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lhtirazi kayıtları 

1 Parlamentolar konferansına iştirak 1 Yunan Cumhurreisliii 

edecek murahhaslar gelmeğe haşladı Muhalefet Rüesası M. Ve
Sovyet Rusya Milletler Cemi

}etine aza olduktan sonra Harici
}e komiseıi M. Litvinof tarafın
d•n söylenen ilk nutkun tarihi bir 
bheınmiyeti vardır. M. Litvinof 
~ nutukta Sovyetlerin cemiyete 

titıııesini kolaylaştıran devletlere 
~tekkürlerini bildirdikten sonra 
11.ıyanın neden şimdiye kadar 
~nevre teşkilatından uzakta kal-
1.&ını izah ediyor ve Milletler Ce

llııyetine girmemekle beraber, ce· 
ltıiyetin sulh uğrundaki gayeleri
biıı tahakkukuna Sovyetlerin de 
Wı•tığını söylüyor. 
L. Sovyetlerin şimdiye kadar ~il
'<\ler Cemiyetiue aza olarak gır
llıeıneterinin sebebi artık tarih ol
~ftur. Bu tarih sahifelerini inti-
~ ile okuyacak olan müstakbel 

~'•iller bundan faydalı dersler a
~taklardır. 
. Sovyet Rusyamn sulh yolunda
~ çalışmasına gelince; bu nokta-
~ tereddüde düşme:k caiz değil

dıı-. Milletler Cemiyeti kadrosu
bıı.n dışında kalan Sovyet Rusya, 
lenelerdenberi sulh ve müsalemet 
•İ~asetinin en hararetli mürevvici 
Qlınuştur. Komtularile ayrı ayrı 
~deıni tecavüz misakları yapmış, 
'\ellogg misakını imzalamış ve 
lııilletle11 Cemiyeti azalarından bir 
loğunun bile henüz kabul edeme· 
diği tecavüzün tarifi mukavelesi
il~ llktetmİftİr. Tecavüzün tarifile
dı~ ki tecavüzden bahseden Kel
~gg misakı gibi beynelmilel mua
Qedeler tamamlanmaktadır. Bina
enaleyh M. Litvinof'un Cenevre 
~tıtkunda söylediği gibi, cemiye
~n dışında kalan Sovyetlerin ıulh 
>?lundaki çalışmaları, cemiyet i· 
~1nde bulunan devletlerin mesaisi 
,~dar faydalı olmuştur. Sovyetler 
"lılJetler Cemiyetine girdikten SOD• 

~·' hu çalışmanın daha müsmir ne· 
1teler vereceği ümit edilmektedir. 

Hariciye komiserinin evvelki 
~il ajans telgrafları tarafından 

1t hülasası verilen nutkundan 
jlllatılıyor ki, Sovyet Ruıya, Mil
~ler Cemiyetine ayak bastığı gün 
. 1 ihtirazi kayıt dermeyan etmiş
~~: Sovyetler Milletler Cem1yeti 
'll1sa.kının harbi bazı şartlar altın
da caiz kılan ahkamını, harbi iJ. 
ta eden Kellogg misakı ahkilmile 
~lif etmek istiyorlar. Ma!Umdur 

1~_ Milletler Cemiyeti misakı, mü
"""aviz devlet hakkında bir takım 
~ecri tedbirler almaktadır. Siyaii 
'lliinasebetlerin kesilmesi, iktisadi 
~e ınali tazyikten sonra bu tedbir. 

t kuvvet istimaline kadar git. 
'll~ktedir. Diğer taraftan Kellogg 
~•ıakile harbin ilgası istihdaf e· 
d ıl~ektedir. Gerçi bugünkü tekil-
e ıki misak arasında telif kabul 

~tıniyen bir vaziyet yoktur. Çünkü 
l ellogg misakı, zannedildiği gibi 
~thi ilga etmiyor. Harbin milli 
11l'asete alet olarak kullamlmaaı-
bı ınenediyor. Yani men' veya il
f~ edilen 1'arp, silahlı kuvvete 
/t hangi müracaat değil, milli 
l~~asetin tervici için yapılan harp. 
)lt'. Binaenaleyh Milletler Cemi
~lınin kararile bir mütecavize 
1 ~,, müracaat edilen harp Kel
~gg misakının menettiği harp de-
'll~dir. Bununla beraber, Kellogg 
İı 1~a.kile her türlü harbin ilgası 
tıı~'hdaf edilmi,ti ve Milletler Ce
llı~reti de kendi misakındaki silah 
lı tıeyYidesini deği~tirmek lüzumu
l ~ hissetmiştir. Binaenaleyh M. 
it't'?nof'un ihtirazi kayıt teklinde 
>,ı~rı. ıürdüğü mesele ile esasen 
hı illetler Cemiyetinin bir komis-

nu çoktanberi meşguldür. 
~ M. Litvinof'un ikinci ihtirazi 
lıt·)dı çok ehemmiyetlidir. Bu da 
~~etler Cemiyetinin manda sis
d ,1 hakkındaki yirmi ikinci rnad. 
d eııdir, Manda sistemi, 11rf büyük" 
~~!etlerin istismar ve müstemle
d~ •iyasetini yaldızlamak için ih· 
~ ~dilmit bir sistemdir. Bu sis• 
~b •nsanlar arasında müsavatı 
tı hl etmiyor. Bir zümre insanla· 
ıı: atka bir zümre insanların ve· 
lıı~et~. altına koyuyor. Beyaz insa-
1~11 ?ukü ve mesuliyeti ismi veri
le~e ~ "vazife,, birtakım müstem· 
ed·ı cı. devletler tarafından ihdas 
b~kıış _hir istismar sisteminden 
le1. Ca b~r ı~y ~~ğildir ve Millet
lııet eınıyetı gıbı, sulh ve müsale
ıq11d llledeniyet ve insaniyet uğ
~'&e a çalışan beynelmilel bfr mü-

~ •enin misakında buna aıla 'ver 

Dün Fransız, Japon, Mısır, İngiliz ve İrlanda murahhasları 
şehrimize geldiler ve muhtelif ote1lere misafir edildiler 
Parlamentolar konferansı ruznamesinde mevcut olan meselelerin 

en mühimmi lısizlik ve gençliğin çalııtırılması meseleleridir 

'Fransız murahhasların'ilan bir zenci meb'ıu-lrlanJa heyeti rein)•vİçre heyeti katibi unıumi•i,lrlanda hey'eti 

24 eylülde Yıldız sarayında nnmza gelen Patria vapurile Fran- rafından kar,ılanmışlardrr. Gelen 
açılacak beynelmilel parlamento. ıız, Japon, Mısır, irfanda murah. murahhaslar Perapalas, Tokatlı • 
lar konferansına i,tirak edecek hasları ve trenle de lngiliz muralı- yan, Londra, Bristol ve Kontinan-
murahhaslar tehrimize gelmeğe hasları gelmitlerdir. tal otelleri ile lstanbul klübünde 
batlamı,lardır. . Misafirler, vapurda parlilmen- misafir olmuşlardır. 

Dün sabah Mar&ilyadan lima • tolar birliği Türk gnıpu azası ta-- ' (Devamı 6 ıncı sahifede) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Japongada müthiş bir tayfun 

Binlerce bina yıkıldı 
on t:ren yoldan 

çıkh yüzlerce ölü var 
' •••••• 1 

Elli hin ev su altında kaldı. Bir çok 
şehirler harap hır haldedir 

TOKYO, 21. A.A. - Orta Ja-1 bedi yıkılmış ve ııkılırkende IS ki-
ponyada Kiyushu' dan Nigataya fiyi yaralamıttır. 
doğru saatte 45 mil aüratle ilerli· Kujoto civarında bir ekspres yol· 
yen bir tayfun 35 mektebi yıkmıt dan çıkmıştır. Bu hususta malu-
300 çocuk ölmüttür. mat yoktur. Garbi Japonyada telg-

. Tay:undan hasıl ol~ cezir iki raf, telefon muhaberatı, demir yol-
bın evın, fukara tehrınde ıular al- !arı münakalat intizamını kaybet· 
tında kalmasına sebep olmuttur. mittir. 
Bir çok ölenler vardır. Yıkılan mektepler Ozaka mınta· 

Ozakadaki methur Tennoji ma• (Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Romanyanın eline harpten sonra ge~ en Cluj (Yazısı 6 ıncı sahifemizde) 

verilmemelidir, Harpten evvel ı 
Çarlık Rusyası en mütecaviz en 
mü!ahakkim ve en cebbaı· em~er· 1 
yalıst devletlerden biri idi. Sovyet
ler Çarlıkla beraber bu sistemi 
yıktılar. Esaret altında bulunan 
milletlerin kurtulutunu ilan etti
ler. Bu, beynelmilel mün'\_sebet
lerde çok ehemmiyetli bir inkilap
tı. Fransız büyük inkilabı da hü
kümdarlann mukaddes hakları 
prensibi yerine milletlerin kendi 
mukadderatlarına hakim olmala
rı prensibini ilan etmişti. Gerçi 
Fransız inkilabının birçok pren
sipleri tatbik edilemedi ve bunlar 

zamanla unutuldu. Fakat milletle
ııin kendi mukadderatlarına ha. 
kim olmaları prensibi bütün on 
dokuzuncu asrın en canlı bir ha· 
reketi halinde gittikçe kuvvetlef· 
ti. Sovyetlerin inkilabı da ırkların 
müsavatını ilan etmekle yeni bir 
prensip ortaya atmış oluyor. Sov
yet inkilabının birçok prenaipleri 
tıpkı Fransız inkilabımn bazı pren
sipleri gibi, tatbik edilemiyerek 
unutulsa da her halde ırkların mü
savatım ilan eden prensip yaşa· 
yacak ve yakın İstikbalin en can
lı bir hareketi olacaktır. 

Ahmet ŞOKRlJ 

Gazi Hz. 
Ankarada 

'ANKARA, 21. :A.'.A". - Reisi· 
cumhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri bugün refakatlerin
de Ba,vekil ismet PQfa Haz
retlerile, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya ve mebuslanmıulan Kı· 
lınç Ali, Nuri, Hasan Cavit 
Beyler bulunduğu halde saat 
1.51 de fehrimizi tefril etmİf· 
lerdir. 

Gazi Haz.retlerini, Ütasyon• 
da büyük erkanı harbiye Reisi 
Fevzi Paşa Hazretlerile, Maliye, 
Maaril, Sıhhat Vekilleri, me
buslar ve sefaretler erkanı kar
ıılamıslardır. 

lsta~yonu dolduran kesil halk 
kitlesi Büyük Reisi coşkun te
zahüratla alkışlamıştır. 

-. 
lstanbul 

Hakkında küçük 
teklifler 

-1-
Bostancı taraflarına tramııay ya

pılıyor. Vaktile buralarda bir dönüm· 
den daha az yere İnfaat yasaktı. 
Şimdi iae önde ııe yanlarda birka
çar metre bo§ yer bırakıldıktan son· 
ra inıaat yapılmasına müsaade olu· 
nuyoı·. 

Maatteessüf Kızı/toprakla Bos
tancı arasında mükemmel bir •ay/i
ye olan bu yerler, bu yü:ı:den mahal
leleıiyor. 

Eııler yola yakın da yapıldığın· 
dan, dar olan bu yolun ileride genif· 
letilmesi ihtimali de ortadan kal· 
kıyar. 

Belediyemizin plan proje yapıla· 
dursun aayfiyelerde inıaat hakkında 
bir karar alması lazımdır. Bu karar 
Ankara imar Müdürlüğüne ııerilmif
tir. imar Müdürlüğünün Y eniıehirde
ki mahallelerle ııilliilar kı•mı diye 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bu~ün: 
2 inci sahifede: Ecnebi Matbuat hU· 

lasaları, Son haberler. 

3 üncü sahifede: Felek - Günün 
gölgesi. 

4 üncü sahifede : İntihal: Nurullah 
Ata.- Şehirli Neş'et Ha
lil.- Öz dilimizle. 

5 inci sahifede : Sinema. 
6 ıncı sahifede : Avrupada otomo

bille 9000 kilometre. 
1 

A.ıh7"~...r..ç+~~~~.§Jft 

nizelosu namzet gösterdi 
Yunan Cumhurreisliğine Mösyö Venizelosla 
Mösyö Zaimisten başka namzet gösterilmiyor 

ATINA, 21 (Milliyet) - Li
beral rüesasının son toplantısın
dan sonra bir beyanname netre· 
dilmittir. Beyannameye nazaran, 
bütün muhalefet liderlerinin işti· 
rak ettikleri bu içtimada M. Veni· 
zelosun cümhurreisliğine namzet· 
liğini koymaaının takarrür etti· 
ği tebliğ edilmektedir. 

intihap yakın 
ATINA, 21 (Milliyet) - Hü. 

kiimet mahafili, cümhurreiai M. 
Zaimis'in tekrar cümhurreisliğine 
intihabından emin bulunduğu için ı 
yakında intihabata tevessül edi· 
lecektir. 

Üçüncü namzet yok 
ATINA, 21 (Milliyet) - iki. 

zümrenin uzlatması yolunda de· 
vam eden müzakerelerden bir ne
tice çıkmamıttır. Son toplantıda 
muhalefet fırkası liderlerinden bi· 
rinin, ağlebi ihtimal M. Kafan
daris'in cümhurreisliğine namzet· 
liğini koyması teklif edilmi,tir. 

(Devamı 7 inci sahifede) M. Venizelo• 

Lindher~in çocuğunu kaçıranlar 

Amerika zabıtası bir 
haydudu teşhis 

etti ve derhal yakaladı 
/!u haydudun üzerinde Lindherg'in 

fidyeyi necat olarak verdiği 
paraların mühim bir kısmı bulundu 

Bu husustaki tafsilat ikinci sahifemizdedir. 

Galatasaray Feneri yendi 
1934 Şilt şampiyonu, 1932 şampiyonu 

namzedinden yalnız bir gol yedi 

Dünkü maçtan bi r en•tantane 

Dün Tak9iın •tadı mühim bir maça 

...ı.ne oldu. Fenerbahçe ve Galataaaray 
arasında uzun aenekrin mahıulü olan 

rekabet ıtadyomu hemen hemen &ldur
mağa kifi gelmitli • 

(Devamı 7 inci sahifede)" 

,mıuıunumımnn 111111 w•ıu•11111&11llliiiiH1Uölllla11111U11r.nımm~ 

Görüşler 1 
Dükkanları kapatma doğru mudur~ 

Aka GONDUZ al 
'Kitapçılar da kapanma saat· nın içini besler. Bakkalların sat

lerinin uzatılmasını istemifler. 1 tıklannda içki gibi, düdük ma -
Eğer doğru ise, kitapçılanmızın kc:rnası gibi sıhhati ve hazmı bo-ı 
hakları vardır. Çqnkü kitapçılar, zan feyler de vardır. Ama kitap
bakkallara benzerler. Hatta bak- çı!arın sattıkları gıdalarda bu gİ·a 
kal/ardan önce sayılmalıdırlar. bı muzır şeyler yoktur. o muzır- e 

Bakkallar midelere giren yiye- lık, fimdilik /ilimlerle Şehir Ti- ~ 
cek içecek sattıkları için bilmem yatrosunun ba:ı:ı oyunlarında vaı·=: 
kaçta kapanoyorlar. Halbuki ki- dır. = 
tap ta azık katıktır. Yalnız mide öyleyse kitap~ılar d~ bakkal- ~ 

iJ5 yerine yukarıya doğru, kafatası- (Devamı 7 ıncı sahıfede) 3 
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TARiHi TEFRiKA: 149 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C. 
-~~ ..... -----~~-

Mısır ve Amerikadaki Ermeni 
mite/eri kon-

ko-

greye dahil olacaklarını bildirdil~r 
Müzakere esnasında Malumyan talara müracaat etmeğe muhalıf ol 

Efendi dedi ki: "Bu senenin mayıs duğunu bildir:?rek o teklifi kat'iy • 
ayında vukubulan umumi içtimaı · yen kabul et. emfiti. 
ınızda Türklerle beraber çalıtmak Keza Ermenilerin lstanbulda ve 
çarelerinin ara~tırılmasına ~arar Bulgarların Selıinikte yaptıklan 
verildi. İtte onun için . ~ı:r:. bu tarzda umumi tethitten kat'iyyen 
kongre müzakerelerine gırışt~k:,. vazgeçilerek tethi,in şahsi surette 
Demek ki Ermeniler . ~rtık. hızım yapılmasını kabul ettiği cemiyet ta 
de ti •ttifakımızı ken.d1lıkl~rınd~.n rafından beyan olunmuttu. Erme · 
istemek lüzum~.nu hısset~ı~le_rd~r. niler bu tethiş ifini de umumi ve 
Binaenaleyh muzakerelerımızın ı· tahsi olarak ikiye ayırıyorlardı. Sa 
yi bir netice vermesi ümit olunabi- bahattin Bey, gerek çete teşkilatı
lir. . ru ve gerek muzır •ahıslar:ın itla-

Oç Ermeni komitesinden Parıs· fını kabul etmeyerek bu gibi i~le · 
teki müstesna olmak üzere Mısır ve rin kendi fırkası tarafından yapı • 
Amerikadakiler kongreye dahil ~ lam.ıyacağını bildirmişti. Sabahat
lacaklarını bildirdiler. Rum komıte tin Bey esasen bu yolda hiç bir te~
le inden henüz bir cevap alamadr~. kilatı olmadığını söylemiftİ. 
Rum komitelerinin asıl mer~ezı Konare nihayet tayin edilen gün-
hakkı.nd~ .~ali'imatmız varsa !ut • de topİıınmı,tı. Kongre Sami Paşa 
fen bıldırı~ız. . . . .. .. . Zade Sezai Bey tarafından açılmıt· 

Kongrenın bırıncı gununde ıda- . 
· h" m"ı bı'r protesto ile tı. Ondan sonra Sabahattın Bey 

reı azırayı umu f k 1 N.h B 
reddettiğimizi ilıin ve bunun esba- ır ~s!na _mensup o an ı at ey 
bı mucibesini ahval ve vekayie is- teşkılat burosunun rapoıunu oku -
tinaden şerh ve izah edeceğiz. O j. muşlu. llk günü kongreye Sabahat· 
dareyi devirmekten hasıl olacak tin Bey, ikinci günü Mamulyan E
muhassenatı anlatacağız. Abdül fendi ve üçüncü günü de Ahmet Rı
ham:din saltanattan el çekmesini za Bey riyaset etmişlerdi. Kongre 
teklif edeceğiz. Bu itlere dair ev· tarafından müştereken verilen ka
velinden tanzim olunan bir muhtı- rarda deniliyordu ki: 
ra okunacaktır. 

İkinci günü tef?İİ idarenin men
faatleri ve iyilikleri anlatılacak, 
bu idaren;n te•hi halinde memle· 
ketimizde suiistimallerin ve fena • 
lıldarın çaresi bulunacağı gösteri· 
lecektir. Bunun için ayrı bir layi
ha tanzim edilmittir. 

Üçüncü günü icra vasıtalarının 
envaından ve lüzumundan bahse · 
dilecek, fakat teferüata giri,ilmi -
yecektir. Kongrede irat edilecek 
nutuklar mahdut ve evvelinden 
kabul edilmi• olacaktır<. 

Her içtima günü için Türk mu -
... obi bir Fransız reis tayin edile
cek ve ayrıca biri islim ve diğeri 
hıristiyan olmak üzere iki reis mu· 
avini intihap olunacaktır. Kongre, 
toplantısı bitinceye kadar gizli ka
lacaktır. Çünkü aleni yapılacak o
lursa Fransız hükumetinin müda
halesinden korkuluyor.,, 

Tetkilat bürosunun müzakereleri 
esnasında "Meclisi mües!esan., ta
birinin kullanılması meselesi fİd • 
detli münakataları mucip olmuf, 
hatta müzakere bir müddet için 
tatil edilmişti. Terakki ve İttihat 
Cemiyetinin o tabiri kabul etme -
mek hususunda gösterdiği ısrar ve 
inat üzerine Drosak komitesi na -
mına hareket ed~n Mamulyan E -
fendi arkadatlarına telgraf çeke • 
rek onların muvafakatıru almağa 
mecbur kalmıt ve ancak onlardan 
gelen muvafakat cevabı üzerine 
müzakereye devam etmek imkanı 
hasıl olmuftu. 

Kongre hazırlıkları hakkında 
mütemadiyen Pariıten tafsilat is • 
teyen ve alan Selinikteki dahili 
merkez Parise gönderdiği cevabın
da verilen kararları tasvip ederek 
diyordu ki: 

"Kongreye teklif edilmek üzere 
tertip edilen maddeler cemiyetimi
zin haldeki ve atideki makıatlarrru 
temine kafi görüldüiünden fİmdi
lik ilave olarak dermeyan edilecek 
fazla bir mütalea ve mülihaza. yok
tur .. ,, 

Maksada vüıw için alınacak ted
birler hakkında. dahi büronun mü
zakereleri eınıuında bir çok ihti • 
laflar çıkmıftı. Ermeniler müsellah 
ve gayrimüsellah mukavemeti dört 
kısma ayırıyorlardı. Bunların biri
si hükumetin gayrimetru teklifleri
ne v~ İcraatına boyun eğmemeyi 
alıalıye telkin etmek, ikincisi ver • 
g~ vermemek, üçüncüsü çeteler tef
kıl etmek ve dördüncüsü asker ver
memek idi. 

Terakki ve İttihat Cemiyeti bun
lıı:r?an ç~te tetkilatının prtlar da
hılınde ol. asım ve adi etkıya çe
tesinden ibaret bulunmamasını be
yan etmişti .. Asker vermemek için 
yapılan teklıf yalnız Terakki ve İt
tihat c.em!y~i tarafından tiddetle 
reddedılmı~tı. Memleketin dü~man. 
la ~ulıat ~ldu~?~· onun için böy
le bır tehlıkelı sılahla hiç bir va • 
' 't - d Ki oynanamıyacagını, or umuzun 
zafınr mucip olacak her türlü ha
reketten •iddetli geri durulacağını 
ve askerimizin her ihtimale karst 
hazır bulunması icap ettiğinden ~e 
vatanımıza hariçten bir tecavüz 
vukubulursa asker tahşidatr sürıat
le yapılamadığından bu gibi va.sı-

"Türkiyede icrayi hareket eden 
muhalefet fırkalarmdan mürek
kep olup 27 - 29 kanunuevvelde 
toplanan kongre, memlkete yükle
tilen ve timdiki hükümdar ikinci 
Abdülhamit tarafından İflenilen 

kor!tunç cürümlerle cihan tarafın
dan tel'in edilen istibdat idaresin-
den muztarip olan bütün Osmanlı 
milletlerinin tesanüdünü İstihsal 
edeceğini beyan eyler. 

Otuz senedenberi devam eden bu 
idare, umumen yanlıt bir surette 
telakki edildiği gibi yalnız padita· 
hın kendi menfaati için tazyik ve 
katlettiği hıristiyanlar için felaket-
li olmamıf, aynı zamanda bizzat 
müalümanlar dahi harap olmutlar, 
nefyü tağrip edilmitler, öldürül • 
mütler ve nihayet, padi,ah ile etra
fındaki avenesi tarafından beşeri
yete kartı yapılan suikastlardan 
dolayı medeni milletler nazarında 
mes'ul tutulmutlardır. Devlet dahi
lindeki bütün milletler mütevaliyen 
Abdülhamidin caniyane ve mecnu· 
nane hareketlerine kurban olmuf -
lardrr. Abdülhamit onları mütevali 
yen biribirlerine kartı tahrik etmil 
Türkler, Ermenileri, Rumlar, Bul -
garlar, Ulahlar, Araplar, Musevi -
ler, Dürzüler, Kürtler aruında ır
ki ve dini ihtilafları tasniat ile ga
leyana getiı"erek o milletlere taki. 
batın, nefyü tağribin ve katliam -
!arın tatlarını tattırmıttrr. 

Abdülhamit bu cürümlerden bq
ka Türkiyenin canlı kuvvetlerini 
tedricen mahveden aheste bir tah
rip siyaseti takip etmittir. Onun 
yüzünden fikri, iktısadi ve içtimai 
her türlü hayat felce uğratılmıtbr. 

Abdülhamit maarifin düfmanı
dır ve tahsile atılmak isteyen mil
letlerin elinden tahsil vasıtalarını 
almıfhr. Mektepleri kapalmıf, ho
caları hapse atmıf, talebeyi menfa
lara ıürüklemif ve mevcut mektep
lerde de tahsil uıiillerini görülme. 
mit bir sansüre tabi tutmu,tur. 

-Bitmedi-

ftalya'nın mali ve iktı
sadi vaziyeti 

ltalya'da devlet bütçeainin açıic 
3166 milyon liret iken bu sene 1630 
milyon lirete kadar inmiştir. Umum 
hayat pahalılıiı 1930 senesine nÜ· 
betle ;yüzde yinni dört a:zalmıştır. 

*'!!•mi İskonto yÜzde 5,50 iken yü~ 
~ uçe kadar inmiıtir. Bankalarımızın 
sutemleri aağlam temeller üzerine ku
rulmuıtur. T cisarruf &andıklarının ıer
mayeleri dört milyar liret arlmlflır. 
1933 senesinde ltalya' da ilk yedi ay
da 5942 illa• vukubulmuıtu. 1934 H· 

nesinin ayni aylarında 4567 ill.U ol
muıtur. 

lktısadi vaziyetimiz dahilde müsait 
iıe de harici. vaziyetimi~ parlak de. 
iildir. 

Ecnebi memleektlerine yapılan sa
tışlarımız ve ihracat.~mız; ziyadesile 
azalmıılır. Buna mukabil ithalatımız 
çoialmı§tır. 

Maruz kaldığımız müfkül vaziyet, 
milletin içtimai hayat• üzerinde te•İ· 
rini gösteriyor. lpizlerimizin çoial-

MiLLiYET CUMARTESf 22 EYLOı: 1934 , 

1-İARİCİ HABERLER 
LindberJ!'in çocuğunu kaçıranlar 

Amerika zabitası bir hay
dudu tevkif etti 

D'zerinde Lindberg'in fidyeyi necat olarak ver
diği pa!'alardan mühim bir kısmı bulundu 

Lindbergin çocuğu ve çocuğun çalındığı yerde kefil yapılırken 
Bundan bir buçuk sene evvel, Ok- kantada polia tarafından tevkif eıtilmiı· 

yanosu ilk geçen tayyareci Lindberg'in tir. Halk Hauptmann hakkında hasma-
çocugu, Amerikada haydutlar tarafın· ne bir tavur takmmıı ve bağırmıştır. 
dan kaçrnlmış ve tayyareciden mühım Hauptmann'ın on aylık bir de çocuğu 
ınikdarda fidiyei necat koparılmıştı . O vardır. 
zaman yapılan tahkikat bir netice v_er· VAŞiNGTON, 21. A.A. -Nevyork 
memi~ ve nihayet Lindberg'in çocugu poliıi, 35 yaımda ve .abık bir Alman 
bir orman yolunda ölü olarak bulunınuş- muhabiri olan Riıar Hauptmann'ın ııra-
ta. ıiyle : 

Amerika zabıtası, unutulmuş gibi 1 - Fidiye olarak verilmiı olan pa· 

görülen bu hadise üzerinde mütemadi- ralardan olduğu tahakkuk eden 20 dolar-
ycn tahkikahru tamik etmiş ve nihayet hk bir vanakai nakdiye ile 10 dolarlı4< 
Lindberg'in çocuğunu kaçıran haydut· bir batl<a varakai nakdiyenin kendisi ta· 
!ardan biri olmak töhmetile bir Alma- rafından verildiği • 

ru tevkif etmiştir. Bu Alman'ın üzerin· 2 - Yeni Jeroey'de Hopevell'deki lind 
de Lindberg'in fidiyei neeat olarak ver- berg'in evinin civarında marangoz ola· 
diği paralardan mühim bir kıamı bu· rak çalııbğnu, 
lunmuştur. 

Dün bu hususta aldığımız telgraf

lar şunlardır: 
NEVYORK, 21. A.A. - Poliı Llnd· 

herg'in ilk çocuğunun kaçırılması tah· 
kikatrnı bitirmek üzeredir. Bat mÜd· 
deiumumi M. K.amingı Lindberg'in ço
cuğu için verilen 6diyei necatın bir kıı· 
mını süren Riıar Hauptmann'in tevkifini 
bildirmektedir. Hauptmann'in evinde on 
ve yirmi dolarlık varakai nakdiye ola
rak 13750 dolar bulunmut, bu paralann 
fidiye olarak verilen paralar olduğu tes
b;t edilmiıtir. 

Nevyork poliıi, Hauptmann'in bwulan 
11 serlfl evvel gizJ.i ve kaçak olarak Ame
rika ya gelmiı bir ecnebi olduğunu bil
dirmektedir. 

NEVYORK, 21. A.A. - Hauptmaruı 

dün akııun ıaat 9 da tevt.if edilmiıtr. 

Kııırakolda sorcuya çekilen Hauptmann 
Llndberg'in çocuğunun kaçırılmaa ritiM 
kanıtrğmı ten bir ıuratla inkar etınit
tir. 

Tevlcifindcn sonra karakolun önüne 
seyrüsefere mani olacak ıekilde bir çok 
.kalabalık toplamrufbr. 

NEVYORK, 21 A.A. - Poliı ıneae· 
lede alakası olmadığını i'Öırdüğil Haupt· 
mann'ın zevcesim serbest brrakmııtır. 
VAŞiNGTON, 21. A.A. - Haupt. 

mamı §ahitler tarafmdan fidiyeyi alan • 
tahtı olarak tanınmııtır. 

Haupt.mann, Bnrms nahiyesinde tn
lcif edilmiıtir. Orada bet aenedenl>eri 
zevce&iyle yaııyordu. Zevcesi de bir lo· 

ma.sı, ihtiyacımızın azalmar..ndan ne .. 
ıet ediyor. ltalya'da ihracat yapan 
mıntakalarda ipizler azdır. Meaelci 
V enedik ve Karrara mıntakalarında 
İpi" yok gibidir. Venediğ'in mensu• 
catı ve Karrara'nın mermerleri dün
yanın her köıennde satılmaktadır. 
Fakat lta/ya'nın diğer mıntakaların
da i?sizlerin adedi günden güne çoğal· 
maktadrı. 

Bu münaaebet/e hariçte olan tücca· 
ri mübadelemiz, rejimin naazrı dik
katini en fazla celbedecek bir mesele 
olmuıtur. 

Ecnebi memleketleri ile ticari va. 
ziyetimizin iyileımesi için bir çok un
surlar meııcuttur. Avrupa'nın ticari 
vaziyeti inkiıal etmektedir. Bununla 
beraber bir çok devletler ihracatımı
za karıı bir takım güçlükler çıkar
maktadırlar. 

Fa#•t rejimi bu vaziyet karfışında 
lazım gelen tedbirleri almaktadır ve 
her ihtimale karıı bütün ırayretini 
ıarledecektir. 

Musscılini'nin politikası, ticarette 
bütün devletler ile tepiki "'esai 11<1· 

temleri tesifttlir. 

3 - Almanyada l<açmıyacağı hakkın
da söz vermesi üzerine muvakkaten ser
best bırakılmadığını ve 1<>1m1 bapoe gir
mekten kurtulmak üzere gizli<:e kaçtı
ğını. 

1 tiraf ettiğini resmen bildirmektedir. 
Hauptmann'm tevkifine sebep, Bronlu 

civarında bir garajdan benzin almak içlıı 
verdii'i paranın tamnmasr olmuftur. 

Lindberg'm namına fidiyeinecat vere
rek Lindbergh'in kaçırılan çocuğunu kur
tannak üzere müzakereye memur edilen 
Dr. Kondon'un bu vazifeyi üzerine alma· 
sından biraz so;ıra Doktorun evine gÖ· 

türülmek üzere meçhul bir tahıa bir ıo'ö· 
re tıôr kağrt vennit ve bir dolarda Üc• 
ret Venn.İfti. Bu ıoför, kağıdı ve dolan 
veren adamın Haupbnann olduğunu ta• 
rumıJlır. 

Hauptmann ayni zamanda, Doktor 
Kondon tarafından, Nevyod< mezarlığın. 
da dine paralan venn.iı olduğu adam o
iarak da tanmmrfl:w. 

Yeni J~sey valisi M. Mur, Haupt· 
mann'm cinayet Ye aıdam lc..çırma ıuçlan 

ile maznun olarak Nevyori< bilkfunet; 
tar..tmdan iade edilmeoini iıtemiı ve 
Nevyoıt. bükUmetinin, Hauptmamı'i pa

ra çdaneık ve müsaadesiz oilah t.aıımıılc 
ıuçfarmdan zan altına almıı olduğunun 
bildinldiğini ilave emriıtir, 

NEVYORK, 21. A.A. - Hauptmann, 
Linclberııfı'in çocuğmıu kaçınlmau ile 
ali.kadar olarak para çekmek ciinnün. 
den kati surette zan albna almmııtır. 

ltalya hükumeti yalnız bu sene .:ı;ar
lında, muhtelif devletlerle on yedi ti
cari anlaıma ııe bundan maada Bir· 
leıik Amerika Devletleri ile kibrit ve 
/ıpanya ile civa ticareti hakkında an
laımalar yapmııtır. 

Avusturya, Macaristan ile yapılan 
ticari anlaımalar sayesinde bu iki 
dost devletin ihracatı ve ithalatı yeni 
temeller üzerine kurulrrrulfur. 

Bununla beraber, ltalya hükumeti 
kendi dahili piyasasını himaye ve mÜ· 
dalaa edecektir. tlalya ticarette mü
tekabil kolaylık/ar arzu ediyor ve bu 
hedefe doğru ilerliyor. 

(Giornale d'ltalia) 

Harp yüzünden Osman 
lı imparatorluğundan 
ayrılan milliyetler 
L'Europe Nouvelle'den : 
Lo;r,an muahedeıi 1923 aenesindc 

T ürkiyenin yeni hudutlarını kati •U· 
rette tesbit ettiği zaman, sabık Os· 
manlı lmparatoduğu cüzüllerinin mu
kadderat ve aktbetlerini farklı bir 
tarzda tayin etmi§tir. Oamanlı lmpa• 

DA.Ai 
Lehistan teklifinden vazgeçti 

CENEVRE, 21 ( A.A.) - Lehistan heyeti bir çok devletlerin ;;e 
bilhassa büyük devletlerin göıterm iy oldukları muhalefet karşısın ° 
ekalliyetlerin beynelmilel himayesine müteallik bir mukavelename 
vücuda getirilmesine matuf olan teklifinden vazgeçmiftİr. 

Gaziantepte yangın 
ANTEP, 21. A.A. - Sehrin ortasındaki Mahmut dayi sabunha· 

nesi bitişiğindeki furunda,; başlıya n yangınla temamen yandı . • ~ angı; 
nın büyümesine meydan verilmedi.Sabunhane aıtkeri müteahhidın d 
anban idi. Binanın iki taraf bitişiği yerler beton ve taş, arka tarafın ° 
da bağçe olması yangının sirayet etmemesine yardım eti. 

• 
I zmitlilerin ziyareti 

'ADAPAZARI, 21 ( A.A.) - Hal kevi temsil heyetini iadei ziyarete 
40 kişilik kafile olarak gelen lzmit heyeti hal.kevi temıtilcileri halke· 
vi tiyatro salonunda beş yüzden fazla seyirci huzurunda Hedel piye• 
sini temsil etmişlerdir. 

Alman sefirinin ziyareti 
V AŞINGTON, 21. A.A. -Alman sefiri, M. Hullu ziyaret ederek 

kenduile uzun uzadıya görüşmüştür •. Sefir, Almanyanı~ Amer~ka":;;tl 
askeri tayyareler ve harp malzeme sı satın almış olduguna daır 
şayıaların saçma olduğunu söylemi ştir. 

Av ustur yada üç idam . 
ViYANA, 21. A.A. - Sal:ı:bou rg ağır ceza mahkemesi ellerinde,,,. 

filak edici maddeler bulunan üç naziyi idama mahkum etmiştir. 

Vapurdaki yangın 

Mes'uliyet 
Kaptanda ve 
Zabitlerde mi? 

Telsiz telgrafçının tahkikat 
komsiyonunda söyledikleri 

Morrokastl gemisinde çıkan 
ve yüzlerce kifinin hayatına mal 
olan yangın hakkında Amerika -
da yapılan tahkikat ilerlemekte • 
dir. 

Verilen haberlere nazaran ge· 
mi süvarisini ve zabitanını şüphe 
altında bırakacak mühim bazı 
iftaat yapılmıttır. Dün bu ' · .,. 
ta 9u telgrafı aldık: 

NEVYORK, 21. A.A. - Kaptan 
Villmott'un yol vermek istediği tel
siz telgrafcı Alagana'nın dün tah
kikat komisyonunda, Morrokastl 
kaptanı ile zabitlerinin almtf ol
dukları vaziyetler ve yangın esna
sında sebep oldukları affedilmez 
tehirler hakkında verdiği malu· 
mat yüzünden ortaya. çıkan karar
sızlık ve kartfıklık tarif edilmez 
bir tekildedir. Alagana demittir 
ki : 

Sivari güğertesinden verilen e
mirler, kalın bir duman tabakası 

yüzünden anlaşılmaz bir tekilde i
di. Dümende olan gemici dümeni 
bir ııaga bir sol açevirip duruyor
du. Bu esnada bir çok kimseler o
raya buraya kofuyorlar, ıivari gü
ğertede bir a,ağı bir yukarı dola· 
şıyordu. O aralık "dümeni kır ve 
gemiyi karaya oturt., diye bir emir 
ifitildi. Her halde bu emir veren 
kaptan idi. Birinci zabit ise ne yap
malı?,, diye kollarını bükü:> duru
yordu.,, 

Silah satışı tahkikatı 
VAŞiNGTON, 21. A.A. - Ayan 

silah tahkikatı komisyonunda Al
manyanın Aınerikadan askeri tay. 
yareler ve mühimmat aldığına. dair 
iddialar üzerine M. Luter ile M. 
Hull görüşmütlerdir. 

M. Luter sonradan yaptığı bir 
beyanatta hu iddiaların gülünç ol
duğunu söylemittir. 

ratroluğu tebaanndan bazıları mevcut 
devletlere geçmq, bazıları da, milli
yet itibarile kendilerine etraflı bir 
program ve teıkilat yapmak mecburi
yetinde kalan yeni deııletler efradı 
arasına girmişlerdir. M. Paul Ghali'
nin bu mevzua tahsis ettiği leııkalade 
Ve nkalara müstenit tetkik Heri, bu 
mevzua müteallik meseleler hakkında 
kıymetli iıaretleri muhtevi bulunduiu 
gibi, hukuku umumiyenin baflıca me
aelelerinden birini tefkil eden milliyet 
bilgisi noktai nazarından çok mühim 
aydınlatmaları ihtiva etmektedir. 

Birbiri ardınca müstakil devletler, 
manda altında bulunan memleektler 
ve mevcut devletlerden birine ilhak 
edilmiı kıt'alar müdevvenatını tetkik 
eden M. Ghali, Müalümanlık ile hıria
tiyanlık arasındaki hukuki tema• ve 
münaseebtlere hissolunacak derecede 
salah temin eden Lozan muahede•in· 
den sonra Avrupanın, heyeti umumiye 
ve muhtelif kıta'larda tatbik itibari· 
le milliyet noktai na2'0rından rM ka
dar büyük bir geniılem• vücude ge• 
tirdiiini göatermektedir. 

• 
Akalliyetler meseleSl 

--o--

Polonya noktai 
Nazarında 
Musir 
Şehrimizdeki Polonytı 

mehafilinden 
aldığımız malumat 

Polonya Hariciye Nazın M. Be<i' 
M:lletler cemiyeti içtimaında milli ·~·. 
liyetlerlıı himayesine dair bir nutuk to'/ 
lemiı, ve bunun için her devlet tarafın• 

• k"ld • L O • t kul• dan aym ~e ' e umumı wr sıs em 

Janrlmasmı isterniıti. 
Malüm olduğu Üzere Polonya ffa• 

• · b b T .. '· snat· rıoıye nazırının u eyanab, ur& 
buatında olduğu gibi ecnebi ınaıbU•' 
tında da bir çok mütalealara yol açınır 
br. 

Şdırimizde bulunan salahiyettar fo· 
lonya mehafiline menıup bir zat bu 111"'. 
ıele etrafında bize Polonyanın nokı-ı 
nazarı hakkında ıu izahatı vennitlir• . 

Polonya on iki ııenedenberi akall'· 
yet meıele&ile met&'Ul olmaktadır. Fil· 
hakika hukuki abada nazari bir ıekildo 
akalliyetleri mevzuu bahseden mu....,. 
deleri değiıtirmek, tadil veya ııı.lı et· 
mek in4rinlan mevcut iıe de, ameli ~ 
hada, bu imkanlar bazı devletleno :•: 
yaıi vaziyetleri, veyahut bünyeleri ıtı• 
barile kapalı bulunmaktadır. Ve bu de"'' 
l<otler Sir John Simon, M. Barthoa ~ 
M. Aloyzi va&1tasile, Polonyayı teoJOt 
etmek, korkutmak veyahut tehdit et· 
mek için söz almıılardrr. Bu tekilde ,_. 
reket eden devktler, hiç ıöph1İZ sırf 
kendi buıuıi menfaatlerini düıünoıiİt' 
!erdir. Fakat Polonyarun da kendi ,,,...... 
faatlerini bunlar için feda etnıeoini iıd'' 
!emek çocukça lıir hareket olur. f'." 
lonyanm istikbalde de Cenevrecle t..w 
ettiği hattı hareketten hrii olacaiı"' 
zannetmemelidir. 

V ARŞOV A, 20. A.A. - Cene•· 
redeki Leh gazetecileri, ekalliY~'. 
ler haldı:mdaki Lehistan teki 1 

hakkında bugün asamblenin aJtıtlU• 
cı komisyonunda cereyan eden fil 
zakereler hakkında tefsiratta ~ıı· 
lunarak, bütün hatiplerin, buw•r
dan bazıları Lehistan tarafınd~ 
intihap edilen usul hakkında iht1

1
• . o. 

razi kayitler dermeyan etmıf ıJcİ 
malarına rağmen, hali • hazırd 

11
• 

usulün muhafazası imkansız old 
ğunda. müttehit bulunduklarl111 

mü,ahade ve tesp~t etmekted.~rl:;~. 
Mezkur muhabırler, bu mu:ı:. 

relerin fUnu ishal ettiği kanaatıl1" 
dedirler. tı• 

Mesele ortaya atılmıt ve h•~
bir sureti halle doğru inkifaf 
mekte bulunmuttur. 

Amerilr.adaki gre" 
'f•• VAŞiNGTON, 21. A.A. - U-

vassut komisyonu, üç azadan Jl11'İ· 
rekkep bitaraf bir komisyon te~t 
li ile bu komisyonun menstJP•· 
sanayii ihtilafları ile mefgul 0 ıı:o· 
sını tavsiye etmittir. _Ta vaasul js• 
misiyonu, ticaret hükıimet ko~ ,a· 
yonunun it tubesinin, mensu~ Jll· 
nayiinin bugünkü mevcut işçıleryiik 
yısını veya daha fazlasını da~a c;e· 
sek ücretle idare edip edenııye ir 
ğinin tetkikini de tavsiye et~ııi11 
tir. Komisyon mensucat itçilerı .,e 
b . 1 .. . gre u tavsıye er esası uzenoe e;lı· 

nihayet verecekleri;;i üınit. ~t~Jerİ 
te, patronlardan da, grevcı ıfÇ ek· 
tekrar i,e alamalarıru rica etIJI 
tedir. 



fFıcLıı:~ 
Haftanın yazısı 

Bir aza taslağının 
sayıklaması 

.Şu günlerde en ziyade zihnimi 
kqrcalayan ıey Şehir Meclisi aza
lığıdır. Nasıl yapsam da ben de 
lıu meclise bir aza olsam diye i
rim içimi yiyor. Yemekten içmek
ten kesildim. Gözüme uyku gir
ıniyor. Bütün hayalimde Şehir 
Meclisinin tahta kanapelerine o
turup iki dirseğimi de sıranın ~s: 
tiine dayadıktan sonra bapmı ıhı 
elimin içine alarak dinler gibi va
~Yet almak ve ıöyfe bir ıekerl.e
ıne kestirmek. Dünyada söz ve nu
tuk dinlerken insana gelen uyku
)ıı hiç bir uyku ilacı veremez. Bu
ııu mektep hayatımdan bilirim. 

Ne üe elendim, meclise gir
lem; fÖyle reisle ve reis vekili eri
le aramı tatlıla,tırsam; huzur Üc• 
'eti olan komisyonlara intihap e
ılilsem, merasimlerde kalliioi f'IP
ka ve jaket giysem ve et sıkarken 
belimden bükülerek ve azı dişi
llt1n altında akide kırar gibi diş
lerimi sıkarak sırıtsam ve kartvizi
lİınin altına: 

"latanbul Şehir Mecliıi azaaın
dıı.n,, 

Diye yazdırsam, ziyafetlerde 
llleclisi temsil etsem, gazetelerde 
11ıeclis namına beyanatta bulan • 
IQm matbuatta ve Beyoğlunun 
·' _.L_ • tki üç malum lotoğrwçısmm vat-
rininde balmumudan yaptlmlf gi-
bi güler yüzlü ve: • 

- Nasılsınız fekerim? Suali 
•orar gibi ifadeli bir suratla alın-
11ıış resimlerimi tefhir etti~sem; 
her resmi küşatta bana meclıs na
l'lıına nutuklar söyletseler, bay
rc:ınılarda vali beye herkesten ev
ııel gidip, hukesten sonra~; 
uilayet otomobilile temasım çok 
olsa, poliüer beni o oton;obilde 
fÖre göre tanısalar ve selam ver
•eler • vapurlarda, tramvaylarda 
l>ir Jak haf sallamasile biletçiye 
hüviyetimi bildirsem veya bildir -
11ıesem; Beyoğlunda camekiinın ö
ltüne sinek birikir gibi müfterile • 
ti toplanan biricik otel kahveha • 
ilerindeki kanapeye yatar gibi o
lıırup bağırır gibi gürültü ile ~ 
•em; fehrin, piyasanın ve b=m 
ıilemin büyük adamlarından gı • 
)apta bahsederken "bey,, siz, ve 
lıiirmet elkabı koymadan: 

- Bizim Mehmet, bizim Ha
lan ••• Diye amca zademden bah
'ecler gibi bahsetsem; fakat yüz -
lerine karfı vücudümü en açık za
uiyei kaime büyüklüğünde tutsam 
Ue: 

- Efendimiz! sözünü tesbih 
reker gibi tekrarlasam; telefonla 
llÖrüp;rken daima: 

.. 

- Kimsin/ diye mülred mu
lıtıtapla sorup kendimden ulağım· 
la telgraf çeker gibi kısa fakat 
benden bir milimetre büyüğüne 
/ıQrfı da kitabeti resmiye müsved
desi yapar gibi sendenizli, ben_de
ııi:di görüş•em; tiyatrolarda, stne• 
flıalarda belediye localarında otırr
•am ve nihayet •••• Elim değerse 
lıtanballuya ve '•tanbul şehrine 
hizmet etsem!. Lakin bu kadar 
~ok temennilerden sonra, bu son 
dileğin tahakkuk edeceğine pek 
inanmıyorum ... 

Ne çok uyumufum! ..• Galiba uy
kıımda sayıkladım da! ••• 
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EH 1 R HABERLERi 
BELEDiYEDE 

intihap işleri 
Dün de Adalar mıntaka~ 
sında yoklamalar yapıldı 

Belediye intihabatı faaliyeti
ne ehemmiyetle devam edilmekte
dir. Dün ı)I) Adalar mıntakasında 
yoklamalar yapılmıftır. 

Pertembe günü akta.mı askı
dan indirilen defterlerde isimleri· 
ni bulmıyanların itirazları bugün
den itibaren tetkik edilecektir. 
Bu tetkikatın yarın aktama kadar 
bitirilmit olması lazımdır. 

Belediye intihabatı münasebe
tile propaganda konferanslarına 
devam e~ilmektedir. Dün de Üs
küdar. ve diğer kazalarda konfe
ranslar verilmiş, intihapta hem
terilere düten vazifeler mevzuu 
bahsedilmiflir . 

Yerli mallar 
Pazarlar yeni bir idareye 

raptedildi 
Doğrudan doğruya Sümer Ban

ka merbut bulunan yerli mallar 
pazarları son defa yeni bir idare
ye bağlanmıttır. 

Badema yalnız yerli mallar 
pazarları ile metgul olacak olan 
bu idare, mevcut teşkilatını genit
letmeğe karar vermit ve bu hu
susta hazırlıklara başlanılmıştır. 

Ankara, lstanbul ve Samsun • 
daki yerli mallar pazarlarından 
maada lzmirde de bir tube açıl
ması takarrür etmittir. Bımdan 
başka daha birçok tehirlerde ye • 
niden tubeler açılması hususunda 
tetkikat yapılmaktadır. 

lzmir tubesinin kütat resmi, 
yarın merasimle yapılacaktır. 
~----~··~~~~~~ 

MAARiFTE 

Roma hukuku kürsüsü 
Üniversite hukuk fakültesi Ro

ma hukuku kürsüsü için kendiıi
le bir mukavele aktedilen Alman 
profesörü M. Şuvarts telgrafla 
hareketini bildirmiştir. 

Profesörün bugün veya yarın 
şehrimize gelmesi beklenilmekte • 
dir. 

Halkalı Ziraat mektebinde 
Halkalıdaki ziraat mektebine 

bu sene geçen seneden fazla rağ
bet vardır. 

Mektebin ilk sınıfına yirmi ta
lebo31 alınacağı halde mektebe mü
racaat edenlerin miktarı kırka ba
liğ olmaktadır. Bu sebeple talip -
ler arasında bir müsabaka imti • 
hanı yapılacaktır. 

Fakir talebeye yardım 
Hilaliahmer cemiyeti, ders ııe

nesi başından itibaren, ilk mek • 
teplerde mühtaç çocuklara öğle 
yemeği tevzi etmek üzere hazır • 
lıklara başlamıştır. 

Geçen sene 4000 talebeye ye
mek dağıtılmıştı. Bu sene daha zi
yade para temin edilemezse 2000 
talebe bu tevziattan istifade ede· 
bilecektir. 

Ayasofya müzesi 
Müze haline konması kararlaştırılan 

Ayasofya malıedinin tamiri için keşif

ler yapılmaktadır. Camiin tam manasi
le tamir ve müze haline komna" ~n 
yiiz bin lira kadar bir para lizımdır. 

Şimdilik camiin yalnız cbt ı~an ile 
ikinci lı:atta llYaları diilı:iilen ve döteme
leri aölriilen kumılan tamir edilecektir. 
c...,; ıniize haline konunca Narteksin 
ortasındaki büyük kapı kapanaaılrtn-. 

Camim önündeki iıoıluk ta düzeltile
cektir. Parmal<lıjın altındaki yülı:ıek 
dwr«rlar da kaldınlanık Sultanahmet 
parkının etrafındaki ııı"bi zarif pamrak. 

!ıklar kona<:aktır. Sonra da cıımiin adli· 
ye enkazı tarafından da l>ir park yapı
lacaktır. Bu suretle hem Ayaıolya, hem 
de üçüncü Ahmedin tarihi çe,mesi ve 
ıaray kapısı ortaya çıkanlacaktır. ----Akşam refikimiz 17 

yaşında 
Akpıı refilumn: evvelki günkü nüs· 

basile 17 yaşına ginnittir. Refikımıza 
uzun ömÜl'ler ve miıdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da gazetecilik haya· 
tında devamlı mufavvakıyetler temen
ni ederiz. 

lik \C Ur,a mektep taleb<sınırı 
hafrah k m~cmuası 

ÇALI~KAN ÇOCUK 
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Şark timendiferleri memurin ve müstahdemini tarafından dün ls
partakuleye bir tenezzüh tertip edilmittir. Şirket memurları ve davet· 
liler hususi bir trenle lıpaıt.akuleye giderek bütün günü eğlenceli bir 
surette geçirmitlerdir. 

Akıl doktorları toplandı 
1 ••••••• 

Dünkü kongrede Mazhar Osman 8. Beşer nes 
linin tereddisine karıı nasıl çalıtıldığını anlattı 

Kongreye bugün de 
devam edilecek 
Türk tababeti akliye ve aaa.bİ· 

ye kongreai dün aabab saat 9,30 
da Bakırköy emrazı akliye ve a
sabiye kiliniğinde toplanm19br. Bu 
toplantıda üniversitedeki ecnebi 
profesörleri, birçok asabiye müte
hassısları ve doktorlarımız hazır 
bldunınutlardır. 

Uç gün sürecek olan bu kon • 
grenin dünkü ilk içtimaında muh
telif tezler okunmu9tur. 

Kongre riyasetine Tıp fakülte
si fiziyoloji ordinaryüsü M. Vin • 
terttayn seçildikten sonra reis Maz. 
har Osman Bey açıf nutkunu oku
muttur. Mazhar Osman Bey bu 
nutkunda demittir ki: 

"- 1914 senesinde teessüs e
den Türk tababeti akliye ve asa
biye cemiyeti yirminci yılım bu se
ne idrakle müterreftir. Cemiyet; 
memlekette akıl ve sinir haatalık
larımn münevverlere tanıttırılma
sı, ırkın selameti için gerek ka -
nunlar vaz'ı ve gerek halkın tenvi
ri suretile veraset, alkol, esrar, mor
fin, kokain, eroin, frengi ve ve -
rem gibi tereddi sebeplerin kalk -
ması, üniversitede akıl ve sinir has
talıklarının tedrisine ehemmiyet 
verilmesi, dispanserler açılması, 
akıl ve sinir hastalıkları mütehas
sıslarının yetiştirilmesi umdeleri -
le teessüs etmişti. 

Müesses azanın bir kısmı Avni, 
Hilmi Kadri, Vasfi, Ali Niyazi, 
Velittin Tahsin Beyler gibi vefat 
etmif, diğer kısmı ya çalıtına dev
resini bitirerek istirahate çekilmiş 
veya çekilmek üzere olan zatlar-

ı dan ibarettir. Cemiyet; zinde ve 
tevana güzide bir gençlik kütle -
lıİ eline emanet edilmittir.,, 

Mazhar Osman Bey akıl ve si
nir hıutalrkları şubesinin memle • 
ketimizdeki inkişaf ve terakkisin
den bahsettikten sonra cemiyetin 
faaliyetine temas etmittir: 

"Cemiyet, nesli beteri lered • 
diye uğratan alkole, esrara, eroine 
kartı propagandalarına bir an ol
sun fasıla vermedi. Bu zehirleri ve 
bu zehirlerin nesle nederece mu
:çr olduğunu konferanslarla, ki • 
taplarla, gazetelerle, her medeni 
vasıta ile öğretmeğe çalı9h. Pek 
çok muvaffak oldu. 

Cemiyet, ırkın ıslahı için ve
rasete ilk gününden itibaren pek 
ehemmiyet veriyordu. Bugün sari 
hastalıklar aranarak izdivac:a eh
liyet tahadetnameıi olmakaızın nİ· 

Manifaturacılar ve vergi 
Maliye vekileti .Jikaclarlara yeni 

bir tamim ııöndermiıtir: 
Bu tamime ııöre, gayri safi iratian 

iki bin liradan fazla mahallerde iı ya
pan manifotra tacirlerinin, mütedavil 
sermaye üzerine iı yapmalarına rağmen, 
kazanç kanununun muvakkat maddesi 
hükümlerinden istifade etmedikleri an
laplmı§br. Yeni vaziyete nazaran büyülı: 
manifotracılar da beyan..- eoası üze
rinden vergiye tabi. tutulacaklardır. 

Vecihi Tayyare mektebi 
Vecihi layyare mektebinin kapatıl

dığını ve bu husustaki emrin resmen 
tebliğ edildiğini haber vermiştik. 

V ecibi Bey, Milli miidafaa vekaleti· 
le temaslarda bulunmak ü:zere Ankara. 
ya gitm.iıtir • 

Maihar Osman Be~ 

kah kıyılması büyük bir terakki
dir. Hele mecnunların izdivaçla -
rında konulan kayıtlar ve men'i • 
ler ne derece minnetle yadedilse 
azdır . ., 

Mazhar Osman Bey sözlerini 
töyle bitirmittir: 

"Bizden memleket nur, hüku
met it istiyor. Dünya; bizden çok 
teY umuyor. Şarlatanlığa, palav -
racılığa veda zamanı çoktan geç
ti. Yeni devir yeni adam istiyor.,, 

Mazhar Osman Beyden sonra, 
profesör Nazım Şakir Bey felci 
umuminin tifo atısile tedavisi , 
Fahrettin Kerim Bey felci umumi
nin malarya ile tedavisi, Hüseyin 
Kenan Bey ayni hastalıkta at.et 
tedavisi, hakkında hazırladıkları 
etütlerini okumuşlardır. 

Bunu müteakip toplanbya fa • 
sıla verilmit ve öğle yemeği yen
dikten sonra ikinci bir celse yapıl. 
mıftır. 

Bu içtimada da, Neşet Halil 
ve İsmail Ziya Beylerin tezleri din
lenilmittir. 

Kongrenin ikinci günü 

Bugün , tababeti akliye ve a
sabiye kongresine üniversite mor
foloji enstitüsünde devam edile
cektir. Bugünkü toplantıda, Romen 
profesörlerinden Marinesco, Na • 
ricadite ve Draganesco tarafından 
gönderilen 3 mühim tez ve rapor 
okunacaktır. Bundan b~ üni • 
venitedeki Türk ve ecnebi profe
sörlerin.den bazıları da ha:zırladık · 
lan etütleri okuyacaklardır. 

Tez ve raporların okunmasın • 
dan 90Dra, bazı mesleki münaka
taJar da yapılacaktır. 

Yarın, kongre azalan Yalova
ya bir tenezzüh yapacaklardır. 

Roma sefiri geldi 
Roıı. ıefui Hüseyin Ragıp Bey 

dün akı•mLi ekıpresle mahalli memu
riyetine hareket etmiştir • 

Stadyomda yangın 
Dün akşam geç vakit Taksim stadyo

munda bir yangın çıkmışsa da tribünle· 
rin bir iki tanesi yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Dünkü hava 
Sıfııı derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmit barometre 
saat 7 de 765, 14 te 764,5, derecei 
hararet 7 de 16,5, 14 te 21, azami 
hararet 22,5, asgari 14,5. Rii2gar 
poyrazdan esmittir. Azam isürati 
ııaniyede 9 metredir. 

Hukuk için 
Avrupaya gönderilecek 
gençlerin imtihanları 

Hukuk tahsil etmek üzere Av
rupaya gönderilmesi mukarrer 9 
hukuk mezunu genç için bugün ~ 
fakültede bir. müsabaka imtiha
nı yapılacaktır. lmtihaular salı 
gününe kadar deva medecektir. 

Diğer taraftan, tahsil için Av
rupaya gönderilecek lise mezun
larının imtihanlarına da bugün 
Pertevniya) ve lstanbul Kız lise
lerinde başlanacaktır. 

Adliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Bey dün 

lzmirden geldi 
lzmirde bulunmakta olan Ad

liye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
dün Ege vapurile tehrimize gel
mif ve Galata rıhtımında cümhu
riyet müddeiumumisi Kenan Bey
le adliye erkanından bazı zevat 
tarafından karşılanmıştır. Şükıü 
B. bir kaç gün tehrimizde kaldık
tan sonra Ankaraya gidecektir. 

Parlamentolar konferansına 
ittirak edecek Mısır ayanından 
Habib Bey de dün Ege vapurile 
şehrimize gelmittir, 

Hayvan sergisi 
Kayıt muamelesine bu~ün

den itibaren başlanıyor 
V.ilayet baytar müdüriyeti tarafmdan 

her sene açrlmakta olan hayvan sergisi. 

nin bu aene bir teırinievv .. de Edirne
.kapıda nezafeti fenniye ahırlarında açı-

lacağmı yazn111tık. Sergi için hayvan 
kayıt muamelesine 26 eylüle kadar de
vıan etmdr üzere bugÜn batlanacaktır, 

Sergi vali ve belediye reHi Muhiddin 

Bey tarafından açılacaktır. Ayni za· 
manda yeni İni" e8ilen fenni lllıırlarm 
da küpt resmi yapılacaktır. 

Trakya için 

Bugün Edirne de bir iktı
aat kongresi toplanıyor 

T rakyarun iktısadi itlerini tet
kik etmek üzere bugün Edirnede 
ikinci umumi müfettit lbnıhim 
Tali beyin riyasetinde bir kongre 
toplanacaktır. 

Bu toplantıya muhtelif veka
letler erkanı, Çanakkale, Edirne, 
Tekirdağ 'fle Kırklareli valileri i,. 
tirak edeceklerdir. Bu kongreye 
T rakyamızın iktısadi kalkırunıuı 
bakımından büyük bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Heyet dün Edirneye gitti 

Diğe rtaraftan bu mıntakada 
iktısadi tetkiklerde bulunmak Ü· 

zere iktısat vekiletinin seçtiği he
yet dün ak9amki trenle Edirneye 
hareket etmittir. İç ticaret umum 
müdür.Ü İsmail Hakkı Beyin ri
yasetinde ve teftif heyeti reisi 
Hayrettin ve Tefriki sanayi reisi 
llhami Nafiz Beylerden mütefflk
kil bulunan bu heyetin tetkikatı 
yirmi gün kadar sürecektir. 

--·--
Güzel bir hayal 

Sol.ak ve caddelerin ıuJanmaı• le§• 

rinievveli:a on betine kadar devam ede

cektir. Bundan aonra sulama iılerinde 

kullanılan vesait İnfll"l itlerine tahsis e
dilecektir. Belediye, bu aene yalnız bazı 

büyük caddelerle sokaklarııı ıulannıala
rile Olrtifa etmiıti. Gelecek ene dahaı 

muntazam bir proııram ile ve bazı bü
yük caddeler, &ünde bir defa olsun, yı
.kanabilecektir • 

Y ııkaıımak üzere ayrılacak caddeler 
ilk bıııbara doğru eııaalı surette taınir e
dilecekler ve bu suretle yıkandıktan son
ra sokak Ye caddelerin çamurlu lıir halde 
kalmasına iml<in ırerilmiyecelrtir. 

1 Küçük haberler 1 
.. İstanbul ithalat gümrüğü mü

dürlüğüne gümrük müfettişlerin
den Tahsin Fazıl Bey tayin edil
mi9tir. 

'f. Tayyare cemiyeti ikinci rei
si Şükrü Bey dün Ankaradan 
tehrimize gelmi9tir. Şükrü Bey, 
bu alqaın Amerikaya hareket ede
cektir. 

.,. Nafia fen mektebinin bu se
neki mezunlarından 37 efendi 
kur'a ile muhtelif yerlere tayin e
dilmiılerdir • 

Silah ticareti ve 
ticaret ahlakı 

Silah ticareti ve ticaret ahlôhı 
meselesi, ilk evvela, umumi har· 
bin mesuliyeti arandığı zaman 
meydana çıktı. Filhakika har· 
bin mes'ulü kimdi? 

Galipler mesuliyeti mağlüpla
ra, mağluplar galiplere yükleti
yorlardı. Bir çok idare sistemleri, 
bir çok fikirler ittiham olunuyor
du. 

lngilizlerin, "/ngili:z bayrağı 
üstünde gfinef batmaz,, vecizele
rine mukabil Almanlann "Alman.. 
ya her feyin fevkinde,, fikri umu
mi harbe ateş veren emperyalist 
düşüncGlerin birer timsali olarak 
:zikrediliyordu. 

HalbuJti diğer taraftan kayse
rin de, lngiliz kralının da, Fran
sız reisicumhurunun da fevkinde 
bir kudret vardı ki kimse bunun 
#arkında bile değildi. Harpte bi. 
rinci derecede rol alan bu kud
ret, silah fabrikatörlerinin kur· 
dukları saltanattı. ı, neden son
ra, milyonlarca adam harp mey
danlarında can verdikten sonra 
meydana çıktı. Ve bir çok kimse
/er dediler ki: 

- Umumi harbin mes'ulü, ne 
fUdur, ne budur; siliih fabrikatör. 
leridir! 

Evet harp olmıyacak old:.z.'ıtan 
sonra neden silah yapılıyor? Ba
rut fıçılarda saklanmak için imal 
edilmez, duran barut nemlenir. 
Bozulur, bayatlar.lşlemiyen top pas 
tutar. Barut atılmalı, top patlama
lı, zırhlılar batmalıdır ki, yeniden 
topl.ar, yeniden zırhlılar imal edil
sin. Zırhlıyı torpilleyen tahtelbahi• 
ri, tayyare bombalamalıdır. Bunu 
bombalayan tayyareyi, tayyare ye· 
re düfürmelidir: Ve bu diişen tay. 
yarelerin üstünden tanklar geç
melidir. 

Harpte atılan her topun sesi, 
bir silah fabrikatörünün cebine gi· 
ren yüzlerce altının fıkırtısına mü 
savidir. Her patlayan mavzer, 
bunlara yeni fampanya ~şeleri 
patlatmak imkanını verir. Her ba· 
tan zırhlı yeni milyonlar doğurur. 

Basma satan bir tüccar, buma· 
lın çabuk eskiemsini yıpranma • 
sını istediği gibi, siliih satan bir 
silahçı da bu silahın çabuk para· 
lanmasmı İster. 

Harbin mes'ulleri arandığı za
man neden sonra bu hakikat an • 
laşıldı. Ve hatta iddia edildi ki: 

Umumi harbe sebebiyet veren
lerin birçoğu, birkaç silah fabri
kasında hissedardır. Ve hatta mec 
lisi idare azasıdır. 

Seferberliğin ilanındanberi 
yirmi sene geçtiği halde ancak 
bugün, silah ticaretinden doğan 
bu ticaret ahlakı meselesi tetkik 
edümeğe başlandL Bütün dünya • 
da vaziyetin, gergin olduğu bu sı
ralarda İfİn vahameti görüldü. Bil. 
hassa Amerika ve lngüterede si
lah ticareti ile uğraşanların vazİ· 
yetleri esasi'ı bir surette gözden 
geçirildi. 

Bu tahkikat birçok leci hadi
seleri meydana çıkardı. Ezcümle 
görüldü ki: Silah ticareti ifile 
mefgul olanlar, baza kimseleri rüş 
vetle avlam.,lar ve bu suretle si
lahlarına mahreçler bu1mııflardır. 
Bunlar üstelik rüşvetin m~ru ol
duğunu bile iddiadan çekinme
mişlerdir. 

Elbette her isteyene , adam cl
dürecek malzemeyi satmayı mq
ru gördükten sonra rüşvet verme· 
nin bunun yanında lalı mı olur? 
Şimdi Amerikadaki tahkikat ko
misyonunda ifade veren bu türlü 
tüccarlar ve fabrikatörler, kendi
lerine isnat edilen ahlaksızlığa 
karşı müdafaada bulunurlarken; 
Avrupalı fabrikatörlerin, kendi -
ferinden daha ahlaksız olduğunıı. 
söylüyorlar ..• 

ı, bu dereceye varınca, artık 
fazla münakaşaya imkiin yoktur. 
Demek hakikati onlar ela itiraf 
etmektedirler. Y alnı:z ahlôksızlı · 
ğın gradosu üzerinde birleşeme • 
mektedirler ..• 

Uzun lalın kısası: 
Eğer ciddi bir şekilde harbin 

önü alınmalı isteniyoraa, evvela 
bu gayri meşru silah ticaretinı 
bir hatime çekmek lazımdır. 

Evet bir memleket milli müda. 
laası için silah satın alabilir. Bun· 
dan tabii bir şey olamaz. 

Fakat silah tacirlerinin para 
kazanmak için dünyayı baruta 
boğmaları cihanşümul bir cina
yettir. 

Silahsızlanma için "diploma
tik,, temaslardan evvel bu gibi 
(ticari!) cinayetlerin önünü al 
mak her memleketin üzerine diiı 
fen bir İnsaniyet borcudur. 

Mümtaz FAiK 
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Şehirli 
Enfes mevzuu .... 

Gü:ııellik ve yüksek san'atın nümuneai ! 

SANA TAPIYORUM 
İntihal Belli değil ... 

Bugünlerde ortaya yine bir inti
hal meselesi çıktı. Hem bu seferki 
her zamankinden daha karışık: 
fransızca bir roman dilimize iki de
fa - aHl muharTirin ve asıl met • 
nin isimleri bildirilmeden - adap· 
te edilmiş, bu işi ilk yapan ikinciyi 
öe, ikinci ile beraber kendisini de 
eleveriyor. 

Kendini de eleveriyor dedim, fa· 
kat bundan hiç bir korkusu. yok, 
çünkü şimdiye kadar roman ve hi· 
kaye olarak yazdığı şeylerin hiç bi
rinin kendi karihası mahaulü olma
dığını kaç defa ilan etti. ikinci ise 
öyle değil; o, herhangi bir hikaye. 
sinin başka birininkini andımasına 
bile tahammül edemez ••• 

Bir vakte erdi ki bizim günümüz; 
Yiğit belli değil, mert belli değili 
Herku yarasına derman arayor 
Deva belli değil detr belli değil! 

Fark eyledik ki ahır vakfın yettüğün, 
Merhamet çekilip göğe yüttüğün, 
Gücü yeten soyar gücü yettüğün 
Papak belli değil, Kürt belli değili 

Adalet kalmadı, hep zulüm doldu, 
Geçti fU bahann gülleri 8oldu, 
Dünyanın gidifi acayip oldu 
Koyun belli değil, kurt belli değili 

-RUHSATI-

Bellidir! 
Oyle bir çağlara erdi günümüz 
Yav<ıf da bell-:Oir, sert de bellidir! 
Y okuıu Clftık biz, düzdür önümüz, 
Dere de bellidir, sırt da bellidir 1 

Bin savaıtan çıktık, yorgun değiliz, 
Çok bulandık ama durgun değiliz, 
Kurşun yedikse de vurgun değiliz, 
Derman da bellidir, dert de bellidir/ 

Çektiğimiz tasa cana yetmişti, 
Gördük padi§ahlık bize nitmiıti, 
Türkü davar sanıp dağda gütmüştü, 
Şimdi koyun belli, kurt da bellidir/ 

Uyan ey Ruhsatı, deği§ti çağlar, 
Yeniden düzüldü, bozulan bağlar, 
Kurtlara gem taktık, şenlendi dağlar, 
Yayla da bellidir, yurt da bellidir! 

M. SALAHADDiN 

intihal hakkında düfiindüğümil 
birıkaç defa söyledim. Bence intihal 
münekkidi, edebiyatı alakadar e· 
decek bir mesele değildir; herhan
gi bir hukuk, hatta bir polis işidir. 
Münekkidin nazarında muharrir 
değil, eser vardır. Eser güzelse, ki· 
min olursa olsun, değerlidir; mev• 
zuunun gerek hayattan, gerıek evel· 
ce yazılmıt bir kitaptan alınmıt ol· 
ması o kıymeti değİftirmez. Be • 
ğendiğim, sevdiğim kitaplardan bi
rinin bir intihal mahsulü olduğu is
pat edilince, onun için beslediğim 
hayranlrk hiç de azalmaz; ancak o 
kitaptan bahsedildiği zaman, bana ı- Göz Hekimi _ 
onu ilk defa kendi ismi ile veren 
muharriri unutmağa, hatırlamama
ğa çalışırım. 

intihal etmek, başka birinin e -
serini kendimizindir diye ortaya çı
karmak, şüphesiz çirkin bir şeydir. 
Fakat bu, Remy de Gourmont'un 
Le Probleme du style'in bir bab • 
sinde çok iyi anlattığı gibi, intihal 
eden ahlakça zayıflığından ziyade 
bönlüğünü gösterir. İntihalci ken- 1 

dini beğenir ve bilhassa etrafını be. 
ğenmez. Başka bir dilden veya ken· 1 
di dilinden tercüme, kopye ettiği 1 

kitabın kendisinden b&Jka kimsece 
bilinmediğine, bilinmiY.eceğine ' ~ 
nidir. Gü:,,.l bulduğu bir eseri 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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intihal ediyor? Onun güzelliğinı Gelen ... .ı. seri verilmez.- Müddetl 

cak k 1 '- d 1reçen nüılı.alar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
an endisi an ar, .. en isi seze- matbaaya ait itler için mödirir••• müro• 
bilir; başkalarının onu arıyacak, caat ediUr. Gazetemiz ili.nların mea'uliy•· 

tini kabul etmez. 

hatırlıyaçak kadar dirayetleri yok· l l••••••••••••••I 
tur. . . Pek güzel olmıyan bir eseri 

Bundan evvelki yazılarımdan bi-ı 
rinde şehirciler arasındaki "şehir· 
li,, telakkilerinden ikisine işaret 
etmittim. Bu yazıda "şehirli,, hak
kında tercih ettiğim telakkiyi ar • 
zedeceğim ve bütün yazılarımda 
yaptığım gibi bu yazıda da : 
Şehir idarelerinin ve bu idarelerde 
şehri temsil salahiyetini haiz olan 
Belediye Meclisi azalarının "tehir
li,, denen tahsiyeti tanımadıkça, bu 
şahsiyeti şehir için faydalı bir şe
kilde vazifelendiremiyeceklerini, 
tehir idaresile şehirli arasında se
mereli bir çalışma ahengi kuramı
yacaklarını ispata çalışacağım. 

Evvela; birçoklarının zannettik
leri gibi "tehirli,, nin şehirde do -
ğan insan demek olmadığını söyle
mek isterim. Şehirde doğan bir va
tandat köyde, köyde doğan bir va· 
tandaş ta şeihrde yerleşmiş bu su
retle şehirlilik ve köylülük vasıfla
ımı tamamen değiştirmiş olabilir
ler. Ayni suretle bir lttanbul şehir
lisi Ankarada, bir Konya şehirlisi 
lstanbulda yerlefmİş olabilir. 

ister köyde ister şehirde doğmuı, 
ister<e başka bir şehirden yeni bir 
şehre taşınarak yerleşmiş olsun, 

Eğer bir vatandaş içinde yaşadı
ğı şehir gelirinin İstihsaline (1) 
ve ııehirde şehir hizmetlerinin gö
rülmesine (reyile, mükellefiyetle • 
rile ilah ... ) yardım edebiliyorsa 
bu vatandaş "şehirli,, dir. 

1 

Sonra "tehirli,, şehirde ev veya 
ı ıant sahibi olan insan demek te de
ğildir. 

Bir vatandaşın içinde oturmadı · 
ğı, hatta siyasi, iktısadi faaliyetle -
rine iştirak etmediği şehirlerde ev 
ve akarları olabilir, buna mukabil; 
mesela bir İstanbul şehirli!inin İs
tanbul şehri sınırı içi9de dikili bir 
tek ağacı da bulunmayabilir. 

Türk vatandaşı olmak demek, 
nasıl Türkiyede mülk sahibi insan 
olmak değilse, bir şehirH olmak de
mek te, şehirde mülkü olan insan 
demek değildir. 

İki vasfın hareket noktası birdir. 

Sombart şehirliyi; 
1 - Şehir gelirinin istihsaline 

yardım edenler (şehri kuranlar) 
2 - Şehirde ,ehirliye ait biz • 

mi intihal ediyer? Hele onu kendi 
kalemi ile bir yazım, ona aslında 
bulunmıyan bir ahenk, bir slis ver· 
sin, bakın ne hale getirir •• _ Hasılı 
her iki tekilde de kendine çok bü
yük bir imanı vardır. 

her beğenen gibi bönlüklerini i&pat ı 
etmif oluyorlardı. 

Bizde bir nevi intihalci daha 
vardır: dilimize adapte ettikleri 
frenkçe kitapların memleketimiz -
de de birçok kimse tarafından o
kunduğunu ıbilirler; yalnız bu mem 
lekette ecnebi dili bilen kimselerin 
türkçe kitap okumıyacağına emin
dirler; bunun için intihallerin in 
meydana çıkmasından korkmazlar. 
Bunlara tamamile haksızdır dene -
mez; fakat batka bir sitemden kur 
tulamazlar: Mademki ecnebi dili 
bilenlerin türkçe kitap okumama
ama razı oluyorlar, demek ki Türk 
edebiyatının, hiç olmazsa bugünkü 
edebiyatımızın bafka milletlerin 
kinden çok zayıf olmasına da razı 
oluyorlar. Elbette ki bugünkü ro -
manlarımız, şiirlerimiz, tiyatro e -
serlerimiz Avrupalılarınki kadar 
iyi değildir; fakat her Türk muhar 
ririnin vazifesi bu hale sinirlenmek 
bu hali ıslaha çalışmaktır. Frenkçe 
hilen benim yazımı okumaz, bilmi
yenler de zaten pek bir fey anla • 
ınaz diye baştan savına yazmak, ö
teden beriden intihal etmek bir mu 
harririn haysiyetinden fedakarlık 

etınesi, cemiyetin seviyesini yük • 
s•eltmek hususundaki vazifesinden 
kaçınması demektir. 

Birkaç sene eve! çıkan bir kita• 
bın üç aynı parçasının da üç ecnebi 
muharririnden hemen hemen ay -
nen tercüme olduğunu aöyleınit • 
!erdi. O kitaba kendi İmzasını atan 
zata sordum; pek inkar etmedi. 
"Bunu niçin yaptın? dedim. Niçin 
mehaz göstermedin? - Anlamaz 
!ar ki! dedi; bunun benim kendi 
düşüncem mahsulü olmadığını bu
lacak bu memlekette kaç kiti var • 
dır? Mehaz göstermek, asıl muhar• 
rirlerin isimlerini yazmak fazla 
külfet olur.,, 

Başka bir muharririn yazdığı bir 
hikayenin fransızca bir romandan 
alındığını kendisine hatırlatmıs o 

" eseri bu kadar sevdiğine göre dili-
~ize tercüme etmesini söylemİf • 
tım. La Fontaine'in hikayesindeki 
bairkçıl ku,unun küçük balrklar 
kartısındaki · edasını takınarak: 
"Ben tercümeye tenezzül eder mİ· 
yim ! ,, dedi. Her ikisi de kendileri· 
ni pek beğendiklerini ve kendini 
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ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHiDDİN 

Neda bir komediyen tavrile a • 
yağa kalktı. Yetil gözlerini (Ki ara 
Bov) gibi çapkınca açıp kapaya • 
rak elini masaya vurdu. Rimelle 
kaldırılmıf uzun kirpikler arasın -
dan açık renk gözleri projektör gi
bi parlıyordu. Necla konferansa 
başladı: 

- Evvela hiç itiraza kalkmadan 
sözlerimi sonuna kadar dinlemeni
zi rica ederim. Sözümü bitirdikten 
ıonra itirazlarınıza cevap vermeğe 
hazırım. Öyle mükemmel bir atrak
siyon buldum ki. . . Bütün Beyoğ
lu halkını harekete getireceğim! .• 

Nebahet tahammül edemiyordu: 
- Söyle. . . diye haykırdı. 
Necla parmağım dudaklarına 

götürerek sükut işareti yaptıktan 
sonra: 

- Siz Suzanın ne kadar güzel, 
ne kadar cazip bir sesi olduğuna 
hiç dikkat ettiniz mi?! 

Hiç beklenilmeyen bu söz orta
ya düşünce sofrıamn etrafında bir 
hareket oldu. Hepsi birden söz söy 
!emeğe hazırlandılar. Necla tekrar 

parmağını kaldırdı. 
- Yirminci asırda yapyoruz ... 

Bu medeni asırda artistlere verilen 
kıymetin derecesini hepiniz tastik 
edersiniz ... Hele sükse yaparsa! .. 
Suzanın buna muvaffak olacağına 
hiç tüphe etmi~o~um. lşte ~özleri
nizin önüne getırıyorum: Btraz kı
sılmış kırmızı elektl'ik zi!asımn 
loşluğunda Suzan parlak hır tuva
letle sahneye geliyor ... Şiddetli bir 
alkış tufanı !. .. Buna hiç şüphe yok. 
Şaktrtılar bitince salonu güzel, kör
pe bir sesin ahengi sarıyor ... Artık 
etrafta ses seda yok. Suzan söylü
yor ... Herkes tatmağa müheyya 
dinliyor ... Ses susunca çılgınca al
kıt başlıyor ... On güne varmadan 
bir de bakıyorsunuz ki lokantada 
İğne atsanız yere düşmeyecek ka
dar kalabalık .... Bir ay sonra bat
ka bir bina aramak mecburiyeti 
başgösteriyor ... 

Necla Suzan'a hitap ederek: 
- Suzan. . . . • . Şar

kısını söyle de seni dinlesinler ... 
Genç kadının hakimiyeti hepsi· 

Bizde intihal meselelerinin ço -
ğalmasınm, artık adeta normal bir 
hal olmasının sebebi bence kendi- · 
mizi - bütün iddialarımıza rağ -
men - hakir görmemizdir; •kendi· 
nıizi, yani ,ahsımız müstesna, bü - ı 
tün etrafımızı "Anlamazlar kıi ! Bi- 1 

zim karilere bu kadarı çoktur!,, di
ye diye karii de, kendi ,ahsımızı 
da küçültüyoruz. Öyle muharrirler 
biliriz ki bir zamanlar asil bir ide
alleri olduğu halde snıf bu "comp
lexe d'inferiorite,, yüzünden bir 
gün içinde okunup unutulacak ya
zılar yazmağa, bunları son gelen 
fransızca gazetelerden aşırıverme
ğe razı olmuşlardır. Bittabi işin i
çinde paranın, geçinme derdinin 
de parmağı var; fakat onu söyleme
ğe hacet yok ... 

Bu derdin devası yok mu? Elbet
te vard111, aramalı, bulmalı. Belki 
bizim de Avrupalılar gibi telif hak
larını himaye etmemiz, yani Berne 
mukavelenamesini imzalamamız i
yi bir çare olur. 

Nurullah ATA 

nin iradesini almıt gibi idi.Suzan 
hiç itiraz etmeden Neclamn istedi
ği şarkıya bafladı .. Filvaki Suzan 
çok güzel, çok cazip söylüyordu. 
Hançeresinde sesleri billurlaştıran 
bir tılısım vardı. Şarkı bittiği za • 
man odanın içinde sürekli bir alkıt 
koptu. Necatın ittirak etmediğine 
dikkat etmediler. Necla muzaffer 
bir eda takınmıftı. Kendi fikri de 
alkışlanmıt oluyordu. 

- Şimdi itirazlarınızı ıöyleyebi· 
liıısiniz. 

Nebahet tekrar ellerini çırparak: 
- Bravo! - diye bağırdı -
Neda Arif Beye döndü: 
- Siz ne diyorsunuz? - diye sor

du -
İhtiyar gazinocu kırprk bıyıkla

rını ağzına götürmeğe çalışarak: 
- Mükemmel ! - dedi -
Necla Celal Eflatun Beye baktı. 

O sormağa lüzum kalmadan fikrini 
söyledi: 

- Ben toleran bir insanım • de
di - Moderın fikirlere daima taraf
tarım ... Sizi de talakatınızdan dola
yı tebrik ederim Necla Hanım. He
pimizi teshir ett4üz ... 

Hizmetçi Perlin herkesten çok 
el çırpmıştı. Fazla tatlı yemif gibi 
ağzının etrafında yaygın bir nem 
vardı. Suzan tarkıyı o kadar canü
a:önülden ıöylemifl:i ki hiç bir iti-

metleri görenler (şehri dolduran • 
lar) 

Diye ikiye ayırır. Bunlardan bi -
rincisini şehrin belkemiği telakki e
der. Bunlar olmazsa, fehirler kuru
lamaz, yafayamaz der. Ve bu nok
tadan hareket ederek şehri, şehirli
yi anlatır. 

Ben, Sombart'ın telakkisinin 
doğru olduğuna inananlardanım. 

Ankara, İstanbul için olduğu gi
bi bütün Türk şehirlerinde nüfus 
tetkiklerinin bu noktadan yapılma
aını faydalı görürüm. 

Mesela İstanbul tehir idaresi; 
A - lstanbulda şehre gelir te· 

min eden kaç tehirli vardır. Bun -
lar ne nevi gelir temin ederler ve 
temin ettikleri gelirin hacmi nedir? 

B - lstanbulda şehirliye ait iş -
!eri görerek geçinen kaç kişi var -
dır ve İstanbul şehirlisine hizmet 
arzeden şehirlilerin sayısı İstanbul 1 

şehirlisinin hizmet talebine göre az 
mı, çok mudur? ilah. . . ilah ... 

Diye, bir nüfus tetkiki programı 
hazırlayabilir ve ancak böyle bir 
tetkik yaptıktan sonradır ki, şehir
deki nüfus hareketlerine, mesken, 1 

gıda, yol, nakliyat, imar ilah.. ifle
rine faydalı olarak müdahale ede- İ 
bilir. 1 

Şehirde kaç kişi vardır ve tehrin 
1 

İş ve kazanç hacmine göre bu nü .. 
fus artmağa mı, eksilmeğe mi mü
temayildir? 

Şehir nüfusu ne türlü işler yapar .. 
far, ne kazanırlar, nasıl geçinirler, 
ihtiyaçları, ve ihtiyaçları için tedi
ye kabiliyetinde oldukları para; 
nedir? .. 

itimat ediniz ki; bunları bilme
yen ve bunları bilmek için esaslı 
tetkikler yapmayan •bir şehir idare
si; 

Şehrin imar planını hazırlamak 
gibi büyük işleııden ve büyük da -
valardan vazgeçin, tehir içinde bir 
tek sinemaya konacak koltuk mik
tarını bile hatasız olarak hesap e 
demez. 

VAPURCULUk 
TORK ANONiM ŞİRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGl 
Liman Han, Tıılelon: 22925. 

Trabzon 
TAR 1 

Yolu 
vapuru 

23 Eylül 

PAZAR e;ünü saat 20 de Gı:iata 
rıhtımından kalkacak. Gidi,te Zon
guldak, 1 nebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu .• Gireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönü,te 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayackhr. 

Karabiga yolu 
CUMARTESi ve ÇAR

ŞAMBA gÜnleri saat 20 de Top
hane rıhtrmından bir vapur kalkar. 
Gidiş ve dönüfte mutat iskelelere 
uğrar. 

iz mit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 
ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
saat 9 da Tophane rıhtımından kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA - ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLERİ 
Cumartesi gününden maada her 

gün Mudanya yoluna Tophane rıh
tımından bir vapur kalkar Cuma Ar
mutlu tenezzüJ't seferlerini yapan va· 
pur lstanbuldan saat 8,30 da diğer 

postalar 9,30 da kalkarlar. Tenezzüh 
postası ayni gün Armutludan 16,30 

da döner. 

Hacı Fidan meıhumun halefi ~, 
ı inci sınıf 

SÜNNETÇi EMiN 

' 

Şehir idarecileri için "şehir,, g 
bi "şehirli,, de başta gelen tetk 1 
mevzularından biridir. Bu yazıd; 
bu mevzua onun için işaret ettim. 

• ..... ü•tı·'' , ..... L il,ı..lı< \. .,;.; l ;:, I 

, :;ıabt:herı doLıy ı sı l e muhcerern müş - ! 

Neşet HALiL 

(1) Şehir gelirleri bundan evvelki bir 
yazıda izah edilmişti. 

. ıtrimin yanılmaması için yeni adre · 
ne dikl<aı; 
Be,ıkta•: Benzin deposu yanında 

1

1 ı ·'.rip B. aportımanı Tel. Kabine 44395 

-----.,. ev 4062 ! 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
.... Telefon ı 4.4887 .... ~5607 .... 

Karaköse Valiliğinden: 
Münakasaya çıkarılıp tek lif edilen bedel haddi layık gÖ· 

rülnıediğinden münakasası ke enlemyekil.n ad edilen Memle
ket hastanesinin 9854 Dokuz bin Sekizyüz elli dört lira keşif
li tamirat ve tadilata yeniden 15-9-934 den itibaren Yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış· 
tır. istekli olanların keşifnameyi görmek ve teklif mektubu· 
nu tevdi etmek üzere Vilayete müracaatları ilan olunur. 

raz olmadığı anla~ıhyordu. 
Fikri sorulmayan yalnız Necattı. 

Onu her fikir ve hareketin arka • 
ıından mukavemet etmeksizin sü • 
rüklenebilecek bir kukla telakki e
diyorlardı. Genç adam bu telakki
yi ilk defa acı acı hissetti. Yüzü bu
nıtmuf, fena halde içerlemişti. Su
zan kendisine en yakın olduğu hal
de onun fikrini sormağa lüzum 
görmüyorlardı!.. Bu hakaret gittik
çe acılaşıp katılatarak içinde dü -
ğümlenmeğe 1batladı. Yemek ye • 
miyordu. Dokunsalar ağhyacaktı. 
Fikrini sormadrklan şöyle dursun, 
bakalım o nişanlısının alemi eğlen
dirmesine müsaade edecek mi idi? 
Asriliği bu dereceye kadar yüksel
memişti! .. Suzanın sarho,, sefih er
keklerin arasında güzel yüzü, gü -
zel sesile dolaflllasına, sesinin a • 
benginin rakı ve viski kadehlerinin 
takırtısına karışmasına asla razı ol 
mayacaktı. Gene ilk defa benliğin
de erkekçe bir temellük kudreti 
hissediyordu. Suzan kendisine ait 
değil mi idi? Nihayet burıadan ka
rısını alıp götürebilirdi. Ve bu me
seleyi hemen halletmeli idi. Hid • 
detle yerinden kalkarak kendisini 
takip etmesi için Suzana işaret etti. 
Diğerlerinin bu cazip fikrin tahak
kuku etrafında münakataları hara
retlenmiııti. Gazetelere ilan konul· 

(5877) 

ması için Celal Eflatun Beyin yar
dımını rica ettiler. Bir el ilanına da 
Suzanın en güzel bir resminin ba
sılmasına karar veriyorlardı. 

Necatın hiddetle yerinden kalk
ması gene evvela Neclanın dikka • 
tinden kaçmadı. Onlar odadan çı
karken 'eytan kadın bir kahkaha 
fırlatarak sofradakilere itaret etti. 
Arif Bey dudak büktü. Nebahet, 
kısık bir sesle: 

- Budala! dedi. Celal Eflatun 
Bey zekice bir gülüşle iktifa etti. 

• • • 
Necat arka taraftaki yatak oda

sına evvela Suzanı sokarak arka -
sından kendi de girdi. Küçük prizi 
taktığı zaman !of bir ziya içinde 1 

kaldılar. Titreyen ellerinin bütün 1 

kuvvetile Suzanın minimini ellerini 
yakaladı. Dişleri sıtmalı sıtmalı bi- 1 

ribirine 'll'Ul'arak: ı 
- Yıı.vrum - diye başladı - yarnı 

evlenmeliyiz!.. 1 

Suzan kartısında hırsla titreyen 
erkeğin temellükünden ürker gibi ı 
olmuttu. Elleri elektrik içinde kar 
fi karşıya biribirine pek yakın ola
rak kanapeye iliştiler .... 

Genç ıkadını 
- Ne oluyorsun Necat?• diye fı. 

ııldadı • 
- Ne mi oluyorum? .. Karımı e

limden almak .. onu barlarda ıantö'I: 

Bugünkü progranı 
ISTANBULı det" 
18,30: Plak nefl"İyah 19: Fran~ı:ıca5 fiY" 

19,30: Türk m~.i nfltriyatı (fah1re, f •.şefiJ 
hanım ve Refik, Fikret beyler.) 21: Eıre ıe•' 
bey tarafından konferans. 21~0: Stüdyo 
•e tanao orkeatraaı • 

223 Khz. V ARŞOV A, l345 m. 'I h•lif 
19,15: Piyano konaer.i. 20: Orkeatra 1

•
8 

d•· 
parçalar. - Musahabe. 20,30: Konıer.Ulpopii· 
vamı. - Haberler. 21,55: Muaababe. 22· h•· 
ler senfonik orkestra konaeri. 22,45: 1ffus• d" 

be, 23: Konaerli rek18.mlar. 23,15: 0•111 ;,35 
aikiıi. 24: Musahabe. 24,05: Musahabe. 
Salon muaikiami. 1: Danı muıikiai. 

823 Kbz. BUKREŞ, 364 m. ,ket' 
13 • 15 Cünclüz ne1criyatl. 18: Radr0 ~g,zO: 

traat. (karışık kon.ser.) .19: ~aberler .• pJik:· 
Radyo orkestrası, 20: Onıverınte. 20,15· 2 ı,3CJı 
20',45: Konferarıa. 21: Romen t•rkılar•· 22,zo: 
Balillayka orkeatra111. 22: Muaahabe· z313'I 
Pouüler Romen mu•jkiai. 23: Haberler· 
Fanica Luca orke•tra••· 

686 BELGRAT, 437 m. ııı 
20: Piyano konaeri. 20,50: Rekli.111J~rı)10,1 

Musahabe. 21,30: Popüler aüvare. 23,30· 
pl&.kları, 24: Ka.hvebane musikisi. 

638 Khz. PRAG, 470 m, I ,. zil 
20 10: Fanta:ı.ilerden mürekkep parÇ!l • .... e,ı 

' b" (eP'" 50: Musahabe. 21,05: "Seçme ır ev :z.3,tSI 
isimli operet temsili. 23: Son haberler. p. 
Plik. 23,30: Radyo orkeatraır tarafrndf.Jl 
gannili ve neıeli musiki .. 

230 Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. l zl' 
Franaız süvareai. 20,35: Ore kon•.r ~oıY 

Dünya haberleri. 21,20: Frana1z aenfon•. z31tS 
kiai. 22: Muıahabe. 22,10: Soli.ıt kon•etı• 11,.,,ı. 
Tiyatro haberleri. 23,20: Karııık pli.lıc ko 
23,45: Dana plAkları. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. ll•ri• 
20.2$: Pertis a.igan takımı. 21,15: Ze d•"J. 

f•Vogelba.endler,. iajmli opereti (Stüd.1° 01etl 
23,15: Haberler. 23,.30: Viyolonsel ka 
24,10' Plak. 

704 Kbz. STOKHOLM, 426 m. ız· t• 
Zl: Koro konseri. 21,45: Mu•ahabe. d•o• 

ki (klisik) dana muaiki•İ. 23: Modeıır 
musikisi. 

638 Kbz. LANGENBERG m. ~ ,,ol 
20: Bülovun eserlerinden mürekkep .

0 
50"' 

21: Haberler. 21,15: Karıtık netriyat. 23.tJ•ıl' 
haberler. 23.20: Oda kuarteti konıeri. 24: 
burgtan Da.na mu•ikiei. 

ROMA, NAPOLI, BAJtl ••• 
21,45: "Mese maria.no,,_, isimlıi. Ciord.•~0 li tıil 

operasının birinci perdeai. ve 1ll Re,. ıt.ttdel O• 
perdelik opera (Bu temsiller iki sün e"'" 
netredilmiştir.) A.NS) 
MILANO TORlNO TRIYESTE FLOR ;I• 

21,45: Ciordonunu-n,. Me•e mariaoO_. 
"lt Re,, iaimli operaları. 

941 Khz. BERLl N 357 m. fr••~ 
20,40: Aktüalite 21: Haberler. 21,tS: b•l'ıeı 

furttan naklen neıeli neıriyat. 23,20: ti• 
10: Danı musiki11i. !O' 

574 Kbz. MUHLEKER, (Stutwrat) 5ı;lr zl 
20: Musahabe. 21: Haberler. 21,05: Sa• l',t 

16: "Die Land•treiı;her,, i•imli Zielerin or G' 
23,20: Haberler. Va. 24; Gece muaik.i•i. ı 
ce kenaeri. 

950 K.~· BRESLAU, 316·~'". • G•'' 
20: Kılııe çanları. - Aktualıt•. Z0,30. o· ~ı 

cek haftanın pro•ramı. 21: Haberler. 21,1 3-4' 
rıtık taaa.nnili netriyat. 23120: Haberler. Z 
Danı muıikiıi. 

1031 Khz. KÖN IGSSERG 291 m.ı :ıo.'! 
19,25 Oda musikiai, 20,05 Müıababe, ~ ıD 

Vesper muıiki•i, 21,10 ark.:dat ıaatr, pi~ 
Net'eli neıriyat, 23 Haberler, 23,30 
23,50 Dana musikiıi. 

904 Kbz. HAMBURG 332 m.: ,~• 
20 Bahçe konseri, 21,10 Ceıpenıte.rkı1t:ıırı 

iıimli akeç~ 22 Halk muaiki•i, 23 Hab~ 
23,30 Musiki parçalan, 24 Dant mu•ilıi•1• 

592 Kbz. VIY ANA 507 m.: •''' 
20,25 Haberler, 20,45 Lanner, ve Stra11; f(.:•' 

eıerlerinden mürekkep popüri, 22 Oaval 
0

_,t 
hastanın idareainde ıenfonik konser, 23 ıP" 
muaikisi, 23,30 Habeİ'ler1 2rt Dansın dev• 

785 Khz. LElPZIG 382 m.ı d•" 
20,35 Müıahabe, 21 Haberler, 21,15 ı,.ao ,tJı 

reicher isimli iki perdelik Zieler'in oııe' 
23,20 Haberler, 23,50 Dana muaikisi. 
'014,SoT2Haberler,23,30 3 __________________ ,,...,,. 

,-Her akşam~ 

• NOVOTNIDE 

NECiP ve ZiRKI~ 
• 

Orkestrası Konser• 
( 2715) "' 

yapmak istiyorlar ... Daha ne ol"' 
yım?.. ti' 

Ellerini .daha kuvvetle sıkıt111• 
yordu. Suzan korkarak haykırd 1~1 

-Aman dur ellerimi kırac~; 
Necat bırakmadı. Sanki ehli 

kapacaklarmıt gibi: JJ' 
- Yarından tezi yok. Evle~ 

ğiz ... Anlıyor İnusun Suzan?" t;/ 
senin alemin içinde şarkı ıöfl 
ne aala razı değilim 1 .. 

diye bağırdı. , 
- Amcama soralım bir ke~" 
Genç adam artık gürlüyordu: f • ,, .. 
- Ne, amcana mı !oracak'' &'' 

Amcanın bu i,te ne dereceye ~a. ~ • 
sözü olabilir?. Hem amcan ıııt~ 
!andığımızı bil yor mu? .. ıııJI' 

-Tabii... o da m:.inasip gor 
tü... b' 

- O halde tekrar sormağa. 
11
e 

cet var mı? Ni,anlılığın soıı~ J1 
dir? Evlenmek değil mi? 13ıı ~· 
evleneceğiz. Bu, bizim hakk1~ j • 
dır ... Kimse karışamaz!.. Ha.t~~e 
cap ederse buradan ayrılıp ~1 f'_' 
ceğiz ... Kendimiz için ufak bıt 'f'" 
va kuracağız ... Hem ben bıı ba. ..,~ 
t":n bıktım artık ... Çok yor~ıl~ıııi" 
Bıraz dinlenmeliyiz. Sen D11111

11t-' 
bir ev kadını olacaksın ... Ya"r 
yetiştireceğiz ... 

J 
....... 

- Bitme 1 
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1 NEMA 

Slnemalarda şöhret hırsızları 

Bir çok ikinci artistler birinci artist
leri gölgede bırakmışlardır 

llırıız.lık diyince sakın aklınıza Hollyuııood'da yeni tü Pierre - Aumont'da baş kadın rolü de Rosine Derean'a 
••.ven gangsterlerin bir yılcl.ız.ı daia kaldırmaları, ya• U"1rilmişti; fakat filmin ba§ından sonuna kadar bütün 
~ çocuiunu kaçırmaları ve sonra onlardan para çe- aeyircil"1ri alakadar eden ııe sonunda ortadan çePilen 
...,..,k serbest bırakmaları aklınıza gelmesin .•• Bu hır- Puck fahsiyetini yaratan Simone Simone bilhassa Ro• 
~k baıka hırıızlıktır. Maurice Dekobra'nın tabirile sine D.,r.,an'ı gölgede bırakmıştır. 
lliiz.rl sanatlardan biri telakki edilen hırııız.1.ık,, tır. 
l>İllıakika bazı filmler çıktıktan sonra gazetelerdeki 
:~k1tler arasında ıöylelerine ıık sık tesadüf edilmek
...,;,, "Bu filmde X., Y. in zaferini çalmlftır.,, 

l' denilen ıahıı senaryonun bilhassa kendisi için ya
t!"ıiı, kumpanyanın kendisini baı artiıt olarak inti
d' P ettiği yıldız.d,ır; X ise ikinci derecede bir rolde ken 
ilini gösteren uc bütün elkô.rı umumiyeyi kendiaile 

"'-ıgul ettirerek baı artisti unutturan bir artisttir. 
l' eni bir film çevrileceii zaman ilk iı olan roller 

d"iıtılır ve en eııuel filme reklam yapacak, sinemala
~ ilanlarına isimleri yazılacak olan biri erkek diieri 
~Clcfrn iki baıartist aeçllir "" ıonra film çevrilir ... iki, 
~~ ay sonra film ilk gösterildiği zaman kumpanya hay
••t içinde kalır. Gazetelerde baı kadın ııe bD§ erkek 
~011erine tızyin ettiii artistlerin isimleri baz.an hiç geç-
'"'ekte, baz.an da ikinci derecede ehemmiyeti haiz 

'i"rak geçmektedr. Ve buna mükabil kendisine ikinci 
ı.''ece rol verilen bir artistten bahsedilmektedir. Böy. 
. tJaz.iyetlerde, eksriya kurupanya baı artistlerin çe • 

"irdikleri aahnclerin çoiunu keser, o zaman yıldız.la· 
'ııı ve ikinci roldeki artistin çeııirdikleri sahneler he· t•n hemen aynı uzunlukta kalır. Hatta baz.an ilan • 
ı,,'dan ba§artistlerin ismi kaldırılır da bu birden par• 

Yan artistin i•mi ile film ortaya çıkarılır. 
~ .. /(endi kıymetini göstermek için bütün ııasıtalara, 
4 ~tiin şanslara malik olan bir yıldız.rn elinden, zaferi 
'"dini göstermek için sanatından bO§ka bi rşeyi ol • 
~.Van bi rartist_in ça~mcuın.a hırsızlık diyebilir miyiz? 
d~e de gösterılen fılmlerın arasında böylelerine şim 
ı)le kadar çok tesadüf ettik: 

ı· ''Sarışın rüya,, da Henri Garat'nın en son gösterilen 
ııqrtıinde zaferi, şöhreti ke•disine toplayan hep Pierre 
"<ısseur değil mi idi? .• 

ı,,, Şehrimiz.ide bu meıı~İ',? gösterilecek filmlerin ara • 
ela da "Hanımlar golu,, nde b'lf erkek rolü Jean • 

1934 te çıkarılan bütün filmlerin ara~ında onuncu 
dereceyi alan "Büyük oyun,, da Charlea Boyer' ye müt 
hiı rakip kesilen Pierre • Richard • Wilm ile fİmdiye 
kadar oynadıiı rollerin en iyiaini meydana getiren 
Marie Beli' baJUrtİst olmalarına ve ayni filmde Charles 
Vanel kendi iktidarının bile leııkinde bir oyun göster
meaine rağmen ... filmde hakim olan bu kudretli artist
ler değil Françoise Rosay'dir. Sinemadan çıkanların 
hepsi ondan, onun oyunundan bahsediyor, ga:ır;etelerdc 
ilk eııııel, ve en :ziyade onu methediyorlardı. 

işte bazı "zafer hrısız.ları . .. ,. bu hırsız;lıkları ile bu 
artistler kudretli birer artist olduklarını İspat etmiı • 
!erdir. Bu ııaz.iyetlerde önceden hiç tahmin edilememe 
!erine raimen denilebilir ki: 

Ekseriya bir çocuk büyük bir yıldızın şöhretini göl. 
gede bırakmaktadır: "Mösyö ue Bebe,. de Boby Le 
Roy, Maurice Cheııalier'den ziyade naz.arı dikkati cel
betmişti; "Şampiyon,. da Jakie Cooper, Wallace Beery 
yi unutturdu; ( Poil de Carotte" ta Robert Lynen Har• 
ry Baur'u gölgede bıraktı. 

Bundan bO§ka: Bir )'ıldız için hiç tanınmayan bir 
yeniye oyun arkadaşlıiı etmek kadar tehlikeli bir şey 
olamaz.. Yıldız. bu yeni artistten ne kadar kudretli, ne 
kadar daha mükemmel olursa olsun halk her yeniye 
karşı duyduğu merak saikasile, bu yeni ile daha ziya
de me§gul olur ııe yıldızı tamamile ihmal eder. Bunun 
acısını uAşk resmigeçidi,, nde Maurice Chevalier z.iya. 
desile duydu. Bu film Jannette Mac Donald'ın parla. 
ınasına yaradı. ''42 nci sokakta,, Varner Baxterin şah
aiyetinin tamamile aönük kalrr.-:ıs.!na rağmen karısı Ru
by Keeler herkesin nazarıdikkatini celbetti. Hollyuvoo
d'da yenileri tecrübe edenlerden birisi de John Boles'· 
dur. ''Hayatım sana feda,, da /rene Dunne'ün parla • 
masına yardım etti. (Only Yesterday) de Margaret 
Sulliııan'ın kabiliyetini gösterebilmesine vasıta oldu. 

Her yeır~e ~~vk <dl<®~üşüy©ır 

Artistlerin de memleketlere göre 
birer barometreleri vardır 

Bizim beğendiğimiz bir artistin mesela Fransada; veya İngilterede ve 
yahut birletik Amerika devletleri dahilinde hiç bir kıymeti yoktur 

Kimsenin zevki kimseninkine 1 Hollywood'da gerek Fransada, ge· 
uymaz. Bunun gibi milletlerin de rek Birle,ik Amerika d• ·!etleri 
zevki muhteliftir. Bugün mesela dahilinde ve gerekse lngilterede 
Marlene Ditrich Türk.iyede herkes ayni dercede sevilmektedir. Hal· 
tarafından fevkalade seviliyor. Fa- buki zavallı Greta Garbo, İngiliz. 
kat acaba, bu cazibeli artist bir ler ve Amerikalılar için büyük bir 
Amerikalı gözile ayni derecede rağ vedette değildir. Onun yıldızı yal. 
bete mazhar oluyor mu? nız Hollywood'da ve Franaada 

Evet, ifte bu nokta fÜphelidir. !'arlaınaktadır. Norma Shearer'in 
Fakat diyeceksiniz ki o halde Ho· ıse gördüğü rağbet her yerde çok· 
llywood neden kendisini kullanı· tur. Fakat Fransızlar ona pek ku· 
yor? Yalnız unutmamak lazımdır lak asmamaktadırlar. Diğer taraf. 
ki Hollywood her yerin zevkine tan Ann Harding, Helen Hayes 
hizmet eden bir tehirdir. Adeta iki artist daha vardır ki bunlar he. 
toptancı büyük bir mağazadır. O. men hemen Fransada hiç tanın-
nun için mÜfterisine göre mal ha· mamaktadırlar. Halbuki ikisinin 
zırlanamak mecburiyetindedir. de gerek Amerikada ve gerek In-

Methur film producteur'lerin- gilterede temin ettiği fÖhret çok 
den bir adam Amerikada film çe· büyüktür. 
viren ıan'atkıirların halk arasında Size gayet garip bir şey söyle. 
uyandırdığı sevgiye dair bir liste yelim mi, fU bizim de Fransızların 
vücude getirmittir. Buna liste de· da fevkalade hoşuna giden Jea· 
ğil, adeta barometre demek daha nette Mac Donald lngilterede ar-
doğrudur. Bu barometreye naza- tist yerine sayılmamaktadır. Mar-
ran Jean Crawford en yüksek de. lene Ditrich ise Hollywood'da Jn. 
'Tecededir. Çünkü bu artist gerek gilterede ve Birletik Amerika dev-

Bu hafta İstanbul sine
malarındaki filmler 

Yukarıdaki resimde Melek sinema
sında gösterilen cGarip bir aşk> filmin
den bir sahneyi görüyorsunuz. Bu fil. 
min san'atkarları Frederic March ile• 
Silvia Sidney'dir. Film hakikaten çok 
garip bir aşkı temsil etme.kte ve bir ar· 
tist kadınla bir milyoner genç kız ara· 
sımla kalan bir muharririn hayatım an
latmaktadır. Milyonelr kız parasile ak
tris güzelliği ile muharriri teshir etmiş
tir. Fakat nilıayet muharrir kendisi için 
hayatını bile feda etmeği göze alan mil
yoner sevgilisine dönmektedir • 

•••••••••••• ••• 
Ortadaki resim, Ro:na çılgınlıkları 

filminde rol aian Eddie Cantor·u görü
yorsunuz. Film henüz şehrimizde gös
terilmemiştir. Fakat Avrupa gazetele· 
ri Eddie'nin bu filmde çok muvaffak ol· 
duğunu söylemektedir. 

-··~············ Aşağıd•ki resim, cSavgon güzeli• 

{ilminden bir sahnedir. Bu filmi Clark 
Gable ilo Jean Harlow temsil etmişler· 
dir. Film geçen sene Avrupa sinema
larında gösterilmiş ve büyük muvalfakı· 
yetler kazanmıştır. Vak0a Koşinşin'de 
sıcağı cehwnem, yağmuru tufan olan 
bir muhitte geçmektedir. 

Clark Gable yine haşarı, haşin bir 
delikanlı rolündedir. Jean Harlow ise, 
her zamanki gibi sehhar ve cilveli bir 
kızdır. 

Bu film İpek sinemasında gösteril
mektedir. 

Türk sinemasında Garba doğru isim· 
li bir film gösterilmektedir. 

50 sene evvel Amerika ... Binlerce ki· 
lometre murabbaı arazi, bakir ve sahip· 
siz olarak durmakta .... Garp vilayetleri
nin sakinleri olan Yerliler, henüz Mede· 
niyete kavuşmamış... Vahşi bir halde 
yaşıyorlar ... Amerika hükumeti, işte bu 
vaziyet karsısında. Oklahoma vilayeti 

!etleri halkı arasında alelade bir 
artisttir. Hiç bir fazla töhreti yok 
tur. Amerikalılar diyorlar ki: E
vet, bacakları güzeldir. Fakat ken· 
disi hiç te ho,a gidecek bir tip de· 
ğil ! 

Diğer taraftan Parislilerin ta. 
pınırcasına sevdiği Claudette Col. 
bert'in tarzını lngilizler hiç beğen 
memektedirler. Fakat Kleopatra 
filmi sayesinde Amerikalılar ara
sında büyük bir ,öhret teminine 
muvaffak olmuftur. 

Şimdi biraz da erkek artistlere 
bakalım: 

John ve Lionel Barrymore'un 
ikisi de halk arasında ayni dere

cede sevilmektedir. Fakat en bü
yük muvaffakıyetleri Hollywood 
ve Fransadadır. 

Diğer taraftan bütün Fransann 
ve hatta bütün Avrupanın en göz
de bir yıldızı olan Clark Gable 
lngilterede hiç aevilmemektedir. 

~-----------------..... ----."' 
SİNEMALAR 

MELEK'te: Garip bir A,k. 
Mümessilleri: Frederik March ve 
Silvia Sidney. 

IPEKTE'te:Saygon güzeli. 
Mümessilleri: Klark Gable ve Jean 

Harlow. 

SUMER'de: Güzel Fatma 
Mümessili : Clara Bow. 

TURK'te : Garba Hücum. 
Mümessilleri : frene Dunne ve Ri

chard Dik. 

SARA Y'da: Kibar hırsız. 
Mümessili: Ronald Colınan. 

dahilindeki, bütün sahipsiz araziyi, hal .. 
ka tevzi etmege karar vor:niştir .... Bin
lerce insan, o vahşi memlekete doğru, at· 
la, aıaba il yaya olarak koşa koşa akrn 
etmektedir ... Bu, Garlıa hüc-um ~denltr 
arasında, genç ve mert bir avukat Yan
cey Cravat da v~rrlır ... 

İşte film bu adamın geçirdiği mace
raları anlatmaktadır, 
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Se.11ahat intibaları: 2s 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

1 

Parlamentolar konferansına iştirak 
edecek murahhaslar gclmeğe başladı 

Macar hududundan Bükreşe kadar •.. 
Yolların çoğu bozuk - Hudutta Türklerden intikam?· 

Acaip bir banka müdürü - Çok Macar var 
Seyahate çıkmazdan evvel, Ro- ı ğını bilmiyorum. Fakat doğru ise 

manya yolları hakkında aldığı· bir Türk gümrük memurunun bir 
mız maliımat çok mütenakızdı. Romanya tabaası hakkında yap· 
Bazıları yolların çok iyi olduğunu, bğı muamele yüzünden bütün 
bazdan da çok fena olduğunu Türk tabaasının senelerce ceza. 
söylüyorlardı. Bunun içindir ki landırılmak i•tenmesi doğru ol-
Romanyaya girmek üzere Macar masa gerektir. 
hududundan ayrıldığımız zaman, Muayene neticesinde tabii 
yolların mahiyeti hakkında müa- gümrük resmine tabi olan bir teY 
bet bir malumat sahibi değildik. bulunmadığı anlllfllmca, memur, 
Ancak yolları beğenenlerin mi, azacık ta itizar ederek bizi aalı-
beğenmeyenlerin mi haklı oldu· verdi. On bet kilometre kadar 
ğunu anlamak ta bize merak ol· bozuk bir yol katettikten sonra 
mu,tu. Oradiya'ya geklik. Yanımızda 

Hemen söyliyelim ki her iki ta- Romanya parası bulunmadığın. 
rafın da hakkı vardu.Romanyada dan Midland banka.sının İngiliz 
iyi yol da var. Fena yol da var. lirası seyyah çeklerinden birini 
Fakat henüz fenası iyisinden faz. bozdurmak üzere bir bankaya mü
ladır. Muhterem okuyuculara doğ- racaat ettik. Cumartesi ııünü ve lrlandalı murahhaslru 

ru malumat verebilmek için Ma· bizim saatimize göre yanma var· 
car hududile Bükret arasındaki mıtb. Halbuki Macaristandan Ro-
yolun kaç kilometresi iyi ve kaç manyaya geçince saatimizi Şarki 
kilometresi fena olduğunu, bura- Avrupa saati üzerine ayar etmek 
lardan geçerken kaydettiğim not- icap ettiğinden saat bir buçuk ol-
lardan aynen nakledeceğim. mut, bankalar birde kapanmıftı. 

Hudut Piscopia denilen bir Bununla beraber, bir bankanın a· 
noktada geçildikten sonra ilk te- ı;ık kapısından girerek müdürün 
sadüf edilen Romanya tebri Ora- odasına kadar gittik. Müdür eli-
dia' dır. Huduttan bu tehre kadar mizdeki çeki aldı. Evirdi çevirdi 
olan on bef kilometrelik yol çok ve bozamıyacağmı söyledi. 
fenadır. Sonra Oradia'dan Cluj Pazartesiye kadar Oradiya'da 
teh_ine kadar yüz elli kilometre· kalmak tehlikeli bir ihtimal tek
lik yolun yüz kilometresi iyi aa- linde gözümüzün önünde belirme· 
falt, elli kilometresi de laflı ve bo- &e batlamıtlı. Banka müdürün
zuk ~osedir. Fakat yolların en fe. den bunun sebebini sorunca> 
na kısm. bundan sonra geliyor: - Bankamız bu nevi çekler ü
Cluj'dan Turda denilen bir kasa- zerine muamele yapmıyor, ceva
baya kadar otuz kilometrelik bir bını verdi. 
yol vardır ki geçilmez derecede Çek elimizde meyın bankadan 
fenadır. Bu derece fena bir yola çıkarken, vezne gİfesinin üstün· 

(Bagı 1 inci ııahifede) 
Dün gelen zevat tunlardır: 
Frann:z. heyeti murahlıasası 
Fransız heyeti murahhasaaı sa-

bık nazırlardan Mösyö Roustan 
ın reisliği altında Mösyö Tour-
nant, Mö_,ö Beneaay, Mös-
yö Marizet, Mösyö Re • 
villon, Mösyö Brom, Mösyö Be
ranger, Mösyö Ra.is, Mösyö Yac
ques de Schoaur, Mösyö Feli.x 
Roland, Mösyö Jean Caatamier, 
Mösyö Pierre Labrouaae, Mösyö 
Henri Hamlin, Mösyö de la Ma. 

lngili:z. bapnurahhası Fazıl '.Ahmet 
Beyle beraber' Sirk,eci garında 

hiç bir memlekette tesadüf etınif de asılı olan levha gözümüze ilit
değiliz. Tu. da' dan sonra da Alba ti. Bu levhada Midland benkaıı· 
Julia'ya bef kilometre kalıncaya nın çekleri bankada bozulabile
kadar yol çok bozuktur. Alba Ju- ceği ilin ediliyordu. Bunun üzeri
lia' da asfalt yol batlıyor. Seyyah ne tekrar müdürün yanına çıktık 
fena yollardan kurtuldum zanne. ve levha üstündeki yazının manaaı
diyor. Halbuki biç te kurtulma- nı sorduk. Banka müdürü çeki ala
mıf. Çünkü bu ancak Şebesul teh· ;rak gitenin üstündeki levhanın ö
rinin dıtına kadar devam eder nüne kadar gitti ve levha üstün
Bundan ronra bozuk yol ile .;. deki bankanın ismi ile çek üstün· 
falt yol bir kaçar kilometrelik fa. deki bankanın i&mini dikkatle o
ıılalarla biribirini takip eder, ~d~an sonra çeki bozacağını 
Notlarımdan aynen nakledeyim: ıoyledı._ Bundan sonra çeki imza 
Bet kilometre çok bozuk. İki ki- eden Mıdland bankası müdürü ve 
lometre asfalt, bir kilometre bo- veznedarının imzalarının sahte o
zuk, bir kilometre asfalt, bir ki- lup ~lmadığı etrafında uzun bir 
lometre bozuk fOSe, yedi kilomet- t~ batladı. Dosyalar getirildi, 
re asfalt, on sekiz kilometre çok ~~z de. y.ardım ettik ve çekin üs- rudier, Mösyö ıAuguste Araan-
bozuk. Bu tekilde ve bozuk git- tündekı ımzanın ıahte olmadığı dean ve Mösyö Cantace'dan mü· 
tikçe fazlal&f&rak, asfalt ta gittik. anlatıldı. Çe~i. nihayet bozdur. rekkeptir. 
çe azalarak Braaov tebrine kadar ~uk. Fakat ıki saat vakit kaybet· Mösyö Cantace Guadelop me· 
geliniyor. Brasov' dan sonra Si- tik ve her İngiliz lirası için de busu olup zencidir. • 
naya'ya kadar güzel bir asfalt bankaya yirmi bet Ley komisyon Fransızlar, 16 kitilik bir heye· 
yol vardır. Sinaya' dan sonra Bük- ve~ek mecburiyetinde kalmıttık. ti murahhasa ile konferarısa i•ll -
rete kadar da çok iyidir. Sinaya _ Mıdland bankası tarafından ıa· rak etmektedirler. Bir kıaım fran-
Bükret yolunun henüz asfalt ol- tılan seyyah çekleri İtalya, Avua- ıız murahhasları da bugün tayya-
mayan kısmı, bazı dağ geçitlerin- turya, Macaristan ve Avrupanın re ile geleceklerdir. 
den ibarettir. Ancak bunların ya. her .~araf~~?a kağıt para gibi te- Japon murahhasları 
kın bir zamanda tamamlanması davul ettıgı h~d~ Romanya ban- On iki kitiden mürekkep olan 
b~l~niyor. Bu izahattan anlaşıla- kasının ~u ~e!ri ~zdur~a bu Japon murahhaalarından dün yal
cagı uzere, Macar hududu ile Bük- kadar .mufkulat gostennesıne hay. nız mebuaandan Mösyö lkkaku 
ret arasındaki yolun belki onda ret ettik. Sakamoto ve Mösyö Kenkar Ayabc 
yedisi bozuktur. Onda üçü de as- Çeki bozdurduktan sonra ve Mösyö Makoto Oile tehrimize 
falttır. Cluj'a doğru hareket ettik. Ro- gelmişlerdir. Diğer murahhaslar 

. ~ükretten Tuna üstünde Giur
gıu ya kadar a.ltmıt küsilr kilo
metrelik yol asfalt olmamakla 
beraber, pek o kadar fena değil. 
dir. Bu yol da asfalt olarak yapı
lıyor. Romanya bu yolların tama. 
mını asfalt yapmağa karar vermit 
olmakla beraber, henüz tamam 
olmaktan çok uzaktır. Binaen
aleyh Avrupaya karadan gide. 
cek olan Türk seyyahlarının daha 
doğru olan Sofya, Belgrat, Bu
dapefte yolunu bırakıp ta Roman
ya ~olunu almalan, beyhude kül
fettır. Sırası geldiği zaman Ro
manya yolunun diğer zorlukların
dan da bahsedeceğim. 

Romanya yollan hakkında 
Macarlardan malumat sorduğu • 
muz zaman, mutat cevabı almıt· 
tık: 

1
. - Bizim yaptığımız yollar ha
a duruyor. 

Romanya hududunu geçerken 
ilk defa. olarak e'1alarımız mua: 
yene edıldi. Bu kadar memleket 
h!1du~undan geçtiğimiz halde 
bıç hır yerd., e'yalarım 

d ·ı d".. ız muaye. 
De e ı me ıgı halde burad 

"b" a mu-
a~eneye ta ı tutulmasının sebebi-
m anlayamadık. Bilahare bize i
zah ettiler: Romanyanın nüfuz
lu adamlarından biıi Türkiyeye 
ge~di~i zaman eşyaları muayene 
edilınıt te timdi her Türk tabaası 
hakkında bu muamele yapılıyor
m•.- B '"'"' doğru olu.., olma..Jı-

manyanm her tarafında iyi lokanta da bugün geleceklerdir. 
b~.amıyacağı?Uzı düşünerek yemek Mısır heyeti murahhaMm 
ıçın beraberımizde öte beri almıt- Mısır heyeti murahhasa11 Ri-
bk. Bir defa tehirden çıktıktan fat Pqamn reisliği altında ayan 
sonra yol kenarında kahve zan'. azasından Abdülhalim Elbiyali ve 
nettiğimiz bir evin önünde dur- Abdürrahman Rida P&f& ve ayan-
duk. Evin üstünde asılı olan bir dan Habip Beyden mürekkeptir. 
levhadan burada bira satıldığını lrlamla heyeti murahlııucın 
zannetmittrk. Ancak indikten son. Irlanda murahhasları ayan re-
r~ anladık ki burası bir kahve ve isi Mösyö Westropp Bennet ve Sir 
b_~r~ane. ~eğ.il, bir Macar köylü- Edward Coey Bigger ve Mösyö 
sunun evı IDllf. Bira ilin eden James Moran'dan mürekkeptir. 
l~vhayı da süs için kapısının üs- Lehistan murahhası madam 
tune asmıf. Bunu anlayınca itizar Henriette Duvuraak, lngiliz mu· 
ederek geri dönmek istedik. Fa- rahhaaları Sir Paxr Gof'm reisliği 
kat M~car bizi evinin içine da- altında Sir John Davis ve Mösyö 
vet ettı. İki odalı çamur b" Benjarnin Riley'den mürekkeptir. 
Fak 

. u ev. 
at . te!'lız. Terasa üstünde Diğer bir kısım lngiliz murahhas-

~~rabenmızde getirdiğimiz yeme. ları da bugün geleceklerdir. 
gı yerken, Macar da bize hem Çekoslovak murahhası, ayan 
hizmet ediyor, hem de etraftaki birinci reis vekili Mösyö Josepb 
mıntakanın kamilen Macarlarla Stivim dünkü ekspresle gelmittir. 
sakin olduğunu anlatmak istiyor- Murahhaslar dün tehirde gezin-
du. Bir müddet sonra otomobilin tiler yapmışlar ve bir aralık Yıl • 
üstünde İstanbul plakasını oku- dız sarayına giderek Türk grupu-
duktan sonra boynumuza sarıla· nu ziyaret etmişlerdir. Murahhas
rak !ürkle~in IV!acarlarla kardet lar bugünden itibaren sarayda bir
ol~ugunu soyledı, sonra elile etra. leterek bürolarını tesis edecekler· 
fı ıtaret ederek: • dir. 

- Çok Macar var. Çok Macar _ _!~~! .. !~~.'!.!~!!!~.!!~.~.1!.!!;.. 
var, dedi. 
.. Çok ve var kelimeleri 0 kadar 

turkçeye benziyordu ki Macarın 
ans~zın dillenerek türkçe konuş
maga batladığınr zannettik. 

.B!1ı:adan ayrıldıktan sonra üç
te' ılusr asfalt ve üçte biri de bo-
71' • •n-~ ,,ı, _, hi~ yolu katecler .. k 

Cluj'a geldiğimiz zaman burada 
herkesin Macarca konuftuğunu 
gördük.Yüz elli kilometreye ya. 
km mesafe katettikten sonra Ma
carca konuşan bir tebre gelince; 
"Çok Macar var" diyen köylüye 
hak verdik. 

A. Ş. 

1 rayında toplanarak, konferans 
ruznamesi etrafında müzakeratla 
bulunacakbr. 

Dün fehrimize gelen murahhas
lardan bazılarile görüttük. Pera -
palas otelinde kendisine mülaki 
olduğumuz Fransız murahhasla • 
rından Mösyö Benaasy bize dedi 
~: , 

- Türkiyeye ilk defa olarak 
geliyorum. Güzel bir tehriniz val", 
burada iyi hatıralarla avdet ede
ceğimiz anlatılıyor.,. 

Konferans müzakerelerine ve 
ruznamede mevcut meselelere te· 
mas ederken Mösyö Benassy de· 
mittir ki: 

- Ruznamede mevcut mesele· 
lerin en mühimmi itsizlik, ve ı;enç· 
)iğin çalıttırılma.sı meselesidir. Bu 
mesele hakkında Fransız mur.Jı • 
haslarının muhtelif fikirleri var • 
dır. Fransız heyeti murahhaaası 
konferansa bu mesele hakkında 
müttehit bir fikir ve kaııaatle gel
miş olmuyor. Muhtelif partilere 
mensup olduğumuz için bu mese
lenin sureti h:ılli hakkında mulı· 
telif fikiT ve kanaatler ileriye SÜ• 

rülecektir.,, 
- Franaada iflizlik meselesi 

büyük bir gaile teşkil ediyor mu? 
- Fransada bugün 250 bin İf• 

siz amele vardır. Bu rakama ı:ö
re, Fransa bugün belki de bu der
de en az müptela olan bir meınle • 
ket s«yılabilir. Fakat itsizlik bizi 
de tehdit ediyor. Bu sebeple ali İ· 
çin tedbirler ittihaz etmek mec • 
buriyetindeyiz.,, 

lrlanda başmurahhaıı ne diyor? 
Diğer taraftan lrlanda heyeti 

murahhasası reisi ve ayan meclisi 
reisi Mösyö Bennett bize demiştir 
ki : 

- Düblen ve Londra yolile 
memleketinize seyahat etmeni:ı 
tam zamanı olduğu anlatılıyor, 
Burada gayet latif bir hava ile 
kartılattık ... 

Ben tahsan ticari konferansla· 
ra ittirak ederim. Bu defa da lr • 
landa namına dünyaya yarayacak 
fihlrlerimizi söylemek için lstan
bula geldik. 

iktisadi noktai nazardan lrlan
da zirai bir memlekettir. Zirai 
mahsulabmızı satabilmek batiıca 
kaygumuzdur. Mütterimiz lngil • 
teredir. Fakat lngiltere mahsula • 
bmı~an gümrük resmi alıyor, 
bizden lngiliz e9yasma kartı ayni 
teyi yapıyoruz. Şimdiki halde va
ziyet budur. Elbet bir gün gelir1 
bu mesele de halledilir.,, 
lngili:z. murahhcınnın beyanah 

lngiliz murahhaslarmdan Mös· 
yö John Daviı, bize vaki olan be
yanatında lstanbul haldmıdaki 
ihtiaaaabndan bahsederek demif • 
tir ki: 

- Seyahatimiz uzun sürdü. 
Kaleden buraya dört buçuk günde 
geldik. Bu, biraz yava9br. Bu ıe· 
yahati lngiltere itliyen trenlere 
göre iki buçuk günde yaparız. la
tanbul güzel bir tehir. Bugün tc· 
bir dahilinde yaptığımız bir ge • 
zintiden hasıl olan intibaımız fU· 
dur ki lstanbulu ihtiyaca daha uy· 
gun bir hale getirmek için hemen 
yarısını yeniden inta etmek lazım
dır. 

Biz lngilterede meskenlere 
çok ehemmiyet veriyoruz. Eski 
oturulmaz binaları yeniden yap· 
tırıyoruz. iklim teraiti dolayısile 
i&kan meselesi bizde sizden batka 
türlü tecelli ediyor. lngilterenın 
iklimi buradan daha soğuktur. Fa· 
kat bu iklim çalıtma randımanını 
arttırıyor. Diyebilirim ki sizden 
bir i~i bizde çalıtsa, elde edeccfi 
randıman iki misli olacaktır.,, 

lsveç veliabti Gustaf Adolf 
Hz. Yunanistanda 

•••••••• 
Veliaht Hazretleri ve ailesi erkanı on güne 

kadar şehrimizi teşrif edeceklerdir 
ATINA, 21 (Milliyet) - lıveç veli

ahti Gum.f Adolf hazretleri refikası, 

ve *i çocuğu prenses lngrid ve Prenı 

Ratil dün sabah laveı; bandıralı Wa
oeland ıremiııi ile Pire limanına mu~"B

ııalat etmiıler gerek resmi zevat ve ge
rek halk tarafından parlak mera.imle 

kartılamnııtır. Hükumet reisi M. Çal
daris yeliaJıtj Pirede i.atikbal ebnit ve 
Gurtaf Adolf hazretlerine >a&.elec!en 

fimendiler istasyonuna kadar ctizihnit 
piyade ve boıhriye neferlerinclea miinık· 
kep aska- «llDİ selimı ifa etmiıtir. 

D.iğer taraftan Atinada oOmonya.o 
meyc)aiiuncla Reisicümhur M. Zaimiı, 
kabine erki.m Atina beJediye reisi M. 

Koçyaı, beledi meclis azaları, ecnebi 
devletler sefitoleri ve hayli resmi zevat 
miaaılirleri bekliyorlardı. Kendileri bu

rada meıraRmle kartıılanclı. cBüyük Bri· 
tanya> otelinin husuti bir dairesi- gö

türüldü. 
Müteaddit :ziy-ler ve iadei ziya

retlU"den IOlll"ll :reuni misafirler Reiıi

cümhur tarafından kabul eôildiler ve 

öileyio Reiacümhur taralmdan ıe.-ef-

1 • • ··afel..-enne nyaset konağında bır 71IY 

rildi. "k•· 
Misafirler ıerefine aşkam üt!İİ hU ,. 

met tarafından •Büyük Bntan.Y•.' ~u 
!inde .-..smi bir ziyafet verilrnİt"'°" ,ııi· 
ziyafette Reisicümhur M. ~., ı. .,ıil< 
ne eri<im, ineç sefiri, korcliPlocıı 

ve diğer bazı renni zevat bUJJ". ~ 
muılardır. Ziyafeti müteel&ip bir 
kabul yapılmıfbr. ti 

ineç veliahti bupn .M~ııl .,ı.f"' 
abidesine çelenk vaze4ecdı ve .ıı yiil<• 
ftuni bir ziyafet nucektir. Y.rtl' ~ 
sek misafirler asan at.ikayı gö,.,,.elı 
de Olimpİyaya gideceklerdir. ~ 
N avpilon, Dilos ve Mikononİ orıP 
decddenlir. ~ 

lsveç veliahti Navpiliyond•_,~ııt· 
müzesinin resmi küpclım y8P""'"' jjle" 

Bu müze mümtaz bir uarı atilııo "' Ü'" 
buaıu olım lsveç veliahtinin ı•'I'" 
rile vücude ıretirihnittir. ,,ıı 

lsveı; prensleri buraya~ İİll~ 
günü avdet edecekler ve pert~ l .ıt"' 
Seliniğe dönecelııle.- ve oradan da I ' 

bula hareket edecdderclir. 

Japonyada müthiş bir tayfun 
----
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Bir tayfun neticesinde harap olan ıokaktan bir manzara z# 
'(Başı ı inci sahifede) 

1 

harap olmutlur. 96 hlti ö)mÜf• 1,r 
kaıındadır. kiti yaralanmıttır. 8 kiti de )ııJ 

Felaket felaket üstüne tır. 1ı TOKYO, 21. A.A. - Ozakada Ö· 8 yerde yangın çıkmıf, 25 ef r-
len talebelerin sayısının 400 oldu- mıttır• !ıP 
ğu anleHlıDYttır. Yardım ve mua- Oıaka timarhanesini ce:ılt .._',,, b 
venet için buraya askeri kıtaat eön· T' rlı d .,1" 
derilmittir. götürmüştüı·. ıma ane e ıJıf· 

Kigoto'da ankaz albnda bin ta· nan 60 meczup kaybolmutlat ıl~ 
lebe kalmıştır. Bunlardan SOQ ü Tayfun'un devirdiği U) tte

11 ,eı' ' 
derhal kurtıorılmıt isede diğer 500 birisi Tokyo • Şimonseki e1'

5
P ıı.l' 

ünün akibeti meç~uldür. Sahilde idi. 10 vagondan mürekkeP ~J~: ' 
bir çok tehirler cezir yüzünden ekspreste 250 yolcu bu)unu~:ıı#' • 
harap olmuttur. 50 binden fazla e· Ekspres tam bir nehrin üz.er• fıtl' 'ı 
vi sular basmıttır. köprüden geçerken tayfun ~~~ 

Ondan fazla tre nhattan çık· dan devrilmittir. Fakat kÖP_rııe ıııJ' ~ 
mış veya devrilmittir. 100 kiti ka- parmaklıkları nehre dütınesıll 
dar ölmüttür. ni olmuştur. ~ 

Tokyo, Ozaka ve Şimanpseki de· Osaka polisi, suların b~Jıl'' > 
miryolu münakalatı inkrtaa uğra- dan lOO kişinin öldüğünü .; ~e 

aldığını bildirmektedir. 50 e ~ 
mı~ b h su asmıştır. •f' ., 

Saatte 70 mil süratle esen tayfun ''J ., 
evvela Magosaki'ye çapmıt sonra Tokyo'da bulunan haned• p ' 
Ozaka ve Kobe'de büyük zarllrlar va meydanında 5 hangar b";";; ı., 
sahil tehirkrini harap etmittir. muş 20 tayyare tamir edileJlllf ı 

T okyada tayfun'un yalnız kuy- bir tarzda hasarlı uğramıttı~· ııJ 
rugu çarpmı,tır. Zararlar okadar Tayfunun antenlerini de~ıt "I' 
fazla değildir. Nagoya radyo istaıyonund• ıJI 

Vapurlarda kaza ve zararlar az- berat tekrar tesiı edilmittir• . il" ~~ 
dır. Çünkü rasathaneler evvelce KIYOTO, 21. A.A. - pol•')P. it,, 
kendilerini haberdar etmitlerdi. rada ölenlerin sayısının 1~ ~ ~r 't 

ğunu bildirmektedir. 352 ~jfl 
OSAKA. 21. A.A. - Son haber. d _.. 

lere göre yıkılan mekteplerin sa- i surette yaralanmıtlardır• ıJil r 
yı11 47 dir. 225 çocuk ölmüt, 822 Susuzluk Oaaka tehrin teb 
çocuk yaralanmıftu. 3 çocukta mektedil\ pır 
kayipb. Tayfun Oaaka köyünüıJ ' 1 

188 ev tamamen, 260 ev kıımen bunda kaybolmuttur. 

fl l 

Dün Modada icra edilen lstanbul sutopu tampiyon~''te (1 " 
nız Galatasaray ile Beykoz takımları ittirak etmittir. Ve netı~ 
lataıaray takımı bire kartı 10 sayı ile kazanmıştır. 
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Ga!ata~aray 
Feneri yendi 

MiLLiYET CUMARTESi 22 

İstanbul 
EYLÜL 1934 7 

(Başı 1 inci sahıfede) 

Maç, yukarıdaki satırlardan anlaşıla· 
'aih veçhile Fenerbahçe ve Galatasa· 
'"Y takımları arasında oynandı. 

Bu maç, 1932-33 mevsiminde ya· 

'"" kalan ,p:ı maçınm tekran iıli. Ma
çın tafsilatına gir.işmeden evvel idari 

Görütler 

Dükkanları 
Kapatma 
Doğru mudur? 

' Hakkında küçük 
teklifler ... 
(Baıı 1 inci sabilede) 

ayrılmıı olan parçalarda tatbik etti
ii sistemler farklıdır. 

•• teknik bir hataya ipret etmeği lü- 1 

'"'nlu buluyorum: 

(Başı 1 inci sahifede) 

lar gibi bilmem kaçta kapatıl • 
malıdırlar. 

-2-
Tak•im meydatUna gidenler Mak

sim lokantasının yanında iki yeni. a .. 
partıman yapıldığını görmüılerdir. 
Fakat denebilir ki bütün aünyadan 
kalkrruş olan bir garabet burada yer. 
buluyor: iki apartımanın arCl3ında 
lzalmıf olan daracık arsaya bir se
fertası kuruluyor/ 

Her sene y.ı.pılan ıilt maçları, o ..,. 

lleye mal cd:Jeo ve o ıeneye alem olan 
'Por tezahürleridir. Bu "tıılıa:rla 1932 ..,. 
ne.; fili şampiyonluğu maçlannm 1934 
.. nesinde yapılması kadar mantdun:lık 
01ınaz. Böyle biı- ııeye dünya spor ha
Y•lında tesadüf edilmemif!ir ıaıuyoru;m. 
a:r •par yazıcısı oldugum için hem Öğ· 
"'nrnek hem merakmu def~tınek üzere 
hiitiin Avrupa feden.syonlarile beynel
rııile) federasyondan kapalı bir şeklide 
'°l'acağnn. Bakalım oynamnıyan sene
'liıı tnaçlan, başka bir ..,..., oynanıyor 
llıu? 

Bu hataya itaret etmekliğim, dünkü 
"'aç neticesinin hükümıüzioiğiinü idda 
İçin değildir. Mademki futbol heyeti 

'-ıııantıki olsu:ı veya olmaaın-- bu rna
l•n Yaprlmasına karar venniş, futbolcu
lar ve ldüpler için mesele yoktur. 

Maça gelelim: l!<i takım büyük bir 
~alabalık f ı i<nae ve a-1.kıtlar arasm da 
'-Laya çıktı. 

Beıikta,tan Rüıtü Be)'in Jıakemliği 
tltında takımlar ıu f<lki.lde aahaya çık
blar: 

Galatasaray: 
Avni - Osman, Faruk - Bekir, Ni. 

~t, lbrahim - Necdet, Doğan, Ras!h, 
~rl, Danyal. 

Fenerbahçe: 
Bedii - Yapr, Fazıl - Cevat, Se· 

llıilı, Esat - Süleyman, Niyazi, Mu. 
~er, Şaban, Fikret. 

lllı: devre, bu devrede Galatasaraym 
0
Y"'1un yegane golünü yapmtf ohnasına 

'l" 
~.frtıen, hemen hemen mütevazin geç· 

, Fakat Fener hücınn hattında Niya. 
~'ilin sağ iç mevkiincle oynaması sol 
~k F:kreıin hemen hemen biç ~ı al
~"nası Galata111ray müdafaa•mm ip.u 
~aylaştırdığı gibi, bütün Galatasaray. 

tın da Fenerlilerin bir kat kvkinde 
~İıtı .. ") 1 on) ve ener,. ı e ça rymaıı ara oyu .. 
~~ .. biricik, fakat plibiy<it sayısmı ka· 
~dırdı. 

il.inci devrede Fenerbahçenin daha 
~lı bir oyun eöstereeeği ve bu mat· 
~~Yetten kurtulac:ait zannedilebilirıli. 
, <icra ikinci devrede, F eııerbalıçe dörtte 
~ ,ıtisbetinde hikim oynadı ve çok defa 
'""'ataoaray kaleai öniinde tehlikeler 
~Öltatacak vaziyete girdi. Falcat bütün 
•ner muhacimlerinin en gayret iıte-
~n :<amanlarda hareketaiz kalması bu 
'<IOanıı kaçınlmasma sebep oldu. Yal

~~ furaımı da söylemek lamn gelir: 
"" Galatasaray müdafaasında her iki 

't•iını kullanarak büyük bir cesaretle 
0
Ynayan Faruk, ôyi kurtarıtlar yapan 

~ ~Ibaı a bir Galatasaray müdafiinin 
~ di kale•İne gönd.,.-digi sıkı bir ha. 1 

~•Ye mükemmel hlr plonjonla mani 

~n kaleci Avni Fenerin mağlubiyetine 
~ amil oldular. Zaten Galatasaray 

, ~ • 

0

nda da en iyi oynayanlar Farukla 
,,'."'ıi •di. Buna mukabil F enerbalıçe ta. 
~'llıttda da yalnız Cevadı ve bir mik. 

~· da Semihi gördük. iki takımda geri 
) arı 18 oyuncu hiç bir zaman vaaatın 
ı."1.a...sına çJcamadrlar. iki tarafm oyun 
~~lan da, ~iirat ve Galata.arayın ener. 

H ili~ İstisna ediliı-se fazla bir 1'Jur ve tek. 
ı,,ı aöıtennedi. o kadar lô bir Çok kim. l 

•r ~...: ,.._, tak •--.. -~-- · 1 ~ , , __ ,,... ınun ...-.. ....-...,..nebi. 

ı deıı memnun veya -mahzun oldular, 1 
~- oyun tarzından fazla bir :ııevk duy. 

• ""dtlar. ..... 
~. C...latasarayın yeırin<ı rolünü, Fener 
~d~leri biribirine INıkııri:ea Rasih. 
it . tuzel bir pas alan Fazıl iyi bir pla-

ile )'aph. 

Yunan 
tumhurrcisliği 
~ (Başı 1 inci aalıifede) 

~llca.t gazeteler hükumetin böyle 
-( •ııreti halli kabul etıniyeceği. 
~ l'a:zıyorlar. 
Qnan Cumhurreisi uzlaşma 

tavsiye ediyor 
~~1:\Tl_NA, 21 (Milliyet) - l.veç 
\ ~htı 1erefine Reisicümhur ko
\ ~ıı?a yapılan kabul merasimin
~! eıaicümhur M. Zaiınis, Batve
\_. M. Çaldaris, muhalefet lider-

111den Kafandaria ve Papanas
~ l'o ile görü9mü' ve kendilerine 
~tnleket menfaati namına uz. 

tna tavsiye ctmi,tir. -o-
Gümüş paralar 

~Seçilecektir. Bunlar dört maliye mu· 
ı ~aıile beraber Pazar günü Darphane 
~' l>aınga mat' ~aamda toplanarak bi· 

~'.•~eri seçecektir. ~üaaba.kayı .. k~za
ı 11.< eser sahimne biner lira mukafat 

1:ilecektir. Gümüş para~ar içi~ i.;abul 
1•n nÜmune tashih edilmek uzere sa· 

'i- Eminönü, Sultanhamamı, 
Fincancılar, Mahmutpafa, Gala
ta, Usküdar, Kadıköy ve daha 
pek çok yerlerdeki dükkanlar 
zaten oldumolası erken kapar -
lar. Memleketin kurulusundan • 
beri if gidip böyle. G~ kapa, 
deseniz o zaman yaygarayı ba • 
&arlar. 

Ama lstanbulun gene bir ta -
hım yerleri vardır ki ancak saat 
yediden ronra alışveriş ederler. 
Ve onların mü,terileri ancak ye
d iden sonra vakıt, fırsat bulu,, 
dükkanlara gelirler. 

Bazı dükkanlar da vardır ki 
gün on iki saat, içinde oturup 
beklerler ve yalnız yanm saat, 
bir saat bir zaman içinde ne sa
tacaklarsa satarlar. 

Böyleler de haklıdırlar. Bun
lar gerçi bonbon, lıshk üzüm, 
pastırma yağ satmazlar. Satma-z. 
lar ama, evlerine, çoluk çocukla
rına birer lokma ekmek peynİt 
parası kazanıp götürmek için 
kapatıldıkları saatlerde çalışır
lar. 

'i- Kunduracı, marangoz, ter
zi, dökmeci lalan gibi bir kupa 
işçi ve esnaf ta vardır ki gece 
çalışırlar. Gece çalışırlar ama 
zengin olmak, milyone:liğe ka · 
vuşmak,pupa keyif yaıµmıak için 
değil. Yalnız ve yalnız çoluk ço
cuklarına ekmek zeytin parası i
le vergisini namuskarane kaza • 
nıp vermek için. 

Bu çalışkan ve itaatli in:anlar 
çalışırlardı. Y orulurlardı. işle
rinden yorgun çıkınca doğruca 
evlerine giderler istirahat eder . 
let ve çilingir sofrasında keyil 
çatarlardı. 

Fakat şimdi? içki kullananlar 
görüyorlar. Bu esnaf çal(famı • 
yor. Çalışamayınca yorulmuyor. 
Y orulmayınca saatlerce canı sı
kılıyor. Canı sıkılınca meyhane
leri dolduruyor. (Yani sıhhat 
meselesi.) 

Kimileri de dürüst, itaatli ol
dukları halde zoralı hileye sapı
yorlar. Dükkanını kapıyor. Kan 
ter içinde, havasızlıkta, yasak 
kaçakçılığı ederek çalışıyor. 
(Yani sıhhat ve ahlak meselesi.) 

Bunların da bilmem kaça ka
dar açık çalışmakta hakları var
dır. 

Bütün if ve mesele: Vergi ve 
ekmek para11nı kazanabilmekte
dir. 

Bu nokta üzerinde her vatan
daşı, vatandaşça düşünceye da
vet ederim. 

- Sıhhat mesele&İ. 
- Ne sıhhat meselesi? Devlet 

bir hıfzıssıhha kanuna çıkardı. 
Meriyettedir. Orada kalesleıi 
pancurları yasak etmiştir. Şehri 
dolcq, göreceksin ki şehrin bef· 
te kisi.hala kaleslidir. Hem ye· 
nileri bile var. Ônce kafes, son
ra bir lokmalık al1fVerif yasağı. 

Bunları yazdım, söyledim ya. 
Siz gene bütün şu yazdıklarımı, 
söylediklerimi hiçe sayınız. Olur 
ki ben yanlıf düfÜnmüf, saçma. 
söylemif olurum. 

Bunun en doğrusu fUdur: Dük 
kanları kapatma doğru mudur, 
değil mi? 

Bunu hep beraber konuıalım. 
Sonunda hak ve adalet teraziai
nin bir gözüne doğruyu, bir gö -
ziine değili koyup tartalım. Doğ
ru ağar basarsa, yasağı çıkaran
lara tesekkür edelim. Bizleri ko
ııudu J°iye. Doğru olmadığı bas. 
kın çıkarsa, o zaman rica ede • 
lim, artık bu yanlışı düzeltsin di· 
ye. Yanlış hesap Bağdattan bil" 
döndükten sonra neye şuradaki 
Divanyolundan dönmesin? 

ı Anhara da bu memleketin şehri· 
dir. Orada böyle herbiri mÜ•takillen 
İn§aya müsait olmıyan arsalar ha .. 
mur yap,/arak ya herkese hakkına 
göre bir parça verilir, yahut mü.za .. 
yedeye çıkarılarak kim faz.laya alrr
'1a hepsi onun üstünde kalır/ lstan· 
bulun güzel nıanzarasını öldüre.ı 
lacia dar .. aivri faciasıdır. Beledi .. 
yemiz hiç olmazsa plan yapılıncaya 
kadar, bu, çirkin olduğuna asla fÜP· 
he olmıyan emrivakiler' e mani ola
bilir. 

-3-
Herkime yaptırıbnıısa lstanbulda 

bir ilkmektep projesi tesbit edilmiı. 
Bu bina bir kutu, bir kalıp gibi her 
yere oturtuluyor. Rumelihisarının bü
tün dünyayc yerlepnif olan güz.elliği 
sahile yanlama konmuş olan bu bina 
ile tahrip edilmiştir. Hatta san'atkar· 
lar aralanında para toplayıp bu mek
tebi yıkmağa teıebbüs etmeğe bile 
kalkııtılar. 

lstanbul gibi bir fehirde bir ilk· 
mektebin iç tertibatı tesbit olunabi· 
lir. Fakat onun her yere göre, yoku
§« İnİ.fe, düze, sahile, kıra na.zaran 
şekli büsbütün başka olur ve bu ıe· 
lıiller müsabaka ile 6an'athar mi
marlara ( mühen::li• değil) yaptırılır. 
Bu ilkmektep kalıbına bir çare bulun· 
masını vilciyetimizden rica ederiz:. 

-4-
lotanbulun her tarafında büyük 

korular vardır. Bu ağaçlıklan vücu
da getirmif olanlar yalnız kendi ke· 
yiflerine değil, şehrin güzelliğine de 
hizmet etmişleı·dir. Nitekim hüku
met lstanbulda ağaç keseni hususi 
bir cezaya tabi tutmakla bu manz.a
rata,,.n yalnız sahiplerine değil, §eh· 
rin güzelliğine olan nisbetini de tas
dik etmif oldu. 

B:takis biıim lstanbulun her tara
fında korulukları teıvik etmemiz la
zımdır. Halbuki mevcut korulann 
ııahipleri bile, bu aileler fakirleımİf 
olduğundan, verei sebebi ile ya bu 
mükemmel parkları arsalara bölüyor
lar; yahut gizli gizli ağaçlan odun 
olarak .atıyorlar. 

Vilôyetimizden, meclisin bu dev
re.sinde meyvasız ağaçlı konılann a-

' razi vergiainden muafiyeti hakkında 
bir kanun madd<ısi çıkartmasını rica 
~deceğiz. Bir ev muayyen arsa 11e 
bahçe•i ile vergiye tabi olur; fakat 
ev sahibinin bu mikyastan faz.la ola
rak meyuasız ağaçlarla vücuda getir· 
diği korular vergiden affolunur. Bu 
suretle hem bugünkü koruları muha· 
faza etmi1, hem de yeniden korular 
vücuda getirilmesine rclıberlik etmiı 
oluruz. Vergi yükü clmaua, herkes 
ucu.z olan gcnif araziyi alırsa, dev
letin verdiği fidanlarla orayi teıcir 
eder. Bir defa ekilmif olan ağaçlar 
masrafBiz büyüdükleri için sahipleri
ne böyle bir koru bir küçük çiçek 
bahçe•inden daha ucuza da mal olur. 

MEMLEKETTE 

Vilayetlerd~ 
Bel cdiyc seçimi 

-o-

Her tarafta defterler asıldı 
yoklama yapılıyor 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti
miz çevresindeki 12 belediyenin 
nüfus seçme ve seçilme hakkını ha
iz yurtta9 aayısı ve seçilecek azala
rın miktarını bildiriyorum: 

~ ·o. • 
• • 
·~ ~ "' • 
~ ' -. "' :ı: 1 

• .,;; . 
... ..! 
.a : •• s N 

j] 

. ~ 
.? 10 
:::ı .. 
• a .... 
~ i 

Asil Yedek 

Aydın 13500 6894 22 22 
Bozdoğan 4081 2398 14 14 
Karacasu 6181 2146 13 13 
Çine 3333 1710 13 13 
Nazilli 8224 6248 20 20 
Söke 13300 7580 21 21 
Germencik 2314 1533 12 12 
Karapınar 2750 1555 12 12 
Umurlu köyü 2470 1430 6 6 

.Şimdi okızyanlarıma ve bu iş-
le ilişikli olan vatandaşlarıma ı 
soruyorum. Bana açıkça ve et - · 
rallıca söylesinler: 1 
Dükkanları kapatma doğru 

mudur, değil mi? 

Yenipazar 3578 2041 12 12 
Atça 3598 2428 13 13 
Kuyucak 2190 1764 12 12 

Belediye seçimi fırka yoklama
larına devam ediliyor. Bugün Boz
doğan ve Nazilli kazaları yoklama
ları yapılacak, yarın da son olarak 
merkez Aydın yoklaması yapıla -
caktır. 

Aka GONDOZ 

bipler:ne verilmifti. Kalıplan Salı gü
nü ikmal edilecek n çelik kalıpları dö
külmiye baılanacalrtır. Darphane mü. 
dürlüğü şimdiye kadar 15 ton giimüı 

çdik dökmüştür. 
Yeni nikel paraların Üzerlerine bası

lacak tekiller için açılan müsabaka ayın 
on dokuzunda bitıni,tir. Müsabakaya 12 
ıan'atkir ginniı ve Daıı>hane müdürlü· 
ğüne 27 kalıp vermişlerdir. Yarın Güzel 
Sanatlar Akademisinde bir toplantı ya
pılarak jüri heyetine girecek bet san'at• 

Vilayetin her yerinde intihaba 
1 O tet~ inievvelde baflanacak ve bir 
günde bitirilecektir. 

12 belediyenin 12 sinde de def
terler askıya asılmıttır. Eylülün 20 
sine kadar 12 belediyede de askılar 
inmit bulunacaktır. 

Manifaturacı dOkkanında 
hırsızlar 

ERZiNCAN, (Milliyet) - Er • 

26 Eylül DİL Bayramı Münasebetile 
Malatya meb'uıu Dr. Hilmi ve K. d' Alpino Kapuçelli Beyler tarafından yazılan 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 
Plaklarında zaptolundu 

İngilterenin en maruf Askeri Ban
dosu tarafından tespit edilmıştır . 

AX 1934 

l> NİŞAN TAŞINDA~ 

ve NEHARi KIZ ve ERKEK 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski huıusi mektebidir ve reaml mekteplere muadil olduiu taadik edilmiştır. 
Ana, ilk, Orta ve Liıe kısır;ları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye mektepleri Cemiyetiniı:ı ] idaresi altında manevi bir şıbsiyettir. · 
Talebesinin talim ve terbiyesiae kıskançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyet! ile ispat etmiştir. 

Lıteyen talebe velilerine mektep tarifnameıi gönderilir, 
l ,i<e Ye orta kısım mezuniyet ikmal imtibanlarına l },;y.ulde ve sınıf ikmal ımtıh:ınlanna 22 Eylt\lde mektepte ho .. nacaktır 

ve kayıt için hergüa mektebe miirıcıat edi!ebi:ir. Telefon: 44039 [5619] • 

Hilaliahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer anbarında, Lastik kaynak ve tene
keci kordon makineleri, demir destere, pılanya, torna, zımpara 
lafı, makkap, tezgahları vesaire 23 - Kapalı ve açık voksol 
marka binek otomobil ve kamyonetleri ve ayrıca motörleri 24 -
Pres, torna, fent destere, makkap, zımpara lafı tezgahlan ve 
transmisyon milleri 25 - Demir variller, eski sistem Ford oto
mobilleri ve binek karoserileri vesaire 27 Eylül 934 tarihlerinde 
satılacağından taliplerin müracaatları. (2714) 

Ankaz satışı 
Tayyare Cemiyeti fstanbul Vilayeti şubesinden 

1 

Laleli Aparhnanlan arkasında Cemiyetin mali bulunan · 
Çukurçeşme hamamı ankazı pazarlık suretiyle satılacaktır. 
~alip ola.t.ılarm (900) lira bedeli muhammen üzerinden yüz
ce yedi buçuk teminatı muvakkate ile beraber T eşrinievvelin 
Jçüncü ~rşamba günü saat (10) da Cağaloğlundaki Su· 

bemiz Merkezine müracaatları. (5799) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap 
11 Parça 

M. 
FS 

N. 
22833 

K. G. 
1010 500 

Cinsi Eşya 
Demir Baskül aksamı 

l s 

2 
4 -13 

22833 

14 

347 00 .. ,, ve aksamı 

" J 
" 

HS 

" 
5096 
5095 

43 500 ipekli pamuklu peluş 
29 500 ipekli pamuklu peluş 
12 000 Boyalı Demir çıkrık 

Yukarda yazılı dört kalem mal artırma ile 24-9-934 pa
zartesi giinü saat 14 de satılacağından isteklilerin o gÜn lı· 
tanbul ithalat Gümrüğünde 6 numaralı Satış Anbarmda ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. (5239) 

zincanın muteber tüccarından bu
lunan Köycüzade Salih Efendinin 
manifatura mağazasına gece dam
dan giren hırsızlar kasayı açmağa 

çalışmıtlaraa da muvaffak olamamıt 
lar, yalnız camekanda bulunan 100 
lira kıymetini mütecaviz altın yü
zülc, mecidiye ve lira alarak acele 
kaçmışlardır. Camekanda daha 
kıymetli efya. da varm•t· Hınızlar 
bulunaınamıttır. 

Oç şaki itlAf edildi 
ERZiNCAN, (Milliyet) - Kiğı

nin T ercnn köyü bayvanatmı sü
ren 15 kişilik bir etki ya çetesi Acı
elmadağında jandarmalarla müsa· 
deme etmi,, neticede efkıyadan üç 
kiti maktul ve bir kiti ağır yaralı 
dütmü~tür. Diğerleri kaçmıştır. 

Müfrezeden lama.il çavuf ıağ o
muzundan yar.alanmıt ve Erzincan 
memleket hastanesine kaldırılmış· 
tır. 

Uşakta yani mekteplere ihtiyaç 
var 

UŞAK, (Milliyet) - Nahiyeler
le beraber 100 bin nüfusa yakın ka
za.mızın en biiyük ihtiyaçlarından 
birisi mektep meselesidir. 

Bu 9edit ihtiyaç gün geçtikçe yok 
suzluğunu (;Östermekte olduğun-

dan tekrala.maya mecbur oldum. 
Kazamızda canlı bir maarif ha

yatı olup be9 ilkmektep va.rdır.Mev 
cut ihtiyaca beş ilkmektep kafi 
gelmemektedir. Bu mekteplerden 
her sene 100 - 150 talebe mezun ol
maktaclrr. Şehrimizde mevcut orta. 
mektep mezunları da vaziyeti mali 
yeleri dolayısile diğer yüksek mek
teplere gidemiyerek tahsilsiz kal
maktadır. 

Vekaletin; 933. 934 senesi için
de kazaaıızda 2 · 3 ilk ve bir lise 
açması Utak gençliğinin en mühim 
arzusu yerine getirilmit olacaktır. 
Çocuk velileri akın akın mektep 
başmualimlerine müracaat etmek
tedir. Bu sene bu tedit ihtiyaç te
min edilmediği takdirde bir çok 
yavrucağız açıkta kalacaktır. 

M. Kemalpaşa ~anayırı 
M.KEMALPAŞA, (Milliyet) -

Burada her sene yapılması mutat 
olan panayır 1 Eylül cumartesi gü· 
nü açılmış ve bir hafta devam ettik· 
ten sonra kapatılmıftır. 

Evvelce yalnız hayvan alış veriti 
yapılmakta iken son senelerde kun
duracılar, manifaturacılar, terzi
ler, çömlekçiler ve daha bazı eınaf 
ta panayıra ittirak etmeğe başla
:nışlardır. 

Açıldığı ilk gün bu seneki pana· 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : K::raköy Köprüba,ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado ·--m> Han. Tel 227·10 ---ili 
KARADENİZ 

Cumartesi postası 
ERZURUM vapuru 22 Eylül 
CUMARTESi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak gidişte 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire. 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa, ve Onye'ye uğ
rayacaktır. (5900) 6285 ------
Ayvalık Sür'at 

yolu 
MERSİN vapuru 22 Eylül 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne
cektir. (5954) 

Mersin yolu 
ANAF ARTA vapuru 23 Ey
lül PAZAR 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişle Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet· 
biye, Kalkan, Ka,, Finike, An
talya., Alanya., Mersin' e. Dö
nütte bunlara. ilaveten Taşucu, 
Anamur, Ku,adası, Gelibo.:U'ya 
uğrayacaktır. (5955) 

----~~--------ZA YI - 4814 sic>I numaralı şo.ör <.1· 
liyetnamemi zayi ettim. Yenisini çıkara· 
cağmıdan eskisinin hükmü yoktur. 
(2734) Va.il 

•1111111111 ................. ilm~ 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calatasarayda Kanzi.ık eczahanesi 
karımnda Sahne sokağında 3 n uma

rah aparlmıanda 1 numara. 

56). 

yırın evvelkilerden daha çok rağ
bete mazhar olacağı görülmüt ise 
de biraz yağmur yağması dolayısİ· 
!e kalabalık azalmıf ve bu yüzden 
belediye, ihtisap resmi olarak tah
min edildiği kadar varidat tem:n 
edememittir. 

Panayırın sonu cuma günü genç· 
ler birliği kulübü idaresinde at ko
~uları, pehlivan gÜrefleri ve futbol 
maçı yapılını~tır. 

Sivaslı bir tetkik sayahatı 
SIV AS, (Milliyet) - İstanbul 

Tıp fakültesi hıfzıssıhha mütehas
sısı M. Hiar ile döçent doktor Mu
hilli Ali beyler 'ehrimize ge!misler
dir. Kendierine nümune hastahane
si sertabibi Naci, sıhhiye müdürü İs 
mail beyler refakat ederek Sivasın 
kaplıcalarını, hartahanelerini gez
dirmiftir. Misafirler Samauna hare
ket etmitlerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bllfka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar fstanbul 
Divanyolu No. ll8. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Seylerbeyi 48 
5605 



KUV 
Zaafı umumi, kanıırlık 'H kemik hastalıklarına tifai tesirleri ~oktur. Çocuklar, gençler genç kızlar ve ihtiyarlar her yııta lıfmal edebilirler. 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

690 lira bedeli keşifli lst,anbul ve Galata Gümrükleri 
1 

manifesto kalemleri için yaptırılacak 6 dolap ile keza yap
tırılacak 6 masa olbaptaki keşif defter ve resimleri mucibin
ce münakasa ve ihalat kanun unun 18 inci maddesinin A fık
rasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacağından talip olanların 
Eylülün yirmi dokuzuncu cumartesi gÜnÜ saat 14 de Istan
bul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Satınalma komisyonu
na müracaatları. (5529) 5958 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazarlığı 

25-9-934 tarihine müsadif salı gi.inü saat 16 da Vekalet Mal
zeme Müdürlüğff makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evvelki ilanlarda 
yazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (5836) 6211 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dairesi 
mefruşatının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müsbet 
netice elde edilemediğinJc.>n mefruşat mıktarında yapılan ha 
:.ı:ı tadilat üzerine bu ihtiya'.; iç İn yeniden münakasa yapıla
caktır. Eksiltme zamanı Eylülün Otuzuncu Pazar günü saat 
on beştir·. Evvelce resim ve plan alanların değişikliği anla
mak ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jan
darma Umum Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne müra-
caatları.· (5683) 6065 

Ankara Ziraat Müdürlüğünden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri ne dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 - Eylül - 934 Pazartesi günü saat 15 de ihale e
dilmek üzere kapalı zarf usuliy le münakasaya konulmuştur. 
Şartnameyi görmek isteyen ta tiplerin Ankara, istanbul, Es • 
kişehir, Bursa, Konya Ziraat Müdürlüklerine Adapazarı, İne
göl Ziraat memurluklarına mü racaat etmeleri ilan olunur. 

(5495) 5979 

Nafıa Vekaletinden:. 
Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz Mobil

yası münakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsa
Jif salı günü saat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü maka
mında yapılacaktır. Şar•namelerdc hiç bir tadilat yapılmadı
ğından taliplerin evvelki ılanlarda yazılı vesaikle müracaatla-
rı lazımdır. (5837) s212 

Selimiyede: Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Cins ve miktarı aşağıda yazılı 4 kalem Erzakm hizala
nnda gösterilen günlerde aleni münakasa usulile ihaleleri ya
pılacaktır. istekliler yazılı günlerde muvakkat teminatlarile 
birlikte Selimiyede Fırka Sat malma Komisyonuna müra
caatları lazımdır. (5712) 

ihale Tarihi Saati 
Cumartesi 5-10-934 14 .. 
Pazar .. 

5-10-934 14 
6-10-934 14 
6-10-934 14 

11000 
19800 
23000 
11000 

Mercimek 
Pirinç 
Kuru Fasulye 
Nohut. 

6129 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Haydarpaşa - Ankara hattı 194,868 kilo metresinde ve 

Sakarya nehiri üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün ye· 
nidı:n inşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teş• 
rin 934 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada idare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde 25 şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

6122 

3 adet musaaf tesirli lng iliz makasiyle 2 adet basit sol 
makasın münakasası 31 birinci te~rin 934 çarşamba gunu 
saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa vezn elerinde Onar liraya satılan şart 

namelerde yazılıdır. (5709) 6123 

Nafıa Vekaletinden: 
Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve İstasyonları

nın her hangi birisinde istif edilmiş bir halde ve t,ım vagon 
olarak muhammen bedeli (1750) lira olan 25>25/250 

, eb'adında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Pazarlık 27-9-934 perşembe günü saat 15 
te Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin 
ticaret odası Vesikası ve (175) liralık muvakkat teminatJarı· 

llm Merkez muhasebeciliğine yatırdığına dair makbuz veya Ban 
ka mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri malzeme Mü-
dürlüğünden meccanen alabilirler. (5838) 6213 

lstanbul Milli EmlAk müdürlüğünden: 
Ba1mumucu Çiftliği müştemilatından Mecidiye köyünde Bü-

' yükdere caddesi üzerinde 947 /1 harita No. lu 852,50 metre 
murabbaı arsa beher metre murabbaı Seksen kuruş bedel üze
rinden açık arttırma usuliyle sa~ılacaktır. isteklilerin 30-9-
934 pazar günü saat 14 de 55 lira pey _akçeleriyl! müracaat· 
ları. (5574) 

ı, _____________________ ı_s_ta_n_b_u_ı __ H __ ar_i_ci __ A __ sk_e_r_i_K __ ıt_a_a_t __ iı_an_ı_a_r_ı. ______________________ ~ 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevat hizalarında göste
rilen tarih ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün münaka· 
saya İştirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatten ev
vel teminat akçeleri ile birlikte Edremit Askeri Alım Satım 
Komisyonuna müracaatlan. (254) (5775) 

1lan Neresi için 
Tarihleri Cinsi Miktarı alınacağı ihale günü Saat 

15-10-934 14 
15-10-934 15 
15-10-934 15.30 
15-10-934 16 

20-9-934 Kuru ot 300.000 Edremit 
27 -9-934 Arpa 250.000 Edremit 
4-10-934 Arpa 160.000 Ayvalık 
11-10-934 K. Soğan 8.000 Edremit 

6135 

* * " 
Konyadaki kıtaat ve müesse Açık münakasası 16-9-934 

sat için 250 ton kok kömürü tarihinde yapılan 120 ton fu
kapalı zarf usulile münakasa- run odununa talip çıkmadığın
ya konulmuştur. 1-10-934 pa- dan pazarlığa konmuştur. Gü
zartesi günü saat 14 de ihale nü 26-9-934 çarşamba saat 
edile~ektir. Ş8:rtnames~.ni gör-, 16,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
mek ısteyenlerın her gun An- öğrenmek isteyenlerin her gün 
kara ve İstanbul Levazım <1e pazarlığa İştirak edecekle
A~irliklerine ve Koı_ıyada Ko- rin teminatlariyle belli gün ve 
mısyonull'!uza ve talip olaca~ saatte Çorludaki komisyonu
larm vakt~nden evve! 845 lı- muza müracaatları. (279) 
ralık temınat ve teklif mek- (5930) 6274 
tupları ile Komisyona müra- * * • 
caatları. (214) (5548) Tekirdağ kıt'atı için 12,000 

• • • 
5948 kilo koyun etine kapalı zarfla 

münakasasında verilen fiat pa 
halı görüldüğünden 29-9-934 
cumartesi gÜnÜ pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li gün ve saatte T ekirdağında 
satmalma komisyonuna mü-

Müstahkem Fırkanın Ezi
ne, Geyikli ve Kirazlıdaki kı
talarile hastanesinin ihtiyacı 
olan (3,355,000) kilo Odun 
kapalı zarf usulile 29-9-934 
cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi İcra edileceğinden ta 
liplerin yüzde yedi buçuk nis
betinde teminatı muvakkate
lerile birlikte Fırka Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(211) (5550) 5949 

• • • 
Kolordu kıtaatı ihtiyacı İ· 

çin (800) bin kilo meşe odu 
nun 2 Teşrinievvel 934 salı 
günü saat 15 de kapah zarfla 
jndirilmesi yapılacaktır. istek 
liler ' günündeki saatten evvel 
teminatlarile birlikte te~fi 
mektuplarının getirmeleri ve. 
ya göndermeleri, (200) 
(5555) 5950 . ,, . 

Erzakm cinsi Miktan 
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-

zılı mevat ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile Edremİtte Askeri Satı
nalma Komisyonunca müba • 
yaa edileceğinden talip olanla· 
rm şeraiti öğrenmek üzere her 
gün teminatı muvakkate ve 
teklifnamelerile birlikte ihale 
günü olan 14 - 10 - 934 Pazar 
günü saat 1 O dan evvel Edre -
mitte komisyonda hazır bulun .. 
maları. (220) (5597) 

5974 
* • • 

Samsun Garnizonunda bu 
lunan ve bulundurulacak olan 
kıt'at ve müessesatın ihtiyacı 
olan 360 bin kilo unu kapalı 
olarak münaki' saya konulmuş 
tur. ihalesi 30-0-934 pazar gü 
nü saat 14 tedi~. Teminatı mu· 
vakkatesi 243C liradır. Talip· 
lerin şeraiti öğrenmek ilzere 
her gün ve münakaaaya iştirak 
edeceklerin muayyen gün ve 
aaatte komisyona müracaatla· 
rı. (241) (5734) 6089 

* * * 
Açık münakasası 16-9-934 

tarihinde yapılan tuvenan kö· 
mürüne talip çıkmadığmdan 
pazarlığa konmuştur. Paza~
lık günü 26-9-934 çar§amba 
gÜnil saat 15,30 dadır. Evsaf 
ve şartlarını görmek isteyen· 
lerin her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin teminatlariyle 

birlikte belli gün ve saatte Çor
ludaki komisyonumuza müra· 

, ~aatları. ,(232) ,(5927) 
6273 

racaatları. (243) (5735) · 
6090 

* * • 
Fırkanın Bayramiç Ezine 

Kirazlı Ayvacık ve Keyiklide 
bulunan kıtaalarının ihtiyacı 
olan aşağıda cinsleri yazılı me
vadduı kapalı zarf usulile 
10-10-934 çarşamba gunu 
saat on beşte ihaleleri icra e· 
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakka
telerile birlikte müracaatları. 
(251) (5772) 

Kilosu ' 
196,000 Pirinç 
382,000 Bulgur 

56,000 Gaz 

••• 
6132 

Tekirdağ kıt'abnın 16,000 
kilo Nohut ve 10,000 kilo da 
çorbalık pirinç 9-9-934 tarİ· 
hinde yapılan açık münakasa
da talipler tarafından teklif 
Kolordu kumandanlığınca pa 
halı görüldüğünden ihale 
müddeti bir hafta temdit e
dilmiştir. ihale günü 26-9-934 
saat 10 dadır. vsaf şeraitini 
görmek İsteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak etmek 
isteyenlerin belli gÜn ve aaat· 
te Tekirdağ Fırka satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(233) (5926) 6272 

* * * Ordu Sıhhi ihtiyacı içiiı 
( 448) adet oksijen koklatma 
(60) adet oksijen doldurma ci
hazları ile teferruatı ve (538) 
adet oksi_ic.n bombalar kapalr 
:ı:arf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 25-9-934 salı gunu 
saat 14 de icra edilecektir. Ta
lipler evsaf şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup 
larile birlikte Ankara M. M. 
V. Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (165) (5325) 

5757 

Manisadaki kıtaat hayvana 
tının senelik ihtiyacı olan 
251,800 kilo kuru Ot kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. Münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 16 da ic
ra edilecektir. Şartnamesini 
görmek İsteyenlerin cumarte
si ve çar§amba giinleri zeval
den sonra münakasaya iştirak 
edeceklerin yevmi mezkiirda 
ve muayY:en saatte Manisada-

ki Askeri Satınalma Komis- 22 - 9 - 934 Cumartesi günü sa 
yonuna müracaatları. (164) at 15 te ihalesi icra edileceğin· 

(5327) 5758 den taliplerin yüzde yedi bu • 
" "' " çuk nisbetinde teminatı mu • 

Fırkanın Bayramiç Ezine ve vakkatelerile birlikte Bayra • 
Kirazhda bulunan Kıt'aları i - miçte Satınalma Komisyonuna 
çin 219,000 kilo Arpa kapalı gelmeleri. (169) (5366) 
zarf usulile 22 - 9 - 934 Cumar 5791 
tesi günü saat on beşte ihalesi • • • 
icra edileceğinden taliplerin Çorludaki kıtaat ve müesse· 
yüzde yedi buçuk nisbetinde sat ihtiyacı için kapalı zarfla 
teminatı muvakkatelerile bir- Yüz Kırk dokuz Bin kilo Un /!>::

1 likte gelmeleri ve verecekleri lınacaktır. ihale günü 24 Eylu 
Arpanın şerait ve evsafını an- 934 Pazartesi günü saat oJJ 
lamak için her gün Bayramiçte beş otuzdadır. isteyenlerin h.~r 
Satmalma Komisyonuna mü - Jl 
racaatları. ( 175) (5357) gün ve talip olanların belli gU1• 

5781 ve saatten evvel teminat ve te" 
~' * " lif mektuplarile Çorludaki J{o• 

Ezine Garnizonunda bulu - misyonumuza müracaatları. 
nan Topçu Alayının ihtiyacı O· (184) (5368) 5792 

lan 300,000 kilo Saman kapa- * * * 
lı zarf usulile 22 - 9 - 934 Cu • Çorludaki kıtaat ihtiyacı} • 
martesi günü saat on beşte j çin kapalı zarfla 33000 kil~ 
halesi icra edileceğinden talip- Makarna alınacaktır. ihale~· 
)erin % 7 ,5 teminatı muvakka- nü 24 - Eylül - 934 Pazarte&I 
telerile birlikte Bayramiç Satı- günü saat 15 tedir. Evsaf ~e 
nalma Komisyonuna gelmele- şartlannı görmek isteyenler~~ 

her gün ve taliplerin belli giiJ1 
ve saatten evvel teminat ve te" 
lifatlarile Çorludaki Komisyo· 
numuza müracaatları. 

. 
rı. 

(176) (5358) 5782 . ,,. . 
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 
• • • 

Bayramiç Topçu Alayının 
ihtiyacı olan 350,000 kilo Sa • 
man kapalı zarf usulile 22 - 9 -
934 Cumartesi günü saat on 
beşte ihalesi icra edileceğinden 
taliplerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminatı muvakka
telerile birlikte Bayramiç Sa • 
tmalma Komisyonuna gelme-
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 İcra edile
ceğinden taliplerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminatı mu
vakkatelerile birlikte Bayra • 
miçte Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (172) (5362) 

5787 
• * * 

(182) (5370) 5793 
~ * ~ 

Fırkanın Bayramıç ve AY 
vacıktaki kıt'atmın ihtiyacı 
olan (15,000) kilo sade yağı 
kapalı zarf usuliyle 27 -9-934 
perıembe giinü saat 15 te iha• 
lesi icra edileceğinden talip· 
lerin yüzde yedi buçuk nisbe; 
tinde teminatı muvakkatelerıY 
le birlikte Fırka Satınalma ko• 
misyonun müracaatları. (207J 

,(5544), 5940 . 
"' * * 

Fırka kıtaatmm ihtiyacı o• 
)an aşağıda cins ve miktarları 
yazılı mevaddm kapalı zarf '~~ 
aulile 29-9-934 cumartesi gıı• 
nü saat on beşte ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde temina• 
tı muvakkatelerile birlikte Fır• 
ka Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (208) .(5543) . 
Kilosu 
24,000 sade Ezine, Geyikli ve 

kirazlı kıt'alarma 
3051000 Odun Bayramiç, Af• 

vacık kıt'alarma. 
5947 

"" . . 
'Açık münakaaası 16-9-934 

tarihinde yapılan 200 kilo ça• 
ya talip çıkmadığından pa~ 
zarlığa konmuştur. Pazarlılt,,, 
günü 26-9-934 çarşamba güıı~ 

Bayramiçte bulunan Topçu saat 16 dadır. Evsaf ve şeraİ• 
alayının ihtiyacı olan 300.000 tini öğrenmek isteyenleriıı 
kilo Kuru ot kapalı zarf usuli- her gün ve pazarlıgv a iştirak 
le 22 - 9 934 tarih ve Cumarte· 

edeceklerin belli gÜn ve saatte 
si günü saat on beşte ihalesi ic- teminatlarile beraber Çorlu· 
ra edileceğinden taliplerin 

daki Komisyonumuza müra· yüzde yedi buçuk nisbetinde ) 
teminatı muvakkatelerile Bay- rc~a~a-tl_a_rı_. _<_2_1_8_> ___ <_5_9_3_1-ı_ 
ramiçte Satınalma Komisyo - İstanbul kumandanlığı sa • 
nuna gelmeleri. (171) (5363) tmalma komisyonu ilanları~ 

5788 , 
• • • lstanbul Kumandanlığına ba&' 

Fırkanın Bayramiç Ezine ve lı kıtaatı ihtiyacı İçin 60 ton1ııtı Kirazlıda bulunan kıt'alarının kapalı zarfla alınacaktır. : 
ihtiyacı olan 200.000 kilo Sa- halesi 29-9-934 cumartesi 
man 22-9-934 Cumartesi gÜ. günü saat 15 dedir. TaliplerİJS 
nü saat on beşte ihalesi icra e- nümune ve şartnameyi gör• 
dileceğinden taliplerin yüzde mek üzereher gün ve müııa" 
yedi buçuk nisbetinde teminatı kasaya İştirak için de o gÜJ1 
muvakkatelerile birlikte Bay - ve vaktinde teklif ve teminıtt 
ramiçte Satınalma Komisyo - mektuplarile Fındıklı'da ı•• 
nuna gelmeleri. (168) (5364) tanbul Kumandanlığı Sat.ııı•t 

5789 alma Komisyonuna mürac:aı"'> 
• • " )arı. (104) (551 

0 Ezinede bulunan Topçu ala- · 691 
ymın ihtiyacı olan 250.000 ki- "" * t 
lo Kuru Ot kapalı zarf usulile 1. F. Kıt'atı hayvanatı ;Jı•. 
22 - 9 - 934 Cumartesi günü sa tiyacı için 341 ton samana ta. 
at on beşte ihalesi icra edilece- lip çıkmadığından bu defa P"'. 
ğinden taliplerin yüzde yedi za:rlıkla satın alınacaktır. l~~ 
buçuk nisbetinde teminatı mu- lesi 23 Eylül 934 pazar gilni.lt• 
vakkatelerile birlikte Bayra. saat 16 dadır. Taliplerin şıt~.,, 
miçte Satınalma Komisyonuna namesini görmek üzere her gıı 
gelmeleri. (170) (5365) ve teminatlariyle zamanın:6• 

5190 dan evvel Fındıklıda ki korJll 
yonda hazır bulunmaları. o4 

(126) (5856) 62,,, ... * * * Kirazlı, Bayramiç, Ayvacık, 
Ezine ve Geyiklide ki kıt'atı -
nın ihtiyacı olan 250,000 kilo 
Kuru Otun kapalı zarf usulile 

__ " .............................................. . 
Ne,riyatı idare eden : 
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