bildirmiş
tir. 

Lastik ayakkabı hikayesi 
Lastik ayakkabı • deri ayakkabı me

selesini tetkik eden ticaret odası ı.o -
misyonunun raporu bugün oda idare 
heyetinde tetkik edilecektir • 

Yumurta piyasası ne alemde? 
Ağuatoıun ıon ve eylülün ili. haf

tasında dahili yumurta piyasasında 
geçen ıenelerden çok farklı bardretler 
kaydedilmiştir • 

ihraç iskelelerine fazla mal gelme
mekle beraber harici iskelelerin istek -
li oluıu iç Anadoluda hareketler do • 
ğunnut ve fiat yülueliti başlamıştır. 

Malın azlığı da fiatlar üz.,,.inde mü
essir olmaktadıı· • 

Hariç pİyHaların acele mal isteme
leri yüzünden süratle irsalat yapılma. 
sı ve maim azlığı iskelelerde stok bı
rakmamıı tır. 

Bir sahte mümessil 
Türkiye cumhuriyeti Uyuşturucu 

maddeler inhisar idaresinden: 

Mario Z. Zanetti namında bir §alı
sın, 1 tal yada bazı müeuesata müra -
caatla kendisini idaremizin ltalya mü
messili olarak tanıttığı ve bir takım 
teldilathıı bulunduğu haber almmıtbr. 

Bu namda bir kimsenin idaremizle 
biç bir alakası olmadığı göriilen lüzu • 
rna binaen ilin olunur. 

POLiSTE 

15 bin liranın 
Romanı 

Hacı Mcıı:t Efendinin 
paralan nasıl çarpıldı? 

Bundan bir müddet evvel Hicazdaki a
lacağına mukabil 198 teneke içinde ni
kel Para getiren Hacı Mesut Efendi bu 
paraların gümrükten çıkanlmaaını bir 
komisyoncuya tlevcli etmiıtir. Komisyorı· 
cu Ankarada diğ.,,. bir komiıyoncu ile 
yaptığı tetebbüsJ.,,. neticeıinde bu para
yı gümrükten çıkarmağa ve 15 bin lira 
olarak kağıt p~a tahvile muvaffak ol· 
muıtur. 

Fakat Hacı Mesut Efendiye bundan 
ancak beş yüz lira verilmiştir. iddiaya 
göre paranın beş bin liraaı Ankaradaki 
komisyoncunun, 9,500 lirası da buradaki 
komisyoncunun elinde kalmıştır. Bu hu
susta Hacı Mesut Efendinin şikayeti Ü· 
zerine Emniyet ikinci ıube müdürlüğün. 
de tahkikat yapılmaktadır. Hadise bu • 
günlerde adliyeye intikal edecektir. 

On gUndUr kayıp 
Ka;aırünırük't'e Virançeıme'de oturan 

kunduracı Emin usta 10 günden beri or
tadan kayb?.lmuştur. Ailesi aranması için 
zabıtaya muracaat etmiştir. Emin Efen
dinin bayatından endişe edilmektedir. 

Burgaz adasındaki ceset kimin? 
Evvelki gün Bur gaz Adasında bulu • 

nan cesedin hüviyeti henüz anlaşılama
mıştır. Tahkikat devam etmektedir. 

Dört defa hırsız girmiş 
Bahçekapıda Hamidiye türbesi bekçisi 

Hasan Efendinin odasına 4 defa hırsı~ 
girdiği ve bir çok eşyanın çalındığı iddia 
edilmektedir. Zabıta bu iddiayı tahkik et
mektedir. 

1 

iki şirket vapuru çarpıştı 
Şirketi Hayriyenin 65 numaralı vapurile Seyrisefainin Göztepe vapunı 

dün sabah 9,5 ta köprüde çarpıl"'ışlar dır • _ .• 
Çarpııma fU şekilde olmuıtur: 65 ~umaralı vapur Bogazı~. postasını .yap

mak üzere köprüden hareket etmekte ıken Göztepe de Kadıkoyden gelmiı H 

köprüye yanaıınak için manevra yapma ğa baılamııtır. lıte bu esnada iki vapur 
baş taraftan çarpıpnıılarclıf. Bu çarpı§ ma neticesinde her iki vapur da hasara 
uğramıı ve baş taraftaki camlar lunlmıı tır. 

MAARiFTE 
•• 
Universitede 
imtihanlar 

-o--

imtihanlar sıra numarası 
ile yapılacak 

Üniversite eylül devresi imtibanla
nna ait cetveller bugün asılacaktır. 
imtihanlara talebeler sıra numarası ile 
girec.ekıer, sırasını kaybeden ~alebe, İm
tihan hakkını da kaybedecektır · 

imtihanlara 15 eylülde başlanacak, 
15 teırinievvele kadar devam edecek
tir. 

Üniversite fakültelerine yeni talebe 
kayıt ve kabulüne de 15 eylülde baı -
]anacak, 15 teşrinievvelde ~ayet bu -
lacaktır. Fakültelerde tednsata 20 teı
rinievvelde ba,lanacaktır • 

KuçUk köyde ilk mektep 
Fatih.in Rami köyü yanındaki Kü • 

çükköyde köylülerin yarclınu ile bir 
ilk mektep inşasına başlanmıştır. 

inşaat de~• senesi başına kadar bi-
tecek ve teırinievvelde tedrisata baı -
!anacaktır . 

imtihanlar dun bitti 
istatistik müdüriyeti umwniyMi he

salıma A vrupaya tahıile gidecek lale -
belerin müsabaka imtihanına devam e
dilmiı tir. imtihanlar dün bitmi§tir. 
Evrak müdüriyeti urnumiyeye gc;nde -
rilecek ve orada tetkik edilecektir. 

Talebe yurdu açılıyor 
Halkevinden: 

1 - Halkevinin ünivenite arkasın

daki (Yüksek tahsil talebesine malı • 
•us) talebe yurdu, birinciteırin 1934 
te açıhnıt olacaktır. 

2 - Yurdumuza girmek iıteyerı 

yüksek tah•il talebesi, yurda grrıf ve 
yurtta bulunuı tartlannı öğrenmek ve 
bu ıartlar dairesinde kayıtlarını yap • 
tırmak üzere her gün yurt reiıliğine 
müracaat ebnelidirler. 

3 - lstanbul haricinde bulunanla -
rın da eylü'lün yirmi beıfoe kadar bi
rer taahhütlü mektupla yurt reialiğine 
namzetlilderini bildirmeleri laz.ımdır. 

Hazin bir ölüm 
Sabık kolordu kumandanların -

dan ve milli mücadelenin ilk ar -
~:a.dllflanndan mi 
ralay Bekir Sami 
Bey pazar gecesi 
rahmeti rahmana 
kavuflll~ur. Ce -
nazesi bu günkü 
pazartesi günü aa 
at onda Üsküdar· 
da Paf&kapısın -
daki evinden kal
dırılacak ve Kara 
::aahmet aile mak 

Bekir Sami B. beresine defnolu • 
nacaktır. Keder -

dide ailesine ve d0$tlarma teselli
ler sunarız. 

MAHKEMELERDE 

Bonoya sahte 
İmza koyan 

Alberin bu işi yaptığı 
tahakkuk etti 

200 liralık bir bonoya sahte ola.
rak Rüıt<i imzasını atmaktan suçlu Al
ber efendinin muhakemesine dün ağır 

ceza mahkemesinde devam "dilmiı -
tir. 

Yapılan tetkikte yazının ve imzanın 
Alber Efendinin dile yazıldığı anlaııl -
ımştır. Bunun üzerine tahliye talebi 
reddedilmiı, muhakeme iddia makamı
nın evrakı okuyup iddiasını dermeyan 
ebnesi ~in başka güne bıralulmııtır. 

Evleri yakan kim? 
Haaan ve Mehmet eefndilerin ev

lerini yakmaktan suçlıt Omerin dün 
Ağır Cezada istinabe auretile muha
keınesi yapıhnıştır. Om.er Ef. evleri 
kendisi yakmadığını, çobanların yak· 
tığı aletten yangının kaza ile zuhur 
ettiğini söylemiştir. istinabe evrakı -
run mahalilne iadesine karar verilmiı
tir. 

Bir hırsızın cezası 
Kıuıımpaa§da Ulviye Hanunın evi

ne l'İrip hır&ızlık yapan Hakkının dün 
üçüncü ceza mahkemeıııinde muhake .. 

mesi hitmit, mahkeme Haldunın 3 -
ne 6 ay hapse konulmaaına, mahku· 
miyetini bitirdikten sonra da bir o L.a 
dar Emniyeti Umumiye nezareti altın 
da kalmasına karar venniıtir. 

Kendini bilmez sarhoş 
Rakı içip kendiıini bilmiyecek de· 

recede sarhoş olan balıkçı Hayik Ü -

çü.ncü ceza mahkemesinde muhake -
me edilnıiş, bir ay 20 gün hapıe, 30 
lira para ceza.sına, 1250 kunıı mahke 
me masrafı ödemeye mahküm edil • 
mittir. 

Dünkü 
.., 

yagmur 
Evvelki gece §ehriırıizin mubtdif 

yerlerine, bilhaua Marmaraya ıiddet

li yağımırfar yağmııtır. 
En çok yağmur düten yerler Ada

lar ile Yalova ve Kartal , Pendik ha· 
valisidir. 

Kartalda Muhacir l<öyiinde iki evi 
su basınıtbr. Bu ev halkına köylü ta
rafından yardım eclilmiı, sular bo§al
tılmııtır. Bafka kaza olmamıı br. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

aeviyeıine indirilmiş barometre bu 
ıabah: 

Saat 7 de 7S7, saat 14 te 758. 
Derecei hararet saat 7 de 18, saat 
14 te 20. Azami 22. Aıgari 17,S. 

Rüzgar poyrazdan esmiştir. Aza
mi ıürati ıaniyede 10 metreye çık
mışbr. 

Halkevi dil, edebiyat rıe tarih fUbesi dün akşam saat 11 de merkez 
binasında bir heyeti umumiye toplanması yapmıştır. Bu toplantıda ye
ni senenin faaliyet programı üzerinde görüşülmüştür. Yeni program 
hakkında azanın noktai nazarı alınmıştır. Resmimiz bu toplantıyı gös
teriyor. 

1 GOMROKLERDE .__.=.::..:.c::....::.c:_. __ _ 

Sekiz memur 
Azledildi 

-o--

Vekalet emrine alınan bu 
memurlar ne ile alakadar? 

Aldığımız maliimata göre güm· 
rük müfettişleri mütareke senele -
rinde bllflayıp bun<lan sekiz sene 
evveline kadar devam eden beyan 
name suiistimalleri işinde alaka -
dar gördükleri sekiz memuru Ve -
kalet emrine almışlardır. Söylendi 
ğına göre Mançini meselesi nami
le maruf olan bu meselede tüccru· 
komisyoncu namı altında iş gören 
Mançini yüz bin liraya yakın bir 
para iddihar ebniştir. Mançininin 
Y unanistana kaçtığı anlaşılmıştır. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

SIRKETLERDE 

Hükumet zarar 
Kabul etmiyccek 
Şarkdemir yollarındaki 

ihti1aslar 
ve hükumet hiıse~i 
Şark demiryollan idaresi, Ağusto

aun batalngıcından beri Uzunköprü 
ve havalisinden §ebriJnize yapılacak 
karpuz, kavun nakliyatı İçin çok u -
cuz bir tarife kabul ebnitıi. Ancak, ya 
pılacak nakliyatın bedeli tam tarife 
üzerinden ödenecek, mevaim sonunda 
getirilen mikdar 1000 vagonu bulur • 
ıaa, tirket yaptığı tenzili.ta göre aldığı 
fazla parayı iade edecekti. 

Oğrendiğimize göre ıirket nezdin 
deki Nafıa bat müfettiıliğinin teşeb • 
büsile bu kayıt kaldmlmıtbr. Yapı • 
alcak kavun, karpuz nakliyatı için 
tam tarife tatbik edilmiyecek, ücret
ler tenzilata göre ve vagonu 43,6 lira 
besabile ahnacakbr. • 

Halbuki şiımdiye kadar 109 vagon 
kavun, 117 vagon karpuz nakledil • 
miştir. Ve bunlarm bedeli tam tarife 
üzerinden ödenmiftir. Şirket, timdi 3 
ay sonra iade ebnek Üzere alıkoydu
iu bu paralan geri~ iade edecektir. 

Diğer taraftan bütün Trakya müs
tahsil ve tacirleri devlet demiryolları
nın yaptığı tenzilat dolayısile Anadolu 
dan aevkedilen mallarla iç pazarlar
da rekabete imkan kalmadığından 
bahsederek lktıaat Vekiletine tiki. • 
yette bulunınuılardır. Filvaki bugün 
Şark ıimendiferlerinde azçok bir ten
zilat yapılmıısa da Devlet demiryol • 
larmmkine nazaran çok fark göster • 
mektedir. 

lktıaat Vekaleti bu meaele üzerin
de Nafıa vekaletile temasa baılamıt· 
l.R'. 

lhtilôs meseleleri 

Şark Demiryollan idaresinde 1)i; 
kaç sene evvel vukua gelen suiistimal 
ler dolayısile, hükümetçe kumpanya
ya yeni tebligat yapılmııtır. Bu teb. 
ligata nazaran, bu ve buna mümasil 
ibtili.alarda hazinenin zarar hi aeıini 
kabul etmiyeceği bildirilmittr. Müra
kabe vazyeti doğnıdan doğruya şir • 
kete ait olduğu için hazinenin aalcağı 
ziyea uğratıhnıyacaktır. 

Havagaz.ı ile su .saat kiraları 

Üzerinde yapılacak tenzilat dola
ynile bazı ıirketlerin Nafıa Vek&Je • 
tine müracaat ettikleri ve saatlerin 
mütteriye mal edilmeaine taraftar ol
madıklarını bildirdikleri haber veril
mektedir. Fakat, öğrendiğimize \öre 
Vekalet ilk tebligatında ısrar edecek· 
tir. Bugiinkü bayat ııartlarına nazaran 
kira bedellerinin ucuzla.tılmaaı zaruri 
dir. Elektrik saatlerinde olduğu gibi 
diğer aaatlerin de ücretleri inidrile • 
c:ektir. 

lstanbul Nafıa tirket ve müesaese
leri başmüfettiti lbrahim Bey, dün Us 
küdar tramvay hattının yeni yapılan 
kmmları üzerinde teftiılerde bulun • 
muştur. . !fm 

Nafıa Vekili 

Yirminci snn devlet telakkisi 
eskisinden çok farklıdır. Eııııelce 
devlet kuvvete dayanıyordu. Bu • 
nun için kuııııetli devlet, bazusu
nun ezebildiği bütün milletler üze· 
rinde velayet hakkını kullanabilir
di. Halbuki bugün fikirlerde hasıl 
olan terakki dolayısile yaııa~ ya -
VOf devletle millet arasında muta
bakat hasıl olmaktadır. Ve bu mu
tabakat hiç şüphesiz iatikbalde da 
ha ziyade ilerleyecektir. 

Viyana kapılarına kadat daya -
nan Türk ordusunu idare edenler, 
o zamanlar vaziyeti bilmediklerin 
den ııe terakki, tekamül kaidele • 
rinden bigane olduklarından kuıı
ııetlerini nahak yere hedretmişler
dir. 

Yaşça çok genç, fakat fikirce 
çok olgun olan yeni Türkiye Cum· 
huriyeti, bu zarureti gayet açık bir 
surette gördüğü için milli hıttlutla· 
rını kendi milletinin etrafına fek· 
ti. Çünkü biliyordu ki milletten a
lınan kuııııet, topraktan alınan kuıı 
vetten büyüktür. Çünkü millet ya· 
payan, hareket eden, İfleyen, mü. 
tesanit bir unsurdur. Ve üzerinde 
yaşadığı topraklardan ancak bu 
unsur istifade edebilir. Onun için
dir ki biz, bizden olmayan millet
lere bizden olmayan toprakları ter 
kettik. 

Cüzü fertleri arasındaki rabı • 
tası en kuııııetli madde çeliktir. Bu 
nun için mukaııimdir. Kuııııetli -
dir. Ve eğilmez. Bu rabıtanın çok 
zayıf olduğa bir kires kütlesi iıe, 
değil herhangi bir madde karfı -
aında, bir rüzgar önünde bile da
ğılır, ııe savrulur. 

Bu zarureti bildiğimiz içindir ki 
bütün hudutlarımız dahilinde ya • 
şayan vatandaşların ayni millet • 
ten olmasına bilhassa itina ettik. 
Aramızda yabancı yoktur. Hepi• 
miz ayni Türk ırkının eııliitları}ız. 
Hepimizin vatan için ııe milletın 
refahı için takip ettiğimiz gaye l :r 
dir. Endişemiz ayni yüksek İstik • 
lôl güneşinden ateş alır •.• 

Onun isin üzerinde yaşadığımız 
topraklar da Türktür. Türk devle
ti, Türk vatanı içinde Türk mille· 
tinin akı bir örgüsünden mürek • 
keptir. 

Ankara Türktür. lstanbul Tü:k
tür. Ve Edirne de Türktür ••• 

Biz başkalarına, milli zaruret • 
ler dolayı8ile gayet samimiyetle 
terkettiğimiz yerlerde his bir hali 
iddia etmiyoruz. Başkalarının da 
bizim için bu hakkı teslim etmele
ri ııe Türkiye üzerinde hiç bir hak 
iddiasında bulunmamaları kendi 
menfaatleri iktizasıdır. Aksi bir 
lıarekete kalkışanlar 17 milyon CÜ· 
zü fertli çelik bir kalkanla karşıla
pacaklardır. lkhsat Vekili Celcil 
Beyin Edirnede ip Bankası şubesi
ni açarken İrat ettiği nutukla Edir
nelilere verdiği teminat hükUmeti
mizin bu hususta ne kadar hassaı 
olduğunu dosta düfmana iıbat e • 
decek derecede açık ve vecizdir. 

Celal Bey demiıtir ki: 
- Banıka ve sermaye daima emni

yet arar. Aradığı emniyet birinci de
recede siyasi emniyet , ikinci derece
de ise dahili istikrardır. Görüyorsu • 
nuz ki vatannnızın hududunu teşkil e
den Edirnede emniyetle bir mali mües
sesenin açılmasına şahit oluyorum. Bu
nun mühim bir manası vardır. Bu da 
vatanın her yerinde olduğu gibi Edim• 
de de siyasi e1JU1iyet ve istikrarın mah
fuz olmasıdır. Edirne Tilrk tarih vo 
milletirıin bütün mukadderatile alaka
dar olmuştur. Onun zafcrilc sevinmi§, 
ve elemli günlerde büyük bir ızbrap 
duymuştur. Edirne bütün Türkün ru
hu demektir. 

Eııet yabancılar bu hakikati bil
melidirler. Edirne bütün Türkün 
ruhu demektir. Çünkü Edirnede 
yafayanlann ruhu istisnasız Türk· 
tür. Ve her Türk olan yer, Türki· 

Şelınmizdeki nafıa tirket ve müeueae
lerinde teftiılerde bulunan Nafıa V el.ili 
Ali Bey bir kaç gün kadar Ankaraya gi-
decektir. Nafıa Vekilimi:z, mühim bazı Mümtaz FAiK 
itleri neticelendirdikten sonra tekrar teh -----=-----=-----= 

yenindir. 

rimize dönecek ve ay sonuna kadar bu· 
rada kalacakbr. 

Yeni bir güzelleştirme 
cemiyeti 

Kadıköyünde Mühürdar ile sahil • 
terinin imarı ve güzelleftİrilmeıi için 
bu semtte oturan zevattan bazıaln 
kendi aralarında bir te§ekkül meyda. 
na getinneğe karar vermişlerdir. 

(Mühürdar ve sahilleri imar birli • 
ği) ismini ta§ıyacak bu yeni c:emiye • 
tin nizamnamesi hazırlanmağa baı • 
Janmıttır. 

1200 seyyah geliyor 
Evvelki gün §ehrimize gelen Po • 

lonyalı aeyyahalr dün tehrin muhte • 
lif taraflannı gezmişlerdir. Birkaç gü 
ne kadar lstanbula dünyanın en bü -
yiik seyyah gemilerinden birisi ile 
1200 ka.dar lngiliz ve Amerikalı sey
yah gelecektir. Bu ay içinde lıtanbu· 
la 10 grup daha seyyah gelecektir. 

Bu aeyyablann ek&eriyetini orta Av
rupa memleketleri halkı ıe~h:ıl ede • 
c:ektir. 

Evvelki gün Balurköyünde bir'tebefir 
madenini ka:zdırırken emniyet tedbir
leri almadığından amele diye çalıştır
dığı 9 yaşında Hacer ve Fahriye is . 
minde iki kızın ölümüne ~ebC?bİ}-et uc
ren Hüseyin dün Sultanahmet Sulh 
Ceza mahkem,..i tarafından tevkil 

edilmiıtir. 
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Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Her yerde bu 
Yaşasın 

ve bir selam: 
Hitler .• 

Bir bardak ıarap içerken Hitlere yüz dua - Dağın 
tepesinde ki şato bozması 

lokantada - Alman köşesi ve bugünün Almanyası 
Baden. Baden' den timale doğ- 1 

ru ilerleyince artık Kara orman 
arkada kalır. Ren nehrinin sa
nayi mıntakası ba,lar. Yük
sek ağaçların yerine fahri · 
ka bacaları kaim olur. 
Bu bacaların da bir arada toplan
ması hazan bize ba,ka türlü bir or
man hissi veriyordu. Sabahleyin 
Baden· Baden' den hareket ettik
ten sonra bu baca ormanlarının i
çinde gezinerek öğleye doğru Hei
delberg 'ehrine geldik. Sıcak bir 
gündü. Şehrin ortasında bir mey
danda durarak polisten bize serin 
bir lokanta tavsiye ehnesini rica 
ettik. Bir dağın tepesini göstere • 
rek: 

- Heildelberg'io en serin yeri 
Şato' dur dedi. 

-Oraya nasıl çıkılır? 
- Otomobil ile de çıkılır. Fini-

küler ilede. 
Bir dişli dağ timendiferi olan 

finiküleri tercih ettik. Dağa çıkı
şımız isabet oldu. Palatina elektör
leri tarafından inta edilip ~e F ran
sızların Almanyayı istila ettikleri 
muhtelif zamanlarda tahrip edilen 
bu Şato cidden romantik bir yer
dir. Almanyanın bu kısmı, bir çok 
defalar Fransız istilasına uğramı,. 
trr. Bilhassa Napoleon'un Alman
yayı baştan başa istilaunın bıraktı
ğı izleri her tarafta gördük. Bu is
r'lalar Almanyada milli birliğin 
teşekkülüne her şeyden ziyade' yar
dım etıniştir. Biz Şato'nun tarap 
mahzenine girerken, bir Alman ka 
dın mektep hocası, tato'yu gezdir
mek için getirdiği elli kadar se
lc i~ onar yatındaki çocuğu etrafına 
almı~, Framızların Alman ptosunu 
nasıl yaktıklarını anlatıyordu. 

Heildelberg fatosunun töhretle
rinden biri de bu ,atonun tarap 
mahzeninde dünyanın en büyük ta· 
rap fıçısının bulunınaaıdır. Bir oda 
büyüklüğünde olan bu fıçının üs
tünde uzunca bir merdivenle çıkı
lan balkon vardır. Bu müthiş fıçı· 
nm etrafını dönerken şarabın tarih
teki ehemmiyetli rolünü bir defa 
daha hatırladık. Bir Osmanlı padi
tahı bile Akdeniz adalarından bi
rini tarabı iyi olduğu için fethet
memit mi idi? Kim bilir nefis Ren 
•arabile dolu olan bu büyük fıçı 
Heidelberg üzerine kaç dütman 
taarruzu davet etti. 

Heidelberg'ten aonra Mannheim• 
da Ren nehrinin garp sahiline 
geçtik. Maksadımız Ren nehrinin 
garp sahilinden Koblenz tehrine 
kadar ilerlemek, oradan tekrar 
Ren nehrinin farkına geçerek bu 
defa şark sahilinden Mainz ve 
F rankfurt, yolile Berline gitmekti. 
Ren nehrinin en güzel tarafı Mann
heim ile Koblenz arasıdır. Mann
heim' dan yukarısı, çok dardır. 
Koblenzden sonra da Mozel neh
ri Ren nehrine karıftığı için de
niz gibi bir tey oluyor. Ren 

nehrine güzelliğini veren tato
lar, bağlar bu mıntaka içinde~ir. 
Yolcuyu güzelliği ile her dak1ka 
yeni bir sürpriz kartısmda bırakan 
bu Ren nehri boyundaki asfalt yol 
üstünde ilerledik. Worms tehrin
den geçerken Luther'i hahrlad1k. 
Nierstein (Nirftayn) köyünden ge
çerken, töhreti dünyaya yayılan 
tarabından birer kadeh içmeden i
leri gihnek istemedik. Bir Weins
tube yani tarap kahvehanesine gir
dik. Fakat kapıdan girmezden ev
vel, bir fey nazarı dikkatimizi cel
betti. Kapının üstünde kahvehane
ye giren müfterilerin "Heil Hitler., 
selamını vermeleri yazılı idi. Şunu 
söyliyeyim ki Almanların Guten
morgen, Guten tag gibi selamlar ye 
rine, ya,asın Hitler demek ~lan 
Heil Hitler selamını ikame ettikle
rini Almanyaya gelinceye kadar 
bilmiyorduk. Huduttan geçeli ara 
sıra muhatabı olduğumuz bu ya,a
aın Hitler selamının Ren nehri bo
yunda çok taammüm ettiğini gör
dük. Bazı köylerde yalnız selam ol 
makla kalmıyor, evet gibi, pekala 
gibi, hoşgeldiniz uğurlar olsun gibi 
sözlerin yerinde de kullanılıyor. 
Şimdi bir kadeh ,arabını içmek i
çin bir kahvehanesine girdiğimiz 
Nirttayn köyünde bütün mükale
menin Yatasın Hitlerle ba,layıp ya. 
fasın Hitler ile nihayetlendiğini 
hayretle gördük. Kapıdaki yazılı 
emri tebelluğ ettikten sonra tabii 
ba,ka türlü selam vermek akla gel
mezdi. içeri girer girmez: 

- Yaşasın Hitler dedik. 
Barcı, garson, müşteriler, bir a

ğızdan bağırdılar: 

- Ya,asın Hitler. 
Bir masaya oturduktan sonra 

garaon yanımıza geldi. Bu defa hot 
geldiniz manasına.: 

- Yatum Hitler dedi. 
Biz de tefekkür ederiz, yerine: 
- Yatasın Hitler dedik ve bir 

kadeh Nirttayn farabı ısmarladık. 
Garson pek iyi diyeceği yerde ge-
ne: 

- Ya,asın Hitler, diyerek gitti. 
Şarap elinde geri geldiği zaman, 

Bir defa daha y~sın Hitler dedi. 
Biz de ayni mukabelede bulunduk. 
Fakat en büyük sürpriz farabı İÇ· 
mek için ağzımıza götürürken oldu. 
Bir defa yabancı olduğumuzu an
lıyan mütteriler, misafirlere olan 
saygılarını afiyet olsun manasına 
gelmesi icap eden "yatasın Hitler" 
sözlerile seslerinin çıktığı kadar ba
ğırarak ifade ettiler. Tabii biz de 
bu samimi hislere mukabele ettik. 
Para verirken "yaşasın Hitler,, dı
tarı çıkarken yatasın Hitler., An
ha minha bizim birer kadeh ~rap 
içmemiz, Hitlere uzun ömür için 
yüz defa dua kazandırdı. 

Ren nehrinin garp sahilindeki 
yol, sık sık biribirini takip eden 
köylerden, kasabalardan ve tehir
lerden geçer, biri bitmeden diğeri 
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ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Necat, Cevadın ne demek istedi
ğini anlamıftı. Ters ters yüzüne ba
karak suratını ektitti. Bu küstah 
gencin Suzana kartı mütecaviz ve 
laübali hareketlerine bakalım ne 
kadar tahammül edebilecekti?. 

Biraz daha oturdular. Bu esna · 
da Necat, genç kadınların epeyce 
hususiyetlerini öğrendi. Suzanla 
Nebahet kardet çocukları imişler. 
Suzan kocasından ayrılmağa ka . 
rar verdikten sonra Nebahetin a • 
partımanında altı aydan beri misa
firmİJ. Bomontide bir apartımanda 
oturuyorlarmıt. Necla ayni apartı· 
manın bir dairesinde oturan eski 
bir aile dostunun kızı imit. O da 
ü-; senedenberi dul kalmıt··· Suza
nın Dam Dö Sion'da okumut oldu
ğunu da öğrenmitti. Necatın bu öğ
rendiği hususiyetlere karşı yapıla
cak bir çok itleri, alınacak bir sürü 
tedbirleri vardı. Suzanla pazar gü
nü bulutacaklardı. Arada ancak İ· 
ki buçuk günlük bir fasıla içinde 
ne yapabilecekti? .. Genç ve güzel 
kadınlarla beraber oturmaktan do-

yulmaz bir zevk aldığı halde içini 
kemiren garip bir sabırsızlıkla ra
hatı kaçıyordu. Bir an evvel hazır
lıklarına batlamak lazımdı. Saat 
altıyı vurunca Nebahet arkada,la
rının yüzüne bakarak: 

- Artık gitmeliyiz değil mi? • 
dedi-

Necla: 
- Evet gitmeliyiz . diye arkada

şını tastik etti - Bu gece için çok İ· 
timiz var ... 

Suzan acele etmiyordu. Necata 
dönerek sordu: 

- Siz bu aktamki baloya davet
li değil misiniz? 

Necatın balodan filan haberi 
yoktu. Afalladı. Selim atıldı: 

- Ehemmiyetli bir fey değil -de
di - Onyon Fransez'de Ermeni Ha
yırperver Cemiyetinin bir balosu. 

Necat tuhaf bir sesle Suzana: 
- Siz de gidecek misiniz - di

ye &<>rdu -
Necla arkadaşının tarafından 

cevap verdi: 
- Elbet. .. bu balo her sene çok 
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ba,lıyor. Bu yolda seyahat yolcuyµ 
biç yormıyor. Mainz, Bingen, Al
man edebiyatında yeri olan Lorelei 
kayasının kartısındaki St. Goar ve 
azacık sonra da Koblenz ... Geceyi 
burada ıreçirecektik. Ren nehri 
burada hayli genitliyor, hele teh • 
rin ucunda Mosel nehri de Ren'e 
karıştıktan sonra Tuna kadar bir 
nehir oluyor. 

Almanlar, Ren ile Mosel nehirle
rinin hirlettiği noktaya Deutcbes 
Eck yani Alman köfe•İ ismini ver
mitler ve bu nehirlerin biribirine 
karıfmasını Alman milletinin bir
letmesine bir sembol telakki ettik
lerinden buraya büyük bir abide 
dikmitlerdir. 1870 te teşekkül eden 
Alman imperatorluğunun ilk hü -
kümdarı birinci Wilhelmin at üstün

de bir heykeli ve bu heykelin altın 
da da "Alman milleti müttehit ola 
rak kaldıkça hiç bir şeyden kork· 
maz., ibaresi yazılı olan bu abide
nin dikilmesi için daha iyi bir yer 
intihap edilemezdi. Hitler,de Sarlr
lara son hitabını bu noktadan yap
mıftrr. 

Alman kötesinin bir köşesine çe
kilerek imparator Wilhelmin at üs· 
tündeki heykelini seyrederken, Al
man milli birlik hareketinin bir a· 
sırlık tarihi canlı tablolar halinde 
gözlerimizin önünde geçit yapı
yordu. Mukaddes Roma İmparator
luğundan, Viyana kongresinin Al
man konfederasyonu, sonra timali 
Almanya konfederasyonu, Sonra 
Bismarck'ın Almanya imperatorlu 
ğu, timdi de Hitler Almanyası, kim 
bilir yarın? .. 

Biz derin düşünceye dalmış, bı
rinci Wihelmin heykelini Ren ile 
Mosel nehirlerinin sularını seyre· 
derken, küçük bir Alman çocuğu 
geldi. 

- Bana on fenik verirseniz size 
bir siir okurum, dedi. Parayı ver
me~izi bile beklemeden ahenkli 
fakat hazin bir sesle kah heykele, 
kah akan sulara işaret ederek uzun 
bir fiir okudu. Şiirin almancası 
bana fazla geldi. Manasını iyice ta
kip edemedim. Fakat Alman milli 
birliği ve Alman olan Ren'in Al· 
man olan Mosel'in Alman olarak 
kalacakları, her iki satırda bir te • 
kerrür ediyordu. Almanyayı an • 
lamak ıçın vahdet hareketı
nin Alman milli hayatında oy • 
nadığı ehemmiyetli rolü bilmek la
zımdır. Esasen Hitler'in de batlrca 
kuvvet membaı bu değil midir? 
Bunun içindir ki Koblenz'deki Al
man köfesini gördükten ve çocu
ğun tiirini dinledikten sonra ya. 
şaaın Hitler sözleri daha derin bir 
mana ifade etıneğe batladı. 

A. Ş. 

Bugünkü provam 
ISTNBULo 
18,30: Fr•n11ı:ca derı. 19: Konferanı. 19,30: 

Türk muııBı:i neıriyatr. (Ekrem, RuJen, Ce•
det, Kemani Cevdet, Şeref, lbrahim beyler ve 
Vecihe, Selma h•nımlar.J 21 .20: Ajans ve bor. 
aa haberleri . 21,30: Bedriye Rasim hanımın İt· 
tirakile tan•o ve caz orkestt-ası, 

2Z3 Kbz. V ARŞOV A, 1345 m. 
19~15: Oda musik.isi konseri. - Musahabe. 

20,50: Spor. 21: Şarkılar. 21,30: Sesli filmler· 
den pl 8.klar. 21,45: Haberler. 22: Papüler sen· 
fnnik orkestra konseri. 22,45: Konferans. 23: 
Reklimlar. •e konaer. 23,15: Dana musikisi. 24: 
Musahabe. 24,05: Dans musikisinin devamı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m •. 
20,10: Pl&k. 21,10: Musahabe. 21,40: Siıan 

musikisi. 23: Rayterin idaresinde orekatrası, 
konaeri. 24,10 : Len Baker caz takımı. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20,45: Musahabe. 21: Haberler. 21,10: "Mat· 

hiaa Kappel,, isimli pi1es. 22: Kısa bjr opera 
temsili. - 23: Son ha.herler. 23,.20: Musikili 
prosram araar. 24: Neıelei musiki. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
J9,30: Piyano konseri, 20: Rekl&mlar. 20,10: 

parlak olur .. Şehrin bütün ecnebi 
aileleri ittirak ederler .. Çok iyi va· 
kit geçiririz .. Bizi de Suzanın mek
tep arkadaşlarından mahnazel 
Luiz Haçikyanla biraderi Möayön 
Antuvan Haçikyan davet ettiler .• 
hep beraber gideceğiz. 

Hanımlar batlarmm tuvaletini 
evlerine dönerken yaptıracaklarını 
bahane ederek sabırsızlanıyorlardı. 
Selim onlarla alay eder gibi: 

- Mösyö Haçikyanlarla danset
mek için bu kadar itinaya hacet 
yok... Biraz daha oturalım · diye 
takılıyordu.•· 

Fakat genç hanımlar Selimin ısra 
rına ehemmiyet vermediler ve kalk 
tılar. Önlerine gelen hesap pusula
sını, Necat centilmen bir tavırla 
ödedi. Gülüterek salonun kapısı
na doğru yürüdüler. Caddeye çı· 
kınca büyük camlı kapının önünde 
vedalatmak istediler. Necatın ırön
lünde derin bir hüzün eziliyordu. 
Hanımlar, genç adamlara ellerini u 
zattılar. Necat, Suzanın elini cildi
nin bütün ifadeaile tutup ııktı. 
Genç kadın da ona ayni vasıta ile 
hararetli bir cevap verdi. Fakat 
Selimle Cevat vedaa razı olmadı· 
lar. 

- Biz sizi Kovaföre liadar lefyl 
edeıriz .. Ondan sonra da müsaade 
ederseniz yUlc:arı doitru yolların~. 

,,-.----------~,~------------· .__o.·_ z_d_ili_mi_zl~e ~- · SÜMER BANK 
lstanbulu nasıl \ 
beğeadirelliliriz ; Merkez binaıı Projesi 

l•tanbulda eğlenti yerlerinin ı 

yokluğunu ikide bir parmağımıza mu·· sabakası 
dolanz. Eğlenti derken neyi anlı-
yoruz, bilmem. Kendi kendimize 

eğlenmek ise bunun için o kadar i- Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
/eri gitmemeli. Sinemalarımız, bir 
tiyatromuz ve birkaç yüz içki evi- Ankara'da J•ni inıa edilecek Snmer Buk Merkeı binası için 
miz (1) bize yetip artıyor. Yok... bir proje mliıabakaaı açılmııtır. Mil.lıtbakaya ıirmek isteyenlerin 
latanbulu yabancı gezgiçlerin (2) 25 Eylill 1934 tarihine kadar Ankara' da EYkaf apartmanında 
yo' uğrağı yapıp onlan oyalamak Banka inşaat ıerviaine mliracaatları illn olunur. rsS84l 
içinse, ne kadar yorulsak, ne kadar L~~;;.~;.;.••••••••••••••••••••••••
para döksek kendimizi gülünç et-
mekten başka elimize bir nesne 
geçmiyecektir. iyice bilmeliyiz ki 
Gezgiçlerin burada aradadıkları 
ne tiyatrodur, ne sinemadır, ne de 
gazino .. 

Onlara latanbulumuzu beğendir
mek istiyorsak yazlık gezinti yerle
rini oturabilir bir kılığa sokalım, 
yeter. 

Adaları bir Avrupa kendine (3) 
benzetmek ne işe yarar. Onunken
di güzelliği kendine yeterdi. 

Gezgiçlere onlarda bulunmayanı 
göstermek daha yerinde olmaz mı? 

Söz gelişi Boğaziçinin fcadiye 
tepesinde, Rumelihisarındaki sırt
ta, Sarıyerin sularında, Büyükdere 
üstündeki su böket (4) /erinde, 
her yanı kolayca görebilecekleri 
asansörle çıkılır bir takım yüksek 
kuleler yaptırılmaz mı? 

Buraya geldiklerinde onlara yal
nız camilerimizi ve saraylarımızı 
bu arada söz gelişi Alemdağındaki 
Taşdeleni, Tuzladaki içme:·eri, Bü
yükd ere sırtındaki kocataş tepesini, 
Sarıyerdeki Çıııçırı görmeden yurt
larına dönüyorlar. Amerikanın 
Nevyorkundan gelen bir adama caz 
bant dinletip eğlendirmeğe kalkış
manın, pek gülünç düşeceğini dü
fÜnemiyoruz. 

Gezgiçler, bizde kendilerine ben
zemiyen nesneler aramağa geliyor
lar. 

Biz Y edikule hisarı, bir eski han 
iskeleti, bir kapalı çarşı onlar ın 
düşkünlüğünü (5) üzerine çeke • 
bilir. 

Fakat, kendi kentlerinde çok 
daha İyisi bulunan bir barla, onla
rı eğlendirmek, çok güç olur. 

Yaban güzelliklerin, yapmacık 
güzelliklerden çok daha göze çar
pacağını unutmıyalım. Ben, latan

lr bulun ilerisini barlarda, çalgılı kah
velerde değil, yeşil kıyı:arda, ı,ıklı 
sırtlarda görenlerdenim. 

M. SALAHA TTIN 

(1) İçki.evi - meyhane, (2) Gczgiç 
- seyyah (3) Kent - Şehir, (4) Bö
ket - bent (5) Düşkünlük - merak 
karşılığı. 

- -- . 

Plik. 20,30: Musahabe. 21: Zaırep operasın· 
dan naklen Puççininin uLa Boheme., operası. 

638 Khz. PltAG, 470 m. 
18,SOo Plik. 190 Hab .. er l. ı9,l0o Plak. 19,20 

Almanca muaaha.lıe. 19,55: Almanca haberler. 
20: Saat ayarr. 20,10: Karıtık konıer. 20,55: 
HiNT Ye ZENCI ~·rkıarı. 21t20~ Muaahahe. 
21,55: Plak. 22: Haberler. 22.10: Hindistan 
hakkında konferans. 22.,20: Kuartet konseri. 
23: aHberler 23,15: Pli_k, 23,45: Almanca ha· 
berlet. 

592 Khz. ViYANA 507 m. , 
20,35 Kylü muaiki•i, 21,20 Müaahaha, 21,30 

Köylü muaikiainin devamı, 22,.20 Bildirilme· 
mittir, 22,55 Brahma'ın eserlerinden piyano 
konseri, 23.30 Haberler. 23,50 Dana muaikiai. 
ı.1s Plak. 

950 Khz. BRE"SI:AU 316 m. ' 
20 9kıam konseri, 21 PIA.klı müaahabe, 22 

Mildner Kuartetinin konseri. 23,.20 Haber· 
)er, 23,45 Dans musi.ki•i. 

574 Kh.z. Mühlacker (Stuttaart) 523 m.ı 
20 Ricbard Vacl"!er'in operalarından par· 

çalar, 20,30 Saar, 20,40 Köylü neıriyab, 21 
Haberler, 21,10 Müaahal-e, 22 Hariçte bulu· 
nan Alm•n beıtek8l"larından parçalar, 23,20 
tfaberler •esa.ire, ~,35 Ta••İ1elr, 23,45 Ma· 
balJi haberler, 24 Dana musikisi, 1 Gece mu• 
•ikisi. 

_dediler. -
Zavallı Necat boynunu bükerek 

onlardan ayrılmağa mecbur oldu, 
ve a,ağı doğru yollandı!.. Şair bey 
fU bir anlık nasibinin makus c«;phe 
!erinden bile hırçınla,mıttı. Onlar 
yukarı doğru yollanırken o atağı 
istikamete yol almağa mecburdu. 
Onlar, ziya, ahenk ve neşe alemin
de yükseldikçe kendisi, sessizli
ğe, zulmete ve yese doğru inecekti. 
A~ğı doğru! .. Daha bef on adım 
da büyük cadde bile nisbeten ten
hala,arak ıssızlaşıyordu. Tünel
den çıkanlar da biran evvel ilerle
mek için bir acele vardı. Tünele 
yakın bir sokağın batında bir lev
ha gördü. Bu bir dans öğretme sa· 
!onunun ilanı idi. Hemen sokağa 
saparak dar bir merdivenden ikin
ci kata çıktı. Kendisini kartdayan 
bol briyantinle yapıtmıt kuzguni 
saçlı, ince bıyıklı bir levantene ya. 
rından itibaren yeni danaları öğ
renmek üzere devam edeceğini a
cele anlatarak kaydını yaptırdı. 
itinin mühim bir kısmını . h~zırla~ 
mıt oluyordu. Biraz hafıfhyereli 
merdivenlerden atladı. Ve kartı ta· 
rafa ııçrıyarak Libreri Mondiyale 
girdi. Tezgahtarın tavsiyeıile bir 
iki franaızca kitap alarak Tünele 
koftu. Daha ilk gördüğü dakikada 
"~"dlerden bahseden., Suzan.akar 

Gümrük Muhafaza Umum Ku. 
mandanlığı lstanbul 

Satınalma Komiıyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 

nevi Benzin kapalı zarfla 16-9-934 pazar günü saat on dört 
te eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, İstanbul Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan almabi· 
lir. 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol· 
duklarına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) li· 
ralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesile birlikte tek 
lif mektuplarım belli saatten evvel Komisyona vermeleri, 

(4969) 5715 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baıtabipliğinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezinin üstüne ilave olara~ 
yapılacak olan yeni bina açık münakasaya konulmuştur. Mu· 
nakasa 30 Eylül 934 Pazar gilnü saat 14 de Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer • 
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından taliplerin şart• 
name ve resimlerini almak üze re mezkUr merkez levazım şu· 
besine müracaatları. Münakasaya gireceklerin mühendis ve• 
ya mimar olması §arttır. (5601) 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
Istanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
Üsküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli Tel.ı 41937 

SERMAYESlı 1,200,000 
ihtiyat akça111 : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa, Düzce, Eılrlftı
hir Hendek lzmit Karamurwal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Ptqa 
Galata Ge,;.lik, G~rede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Vsküdatı 

' y . h" enışe ır. 

Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetl• 

görüşülerek teıbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 5613 

Ankaraı Jandarma Umum kuman .. 
danlığı Satınalma komisyon11nda11t 

Mevcut nümune ve evsaf ma uygun altlı üstlil 1250 a·· 
det karyola 29-9-934 cumartesi günü saat on beşte kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. isteklilerin §artname ve nüm?• 
neyi görmek üzere lstanbul'd a Jandarma muayene heyetı 
ve Ankara' da Komisyonumuza her gÜn ve pazarlığa karı§• 
mak için de pazarlık gÜn ve saatinde ilk teminat makbuzll 
ile Komisyonumuza müracaatları. (5382) 5852 

şı yeni ve eski Fransız tairlerinin 
birkaç mısramı olsun ezberlemek 
ve sırası gelince ortaya atmak çok 
ehemmiyetli bir hazırlık olacaktı. 
Fikren bunlarla meşgul <>lurken 
bir taraftan da eve ıreç kaldığımı , 
yemeğe vaktile gelmediği için ba
basından itileceği ağır sözleri dü
şünerek içi sıkılıyordu. Tüneli sa
bırsızlıkla beklerken esaretine is
yan etti ve fransızca bir küfür sa
vurdu: 

S . . 1 - apr1stı •••• 
Vagondan kendini dıtarı dar 

attı köprüye ayak atar atmaz bü
yük saate baktı: Yediye çeyrek 
vardı. Eyvah! ... Sıralanmıt otomo
billerin ~oförlerinden bir ikisi, ba
ğırıyorlardı: 

- Aksaraya kadar altmıt kurut·· 
Necat hiç düttinmeden bir taksi

ye atladı. Bu eskice bir araba idi, 
homurdanarak bir geri bir ileri zor
landıktan sonra seke seke yollanır· 
ken. Necat başını tiddetle sağına 
çarptı ve sersemledi. 

Genç şair, tramvay gürültüaün
'den kurtulmak ve kendine mahsus 
bir araba içinde yalnız batma bu
aünkil emsalsiz hayat parçasını 
canlandırmak istemitti. Sademe
den kafatası bala sızlarken bugün
kü alemi, eararıengiz, kalbi heye
canla dolduran bir roman okur 

gibi en ince teferruatına kadal' 
göderinin önünde canlandırmelı 
için köşeye gömüldü. Taksi boınıır" 
dana, siçraya, sallana köprilyil geq• 
ti. Şehre sokuldukça tenhalık .,e 
kuytuluk kesiflefiyordu. Merı;ŞJJ 
yokutuna, keskin bir benzin dıl' 
manı salıvererek hırıldaya bırıldrll 
ya tırmanırlarken uzaklarda indi 
len dükkan kepenklerinin yorgıJll 
ve hü:ı:ünlü gıcırdıaı duyuluyor~~· 
Aksa~ayın ratip ve küflü derinli~'· 
ne indikçe Necatın kalbinde dertti 
bir acı, gözlerinde bir hasret göl~: 
ai kuyula,ıyordu. Kim bilir bug~ıı 
bir saat beraber oturup konuş'?'1g e 
o emsalsiz genç kadınlar şinıdı ~r 
iritilmez mükellef, mesut, P" 
nur bir muhitte bulunuyorlar. je. 
belki kendisini de ara sıra bah'.~ ~
rine katıyorlardı. Bu noktayı ddf y• 
nünce Necat saadetinden ve "r 
duğu zevkten adeta sarhot olııY0 • 

du. 1ıııı 
Mahallesine yaklatınca ~dıt· 

batına loplamağa mecbur o i· 
Taksiyi Tıg Murat Beyin kahvş0• 
ne gelmeden durdurarak indi. b"fl• 
före altmıt kurutu verirken ce

1 
1

1
, 

de ancak üç evrakı nakdiye ka dıı· 
olcluğunu gördü. Evinin bul°i:taıı 
ğu sokakta in cin yoktu. .. .~0 dıı· 
uykuya gömülmüt görunu!or 

-Bitmedı-



~,----.... --------------------... 
Gltlı~eu vazo 

I I"1 iisa ba.ka.:t:"I"11Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayü takip eclin'iz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadiıe hakkmda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu muıabakaya yalnız liıeler, yüksek mektep talebeleri iftirak 
edebilirler. Y azılann gazete yazısıyla azami 75 ve aıııari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıf bulunması liizımdır. 

Bu yazılar cuma günü akf&mına kadar elimize ııeçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakamızda bir inciliği Celiil Beyin nutku serlevhalı 

Yazı ile Bursa liıe.i 934 mezunları ndan Ali Kenan Bey, ikinciliği Ame 
tikada işçi ırrevi serlevhalı yazı il e Galatasaraydan Cevdet Bey kazan 
1111.flardır. Kendilerinin hüviyet va rakalannı hiimilen idarehanemize 
llliiracaat ederek mükiifatlarını alm alannı rica ederiz. 

CELAL BEYiN NUTKU 
lktıaat Vekili Cli.I Beyin huzurun· 1 

d, Ç<ll'§amba günü, Edirnede, it Ban· 
lıaaınnı yeni bir ıubeai daha açıldı. Ba· 
tı •llUrmuzda çalııan bu ıube it ban· 
lcaaı yUrdu Avrupadaki merkezine bağ 
l'l'a.n "45 inci altın zinciri talmııt ol· 
dı.. .. 

Açılan yeni ıube kadar Vekil Beyin 
~a.da aöyledikleri nutuk ta değerli i· 
d~ Vekil bey kıııa, veciz aözlerle tube· 
j'i" açılıımdaki manayı çok güzel an• 
.,'ttılar. Bazı Bulgar gazetelrinin 
t a.Trkya,. hülyasile ayıklayan neıriya 
1llll hükiiınetimizin vereceği cevabı, 

•O.an umumiye aabırsızlılda bekliyor· 
d11, Bu ıüphesizki yerinde ve herkese 
"lllniyet verei bir cevap olacaktı. 

Celi.J beyin açılma merasiminde 
~Ylediği veciz nutuk her Türkün ~e?• 
f ı kendine verdiği cevabın tam bır ı· 
lldeai oldu. Bize on yıl içinde Türk 
~.~yesi, Türk iktısat düzeninin ve 

llrk emeğinin en güzel örneklerini 
~•ren it bankaamm değerli reisi diyor• 
tll.ki; "Vatanın hududunu t"§kil eden 
~ırnede emniyetli bir mali müessese· 

ili~ açılmasına tahit oluyorum. Bunun 
~a.nası, vataum her yerinde olduğu 
tihi, Edirnemizde de aiyaai emniyet 
Ve istikrarın mahfuz olmasıdır. 

.. Bu aöz Cumhuriyet hükfunetimizin 
:~ttüğü dıt ve iç siyasetimizin en em. 
'Yet verici bir ifadesidir. Hükıimeti· 

AMERIKA'DA 
Son günler içinde en faı:la clilıkat 

;• Yakından alaka ile üzerinde .duru• 
~n hadisenin Amerikadaki iıçi gre • 
Vı olduğu nnıhakkaktır. 
. Birletik Amerika devletlerinin ik

ti&ıtdi ve içtimai hayatına umumi bir 
~ havaaı veren bu iı:orlı:unç grev 
~diıeai , §İmdiye kadar ne yeni ve 
ıı. de eski dünyada görülenlerden çok 
~a tüumullü, çdk daha ırenit ve te· 

""'' '" olmuıtur. 
Bir milyona yakın mensucat ve 

~İ•e ısanayil amelesinin iftiril.k etti • 
~ trev umumi mesai federasyonunun 

•vibile İfçİ cendikalan tarafından or• ;:::e edilmiJ bulunmaktadır. Gelen 
~:.~-rlerden anla§ılclığına gö':"~ iıte~ çe
~n belli batlı sebeplen ı§ mud • 
v "tinin azalması, ücretlerin çoğalması 
ı: l.nlele aendikalannın hükiimet ve 
• lıtikaıar tarafından tanmma11 keyfi • 
'"tidir. 
~ llükumet ve iıçi kuvvetleri ara11nda 
li. PııınaJar olduğu, Amerika aosya • 
v Uerinin .grevcilere yarduna karar 
~t'ttıesi gelen telgraf habe•~eri arasm-

d,,.. 
~ "1aliim olduğu gibi büyük itleri 
>•':ayıt ve batamtada yüksek bbili
.;ıe tanılan M. Roosevelt'in M. Hoo
ı,..;den sonra çok ~eniı aalahiyetlerle 
ı..-"""anın en dalgalı anlarında it haıı • 
~ ielırıesi her yerde ümitle, merakla 
~llnmıfb. Milyonlarca nüfusa, b· 
,.bir İfçİ kütleıine malik Birleıik 
••:ı-ı i_ka milletlerinin ümit ve ıitimat 
1-ı, Otjn.j phsmda toplamağa muvaf • 
~lan yeni cumhurreiıinin iktisadi 
1-..; llına programındaki parlak proje • 
100, .~bikat sahasında nasıl yiiıütebi • 

Ilı heyecanla bekleniyordu. 
daı ffakikaten M. Roosevelt iktidar ıan
~eaine oturduğu andanberi boı dur
dql\ 'f, §İmdiye kadar tutulan yollm- • 
keıı "Yl"ılarak yeni tetebbüslere, hare • 
4,,. ere atılıru§tıl'. Hemen <Iave etmek 
liği~dır ki Amerika cumhurreisi giriş· 
~•t ıt!erde kısmen olsun muvaffakı • 
~ ioıtenniı, bütün teıehbüsleri ya· 
l.ııç.,'ke •~kat kalmııtır. işçi sınıfmın iki 
'""•de milyon kadar kabardclık ile bir 
~4ı,lel ~7,860,000 den 40,180,000 e 
t"';İın nıesıne rağmen refah azalnu§, 
devıeı "1atrafı yüzde on kadar artnuı, 
~roieı ":•i.sinin yaldızlı ve (modern) 
~ ~" iktisadi varlığı inkiıaf ettir • 
dııı-111 ~ra~ kökünden kımıak ıöyle lt' tandıye kadar görülmemi,, ya
~a.,,.~' memleketin umumi hayatını 
eli~~...., Yeknesaklığı ihlal edecek bi
~ı._ ke meydan vermit yüzlerce fab • 
4:ı-İik ap~nmı§, milyonlarca amelenin 

~'>ııttır"."kyasta grev yapmalarına yol 

ı v"''Y ti d '"1ı.,.. e aha yalandan tahlile ça • 
· lierI.eı bilir ki eıkidenberi A-

miz on yıldır, hiç aksamadan, bütün 
mÜ§küllere rağmen dıt ve iç emniyeti 
ayni ehemmiyetle gözönünde tutuyor. 
Hiç bir alkkıt 'beklemeden, Balkanlar• 
da ve yakın ıarkta, sulhün bekçisi 
olmak için tam bir hüsnü niyetle çalı· 
ııyoruz. 

Yurdumuzu dört elle yükseltmeğe 
uğraıırken k0111§ularımıza en temiz 
ve en mert bir dost eli uzatmaktan çe
kinmedik. Bize aöz atanlara cevabı
mız daima ileriye attığnnız bir yükse
lit adımı otdu. lıte it bankasının Edir. 
ne ıubesi ve orada Celal beyic. aöyle. 
diği aözler bunun güzel bir örneğidir. 
Türk iktısat düzeninin hayırlı ve güzel 
lbir tll§ı demek olan lı bankasının yeni 
fubeai, ayni zamanda Batı sımrnnızda· 
ki emniyet ve iatikrann yurt dıtına 
bakan en güzel bir abidesidir. 

"Edime Türkün ruhu demektir •. E
.clime cumhuriyet rejiminin altında 
mesut ve müreffeh olacaktır. Bu her 
Türkün sesi ve sözüdür. Yurdumuz 
için çalıııyoruz, onun hür havası yal· 
nız bizimdir. Buna aldırmayıp ona 
göz dikenlere Hariciye Vekilimizin 
bir komıu memlekette söyledikleri gİ· 
bi "Kimsenin bir karıı toprağında gö
zümüz yok. Bir kant toprağımıza el 
uzatanlara o'n yedi milyon Türk bir 
timıek gibi çarpacaktır. Diyoruz. 
Buna lisesi 934 mezunlarından Ali Ke-
nan. 

işçi GREVi 
merika devleti ( ılollar) nın Ağ'lam • 
lığı, kuvvetli istikranı sahip 'Olması 
sanayide mali, iktisadi dolayısile siya
ıi teref ve itibarı ziyade&ile teuıin et
mİ§ti. Umumi buhran her tarafta ol • 
duğu gibi ezici kudretini bütçesi dol
gunlıtktan •latan hu ızengin ve refah i
çmde yüzen meaut m""'1ekette de 'Var· 
lığını hiuctinni§ daima yeni dütün • 
celer ı>etİnde ko§&n Aemiral<alılar 
(devaluation) '.Yani parayi kasten kıy-
1\letten düıürme tabiyesini (Roose • 
velt) in elinde kullanmak istedi. (De
valuation) tatbik olununca ( dollar) 
eıki kıymetini ve istikrarını ıkay'bet • 
mesile Ö§çi ücretleri de kendiliğinden 
zayıflamı§ oluyor, diğer taraftan mal • 
!arın fiatı tabiatil fırlamıı oluyordu. 

Dıı ticaretinde belki iyi tesirleri O· 

labilecek hu hal, dahilde gerek zirai, 
gerek smai amelesi pek çok olan bu 
memleket halkının satın alma kahili • 
Yet.İni indirecek, umumi gidişatin ıme • 

kanizmasıru saroacak, İ§ıizlıl< antacak 
grevlerin ardı arkası kesilmiyecekti. 
Bütün bunlar hakikat olunca M. Roose· 
veltin (Brains Trust) nazariyesi de 
alnülil.melle neticelenmif olacaktı. 

Gözlerimizin önünde cereyan eden 
İnkar ve reddi kabil olamıyan Birleılk 
Amerikadaki hadiseler yukarıda söy • 
lediklerimizin aksini iddiaya imkan hı· 
r~yor. Saym milyonları a§Bn iısizler, 
gun geçmeden denilecek kadar uzak 
ohmyan bir zamanda bol parasile ün 
alan bu memleketi mütiıiı bir >kasırga 
tiddetile allak bullak etmiıtir. 

Bilhasaa Fransızlar hükiimetlerinin 
altın (franc) esa11 üzerine bir (de • 
valuation) iehine cereyan hazırladığı 
bu 11ralarda :-\tnerika hi.dise.lerini çok 
yakın.dan takıp ediyorlar. Büyük bir 
eks':"ıyet bu usulün şiddetle aleyhin • 
de~ır. Gazeteler sekiz on ıs ene evvel 
Poıncare k b' · . . 

w a ınes.ıne yemden malıye na-
zırlıgına getiril•n M Caill ' b' .. k .. 1.. • aux nun ın 

muş u at ile oynaklıktan kurtardığı 
Fransız frangının müstakar halini mu-
hafaza etmesi l8zım g ld".. · 1 kaydetmektedirler. e ıgım ısrara 

.. Bunları Birleşik ·Amerikayı misal 
gosterd er~ lburadaki hadiselerden ib • 
ret erıı a mak icap ettig .. i · .. 1 ek b ] ru soy eye. 
r k ::ın~n a eve karıı I.örülde git • 
menfio u?"1nu,(mMeml~ette bırakacağı 
me teıır er arxıste) cereyan u 
d • Yan 
. ıraeagını uzun uzadıya reırih ve tah-

lil e_~erek .~.?umergue kabinesinin böy. 
le gozle gorunen hataya dütmemesini 
tavsiye etmektedirler. Şunu da söyle • 
mek icap eder ki Avrupa telakıkilerine 
ku!ak asmak itiyadında olmuyan Bir • 
~etik ~merika hükiimeti tut:Wğu yolun 
ısabetılı olduğuna kuvvetle kanidir. 

Gala.t~saray : Muzaffer Cevdet 

Slav memleketle
rinin birleştirilmesi 

(Ba11 1 inci sahifede) 
1923 ilen beri ehemmiyetle takip edilen 
umumi bir meseleye temas etmesi itiba· 
rile ehemmiyeti ltüyüktür. Mekalenin 
muharririne nazaran bazı Belgrat meha
filindo eılıi Panalaviame fikirlerini yeni 
bir manzara altında ve asrın icabatile te• 
lif ederek yeniden ihya etmek mevzuu • 
bahiıtir. 

Evvelce Ruıya bu cereyan altında 
Bulgaristan da dahil olmak üzere, bütün 
Slav milletlerini himaye etmek istiyordu. 
Ve 1878 de Rus orduları panslavisme na· 
nuna htanbulun hemen kapılarına kadar 
dayanmıt ve Ayastafanos muahedesini 
kopannıılardı. 

Romen muharririnin yazdığına naza .. 
ran eski Çarlık artık tlamamile ilga edil
diği için bugün Yugoslavlar Pansla • 
visme'i tekrar ihya etmeğe tetebbüs et · 
mekledirler. Ve gene ayni muharririn ver 
diği malumata göre geçen ağustos ayı 
zarfında, Polonyalı, Çekoslovakyalı, Yu
goslavyalı, ve Bulgarlar gibi Slav ırkın· 
dan olan milletlerin birle§tirilmesi, ve a· 
ralanndaki münasebatrn takviyesi için, 
Belgratta bir kongre toplanmı§tır. Fakat, 
Balkanların en kuvvetli gazetecilerinden 
biri olan M. Batsaria'nın görüıüne naza .. 
ran bu fikir muvaffak olmaktlan çok u • 
zaktır. Çünkü Slav memleketlerinin mü
tekabil menfıı.atleri bugün tamamen biri· 
birine zıttır. Ve bu milletler arasında çı· 
kan kavgalar bir aile kavgası olmaktan 
çok uzaktır. 

Muharrir mekalesine ıu ıuretle devam 
etmektedir: • 

"Slavlar Balkan Yarımadasında, Sırp· 
lar, Hırvatlar, Bulgarlar ve Karadağlılar 
tarafından temsil edilmektedir. Hırvatlar 
ve Karadağlılar ayni dille konuımakta • 
dırlar. Bu itibarla bunlan bir tek millet 
olarak telakki etınek mümkündür. Fakat 
bununla beraber bunlar da bu fikri red
detmektedirler. Mazide Sırplarla Hırvat· 
lar arasındaki münasebat, huswnetkira .. 
ne idi. Hatta bugün bile tamamile düzel. 
mit tir denemez. Tarihi tetkik edersek 
Sırpları ve Bulgarları, hiç bir 
zaman birletmit göremeyiz. Bilakis bun
lar biribirlerile mütemadiyen harbetmiı 
kimselerdir.,, 

Bunun için muharrir Panslavimıe 
fikrinin tamamile bir hayal olduğu netice 
ıine vannaktadır. 

Bu müllalealan ehemmiyetle kaydeden 
Messager d' Athenes gazetesi §unlan ila
ve ediyor: 

Unutmamak lazımdır ki Çarların takip 
ettikleri Panslavisme, Ortodoks olan 
Slavlara aitti. Onun için Çeklerle ve Hır· 
vatlarla fazla alakadar olmuyordu. Po • 
lonyalılara gelince, onları kelimenin tam 
manasile esaret altında bulundunnakta 
idi. Polonyalılar, Çekoslovaklar, Hırvat
lar, Slovenes'ler, Dalmaçyalılar gibi ek
seriyet itibarile Katoliktirler. Ve dinme
selesindeki bu aynlık ,diğer Slav memle
ketleri ile olan münasebetQeri üzerine te ... 
ıir icra etmiıtir. Fakat Belgrat, hala ba
zı kimseler, Slav ırkına mensup olanla· 
rın birleıtirilmesini imkan dahilinde gö • 
renler vardır. Bu ayni kimseler, 
Bulgari$tan Üzerinde de huku • 
ku hükümraniaini tesis edebilecek ve bü
tün Balkanlara hakim olacak büyük bir 
Yugoslavya devleti fikrini neşir ve tamim 
etmektedirler. · 

Haliç bu halile mi 
Kalacak? 

(Başı 1 inci sahifede) 
•f'nı kimse üzerine almamaktadır. 
Belediye, Halicin temizlenmesi itinin 
kendisine ait olmadığını söylemekte • 
dir. 

Hamit Bey ne diyor? 
Belediye reis muavini Hamit Bey 

dün bu hususta bir muharrimize ıun· 
ları söylemittir: 

- Halice akan Kağıthane dere&İ • 
nin ağzı çok dolmuıtu. Burada top • 
!anan süprüntü ve saire etrafa koku 
De§rediyordu. Bu kokuyu izale için de 
renin ağız kısmının temizlenmesine 
başlanmı§tır. Bunun için de lzmitten 
bahriyeden bir tarak dubası getirttik. 
Duba çalışıyor. Tarağın burada çahı
tığı müddet içinde yapacağı masrafı 
belediye verecektir. Bu masrafın hesa 
bı yapılacak zannediyorum, 3 . 4 bin 
lira bir masraf g;decektir. 

Bütün Halicin temizletilmesi mü .. 
~in;ı bir i§tİr. Bunun için çok parll!)'a. 
ıhtıyaç vardır. Derenin ağzı temizle .. 
nince, buradaki koku kalkacak, su • 
lar daha kolaylıkla ve süratle denize 
dökülecek, süprüntü ve saire birikme 
yecektir. Bütün Halici temizletmek i· 
çin belediyenin kudreti yoktur. Esa • 
aen Halicin temizletilmesi itinin kime 
ait olduğu da belli değildir. Hukuken 
bu it kime aittir, bilmiyoruz. Maa. 
'?'~fih, Halicin temizlenmesi, bur.adan 
11tıf.ade edenlere düıer. Haliçten de 
Hal!ç. şirleti istifade ediyro. Şirket,' 
Halıcın dolmasından dolayı lazon ge 
l~n m.~kamata ... müracaat etm.İf, bize 
bır muracaat vaki olmadı.,, 

··-------
Vatandaş Türkçe 
Konuş! 

(Başı 1 inci sahifede) 
IJ_ir itiyat sevkile §U menfur lspanyol 
lısanını kullanıyoruz da temi.z ve se .. 
vlmli Turk ilsanını neden ihmal edi· 
yoruz? 

Türkçe konu§mak hakkındaki sa
m.~mi ilıa~ımız ~ir ihtardan pıkmıı, 
yuksek bır gayenın açık bir ifadesi ol 
muştur. Türk vatandaşının türkçe ko
nuıması :zaruretini bildikten ve ka • 
bul ettikten sonra hepimiz vazife ba. 
ıına geçmeliyiz;. 

Biliyorsunu:z ki, birleımekte, bera. 
b.er çalıımakta ve iç içe kaynaımakta 
11~.anın çok büyük tesiri vardır. Çün • 
hu, genç, kuvvetli bir cumhuriyetin 
rahat, meaut topraklarında hür yaıı· 
yoruz;. Türkçeyi de o kadar aeverek 
o kadar benimseyerek konuımalıyı~ 
ki herhangi bir Türk ten farkımız; ol· 
·amalıd.ır. 

iz mirin 
Kurtuluş günü 

(Başı 1 inci sahifede) 
"- Mehmetçik delik detik göğsüy0 

le lzmire kavupnak için kotarken bu
rada ıu definnenden kahbece atılan 
kurtunlarla, göğsünün al kanile yere 
kapandı.,, 

Avni Beyin bu cümlesi herkesin 
gözlerinde toplanan yll§ı bo§alttı. 

Bir manga üç .defa havaya ate§ et 
tikten aonra istiklal martı çalındı ve 
abideye çelenkler konuldu. Bir taraf 
tan da lzmir gerisinde toplanan ve iz 
mire giriti ta.svir eden üç alay mızrak 
h ıüvari m.lıtelif kollardan lzınire 
girdiler ve hükiiınet önünde yerletti 
ler. Tam önde gelen süvarilerin ku • 
mande.nı kıılaya ve ondan aonra da 
hükiiınete bayrak çekti. Bu sırada ı.. 
tiklal martı çalıyor. Halk feryatlar gi 
bi yaıa nidalarile bağırıyordu. 

Bayrak merasiminden aonra Mual· 
liın mektebi müdürü Refet Bey bir nu 
tuk aöyledi ve bunu misafireten bu • 
rada bulunan Universiteli Rüknet • 
tin F eihi Beyin nutku takip etti ve iz. 
mirlilerin bayramını İstanbul yüksek 
okurları namına tebrik etti. Bundan 
"onra kıtaatın geçit resmi baıladı. Ars 
lan yapılı, tunç yüzlü Mehmetçikle • 
rin geçit resnıile öğleden evvelki me
rasim hitam buldu. 

I kinci kısım 
ikinci kmm merasime saat 14 bu

çukta C. H. fırkasında yapılan tebri
katla bll§lanml§tır. Bu tebrikat Halk 
fırkasından aonra belediye, hükumet 
ve kumandanlıkta yapılınııtır. Bundan 
adnra Kartıyakada Gazi Hazretleri • 
nin muhterem valdelerinin kabri zi • 
yaret edilmi§, müteaddit çelenkler ko 
nulmuştur. Bu çelenklerden esnaf ve i§ 
çi te§ekküllerinin koyduğu çelenkler 
de fU aatırlar yazılı idi: 

"Ey Türk geçme saygını sun bu 
vatana, bu ana doğurdu Gaziyi vata· 
nma,, 

Saat 16 da lzmirin ordumuz tara
fından tamamen işgal edildiğini müj
delemek üzere Karııyaka sahillerin • 
den atılım§ olan top ate§i tekrar ihya 
edilıniıtir. Saat 16,30 da Kadifekale· 
•inden atılan üçüncü topla Ba&maha
ne karıısındaki meydanda hazırla • 
nan zafer alayı yürüyüşüne baılaya • 
rak Bumahane, Tilkilik, Hatuniye, 
Baıdurak, Kemeraltı, hükfunet birin • 
ci kordonu takiben Cumhuriyet mey • 
daruna gelmiqir. Alayın önünde ihti· 
fal bayrağı ve heyet, cwnhuriyet halk 
fırkası vili.yet idare heyeti ve reiıi, 
lzıınirdeki biliimum Halk fırkası na
hiye ve ocak mensubini, Cumhuriyet 
Halk fırka11 esnaf ve iıçi te§ekkülle
ri ve bunu müteakıp lzmir halkını, sa 
nalını ticaretini, iktısadi sahadaki fa 
aliyeti içtimai teşekküllerini izcilerini 
idman cemiyetlerinden sıhhi te~ekkül 
lere kadar çalı~a heyetini, kudretini, 
kabiliyetini gösteren levhaların tet • 
kil ettiği bu alay her geçtiği yerde &Ü 
rekli alkı§larla karşılannuı ve vapur· 
lar düdüklerini çalmak suretiyle se • 
Iiunlamıtlardır. 

Gazi heykeli önünde 
Ala)'ın Ba.snıahaneden hareketi ea

nasında Cumhuriyet meydanında Ga
zi heykeli önünde on binlerce yurtta• 
tın huzurunda gençlerimizden Orhan 
Rahmi Bey dokuz Eylül ismindeki man 
zumesini alkıılar arasında okumuş • 
tur. 

Zaf.er alayı ile cumhııriyet meyda
nına gelen fırka heyeti idare reisi Av
ni Doğan Bey de bu günü tesiden ve 
çok alloılanan bir nutuk söylemi§ ve 
böylelikle ikinci kısım merasim de ni
hayet bulmu§tur • 

Gece fener alayları tertip edildi • 
ği gibi muhtelif semetlerde de halkın 
eğlenmesi için tertibat alınmıştır • 

Halbuki büyük günü tesit edeııken 
onu yaratan Ulu Gazisine sonsuz ta -
zimlerini orz ve izhar etmekte, her ta
raftan yaıasın Gazi sadaları işitilmek • 
tedir. Her yer neşe ve sürur içinde • 
dir. 

Ankara Halkevi azalan 
lZMIR, 9 (A.A.) - 9 eylül lzmi • 

rin kurtulu§ bayramına iıtirak ebnek 
üzere Dr. Ragıp Beyin riyasetindeki 
Ankara halkevi azalan dün §ehrİmize 
gelmiı ve istasyonda vali Ka.ı:ım Paıa 
ile belediye reisi Behçet Salih ve halk
evi reisi Cevdet Akömer Beylerle he
yeti idare azas.ı ve erkek lisesi müdü
rü Hilmi Beylerle diğer zevat tarafın
d .. n pek tamimi bir surette karşılanmıı· 
laı-drr • 

Heyet erkek lisesine misafir edil • 
nU§tir. Ayni trenle Adana ve Konya 
heyetleri de ıehrimize gelmişlerdir. 

lzmire gidenler 
UŞAK, 9 (A. A.) - 9 eylül lzmirin 

kurtuluı bayramını ve panayırı gönnek 
için bugün tlertip edilen hususi bir trenle 
750 si Afyondan olmak üzere 1350 kiti 
lzmire gitmiıtir. 

Beıiktaı acra dairesinden: Mahcuz 

olup paraya çevrilmesi kararlaştırılan 

bir adet boz merkep, iki adet ke<;i ve i

ki yavruların tellaliyle ve ihale pul ,,.. 

simleri müşterisine ait olmak üzere 

11-9-934 tarihine tesadüf eden salı gÜ· 

nü saat 10 dan 12 ye kadar Kurtuluı 

esnaf kahveleri önünde satılacağından 

talip olanların o gün ve o saatte ha· 

zır bulunacak ofan memunana müra .. 

caatları ilan olunur. (2437) 

Beyoğlu d&düncü sulh hukuk mahke
mesinden: 

Beyoğlunda Sakızağacı caddesinde 31 
numaralı Ermeni katlloik kilisesi rahip
lerinden Ohanes Tomayan efendiye ait 

eıyayı metruke 11 • 9 • 934 sah günü aa· 
at 15 te açık artırma suretiyle satılacak
tır. Talip olıınlann göıterilen gün ve aa· 
atta mezkiir Ermeni kiliseıi avlusunda 

bulunmaları lüzumu ilin olunur, (2451) 

Celal Bey Ankaraya git tı 
(Başı 1 inci sahifede) 

yük ehemmiyet verilmektedir. Bu seya
hatlerde ihracat mallarımızın daha esas
lı ve büyük mikyasta hariç piyasalara çı
karılması tetkik olunarak lazımgelen bü
tün tedbirler ittihaz edilmektedir. 

Celal Bey Trakya seyahatinde peynir
cilik itinin tekemmülünü tetkik etmiıti. 
Ayrıca yaı meyvelerimizin gerek dahil 
ve gerek hariç piyasalara ıevk ve ihracı 
da esaslı tekilde tetkik olunmaktadır. 

Peynircilik hakkında fenni tetkikatta 
bulunmak üzere Ikt11at Vekaleti tahlila· 
tı ticariye laboratuvarı ıefi ve Yüksek 
lktısat ve Ticare~ Mektebi müderrisle • 
rinden kimyager Halil Bey bugünlerde 
Trakya'ya gidecektir. lktısat Vekili Ce
lal Bey, dün Halil Beye bu hususta icap 
eden direktifleri venniıtir. 

Memleketin her tarafınd3 olduğu gibi 
satı§ kooperatiflerinin Trakyada teıkili 
de tetkik mevzuu içindedir. 

Vekil Beyin Trakyadaki seyahatleri 
esnasında alakadarlar ıimcndifer nakil 
tarifelerinin yüksek olmasından dolayı 
mallarını piyasaya ıevkedemediklerini 
ve bilakis Devlet Demiryolları tarifele
rinin ucuzluğu dolayısile ticari rekabeVte 
geri kaldıklarını söylemişlerdir. 

Bu cihetler de tetkik edilmekte olup 
memleket ikt11adiyatı üzerinde mühim 
ve esaslı tedbirler alınmaktadır. " 
Yüksek lkhsat Mektebinin ıslahı 
Iktısat Vekili Celal Bey, dün öğleden 

sonra da Yüksek lktısat ve Ticaret Mek
tebini ziyaret etmİ§tir. 

Iktısat Vekaleti, iktısadi sahada gİrİf· 
tiği e&aslı reform hareketlerinde mesleki 
tedrisata büyük bir mevki ayınnı§ bulun
maktadır. 

Cumhuriyet Türkiyeıinde ticaret, ban .. 
kacılık ve sanayiin elde ettiği inkiıaf dola 
yısile bu millile§en faaliyet sahalarında 
çalışacak gençleri yetiştirecek olan tedris 
müesseselerile Celal Bey çok yakından a· 
lakadar olmuıtur. 

Vekilet, bu müeseseleri ticari, ilmi, 
mali ve iktısadi hayatımızın arzu ve ihtl· 
yaçlarını kar§dayıcı ve tamam!ayıcı bir 
ilim ve ihtııas yeri olarak tensik etmeğe 
karar vermİ• bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu sene Yüksek lktısat ve Ticaret Mek: 
tebinin teşkilat ve tedrisatında bazı tadi· 
lat yapılmıştır. 

lktısat Vekili Celal Bey, bu hususa 
lktısat Vekaleti Ticaret Umum Müdürü 
lsmail Hakkı ve Yüksek Iktısat ve Tica
ret Mektebi Müdürü Nihat Beyleri me· 
mur etmiştir. Bu heyet tadilatı yapmıt 
ve dün Vekil Beye izahatını vermiştir. 

Aldığımız malumata göre yeni esaslar 
lktısat Vekalel\nce tasvip olunmu§tur, 
Bu ders senesi başından itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Islahatın esasları nelerdir? 
Yeni tadilat ve ıslahat hakkında dün 

bir rnuharririmiz yaptığı tetkikat netice
sinde şu maliimatı elde etmittir: 

Uç kısmı ihtiva eden Yüksek Iktısat 
ve Ticarett Mektebi camiasından bekledi
gimiz belli baılı gaye memleketimizin 
günden güne inlri§Bf eden ticari, mali ve 
sınai hayatının muhtelif şubelerinde müs
takillen çalışacak veya sanayi müessese
lerimizde, bankalarnruzda, sigorta mües· 
seıelerimlzde, büyük ticaretevlerinde ve 
bilhassa ihracat firmalarnnlZda memur, 
muhasip vazifelerini en iyi bir tekilde i
faya muktedir, ıahsi gayret, istidat ve 
kabiliyetlerine göre şef ve müdür derece· 
ıine yükselebilecek surette mücehhez 
ve mektepte elde edilen nazari malumatı 
ameli hayatlla derhal tatbik ederek tam 
bir tekilde kıymetlendirerek tahsi İrade 
ve teıebbüs kudretlerine dayanıp hayat· 
larını kazanacak ve bu suretle memleke
te kendi saha ve meslekleri dahilinde 
nafi olabilecek ııekilde yetiımiı ve l&akal 
bir yabancı dile esaslı bir surette vakıf 
unsurlar hazırlamaktır. Bundan ıonra 
yukarıda hususi ehemmiyetini tebarüz 
ettirilen mesleki tahsil müesseselerinin 
müderris ve mualJim ihtiyaçlarını karşı
lamak ve yüksek kabiliyette ilim adam· 
ları yetiıt•nnek gayesi gelmektedir. 

Bu dü~üncelerle mektebin (Küçük Ti· 
caret) ismini taııyan birinci kısmı ile 
bundan iki sene evvel (Ticaret Liseıi) 
haline konan ikinci kısmında yapılacak 
tadil&t ve ıslahata hususi bir ehemmiyet 
atfedilmiıtir. Şimdiki Küçük Ticaret k11· 
mmın tahsil devresi iki seneden ibarettir. 
Filhal ilk tahsilin üstünde ve fakat orta 
tahsilin aıağısında bir rahsil temin eden 
bu kısımdan mezun olanlar tahıil silsile
ıinde bir derece daha yüluek olan tahsile 
devam etmek imkanına malik olmadıkla
rı gibi umumi ve mesleki maliımat bakı .. 
mından da haddi kifayede mücehhez ad· 
dedilememektedirler. Şimdiki ıeklinde 
tam bir ihtiyaca tekabül etmiyen bu k11-
ma iki sınıf daha ilave edilerek tahıil 
müddeti dört seneye iblağ edilmiş ve or· 
ta ticaret mektebi haline konulmuıtur. 
Bu kısmın müfredat programlarının tan· 
ziminde bil.kim olan nokl'ai nazar lise tah. 
ıiline devama mahal kalmadan hayata a· 
tı1abilmelerinin temini ve buna röre icap 
eden mesleki malumat ve her orta mek
tep tabıilini bitinnİ§ olan gençlerde bu
luaması zaruri olan umumi kültür ve ya· 
bancı diller bilgilerile teçhiz edilmit ol
malarıdır. Bunlar arzu eu;kleri takdirde 
liseye de devam edebileceklerdir. 

Ticaret Liıesi kısmı 
Ticaret Lisesi kısmının müfredat prol'

ramları ve ıimdiye kadar bu kısımd~n a: 
iman randımanın kemmiyet ve keyfıyetı 
üzerinde yapılan tetkikat bu kısmın ol • 
dukça mazbu~ bir mesleki tahsil temin 
etmekle beraber mezunlarına bir lise me
zununda aranması icap eden umumi kül
türü ve yabancı dil bilgisini veremediği 
ve müdavimlerinin muhtelif tedris mü • 
eueselerinden gelmeleri dolayısile mü • 
teeaniı unsurlar yeti§tiremediği netice .. 
ıine varılmııtır. Bu itibarla bu kısmın üç 
senelik tahsil devresini muhafaza etmek· 

1 le beraber meslek mekteplerinden mezı.. •• 
olamıyanları birinci ıında almadan evvel 
ihzari bir sınıftan ceçirilmesi ve bu ıu • 
retle Ticaret Lisesi 11nıflarında gerek 
mesleki malumat ve gerek yabancı dil 
bilgisi bakımından müteeaniı ıevierede 
talebenin l';ulunmaaının temini kararlaı· 
l~rılmıttır. 

Umumi kültür bakımından takviye e
dilen procramlar ile Ticaret Liıeıi me -
zunları badema her hangi -bir liae mezu
nu derecesinde umumi mahlmatla müceh .. 
bez olabilecekleri gibi meıleki hayatta 
muvaffak olmak için icap eden evsaf ve 
ıeraiti de haiz bulunacaklardır. 

Ecnebi dillere 
ehemmiyet verilecek 

Ticaret tahsilinde lisan meıeleıine bil
hassa ehemmiyet verilmittir. Ticaret, 
mesleki mahiyeti itibarile harici alem ile 
en çok temas ve münasebeti olmak dola· 
yısile yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti
ne en ziyade lüzum hissettiren bir saba .. 
dır. Türk tüccarının bir kısmının harici 
ve beynelmilel ticaret ile olan temasların. 
da maruz bulundukları müıkülat arasın
da lisan bilgisizliğinin belli başlı bir mev. 
ki işgal ettiği bir hakikattir. Bu tibarla 
Orta ve Lise kısımlarında lisan derı ıa .. 
atleri azami hadde çıkarılmııtır. Lise 11· 

nıflarında da bazı dersler tedricen ya -
hancı dille tedris edilecektir. Memleketi· 
mizin hususiyetlerine göre bu dilin fran· 
sızca olması tabii görülmektedir. Zaman 
ve halin icaplarının tetebbü ve tedris sa
hasında çalı§acakların muhtdif garp li • 
sanlarına vakıf olmalarını menfaat•• kıl· 
dığını nazara almakla beraber bir mesle~ 
lisesinden çıkan bir gencin iki garp lisa .. 
nını noksan bilmektense bir lisanı esaslı 
bir surette bilmesinde daha büyük bir 
fayda mütalea ederek mektepte mecburi 
olarak yalnız fransı2Ca okutulmasına ve 
ingilizce ve almancanın ihtiyari şekilde 
tedrisine karar verilmiıtir. 

Geçen senelerde de elde edilen tecrü • 
beler talebe kesafetinden ziyade talebe • 
nin keyfiyeten yüksekliğinin temini esa· 
sının mektebin faaliyetinde daha genit biı 
mevki alması icap edeceğini göstermi~ 
bulunmaktadır. Bu ;~;barla gerek tahsil 
esnasında imtihanların mazbut esaslar 
dairesinde cereyanının temini ve mekte· 
be devamın sıkı bir kontrol altında bu • 
lundurulması ve gerek talebede daha 
mektebe kabul olunurken muayyen şerait 
aranması gibi kayıtlar vaz'ı suretile tale
bede bulunması icap eden ehliyet ve li
yakatin mevcudiyeti büyük bir titizlikle 
gözetilecektir. 

Yüksek kısımda gelecek sene 
tadiliit yapılacak 

Mekl'ebin Yüksek knmmda da esaslı 
tadilat yapılması icap etemktedir. Bu ta 
dilat önümüzdeki sene zarfında daha e • 
saslı tetkikat İcra eftikten tonra tatbik 
mevkiine konulacaktır. 

Kanserin mikrobu 
Bulundu mu? 

(Başı 1 inci sahifede) 
muhitlerde yaşamaktadır. Ve insan • 
da bu mikrobun neıvünema bulması 
için 7,6 bir kaleviyet lazımdır. Bu • 
nun için kanı biraz himızi yaparak

1 

kansere kar§ı bir ilaç bulmak müm • 
kündür. 

Hiç §Üphe yok ki bu habe• bühin 
tıp mahafilinde ve bilhassa kanser • 
den ıztırap çekmekte olanlar arasın· 
da büyük bir heyecan uyandınruıtır. 
Filhakika tıp alemi bu mühim mesele 
ile yarmı asırdan beri me§gul olmak
ta kanserin mikrobunu bulduklarını 
iddia eden birçok kimseler meydana 
çıkmaktadır. 1887 de Almanyada 
Schemlen isminde bir doktor, kanser 
mikrobunu tecrit ettiğini ve tecrit o
lunan mikroplan hayvanlara zerkede
rek bunların da kansere tutulduğunu 
aöylemİ§ti. Bundan sonra Doyen, ve 
Dr. Roy kanserin mikrobunu bulduk
lanru iddia etmi§lerdi. 

Son ke§İf Londrada Bernard ve 
Guy'a aittir. Bunlar objektifin büyü . 
mesini iki misli yapan Ultra • VioleLlı 
bir mikroskop sayesinde kanser mik· 
robunun fotoğrafını aldıkalrını aöyle· 
mi§lerdi. 

Şimdi Alman doktorunun bulduğu 
mikrop ta acaba bu nevi bir mikrop 
mudur? Yani hakikatle alakası vaı 
mıdır? 

Fransada kanser Üzerinde Physico 
Chimie mesaisile büyük bir ıöhret ya 
pan doktor Kopazevski bu huıusta ka 
naatini söylemek için çok mütereddit 
tir. Kendisini ziyaret eden bir Fraı.,. 
arz gazeteciye demitıir ki: 

"- Kandaki kaleviyet'in 7,6 ya 
kadar yükseldiği hiç bir zaman vaki 
değildir. Bu mikdar daima a§ağıdır. 
Diğer taraftan kanser olanlarda ka
nın kaleviyete doğru bir temayülü ol
duğu teabit edilmemiştir. Hatta bazı 
doktorlar ve müellifler bilakis kanın 
ha.li tabiiden daha ziyade hamıziye • 
te kaçtığını iddia etmişlerdir. 

····• Kanserin Mikrobik olduğu na • 
zariyesi bugün artık terkolunmuştur. 
Bu hususta birçok tecrübeler yapıl • 
rnıştır. Bilhassa Amerikan tecrübeleri 
ni zikredebiliriz. 40,000 fare Üzerind. 
tecı-übeler yapılmıt ve kanserin sari 
olduğu hiç bir zaman tesbit edileme· 
mittir. 

Kanser bir tahıstan diğer bir ıahsa 
geçmesi aıı sayesindedir. Bu tamamİ· 
le baıka bir ıeydir. Ben Alman dok • 
torunun kanser mikrobunu bulduğu • 
nu zannebniyonım..,, 

Mağaza ve ticarethane memurların~---111 
Saat 7 ve 9 dan ıonrı serbes•slniz. Bu fırsatt•n bilistifa·I• 

ASRI BiR LiSAN ÖGRENMEGE ÇALIŞINIZ 
BERLITZ MEKTEBi 

Sizin lçla her lisan için 2 knn açılıyor. 
6 ay için 15 liradır. tediyatta teıblllt yapılır. 

A"l..erıo : Konya ca..ır'eıi - fsfanbul : fctöklil c•d,.lni 373 



• 

MiLLiYET PA'ZARTESI ıO F.YLUL l9M 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 

Bütün halkın rey vermesi 
temin edilecek 

_ I Meraklı şeyler J 
Çıplaklar kongresi 

Londrada garip bir kongre top
lanrnıftır. Bu kongre çıplaklar kon 
greıidir. Avrupa gazetelerinin ver 
dikleri malumata göre bu kongre
ye ittirak eden azaların üçte ikisi 
erkek üçte biri kadındır. Bunların 
araaında doktorlar, avukatlar, pro 
fesörler ve hatta bir protestan pa 
pazı da vanlır. 

MEMLEKETTE 
·------

Kuduz kurt 
Neler yapıyor? 

YOZGAT, - Boğazlıyan kazasının 
Fazlı köyünde feci bir vak'a olmuı, 
bir kuduz kurt 19 kiıiyi llD'llll§tıT. 

164 halk hatibinin nutuk vermesi 
Bu kurt evvela köy civarında otla

yan birkaç mandayı yaraladıktan son · 
ra bostanlann arasına hücum etmiı ve 
oradan köye girmi§, bir eve saldırmı§ 
ve yatağında uyuyan ( 4) yaıında bir 
yavruyu kapıp iki metre kadar uzağa 

kaçmıftıT. 

• • 
ıçın tebligat yapıldı 

Bu kongreye Amerikadan da a
zalar gelmiftir. Çıplaklar cemiyeti 
ne, yeni girenlerin isimleri okun -
muf ve tasdik edilmiştir. Bu aza
lar meyamnda metlıur lngiliz mi
zahçısı Bernard Shaw da vardır. 
Bernard Shaw bu hususta gönder 
diği bir tezkerede çıplaklığın çok 
ciddi bir şey olduğunu söylemit ve 
ondan sonra hayli nükteler yapmıt 
tır. 

Kongre esnaaında iki çıplak ka 
dınla erkeğin izdivaç merasimi ya 
pılmıftır. lngiliz gazeteleri bu iz • 
divacı "Ademle Havvarun izdiva
cı,, diye yazmaktadırlar. Yalnız 
merak ettikleri teY tudur: 

Köylüler faciayi görünce t8'1a. so
pa ile kurdu kovalamıya başlamıılar -
dır. Halil isminde bir delikanlı kurdu 
kucaklaımt boğaz boğaza mücadele et
mİf, bu eanada da kurt bir jandarma 
run kur§Unu ile öldürülmüştür . 

Kurt (16) erkek, (2) kadın, bir ço
cuk ve dörtte mandayı ağır aurette ya· 
ralamııbr. 

Yaralı erkek, kadm ve çocuklar der
hal Sıvaı kuduz hastanesine gönderil
ıniılerdir. Yaralı mandalara gelince bun 
lar da derhal öldürülmütferdir • 

Balıkesirde kurtuluş bayramı 

BefiktQf intihap encümeni kaymakamlık dairesinde çallfıyor 

Acaba çıplak gelin izdivaç me
rasimi esnasında tel, duvak taka
cak mı, damat bey silindir ppka 
giyecek mi? 

BALIKESiR, (Milliyet) - 6 Ey
lül günü Balıkesirin kurtulUf bay
ramıdır. Bu bayram bu ıene diğer 
aeçen senelere nisbetle daha mun
tazam, daha neteli ve duygulu geç· 
ti. Gündüz yapılan kurtulut mera
simi hakiki bir heyecanla devam et· 
ti. Matemi temsil eden genç kızın 
her tarafım saran siyah örtüler 
atıldığı ve altından sarılmıt Türk 
bayrağı göründüğü zaman vecde 
gelen halk çok canlı çok tuurlu te
zahürata batladı. 

lntibap defterlerinin tetkiki mül
hakatta ela bitmdı: üzeredir. Bütün 
cleiterler, intihap eneümenleri buıılm
clan tetı.ik edildikten sonra viliyete 
aönderitecektir • 

Delterıleri bir ıclela da vmyet let
IUK edecektir, ~terlerin cumartesi gÜ
nü ukıJa komna11 çek muhtemddir. 
İntihap arifesinde propaırancla hitabe • 

BELEDiYEDE 

Geceleri sigara 
Satııı 
Seyyar ıatıcılar geceleri 
sokakta satı~ yapabilecek 

Beyoğlunda tütün ve cigara satan 
esnaf belediyeye müracaat ederek, ge 
celeri de açık bulunmak için müaaa
de iıtemiılerdir. Belediye dalıni en • 
ciimeni bu teklifi reddetmiqir. Daimi 
encümen azaıından Avni Bey diyor 
kiı 

- Tütüncüler evvela yediye kadar 
açık bulunabileceklerdi. Sonra ken -
dilerine ıaat dokuza kadar müsaade 
edildi. Tütüncüler seyyar bir ıek.ilde 
aaal 9 elan sonra pek ili aatıı yapabi
lirler. Bu ıuretle birçok vatandaşlara 
da it çllmııı olur. Seyyar bir ıekilde 
kutular içinde geceleri cigara aatıl • 
maamı menetmeyiz.,, 

Ecnebi murahhaslara kolaylık 
23 Eyh'.llde §ehrimizde toplanacak 

olan beynelmilel parlamentolar kon -
greaine ittirak edecek 300 ecnebi mu 
rahhaaın tehrimizdeki umumi nakil 
vaatıalarından meccanen Wifade et -
meleri için ıirketler nezdinde teteb -
büaat yapıhnqtır. Belediye tirketler 
komiaerliğinin bu huıuataki te§ebbüaü 
tirketler tarafından kabul edilmittir. 
Belediye ayrıca huıuai otomobiller ve 
otobüaler hazrrlamıttır. 

Bıf, ciğer taşı yanlar için 
Bat. ciğer ve saire aatan dükkan -

lamı tsniz tutulması için beled1ye 
kazalara bir tamim yapını§ -
tır. Bu gibi yiyecek maddeleri batka 
tehirlerden Iatanbula getirilirken de 
ambalajlannm temiz bir tekilde ol • 
maaına dikkat edilecektir. 

932 senesi hesabı kat'i raporu 
Belediye daimi encümeni 932 ae -

ne&İ heaabı kat'i raporunu tetkike bat 
lamı§trr. Hesabı kat'i Şehir Mecliainin 
Uk içtima devreoine yetittirilecektir. 
Hesabı kat'i raporlırrının bundan aon 
n ıreciktiribnemeıi için tedbirler alma
eak.tır. 

Belediye temizlik ifleri 
mUdUrlUgU 

Belediye temizlik ;§Jeri müdürü 
R.niz Bey tekaütlüğünü talep etmi§ 
bu talep kabu ledilmiıtir. Oirendiği'. 
lnize göre, temizlik itleri müdürlüğü 
fimdilik tasarruf edilecek, buraya kim 
.., tayin edilmiyecektir. 

Y eai ıümüş paralar 
Darphanede gümiif paraların ba • 

!hlmau hazırlıkları ba§lamııtır. Gü • 
IDÜf külçeleri izabe edilerek binde 
830 niabetinde ayarlanmakta ve çu -
lıuk haline getirilmektedir. Yeni pa
raların çelik kalıplan yapılır yapıl -
maz derhal keailmeye batlanacaktır. 
lngiltereye yeniden 15 ton gümiif ıi -
parit edilmittir. Gelir gelmez bunlar 
da kesilecektir. 

Muhtelit mahkemelerin 
tatil devreleri 

MuhteJjt mahkemeler tatil devre
lerini bu ay sonunda bitirecekler ve 
Te,rinievvelde faaliyete geeçcekler • 
dir. Bitaraf reisler ay sonunda mem • 
leketimize gelmi§ olacaklardır. 

Elaıiz şehnne teberrü 
ALAZIZ, 9 (A.A.) - Merhum Ab

dullah Cevd~t Beyin refikaaı Falına Ab
dullah Cevdet Hanım zevcine ait kü · 
tüphaneyi Elaziz te'hrine teberrü et · 
miştir. Kütiııqhane gönderilecek bir 
memur vasat.asi.le buraya aetiri)ecek -
tir • 

)eri irat edecek olan 168 hallı: hatihino 
tebligat yapıbruıtır. 

Bütün vırtandaılıınn ....,.e ;ıtirak 
emeleri için her türlü kolaylık tedbir
leri aıhnmaktachr. Rey .andıkları hal • 
lon ayağına götüNec ... tir. Bunun i
çin de bilhaua çok nüfuılu olan ka
zalara ondan fazla sandık veribniıtir. 

ViLAYETTE 

Ruam yoklama ve 
mücadelesi 

Bir teımuevvel.de vilayet hududu 
ile belediye hudutları arumda ruam 
mücadelesine bqlen•caıktır. Kaza ve 
nal»ye dahilinde bulunan katır, mer -
kep, atların fenni muayenelerini bay • 
tar memurları tarafnıdan yapılacak ve 
muayene neticeainde ruam h~.ıalığı zu
hur eden hayvanlar itlif e<L~ :ektir. 

Karaca Bey harasında tetkikat 
Mmr mülkiye cemiyeti terbiyeö hay

vanat reisi doktor Alımet Mebrük B, 
lıtanbulda ıslahı hayvanat haldmtda 
talıcip edilen usuller hakkında İcap e • 
den malinnatı olmak iaere vilayet bay
tar müdürü Etem Beyle göriipnüı ve 
evvelki gün viliyet aygır dopoıunu 
&'ezdikten aonra Karacabey haraama ha· 
reket etmiştir. 

Ehli hayvan sergisi açılıyor 
Vilayet baytar müdüriyetince her 

sene açılmakta olan dıli hayvan aergi
.1i bu ıene de Edirnekapıda belediye te
mizlik itleri ahırlarında bir letriniev -
velde meraaim ile aç acaktır. Ve üç 
&'ÜD açık .kalacaktır. 

Serginin tanzimi ve ihzarı için Fa .. 
tih kaymakamı Halük, vilayet baytar 
müdürü Et- belediye baytar müdü
rü Eaat Beyler evvelki gün sergi ma
hallini teftiı ve kontrol ederek nok -
l&nlarırun ikmali için tedabir alrnmıı
tır • 

22 eylülde ıergİye hayvan kaydma 
baıtJ-acakbr. 26 eyliil akf&IDJ kayıt 
nihayet bulacak ve 27 eylülden niha • 
yete kadar 25 ki§iden mürekkep bir 
bey~ ar nihayetine .kadar puvanta, .... 
mehyeaile meıgul oılacak iyi not .ıan 
hayvan sahiplerine oergi içİn tahıis e
dilen (3) bin lira mül<ifat dağıblacak
tır. 

B ulgıristandan gelen 
muhacırlar 

Dün Bulgaristandan 40 muhacir gel
mittir. 

Ziraat Vekilinin tetkikatı 

Asırdideler 
Zaro Ağanın ölümile dünyanın 

en yatlı adamı ortadan kayboldu. 
Şimdi herkesin merakını celbeden 
nokta tudur: Acaba Zaro Ağanın 
halefi kim olacak? Kinı uzun ya
pma rekorunu kıracak? 

Bir arkadat bunu Türkiyede a
radı. Diğer taraftan muhtelif mem 
leketlerde de en yatlı adamlar bi
rer birer Zaro Ağanın mevkiine 
göz dikmeğef batladılar. Şimdi de 
Şarki Y ugoılavyada Mala Kasna 
köyünde Raiko imıinde bir adam 
130 yatında olduğunu ve binaen• 
aleyhh ancak kendisinin Zaro A
ğanın yerine geçebileceğini iddia 
etmektedir. 

Diğer taraftan Balkanlarda bir 
çok yerlerde yeni yeni asırdideler 
çıkmaktadır. Avrupa muharrirleri 
bu uzun Yatlılığı Balkanlarda bil· 
hassa berkesin yoğurt ve sarmısak 
yemesine atfetmektedirler. 

Diğer taraftan Avrupada da ye
ni asırdideler türemiftir. Mesela in 
gilterede Mn. Perkin& isminde bir 
.kadın her ne kadar bir buçuk asra 
kadar çıkamamakta ise de timdi 
ki halde 107 ya,ında olduğunu 
söylemektedir. Mrs Perkins aynı 
zamanda lngilteredeki asırdideler 
cemiyetinin reisidir. 

Geçenlerde 107 inci senei dev
riye münasebetile bir ziyafet ver • 
mit ve bu münasebetle hazırladığı 
pastanın üzerine 107 tane mum dik 
mittir. Bu ziyafette birçok doktor
lar bulunmUflur. Bu doktorlardan 
biri kendisine iltifat olıun diye de 
mittir ki: 

- Hiç te bu Yatta olduğunuz 
zannedilmiyor, ıiz.e bakan olsa ol 
sa 50 Yatında der. Kalbiniz de her 
halde 30 yatında bir kadın kadar 
gençtir. 
Asırdide ihtiyar bundan çok 

memnun olmut ve demittir ki: 
- Madem ki ben böyle göateri

yorum. Acaba evlensem naaıl o • 
lur? 

Doktor batını kaşımıf ve kendi-

Bugünün ne olduğu hakkında 
heyecanlı bir nutuk söyleyen halke
vi reisi alkışlandı. Resmigeçit ve 
tebriklerle merisimin gündüz kısmı 
bitti. 

Gece balkevinde iyi programlı 
bir müsamere verilmit ve bu müsa
mereye her sınıf halk davet edil
mittir. Temsil ve müzik mükemmel 
di. Şehrin her tarafı donanmıfb. 

Aydında intihap hazırlığı 
'AYDIN, (Milliyet) - Aydın be

lediye intihabı hazırlıkları ehemmi
yetle devam etmektedir. 13 mahal
leden 26 mümeuil seçtirilmittir. 
Bunlar belediyede toplanarak ara
larından kur'a ile 10 kitilik intihap 
encümeni ayıracaklardır. Belediye
ce yeniden tesbit edilen ~hrimiz 
nüfuıuna göre 23 aza ıeçilnıek la
zımsa da seçim 927 umumi nüfus 
yazılıtına göre yapılacağından te· 
hir meclisine gene 22 asil ve 22 ye
dek aza seçilecektir. 
------o•------
Mücellitlerin nazarı 

dikkatine 
lıtanbul Matbuat Cemiyetinden: 
Cemiyetin gazete koleksiyonları· 

na cilt yaptırılacaktır. Koleksiyon
lar yüz cildi geçecek miktardadır. 
CiJtler bez kaplı kartondan olacak
tır. Alakadarların cilt batına teklif 
edecekleri fiati bir hafta içinde ce
miyet merkezine bildinneleri rica 
olunur. 

sine fU cevabı vermiştir: 
- Doğru evlenebilirainiz. Fa -

kat bekleyin de birisi desti izdiva
cınıza talip olsun! 

,..-~Türk Maarif Cemiyeti idaresinden:--., 

Bursa Kız Lisesi 
GiRESUN, 9 (A.A.) - Ziraat 

vekili Muhlis Beyefendi dün ıaat on Yab • Gllndllz 
dörtte refeketlerinde mebuıumuz Mu- Tam tetkilatlı orta ve liae kısımlarını havidir. Mektep binası 
oa Kiznn Beyle ziraa~ mücadele mü · Amerikalılardan satın alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere mua. 
fettiıi ve ticaret odası edam olduğu 1 · b • h 
halde fındık fabrikalarumzı gezmiıler deleti taıdik edilmittir. Lisan de rı erı ecne ı müte asa11lar tarafın 
ve kabuklu fındddarm nasıl iç haline dan verilir· Talim Heyeti en güz ide ve muktedir muallimlerden 
l'eldiiderini elek ve vantilator tertiba • mütetekkildir. Milli terbiyeye bi !hassa ehemmiyet verilir. Senelik 
tnıı tetkik etrniı ve alakadadardan • yatrücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. Memur ço 
bu buıuata mallımat almıtlardır. cuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 15 Ağustos 

Vekil Be:r bundan IOllra Tral>zıon 934 te ba•lanacaktır. Fazla mal ômat için Buraada mektep müdür 
idman gücü ve Giresun Y qiltepc ta • 1 7 

( t ) 
lıımlan arasında yapılan ve bire üç ıa- ı•l•üıiğu•"'•n•e•m•ü•ra•ca•a•t•e•d•i•lm•e•ıi•••••44-•9-•••••ıİ5•7•03••-' 
yı !Je Trabzon takımının galibiyetile 
neticelen'."' ma~ı takip ebniıtir. 

Mublıs Beyın ıerefine belediye ta
rafından küçük yalı parkında bir ak • 
tam ziyafEti ve onu takiben de ıpor 
klübü tarafından bir garden parti ve . 
rilmiıtir . 

Madritte grev bitti 
MADRIT, 9 (A. A.) - Umumi grev 

Madrit'te bitmiıtir. Dahiliye Nazın gre
vin Aatüride vahiMleıtiğini ve bütün 
müfrit teıkilatların kapatılma11nı ve reiı 
]erini mahkemelere verilmesini emretti
ğini IÖylemiıtir. 

MADRIT, 9 (A. A.) - Grev eınasın· 
da altı kiıi ölmüı ve dördü ağır olmak 
Üzere 18 kifi yaralanmııtır. Sendikalar 
bu sabahtan itibaren ite baılanma11m em 
rellzni,lerdir . 
. VAŞIN.GTON, 9 (A. A.) - Tuhafiye. 

eder ıendıkası rüesası grev için emir ver .. 
~iı!er~~· Bu grev 85 bin ameleye şamil
d~r. Dıger taraftan iş federasyonuna da
hıl bu!unan bütün sendikalar ittihaz ede· 
cekle;ı hattı hareketleri tayin ile met -
&'~ldurle~. Anlaşılıyor ki mensucat gre. 
vı halledılemezıe bu greve miaaheret i • 
çin çok vahim tedbirler alınacaktır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekiletlndenı 

Vekalet binası için kapalı zarf usuliyle (110) Ton kok 
kömürü alınacaktır. ihale 25 Eylül 934 salı günü saat on bes 

te Ankarada Vekalette mübaya a komisyonunda yapılacaktıı.-. 
Talip olanların şartnamesini görmek Üzere Ankarada Veka 
let içtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lstanhulda 
Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri. (5423) 5855 

Ankara Jandarma Umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle bin beşyüz 
yerli yün battaniyesi 22 Eylül 934 cumartesi giinü saat on
da satın alınacağından isteklilerin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de ihale 
günü ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankarada komis· 

yonumuza müracaatları. (5086) 5737 

. 

DEVLF.T DEMJRYOLLARl lDARESl lLAı , , r 

5. 9. 9.34 tarihinde münak asası yapılacağı ilan olunan 
Kayseri hattı Km. 389 daki 10 .000 m3 balast için muayyen 
müddeti zarfında talip zuhur e tmediğinden 20.9.934 perıjeJJl" 
be gÜnÜ saat 15 de Ankara' da Malzeme Dairesinde aleni pa • 
zarlıkla ihale edilecektir. , 

Şartname ahkamı aynı olup görmek isteyenlerin Ankara • 
da Malzeme Dairesine müracaatları. (5603) 

1 1ST AN BUL 8ELED1YES1 iLANLARI ] 

Çocukları kurtarma yurdu için bir sene zarfında lüzumu 
olan 18600 kilo Ekmek pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa gir • 
mek için de teklif olunacak be delin yüzde yedi buçuğu nisbe· 
tinde teminat makbuz veya mektubu ile 10. 9- 934 Pazarte· 
si günü saat on beşe kadar Da imi Encümene müracaat etme· 
lidirler. (5560) 

Ankara: Jandarma Umum Kuman
danlığı SatınaJma Komisyonundr:JI 

-

Komple 600 Eğer takımı kapalı zarf usulile satın alma • 
cak ve kapalı zarf münakasası 30 • Eylül - 934 Pazar günü sıı· ı 
at on dörtte yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere 15• 

tanbulda Gedikpaşadaki Jand arma Muayene Heyetine, Arı • 
kara'da Komisyonumuza vem ünakasaya iştirak için dt" Ko • 
müsyonumuza müracaatları. (5286) _. 

. 

Ankara Ziraat Müdürlü~ünc:.,. n: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri ne dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 • Eylül • 934 P azartesi gÜnÜ saat 15 de ih:ı.le e• 
dilmek üzere kapalı zarf usuliy le münakasaya konulmuştur· 
Şartnameyi görmek İsteyen ta tiplerin Ankara, İstanbul, Es • 
kişebir, Bursa, Konya Ziraat Müdürlüklerine AdapazarJ, tne
göl Ziraat memurluklarına mü racaat etmeleri ilan olunur. 

(5495) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundanı 

6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasası 

,,. 

11 Eylül 934 Salı giinü saat 14 te• 
6000 metro iş başılık kirpas kapalı zarfla münakasası 

11 Eylül 934 Salı günü saat 15 te· 
Deniz kuvvetleri için lüzumu olan yukarda cins ve mikta 

rı yazılı iki kalem malzeme biz alarmda gösterilen gün ve sa • 
atlerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şart· 
namesini görmek isteyenlerin her gÜn ve münakasasın:ı g're· 
ceklerin de o gÜn ve saatlerde Kasnnpaşada kain Komisyc.'Jll'. 
müracaatları. (4860) ~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonund" n:. 

21 kalem boya malzemesi: Açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrııı 
1934 Salı gÜnÜ saat 14 de . 

9650 kilo yaş sebze: açık eksiltmesi: 2 Birincitf"~r·n 1934 satı 
günü saat 15.30 da. 

20 ton kalın benzin: kapalı zar(la: 3 Birinci t~~u.ı 1934 t..ar • 
şamba günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı Y3.~, 
zılı üç kalem eşya hizalarında gösterilen gÜn ve saatlerde rrııl 
nakasaya konmuştur. Şartnamelerini görmek isteyenler bet, 
giin ve münakasaya girecekler in de o gün ve saatlerde Kasııt' 
paşa'da kain Komisyona müracaatları. (5577) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonu Reisliğin ~ef 

12,000 Metro yerli Patiska 
1,200 ., ,, Amerikan 

500 ,, ,, Patiska f 
Haydarpaşa Nümune Has tanesi için lüzumu o!an yer 

1 

bezleri 2 Teşrinievvel 934 Salı günü saat 14 de kaµa'ı :::. ..ı. ! ..:ı ' 
sulile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Şartnarrıt 
ve nümuneleri görmek isteyen ferin Komisyona müracaatlııtl· 

(5452~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon ameli ' 

yatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmııtır. 
Münakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif Paı:at ' 

tesi giinü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında icra t: 
dilecektir. 

Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti fenniye vesikalat' 
ve (650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez ve Muha5e; 
beciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya Banka tenıirıll, 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulufl 
maları lazundır. . de 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilııt) 
Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir. (55~ 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonund ıı: ~e 

Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kuın3' 0; 
çamaşırlık bez kapalı zarf usu lile ve eşyaların hizalarında t,,. 
terilen tarih ve günlerde münakasaları yapılacaktır . .'ff tİ 
ler şartnameyi ve nümuneleri görmek Üzere istedık ete 
vakit, münakasaya iştirak için de gös.terilen gün ve s~""ı\t• 
ilk teminat makbuzu veya Ba. nka kefaletnamesile bır 1 

Komisyonumuza gelmeleri. (4768) 
Metro ismi Münakasa tarihi Gün 

147591 Yazlık elbiselik kumaşl5 Eylül 934 Cumartes} 
68397 Çamaşırlık Bez • 15 Eylül 934 Cumartesı 



.... 
~--~~~~~~~~~-. 
L Istanbul H arici Askeri Kıtaat ilanları . 

~ikt c· · 
2 arı ınsı 

1;2.055 Ekmeklik Un 
3,888 Ekmeklik Un 

Kıt ası 
Vize 
Pınilr·· 

Nevi ihale tarihi giin Saat 
Kapalı 13 Eylül Salı 15 

" 13 " ,, 15 
hisar , 

46,841 Sığır Eti Vize ,, 13 ,, ,, 15 
?~G 619 ,, ,, Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 
5
5
4,013 Odun Vize ,, 13 ., ,, 15 
5,809 Odun Pınarhisar ,, 13 ,, ,, 15 

Yukarda cins ve miktarı ihale günü tarihli yazılı erzak 
l!l.8.934 giinünden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
'llkarılmıştır. Taliplerin evsaf şeraiti anlamak için her giin ve 
j~aleye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektuplarile bir· 
ıkte Vize Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(112) (4946) 5659 
• • * 

1
5371 Kilo Kuru Soğan Vize 15 Eylül 934 Saat 15 de 
~662 ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, 
ı~Sss ,, Pirinç ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
;615 ,, Kuru Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 

3
861 ,, Mercimek ,. 16 Eylül 934 ,, 15 ,. 
790 Makarna ,, ,. ,, ,, ,, 16 ,, ') ,, 
·219 ,, Sade yağ ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
~976 ,, Zeytin yağı ,, 17 ,, ,, ,, 15 ,, 
600 ,, Zeytin danesi ,, 17 ,, ,, ,, 16 ,, 

;260 ,, Kuru Üzüm ,, 17 ,, ,, ,, 17 ,, 
-456 Toz Şeker 18 ,, ,, ,, 15 ,, 
~208 " Toz Seker Pınarhisar 18 Eylül 934 ,, 16 ,, 

Vi;'e ve Pm~rhisardaki kıt' at için yukarda cins ve mıkta· 
tı Yazılı erzaK leni münakasa ile hizalarındaki tarihlerde 
a:Yrı ayrı şartnamelerle satın alınacaktır. Şartnamesini gör· 
llıek için her gün ve münakasasma İştirak edeceklerin hizala· 
tlllda yazılı günlerde Vizede satınalma komisyonqna mura· 
taatiarı. ( 4989) 5666 

• • • 
"d M k kı ' t Mahalli Kilo Kuru Ot '\ anada er ez t a ve 

~Üessesat ihtiyacı için 65,000 Babaeski için 315,000 
~~o sıgır eti 25 . 9 . 934 Salı Kırklareli ,, 198,000 
~Ü saat 10 da kapalı zarfla Kırklareli ., 180,000 
•atın alınacaktır. Taliplerin Hayrebolu ,, 515,00IJ 
~~~lnamesini görmek için her Yene " 279,000 
~tın ve münakasaya iştirak e· Yukarda yazılı Beş kalem 
cleceklerin belli saatinden ev . il kuru ot kapalı zarf usuliyle 
"el k 1 Ad münakasaya çıkarılmıştır. Her te lif mektup arını ana- 1 
ela Merkez Satmalma komis • İ bir kalem ayrı ayrı şartname· 
~onu leri. (5110) 1 dir. ihale 12 Eylül 934 Çar· 

na verme 1 b .. .. 16 d d Ş t 5681 şan a gunu saat a ır. ar 
• • • namelerini görmek ve almak 

l(·F'ırkanın Bayramiç Ezine ve isteyenlerin Lüleburgazda ko
't ırazlıda bulunan kıt'alarınm misyona müracatları. 
lqtiyacı olan 200.000 kilo Sa· (91) (4780) 5651 
~ .. . 
·••arı. 22-9-934 Cumartesi gü -
~~ saat on beşte ihalesi İcra e
'llleceğinden taliplerin yüzde 
)edi buçuk nisbetinde teminatı 
lııuvakkatelerile birlikte Bay -
tatrıiçte Satınalma Komisyo • 
tııına gelmeleri. (168) (5364) 

5789 
• • • 

Eskişehir Hava kuvvetleri 
il.arkında mevcut 42 ton mar -
~ıl:y~ yağı 22 - 8 - 934 tarihi?· 
I en ıtibaren kapalı zarf usuliy
he trıiinakasaya konmuştur, i
l illeai 20 . 9 . 934 tarihine rast 

1~:Yan Perşenbe g~ü saa~ 1~ 
e Yapılacaktır. N iımuneyı gor 
~ek isteyenler Eskişehirde As 
~;ri satınalma, Ankarada Ve-
illet lstanbulda Kumandanlık 
'atınalma komisyonlarına mü
~c~atla maliimat alabilirler. 
t <ı.liplerin belli gün ve saatte 
1( 8kişehirde Askeri Satmalma 
( 5°trıisyonuna müracaatları. 15.t) 5681 

'f • 'f 

~Çorludaki kıt'at ihtiyacı için 
~ bir ton şeker açık müna -
1 ilga ile satın alınacaktır. Iha
~ lliinü 15 . Eylül - 934 C~ • 
ili ilrtesi günü saat On yedi.d~ 

.~· isteklilerin şartnamesını 
tor h .. .. 
l\ trıek üzere er gun ve m? • 
~k~saya iştirak edeceklerın 
f lli gün ve saatte teminatla
~'~le birlikte Çorludaki komis
ı~llUtnuza müracaatları. 

ssı 5685 
~~ .... 

tı .S~franboludaki alay ihtiya
tı ıçın 220,000 kilo Fabrika u
~ lı kapalı zarfla münakasaya 
t0nuırnuştur. ihalesi 19-9-934 
~~Şanba günü saat 14 de Saf· 
le .boluda yapılacaktır. Talip
ı tın Dipozitolariyle birlikte 
'lotni 
ıs156)sYona müracaatları. 

5686 ...... 
~,~ı:inede bulunan Topçu ala-
10 l\..n ihtiyacı olan 250.000 ki· 
~2 Uru Ot kapalı zarf usulile 
~t • 9 • 934 Cumartesi günü sa 
~i~ beşte ihalesi icra edilece· 
b11 en taliplerin yiizde yedi 
"a~k nisbetinde teminatı mu
l'ııi atelerile birlikte Bayra • 
tefle Satınalma Komisyonuna 

trıeleri. (170) (5365) 
5790 

Kırklarelinde bulunan kıt' -
at icin ikiyüz bin kilo Un ka
palı- zarf uıuliyle münakasaya 
rıkarılmıştır. ihale 12 - 9 - 934 
Çarşamba günü saat 15 de dir. 
isteklilerin muayyen vakitte 
şartnameyi görmek ve almak 
İ!ôteyenlerin her gün Lülebur
gazda satınalma komisyonuna 
müracaatları. (4781) 

5652 
• • • 

2000 adet efrat binek eğe
ri ordu ihtiyacı için mübayaa 
edilmek üzere kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 15 Eylül 934 cumarte· 
si günü saat 11 dedir. Evsa· 
fı ve şartnamesini görmek İs· 
teyenlerin her gün İstanbul Le 
vazım Amirliği Satınalma Ko· 
misyonuna ve Ankarada M. M. 
V.Satmalma Komisyonuna 
münakasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplarını mez
kur Komisyona vermeleri. 
(110) (4943} 5658 . ' . 

Tekirdağ kıtaatı için 
18,000 kilo Malkaradaki kı
taat için 10,000 kilo Çorbalık 
Şehriye açık münakasaya ko
nulmuştur .ihale günü 10 Ey
lül 934 pazartesi giinü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün münaka
saya İştirak edeceklerin de bel
li gün ve saatte Tekirdağın
da Komisyonumuza müra-
caatları. (119) (4983) 

5662 
• • • 

Konyadaki kıt'at ve mües· 
sesat için 350 ton kok kömü
rü kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 15 Eylül 
934 cumartesi günü saat 14 de 
ihale edilecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her giin 
Konyada komisyonumuza ve 
Ankarada ve lstanbulda Le· 
vazım Amirliklerine müra
caatları ve Talip olanların da 
vakti muayyeninden evvel 
teklif ve 1182 liralık teminat 
mektuplariyle birlikte komis
yonumuza müracaatları. 
(4991) 

~· >;. 

5667 

Kirazlı, Bayramiç, Ayvacık, 
Ezine ve Geyiklide ki kıt'atı -

MiLLiYET PAZARTESi 10 EYLOL 1934 7 

il'' 
ANADOLU Satılık Yalı 

lloğJ7.iç·nin en guzel mc' U ı ılan 
Jlumelih ı :ırında on ıki oJ.1, uç c;:aıon 

( i~i dışı yağlı bora lı ) bınro, elektrik, 
terkos mut fak, muotaza m lıa hç , \'o 

şad ır vanı, nezareti Umiley i haiz k ı: a 
n ı ş lı z3ri f bir yal ı d t r . 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Oncil Vakd Han rstanbul 1\1üracaa t veri: r~:rninı)ııü. tt·k kollu 

• Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

1 

~la l Ol ( 'e mal Bev . "~<J<J .., ................... . ..................... ~ 
Deniz yolları 1 lirkiye it Bankaısı tarafından teıkil oiunmu!Jlur. İdara mecllıl ve mildürJer 

heyeti , .e memurlan kimilen Tii~klerden m ü rekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiyenin her tarrı.fında (200) il geçe.ıı acentalannııı h~pıl Türk tür. Tür• 
kiyenin en miihim müe11eselerinin vebankalarının sigortalanııı icr3 etme~te::lir. 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

!---·Han. Tel 22740 ·---
Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil Trabzon Yolu 
litorlalar; nı en iyi ftraitla l apar. Huar vukuunda zararla rı silr' at vcı kolaylı~lı öd~r. 

Telgraf: iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 ANKARA vapuru 11 Eylül 
SALI 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüste bun
lara ilaveten Sürmene, · Ordu
ya uğrayacaktır. (5569) 5964 

nın ihtiyacı olan 250,000 kilo 
Kuru Otun kapalı zarf usulile 
22 • 9 • 934 Cumartesi günü sa 
at 15 te ihalesi icra edileceğin· 
den taliplerin yüzde yedi bu • 
çuk nisbetinde teminatı mu -
vakkatelerile birlikte Bayra • 
miçte Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (169) (5366) 

' 5791 . .. . 
Çorludaki kıtaat ve müesse· 

sat ihtiyacı için kapalı zarfla 
Yüz Kırk dokuz Bin kilo Un A
lınacaktır. ihale günü 24 Eylül 
934 Pazartesi günü saat on 
beş otuzdadır. isteyenlerin her 
gün ve talip olanların belli gün 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lif mektuplarile Çorludaki Ko
misyonumuza müracaatları. 

(184) (5368) 5792 
• 

Corludaki kıtaat ihtiyacı i • 
çin-kapalı zarfla 33000 kilo 
Makarna alınacaktır. ihale gü
nü 24 . Eylül - 934 Pazartesi 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şartlarını görmek isteyenlerin 
her gün ve taliplerin belli gÜn 
ve saatten evvel teminat ve tek 
lifatlarile Çorludaki Komisyo
numuza müracaatları. 

(182) (5370) 5793 

Adapazarı Piyade Alayı için 
27000 kilo Sığır eti kapalı zarf. 
la 25000 kilo Bulgur ve 80,000 
kilo Arpa aleni münakasa ile 
25000 kilo Meşe kömürü def'· 
aten pazarlıkla 23 · 9 • 934 Pa · 
zar günü saat 10 da Adapazarı 
Maliye Dairesinde satın alına· 
caktır. Taliplerin şartnamele
rini görmek için her gün ve mü 
nakasa ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerin mezukr Komisyona 
müracaatları. (177) (5369) 

5794 

Tekirdağ kıt'atı için 60 ve 
Malkara kıt'atı için de 45 ton 
olarak kapalı zarfla münakasa
ya konulan bulgura taliplerin 
verdikleri fiatlar gali görüldü
ğünden bir ay içinde pazarlık
la alınmasına ve pazarlık gün
lerinin 8, 9, 13, 22-9-934 gün 
leri olduğundan taliplerin şart 
namesini görmek İçin her gür 
ve müankasasma girişecekle
rin belli günlerinde mezkUr 
komisyona müracaatları. 

(5546) 5942 

Çorludaki kıt'atm ihtiyacı i
çin 350 ton kok kömürü kapa
lı zarf usuliyle satın alınacak
tır. ihale günü On beş· Eylül-
934 Cumartesi gÜnÜ saat On 
altıdadır. isteklilerin evsaf ve 
şeraitini anlamak üzere her 
gün ve taliplerin münakasaya 
iştirak etmek üzere belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik
te Çorludaki komisyonumuza 
müracaatları. (5153) 

5683 

Demirköydeki kıt'at ihtiya
cı için 275,000 kilo Un 90,000 
kilo sığır eti ayrı ayrı şartna • 
melerle kapalı zarfla satmalı -
nacaktır. Un 18 • 9 - 934 saat 
9 da Sığır eti 19 • 9 · 934 saat 
14 de münakasaları yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Demirköyde alay sa· 

~malına komisyon Riyasetine 
vermeleri. (5157) 

5687 

Hava kıtaatı için 146 adet 
yangın söndürme aletile 696 
şişe ecza kapalı zarfla müna • 
kasaya konmuştur. Şartname· 
sini görmek isteyenlerin her 
gün öğleden sonra ve münaka
sasma gireceklerin 20 - 9 . 934 
Perşembe günü saat 10 15 de 
teminatlarile birlikte M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyo· 
nuna miiracaatları. 
(140) (5161) 

" . "' 
5688 

Malkaradaki kıtaat ıçın 
20,000 Tekirdağ için 10,000 
ki cem'an 30,00 Okilo yatak
lık çavdar veya pirinç sapının 
ihale günü Komisyonumuza 
hiç bir talip müracaat etmedi
ğinden iha!e günü bir hafta 
müddetle talik edildiğinden ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasına gi
rişeceklerin Tekirdağında Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları. (202) (5553) 

5945 
* * • 

Fırkanın Bayramiç Ezine ve 
Kirazlıda !>ulunan Kıt'aları i -
çin 219,001) kilo Arpa kapalı 
zarf usulile 22 - 9 - 934 Cumar 
~esi giinü saat on beşte ihalesi 
icıa edileceğinden taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
t~minatı muvakkatelerile bir

likte gelmeleri ve verecekleri 
Arpanın şerait ve evsafını an· 
Iamak için her gün Bayramiçte 
Satınalma Komisyonuna mü · 
racaatları. (175) (5357) 

5781 . . .. 
Ezine Garnizonunda bulu • 

nan Topçu Alayının ihtiyacı o· 
lan 300,000 kilo Saman kapa· 
h zarf usulile 22 · 9 - 934 Cu • 
martesi günü saat on beşte i 
halesi icra edileceğinden talip
lerin % 7 ,5 teminatı muvakka· 
telerile birlikte Bayramiç Salı· 
nalına Komisyonuna gelmele· . 
rı. 

(176) (5358) 6782 
•• * 

Bayramiçta bulunan Topçu 
alayının ihtiyacı olan 240,000 
kilo Arpa kapalı zarf usulile 
22 - 9 - 934 ta. Cumartesi gü
nü saat on beşte ihalesi icra e· 
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı 
muvakkatelerile birlikte Bay • 
ramiçte Satınalma Komisyo -
nuna gelmeleri. (174) (5360) 

5783 
.. * .. 

müracaatları. (172) (5362) 
5787 

Bayramiçte bulunan Topçu 
alayının ihtiyacı olan 300.000 

1 
kilo Kuru ot kapalı zarf usuli
le 22 - 9 934 tarih ve Cumarte
si günü saat on beşte ihalesi ic
ra edileceğinden taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde ı 
teminatı muvakkatelerile Bay
ramiçte Satınalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (171) (5363) 

5788 

Konyada bulunan kıt'at i
çin 875 ton Un İçin verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığı 13-9-934 perşembe gü 
nü saat 15 de yapılacaktır. 

İZMIR SÜR'AT 
ISKENDERIYE YOLU 
1ZM1R vapuru 11 Eylül SALI 
11 de Galata rıhtımından kalka
cak. Doğru İzmir, Pire, isken. 
deriye'ye gidecek ve dönecek
tir. (5567) 5962 

BARTIN YOLU 
BURSA vapuru 10 Eylül 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. (5568) 

5963 

Taliplerin teminatlariyle Kon·.-~-~--~-------, 
yada Satmalma komisyonuna lstanbul kumandanlığı sa · 
müracaatları. (203) (5552) tınalma komisyonu ilanları 

• • • 
5944 Gümüş Suyu hastanesi için 

Erzakın cinsi Miktarı 
Kilo 

Nohut 15,000 
Un 330,000 
Bulgur 25,000 
Sabun 8,500 
Kuru fasulye 25,000 
Pirinç 14,000 
Zeytin danesi 4,500 
Yukarda cins ve miktarı ya· 

zıh mevat ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile Edremitte Askeri Satı· 
nalma Komisyonunca müba • 
yaa edileceğinden talip olanla
rın şeraiti öğrenmek üzere her 
gün teminatı muvakkate ve 
teklifnamelerile birlikte ihale 
günü olan 14 - 10 · 934 Pazar 
günü saat 10 dan evvel Edre • 
mitte komisyonda hazır bulun-
maları. (220) (5597) 

* * * 
Müstahkem mevkii kıtaatı 

ihtiyacı için mevkii münakasa
ya konulan 16,000 kilo Gaz ya 
ğına verilen fiat pahalı görül -
düğünden 15. 9 · 934 Cumar· 
lesi günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınmak üzere teehhür et· 
miştir. Taliolerin muayyen 'ı 
gün ve saatinde teminat mak- . 
buzlarile ve şartnameyi öğren· · 
mek üzere Hadımköyünde Ko· 
misyonumuza müracaatları. 

(217) (5598) 
• • • 

Darıcada Topçu Alayının 
240,000 kilo Yulafına 8 · 9 · 
934 tarihinde verilen fiat paha 
lı görüldüğünden 26 · 9 - 934 
tarihinde pazarlıkla satın alı • 
nacaktır. Taiplerin şartname· 1 
sini görmek için her gün ve pa-
zarlığa girişeceklerin belli saat
te Darıcada Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (5600) 

330 ton kok kömürü kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 
16-9-934 pazar günü saat on 
beştedir. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün Fın· 
dıklıda Satmalma Komisyo
nuna müracaatları ve İştirak 
edeceklerin teminat mektupla· 
rile birlikte ihale günü vakti 
muayyende Satmalma Komİs· 
yonunda bulunmaları. (71) 

(5414) 5839 

1. Fırka Satmalma Komis
nundan: 

İstanbul Kumandanlığı 
kıtaatının kışlık ihtiyacı için 
Sobalarda yakılmak üzere 27~ 
ton Leva kömürü açık müna· 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 
16-9-934 pazar günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek ve ihaleye iştirak için 
de o gün Satmalma Komis
yonunda bulunmaları. (81) 

(5415) 5840 .... 
1. Fırka SatınaL-na Komİs· 

yonundan: 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 

(20) bin kilo pilavlık pirinç :ı· 
çık münakasaya konmuştur. i
landa müsavi fasılalarla yazıl
n1adığmdan ihalesi 10 Eylül 
934 pazartesi günü saat 15 de· 
dir. Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve nıünakasa günü iştirak için 
de vaktinde teminatlariyle bir
likte Fındıklıda Satınalma ko
rrıisvonuna müracaatları. (76) 
(5099) 5675 

:f· lf'. J(. 

1. FJl"ka Satmalma Komis· 
yonundan: Bayramiç Topçu Alayının 

ihtiyacı olan 350,000 kilo Sa • 
man kapalı zarf usulile 22 - 9 • 
934 Cumartesi günü saat on 
beşte ihalesi icra edileceğinden ı --.-.-ta-nh_u_l_7_ı_' n-ci_i_cra __ m_em_ur-1-uğ_u_n __ 
taliplerin yüzde yedi buçuk elan: 

nisbetinde teminatı muvakka
telerile birlikte Bayramiç Sa • 
tmalma Komisyonuna gelme· 

Fırka kıt'ab ihtiyacı için 
210 ton tutuşturma odunu ila
m afoni münakasa yapılması 
lazım iken yanlışlıkla pazar· 
lıkla yazılmış olduğundan mü 
nakasa ile alınacaktır. ihalesi 

leri. (173) (5361) 
5786 

* * * Ezinede bulunan Topçu ala· 
yının ihtiyacı olan 200,000 ki
lo Arpanın kapalı zarf usulile 
22 . 9 • 934 Cumartesi günü 
saat on beşte ihalesi icra edile
ceğinden taliplerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminatı mu· 
vakkatelerile birlikte Bayra • 
miçte Satınalma Komisyonuna 

Bir borçtan dolayı mahcuz ..., para. 
ya çevrilmesi mukarrer Singer dişik ma· 1 O Eylül 934 pazartesi günü 
kinesi ve gramofon ve Anadolu halı.. saat 14,30 dadır. Taliplerin 
ve saire 13-9-934 tarihine müsadif per- 1 şartnameyi görmek üzere her 
,cmbe gÜnü al<§am saat 16 dan 17 ye ! gÜn ve İştirak edeceklerin de 
kadar Unkaparunda Yavuz Sinan ma• i 
mallesinde leblebici sokak 31 numara· ı o gün vaktinde teminatlariyle 
it hane önüııde lıirinci açık arttırması birlikte F mdıklıda satınalma 
icra kılınacağrnda.n taliplerin yevm ve ı komisyonuna müracaatları. 
saati mezkurda mahallinde hazır bulu· 

1 
(77) (5100) 5677 

nacak memuruna müracaatları ilin olu- 1 ------------

nur. (2441) i Dr. IHSAN SAMI ---
Tifo ve Paratifo Aşısı 

ZA Yl : Maa§ cüzdanımızda kullan· 1 Ti f.:ı ve Paratifo ha>talıkların~ tutulma· 
rnaktn olduğumuz tatbik mühürlerimi . mak için t<siri çok kat'! muafiyeti pek 
z.i kaybettik. Yenileri kazdırılacağından tmin bir aşı·lır. lıer e c1ane ve Ecza de 
zayilerin hükmü yoktur. MUZDA T ve polmndı bulunu;. 1 ~(ı:! 
MOZEYYEN (2432) 5803 



---- ---- - .... -·-- • 

~---lmll!l~mll!!!!!lm ...... ~~--~~1~~~~111!1!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~------... -·~--------------------·' )ierlinde Tempelhof'da G.M.B. H.ROT-BUHNER Evi, kendi müteferrik tıraş bıçakları fiatları üzerınde 

BÜYÜK TENZİLAT 
Yapmıt olduğunu müıteri1erine ilan etmekle kesbi fahreder 

10 adedi 200 kuruı ike'l 10 adr:di 150 kuruf iken 10 adedi 125 kurut il eı 10 auedı 75 kıauı ıl.. .. n 10 adedi 50 kurut iken 
Şimdi 150 kuruı Şimdi 100 kuruı Şimdi 75 kuruş Simdi 50 kurut Şimdi 35 kuruş 

Mnkür bçaklH eski ve yani tekilde olan btlumum brat makiaelerinde kullınıbr. Bunlar nld bıçaklar a)a·ındadır ve hatla ~5 aenelik tecrll.be neticesi olarak on'a·dan daha lıtOndür 
Bu fiyatlarla her yerde satılır. Toptan satış: PİYER PİRlMYAN, kürkçübaşı ban No. 4 Galata ____________ ... 

J 

'ıA?;rıları ve solluk algınlı~ıni"" geçirecek - . bir ilaç isterken, dalma bu sözleri ha• 
~ - ~ 
lırlayınız; _Alaca!)ınız mal, hakiki olmalı, 

lstanbul Subesı 
,Galata Karaköv Palas 

'.Meydancık Aıaıemcı "arı 

Har .... türlü Banka muame••• 

"ıerı. Kasalar icarı 

uMuMrMaaoALDK: AMSTERDAM 
Şubelert ::'.'Amsterdam. Buenos Alres; 
• 
tstanbul, Alo de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 

lıtanbul A m ~rikan Koleci 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

5617 

Amerikan kız Koleci, Arnavutköy Robert Kolec; Bebek 
Tel- 36. 160 Tel. 36.3 

Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bİr müessesedir. Almanca veya Fran
ıızca ihtiyari olarak mütehauıa muallimler tarafından öğretilir. Aile 
bayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir, 

BAKALORYA YA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ihtisas dersleri 

verilir. 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye

lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporları ile gençleri 
be~nen yükseltir. 

MÜHENDiS KISMI ~eli v~ _naza~i ~l.ektrik, makine ve nafia 
muhendııı yetıflirar. 

Her iki kısımda: 
Kayıt muamelesl her 

gün yapılır. 
Fazla malOmat ic'ıı m&ktup'a ~a nıUracaat edilebilir. 

Ankara Jandarma Umum kuman. 
danlığı Satınalma komiayonundan 
• 2278 adet maa sap zinci rli yular başlığı 20 Eylül 934 
Perşembe günü saat onda kap alı zarf usuliyle satın alınacak· 
tır. Talipler nümune ve şartnameyi görmek Üzere iatedikleri 
vakit kapalı zarf münakasasın a iştirak için de gösterilen gün 
ve saatte komisyonumuza mü racaatları. (5085) 5736 

Ankara Jandarma umum kuinan. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için 17461 adet yerli yün kilim kapa 
b zarf usuliyle 23 Eylül 934 pazar günü saat onda satın alı
nacaktır. isteklilerin nümune ve şartnameaini görmek Ü· 
zere her gün ve pazarlığa gir mek için de yüzde yedi buçuk 
ilk teminat makbuzu ile pazar lık günü ve saatinde Ankarada 
komisyonumuza müracaatlar ı. (50~7) 5738 

• 

İstanbul • 
zıraat bankası satış komisyonundan: 

Sıra Semti MahallHI Sokağı Cinai Hlısesi Emlak Hiıuya gara 11111 

No.ıu No. ıı ham-:neıı kıyııl't 
1131 Burgazada11 Burgaıadaaı Hacı Palaf Ahıap haae 17,50-50 13-15 280 T.L. 
1142 Büyük ada Karanfil Karanfil Arsa Tamamı 13-14 1397 " 1149 Eminönll Ahlçelebi Limon iıkeleai Klrglr dDkkin Ue liıtlindeki 9-224 8-10 724 " odalar 
1150 

" 
,, 

" 
,, !-84 15 894 .. 

1151 Yedlkula Çıraiı Ha1aa Çukarçeıme Samabcı odaları Ahtap hane 1-4 25-27 30J " 
1152 Büyükada Yalı Topuz Araa 3-8 32 24 " 1157 

" Nizam Nizam Ahşap hane ye bahçe 10·160 43 10;) " 
1165 Kumkapı Tavaıi Kliçükdeniı Arsa 1-4 123E. 26Y. 150 " 1169 KDçükpazar Hızırbey Zeyrek Kirgir dllkkin 1-2 15s 500 " 1171 Bllylikada Karanfil Paskal Arsa Tamamı 12 40 " 
1172 Beyoğlu Hüıeyiağ Yeniıehir " " 73 945 " 
1173 Burgaıadaıı Burıaıaaası Hacı Palat " " 13-15E. 21 Bclo:!iye 50 " 1174 Ey,Dp Kasım çavuş Balıkçı bakkal Oda 1-2 15 20J " 1180 BüyOkada Karanfil Zeytinlik ve Ebe Arsa 3·8 17-1 29 " 1181 ,, Yalı Pervana Kuyulu arsa Tamamı 49 524 " 1182 

" 
Maden Türk Yılmaı Araa .. 15 Mü. 800 " 

1187 Bey otlu Kartuluf Tulumba Ahıap hane 1-6 9 167 " 1193 Fener Abdisubaıı Ayaııma Kirglr hane 1-5 9 400 " 1194 Bryoğhı Yeai,eblr Dolapdere Şimdi arsa Tamamı 104 200 " 1196 " 
Kurtuluş Maslak Ahıap iki hane 1-3 7-9 467 " 1233 Oskndar Yenimahalle Karamanlı Ahşap bana 1-5 45 160 ,, 

1240 Bnyükdera Büyük der• Büyük dere Araa Tımamı 134E. 5\JO " 1241 Çengelköy Çengelköy Dere bağı Şimdi arsa 1-8 lOY. 1 E, 38 " 
Ylllde yedi buçuk pey akçeleri!• ihale bedelleri naldan vıya gayrimübadil boaoıile Gdenmok üzere yukarıda enafı yazılı gayrimeenku'leriıı 

açık arttırma ıuretile aabıları bir hafta müddetle uzatılmııtır. ihaleleri 15/9/934 Cumartesi ıllnll Aat on dörttedir. Mnıayedeye girecek· 
!aria meıkür gllnde ve aaatte ve iıalıat almak arzu edenlerin da her zaman Galatada Giimrilk ıokağında eıki Kredi Liyone Bankası bina• 
ıında müteıekkil Abf komlayoııuııa müracaatları ye pey akçelarının dahi müzayede gününden evvel yatırılarak makbuzunun alı:ımaıı 

llzımdır. Eu ıeııo 't'argisila belediye resimleri m llştarlya ait olup şartnamad~ mezkür bina kapısına aaılmışbr. (5527) 

Ankara Yü sekZiraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı • 
da yazılıdır: 

a - Türk tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir). 

b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ • 

lamlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve 811 şahadetr.aınesi vermek. 

e - Belediye veya polia merkezlerinden hüsnühal mazba
tası getirmek. 

2 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. 

3 - Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey
lulün sonuncu gününe kadardır. 

4 - Evrala tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müesaese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

S - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı· 
lanlardan hükiimetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enatitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

· 6 - Vak~ ·nde tam evrakla ınüracaat etmişler arasında 
kabul edilece!- talebe diploma dereceaine ve müracaat tarihle
rine göre tefri 't edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe
ler, Tabii llimler fakülteainin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. , 

8 - Ziraat F akülteaine alınacak talebe Ankarada Gazi Or 
man çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek Ü· 
zere 275 liradır. ı 

10 - Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlarmı 
haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 

-(3704) 8700 

•• 
Universite Rektörlüğündenı 

Fakültelere ve bunlara bağ~ı mektep ve Enstitülere talebe 
yazma 15 Eylülde ba§lıyaçak ve 15 Teşrinievvelde bitecek· 
tir. .(5_590} 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul işi 3 Eylül 
934 de başlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sÜr.!cek· 
tir . 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çar§amba ve Perşembe günleri 
saat ondan on altıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek ist eyenler kayıt ve kabul şartları· 
nı tafsilatile öğrenmek üzere her gün mektep idaresine mü· 
racaat edebilirler . 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları İçin müracaat 
edenlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadro~ 
tecavüz ettiği takdirde içlerin den müracaat tarihi sırasile iY1 

ve pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsil· 
lerine fasıla vermemiş buluna nlar tefrik ve tercihan kabul o• 
~ın. . 

5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden İY1 

ve pek iyi derecede mezun ola nlar kayıt ve kabul olunur. 
6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca· 

dır. Almanca ve lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük' 
sek iktisat ve Ticaret kıamı ile Ticaret Lisesine alınaca1' 
talebenin en az lise ve orta mekteplerde tedris olunan derece • 
de Fransızca bilmeleri meşrut tur. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların mü ' 
dürlüğe hitaben yazılacak isti daya bağlanması icap eder: 

1-Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı, 2 _.... 
Sağlık ve ap raporları, 3 - Hükumetçe müaaddak iyi vesikıt' 
sı, 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 -Uç fotograf, 6- Mektep idare· 
sinden alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki tıı• 
marn olarak tevdi. Etmiyenle rin kayd! icra edilm~z. d· 

8 - Mektebin her üç kıs mı neharı ve muhtelit olup te 
risat öğleye kadardır. (5242) 572_!.... 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için 1--la ydarpaşada teslim şartile 4 ıı· 

det Kamyonet pazarlıkla mu baya edilecektir. i 
Pazarlık 15 Eylül 1934 tarihine müsadif cumarte~ 

günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılaca 
tır. . ıı• 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 880 liralık J11 a 
vakkat teminatlarını Merkez Muhasebecilğine yatırdıklar~ı> 
dair olan makbuz veya Banka teminat mektuplariyle bıt• 
likte aynı gün ve saatte Komi s~ond~ bulu~aları. lazımdık8.• 

Kamyonetlerin evsafını gosterır krokiyı talıpler Ve 
let Malzeme Müdürlüğünde tetkik ve istedikleri izahatı ala; 
bilirler. (5458) s~ 

Umumi Ne,riyatı ve Yazı iş len Müdürü ETEM iZZET 
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