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Adliye Vekili dün Adliyeyi 
ziyaret ettj. Muhtelif Adliye 
işleri etrafında hakimlerin fi
kir ve mütalaalarını sordu. 

F'lATl 5 KURUŞTUR. 

Parlamentolar 
Birliği konferansı 

' 
. lıtanbul, ehemmiyetli bir beynel

llıilel konferanaa sahne olmak terefile 
~hidir. Parlamentolar Birliği kon• 
il il bu sene ıehrimizde toplanıyor. 
J.'; konferansa jttirik edecek olan aza. 

birkaç gündenberi lstanbula gel-
ltıtlıte ve Türk gTUpuna mensup arka- · 
~ları tarafından amüniyetle kartı· 
b" maktadır. Yarın Yıldız urayınm 
b Ufiik ıalonunda müzakerelerine bat· 
~atak olan Parlamentolar Bôrliği, bü-
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Arnavut:uğun Paris sefi,ri 
Romada 1\.1. Mussolini ile gö
rüşmüş ve neticede iki mem
leket anlaşmıştır. 

Tel: { Müdür: 24318, Yuı itleri müdüril. ı 24319. 
idare •• Matbaa ı 24310. 

~uk beynelmilel tqekküllerin bmnci•i
c::e Lilhey ıulh mahkemah~si, Mileki' !ebtl.er 
~uyeti ve diğer bu m ıyett ır-

lolt teıekküllere menı'e ohnuıtur. 
Parlamentolar konleran11na İf lirlik lpn 'ilün gelea marahlıcidardanl Fran11z, 'Japon ve 'Macar muralıhcuı heyetleri Sirkeci ıimendiler istasyonunda 

L. Birliğin faaliyeti, harpten evvel ve 
~en sonra olmak üzere iki devre
h ayrılıyor. Jlk müeaaiıler, demok• 
~~ esaslarına dayanan devlet icleresi· 
ili ilk kuran lnpiz ve Fransızlar ara
•1•dan çrkıruıtı. Harbi umumi . batla: 
~-~':"Ya kadar diğer AY1'11P" milletlen 
P"' birliğe ittirik etmeie batlayarak 
"liınentolar Birliii konferanH dün

)'lılııı muhtelif memleketlerinde müte
~en ve muntazaman jçtimalarını ak
iıı, 'ıtir. Birliğin kırk ıeneyi ııeçen 

teıekkülü zamanındanberi, sulbper
~llt!lJc aleminde isünleri ve eserleri çok 
~~k nam ve mevki tutmuf olan Fre· 
..... ':ek Pa11y, Kont. Aponiyi ve saire 
i_,"" Avrupaca manil olan zevat aza-

.1 arasında bulunmuıtur. Harbi umu
llııy~ kadar gittikçe kuvvetlenen ve 
ttı.;fleyen Parlamentolar Birliği 1914 
~·••İnden evvel faaliyetini gjzli dip
~ıiyi kaldırmak, milletlerin mukad-

. atını diplomatların elinden alarak 
~ilet miimessillerine idare ettirmek ve 
.,~elmilel temaslarla ıulbu temin et
~ no.kta11na teksif etmiıti • 

._, .. lfarbi umumi hailesi beynelmHel 
dt Utıaıeb~lerm heyeti '?ecmu~11m bir
ı..ı" her~iı merç eden bır mahiyet kes· 
~tiği gibi, bu hercümerç içjnde par• 
!,. ento müeueselİ de hayli unılmıı· 
ı.; ' lfarbin doğurduğu anarti içlııde 
~Sol. milletler parlamentoyu bir ta • 

111 a bırakarak ııiyui ve iktisadi kur • 
~tlaruu baıka ıiyaıi ıjıtemlerde a• 
lıi •ılardır. Bugün pa.dimento ıiıtemi 
Ilı ',Sok memleketi de rağbetten düt-
lo 0ıtür. Bazı me leketler parlamen· 
~ büsbütün ilga etmitler, bazı mem· 
~ tler iıe bayii deAitrirmitlerdir. Par
)_, ento siıtemindeki bu buhran, bazı· 
~ 'Ilın iddia ettiği gibi geçici bir va
ti Yet ınidir, yokıa daha mütekiimil bir 
._,Yaıet ıiıteminm kUTUluıuna yer yap
ı..ı,~ için eski ıiıtemin yıkıhıma mı 
lo ıt oluyoruz? Bunu bize zaman göı
lti'•cektir. Her halde ıu muhakkaktır 
d Parlamentoların bazı memleketler • 
~ jtibardan düımeıine rağmen, on 
\Jı. lenedenberi demokrasiye doğru ve 
'-ı. hükümetine doğru ileri yürüyiiı 
lıı dunnamııtır. Demokrasi mefhu-
~ llıı11 aıikir surette reddeden memle-
'' tl~de bile harpten evvelki ~la-
'11 ~•betle bugün balk idaresme doğ-

bır ilerileyif vardır. 
ı0 l'lll'liimentolar Birliğinin harpten 
oı~.ıq udemelerden azıcık müteeujr 
~ Uru inkar kabul etmiyen bir haki. 
._:. olmakla beraber, her halde demok· 
~ fikrini yerlettirınek, milletlerin 
'• •e kamil bjr ıurette hakin jıtikJal 
llıe ~beıtiıinj tannnak ve müdafaa et
ti~ lı, nıilletlerin huıuıi ve dahjli iıle-
1.i be lcarıımaktan tevakki eylemek ıri· 
'• Ynelmilel anhıımalan arttırmağa 
~ 1>11 nevi faaliyet içjnde bir takan 
_., -.ı. miisademe ve müıaraaları me
lli Ylll'dım edici prensiplerle faaliyeti-

"'tbrmağa muvaffak olmuttur. 
~d plll'lamentolar Birliği teıekkülünün 
~lerile Milletler Cemiyeti teflrila • 
~ &'ayeleri araımda bir abenk var· 
ıı. •e Parlamentolar Birliği teıekkülü
'~ dahil olan gTUp azalarından ekıeri
~ Milletler Cemiyetine murahhas 
~.~ lll'ı da iki teıekkiil arasındaki a• 

~· delalet eder. 
"ı Pıt atlamentolar Birliğine Büyük Mil
~caı:•liıimiz birk~ ıene evveline kadar 
"li. lı.; ınütahit ııfatile ittir&.k etmekte 
~Ül .. lenedenbericlir ki biz de bu te-
1-tllllı lln reımen azası bulunuyoruz. 
!'ılf!Çılılc fırkamızın en ehemmiyetli 

Parlamentolar konferansı yarın meclisi Reisicumhur Hz. Ankarada 

Reisimizin bir nutku ile Yıldızda açılıyor ......-----=---=---.....__,.,,...-

Dün de mulıtelif memleketlerden muralılıaslar geldiler~ 
Muhtelif komisyonlar bugün faaliyete 
geçecek, konferans filen işe başlıyacak 

• mitler ve Türk gnıpu• 
na mensup zevat ta• 
rafından karıılanmıf • 
!ardır. Diğer" murah
hular da bugin gele· 
ceklerclir • 
Türk grupunun diinkii 

toplantıu 

Parlamentolar konferansında Tiirk grupu dünkü 

Türk gnıpu dün 
Yıldız aarayında içti· 
ma etmiıtir. Bu toplan. 
tıda komiıyonla.ra AY• 
rılacak murahhaslar 
intihap edilmjıtir. Bun· 
dan bafka. konferan .. 
ta mevzuu bahsolacak 
meıeleler etrafında gö. toplantı l!&nasında 

Yann Yıldız uraymda açılacak o· ı 
lan beynelmilel parliimentolar konfe
ransına iıtirak edecek murahhaslar • 
dan bir kmru daha dün ıehrimize gel-

rüıülmüı ve bu meyanda Mmr he
yeti murahhasa11run, Mısırda kap;. 
tülaayonlarm lağvı hakkında yapa • 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

İstanbul yeni umumi mec-! 
lis namzetleri belli oldu 

Yeni mecliste sekiz kadın var 
Neşredilen listede yedek ve aıli aza tefrik 

değildir. Bunları halk seçecektir 
edilmiı 

Evvelki ıün Adalar ve Kartalda, dün 
ele Bakırköy fırka kaza merkezlerinde, 
fırka y1!4<lama talimatnamesi mucibince 
belediye intiha,> yoldamalan yapılmıt ve 
meclis aza namzetleri teabit edilmittir. 
Şehir medjs.i aza namzetlerini bugün 
neırediyoruz: 

İntihap defterlerine itiraz hakkı ve 
~ahkemeye müracaat müddeti bu akıam 
~tmekteclir. Defterler iizer.inde yapılan 
ıtirazlar çok fazla değildir. Kazalarda 
İntihap encümenleri itirazları tetkik et
mektedirler. Encümenlerin biitün hazır
~arı ve tetkikatı bu aym somıncu ırü· 
nune kadar bilmit olacakbr. Bir tefl'İni
evvel~e intihabat baılıyacakbr. 

Lsıtelerde aıli, yedek diye iAmler iki· 
ye ayrılımı değjldjr. Bu tefrik bizzat 
halk tarafından rey atılırken ~pdacak
tır. latanbulun ıeçeceğj aza edecli 68 dir. 
Fakat bunun (7) ıi mülhak kazalardan 

Umumi medi.e nam.utll!ftlen Relik 
Ahmet ile Neıet Hıılil Beyin 

ıeçileceği için lrtanbuldan (61) aza ... 
çilecektir. 

Tesbit edilen listelerde (122) iıim 
vardır. 

Halk reyini verirken ekıeriyeti kaza· 
(Devamı 6 ıncı aahifede) 

Rl!ıimler numara sırasile: ( 1) lslll!Ç 
murahha•ları, (2) Japon murahhas
ları, (3) Çekoslovak murahhasları, 
( 4) Parlamentolar konferansı umu
mi katibi M. Leopold Boisıur, (5) 
Macar heyeti reisi, (6) laııeç heyeti 
reiıi, (1) Mısır heyeti rl!iBİ • 

Trakya Valileri 
Dün toplandı 
Trakyanın iktisadi vaziyeti 

ıörüıülüyor 
EDiRNE, 22 (A.A.) - Bugün aaat 

8 de açılacağı bildirilen Trakya valileri, 
içtimaı, umumi müfettiş lbrahim Tali 
beyin riyaıetinde ve iktisat vekilleti ta
rafından gönderilen alakadar zevatın da 
hazır bulunduğu bu toplanb lbrahim Ta 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Paris müzakerele-
• • 
rının sonu 
Afyon inhisar umum mü

dürünün izahatı 
Son defa Pariıte, beynelmilel afyon 

karteli murahaslarile Türk • Yogu:olav 
afyon büroıu ara
aında cereyan eden 
müzakerelerde bulu -
nan uyuıturucu mad
deler inhiıarı umu
mi müdürü Ali Sami 
bey dün tekrar va· 
desine ba§lamışbr • 
Ali Sami bey dün 
kendjsile gorüıen bir 
muharririmize Pari• -
teki müzakeratın ne-
tİC\)1'i ve inhisann 
diğer anlatmaları ..._....., ___ _ _ 

hakkında ıu izaha- ,.. 
tı vermittir. Alı Sami >::. 

- Paristeki mü • 
zakerelerde kartele mensup fabrikala

(Devamı 5 inci sahifede) 
o•-------

1 

Resmimiz Büyük Reisimiz Gazi Muıtala Kemal Hazretlerinin 'Anka
raya avdetleri eıncumda cılmmıı kıymetli bir lotogral intibamı tes

bit ediyor. 

Dil bayramı için bütün 
yurtt:a hazırlık yapılıyor 
Başkan Saffet Beyin nutku radyoda 

bütün buduna verilecek 
Saffet Beyin nutkunda geçecek özdilden kelimeler 

Tiirk dili tetkik cemiyeti merkez he
yeti bllfkanı Saffet Bey 

26 eylül; birinci Tiirk dfü kurulta
yının toplaruıırun ikinci yıl dönümüdür. 
Bu yıl dönümünü kutlulamak için, bütün 
yurdumuzda büyük hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Yurdumuzun hemen her yerinde açı
lan Ulusevleriııde ( Uluı - Millet hallıc· 
vi) o gün merasimler yapılacak, ;,utuk· 
Jar söylenecektir. 

Erzincan mebusu ve Türk dili tetkik 
cemiyeti merkez heyeti ba§kımı Saffet 
bey de o gün radyoda bir nutuk ıöyliye
cek, büyük Önderimiz (Önder - lider) 
~ Mustafa Kemal Hazretlerinin buy
ruktan ile açılan dil inkılabını ve bunun 
yüce ülkülerjni anlatacaktır. Saffet beyin 
nutkunu yurdun her yerinde budun 
(Budun - millet) radyoda itilecek, elin• 
liyecektir. 
Duyduğumuza göre Saffet bey, nut

kunu öz türkçe sözlerle ıöyliyecektir. 
Nutkun içinde geçeceğini öğrendiğUniz 

(Devamı 5 incj sahifede) 

Adliye Vekili dün İstanbul 
Adliyesini ziyaret etti 

Hakimlerle muhtelif Adliye işleri etra
fında görüştü, ihtiyaçları tetkik etti 

Vekil B. in gazetemize beyanatı -Evvelki gün tehrinüze gelmit olan ~ ... ,.arından biridir. Bizde Tetkilatı 
~Ye kanunu her türlü hikimiyet 
~leı '" tamamen ve .. bi!akayt ve §art 
li d e bıralmuıtır. Turlöye cumhuriye
dolİ.11"olcraıinin en geniı manada jfa. 
\eı; r. l'ietekim profesör Pella bu ci. 
.ı_ ı.t~en ıene Madrit konferan11n • 
'ttııi1/'iti tahilat ve takdirlerle beyan 
~~ , u~terem murahhaslar ıimdi 
.:'~! etımız, balkmm: ve müeasese
~ ~Yakından temas ettikten son
'• deın, ızı~ ve d~\·letimizjn halkçılık 
)~ okra11 va11flarını daha iyi anla
'••ıı ardır. Bu aebepledir ki konfe • 
~ ~ ~e'?leketimizde toplanmasına " a· "'-ndık. 
it •z h11 

Japonyadaki felaket 

160 bin kişi aç 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
dün uat dörtte htanbul adliyesi• 
ni ziyaret etnllttir. Şükrii Bey müd
deiumumilik dairesinde 10 dakika 
kadar jıtirahat ettikten ıonra ; poı
tabanenin üıt iki kabna muvakkaten 
yerletmit olan adliye daires.ini teftit et• 
mittir. Tehite evvela jıtintak dairele
rinden batlımnuı, her istintak dairesi 
ayn ayı-ı dolaıılmıtbr. Vekil bey hakim
lere cürünıleııin artı§• ve azalı§ı hakkın
da sualler sormuf, bilhaısa mücrimlerin 
karakterleri, tahsilleri, seviyeleri hak· 
kında malumat almııhr. 
· Aıliye birinci ceza daireıi gerildiği 

zaman reiı Necip Nadir beye de ayni 
ıualler tevcih edilmit, Necip Nadir bey 
mücrimlerin en ziyade tahıilsiz ve •ta· 

~ <>ldu • ranın genç sayılacak bir aza· 
• et ı::.:;ıuz halde teşekkülün, mem
, d~ hı~d~n yapılan daveti kabul 
'"ıııeı· te rımızde toplanmağa karar 

th.. .. ı, cunıhur · t ·• • · >'...,.da ı. ıye reıunının az za • 
\'ıti bir d=~ndığı . beynelmilel itibara 
ltı~I •tıikl .1 teıkıl eder. Bu daveti ka
~ lı~tere erınden dolayı bu tetekkülün 

' ••cib; b~J~l~rına teıekkür etmeği 
1 \> ı ırız. 
~() a"rn rn .. 
ıtı·~'••an esaıııne baılıyacak olan 

•l'etı· •ın ru ı.uameıinde ... 0 k -L 
10 1 IDe l T ""em• 
ı. ~. \> v.zu ar bulunduğunu anlıyo-•o arınkı " k t\fel'•n . . Muza creJcre, heı ıcne 

•çhmalarında \duru a-ibi. 

Bükre,te kral •arı:yına bir bakı, (yazısı dördüncü sahifede) 

u. m.umi. kati.bin. ıe.ne zarfınd.)ô - ıiyaıi, dairi -~ --
k d t l 1 araun · münasebetlere ait huıuılar 

ı tua ı ve •9 ımaı mese e eri tahlil e· 
d b. ·ı b 1 vardır. Emniyet ve •ı")oLıızlanma m-en I>' raporı e aı anacakbr. Muhte- an ~-
lif gTUpların azaları bu raporu bir nıih- •elesi her yerde ve her zaman topla-
ver ittihaz ederek, gerek diinya ahva- nan beynelmilel ıulh ve müsalemet ce-
li, gerek kendi memleketlerinin husu • miyetlerinin demirbaı meıelesjdir. Bun-
ıiyetleri hakkında konferans azasına dan. ~ada çalııma natlerinin tanzimi 
bHclirmesjni faydalı buldukları husus • ve 11112 kalan gençler meseleıi vardır. 
J d biih' h b'hal'--- Bunlar büyük ve ehemmiyetlj meıele-
ar an '" as ı = yapacaklardır. lerdir. Bütün Türk milletinin samimi 

Bundan sonradır ki konsey tarafından ~~sterine tercüman olarak, bu teşekkü-
teabit edilen ruznameye geçilecektir. lün muhterem azalarına hot geldiniz 
~u •ene nı<>;nan,ede parlamentolar re- der ve kendHel"ine muvaffakıyetler ..,_ 
Jıminin tekamülü mevzuu irinde bır' I • uı 
de k ~ !"Z. 

receye adar hüklimetle ııarilmento '.Ahmet ŞOKRO 

Ve susuz kaldı 
Tayfundan 2000 den fazla 

gemi battı 
TOKYO, 22. A.A. - 1923 denberi 

JaponyadR tayfunun sebep olduğu kadar 
büyük bir zaraı· felaketi olmamı§tı. Za
rarlar, bilhassa gayet zengin ve ıinai 
bir mıntaka olan Ozaka'da çok büyük
tür. Burada pirinç mahsulü çok zarar 
görmiiftür ve hükumet antrepolarında 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ğı tahbakkaııank·. --~nsand Jaı:.doaflmalark mab·1· rtlağ-. 'Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü 8. 
men u u ı aana a mu aa a ı ıye erı 

fazla olduğunu ve kanunlari bildiklerini l lıakim Reşit beye ıuçlann hangi nevinin 
söylerniıtir. Vekil beyin 11lah edilebjlme- çok olduğu ve ne jçin, hangj sebeplerle 
)eri imkanı haldundaki sualine de bunla· irtikap edjldiği sorulmuJ, bakim Rept 
rm daha ziyade teb'it edilmek ve bat- bey en ziyade bıt"Sızlık valcallU'ının çok 
ka vilayet ve kasabalarda zabıta nezare- olduğunu, bunun bilhassa iı&izlikten ve 
ti albnda, bilhaıaa yollarda çahıtınlmak açlıktan ileri geldiğini, bu mücrimlere 
suretile 11lah eclilebileceğj, bu takdirde İt veriJdjği, hapishaneler ;, ev:i ve ceza 
cürüm iılemekten kaçacakları mütalea- müesıesesi haline getirildiği takdirde 
ımda bulunmuıtur. ciiTümlerin azalacağı mütaleasında bulun 

Hırsızlık çok muştur. Vekil bey hakim Reşit beye: 
Bmnci aulh ceza mahkemesinde de .(Devamı 5 inci sahifede) 
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Ti RIHI TEfRIKA: 150 

ttihat ve Terakki! 

<> A 

HARiCi HABERLER 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 
BIRAKTICl VESiKALARA CORE} 

Yazan: A. C. 
F ransadaki iki esrarengiz 
cinayetin failleri bulundu -------

Evvela Abdülhamidin hal'i ve ka-
•••••• • • nunu esasının tatbiki isteniyor Bundan bir müddet evvel Fransada eorarengiı iki cinayet olmuştu. Bunlardan 

lıiri şudur: Bir Fra!\Sız adliyecis.i olan M. Prince, Dijon civarmda şimendifer rayla: 
n üzerinde kafası gövdesinden ayrılmış bir '!<'kilde bulunmuştu. O zamandanberı 
devam eden tahkikat bir netice vermedi. ve hatta bunun bir cinayet mi yoksa bir 
kaza mı olduğu bile meydana çıkarılamadı. 

Aynı zamanda matbuat ta bir e· ı 
sarete mahkfundur. Gazeteler yal· 
nız müsaade edilen veyahut sansü· 
tarafından uydwulan haberleri 
neşre mecbur 1'ır. Bu suretle Ab • 
dülhamidin yüzünden Türk devle· 
ti bir cehalet ve yalan duvarı ile 
muhat kalmıftır. 

Abdülhamit, her teyden kıymet· 
Ii olan fikri inkit"fa mini olmamıt 
aynı zamanda milletinin maddi re
fah halini esaret altında dahi olsa 
düsünmekten uzak kalmıftır. Bu i
tib~rla da ha:abiyet, lefalet ve aç· 
lıktan ba,ka bir fey görülmemek -
tedir. Vilayetlerimizde Abdülha • 
midin vicdansız memurları tarafın
dan tarhedilen vergiler halkı soyup 
sovana çevirmektedir. 

Abdülhamit tarafından otuz se
nedenberi takip edilen met'um si
yaset yüzünden devlet gittikçe kü
cülmekte ve devletin eczası birer 
birer kaybolmaktadır. Bu hal böy· 
le devam ederse az zamanda Arna
vutluk. Makedonya, Arabistan, Er
menistım da elden gidecektir. Ara
zilerini tevsi etmek isteyen, müs -
temleke edinmek niyetinde olan ve 
yahut mali menfaatler teminine ça
lısan devletler bunları birer birer 
elimizden alacaklardır. 

Bu ahvalden dolayı çıkan ihtilal 
hareketle 'l şimdiye kadar münferit 

·bir şekilde idi. Bugün İse Türkler 
ve hrristiyanlar mÜftereken hare -
ket etmektedirler. Memleketin 
muhtelif noktalarındaki !talk, u -
tıraplarr çekemeyecek bir bale gel· 
diğini anlatmıştır; padifahın ken -
dilerini bir uçuruma doğru sürük
lediğini artık biliyor. Bugün az çok 
muhakemesi olan bir kimse, dev -
Jetin büsbütün inkırazına ve bir fe. 
laket zuhuruna mani olmak için ye
gane çarenin tebeddülü hükfunet 
olduğunu takdir ediyor. Onun için 
bu kadar fenalıklara sebep olan biı· 
idareyi her türlü vaııtalara müra • 
caatla devirmek lazımdır. Onun i
çin biz afağıdaki 'eyleri istiyoruz: 

1 - Abdülhamidin tahtından fe
ragat etmesi, 

2 - Şimdiki idarenin esaslı bir 
surette deği~tirilmesi, 

3 - Kanunu esasinin tatbiki. 
Her türlü ıslahat için birinci sart 

~imdiye kadar yapılan bütün f~na
Iıkların baslıca müsebbibi olan Ab
dülhamidi.;_ ortadan kalkmasıdır. 
O gider3e onunla beraber istibdat 
idaresi ve politikası, zabıtanın tet
hiş harekatı ve diplomaside yalan· 
cılık ta zail olacak ve bir metruti· 
yet idare~i teessüs ederek bütün 
millete müsavi haklar bahteyleye
cck, herke. e adalet ve hürriyet te· 
min edecektir. 

Bütün milletin arzusuna istinat 
0 den kongrenin kat'i arzusu budur. 
Ayni top.akta eken ve biçen, ayni 
ıstırapları çeken Osmanlılar kendi 
hisselerine isabet eden saadeti hali 
ve hürriyeti müttehit bir hareketle 
istihsale azmeylemiflerdir. 

Biz mütterek bir mücadele için 
~irle~irken her te,kilat kendi istik· 
lalini muhafaza edecektir. Biz dost. 
ça, kardeşçe birle,iyoruz ve müca. 
1eleye bazı. !anıyoruz. Hiç bir za. 
man zaaf eseri gösternıeyec:eğimizi 
biribirimize kartı taahhüt ediyo -
ruz. Padi,aha kartı da funu beyan 
ediyoruz ki Türkiye için yeni bir 
devir açmağa muvaffak olmadan 
•İlahlarımızı elden bırakmayaca • 
ğız 

Bu çetin fakat ferefli İfte bize 
vardı.n edilmesi için herkese müra. 
~-"at ediyoruz. Çünkü yapacağrmız 
t~~ebbüsler için yalnız yoıulmak 
~ılmeyen bir azim değil, ayni za . 
manda ağır fedakarlıklar da la • 
zımdır. Herkese, her türlü müsta. 
(İl ve hür tetkikattan mahrum edi. 
len bütün fen ve ilim adamlarına 
~itap ediyoruz, tehirlerde ve tarla. 
arda çalıtan ve topraktan ve ek _ 
~ekten. mahrum kalan, gayri kanu. 
nı ''~rgılerin tazyiki altında ezilen, 
ve:gı ~e~urları tarafından İfkence 
edılen ıtçılere, emin bir surette ti. 
;aret yapamayan tacirlere, maasla. 
tını alamayan, giydirilmey b. 
1 en, es-
"'nmeyen ve hain hükümdar tara • 
fından her fırsatta hemtehrilerin 
~arşı cebren sevkedilen askerlere~ 
ışkence altında ezilen bütün Os • 
manlı milletine hitap ediyoruz. Bu 
mukaddes mücadele için herkes İt· 
ıihat etsin tin, ar ve zulüm idaresi 
olan Abdülhamidin istibdadına 
kartı ancak hürriyet ıslahat ve ih • 
tilal fikirlerile mü~dele edilebile
ceğini herkes anlasın, elleı!İnden ge 
len her kuvveti bu •ğurda aarfet . 

mekten çekinmesin. Mükemmel .su· 
rette mücehhez olan otuz genelik 
bir zulüm idaresine kartı ıulhper
verane vasıtalarla mücadele edile
meyeceği acık'ı tecrübelerle anla • 
•ılmııtır. Abd:.:ıhamit tebaasının 
her arzuhaline, her ricasına cebir 
ve kuvvetle, nefy, hapis ve katli • 
amlaıla mukabele etti. 

Kongrede hasıl olan umumi ka· 
naat sudur ki bütün muhalif grup· 
!ar b~ndan böyle ihtilalkarane va· 
srtalara müracaata mecburdurlar. 
Ancak bu vasıtalar cesaretverici 
neticeler temin edebilir. Türk ve 
Ermeni grupları taıafından Ana -
dolu vilayetlerinde umumiyetle ya. 
ptlan ihtilal hareketlerinden hasıl 
olan neticeler bunu ispat eder. ik
tidar mevkiinde bulunanların yap· 
tıkları zulüm ve fİddet ihtilali mu
hik gösteriyor. Şimdiki idarenin ic
ra ettiği cinayetler bizi ihtilale 
sevkediyor. 

Onun için aıağıdaki tedbirleri 
kabul ve tavsiye edeıek tatbika ha 
zır olduğumuzu beyan ediyoruz:. 

1 - Hükumet idaresine kartı 
müsellih mukavemet; 

2 - Memurların, zabıtanın ve · 
aairenin siyasi ve iktuadi grevleri 
gayri müsellih mukavemet; 

3 ~ Vergi vermekten imtina; 
4 - Orduda propaganda; asker· 

lerin ahaliye ve ihtilalcilere kar~ı 
yürümeleıi için tenvir olunmaları; 

Diğer taraftan Pariste belediye azası olan ve tiyatro aleminde çok tanılan 
Dufrenne faminde birisi de Palas sinema !Undaki bir odada öldürülmüştü. Fransız 
zabıtası bu meselenin tahlcikatile uzun müddet meşgul olmuş ve nihayet katilin 
bir bahriyeli kıyafetine giren ahlaksız bir adam olduğunu tesbit etmişti .. Bu a· 
dam tam yakal>nacağı şırada İspanyaya kaçmış ve Fransız zabıtası keyfıyetten 
derhal İspanyol zabıtasını haberdar etmi ş•ir. 

Dün bu adamın yakalandığma dair bir haber gelmiştir. 
Diğer taraftan yine İspanya hududunda bir adam, Prince'in katili olduğunu 

söyliyerek teslim olmuştur. 
Bu hususta aldığtmız telgraflar şun !ardır: 

Princein Katili 
Bulundu mu? 

Fransadaki esrarıengiz ci
nayetin faili meydana çıkh 

BARSELON, 22 (A.A.) - Fransa -
ls;>"'11;a hududu üzerinde, Viella'da, 
dün akfaDJ saat 17 de, Etiyen -'.Mari· 
yüs Komb (Etienne Mariuı Combes) 
iıminde bir Fransız, karakola miiraca· 
atla M. Prens (Prince)in katili olduğu· 
.nu &Öy)emiştir. Merkum, bu cinayeti, 
F ıuta asker!ik ederken tanıdığı ve "Ak· 
saçlı, lakabım !aJıyan bir arkada~e bir. 
Ekte 'işlediğini füive etm:İJtir. Kendi l'İ· 
vayetine göre bu it için kendime 100000 
frank vadolunduğu halde, bililıara an· 
cak 25000 frank verilmiştir. Ayni zaman 
da, müıevvikler ona bir de İspanya .için 
pasaport tedarik etınişlermiı, Komb U· 

Duhenne~i öldüren 
Adam yakalandı 

-o-

Katil Madr:tte bir pansi
yonda tevkif edildi 

BARSELON, 22 (A.A.) - Dün ak· 
~. saat 20 de, zabıta, bar artistlerin
nin otUTduklan lıOr aile pansiyonunda, 
Pol Labori namında J>;rini tevkif ebniı· 
!erdir. 

16 eylülde Barselona gelmiş olan La· 
bori, iamini, pansiyon defterine Rober 
Filippi olarak geçİrmİftir. MeTkum, 
verdiği ifadede, kendisinin Palaı direk
törü Düfrenin katili olmadığını ve takip· 
ten usandığı dhetle, anasından bekledi· 
ği parayı alır almaz, Fransız zabıtası· 
na teslim olmak niyetinde bulunduğunu 
ıöylemiıtir. 

zun müddet Barselonada oturduktan ,.--- ------......................... ---..... 
sonra, parasız kaldığı ve Fransaya dön· duğu söyleniyor. Komb'un, memleketi· 
m<k istediği için teslim olmuştur. ne dönebilmek için, bu maoalı uydurdu. 

Bu jddialann inaruhnağa değmez ol· ğu zannecliliyur. 

5 _ Ahvalin icabatına göre haf· L • db • "" k l 
ka türlü vasıtalara müracaat; ın t!!!rJ!lll ÇOCUJ!UllU açıran ar 

~aye~i::::ı~:,~:;sinden muz· Yakalanan adamın fı.dyeyı· 
tarip olanların hepsi o idareyi de • 

virmek husunda ayni azim ve me - ld f k 
taneli gi>sterirse, Abdülhamit ida- necah a ıg"' ) a at çocug"' U 
resi yakın bir istikbalde mahvola • 

~!!ı~u~a~~~~ek~~:ab~i;:~~n;;: kaçırmadıg"' ı anlaşılıyor 
rerek devirmek müfkül bir it değil-
dir. O duvar devrilirse OsmanlI 
devleti müsavat ve adalet nurları· 
na garkedilmit olacaktır. 

Şimdiye kadar birletik olmayan 
milletler ittihadı yaşasqı ! 

Y AfllSln ihtilal kuvvetleri ittiba. 
dı!., 

Bu beyannameden binlerce nüı· 
ha baıtııılarak bütün Avrupa ka • 
binelerine, lstanbulda ve Pariste 
ecnebi sefirlere, konsoloslara gön· 
derilmitti. Bir gün sonra umum 
matbuata tevzi edilmitti. T Cfkİlit 
bürosu faaliyetini tatil etmeyerek 
muhtelit, daimi ve gizli icraat ko· 
mitesi işe ba,layıncaya kadar kon· 
grenin bıraktığı bu itleri görnıekle 
me,gul olmuştu. 

Rumlardan ve Rum tctkilitından 
biç bir ses çıkmamıfh. Paristekı 
Rumlar evvelce de yazıldığı gibı 
kongrede içtima etmemitlerdi. Fa
kat bununla da l.almayarak muhte· 
lif grupların birletmesine mini ol· 
mak İçin ellerinden geldiği kadar 
çalıfmıtlardı. Pariste "Hellenisme., 
gazetesini çrkaran Adosides müna· 
sebetsiz bir mekale yazmaktan ge. 
ri durmamıftı. 

-Bitmedi-

Balkanlılar --Çekoslavakya ile bir cenu
buşarki misakı yapacaklar 

NEVYORK, 22.A.A. - LlndberVn 
çocuğunu kaÇD'llllf olmak töhmetile tev· 
kif edilmiı olan Berııard Hautmann'nm 
Jx.ı ıcnedenberi zevcesi bulunan Amma 
Hı.upmann polis tarafından ıeı\')el;t bl· 
rakılmı!tır. Mevkuful) yiğeni olan Hans 
Muller de tahliye edilmitıir. 

Şuraımı kaydebnek icap eder ki, 
Hautmanm fidyei necatı alnuı olduğu te
beyyün etıtÜf olmakla beraber çocuğun 
kddırılması hususuna iıtirak Ctmİf oldu
ğu anlaıılınamıf olduğu gibi çocuğun 
ölümünden mesul olduğu da sabit olmuf 
değildir. 

L indberg ailesinin felaketinden istifa. 
de tlmiş olan 8fhasın cinayetin kendiıi· 
le hiç bir güna alakalan olma."tlalan ih· 
timal dahilindedir. 

NEVYORK, 22.A.A. -Kırk saat sü· 
ren sıkı bir ~orğuya rağmen, Bruno 
Hauptmann, Lindberg'in çocuğunun ka· 
çınlmaımda dahli bulunduğunu l<atiyet 
le inkar ebnittir. Uzerinde çıkan 14.000 
doların da bizzat kazancından artırdığı 
bir para olduğunu OÖylemiftİr. 
Haber alındığına göre, Hauptmann, Al· 

nınnyada iki defa hapse mahkum olmuf 
ve oraı!an 1933 de firar etmiıtir. 

Hakkındaki fÜphelere kuvvet veren en 
mühim delil, haydutlann, çocuğun oda· 
sına girmek için lcullanmıt oldul<lan mer 
divendir. Bu merdiven, bir usta maran. 
ğoz tarafından evde yapılmıştır. Haupt· 
mann da bir maranğoz ustasıdır. 

Sorgu esnasmda, Hauptman_ı>, Alınan· 

Maden faciası 

Bir çok amele 
Enkaz altında 

yadan hareket ederken, fite namındaki 
adamın. kendisine ,za~ eıyalarım ema· 
net ettiS'ini, ve neden aonra bu eşya ara
aında para bulunduğunun farkına vardı
iını wylcmittir. 

Haupbnann'm diğ<P bir adı da, Safı:. 
ıony;ıda doğma Kari Pellmcyer'dir. • 

NEVYORK, 22 .A.A. - Hoptmann, 
Nevyoı·kıı itlemniı bir dolandmcılık su· 
çundan dolayı mevkuf bulunduğu için, 
Yeni Jersey mahkemesi, henüz onun tes· 
!imini istemiye~r. Buna tetebbüı i

çin, mahkeme, Llndberg'in çocuğunun ka 
çırılma meselesinin biraz daha inkişafı
nı ve maznun aleyhinde daha kati delil· 
terin loplarunaımı bekliyecelctir. 

Sorgu esnasında, Haupt.mann soğuk 
kanlılığını tamamile muhafaza etmif ve 
ıuallere sükunetle cevap vermiıtir. 

ifadesine göre, Hauptmann, umumi 
h'lrpte lopçu nefer olarak hizmet etmiı 
ve bacaj';nclan yaralanmıştır. 13 yıl ev
vel bir vapurun içine glzlenerelc Ameri
kaya gelmiş İse de, yakalanaralc Aiman
yaya iade olunmuıtur. Bir ikinci defa 
gene aynı suretle g1t\niı ve tekrar iade 
ec!ilmiş ol~n Haupbn.ınn ,üçüncü defasm 
da, sahte bir pasaport ·sayesinde Ame. 
rilaıya gİnneği ve orada iı bulmağa mu 
vaffak olmuştur. Merkumun zanaatı ma. 
rangoz~'ktur. 

Lindbergin çocuğunun kaybolduğu il· 
ralarda, Hauptmaıuı borsada ban oyru. 
yarak çr ;, l ara kazandığını •Öylemelcte. 
dir. 

1 . 
Japonyada 

lngilizlerin emlaki 
Müsadere ediliyor BELCRAT, 22 (A.A.) - Yoguslav· 

:ra matbuatının haber verdiğine göre, 

:ı:::ı.:~ .. '!:~~r :::~~,.:~;~~ Felaketzedeleri kurtarma- lngili:ılerle Japonlar araıın
aıru içiıı Cenevrede müzakereler cere- ğa gidenler de ölüyorlar ki ihtilafın sebebi nedir f 
yan etıncktedir. LONDRA, 22.A.A. - Vrekıham cİ· 

Si:rasi malıafil, bu münasebetle, Yo- varındaki bir kömür madeninde infil1"k LONDRA, 22. A.A. - lngiltere hü-
~•slavyanm A-· d Ih ~•- · kume•: Yokobama ve Kobenalca mınta· .,. • .. wpa a su u ._nye e- n bunu müteakip yang"ın olmu•tur. Ma. .., 
d ---'- mahiyetteki h t bb" •--tıl ' lcalarında lngiliz tebaasına ait emlakin .,._ er eıe use "" • dendeki 400 ameleden 156 11 infilakm vu· 

• d · a hazır bulu d • t · • Japon hükiimeti tarafından müsaderesı· maga aun n u11:11nu eyıt et. kubulduğu kısımda idiler. Şimdiye ka. 
-•~ di 1 meselesine dair !--'"- sefrinin go""nder-m ... ue r er. dar, altı tane lcavnılmuf ceıet çıkarıl. ..,.~ -

ği raporu beklemektedir. mıştır. Alevler kurtarma ameliyatına en-
Amerikadaki grev 

HAYDPARK, (Amerika) 22 (A.A.) 
- Reisıciıınhur Ruzvelt, grevci menıu· 
cat ameleıine, derhal itlerinin bafma 
dönmelerini ıöylmniştir. 

Ayni zamanda, M. Ruzvelt, patronlara 
da, ırrevci ameleyi fart ve kayıtsız iıe 
kabuıl ebnelerini tavaiye ve tahkikat ko
misyonunun rapo_runu tasvip ebniıtir. 

Sar ve Alman cephesi 
CENEVRE, 22. A.A. - Sar havza11 

hiikumet komitesi reisi M. Knolu, Sar. 
daki "Alman cephesi,. ne dair akvaın ce .. 
miyetine dördüncü b~r istida vermiıtir .. 

Mum•ileyh, meclise verdiği müteaddit 
r~~rl~r~an sonra, bunlarda sayıp dök· 
~~gu şıkayetleri tekrara lüzum gÖnnedi
gm beyan elmittir. 
. H~kumet komitesi, bu teşekkülün faa. 
lıyetı hakkında atiyen mufaual ma!Uınat 
verecektir. 

ırel olmak!adır: 

LONDRA, 22.A.A. ftaat 13) - Gres· 
ford madeni kazazedelerine yardım et• 
mek gayri kabil obnakta devam ediyor. 
Madene il en bazı frurtancılar gazle bo-• 1 • ;;u muı veya yan ölü bir halde çıkarıl. 
mıslardır. 

Kurlarına iıi çolc teliiil<eTidir. Çünkü a· 
na geçitin patlama neticesinde yıkılan ta. 
vanı yıkılmakta devam etmekte ve yolu 
kapamaktadır. Alevlerin fıtkırdığı elan 
görülmektedir. Ve qıadende bulunanlar
dan ıağ kalan olmadığı zannediliyor. 

Kazazedelerin saym belli değildir. Fa· 
katO yüz kişi kadar olmasından endiıe 
edilmel<tedir. 

Patlama okadar tiddetli olmuşbır ki, 
nahiyenin hemen her tarafında, maden· 
df'n çok Uzak mesafelerde <!uyulmuş· 
tur. • ı 

l.ONDRA, 22. ~ - Cresford J<ö
mür ocaldarındaın, ıimdiye kadar onaltı 
c""~t çılcanlmııtır. )lci amele aJır :rarııTı 
bet amele de sai Nlhıı kurtarıılmı~r'. 

Bu ib~ kırk yıllık bir meseledir. 
Ve Avrupalı olup bir çok nesillerdenbe
ri Japonyada yerletınİf olan efhasİ bir· 
birine dütünnüıtür. Bir çok Avrupalı aİ· 
!der geçen aınn ikinci kısmında ebedi 
icar mukavelenamelerile vasi arazi ele 
geçinni,lerdi. 

1894 tarihinde Japonya ecnebilerin ha· 
rici ez memleket imtiyazını refettiğin· 
den hükumet bu icar mukavelenameleri· 
ni geri alrnıı ve fakat kiracılardan reıim 
almamak taahhüdünde bulunmuıtu. An· 
c k bu asrın baılangıcıncla kiracıları rea
me tabi tutmaya batlamııtır. Bunun Ü· 
zerine ingiltere hükUmeti meseleyi La 
Haye mahkemesine ıevketmiı ve mezkiir 
mahkeme Avrupalılara bale vermiıtir. 

Halbuki bir kaç ıene sonra Tokyo hÜ· 
kumeli kiracılardan doğrudan doiruya 
resi"' istememekle beraber bir takım bi. 
lavasıta vergiler istemeye kıyam etmiş• 
tir. Bunun üzerine J.ekrar pr0testo1ar 
yapılmıı ve ıenelerdenbcri müzaker~· 

Birinci U. müfettişin tetkikatı 
DIY ARIBEKIR, 22 ( A.A.) - Birinci umumi müfettiş Hilmi Bey 

/zendi mın;,akası dahilinde uzun bir tetkik seyahati yapmak üzere bu· 
gün Karaköseye hareket etmiştir. 

işletilecek madenlerimiz hakkında 
bir heget tetkikatta bulunuyor . 
ANKARA, 22 (A.A.) - Beş senelik sanayi programına göre 1,!' 

/ettirilecek madenler hakkında tetkikatta bulunmak üzere prole"'.' 
Granik, maden umum müdürü Bekir Vehbi, başmüfettiş müherrdıı 
Abdüllah Hüsrev altın arama müdürü Hadi Beyler yann lzmire ha· 
reket edeceklerdi;. Ve oradan başlıyarak Mardine kadar muhtelif yer 
lerde tetkiklerde bulunacaklardır. 

I ktisat Vekili Ankaraya döndü 
ANKARA, 22 ( A.A.) - iktisat vekili Mahmut Celôl Bey ve re

fakatindeki zevat bugün sabahleyin saat yedide otomobille Zongııl· 
daktan hareket etmislerdir. 

Vekil Bey Geredede Bolu heyetile konu:şmu:ş ve bir müddette /(ı· 
zılcahamamda tevakkuf ederek akşam saat 21 de Ankarava avdet et· 
miştir. 

Selanikte balıkcılar grevi . 
ATINA, 22 (Müliyet) - Seliinikten bildirildiğine göre, Seliüıil! 

mıntakaaındaki balıkçılar grev ilii n etmişlerdir. Balıkçılar mahalli hu• 
kametirr ve balıkhane iskelesinin limanın ücra bir mahalline getirilme• 
sini protesto etmektedirler. . 

Grevciler heyeti bir beyanname neşrederek 2'Tevci~-eri bir aclık yıı• 
rüyüfii yapmağa davet etmektedir . 

• 
I sveç Veliahdının ziyaretleri . 

AT/NA, 22 (Milliyet) - lsveç veliahti Güstav Adoll Hazretlerı 
dün meçhul askerin mezarına bir çelenk vazetmiştir. Ak:şam veliaht 
hazretleri hükumet şerefine bir ziyafet verdi ve müteakiben resmi ka· 
bııl yapıldı. Bugün Olimpiyaya gidecektir. 

İtalya ile Arnavutluk anlaştı 
ATINA, 22 (Milliyet) - ltalya ile Arnavutluğun anlaştıklarına 

dair aşağıdaki yeni ma.timat alırr mıştır: 
iki tarafın anlapnası için Arnavutluğun Paris sefiri Ekrem BeY 

Limbohova Romaya gelerek doğrudan doğruya başvekil Mösyö Mas
solini ile müztıkere yapmıştır. Müzakereler muvaffakıyetle neticelerı· . . ' mı,tır. • 

Bu netice Arnavut efkarı umumiyesirre iyi tesirler yapmıştır. Ek
rem Beye Diraça müvasalatında hararetle istikbal yapılmıştır. 

Bugünkü Arnavut hükumetinin istifa edeceği ve yeni kabine ya 
Ekrem Bey Limbohova, ve yahut sabık btJfvekil Mösyö Mutta ve ya· 
hut ta şimdiki adliye nazırının tahtı riyasetinde teşekkül edeceği mıı· 
hakkak addolunmaktadır. 

ltalyanın Tiran sefiri değiştiritecek ve yerirre Arnavutlara karfl 
dostane hiuiyat beslemekte oları bir diğeri tayin olunacaktu'. 

Arnavut ordusunun tensiki için bizzat Mösyö Mııssoffni tarafıtt-
dan 300 ki:şilik bir askeri heyet tefkil edilmiftir. 

Şarki Rumelinin Bulgaristana ilhakı 
SOFY A, 22 (Milliyet) - Bu ayın 20 sinde Filibede Şarki Rıane· 

linin Bulgari.tana iltihakının 49 uncu yıldönümü münasebetile mera-o 
sim yapılmı:ştır. 

Yahudiler 
Almanyada 1925 den beri 

ne kadar tenakus etti! 
BERLIN, 22 AA. - Havas ajan· 

ıı muhabirinden: 
Alman resmi istatiıtik idaresinin 

bildirdiğine göre, Almanyada 1925 
te bulunan 404,446 Y ahudiye muka. 
bil, 16-6-4 tarihinde 361,826 yahudi 
kahruıtır. O tarihtenberi bu son ra· 
kamın da epey düşmüı olduğu tah • 
min ediliyor. 

Mançurideki Sovyet 
kuvvetleri 

PARIS, 22 (A.A.) - Moakovadan 
bildiıiliyor: 

Sovyet askeri makaınlarrnın Mmıçul'İ 
hudut boyundaki kuvvetleri hafiflet. 
mekte olduğuna dair yabancı memleket· 
!erde dolaf&ll pyieları,. ôtimada ıayan 
kaynaklar tekzip ediyorlar. 

Rusya-Polonya münasebatı 
CENEVRE, 22.A.A. - Sovyet bat 

'murabhaıı M. Lltvinof, ve Polonya hari· 

ciye nazın M. Bek, kendi memleketlerini 
ali\kııdar eden iıler üzerinde, dün, uzun 
uzadıya görü,müşlerdir. Sovy<f. ve ~ ö= 
lonya murahhaı heyetleri mahafilinde 
bu görüşmeye dair hiÇbir tefsir yapıl· 
mamakladır. -

Şiddetli bir bora 
TARANTO, 22 (A.A.) - Laterza 

köyünde ansızın çdmn bir bora, oradaki 
köylü bir kadını; üç çocuğu ile berabet-, 
,dar bir ıokakta bir kemerin altına oığm• 
mağa med>ur etmittir. Birdenbire bura· 
oıru tidedtli bir sel basmıf ve dördünü 
birden denize kadar sürüklemiftir. Kadın 
ve çocuklar kurtarzlamamışlardır. 

Amerikan haydutları bir 
bankayı soydular 

NEVYORK, 22 A.A. - Dört hay. 
dut bir bankayı basmışlar ve orada 
bulunan birkaç kiıiye kelepçe vur • 
duktan sonra 42,000 dolar aşırıp &a· 

vuşmuşlardır. 

!erde bulunmuıtur. 
Son nmanlarda Avrupalıların emlaki 

müsadere edildiğinden bunlar kendilerin· 
den iıtenilen parayı vennek mecburiye. 
tinde lcalmıılardır. Bu hal, lngiliz ıefi. 
rinin siddetle protesto etmesini intaç 
etmitÜr. Meselenin yeniden hat bir ıeldi 
alma.ı muhtemeldir. 

Varşovada 
Bir meb'us rüşvet cürmü 
töhmetiyle tevkif edildi 
VARŞOVA, 22.A.A. - Müddeiumu· 

minin emri üzerine mebuslardan Y ui· 
&.aovskai ile sabık maliye nazareti et"kiı· 
nından olup vazifesinden azledilmit bu• 
lunan Michaski tevkif edilınitlet"dir. Het 
ikiside bir rüşvet meselesiyle ithab edil· 
mektedirler. ismi geçen mebuı geç.onler• 
de hükumet blokundan ihraç edilmiı idi. 

Sardenyada ordu 
kumandanlığı 

ROMA, 22 A.A. - Sardenya mer
kez kumandanlığı gelecek ayın bi • 
rinden itibaren onlu kumandanlığı • 
na tahvil edilecektir. 

Prens Georıes'in evlenıne . . 
merası mı 

LONDRA, 2 2(A.A.) - SalahiyetW" 
membadan bildirildiğine ıöre Pren• 
Jorj :ile Preıueı Maıina'nm evlenme nıe• 
rasimi 29/11 de icra edilecektir. 

Polonya ve akalliyetler 
LONDRA, 22 (A.A.) - loıı;iliz mat• 

buatı, bu ..ı.ah, Polonyanm akalliyetle' 
rin hukuku hakkındaki iddialarmdaO 
vaz geçmif olmasını memnuniyetle b>'" 
detınektedir. 

Maamafih, "Akvam Cemiyetinin....,.. 
yesine mevdu akalliyetler ıiıtemi,, nİ" 
mükemmel neticeler verdiğini teslim et• 
mekle beraber, bütün gazeteler, bu bal>: 
taki ahti hükümlerin hililmum mund' 
devletlerin dostane ittirak:ile tadilini iıtO 
mekte müttefiktirler. 

Deni:ı; altındaki ha:ı;ine 
LONDRA, 22 (A.A.) - Batınıf, ".E· 

gypt., vapurundaki hazineyi kurtannP 
meıgul "Al'tiglio., vapuru, 30,000 altı" 
lngiliz lirası ile Plymouth limanına ııel• 
nüıtir. ol 

Ameliyata devam için, müsait hava I< •• 
lamak üzere yakında Havre limanına fi 
decektir. 

Balon müıabaka&ı 
VARŞOVA, 22.A.A. - Gordon Be~· 

nett kupaıın ıiçin yaprlaW 2ran~111t1'" 
sabckanın ilk hareketi işareti 23 eylülde 
Mokotov tayyare meydanında saat 15,30 
da verilecektir. 

Müsabakaya iştirak etmek üzre onda· 
kuz balon kaydedilmiştir. "Ç 

iki Belçika, bir Çekoslovakya, ~ 
Fransız, bir lıalyan, üç Alman, üç Le ' 
üç Amerikalı ve üç lıviçreli. .... 



ICLE 
Vur abalıya! 

8irJıaç srnrdir, brı altı aen.,dir 
~•bilerle yaptığımız apor temasla • 
toı.ıdcı iyi neticeler almıyoruz. O n dan 
f •1.~l!yor mu idilı?. Orası belli dr
: Çunkü bazı futbol müsabakalarını 
.;:"a edersek bizim yabancılarla 
~ I r .temasımız yolıtu, şporumu.z bey
~ rııı/e/leşmemif, yani milletler ara
lo.ı da bir yer almamıflı. Eline beı lıi-
1, 0~ ~azla halt.,r almamrı .ıe dai'?~ 
lt.qdını lıuvvetli sanmıf olanlar gıbı 
4 de sporda kendimizi bir harika 

1 
.. iilae de harikaya çeyrek kala bir 
ı!. l<ınıyorduk. Vakla ki beyn.,lmilel 
~/ar bafladı; hakikat olanca çıp
~lıfile hamamdan fırlar aibi önü· 
~ çıktı; tabii bu manzara hoıu
~~ aitmedi. B04ladık ötekine be
;;:rıe çatmaya; kabahat atmaya ııe 
"'ilu aramağa ... Hele beı acnedir ya
~"1alıta olan Balkan oyunlarının 

leçen ıene müstesna - hep iste· 
~ilimiz neticeleri 11erme•İ bi%i hid
ı"lendirdi, ateılendirdi. Her ai•Z· 
Q: 

- Nedir bu rezalet? Hep mağlup 
~ olacağız? Milletin ıerelini iki bu· 
~k lıifinin rlinde oyuncak yapama • ... 

Sö:r.leri dol04mağa b04ladı. 
l.ı.t l.cllıırdı ôleminde bunları söylemek 
d ar kolay llf! aöyliyenin hOfuna ai· 
.::'• fakat bunlara muhatap olanla
~ ainirlerini perİfıın eden aö:r. yok· 
~ • Herkes adeta riyazi bir intizam· 
ı, lekerrür eden mağlubiyetlerin aııl 
1 bebini arafhrmaya lüzum görme • 
•( >'iildrnecek llf! hırpalayacak bir 

1. hnıet, Mehnwt,, aramayı ödet e
~qdi ile onun içindir ki; ha•t.a!•~• .gö
~ 1> tedavi eden yahut tedatllsını ıs • 
hıı kimşe çıkmadı. 

ı,, Brn fimdi bu kıaa yaırımla itte 
-., Cepheden Türk •por ve aporcasu-

rtıüdafaa edeceğim ile bıı müte
~i mağlubiyetleri yakından gör
•- f, acısı yüreğine otıınnDf Vf! nkın· 
:'.. ~ıhhatini bozmııı, helr yukarıda 
~"'•iım mahal hücumlan yapan • 

dan çok daha fazla müteemr ol
ıı... bir adam .Jatile bu bağıranlara 
"•ap vereceğim: 
ı E.,.,elô anlamadığım fey ıudur: 
r"°• mağlubiyetlerinde mütemadiyerf 
-'>ıil!et ıerefini) ileri mrrn<tktehi mô
Q~ Dünyanın her tarafında, h~ bey
~lırıilel ıpor müsabakasında bır g~
P Ve oraya gİrmİf diğer milletlenn 
~•di kadar mağlup vardır. Eğer 
I,; rtıağlupların hepsi milli ıereflerini 
~betmif olsalar djinya oe he.~e A11_
~·ı>a bir ıeref kabristanına donerdı. .:k >'iikuhte bulunan spor mağlribi
. ileri hattô bazı harp mağlubiyetle· 
~ lıile lekelemiyen milli §f!refi, ara 
trQ İlıi üç kifiyi hırpalamcıR için I.'!" 
1.4aıından indirmek hiç doğru degıl· ... 

Ce/elim .öylf!Ren diğer sözlere: 

1" ekrar eder durııraz: 
,..,··- Efendimi Bi=~ ~u_dreti~iz 

feyi yapmaya muaaıttır. Egcr 
!:"•da kazanamıyorsak bu kusur mut
i 4Q idarecilerde, muallimlerde, ya 
"°•eunun ıahaındadrr.,, . . 
i,., Bu aöz de lıolay söylenen 11r rfU1 
•ıııde olmıyanlar için lokıan gibi 
~•kle yutulan bir lôlhr. Amma doi-
değüdir. Çünkü: 

, Biz apora bütün milletlerden •on· 
~ lı"f/adılıı. Eğer onların rekorlari
ı • elde ettilıleri neticelerle, onlann 
,:O•cu adet/erile bi:r.imkilf!ri makaye• 
,_ •d~rsek netice beklem_ediğimiz ka
....,. bı:r.im aporcunun lehıne çıkar. 
1 

/Ve u:r.ağa gideriz?. Bakalım: Kaç 
.ıllorcumull 11ardır? Kaç aahamı:r. oar-
,,., ı.- d L- • ~T? ! • .,,.aç sene en""rı apar ya~-:-· ·• 
l•r edrbiyalımı:r.da kaç eaenmız var
~) Kaç spor muharririmiz ve spor 
"'tffehasıısımıa var 1 ••• 

~Bunları tetkik eder, yabancılarla 
- lıayue edersek if meydana çıkar. 
.._~ •aydıklanmı arttırmak, .g~miılet: 
.'lı ve zenginle,ıirmek Alının, Velı· 
~ İti değil, cemaatin ile memleketın 
~dir. Halbuki bizim m"'"1ekette spo· 

hcıttci ırenç nesilden olan münell· 
;-.ıer arasında bile hala bir nevi 
dbQldın çıplak) lık addedenler llar· 
1'- Bugün çokluğu teıkil eden ge
~~ nesil ise bunu bir ne11i (bed'ôt) 
3"'aktadır. Hükı'imet adamlanmı: 
~ bu ife atfettikleri büyük ehem~ı
t~le rağmen her tarafta raot geldı : 
~'>ıi:ı. güçlükler bunu bize gösterı· 

r, 

ı Sporcuya ırelince; bir tarafta baı· 
' '"fınırken diğer tarafta baldırı 
~lak demek gibi iki zıt telôkki ara-

da afallayıp durmaktadır. 
,1,.,l>eniyor ki; aporcu, •par ruhunu 
L.......,amııtır ..• Belki içinde ~a ~
L°""Yanlar vardır. Belki içlerınde yu:r. 
~lrtıuıları da vardır. Şüphesi_z .ki bıı 
~fahede elim bir ıeyı/ır. Lakin b~, 
i."':'iaelerin tabü neticeıidir. Bir mıl
:'rıı •porda temsili haJ.kını ancak 11e 
t'.ı>lıeai;ı: kendilerinde gören. ve arka· 
~da bu me11kilerini tehdıt. edccı;k 
~ lıütle mevcut olduğunu bilen yır· 
-~ o~ l"eıtÇ mağrur olmakta ve bu 
~~en blr takım manc~i haslet • ve 
~~l!lluları kaybetmehteduler. Ege.r 
~ • .,, • ., pcıinden ge~~n k_e'.'di lıtymetı
~· yakın birkaç yuz kıf! daha ol • 
Qllu.,11 bilac bıı zaafa duımez ... Ben· 

;• lıu vadide fa:r.la bağırıp çağırmak· 
'Ilı :ıiyade kendimize bahmalıyı:ı: ... ~
~1"1i:ı.de kaç kiıi çocuğuna spor: ter~•: 
~ ••i veriyor? Kaç kiıi spor .'f!en~ı 
6ro:ı. dö11üıü ıeyretmek :r.e~kının ~·-
~rıamelendirilmiş bir nevı olma • 
, .... ileride görüyor? Kaç hifi '!'o~a? 
l(t'"ainden yirmi para iane vermııtır. 
• Q~ kiıi bir atletizm bayramını se)I· 
ı: llİdiyor?. Türkiyede hangi mek_ • 
ı·" Qll~tih müıabakalar tertip etmıf· 
'•? Kaç talebe bir ıürat koııısuna 
~•ıl çıkıldığını bilir? Bizde haç ~er· 
, ·~~i bedeniye muallimi spor hiidıse: 
.. ,,,.. . I · d ~ Bı"r Zekı 
~· • Ye•·ınde ta ~tp e er· ·· • 
tt'" Nihot, bir Niyazinin ciuelek oyu· 
• ~ 0 1masa kaç kifi ful bul ..,yreder oıe 
•l>ircilcri böyle h..,uai yıldı:r.larla 
fe~..,, ı - tadan kaldırırsak 
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EH 1 R HABERLERi 
KONGRELER 

Akı) Doktorları 
Kongresi 

- -o-

Dünk.ü toplantıda da 
raporlar okundu 

Türk tababeti akliye ve aıabiye kon· 
crui dün sabah wuvenite morfoloji ens 
titüıünde devam etmittir· Diiakü içtimaa 
üniversite rektörü profesöc Cemil bey 
de ittirak ebniştir. Kongre, profesor 
Hayrüllah beyin riyaııeti altında açıl-

mıfbr. _ . .,. . 
Evvela profeaor Mannesco'nun ıhb· 

yarlığın biyolojik mihanikiyeti ve te
davisi,, iıimJi raporu okunmuştur. Profe-
9Ör V enedikte diier bir ilmi kongrede 
buluıwluiundan, kendiıi bizzat buluna
mamıttır. 

Bundan sonra, profesör M. Nissen, 
Sc:hwartz, Oberndorfer, Mazhar Oı.,.,,, 
Hami Apti, Stroe, Droganesco, F açou, 
Eneııco raporlarını olrumuılardrr. Prole· 
sör Niasen'in "dimağ kiıt'lerinin c:eSTahi 
teclaviM,, isimli raporu bazı münakap
lara Hbebiyet vermi,, bu buıusta Nazım 
Şa&<ir, Mazhar Oıman, KiZlm lenail 
beyler töz ala,rak mütalealannı söylemit
Jerdir, Nazım Şakir bey profesör Nlısen' • 
İn tecrübe.tnhı ban blr semere veremi· 
yeceğini ıöylemiıtir. Nissen iddiasını İ· 
zah etmiı, kongreye bir ha~ta takdim e
derek, bunun üzerinde Yl'Plığı ameliya
b anlatmııbr. 

Profeoöc Scbwartz'ın "dimağ tümör'
leri_, bakkmclaki etütü çok alaka ·ıe 
dinlemniş, prolesöre busabadalri yeni 
bazı buluşlan takdir edilmiştir. 

Kongre dün öğleye kadar çalııtıktan 
sonra ilini m.,.,.;sini lıitirmitfir. Dünkü 
toplantıda Mazhar ONnan bey, 1936 ae
neoônde htanbu lda toplanac:ak Balkan 
devletleri arası akliye kongreaine profe
•Ör Marineaco'nun riyaset etmeıinin te
mini için tetcbbüılerde bulunulmaımı 
teklii etmiş, bu teklif kabul edilmiş tir. 

BugÜn, kongrede bulunan murahhaslar 
ve &zalaır Y alovaya bir gezinti yapacak
lardır. 

Tamir edilecek camiler 
Evkaf müdüriyeti bazı c:amilerin ta. 

mirine lüzum görmüıtür. Bunlar me
yanında Sultanabmeı, Sultan Seliın, Be 
ya.zıt, Zeynep Sultan camii erile Fatih 
kız taşında )'anımı olan ve dört dıvar· 
dan ibaret bulunan Mimar Sinanm aaa
rmdan Bali Paıa camisi de vardır. 

kaç kifi nrl •par :r.evki için bir yanı 
aeyretmeye gelir?. 

Daha var?. 
Spor bir iflir ki; ölçülme:ri rıe mu

lıayeu edilmesi mümkündür. ve ba-
11ün, Türk •porunun nahOf ııa:r.iyeti 
belli oluyor.., bu, daima diğer mil • 
letlerle mukayese imkônını veren mü
•abalıalara girmi§ olmamızın netice • 
sidir. Eğer idareciler bu müoal\a:r.e • 
ferden kendilerini kurtarmak ııe btq
lannı dinç bulundurmak İsterlerse, 
memleket aporunun aleyhine de olsa 
böyle beynelmilel temaalar yapmaz • 
lar; yapmayınca mağlup ta olma:r.lar. 
Kinue de bir fey diyemez ve (milli ,. 
fere/) da1JGC1ları da ağı:r.lannı açmaz. 
lar. Amma bi:r.im sporun kıymeti Cif"• 
ğı/ar ... Onun kirrue larlıuıa oarmaz. 
Ne itt, e&ma.yi üurl~rine .sıçratmak 
pahasına da olsa bugünkü tqkil<it 
bir k..,m beynelmilel temaslara gir
memizi bizim için faydalı bu/mu§. O
ralara giriyoruz ve böylece bir kmm 
apordaki ayarımız da belli oluyor ... 
Lakin meıelıi gazetecilikte ne rilem
dryi"' acaba? (Zağrep) te bir yemek
te yanımda oturan ora etrafından bi
ri:ri bana sordu: 

- Gazetelerinizin tirajı ne kadar
dır?. 

Ben hemen yalan söyledim: 
- Vasati 25 bin kadar. Çünkü biz

de henÜ:Jl okur yazarların nisbeti çok 
değildir. 

O da cevap verdi: 
- Euet! Bizde de öyle. Onun için 

(Zagrep) teki gazetelerin tirajı da 
sizinki kadardır. Yalnız bir tek gaze
te var ki; 50 - 60 bin buaar. Çünkü 
o bütün memlekette okunur. (Zagre • 
bin nüfusu 180 bin kiıidir.) 

Şimdi bir de gazete tirajı müsaba
kan yapdıa, acaba Balkanlarda? •.. 
Kaçıncı oluru~? 

Ve bir komıu müsabakasında geri 
kalmak mı yoksa uyanıklık nisbeti i
fade eden ga:r.ete tirajı aayuında ao
na kalmak mı bir millf!f huabına da
ha la:r.la zarar ifada eder? •.• Ve böy
lece ıpor müsabakcurnın yanında: Bir 
gazetecilik, bir edebiyat, bir san'at 
elhasıl spora nazaran fOk daha mü • 
him 11e hayati ff!ylerin ..W.Obakalan 
da :ııapılsa f/tplıtslz o """""' spor<!U· 
lann baıı biraz daha dinç olurdu ..• 
Biz bir türlü bilmiyoru:r., ve bilmek is
temiyoruz iri; biz salta"'1t devirlerin
de )'lllarca aıırlarca bağd04 kurup 
oturmuf, çubulr 11e nar/fİle çekmif, 
halôyık il• odahk oeçmişi:ı;. Şimdi da
ha bef on senedir ôlem ıribi kendi iıi· 
mi:ıi kendimiz.in görmesi lôz.ım geldi. 
·iini 11e cihanda ayakta durabilmek i· 
çin alem gibi çahımak icap ettiğini 
anlamııız. Bunu anlamakla tahak • 
kuk ettirmek arasında geçmesi lôzım 
gelen mühletler vardır. Ne kadar İs· 
tesek ne kadar enerjik davransak bu 
mühl~ıler bir çocuk doğuma, bir ku • 
laçka zamanı gibi tabiat kanunlar~nı'.' 
hükümlerine bağlıdır, onları belkı bı
raz k18altıru: amma büsbütün ortadan 
kaldıramayız ..• Hele spor gibi yalnız, 
adale sinir oıe beyin ile yapılmalıla 
lıalm~yıp uücut hücrelerinin bile bir 
ısporcu tohumundan peydahlanmıı ol
masını istilıoam eden iılerde ... 

FELEK 

EKONOMı 

1 Ticaret mektebi 
·Kadrosu geldi 

T akıim ıtadyomwıda bir yan gın lxıflangıcı olmup ve d,,rhaJ aön
dürülmüptür. Ruim yanan kıunı göatermektedir. 

MAARiFTE 
• 

Her sınıfta 
Elli talebe 

F a:ıla talebe için yeni 
şubeler açılacak 

Bu eene orta mekteplerin birinci ar· 
nıflarında azami (50) talebe buJıındu
ruJması için, mekteplerde tertibat alın· 
mı§tır. Yeki.Jet bu hususta bir tamim 
göndennittir. Bu §ekilde tedrisat daha 
salim bir şekilde yapılacaktır. Fazla 
talebeler için yeni tubeler açılac:aktır. 

Mekteplere kaJ'lt ve kabul devam 
etmektedir. ilk mekteplere de bu eene 
tahmin edildiği gibi fazla talebe teha
cümü vardır. Maarif idaresi, mektep .. 
siz talebe kalmaması için her türlü ter
tibat almaktadır. Mevc:ut amıflar ye
tişmediği takdirde, bazı mekteplerde, 
geçen tene olduğu gibi yanm gün ted
risat usulü tatbik edilec:ektir. Bir kı
snn talebeler öğleye kadar, bir kıamı 
öğleden aonra okuyacakarldır. 

Leyli, meccani talebe 
Lise ve ort~ mekteplere leyli mec:c:ani 

olarak girecek talebenin imtihanı (30) 
eylülde yapılacaktır. imtihanlara &İ· 
recek ilk mektep mezunlarının, evvel
c:e bulundukları mektepten fotoğraflı 
bir vesika getirmeleri wul ittihaz edil
mittir. Bu vesikada o talebenin ça!Jf
kanhğr, zeki.aı, umunıi harekit -ya:zi .. 
yeti te&bit edilmiş bulunacaktır • 

imtihana, tabailine devam edemiye· 
cek derecede fakrihal eıJıabından ol• 
mıyan talebe alnmııyacaktır. 1 • 

Oç aylıklar 
Humıi idare bütçelerinden maaf &• 

lan ilk mektep muallimlerinden müte· 
kaltlerin üç ayhl<ları, ikinci maa§ ola· 
rnk verilmeğc baılanmı§trr. 

Tutun deposu buyuk bir 
polikilinik oldu 

Çapa kız mektebi yanındaki büyük 
tütün deı>OSU üniversite tıp fa.kültesi 
tarafından aabn ahnmııtır. Burada ge 
nit kadrolu biı poliklinik vücude ze· 
tirilmi,tir. Hergün yüzlerce batıla mu· 
ay ene ve tedavi edilmektedir. Fakül
tede tedrisat başlayınca, profesörler 
ve talebeler burada her çct.it basta Ü· 
zerinde tatbikat göreceklerdir. 

Avrupada t.ukuk tahsili 
Avrupaya hukuk taluiline gidecek 

talebenin imtihanı dün hukuk fakülte
sinde yapılmııhr. imtihana (43) ta
lebe girrni,tir. Avnıpaya ( 4) ü latan
bul, (5) i Ankara hukuk faküheluin
den olmak üzere (9) talebe gönderile· 
cektir. imtihanlar sah gününe kadar 
devam edecektir. 

Diğer ilim şubelerinden tahsile gİ· 
decek liıe mezunlannın müsabaka İm· 
tibanı da, dün lıtanbul kız v .. LiPertev· 
niyal liıelerinde başlamıştır. se me· 
zunlarmdan ( 25) talebe gönderilecek· 
tir. 

Muallim tayinleri 
Cümhuriyet orta mektebi türkçe 

muallimi sabri bey Velaya, Gelenbevi 
Türkçe muallimi Sami bey Davut Pata· 
ya Veli bey de Davut P- beden ter· 
bi;eai muallimliğine tayin edilmiJler
dir. 

Bakalorya imiihanları muvaffa-
kiyetsiz neticelendi 

Liııe ve orta mekteplerde bakaloryl\ 
ikmal imtihanlan İ>lbnlştlr. Maalesef, 
eylül devre i imtihanları ~a ~aıcir~n 
devreai aibi muvaffakiyebi:a hır tekıl· 
de neticelenmiftir. Bir çok mektepler
de mezun olan talebe mikdan .,,,.f 
mevcutların1n yarıaını ıüç tutmakta
dır. Yanımdan fazla dönen orta mek· 
tep 11nıfları vardır. 

Geçen senelerde Maarif Vekaleti 
bir derıten İpka edilen liee ve orta 
mektep ıon sınıf talebeleriıı.in, liaeye 
veya üniversiteye muvakkat talebe ~ 
larak devamlarına müıaade etmitti. 
Maarif Vekaleti bu aene, böyle bir k ... 
rar venniyecektir. 

Mecmualara abone kaydettirenler 
Son zamanlarda bir takını kimııeler 

mektepleri dolaşarak, ismi c:iami ma· 
lum ohnıyan bir takım gazete ve mec"· 

mualara abone kaydettikleri görülmÜf 
tür. Vekalet, bütün mekteplere bir ta
mim göndererek, vekiletin tavsiye e• 
deceği mec:mualardan baıka hiç bir ga
zete veya mecmuaya abone o1unm.a• 
maıını bildirmittir. 

ViLAYETTE -
Ziraat Vekili 
Fidanlıkta 

Fidanlığın büyütülmesi 
işi ile meşgul oldu 

Ziraat Vekili Muhlis bey, refakatin
de Vali ve Belediye reiıi Muhittin, Zi
raat müdürü Tahsin bey olduğu halde 
diin orman mektebim ve Büyükdere fi. 
danlığmı gezınittir. Vekil bey, fidaıı
hk hakkında izahat almıt ve fidanlı
ğın büyümeıi iıi ile yakından alakadar 
olmuttur. 
Değirmenlerden alınan vergi 
Mali e tahakkuk müdürü Talab Bey 

dün değirmenleri gezerek undan alın
makta olan vergi hakkında teftiş yap· 
mqtır. 

Ruam mucadelesi hazırlığı 
Bir teırinievvelde ıebrimizde yapı

lacak olan rüam müc:adelesi için bele
diye huduttan dahilindeki kazalar da· 
bilinde ic:ap eden bazırlıkJar yapılmıı
tır. 

Pazarteıi günü saat 14 te Vali ve Be 
tediye reiıi Muhittin Beyin riyaseti al
tmda sağlık zabıtası komiıyonu top
lanac:a.ktır. 

Hayvan sergisine kayıt başladı 
Hayvan sergi.ine bugünden itibaren 

kayıt ba§lanuıtır. Kayıt muamelesine 
çal'f&Jllba günü ak§amma kadar denmı 
edilecektir. 27 inc:i gününden sonuna 
kadar bir heyet taraffmdan puvantaj 
yapılac:ak ve kazanan hayvan aabiple
rine üç bin lira müki.fat verilecektjr. 
------~•O---· 

Yeni paralar 
Jüri heyeti bugün eserleri 

tetkik edecek 
Yeni paralar müsabakasına iıtirak 

eden aanatki.rlarm eserleri meyamnda 
en muvafık olanını seçecek olan jüri 
heyeti dün intihap edilmiıtir: 

J uriye ııeçilen :ı.evat reaıam Namık 

lamail, Nazmi Ziya, Zeki beylerle bey· 
kcltr&J Hadi ve Ihsan beylerdir. Jüri 
bugün 9,30 da darphanede toplanacak 
Ye eıerleri tetkike baıhyacakhr. ---Keresteciler hali 
Kereatecilerde yeni yapılmakta olan 
tehir muvakkat halinin inpatına Cüm
buriyet bayramına yetişmiyec:eği anla
tılmıştır. Hal anc:ak 3 • 4 ay sonra faa
liyete geçebilecektir. 

Haliu memurin kadrosu teıbit edil
miştir. Yalnız müdür ve muhaııebeci 
taayyün etmemiıtir. Maamafih bu va
zifeler için bir kaç namzet vardır. Hal 
müdürüne (200) lira ücret verilecek· 
tir. 

1 BOR~A 1 
ı---
Ot Banka11ndan alman cetveldir) 

22 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•til..raıı dalaili 96,50 R.ılıtlml 17,75 
1933 Erca.ni 97 Mümeııil 48.80 
Unilork 28,75 " il 47 ,75 

" il 27,50 " lll G,00 
.. 111 27,80 

ESHAM 
it Baal<u> Mama 10 1 Reji ı.u,. .. ı ... 
0 ,, Hamiline 10 T efclon 
., ,. Mieuit ıca T~koa 
Tür"İ7• Cumhı.a· Çımen.to 
riyet banlıı:•ıt SS.~0 J Uihat dey 
T•amva7 30,50 Sark doy. 

a,35 
10,25 
17,80 
12,10 
1~!',0 

0,85 
Aaadolu Hia•• 27~ İ B•l7• 
Şir. Ha7riye 15,25 l Şal'\ nı. ecza 

1.55 
3.20 

ÇEK FiYATLARI 

Lo11ıdra 
Pariı 
Nüyork 
Milino 
Cenevre 
Atina 
Brükıel 
Anl•lerdam 
Sofra 

62(),25 
12,05 
80.411 
~.27 

2,43.CO 
83,43 

3,38,75 
1,17,27 

611,90.25 

NUKUT 

ıo F. Fr•••m 
1 Dolar 

21 Kur, Çek. 
1 Şile."'•· 
l lıterlin 

20 Liret 
20 Le-.a 
20 F. Bal<ik& 
20 Drha.mi 

1 Flori• 

Kurut 

170 
117 
106 

22 
629 
216 

23 
115 

24 
13 

Pra.j 
Bel ırat 
Moılro•• 
Berli.a 
Varto-.a 
Budapeıt• 
Madrit 
Bükreı 
Viyana 

(Satıı) 

20 l.l•vicr• 
1 Pez.eta 
1 Mark 
1 Z.loti 

20 Le7 
20 Dinar 

1 Çerao-.it 
Altın 
Mecidiye 
a..ı.-aot 

19.13,50 
34,83,50 

10,90 
1,99,17 

4,20 
J,96,16 
S.8ı,SO 

79,32,84 
4 .25 

Kwuı 

808 
18 
49 

20.so 
19 
5J 

-.-
9.23 

36,50 
240 

Yeni kadroda bazı deil
ıikliJder var 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebinin 
yeni sene kadrosu dün mektebe tebliğ 
edibni!iir. Aldığımız malümata nazaran, 
yani kadroda bazı değip"klikler vardır. 
Bu meyanda H;;okkı Nezihi beyin tasar
ruf denine Supbi Nuri bey tayin edil· 
mit ve bu den mektebin yalııı:r. yüksek 
kmnına b.uredilmiftir. 

Ayni zamanda oda umumi katibi olan 
Vehbi bey yalnız mektepteki derılerile 
me~gul olac:ağmdan 'Vekalf!fe Yazİfeıİn· 
den aynlııcağmı, yerine lıir li1ilıi um11-
m&nin tayinİDİ bildirmiftir. 

Borsayı galan hayvanlar 
için yer 

Ziraat V ekilet.üıiıı bayvanlarm banna
c:ağı yerler hakkında koyduğu §Orllara 
uymak için hayvan borsası da boraaya 
gelen bayvanlrmn barınacağı, &atılacağı 
yerler yaptıracaktır. Şimdiye bdar bor
•Y• ııden hayvanlar tatnllDlen aç.ı.ta du 
ruyordu. Bor.sa bu binaları yaptırmak 
İ9İft arazi aramaktadır. 

Almanya ya gonderiien malların 
dövizleri 

Almanyaya ithal edilecek malların dö
Wzleri için konulan prtlardan, Türk • 
Alman Klerhıg mukave!fai dolayı9e, 
Türkiye m""f"Ö malların tabi olmadığı 
bilılirilmittir. 

iki borsanın birl&ftirilmesi 
Tic:aret boraasmm mali vaziyeti kur· 

tarmak için hayvan boraasile ti<:aret 
bonaımm biriepııeei öne ıüriilmiiftii. 
Aldığımız mıdıimata nazaran ham-lan
makta olan boı alpr nizamnamesinde 
bu buıuı düıünüleceğinden ıimdilik bu 
tehir edilmittir. 

Mıntıka ticaret mUdUrlUkleri • 
llotiat V ekitletine merbut mm taka ti· 

caret müdürlüklerinin lağvmd..ı aoııra, 
bu müdüııiyete merbut mmtaka tic:aret 
müdürlükler.inin nereye merbut olabile· 
cekleri bir meıele olmu§tu. lıtanbul 'ri-
liı.yeci münkalıe biir .. unua vilayete, 
tic:aret odalı da odaya medıut olması Ji. 
zım geldiğini ileri sürdüğünden ti.
odası Mr.tiaat vekaletine müracaat etnıiı
ti. lkti at V eki.leli tlc:aret oda~ına bir 
tezkere ile esnaf c:emiyetleri mürakabe 
bürosunun, ticaret odaları nizamnameai· 
niıı i.btiva ettiği hiikümler veshile, oda
ya tabi olacağmı bildimıittir. 

· Bir türlü halledilemiyen ihtilaf 
Ticaret odasının bir seneye yalını bir 

zamandır biT tiirlii çıkaramadığı (lastik 
ayaldaabı deri ve kösele ayakkabı reka
betinden doğan vaziyetin baHi) aıe.e
leaini artık bir netkeye bailamak için 
bu İ§C bakan komiıyon dün orada ııene 
topl11.nma teşebbüsü yapınııtır. Fakat 
bu üç kipjik komisyonan ekseriya açıl· 
dığı gibi burlela da ekıenyet temin edi
Jeınedıiğinden iıin bdli gene blmı~. 

Yapağı piyasası 
Türkofisin yaptığı tetkike göre Al

manya ve Ruıyanm mübayaatından do
layı yapağı fiatlan iç piyasamızda dış 
pazarlara na:ıaraıı yüzde 30 clerecainde 
yüksektir. Stolı: mikdan çak ezalmıfbr. 
Ruslarla Almanlar piyasadan 100 bin kil:> 
raddeıinde mal almışlardır. 

TUrk yumurtalarına talep 
artıyor 

Tür\: yumurtaları için dı§ piyaaalar
daa talepler gittikçe artmaktadır. Şark 
ftıiyetlerirıcle havaların birdenbire ...,_ 
ğumağa baılaması mal Üzet'İııde tesir 
yapmrtlır. Bir taraftan havaların aoğu
ma11, bir taraftan taleplerin artnuu.ı fi. 
atlaTı yükseltmektedir. Önümüzdeki haf
talarda fiatlann yükıelec:eği muhakkak 
göritbnelde beraber, bunun hiç bir zamaa 
rakip i&tilıaalci memleketler n.ıı..
v.lsıl olamıyacağı da muhakkak görül
mektedir. 

MAHKEMELERDE 

Bin lira hırsızı 
Dadaylı l\febmet efendi iıminde bir 

atçııun evinde misafir ettiği hf!miehriai 
Dadaylı Selime hanım Mehmet efendi
nin bin lira11nı çalarak kaçmııtı. Sulta
ııahmet aulb cen mahkemeai bu hanı· 
mm tevkifine lı.arar ~I ve bu hanım 
dün dadaydan lıtanbula getirilmiıtir. 
Yakında mahkemesi yapılacaktır. 

Bir tevkif 
Y angm kulesinde 9 yatında bir kıza 

taaallut eden Muatafa i-iııdeki f&hıa 
Sultanahmet aulh c:eza mahkemeıi tara 
fından tevkif edilmiıtir. 

Bir beraat kararı 
Sigara kiı.fıdı ve saire kaçakçılığı 

zMnile muhakeme altına alman Ruı 
tic:aret mümessilliği memurlannrlan İ· 
ki zat yapılan muhakeme neticeai.,de 
beraet etmişlerdir. 

1 ~----K __ ü_ç_ü_k __ h_a_b_e_r_ıe_r _____ , 

* Evkaf memurları cuma günü Alem 
dağa bir gezinti yapmıtlardır. Gezinti
ye umum müdür Rüştü bey de iıtirak 
etmiştir. _., __ 
Sinemacılar tekrar müra

caat ettiler 
· Sinemacılar, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya beyi, Ankaraya gitmeden evvel zi· 

Günü.~~ --i 
~y--g~~.,. • 
Jkmale kalan talc:benio 
vaziyetini düşünmeliyiz 

Geçenlerde bu siıtunlarda yal
dızlı kuşlu diplomalardan uzun u
zadıya şikayeti., bulunmuştuk. H iç 
§Üphesiz cumhuriyet maarifi, genç
lerin, öyle kolayca, hiç bir şey 
bilmeden diploma olmasına ve sı
nıf geçmesine müsaade edemez-
di. 

Zaten imparatorluk deıırinin 
en büyük ıiyelerinden biri de bu 
değil mi idi? işte bunun için, o 
zaman tahsili "Amme,, cüzünün, 
hesabı ( Kerot cetveli) nin ileriıi
ne geçmiyen birçok kimseler, mek
tepten çıkınca, dünyanın "porta
kal gibi yuvarlak,, olduğunu bile 
unuturlardı. Ve mahallelerinin dar 
muhitine çekilerek dünyanın her 
taralile muvcısalalarmı keııerler -
di. Alakanın bu kadar küçülme • 
ıi, ve alakasızlığın bu kadar ge
nişlemesi hiç fiiphwz akılsızlığın 
peametinden ileri geliyordu. 

içtimai hayatımızda büyük bir 
sar11nh vücuda getiren ve büıün 
eski itiyatları yeni prensipler ha • 
lindeki tekamül kaidelerile değİf
tiren cumhuriyet inkilabı bu me· 
ıe1eyi kökünden halletti. Ve maa· 
rilimize muasır zihniyetleri Qfıla
dı. l•te bunun içindir ki, imtihan
lar, bi:ule de medeniyetin en ileri 
hareketlerini takip eden memle -
ketlerdeki şekli bulmaktadır. Bu • 
nun için bilmeden 11nıf geçmek, 
ve okuduğunu hazmetmeden dip
loma almak yoktur . 

Bu prensibi layık olduğu kud· 
ret ve azametle karşılarız. Yalnız 
imtilıanlann tatbik şeküieri itiba
rile bazı aksaklıklar görülmekte • 
dir. Bunlan da İfaret etmek bi
zim vazifemizdir. 

Meııela gerek orta mektep ve 
gerek li.ae bakaloryaaında nıuııaf
lak olamıyan, daha doğrusu bir 
derıten ikmale kalan talebelerin 
o sene tekrar mektebe alınmama· 
ları ve gelecek •enei dersiye so
nwıda yalnız kaı'dıkları dersten 
imtihana tabi tutulması eıas itti· 
haz edilmiftir. 

Bunun sebebi, talebenin geçti
ği derslere kulak asmaması, bu 
yü:ulen ıuııflann intizamını boz
ması, ııe daha uyade de mektep
lerde büyük bir kalabalığa mey
dan vermesidir. 

Bu doğrudur. 
Fakat diğer taraitan talebenin 

vaziyetini de nazarı itibara almak 
lôumdır. Bir gencin bir sene mek· 
tebe gitmemesi onun hayatında, 
ve hayatının tarzında mühim te
sirler husule getirebilir. 

Çünkü her bo, kalan kendi -
sine bir meşgale, vakit geçirecPk 
bir ;, arar. Halbuki bu genç.'er 

1 henüz inki§af çağındadırlar; yeni 
yetişmektedirler. Bo, kaldıklan 
müddeti herkesin ayni fekilde , ıyı 
kullanabileceğini iddia etmek a
bes olur. Bu yüzden birçok genç
leri maalesef tahsilden alıkoy
mak mümkündür. Bir sene mek
tepsizlik, bir sene işsizlik bazan 
itiyat halini alabilir. Bu sade 
gençlerde böyle değil, ya,lılar da 
aynidir. Bugün tesbit edilmiştir 
ki, her hangi bir tatil gününü ta
kip eden İf gününde bile bir ada
mın "ııerim,, i azalmaktadır. Bu 
tatil eğer bir sene olursa siz artık 
vaziyeti heaap edin. 

Bunun için Maarif vekiiletimi
:rin bu mueleyi esculı bir surette 
nazan dikkate almcuını bilhaua 
TİCG ed eriıı. 

Mesela liıe bakaloryasında bir 
derıten ikmale kalan talebe gene 
üniııersiteye alınsın. Ve o talebe 
ıene ıonunda balrıiloryaını ikmal 
etmeden üniverrite imtihanına gi
remuın. 

Diğer taraftan orta mektep ba
kaloryasında bir dersten ikmale 
kalanlar liseye geçebilsin ve bu 
bakaloryayı geçmeden lise imtihan 
lanna dahil olamasın. 

Diğer taraftan talebenin çok 
lehine olan bu fOT.ın hareket, mem· 
leketin matuili noktai nazanndan 
da takviye olunsun. Ve iki veya 
üç dersten imtihana kalanlar tek
rar bütün zümre derslerini ver
meğe mecbur tututsun ••• 

Bunu biz bir misal olmak üze
re yazıyoruz. Prensip kabul edilin· 
ce teferrüat tesbit edilir. Kıymet
li maarif erkanımızın bu meseleyi 
layık olduğu ehemmiyetle ka.-fı· 
lıyacağına eminiz. 

Mümtaz F AlK 

yaret etmi~ler ve Darülilcize reaminden 
çıkan meseleyi tekrar anlatmıflard.... Ay. 
rıca vali Muhittin beyi de ziyaret etmiı
lerdir. Sinemacılar biletler üzerinden a· 
bnmU:ta obn vergilerin yekünunun yüz· 
de yirmi beti geçmemeaini iatemektedir· 
ler. Bu reıünler ıunlardır : 

<:'c 5 damga, <;;, 10 tayyare, % 10 Da. 
rülacize ve belediye. Halen bu so" ralr 
lııam' 1""5tur. 
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Seqahat intibaları: 26 
• 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Yer yüzünde Sırat köprüsünden de 
geçiş var! 

Sırat köprüsü naaııl ve kaç para ile geçilir? - Bükre~ 
garp şehirlerini aratmayan 

bir ~eh:r oldu - lı:östence yolu mu, Rusçuk mu? 
Romanya'ya seyahatimizin bi- ı caatlara cevap vermeğe pek vakit

rinci merhalesi Cluj ,ehri idi. ikin- !eri olmadığım gördük. Oda oda 
ci merhalesi de Sinaya oldu. Cluj' dolaştıktan sonra nihayet bu işle 
dan hareket ettikten sonra Sinaya' meşgul olması lazımgelen memu
y.ı. yakın Brasso tehrine kadar ye- run bürosuna geldik. Bu zat başka 
ni Romanyadır. Brasso'yu geçtik- işlerle meşguldü. Ayakta bir çey
ten sonradır ki yolcu eski Roman- rek saat kadar bekledikten sonra 

derdimizi anlattık. Memur kısaca: yaya varır. 
:::ıinaya'ya yaklaşınca, telaşlı bir 

kaç sey üsefer memuru kartımıza 
çıktı ve şehre giremiyeceğimizi 
söyledi. Bunun sebebini sorunca, 
memurlar: 

- Sebep çok uzundur. izahat 
veremeyiz,dediler. Ve ana yoldan 
ayrılıp ikinci derecede bir yolu ta
kip ederek bir meydanda bekleme
mizi söylediler. 

Emir o kadar kat'i idiki itaat et
Ak Dar bir yolu takip ettikten aon-

1'9 kendimizi yüzden fazla otomo
bilin toplandığı bir meydanda bul
duk. Acaba Romanya' da bir ihti
lal mı çıktı diye endite etmeğe ba•
larken, me-ele anlaşıldı. Sinaya' da 
bir otomob.I yarışı yapılıyormuf. 
Bu aebebeple yollar kapanını~. A
ra 1ıamızdan indik ve yaya olarak 
yarış yerine kadar gittik. Binlerce 
halk heyecan içinde yarrtr seyredi
yorlardı. Bin müşkülat ile otellere 
gidebildik. Bir taraftan mevsim or
tası olması, diğer taraftan da oto
mob .1 yarıtlan yapılması dolayıai
le otellerde yer bulmak mümkün 
değildi. Fakat epeyce aradıktan 
sonra saı>a sokakların birinde kü
çük bir oda bulabildik. Biz odayı 
buluncaya kadar da otomobil yarı· 
şı bitmiş, yollar açılmıfh. Yolların 
açılmasını takip eden seyrüsefer 
kan~ıklığı gö. ülecek bir manzara 
idi. Yolların sağından da solundan 
da otomobiller geliyor. Kimsenin 
eyrüsefer memurlarına kulak astığı 
yok. Bir müddet sonra nihayet yol
lar tamamile tıkandı. Çünkü sağ
dan ve soldan giden arabalar kar
'' kar9ıya gefmitler, ne biri, ne de 
diğeri ilerliyebiliyor. Bu karma ka
rışık vaziyet gece yarısına kadar 
devam etti. 

Ertesi sabah Sinaya' dan hareket 
ettik. Asfalt bir yol bizi Bü1'reşe 
kadar getirdi. Bükret Avrupada bi
le emsaline tesadüf edilmeyecek 
derecede canlı ve ten bir şehir ha
lini almıştır. Büyük binalar, geniş 
caddeler, muntazam parklar, rahat 
oteller, zarif e'yalarla dolu mağa. 
zalar. Bükref'in garbi Avrupa fe
hirlerini aratacak hiç bir eksiği 
kalmamıttır. 

Bükreş'e geldikten sonra memle
kete dönmek için iki yol vardı: 
Köstence'ye kadar giderek vapur
la avdet etmek. Corciu'ya kadar 
gidip Ruscukta Tunayı geçtikten 
aonra Bulgaristan yolile geri dön. 
mek. 

Turing ve Otomobil kulübünden 
mali'ımat almak üzere, bu müesae
senin ~erkezine gittiğimiz zaman, 
oradakı memurların bu nevi müra-

- Vapurla gidiniz, dedi. Türki
yede biç yol yoktur. Corciu'ya ka
dar Romanya yolları da tamir edi
liyor. Bulgaristandan da geçilmez. 

Bunu söyledikten sonra tekrar 
baıtka işlerle meşgul olmağa baş
ladı. Otomobil kulübü memurunun 
malumatı bize hiç te kanaat verici 
değildi. Biz oradan ayrılırken, bat
ka bir iş için müracaat eden bir 
lngiliz seyyahına da gene baştan 
savma bir cevap verildiğini görün
ce, bildiğimiz gibi hareket etmeğe 
karar verdik ve Corciu yolunu inti
hap ettik. 

Bükret'ten Corciu'ya kadar alt
mış kilometrelik Romanya yolu, O
tomobil kulübü katibinin söylediği 
kadar fena değildi. Öğleden aza
cık sonra Tuna üstündeki bu Ro
manya tehrine vardığımız zaman, 
Istanbul markalı iki arabanın T u
nayı geçmek üzere beklediklerini 
göardük. Bizden evvel gelen bu a
rabaların toförleri Corciu'nun 11-

cak güneti altında Romanya güm
rüğünde çıkıt muamelesini yaptırı· 
yorlardı. 

Romanya' dan çıkmak, Roman
ya'ya girmekten çok müşkül imif. 
Çrkıt için bir beyenname yapmak 
lazımdır ki Romanya lisanında ya
zılı olan bu beyenname formülünü 
yabancdarın anlamasına imkan 
yoktur. Bu iti yüksek ücretli bir 
ki.tibe yaptırmak lazımdır. E. 
aasen bu vasıtalar kulla
nılmazsa Corciu ııümrüğü muame
le yapmıyor. Otomobil beyanna
mesi, pasaport muamelesi, güm
rükte etyanın muayenesi derken, 
bizi Corciu' dı.n Ruscuğa götürecek 
olan vapur kaçtı. Şunu da söyleye
yim ki bu vapurun otomobilleri 
nakliçin aldığı ücret fahiştir. Bir 
otomobili Boğaziçi genitliğinde o
lan Tunanın bin tarafından diğer 
tarafına geçrimek için iki bin ley 
yani yirmi liradan fazla para alı
nıyor. Sonra yolcu Romanya'dan 
çrkarken, bu memlekette ikamet 
ettiği her gün için yirmi bet ley 
alınıyor ki seyyahların Romanya' 
da uzun müddet kalmamalarını te
min için bundan daha iyi bir çare 
bulunamazdı. 

Tunayı geçecek arabalar üç ta
ne olduğundan bizim için hususi 
bi~ vapur kaldırıldr. Arabalar bü
yük bir sal ;istüne konulduktan 
sonra bu sal bir vapurla karfıya 
kadar çekiliyor. Her otomobili nak
liçin iki bin ley gibi yüksek bir üc
ret aldıkları halde arabaları salla
ra yükletmek için kullanılan vası
talar tasavvur edilemeyecek dere-

rF>Jliyet'in Edebt Romanı: 20 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

Suzan sapıarı kesilmitti. Necat
tan korkuyordu. Onu hiç böyle ta• 
ıavvur etmemitti. Ayrılmıf olduğu 
kocasından da müthit olduğunu an 
lıyordu ••. Genç kadın vahtet telak
ki ettiği bu korkunç istibdada is • 
yan etmek istiyor; fakat Necatın 
ateş saçan gözlerinden ürküyordu. 

Dı,ardan kapr vurulunca genç 
kadın biraz cesaretlendi. Açmak i
çin doğrulurken Necat onu yerine 
oturttu: 

- Sen yorulma • dedi • ben aça
rım. 

Açılan kapıda Necla göründü. 
Suzana seslenerek: 

- Haydi ! · dedi - Misafirler gel
meğe b~ladrlar ... Amcan seni ça
ğırıyor. Bugün sevitmit çifte kum
rular gibi ne bu? Saatlerce baş ba
ta! .. 

Suzan hapisten kurtulmak iste • 
yen bir mahkum gibi: 
. . - Geliyorum! . diye cevap ver
i:lı - Fakat Necat onun önüne geçti: 

- Hayır, bu akfalll beraber otu
racaiız ! ... Sonra Necliya ciddiyet-

le dönerek: 
- Amca beye böyle söylersiniz .. 

dedi ve kapıyı yüzüne örtüp kilit
ledi. 

Necla: 
- Çılgın!.. diye bağırırken Su

zan kendini yerlere attı. Bir sar' alı 
gibi tepiniyor, saçlarını yoluyor, 
homurdanıyor, tetennüçler içinde 
çırpınıyordu ... Necat ta1ırmıttr. Yer 
!erde yay gibi gerilip krvrılan ni • 
tanlısına yakl&famıyordu. Ağlar 
bir ıesle: 

- Suzan •.. Suzan kendine gel kı
zım ... Ne oluyorsun? •• Sana ben ne 
yaptım? .•. Suzan! ... 

Nihayet yanına yakl&Jmağa ce • 
sar.et ederek çrrpınan kadını kolla
rının arasına aldı. Şimdi Suzan ce
saretlenmitti. Yumufayan genci i
terek: 

- latemem ! .. Seni istemem ar • 
tık! .. - diye çırpınıyoııdu - Bana bir 
esir gibi muamele ettin ... Ben ni • 
çin Remzi Beyden ayrılarak seni 
intihap ettim? .• Ah ne talihıizmi • 

• 1 
tım ..... 

[_Öz dilimizle ) 
Yangın ... 

Geçen akşam, Ankara oran (1) 
ında, apansız, korkunç bir çıngı
rak sesi duyuldu. Yangın söndürü
cü otomobiller, biribirini kovalaya. 
rak yokuş aşağı öyle bir gidiş gitti· 
ler ki, gözlerimiz bile arkaların
dan yetişemedi. 

- Ne var, yangın nerede? diye 
aoıduk. 

- Posta yapısı yanıyor .•• dediler. 
Oraya gittiğimizde baktık ki, yan
gın değil, en ufak bir yalaza (2) 
bile yok. T uluşan kağıtları, çarça
buk söndürmüşler. Koca taş yapı, 
olduğu gibi yerinde duruyor. Kızı
la boyanmış otomobiller, sanki: 
"bizi buraya neden getirdiniz?,, 
demek ister gibi homurdana ho
murdana döndüler. 

Bana kalsa, ltsanbulda tek ağaç 
yapısı ev kalmadığı gün, yangın 
söndürücülerine de iş kalmıyacak. 

Bu ayağına çabuk otomobiller, 
yangına bir can kurtaran gibi ye
tiştikçe, tas ve çimento ile tutturul
muş sağl~ yapılar, her yanda siv
rildikçe yangını, şimdiden, gülünç, 
inanılmaz ve hele kendisinden kor
kulmaz bir nesne gibi görmeğe alış
malıyız. 

kaç saat içinde kav gibi parlayıp 
kaç saat içinde kav gibi paralayıp 
tutuştuğunu gözlerile görenler, bir 
aralık bu yeni taş binayı da öyle 
tutusacak sandılar. 
B~ uyanıklık iyi ... Fakat sağlam 

yapılardan pek te korkmak gerek
mez. Bizden öncekiler, kuma, ki
rece ,taşa acımasaydılar, lstanbu
lun dörtte üçü, böyle toprak olmaz
dı. 

M. SALAHADDiN 

(1) Oran - cadde, (2) Yalaza - alev 
(3) Könülük - adliye. 

cede iptidaidir. Sal rıhtıma yanaşı
yoı. Rıhtım ile sal arasına iki ka
im tahta ile bir köprü yaprlıyor. 
Arabayı Sırat köprüsü gibi bu tah
taların üstünden geçirerek sala 
yükletmek lazımdır. Tekerlek tah· 
talardan birinin azacık sağına ve
ya soluna gelirse, araba ve araba 
ile beraber içindeki yolcular suya 
düşer. Bin mütkülat ile ve bin 
bir tehlike atlattıktan sonra niha
yet arabaları sala yüklettik. Tuna
yı geçerek Rusçuğa varmak on da
kikalık bir zamana mütevakkıftır. 
On dakika sonra Rusçuğa varır 
varmaz, bizi kartdayan Bulgar me
murlarının söyledikleri ilk söz, 
bizden araba ba9ına yüz elliter le
va harç parası istemek oldu. Bu 
harç pulile ve tusu busile iki yüz 
levaya çrktı. Bunun ne paraıı oldu
iunu sorduğumuz zaman, parayı 
alan memurun bile malumatı olma
dığını öğrendik. 

- itte öyle bir paradır ki her 
gelen geçenden alıyoruz dedi. 

Tabii parayı verdik. Fakat anla
dık ki Romanya ve Bulgaristan bu 
yoldan seyyahları geçirmemek için 
her çareyi dütünmütlerdir. Seyyah
lara bu kadar mütkülat çıkaracak
larına, canlarını tehlikeye koya
caklarına ve kendilerini her adım
da beklenmedik fuzuli paralarm 
da beklenmedik birtakım fuzuli 
paralarm tediyesi kartrsında bıra
kacaklarına yolların baıtına "bu • 
rası aeyyahlar için kapalıdır,, lev
hası assalar aaha iyi olur. 

A. Ş. 

Suzan timdi boğula boğula ağlı
yor ve mütemadiyen Necatın kolla
rından kurtulmak istiyordu. 

Necat elinden kaçmak isteyen 
güzel kadına nasıl delice 8.frk oldu· 
iunu timdi 8.nlıyordu ... Kollarının 
arasında çırpınan kadının kanatla
rını kıramamı9tı ..• Ve lcıramaya -
caktr .•• Onun kondufu dalların al
tında, onun uçuflarının arkasında 
sürüklenecek kada11 8.fık olduğunu 
anlıyordu. Genç kadın kesik kesik 

hala çrrpınıyor ve sifem ediyordu: 
- Benden brktın artık. .• Senin· 

le evlenmeğe nasıl cesaret edebili
rim? ... Yarın da belki beni dövme
ğe kalkarsın ..• 

- Çocuk mu oluyorsun Suzan? 
- Ben seni çok asri, çok mede· 

ni bir genç zannet'!ııittim .•.• 
- Değil miyim? •• 
- Değilsin ya ••• Niçin bu kadar 

sinirlendin? ..• Artist olacağımı du
yunca deliye döndün .•• Asri bir a • 
dam artistliği böyle fena ııörür 
mü? •.. 

Suzan hıçkırıyordu. Necat ııüle
rekı 

- Dur bakalım - diyorau • üzül
me 1 ••• Onu da dü9ünürüz ... 

Gellf kadın birdenbire fırladı: 
- Haydi! - dedi - afağı inelim ... 

Amcamı kıramam doLJnııu.,. 
Süratle 't'ÜzÜnü \rflc:ıı.v,.rnL- . ... ..,~_ 

1 - .. _ _._ ' . ' ........ _ .. 
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Gizli ••• 
Gayet gizli konuşuyorlardı. O 

kadar ki, buna bir lısıllı bile deni
lemezdi. Fakat şeytan kulağına 
kurşun, kulağım keskindir, ne ko
nuştuklarını duydum. Onlar böyle 
başbaşa bir müddet daha lısıldaş
tıktan sonra, bana döndüler: 

- Affedersin, seni yalnız bı
raktık ... Aramızda hususi bir şey 
konuşuyorduk da .•• 

Giildüm: 
- Hususi konuşuyorduk, diye

mezsiniz! 
- Neden? 
- Çünkü, sözlerinizi bir üçüncü-

sü de dinledi. Bilirsiniz ya, Arap
ların bir sözü vardır: "iki kişinin 
arasından çıkan bir sır, şayi olur,, 
derler. 

Birisi telasla sordu: 
- Bizi di~liyen kimdi? 
- Dinleyen demeyiniz, işiten 

deyiniz. Çünkü ben dinlemedim, 
sadece isittim. 

Biraz ·bozulduı'ar ama, renk ver-
mediler: 

- Sen duydunsa zarar yok .•• 
Sonra küçük bir ihtar: 
·- · Aman, kulak misafiri .•. ya

zayım, deme! .•• 
Ciddi göründüm: 
- Biz her duyduğumuzu yaz

mayız ... 
Ve ilave ettim: 
- Fakat bazan da böyle yazma· 

dıklarımızı duyarız! 

Kulak MiSAFiRi 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 
18,30: Plik neıriyab. 19.20: Ajanı haberle· 

ri. 19,30: Türk muıiki neıriyab: (Kemani Re· 
tal, Me•ut Cemil, Muzaffer ve Vecih.-. Vedi· 
a Riu hanımlar.) 21: A.teı • Cünet kuH1hün· 
den nakil. 21.J(): Orkeata karıtık poıram. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m, 
11,30: Dini netriyat. 11,45: Dini muıiki 12: 

Oile konıeri. 13: Pli.k. 13,45: Modern muıİ· 
ki. 14,45: Muıahabe, 14,40: Plik. 17: Köylü 
oeıriyab. 18: Danı musikisi. 19: Haberler. 19, 
15: Danıın de•amı. 20: Univerıite. 20,15: Pli.k 
20,45: Konferanı. 21: Aktam konseri. 20,40: 
Mme Aida Helta tarafından taıanni. 22: Spor. 
22,10: Radyo orkestrası. 23: Haberler. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Dan• musikisi. 18,50: Musahabe. 20: Ha

fif musiki. - Musahabe. 21: Popüler ıenfonik 
konser. 21,45: Muhtelif bahisler. 22: Lemberı· 
ten neı•H netriyat. 2.2,45: Muıahabe. 23,15: 
Reldim .... ko°>eri. 23,30: Dan• 24: Musaha
be. - Dan•ın de•a11u. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,35: Siıaa. ıarlularL 1,55: Piyano - keman

YiyoJo.nsel tiroau.. 20,40ı Spor. 21: Radyo or· 
ke•ltıauj koro tarafından konser. 22,20: Karı· 
rıtk daaı parçaları. 23,20: Haberler. 23,50: 
Dans muıikiıi. (Drestten.) 

688 Klu. BELGRA T, 437 m. 1 
20,30: Reklimlar. 20,40: oPpuler Sırp tar

kıları. 21.lO: Musahabe. 21.40: Şu11.dan bun- 1 
dan 23,10: Haberler. 23,15: Radyo orkestrası. 
konseri. 24: Popüler orkeıtraıı konseri. 

Kh•. KONIGSBERG. 29ı m. 
20: Tacannili enıtrünantal konıer. 20,30: Mu 

aahabe. 21: Aktam ko•seri. 21,45: Tiyatro. 23: 
Haberler. 23,28: Spor, 23,40: Gece musikisi ve 
dans parçalarL 

574 STUTTGART 523 m. 
19,20: Scbuınanıun eserlerinden piyano kon

aeri. 19.SO: Pli.k Z0,30: Spor, 20,45: uBallon 
Plauen,. isilnli radyo temsili. 21.,30: Mandolin 
• ıitara koQseri. (Cenup haYaları.) 23: Haher .. 
ler. •e•aİre, 23,35: Bilmeli•İ.Q ki ... 23,45: Dans 
muıikisi. 1: Gece mu•İkisi. ( ıaat 3 çe kadar) 

STOKHOLM 426 m. 
20,.35: Yortu , n.eıriyab, 22: Askeri kon•er. 

23: Oda mu•İkİ•İ· 
ROMA - NAPOLI • BARI, 
21,45: Suppenin "Donne Juanitta,, isimli 

operaır. 

545 Klu BUOAPEŞTE, 550 m. 
19ı Mandits aalon takımı. 20,15: Neıeli •Ü

yare, 21,20: Spor haberleri. 21,40: Budapeıte 
lc.onıer orkeıtra•ı. 23,10: Haberler. 23,30: Film 
muıikiıi. 24,15: Bura •İaan musikiıi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
18,30: Londradan naklen bando mızıka, 19.30 

Alc.tüalit•. 21: Neteli radyo orkeıtrası. lc.on
aeri. 23,20: Haberler, 23,45: Gece konseri •• 
danı musik.İ•i. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
19,30: Radyo temsili 20: Halk muaikiıi. 20, 

35: Spor, 21: Muıiki •e •tir: 23: Haberler. 23,30 
Spor 24: Dans musiki•i. 

740 K!.z. MONIH 406 m. 
19,40 Müsabab, 20,JO Çift piyano konıeri. 

21 Spor 21,10 Memnuclan tarkı isimli muıi-

raaını tazeledi ve Necata bakma • 
dan odadan çıktı. Necat bütün kuv 
vetini kaybetmitti, o da arkasın • 
dan takip etti ••• 

- Muvaffakiyet -
Suzan lokantada f&rkt söyleme· 

ie batladıktan sonra hakikaten 
mütterilerı artmıftı. Arif Beyin yü
zü ııülüyordu. Bu hadise evin eski 
tarzı hayatını da değittirmitti. Am 
ca bey ftnidl ekseri geceler lo~n
tada geç vakitlere kadar gecik1 -
yordu. Poker seansları gevtemitti. 
Haftada biı· iki, yüksek parti olur
sa oyun oluyordu. Hizmetçi Pervin 
bir toförle iti uydurarak kaçmıttı. 
Yaşlı bir Rum kadım gündüzleri 
gelip sözde evi temizliyordu. Celal 
Eflatun Bey, Necata gazetenin ida
re müdürlüğünü de tahmil ettiği i
çin öğleden ıqıra idarehaneye de. 
vam etmeğe mecbur oluyordu. Su· 
zan ikindi vaktına kadar uyuduk. 
tan sonra kalkıp hemen hazırlanı· 
yor, ya arkad&flarile rahut yalnrz 
olarak Celal Eflatun Beyle çıfuyor· 
lardı. 

Lokantadan artakalan yemekler 
sefertaaları içinde eve geli;yordu. 
Necat öğle yemeklerini ekseriya 
yalnız yemeğe mecbur oluyordu. 
Hele Nebahetle biç geçinemez ol • 
,.,,1glardı. Nebalıet yemeğini oda • 

~PORCULAR; \Jr.N<_.L:..t{; 
P k k d ı P,, "" d h k ı mcrn'·lı bı·r sı•OR e ya ·ın a ~ n. sinemasın a a ık! - büyük çok TI< ,c . ve • 

ve GE.\<;LIK filmini zevkle göreceksiniz: 
ÇILGIN HAYAT 

Oynıyanlar: J 
William Haines. Madge Evans. Conrad Nag~-

Azim ve sebatın muvaffakıveti . 'pÜr ve y3rış mücadeh. lt~ı ini • l 1 c~ ecan ;·e ı.c 
ki· Eıtlence \'r. hare~etl cinlıı -hii,·ük film '7° 

Küçük sarışın ; ıldız ANNY ONDRA 
Pek yakında SL ME:R ( !!:ski Artiıtik) sinemasında 

AŞIKLAR OTELi 
Gayet şen, eğlenc~li ve mu~;kili filminde görll-ec~kfr. 

Hayat ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 5608 

--SÜMER BANK---" 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamız tarafından A.vrupaya tahsile gönderilecek talebeni~ 
müracaat MUddeti bitmittlr. Maıabaka imtihanları 6 't'e 7 teıri01• 
evYelde lıtanbnl •e Anlı:ara'da lcra edilecektir. 

MU1abaka imtihanına mllracaat edenle;dea ancak eYvelki ili• 
nımızda blldirllen tartları baiı olaalar fireblleceğinden bu flbil•• 
rine imtihanın mahal ve aaatl 't'e hanıri derslerden olacatı ayrıc• 
adresl - rhe bildirileceği ilin olu'!ur. [2782) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mek'" 
tebi Müdürlüğünden• 

Mektebin her üç kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 ps· 

c 
e 

zar ciinüne kadar devam edecektir. (5978) ~ . 
~ ~ \ 

Oeniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KÖpribatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürclanade 

111--•Han. Tel 22740 411_._ .. 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 25 Eylül 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak gidişte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Sımısun, 
Fatsa, Gireson, Vakftkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (6003) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 24 Eylül PA· 
ZARTESl 19 aa Sirkeci rıh: 
tımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip aönecektir. (6002) 

iZMİR SUR'AT 
tSKENDERIYE YOLU 
1ZM1R vapuru 2s Eylül SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doiru lzmir, Pire, lsken
deriye'ye gidecek ve dönecektir. 

(6004) 

kili skeç, 23 Haberler, 23,30 Dan• musikisi. 
KM. LOKSEMBURG ı304 m. 

lnıiliz aktamı: 18 karııık konter, 21 Dana 
musikiıi, 21,30 Müubabe. 22 Kanıık kon••· 
rin de•amı, 23 Hafif lnıili:ı musiki, 23,30 Dans 
musiki•İ, 24 Karııık lnıiliz musikiıL 

aında yerken Rum hizmetçi ona ha· 
kıyor, Necat kendi yemeğini kendi 
hazırlamağa çalıtırken etrafa dö -
küp saçıyordu. Zaten evin hali Al
lahlıktı. Salonun birdenbire göze 
çarpan bibloları, çiçek vazoları, a
bajurları dokunan ellerdo ~ • , 
mak ihtiyacını hissettirecek kadar 
tozlu ve kirli idi .•• Perdelere temas 
edince insan toz yatmuru altında 
bunalıyordu. Necat bunları farket· 
tikçe içinde bir tiksinme ürperme
fe batlamıftı. 

Suzanın güzelliği ve sesi töhret 
buldukça Necata büsbütün ehem -
miyet vermez olmuttu. Şimdi plak
lara bile söylüyordu. Payesi büyü. 
müttü! .• Genç kadın içki alemine 
devam ettikçe içikye de alışıyordu. 

Onu bir iki defa tuvaletini yap
madan gördüğü zaman Necat fatır· 
dı. Tıpkı ateş böcekleri gibi f.. U • 
zak~an ıtıl ıtıl parladıkları halde 
ele alınca birdenbire sönüveren a. 
tetböcekleri ••• 

Buna rağmen Necat bu kadından 
ayrılamıyordu. izinden sürüklenir
ken duyduğu acı zevke henüz kan· 
mamıttı. Bazan sabahlara kadar 
beraber içiyorlardı. içinde köklef· 
mit bir emel vardı: Suzana büsbü
tün &ahip olmalı! O zaman işin de
~ifeceğine kani idi~ · 

Dr. IHSAN SAMI ~.....-1 
BAKTERİYOLOJİ ~: 

LABORATUVARI . ."'l 

Umumi lauı tahlilitı, frenıi. noJıı-1 ' 
nazarmclaa (W a11ertn1U1 ve ıcaJı11 '1 
teamülleri) kan küreyvatı uyıiıııP'.' 
Tifo ve ıaıtma haıtalıldan tefbil" 
idrar, balgam, cerahat, kazurat v• fll 
tahlilitı, Oltra milıroıkopi, huıuıl ,. 
tılar iıtllızarı. Kanda üre ~· 
KJorür. Kolle.terin miktarlarıDJJI "; 
yini. Divanyolu No. 189 Telı 2098
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iHTiRA iLANI tııı' 
" Mitral~:zler için pervane t'! tiJı• 

merbut idare teriibatı., hakkında 11 fi 

ıal olunan 29 K. Evel 1931 tarih o#' 
1309 numaralı ihtira 'ber.tı bu cWa eıJ 
kü fiile konmak üzre abanı tlefrllf 
veya icar edjleceiinden ı.!la olaııl-;:. 
Galata'da, Çinili Rıhtım Hanında. 
be • . ti il'' ol"ııııt• rt Femye milracaa an an ~ ,a) 

(21"' 

•Wiyd 
Anın W11ded "MlLLlYl!.T "_::;,,, 

ABONE OCRETLE&l ~ 
Tirklyo lçôa Harlf"-

L, k. ,_.. 
3 ., ..... ' 1 ' ~ ' • 4 -
6 " 1 • 1 e ı , • 7 10 t• ...-

12 ,, ••• t ', ~ 14....,. ıs_:;;:-;r 
r.rdd' Gelen e•rak ıeri Yarilmu.- u uı t• 

l'•Ç•n nüshalar 10 ku.ruıtur.- G.s• iV"' 
matbuya ait itler için ml.diriyet• ·~if" 
caat edilir. Cazetemis illn.larm nı•• 
tini kabul etmez. 

- Sukutu hayal -
- Necat ben ııidiyorum... O 
Suzan pürtaravet parlıy?rdoe"g 

kadar da zarif ııiyinmitti kı .. • 
adam sordu: 

- Nereye? .. daha çok erk~ 
- Bir artiste nereye diye •0 

mu? •• Bir davet... ,61' 
- Benim itim var ••• Diinde!J ·" 

leyeydin bir çaresini bulurduıP ıııt 
Suzan içinde istihza sivrileD 

kahkaha, attı: . Jıİ 1 
- Seni beraber ıötüren ~t ,ııl 

• dedi • Bütün davetlere berll> 
gidiyoruz? 

Necat hayretle doğruldu: t 01 • 
- Bir kadın kocası be~~beıııi?·· 

madan davet kabul edeb!hr ıl Jıl' ' 
Suzan gözlerini süzüp du 11 

rını kıvırdı: ııııl 6' 

- Evet belki her kadın k~ 
demez... Fakat ben artistiıP ·;· 10 • 

Necat dikkatle genç kadıJJıJı: 
züyordu ... Birıdenbire haykır. lı'.f

- Bu göğsündeki brofU bı~ et ' 
ta evvel almakhğım için ısrıı. il? I·· 
miştin ... Ne zaman aldı!1 t';d;re"' 

- Ben almadım ••. Bır i 1 !~ 
- Hediye mi? ! Hediye ııı. rJe 

d. eıı.-• ş
- jvet bir dostun he ıy ·ııııı. ~ 

oluyorsun? .. Artistlerin daır•iıı!·· 
diye aldığını attrk öğrenııııle ;1 

_.... 

- Bitme 



~dliye vekilinin 
eyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
'- Sizi bana adliyemizin en kıymetli 
~•dretli hakimlerinden biri olarak ta
~ lar, bu husustaki mütalealarmızı ya
O bana bildiriniz, demit tir. 
Veli diye gösterilen suçlular 
._~!'iJ Bey tabibi adlilerin dairesini zi
·cueri esnasında <la doktor Enver be-
&oıı senelerde cinnet vakalarınm artı
~ sebebini sormuştur. Enver bey bu 
""O alkolun, kokain ve eroin istimali
~ .. İrile son senelerde cinnet vakala
"- biraz fazlalaştığını, maamafih adli 
.,:O~alci çoğalııta en ziyade avukatların 
""':' olduğunu, avukatlar meşru müda-
ııı.karu bulamadıkları zaman suçluya 

lit; İsnat ettiklerini, fakat tıbbı adli-
tnüıahedeler netıicetinde temarüzle· 

kolayca tebarüz ettirildiğini aöylemiı-
• 
velı:i! bey tıbbı adli müessesesindeki 

it . !arın ıikınali için 6 bin lira tahsi· 
,tıtenildiğini ve bu tahsisatın verildi
beyan etmiştir. 

~Qrçlar kanunu ue Jaua7ar 
lıı., ~ hukuk malı.kemesir. J ziyareti 

IInda reis Kazım beye yeni harçlar 
'lııl>tıunun davalar üzerindeki tesiri ve 
l>~n azalıp azalmadığı ıorulmuıtur. 

~:"'>:ını bey bunun §İmdiden tahmin e
;:"'UYeceği, §İmdilik dava ikamesinde 
L"'llıi ile hareket olunduğu, bunda harç 
•ııunun tesiri olduğunu, maaınafih 

,. · hakkından ferağat etmıiyeceği 
~ l<anunun davaların azalmaımcla miİ· 
it' ohnaya<:ağııu, yalnız bu kaııunun 
~ edilen baldan fazla gösterilmesine 

enıelerin lüzumauz yere uzatılmıuı
.,:~ meu·ul edilmesine mini olacağı 
, ..... easmda bulunmuıtur. Kazım bey 
1 e.nelerde tikiyet edilecek kadar 
Qf,,,,,dığı mütaleasmda da bulunmuı· 

1 . 
ıQ.?ma ve na/aka davaları çok 

ÇQncü hukuk mahkemesfode reis Ze
~Ye en fazla hanei davaların çok ol
tıı, evkaf davalarmm azalıp azalmadı
lorulmuıtur. Zeki bey evkaf davaları
azaldığını, en çok bof'UUD'l ve nafaka 
~ olduğımu, yalıuz kendi mahke
~di. de 2bin bo§anma <favası ikame e-
ll taıi ııöylemitlir-

t:,..aıla yapılan müsahabada bu cihet 
ı:_,~da birçok hukuki mü!alealar ser• 
~f, ~u. meyanda nafaka davaların. 
tlıuddeının bulunduğu yerde dava 

lı. edebilmesi, müddeaaleyhin bulun
.tQ yere kadar ~en kurtanlıruuı 
~. • kanunda tadili.t yapılması rica olun
i"ftur, Vekil beyin erkeklerin kadmlar

llafaka İ•teyip istemediklerini, bu 
lı:~•ta bir dava açılıp açılma .:ığı hak
"""ki sualine de: 
~...._ kanunun kadmlar gibi erkeklere do 
1\ ~tiği bu haktan istifade için timdi
. "<ldar tel< bir ertı:.tı: bile müracaat et• 
değildir, nahılka iatıİyenler sadece .ka. 

~ dır, nafaka verenler de eri<ek.Jer. 
· Cevabı verilmİftir. 
1 . . /er'! İfleri 

1,..cı-. ~sınde ocranın ııkıtı.k vaziyeti 
\~ dild<ate almmıt, icra iıleri bakJwı. 
ı...~ reisi Kemal beyden malıimat ia
~ı ve ' tiyaçl• sorulmuttur. Ke
t~ velııil beye icnıda yalnız 41 bin 
' ifi olduğunu, icra kasasmdaki 
\ ~ ~ ıı~n ~ bin &ira ile bir mil
'.'ıi· ·ilı:i Y\IZ bin lira arumda tahavvül 
~ mektepli İcnı mesnurlan yerinde 
'>•-, görmüı ısulh hakimlerinin daha 
· ""11 olacağını, yeni memurların filvi,. 
~tepli olduklarmı, fakat icra saba
~ tecrübeleri olmadığı için mülkülata 
lı..,_,. olduklarını söylemit ve sadece bıi.r 
t~e bir odaya ihtiyacı olduiunu bil
~ tir. Vekil bey noksanların ilana! e. 
1 &ini vadetmiılerclir. 

'lj~~ miirafaa daireleri <lol&§ılırken sa
~ •ltı olmasına rağmen çalıtan dak
~ Zekiye hanıma tesadüf edilıniı ve
~ bey bu hanımla konutmuı, bir cİakiS kaç kelime yazdığını, bir ""tmda 

kelime olduğunu, bir kaiıt kaç sa
~ 'lidığıru aormuı, çalıf1n8Jlın fay.lala. 
\ ııı_uvaffak olmadaki sım anlatınıı ve 
:cıliyedelci daktilolar araımda bir 

't nıüsabakası yapacağan bu müsa. 
V ~ girer misiniz? diye sormuıtur, 

~ )"at bey bundan ıonra adliye İçin ye
~tırılan mobilyaları tetkik etmiı, 
~ yekneıalciyeti beğenmiı, Yazi. 

~rle müzakere masalarının camlan
~lıtı tasvip etınifıir, Müddeiumumi 
~ "'~ !'eY yeni bina iç.in .kiltip masaları 

"'lll(eme salonlarından maada bü
~lııobiıyarun tamam olduğunu bildir. 
~· V~kil bey adliyede aat 19,30 a v ~ıgul olmuıtur. 

ekıl Bey bugün Ankaraya 
~ gidiyor 
~ fÜn Ankaraya tıYdet edecek olan ' S.~r mı: mü~det Ankarada kalacak, 
~.!'llıııl ~tlerı t~tkik ed~ek, bundan son
o"ı >nta edil- hap.ishaneyi ııönnef<, 
~ t.ıtuk ve teftiılerine dev..., etmek 
vu}rakyaya geçecelrtir. 

"" Beyin muharririmize be • 
~ yanatı 

1 ~ ~oğlu Şükrü Bey kendiıinden mü-
f ı.."'lc "'ca eden muharririmizi büyük bir 

\4'.ıttle kartılamJf ve muharririmizin 
Q •uallere ıu çevaplan venniıtir: 
ltanbul adliyesi haldar.daki inti • 

\ ~~ söylemek vaziyetinde değilim, 
\ ~UStaki ıöyliyeceklerim pek sathi 
~d Qııu bir başka zamana bırakmak 
l\.~<!l,ır, .~dliye bugünkü muvakkat §ek.İl 

e' :.'il,.. tuzel yerleımiı bulunmaktad .... 
\..~ ( mobilyalardalci yeknesalciyet çok '°' ' •tanbul adliyesi bilhassa yeni 
~•Pıldıktan sonra bu sahada diğer 

'· daireleri için bir nümune olacak-

e 

1,.'\ı1; 
~'..'~ b!n.ıuın?'. mıaaına pek yakında, 
~·~·hır iki ay ıçınde ba,tanacaktır. Bi-
~~~,-~etin olduğu sahada yapılacaktır. 
"'-"ti ve belediyeyi bir araya alacak 
~ . hiiyük v" umumi bir hükumet ko
~a edihoeai uzun bir zamana mü .. 
l,'le... bulunmaktadır. Biz>ın ise ~-
~ .ı::'.', ~ yaktur. Bunun ıçın 

• .-.uaı intuta batlayacağız. Hapis
iııtaatı etrafındaki faali)l'et ve ha-

Dil bayramı için 
Hazırlık 

{Baıı 1 inci sahifede) 
türkçe sözleri, kelimeleri, hedı:eain anla· 
masını kolaylaştırmak için bunları arap
ça ve Farsça karıılıklan ile yazmağı ge
rek buluyoruz. 

Oz dilden kelimeler 
1. Onder - Lider, 2. Budun - Millet, 

3. Armağan - Hediye, 4. Yat - Yaban· 
cı, 5. ATiidık - ismet; dokunulmaz 
arıldığı - Harimi ismet, 6. Acun -
Cihan, dünya, 7. Amaç - Hedef, 8. U
lus - Millet, halk, 9. Güzey - Saye, 
10. Yaltırmak - Parlatmak, ziyadar et· 
mek, 11 Ulusluk - Milliyet, 12. Türe 
- Prensip, 13. Güvenli - Emin, 14. 
Açar - Wi.İftah, Anahtar, 15. Gömüç -
Define, hazine,16. Bitik - Kitap, 17. Ge
rek - Lazım, 18. Kongu - Tez ( these) 
19. Y altırık - Nur, ziya, fUa. 20. Alan 
- Saba, meydan, 21. Unelmek - Ne§
vünema bulmak. 22. - Ozel - Eve!, 
özellik - <'Vellik, kıdem, 23. Okan -
azamet aahibi, Azumuşıan manasına 
mabut adıdır, ki buradan 'Okyanos sÖ· 
zü alı!lmıştır. Bahri muhiti atlasi. 
24. Batı - Garp, 25. Yalçın - Cilalı. 
26. Yaratık - ' llahluk, 27. Elciltmek -
Ehlileıtinnek, 28. Iı - Sahip, Malik. 
29. Terim - Istılah, tabir, 30. Deyim -
ifa.le, 31. Soy - Kavun, 32. Soysal -
Medeni, içtimai, 33. Kez - Kerre, defa, 
34. Diltüre - Dil prensibi, 35. Kurum 
- Cemiyet, teıekkül. 36. lrdek - Mat
lep; irdemek - talep etınek. 37. Yön 
- Veçhe, cephe, 38. Onarmak - Islah 
etmek. 39. K.ıtmda - Yanında, Huzu
runda, 40. Seçkin - Mümtaz, Güzide, 
41. Kural - :aide, 42. Gereklineıneler, 
- Malzeme, 43. Diriklik - Ciyadet, 
zindelik, 44. Eriklik - Kemal, 45. Oz
dek - Asıl (Madde), 46. Ezim - Mec· 
buriyet, 47. Bun - ihtiyaç, zaruret 
(bunalınalc bundan gelir) 48. Onur -
Şeref, 49. Yüküm - Vazife (yüklenilen 
§ey), 50. Emek - Gayret, 51. Cumur 
- Topluluk, cümle, S-2. lrdem - lstek, 
irade (gene irdemekten), 53. N edenlü 
ne kadar. 54. Asığlı - Faydalı, 55. Ka· 
mumuz - Hepimiz, 56. Uza - Müd
det, zaman (Uzamak - imtidat ebnek), 
57. Genel - Umumi, 58. Ozek - Mer
kez, 59. inanç - iman, 60. Bayık -
Kat'i muhakkak 

Bir kıç örnek 
Yukarıdaki sözlerden bazı kü~ 

cümleler yapıyoruz: 
Önder - Ulu önder Gazi Mustafa 

Kemal, Türk yurdunu kurtardı. 
Budun - Türk budunu, bütün budun

lardan üıtündür. 
Armağan - Bu evi sana ermağan ola

ralı: veriyorum. 
Yat - 001 savaıında, ülkümüz, dili

mizi yad dillerden kurtarmaktır. 
Arıklık - Türkün arıklığını bütün a• 

cun tallU'. 

Amaç - Oktan fll'layan yay M>&"Ça 
vardL 

Ulus - Türk ulusu çalqlı:andır. 
Ol<uyucularmıız, yukarıdaki oözlenı 

ve bu cümle örneklerine bakarak istedik
leri cümleleri kolayca yapabilirler. 

reket te bir kilnunuevvelden itibaren ve 
halcimler !kanununun mer'iyete g:İnnes.i. 
ile baılıyacaktır. Ilamlarm İ«aımda •· 
hnacak yüzde iki harçlar munhasD"an 
bu ;ıe tahQı edileceği için hapiohaneler 
İnpsına sarfedeceğimiz para peyderpey 
.kasamıza &'İzmeğe baılamıı olacaktır. 

Edirnede inıa edilen hapiabaneyi te
sellüm için giden heyet bazı ufak tefek 
İnpat noksanları görmüıtür. Bunlar İk· 
mal edilmiıtir. Buırünler<le tesellümü ya
pılacaktır. 

Bundan sonra da ihtiyaç olan yerlerde 
hapishaneler ve bir kaç yerde de umumi 
hapishane yapılacaktır. lotanbulda wnu
mi veya hususi bir hapishane yapılıp ya· 
pılamıyacaiı hakkında ıimdiden bir teY 
söylemek mümkün değildir. yeni yapaca
imuz hapishaneler kanunun tarifi daire
$İnde ve bilhassa bir ceza müessesesi 
bir iılahhane halinde inıa edilecektir. 

lıtanbulda hapishane intası için önce 
hazrrlanmıı ve Y ~lede depo edilmit 
olan malzemeden bir kumı istifade edile
ıı:riyecek hale gebniı, çürümüıtür. 

Bazı yerlerde zirai hapiohaneler inıa· 
il lüzumuna ihtiyaç olacağı kanaatinde
yim. Bunlara lüzum görülürse bittabi 
lstanbulda zirai hapishane intaıma im
ı.,an yoktur. Çünkü lstanbul çiftçi muhi· 
~ değildir. Edime bapishanesine gönd1>
rilecek mahkUınlara celince, bunlar her 
halde malıkümiyet müddetleri uzun o!anlar olacaktır, ve arka<laılardan seçi. 

1~ek bir k~sy~n tar":'~ bu mah
a..ul~ tefrik edilecektir, Edirıne hapis. 
hanesınde her mahkUın mutlak çalııtı· 
rılacaktır. 

. Hilkiınter .kanunu evvelce de mütead
~-defalar söylediğim ve izah ettıiiim 
"~'· tedricen gerek hakimlerin kudreti
nı, ge~ halkın İ§İnİ her sene bir sene 
evvelk~nden daha İyi bir hale getirecek 
.kanaa~'.'de)'İm. Hikimlik adliye teadül 
cetvelı ıle hakiki bir ka · h ., el . d . rıyer aune g -
?'~'. a _dedılmelidir, Hakimlerin tasfiyesi 
•tını hır heyet yapacaktır Mekt . 
hakimlerin hilciınJi • · '. ep&ız 
d ıka • gın hang.ı smıfına ka. 
ar ç cagını d'.' kanun tayin etmittiT. 

lstanbulda münferit h°'-'--l"k 1 .. .. t tbik eli . d&Zl(I ı usıı u-
n_undi~ "bn'lıp edilmiyeceği hakkında 
ıım verh'. ılı bir karar yo!l<tur. Lüzum 
ve zaruret ası olursa tatbik dil ek . 
Ger~- ih . e ec tir. 

""' l:isas mahkemelerinde rek 
alelumum mehakime itlerinde ahgek 
mel . l m e

. er.'!. erin old.~~u yere gidecek ve ; • 
lerın ı~tız~ ettigı tekilde kalacaktır. f 

Yeru adlıye harç tarifesi adliye varida
t'.n'.n a~asından. ~yade mahkeme iıle
nnın suratlenmesıru ve temizlenmesini 
temin edecektir. Maauıafih bu kanunun 
~ bin il~ bir milyon lira arasında olan 
a~ye varıdatını yüzde elli, hatta yüzde 
yuz arttıracağı da söylenmektedir Bun dah . . u 

a zıyade tecrübeler gösterecektir. 

MiLLiYET PAZAlt 23 EYLUL 1934 - -
MÜTEFERRİK HABERLER 

SIRKETLERDE 

Mühim 
Müzakereler 

l Bulgaristandan 120 hane 
muhacir daha geldi 

Bugünkü hayat şartlarına 1 Bu biçareler emlak ve arazilerini yok 
uygun esas-

lar teıpit edilecek pahasına elden çıkarmışlardır 
Aldığnruz rnalfunata göre; önümüzde

ki ay bidayetinden itibaren Ankarada 
Nafia Vekaleti!<: imtiyazlı ıirketler a
rasında miilıim müzakereler baılıyacak
tıT. Bu müzakerelerde bir çok şU.ketlerin 
vaziyetleri eözden geçirilecek, mukavele 
hükümlerine ve bugünkü hayat ıartları
na uygunsuz görülen hareketlerin ma
kul ıekillerde halli cihetine gidilecektir. 

Öğrendiğimize göre; §Chrimizde Nafı
a şiri<et ve müesseselerini esaslı bir tef
tişten geçiren Nafıa Vekili Ali bey iki 
güne kadar An karaya dönecektir. Ali 
bey, Ankarada yaprlacak müzakerelerle 
mqgul olacaktır. 
Şirket müfettiıine aal<ihiyet verildi 
Türkiyedeki ıinıtiyazlı fiıketlerden ba

zılannm merkezi Belçikada buhnunakta
dır. Bundan biı· müddet evvel Belçika· 
<lan burada'k.i ,trketlerin muamelitmı 
kontrol ve tefti§ etmek üzere M. Maut· 
ner isminde bir meclıis . dare azası gelnüı 
ti. Bu zat, elektrik ve tremvay ıirketle
rindeki tetkikatını bitirınittir. 

Aldığımız maliimata eöre; M. Maut
ner' e Belçikadııdci idare meri<ezi tarafın
dan, ay batında vekaletle bu iki tirket 
arasında baılıyacak müzakerelere iftirek 
hususunda vasi salahiyet verilmiıtir. M. 
Mautner'de bugünlerde Ankaraya gide
cektir. 

Elektrik fİrketinin hakiki Vt1%İyeti 
Ankarada yapılacak müzakerelerde 

ilk planda olarak elektrik ıirketinin vm
yeti gözden ııeçirilecek, sermayesi, maı· 
rafları inceden inceye tetkik eclilet"dı: 
bir karara bağlanacaktır. Tabii bu su
retle elektrik tarife iioretleri yeniden 
mevzuu bahiı olacak! .... 

Tramvay ıirketinin muamelatı 
Bu müzakerelerde tramvay tirketi İl• 

bazı hususlarda anl&§malar yapılma111 da 
mukarrerdir, Bu arada, daimi trife mese
lesi de bir lııarara bağlanacaktır. Tftlll
vay ıiılreti murahaslannın yakında An
karaya gitmeleri muhtemeldir. 
Nafia fen mektebinde ıılahat yapı· 

lacak 
Aldığanız mevsuk malilmata ııöre; 

Nafia fen meiktebmde esaslı şekilde isla· 
hat yapılma11 takarrür et:miıtir. Bu mek· 
tebin ders proğramları bazı tadilata uğ. 
ratılacalrtır. Bu hususta ali.kadarlarca 
tetklkat yaprlmaı.tacbr. 

Şark Demiryolları tarifeai 
Şark <lemiryolları tarifesinde yaptfrlıa-

11 istenen tenzilat etrafmda fiıiletlb'Na-
. fia bat müfetti§liği araıında t-lar 

<levam etmektedir. T-ziliıt mikdannın 
çoğaltılması hususunda yapılan aon tek
life tiri<et •alı ııünü kat'i cevap verece
ğini bildirmiıtir. Kumpanya hesabat Ü· 
zerinde yeniden tetkikat Yaı>acak ve 
ona cöre daha fazla teınilat imkanı olup 
ohnadığını bildirecektir. 

Bahçe cğlentiıi 
Hililliahmer cemiyeti Beyazıt ıubesi 

bu ayın 27 inci perfembe akfmlll Tepeba. 
fı Belediye bahçesinde bir bahçe eğlen· 
tisi ıtertİp etmiftir. Eğlentinin zengin 
proğnmu vardrr. 

Paris müzakerele-
• • 

rının sonu 
(Başı 1 inci sahifede) 

rm bulunduğu memleketlerden Fran• 
ıız, lngiliz, laviçre ve Alman delekeleri
le Türk - Yogus:lav afyon bürosu naını· 
na ben bulunuyordum. lngilıiz heyetine 
evvelce lstanbula gelen heyetten maada 
iki kiti daha iıtirak ediyordu. 

Müzakeratta kartel bugün bizden a
labileceği afyonun asgari mikdarını ta
yin edemedi. Biz ;se bilhassa bu nokta ü
zerinde ıll"ar ve bunu en canlı nokta te
ialdri ediyoruz. Neticede ger-': kartel 
murahhasları, gerek biz kendi müeasese• 
lerimizle yeniden temasa ·lüzum gördük. 
Müzakc.-elerimiz tarafeynin kendi mÜ· 
esseselerinden alacağı direktife ~öre de
vam edecektir, 
Diğer taraftan bazı itler yaptık, Açık 
söyliyememekle beraber me müzakeresi 
iyi safıhaya g"İnnif ôılerimiz oılduğunu 
aöyliyebilirim. Bunlh baliğ olduğu 
mikdarda lı:.,.,telin alıcılık kabiliyeti .ka
dar duchr. 

Japon yadaki 
Felaket 

(Başı 1 inci sahifede)' 
dört bin buıel pirinç mahvolmuıtur. 

Okayama şehrini, Athigava nehrinin 
setleri yrkdmaıı yüzünden ıu baımıt ol .. 
duğundan 160 bin kiti yiyecek ve içe· 
~ekte~ '.'1"1'rum kalmııtır. Şehir, yiyecek 
ıstemıştir. 

TOKYO, 2.A.A. - Tayfun kurban
lannın en ıon bilinçoıu ıudur 

Osakada 500 Ü çocuk olmak üzere 1039 
ölü, 3000 yaralı, 586 gaip vardır. 144 
mektep, 3924 ev, 3212 fabrika yıkılmıt
tır. ~120 bina da hasara uğramııtır. 

K.iyotoda 207 kiti ölmüı, 939 kiti ya
ralanınJh 1675 ev yıkılmııtır. Bunlar 
mPyanında 20 de mektep vardır. 

. Kobe' de, rakamlar henÜz taınamile teı 
b•t edilmemiıtir. Tahmine göre lı'Urada 
da 155 ölü, 483 yaralı, 37 gaip vardır. 
l234 ~adar ev, sular altındadır. 

Koıı belediyesinin haber verdiğine gö
re ~350 parça balıkçı geınisi batmııtır. 
Felaket sahasının önce tahmin edilenden 
daha eenit olduğu anlaıılmııtır. 

Evvelki gün Edirnııye lfelen 120 

EDiRNE, (Husuıi muhabirimiz• 
den) - Bulgaristandan gelen muha• 
cir akını hala durmut değildir. Var • 
naya yığılan on binlerce zavallıdan 
ve Romanya tarikile tehrirnize çıkan· 
larclan maada evvelki g-ün de Edir • 
neye Svilengrat'tan 120 hane muha • 
cir gelmiıtir. Son kafile Razgradın 
Kemaller kaaabasile Tursun ve Ars
lan köylerinc:len ve Eski Cumanın Ke· 
diüren köyünden gelmiıtir. 

Edirne muhabirimizin verdiği ma• 
liimata göre, bu muhacirler, emlak ve 
arazilerini bir taknn avukatlarla aim
aarlara birer parapost ve yol paraaı 
mukabilinde verip gelmiılerdir. Bu mi
yancılar, son bir cemile olmak Üze • 
re, bazılarına birer kundura ile birer 
de kasket ahvermişlerdir. 

Hududumuzdan geçecekleri 11 • 
rada muhtelif vesilelerle Svilengrat• 
ta da üç g-ün bekletilen bu biçare • 
ler nihayet iki hayvan vagonuna yük
letilerek Edirneye gönderilmiıler • 
dir. 

Bu soydA§lanmızın anlattı:klan • 
na göre Bulgariıtandaki (vakayi ve 
hadisat) a henüz nihayet verilmit de
ğildir. Son günlerin vekayiinden ol· 
mak üzere: 

1 - Eskieumanın, Geren köyün • 
den bir Türkü ortadan kaldırmıılar • 
dır. 

2 - Eskicumanın Kediüren köyün
den Mehmet isminde bir Türk ken • 
di bostanını beklemekte iken gece 
vakti muhtarlık dairesine çağrıhnıt 
ve bir daha meydana çrkmamıştır. 

3 - Gene Eskicwna.ya. merbut Ke. 
diüren köyünün 8 - 10 hane.len iba· 
ret Bulgar halkına ait mezarlardan 
birinin t&§ı meçhul kimseler tarafın
dan kırılmııtır. (Türkler tarafından 
ıkırıldı) denilerek 200 haneyi müte • 
caviz Türk köylüsü arra ile dayaktan 
geçirilmiıtir. 

Koıntularının ıztırabına mani ol
mak istiyen köy ağalarından Fehim 
ağa bu itin kendisi ta.rafından yapıl· 
dığını ve verilecek cezaya katlanma• 
ğa razı olduiunu ııöyliyerek ortaya 
atılmlıtır. 

Fehim ağaya tazminat olarak 8 
bin leva nakti ceza yüklendiği ve ke· 

POLiSTE 

Yangın başlangıcı 
· Evvelki gün Bakn-köyünde Barut· 

lıane caddeoinde Selim beyin fabrikaıı 
kar111mdaki garajda bomba 'le benzin 
doldurmakta olan Cafer efendi, benzin· 
Ierô lambaya sıçrattığından lamba ateı 
almıı ise de söndürülmü~tür. 

Hırsızlıklar 
> Aluarayda Cumhuriyet caddeoinde 

beri>er Hacı Ahmet efendimn dülı:kanm
dan çalınan 4 trat makinesi Şa2>ye na· 
mmda bir kadın tarafmdan satıldığı an· 
laıılmıt ve hmız yllikalanmııtır. 

* Sanyerde Kir~ bumunda amele
'lik eden Rizeli Haoan oğlu Arifin ayni 
yerde .-mele Rizeli Hasan bir çift iskar· 
pin ile bel kayıtım çaldığından yııka· 
lanmı§tır, 

Bir köyde yangın 
ÇANKIRI, 22 (Milliyet) Gece 

yarıaı Aleıari köyünden yanıım çılmuı 
ve buradan muavenet istenmiıtıir. ltfai· 
ye kamyonlarla gitmirtir. Gece telefon· 
la aldığım malômata göre, yedi ev eı· 
yasile tamamen yanmıştır. 

Trakya Valileri 
Dün toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
li beyin bir nutku ile açıldı. 

Bu toplantıyı Edirne, Çanakkale, Kıdı;. 
lareli, Tekirdağı valilmle yüksek iktisat 
meclioi azasından Furtunzade Murat B. 
ve her vali ;1e bit'likte gelen nafıa ser 
mühendisi ve ziraat, baytar ve maarif 
müdürleri tefkil etmektedir. Bu toplantı 
da umumi müfettiılik bat müıaviri v-':ili 
ve emniyet müıaviri .Osman Bey de ha· 
zirun sn-asında idi. 

Her vali kendi vilayetinin ahvali ileti· 
sadiye ve siyaoiyesinin birer hülô.sasını 
yapmıtlır. 

ikinci toplantı öğleden sonra saat iki
de to lanm tır. 

hane Deliormanlı muhacirler 

falet akçaaı olmak Üzere 10 bin leva 
para alındığı halde kendisi hala ser • 
best bırakJlmamııtır. 

4 - Dursunköyü muhtarı Türki -
yeden gelen mektuplan birer birer 
açarak aanaör etımekte, tethif ve iha· 
fe için •esile aramaktadır. 

5 - Bilhaasa Deliormandaki köy
lerde tütün aramak bahaneıile ev • 
lere girilmekte, birer köteye tıkııtır
dıklan sigara kağıtlarını tekrar bulur 
gibi davranarak beşer bin leva ceza• 
yi nakti almaktadırlar. 

6 - Türk mekteplerine verilmit 
olan tarlaları geriye alarak mektep • 
!erin varidat yollarını kesmekte ve 
böylelikle mekteplerin kendi kendi • 
!erine kapanmalarına vesile hazırla • 
maktadırlar. 

7 - Köylerde, Türk nüfuıunun 
kalabalığına rağmen, Bulgarlarca se
liım verip almağı emretmekte ve U• 

nutanlan aopa ile .!övmektedirler. 
8 - Oamanpazarına merbut ltık • 

lar köyünden ihtiyar bir Türkün üç 
gelinini dağa kaldırmıtlar, çocukla • 
rını da evlerinde bağlamJtlardır. Ge
linler, bir müddet aonra, serbest bı • 
rakılmıılaraa da Çöpkyü kazasına ge
çerek ıikayette bulunan ihtiyar baba• 
nın bütün takibatına rağmen müte • 
caairler hakkında hiç bir §ey yapıl • 
maımııtır. 

ilave ederek ııöylemeliyim ki bü • 
tün bu mezalim Türk kesafeti arası• 
na ve Türklerin oturduktan evlere 
trk11tırılan Bulgar muhacirleri tara • 
fından yapılmakta, bu muhacirler de 
Sofyada çıkan ve Trakya komitesinin 
n&§iri efkarı olan (Trakya) isimli 
gazetenin tahrikiımiz yazılarile yetiı· 
tirilmektedir. 

9 - Bütün bu (vekayi ve hadisat) 
karıısında hükfunet tarafından yapı • 
lan yegane iyilik Romen - Bulgar hu· 
dudu üzerinde bulunan Bulcar kara• 
kol kumandanı (Delikaptan) namile 
maruf bir yüzbaıının, bir senedenbe
ri Türk halkma karşı yaptığı tecaVÜ· 
zata nihayet vermek ve bir ay evvel 
kendisini oradan kaldırbnak olmuıtur. 
Bulgaristandaki Türklerin son pano
raması bundan ibarettir. 

M. B. 

Bulgari•tanda 

Komitecilere 
Verilen mühlet 
Bitti 

SOFY A, 22 (Milliyet) - Dahili· 
nazırr M. Midilef, §İmdiye kadar 
hükiimete teslim olan ve olmıyan Ma· 
kedonyalılar hakkında ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"- HükUınet tarafından aranan 
Makedonyalıların teslim olma müd • 
detleri bitmiıtir. Artık onlara karıı 
kanunun ieap ettirdiği tekilde hareket 
edilecektir. Şimdiye kadar yakalan• 
mıyan veya kendileri teslim olmıyan 
bu nevi adamlar, ıüpheli p.hıslar ka· 
nunıJn hükmü ımüeibince sancak mah 
kemesi tarafından ili.n edilecekler • 
dir.,. 

Polis müdürü de bu huauıta de • 
mittir ki: "Henüz yakalanmıyan dort 
kiti daha vardır. Bunların iaimleri reı· 
mi ııazete ile ilan edildikten sonra 
her vatandaı bir polis aal&hiyetile 
kendilerini takip edip yakalayabilir. 
Yakalananlar ise yaptıkları cinayetle
rin cezaııru göreceklerdir.,, 

Himayeietfalin yardımı 
EDiRNE, 22 (Telefonla) - Himayci 

Etfal cemiyeti tarafından perfembe gü
nü 195 fakir ve lrimıesiz çocuğa Halke· 
vi salonlarmda mükellef bir sünnet dü· 
ğünü yapılmııtır. 

iz mir telef onu 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Otomatik 

telefonlarda üç dakikadan fazla mükale· 
meyi tesbit eden aletin tatbikine bueün 
baflanını§tır. 

lxmir tayyare cemiyeti 
IZMIR, 22 (Milliyet) - lzmir tayya· 

re cemiyeti müclürlüiü ilga edilmiıtir. 

Viyanada 
Yapılacak atlı 
Müsabakalar ---

İıtirak edecek zabitlerimi_ 
dün akoam hareket ctf ler 

Viyanada yapılacak beynelmilel atlı 
müsabakalara iştirak etme>< "'"o.&:ıi.!IU'..!!
ri zabitlcrimiz davet edilmiıti. 

Binicilik mektebi kumandanı miralay 
Cevdet ho, in reisliği altında yüzbaşı Ce· 
.,., b~ mülazım Cevat, Eyüp, Saim, 
:.r..""'-.1 1'ad<ı•t:ın beylerden mürekkep 
·lut lı•u·t h müsabakalara iıtirak et-
4rlk \l2ere .t(ı.1 akıam hareket etmiılcr
dir . 
Zabiılerimiz müsabakaya ittirak için A· 

lna, l.:wHık , Bahir, Aına, Bekiir, Miknet, 
P•Jti; a.ıın Bek..-a, Rusevu, Danyela, Klavs, 
iıminclelı1 heygirlerini de b ... aber gö
IÜrmüılardır. 

Müsabakaların hakem heyetine de 
dahil bulunan heyet reisi miralay Cevdet 
bey seyahat ve müsabaka halckında ıu 
malUmntı vermiştir: 

- Müsabakalar ferdi mahiyette oldu
ğu için birinciliği kimin kazanacağı bel· 
li değildir. Bundan evvel beynelmilel 
müıalıaka olarak Niıtekilere İ§tİra4< et
m.İ§ •c ikinciliği kazanmııtık. Bundan 
maada Ankarada ve lstanbulda yapılan 
müsabakalarda da güzel neticeleı" elde et• 
tik. Bu sefer de her halde iyi neticeler 
ile döneceğimize eminim.,, 

Müaabaka 31 eylülde baılıyacak ve 7 
teırinievvel<le bitecektir. 

SPOR 

Ten is maçları 
Niıant&§mda Cumhuriyet Halk Fır

kaaı kortlarm<lan 23-9-934 pazar gü. 
nü oynanacak maçların proğramı : 

Sabah saat 9 da Semih bey • Cemal B. 
saat 9 da llhami B. • Selim B. ıaat 9,45 
le Kohen • Ali Refik saat 10,30 da Se

lim ve Arevyan • Haik ve Cemal aaat 
11, 15 te Necip B •• Tregubof. 

Oileden sonra saat 2,30 da Ahmet 
ve Kriı • Kohen ve Yahya saat 2,30 da 
Ciraa - Ali Refik veya Kohen. Galıbi
ne saat 3,15 te Semine H. ve Semih, 
Mi11 Cuınminıı ve Vedat B., saat 4 te 
Ahmet B., Selim veya llhami. galibi
ne. aaat 4 te Anciyopulos • Cira•, Al' 
Refik , Kohen galibine. 

Türk Tıp cemiyetinde 
yeni idare heyeti 

Her hafta salı günleri saat 18,30 da 
Beyoğlunda salca çıkmazındaki hususi 
idaresinde toplanmakta olan Türk Tıp 
Cemiyeti yeni devre çalıımasına salı gü 
nü ba§lamıt ve ilk toplant111nda bu dev
re için idare heyetine isimleri aıağıda 
yazılı zevatı seçıniıtir. 

Reiı Doktor Osman Şerafettin B. ı. 
kinci reisler Doktor Etem B. Ahmef 
Şükrü B. Umumi katip Doktor Şükriı 
Hilzun B. Veznedar Doktor Fethi B. 

Afyon meıelesi 
CENEVRE, 22 (A.A.) - ç;n murab· 

hası betinci komisyona vermiı olduğu 
izahatta mazbata muharrirliğinin mubtı
rasında Çinin vaziyetine dair olan kısım
lar hakkında biı· takan mutalealar ileri 
ıürmüıtür. Mazbata muharriri notasında 
Çinde afyon istihsalinin hemen hemen 
hudutsuz olduiunu beyanetmektedir. 

Çin murahhası bu noktayı nazan doğ· 
ru bulmamııtır. 

Muıiki sanatkarları ce
miyetinde toplantı 

Musiki ıanatkilrları cemiyeti 25-9-34 
aalı günü saat 14 te Beyoğlunda Bur
aa sokağında 40 numaralı binadaki i
<lare merkezinde mesleki haabihal ya
parak müddeti tamam olan idare he
yetini seçecektir. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilmit barome&e bu sabali saat 
7 de 7641 14 de 762, derecei hararet 7 de 
16,5, 14 de 23, azami hararet 24, asğari 
14,5, rüzgar poyrazdan esmiıtir. Aza.. 
mi sürati saniyede 6 metroya çılmuıtır. 

Tayyare ile 
Londradan Hindistan• 

doğru bir uçuş 
LONDRA 22 (A.A.) - ;:,.,. Allan 

Cobbam, bu sıwbatı, tek motörlü ve çift 
aatıblı bir l'ayyare ile, <lurmakaızın Hin
distana kadar uçmak üzere buradan ha
reket etmiıtir. Beraberinde 720 litre ben 
zin götürmektedir. laıe ve Jevazonmr, 
havada uçarken temin edecektir. Siral
lirun ,vanmda bir de pilot vardır. 43 sa
atte 8000 kilometre .kl\t~tmeği ümit et• 
mektedir. 

Yalda leci bir kaza 
LONDRA, 22 (A.A.) - Tayya • 

reci Allan Kobhamın tayyareıine U· 

çarken benzin ver.ecek olan tayyare, 
Aston klinton ile Ayle buri Buks a• 
raunda tutuıarak yere dütmÜŞ, pi • 
!ot ile üç makinistin kömür haline 
gelmiı ce5etleri tayyarenin enkazı 
altından çıkanlmııtır. 

Mısır tayyare filosu 
MARSTL YA, 22. A.A. - Yüzbatı Se

yit Beyin kumandasındaki M111r tayyare 
filosu Lion'dan Marinyan'a gelmittir. 
Bugün Pisaya hareket edecektir 



" 

Parlamentolar konferansı yarın açılıyor 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

cağı teklife karşı Türk heyetinin nok· 
tai nazan tesbit edilmiştir. 

Murahhuların bu teklife müza • 
lıeret edecekleri haber ahnmı§br. 
Konferansta neler görüşülecek? 

Konferanota mevzuu bahsolacak bat
lıca meseleler ~ t~ardır: 

1 - Cihanın iktu adi ve siyasi vazİ· 
yeti ile geçen Madrit konferansındanbe
ri cereyan etmiı olan mühim hidiaelerin 
umumi münakaıası. 

2 - Emniyet ve siJ.;Jısızlanma mese
lesi. 

3 - içtimai meselelerden it saatle
rinin tanzimi ile gençlerin iısizliği ve 
buna ait çarelerin müzakeresi. 

4 - Temsili rejimin tdıamü!tl'~ ait 
t&mik meselelerin miizakeftli 

Komi•yonlar toplamyor 
JSTANBUL, 2.A.A. - Parlemento

lar konferansının hukuki, siyasi, sıhhi 
Ye içtimıU, muhtelif emniyet ve tahdi
di teslihat, müs"11D!ek:, iktisadi ve ma
r; komisyonlan bugiin faaliyete geçecek, 
bu suretle konferans fılen yazifesine 
lıaf!amıt bulunacaktır. 

Konfel'llJls heyeti umumiyesi ilk top
Jantmnı yarm saat 15 de yapacaktır. 
içtimaı, konsey reisi açacak, lfüyük Mıl
let Meclisi Reisi Kiznn Paıa Hazretleri 
de, Türkiye namına bir nutuk irat bu-
7uracaklardır. 

Konferans riyaset bürosunu tetkil et
tikten sonra çalıımalarma bafbyacaktır. 

Program 
Konferansın devam edeceği günler i

sin hazırlanan program fUdur: 
Pazar 23 eylül saat 10 - Hukuk dai· 

mi komisyonunun içtimaı. Saat 10: Si· 
lihlann tahdidi daimi komisyonu ile 
emniyet muhtelit komisyonunun müıtıe
rek içtimaı. 

Pazartesi 24 eylül saat 10 - Parle
mentolar konseyi içtimaı, saat 13 - Par
lementolar birliği Türk grupu reisi tara· 
fmdan parlementolar birliği konseyi a
zaları ıer~ Perapalaa otelinde öğle 
yemeği. • 

Saat 15.5-- Konferansın açılııı. Parle
mentolar konferanılan nizamnamesinin 
onuncu maddesinin tadili. Jeatjbi umu
mi raporunun miizalı:eresi. Celse kapan· 
dıktan sonra parlementolar konseyinin 
içtimaı. 

Saat 21,5 - Riyaıeticumhur sarayında 
Büyük Millet Mecliıi Reiıi tarafından 
muralıhaıların kabulü. 

Salı 25 eylül saat 10 - Umumi cel
se: umumi müzakerenin devamı ve" so
nu. 

Saat 14,5 - Şehirae gezinti, müzele
ırin, abidelerin :ziyareti vesaire. 

Saat 20,5 - latanbul Belediye reiıi 
tarafmdan murahhaslar terefine aktam 
J"'Dleğİ. 
Çarıamba 26 eylül saat 10 - uu';umi 

celse, Emniyet ve silahları bırakma , 
Saat 15,5 - Umumi celse. Miizalı:ere

nin devamı ve sonu. 
Saat 22 - Parlementolar birliği Tür

kiye grupu tarafından murahhaslar ıe
refine Dolmabahçe sarayında suare. 

Perıembe 27 eylül ıaat 10 - Umumi 
celse, içtimai meseleler, 

Saat 15.5 - Umunücelse; Müzake
renin devamı ve ıonu. 

Cuma 28 eylül aaat 10 - Büyükadaya 
hareket ve adada gezinti. - Topane iı
J.elesinde toplanılacakbr. 

Saat 13 - Yat Klüpte öğle yemeli 
Saat 15 - hıladan hareket. Boğazi

sinde gezinti. 
Saat 17,5 - Beylerbeyi aareyında çay. 
Cumartesi 29 eylül ıaat 10 - Umumi 

celse. Temsili rejimin tekamülü. 
5aat 15,5 - Umumi celse. Müzakere

nin sonu -öntibap - konlel'llJlsın kapa
ıuıı. 

Saat 20,5 - Hariciye Vekili tarafın· 
dan murahhaılar ıerefine Peraıı.ıilaa o
telinde akıam :r.erneği. 

Pazar 30 eylül saat 10 - iktisadi ve 
mali meseleler daimi komisyonunun iç
timaı. 

Saat 10 - Siyasi ve teılu1at mesele
leri daimi komisyonunun içtimaı, 

Saat 15,5 - içtimai ve beıeri mese
leler daimi komiıyonunun içtimaı. 

Saat 15,5 - içtimai, etnik ve müstern
l~ke meseleleri daimi komisyonunun iç
lımaı. 

Parlamentolar birliği umumi ka
tibinin beyanatı 

Beynelmilel parlamentolar birliği u
mumi "atibi Mösyö Boiuier dün Yıl
dız ıarayına giderek kendisine tahsis 
e~len da~eye yerleşmiştir. Mösyö Bois
...,.. aym zamanda İsviçre murabba • 
•ıdır. Dün bizi nezaketle kabul eden 
Mösyö BoiHier bize ıu beyanatta bu
lumnuıtur: 

lıtanbulda gördüğümüz hüsnü l<a
lnaıclen çok memnunuz. Konferans teı
ioiılabıu en ince teferriiatma kadar mü
ı.......ı buldum. Bu yolda Türk he • 
reli muralıhaaaımdaır Hıua.n, Zelci Me
sut, Fu.ıl Ahmet, Ahnıet Ihsan, Necip 
ı\li ve Naznn Beylerden gördüğümüz 
~iızaheretten dolayı çok müteıekki • 
nz. 

Beynelmilel parli.mentolar konfe • 
'"?11na on ikinci defa olarak iıtirilr 
tdıyorum, Bu sebeple bu konferansın 
\~\U\atının mük~liyeti noktasın : 
<lan hepsinden İyi olacaiını ümit ede
mn. Konferanı Türkiyede ille d.ta o-

1-alr toplanmakla Türlıiyenin milli kal
l&~tnaıına ve ıı:enç cumlıuriyete bir 
\ıırmet eseri göstermiş oluyor • 
~ Konferanaın huııııi'yetlerinden bl • 

n de bu defaki İçtimaa lran parlamen-
toıunun da ittirak ~mı·ı im d ç' o aıı ır. 

Bundan maada iki ·-- 'enb . . t" k . l ~ .. .,.. en ıt ıra 
etıruyen talyanlar da mümt b. 
heyet ile ko~feranıa ıreliyorl::. ır 

Burada Turk ırrupundan ve m t
buattan gördüğümüz hüanü kabu~ • 
den dolayı çok mÜtCfekkiriz. Bu su
retle kendimizi yalnız Türk grupu • 
mun değil, Türk milletinin de miaa • 
liri oldugumuzu anlıyoruz. 

. Şimdiye kadar birçok tehirler gez. 
dun. lıtanbula bu mesut vesile ile 
ilk defa olarak geldiğimden dolayı 
~- memnunum. AV!'Upacla gomıe
diiim yegane tehir latanbul kalnııt
tı diyebilirim.,, 

Iran murahhaslannın beyanatı 
lran heyeti namına Mirza laa 

Hanı Elihvani de bize §U beyanatta 
bulunmuştur : 

- Beynelmilel parlamentolar bir
liiinin dört aenedenberi azası bulu • 

lran heyaı m11rahJıaMUt Jürı Cumhu
riyet abiduine çelenk koyduktan 

aonra 
nuyonız. Konferansa filen ittirakimi· 
zin sebebi konferanam Türkiyede 
toplanmıı olmuıdır. 

A11rlardanberi Türkiye ile dost• 
luğumuz vardır. Son zamanlarda Ga
zi Hazretlerile Iran Şehinıahı Haz • 
retlerinin yekdiğerile gÖrİİfmeleri bu 
doıtluğu bir kat daha kuvvetlend.ir
miıtir. 

Konferans ruznanıeainde mevcut 
mühim meseleler meyanında terki tes
lihat meselesi de vardır. Biz de Tür
kiye gibi ıulha mühtacız. Ancak sulh 
aayer.inde baıladığunız itleri intaç e
debileceğiz. 

Mıurdaki kapitülasyonların lağvı 
hususunda, Türk mıırahhaslarile hem 
fikir bulunınamızdan çoık memnunU2. 

lran yedi sene evvel kapitülasyon
ları Iağvebnİftİr. Mıur ile aktetti • 
iimiz muahede ile Muırda kapitülas
yon hukukundan feragat ettik. 

Devletler arasında mevzuu bah • 
ııolan emniyet meaeles:,.,e gelince; 
bizim nokta.i nazanmıza ~Öre emni • 
yet terki teslihata bağlıdır. ,. 

Mirza Elihvani bunclan sonra 1 · 
randaki umuru nafiadan bahsederek 
demiıtir ki: 
• - Bahri Hazerden Bura körfe

zine kadar bin kilometrelik bir demir 
yolu inta ettirmekteyiz. Bunun 400 
kilometresi yapılmııtır • Bu ana hat· 
tm infasmdan sonra demiryollanmı • 
zm Türkiye hatlarile iltisakı mese • 
Je.i 'Ye bu hattın Türkiyeye temdidi 
meselesi görİİfülecektir.,, 

Japon murahhas/an ne diyor? 
Japon mebuslarından Mösyö lk • 

kaku Sakamoto dün bize demqtir 
ki: 

- Ben Japon meclisi ınebuaanın· 
da Japonyanm en büyük aiyasi fır • 
kası olan Seyukay partiainin mümes
ailiyim. Fırkamızın mecliste 300 a • 
zaaı vardır. İkinci derecede ekaeri
yeti haiz olan fırka Miıuey fırkuı • 
dır ki bunun 150 mebusu vamr. 

Türldyemn terakki yollarında attığı 
adımlan iıittik. Bunu, bu frrıatla gözle
rimizle görmekle mesuduz. 
Bizim Türkiyeye gelmek fıroatını el
de edişimizden Japonyadaki arka • 
daşlarımızın gıpta ettiklerini tôyli • 
ye.bilirim.,, 

Japon mec]iai mebusanı umumi 
katibi Mösyö Makato Oike bize ıu 
beyanatta bulunmuttur : 

- Japonya sulhperver bir millettir. 
Bizim harpciı olduğumuza dair olan 
iddialar hep aleyhimizde yapılan 
propagandalardan ibarettir. Kanaa • 
timize göre, bütün dünya aulha müh
taç olduğundan 15 - 20 aene dün
ya yüzünde harp olmıyacaktır. Çun
kü Japonya para.mı başka i1ltre 
aarfetınek mecburiyetindedir. 

lstanbula gelişimizde, hakkımız • 
da gosterilne hüsnü kabule, burada 
matbuat vaaıtasile teşekkür etmek ;,. 
terim.,, 

Murahhasların isimleri ve dün 
gelenier 

Konferanaa iıtira.k edecek mu .. 
rahhulann adedi iki yüzden fazlo. • 
dır. Muhtelif milletlere mensup mı:
rahhaaların isimlerini atağıya yazı-
yoruz: 

Türk heyeti 
Hasan Bey. Türk Heye't reiıi, Necip 

Ali B. Zeki Mes'ut B. Naci Paşa, Ahmet, 
lhıan B. Nazım lzıet B. 1-a~ Ahmet 
B. Mazhar Müfit B. Muıtafa Şeref B., 
Celil Sahir B. Halil B. Reıit Saffet B. 
Ali Muzaffer 8. Celal Nuri B. Alc Or
man zade lzıet Bey. 

M16tr heyeti 
Rttat l'a~a,. Halin> El 'Bia\y B.y, A'b

del Rahman Rida Pata. Habib Don Bey. 
lngiliz heyeti 

Sir Park Golf, lıeye!İ reİ•İ,Mr. A. Bo•
som, Mr. Geoffrey Mander, Mr. Ben 
Riley, Mr. Rhyı, J. Davies, Major Mil
ner, Mr. G. K. Ptto. 

F ramız heyeti 
M. Mario Roustan. heyet rem 

M. Andraud. M. Berenger Ray
mond, M. Brom, M. Can dace, 
M. Castagnez, M. Hamelin, M. 
Hyınans, M. Morizet, M. Naudiıı, M.Paul 
Perren, M. Ravel, M. Maurice Rolland 
M. L. Saint, M. Savignol, M. Thouv..'. 
nain, M. Labraesse, M. Revillon, M. 
Jeen Herbert, M. Leopold Boi11ier . . . 

Amerika birleşik hükumetleri 
heyeti 

M, Jo ph P. Robinson, M. Tom Con
nelly, M. Olivier, M. Tbomaı C. Ca
chran, M. Dr. Arthur Cali, 

· lran heyeti 
Hassan Han Loghman Adham, Dr. A-

~ 
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İstanbul yeni Umumi meclisi MAK1NE - l\~OTÖR 
(Bagı 1 inci sahifede) ı 

nanlar aıli iza, ciğerleri yedek olacak
lardır. Müsavi rey alanlar arasında ka
nunen lazım gelen tercih va11fları arana
caktır. Yeni mecliste asli ve yedek olmak 
üzere ~) hanım vardır. 

!•tanbulun mülihı6: kazalarında da aı
li ve yedek a:m namzetleri tesbrt edil
mektedir. Bunlar da hep beraber 14 ki· 
pdir. Bir iki güne kadar mülhak kaza
lar namzetleri de belli olacaktır. 

Binlerce zevat huzurunda yapılan 
fırka teıkilat yoklamalarmda, seçilen 
lırka namzetlerinin bir aile mahremi
yetinde kalması ve bir haftadır harice 
hiç ıayi olmamaııı kayda layik bir hu
susiyettir. Bu, bilhassa fırka teıkilatı • 
nın olgunluğuna delalet eder. 

Fırka yoklamalannda, yoklama tali
matname.inin bütün ruhuna tamamen 
aadık kalınmııtır. Yani lstanbul ıehir 
meclui azan için, lutesini nefTetmekte 
olduğumu:a :aevat seçilirken tamamen 
hıfkilıit kademelerinin serbest intihabı 
ile hareket edilmiıtir. 

Dün aktam Cümlruriyet Halk Fn:Ka 
vilayet idare heyeti reiııi Antalya mebuau 
doktor Cemal beydeoı aldığımız namzet 
Jisteei •taiıdaılır: 

Adalar 
Emfo Ali (muhtelit mahkeme Türk 

ajanı), A m B. (umumi meclis basm
dan) 

Bakırköy 
Ali Riza B. (l.tanbul Halkevi reisi) 

Galip Bahtiyar B. (ticaret oda11 nepi
yat müdürü), A bf B. (eski mericez ku. 
mandam mütekait miralay) Hilmi Nsıili 
B. (tüccar), 

Befiktıq 
F.ikri B. (tayyare pöyango müdürü), 

Doktor Ethem Akif B. (üniversite sa
bık müderrislerinden), Aptülkadir Ziya 
B. (umumi meclis izasınclan), Ahmet 
Arif B. (avukat), Ahmet Ferit B. (avu
kat), Ihsan NamıCc B. (umumi meclis a
zasından), Hamdi Raırim B. (tüccar), 
Dr. Recep Ferdi B., Muıa Kizım B. (mü 
tekait kaymakam), Yusuf Ziya B, (avu
kat, Arnavutköyünde mukim), 

Beyko:a 
Retat Yılmaz B. (liman tirketi umu

mi katibi), Ferit B. (eczacı), Mehmet 
Ali B. (umumi meclis azaımdaıı, Hiıar
da mukim), Salih B. (tüccar), Kenan B, 
(Beykoz fabrikası büro ıefi), Mehmet 
Tahir B. (tÜcC&I'), 

Beyoğlu 
Kara Mustafa oğlu Ahmet B. ( tüc. 

car), Nemli zade Mithat B. (tüccar) 
Nakiye H. , Sadri Enver B. (maden mü'. 
hendisi), Aziz B. (lastik tirkeıi müdürü) 
Ressam Cemil B. (ceın), SuplıO B. (u
mwni meclia azaımdan), Aıım B. (ban
kacı), Hakkiye Emin Hf. (sabık Kolor
du kumandanlarından Emin Pata refika. 

taallah Han Samii, Mina Ali Han, Mir
za Mahmut Han Nasaery, Mirza lsaa han 

Çekoslovakya heyeti 
M. Joseph Slivin, 

ltalyan heyeti 
M. Carlo Costamagna, M. lng. Giu. 

seppe Brezzi, M. Alfredo Di Frauineto, 
M. Roberto Fol'ges Davanzati, M. Gio. 
Cesar Majoııi, M. Redenti, Pietro Fer
reti eli Caitelferreto, M. Antonyo Pe
aenti, M. Luigi Razza, M. Giuıeppe 
Tusinari, M. An. Com. Romolo Astral
cl.i. 

J.v;çre heyeti 
M. Leopold Boiuier, Madarıl G. F. 

Preihs, Mile Spühler, M. llickson, M. 
Sandelmann. 

lsveç heyeti 
M. Eibom M. Le&ku. 

/spanyol heyeti 
M. San Martin, M. Leone Varella, 

Madam Campo Amore. 

Macar heyeti 
M. Etienne Georııes. 

Romanya heyeti 
M. Pella, E.E. M. Saveanu, M. Go

kourt, M. Diuvaru. 

Danimarka heyeti 
M. Brogdjerg, M. Bronen, M. Ulri

chen, M. Nielı Frederirkse"' M. Stens
ball .. , M. Yensen Stevnı. 

Yugoslavya heyeti 
M. Slivin. 

Leh heyeti 
Madam Henriette Duvursıık. 

irfanda heyeti 
M.Weıtropp Bennett, M. Ed. Goez 

Bigger,M. J. Mo•an. Misa Fnnce Mo
ran. 

Japonya heyeti 
M. I. K. Kaku Sakamoto, M. Toyoki

chi Toyoda, M. Makuto Oike. 
Dün gelen murahhaslar 

Bu liatede İs~eri yazıh olan mu
rahhaslardan dün tehrimize gelenler 
ıunlardır: 

Macar muralıhuları: Möayö Lu
ka~ ~e Mösyö Graz, Mösyö Maıyar, 
M?,SY?, lvan B~, .. Mösyö lmre Hejj, 
Mosyo Szaboçı, Mosyö Ducker Gör • 
key, Möıyö Le Baron Lang , 

Çeko,slovak mur.Jıhaslan: Dr 
Kare! Hilgenreim ... , Mösyö Otolı~ 
Nebuıka. 

00 'Fr.~naı1 .mun.h~llılan: Ayandan 
Mosyo Marıus Savıgnol, MCSıyö Lucien 
Saint. 

ltalyan muralıhaşı Mö•yÖ Gio
vanni Majoni. 
• _ Jap?n murahhaslan: Mr. Le 
Marquıs Musauji Hachiıuda, Mr 
Enichiro Nakamura, Mr. Shiro Sunıi: 
mura, Mr, Kyosaku Torii, Mr, Tanei• 
chiro Jl!akano, Mr. Toyokicbi Toyoda, 
Mr. Mıtauo Kalkada, Mr. Kinjiro 
Takaıhi • 

lıviçre murahhasları: Möıyö Leo
pold Boiuier, Mösyö Hikıon ve Mat-
mazel Spühler . ' 

lran Murahhaalan: Mirza Atai 
ile han Sami, Mirza Hasan Hanı 
Lokman, Mirza Ali Han Dahni, Mir
za Mahmut Han Nasri, Mirza Isa 
Han Elihvani. 

lran murahhasları dün mcmle • 
ketiınize kartı fevkalade bir dostluk 
eaeri olarak dün öB"leden aonra Tak
sime giderek cumh:.ıriye• abide:s;ne 
mükellef bir buket bı,.al:mıtlardır. 

11), Kara Osman oğlu Suat B. (tüccar), 
Reşat Rıza B. (tüccar), Nail B. (bahri· 1 

yeden mütekait), Mustafa Şevket B. 
(avukat), Halil Rüıtü B. (mütekait mi
ralay), Hayri B. (seyahat acenteai mü
dürü), Kadri B. (borsa komiseri), Ha
fız Refik B. (umumi meclis azasından ) , 
Tevfik B. (eski şehremini erinden), Ka
mil B. (umU1lli meclis azasından), Meh
met Ali B. (umumi meclis azasından) , 
Osman Nuri B. (tüccar), Habib zade Zi
ya B. (tüccar), Safi Nüzhet B. (baytar), 
Tevfik Amir B. (umumi meclis iizasın
dan), Hasan Fehmi B. (deniz kayma
kamlığından mütekait), Nail B. (eczacı 
kimyager), Necmettin B. (mütekait kay
makam), Naci B. (mühendis), Mustafa 
Faıllı: B. (mütekait kaymakam), Sadettin 
B. (eski polU müdürü), Hulki B. (kim
yak ... ), Fuat Reşat B. (rıbtnn tirketi mü 

ELEKTRİK MEKTEBİ 
1 - Tedrisata 6 Te§rinievvel 1934 cu· 

martesi baılanıyor. Eski talebenin mek
tepte bulunmaları. 

2 - Ayni tarihte DIESEL ve INF
LAKLI MOTORLER ıubeıi ile E
LEKTRiK ve TELSiZ TELGRAF şu

belerinde tedrisata baılanacaktır. 
3.- ilk mektep mezunları için iH

ZARi 11nıf vardır. Bu sınıfları bitiren• 
ler ıubelere girerler. 

4 - Orta mektep tahıili olan talebe 
doğrudan doğruya mesiek §Ubelerine •· 
lınır. Bu tubelerin müddeti iki senedir. 

5 - Mektep yalnız neharidir. 
6 - Taırada bulunan makinistlere 

muhabere ile ders verilir. Kayıt mua• 
Eminönü melesine ba§lanmııtır. izahat almak ve 

Tüccar Kıırvalab Hüseyin B. (sabıkı.. kayıt olmak için : 

clürlerinden), 

tanbul mebuau), Refik Münir Pata (Dr.) 1 Galata Çinili nhtnn hanı arkaımda 
Kemal B. (nbire bonaaı komiseri), Mumhane caddesinde kain makine Motör 

Rapı B. (emniyet aandığı bat mürambi), iilıieİİİleİİkİİtıiiriİİkİıımİİİİeıİİkiiİtebiiiiiiiineiiıılmİliıİİ' rliaİİcİıaaİİtİııeİİdiİİ"Iİlmliiİeliiiı" dİİiİİrİıı. •••••••ııİıı••••-"I 
Nafiz B. (heıtııiye ve ilıtiyat zabit mek-
tebi muallimlerinclen), Refika Hulusi 
Behçet H. (umumi medis izasmdan), 
Ali Riza B. (Dr.), Feridun B. (mütekait 
..c.&nilıarp), Ha.- Fehmi B. (avukat), 
Ramazan zade Cemal B. (ecza taciri), 
Yuıuf Ziya B., (i§ banbaı ntanbul ıııbe
ııi müdürü). Refiılı: Ahmet B. (Vakit ga
zeteııi yazı itleri müdürü), Nemli zade 
Cemal B. (tüccar), Esat B. (aabık i&tan
hul müddeiumumi.i), Dr. Orhan Tal>sin 
B., İbrahim Şükrü B. (avukat, umumi 
meclis izaundan), O... Hakkı Cenap B. 
Hüseyin Kazım B. (avukat) Setimi iz
zet B. (ınuhanıir) Neıet Halil B. (mat
buat mümeuülerinden). 

Fatih 
Sadettin Ferit B. (avukat), Manyaı 

zade Feridun B. (umumi mecıiı azasm
dan), Celil Feyyaz B. (avukat), lsmail 
Halda B. (tayyare ""'J>İyetıi iıtanb~ fU• 
beı.i müdürüh Vasfi B. (tüccar, Rıffo B. 
(s.lgortacı), Baha B. (muallim), Hacı 
Recep B. (tüccar), Aımı B. (avukat), Ih
san Arif B. (Dr.), Galip Hakkı B. (Dr.) 
Halil Hilmi B. (iıtanbul barosu reiai) 
Bican B. (tüccar), Cemalettin Fazıl B'. 
(avukat), Neoip B. (ecza taciri), Huluıi 
Ertuiru! B. (Dr.), Muzaffer B. (fabrika· 
tör), 1 ımail Sıtlıı B. (umumi meclis ii
zaaından), Naci B. (liman inhisan me
murlarıııdan), Mesut B. (Eyüp fıkara
perver cemiyeti reisi), Aptullah Huluıi 
B. (fa~rikatör), Kemal B. (dit tabibi), 
Dr. Ali Mazhar B. Latife Beı.ir H., 

Kadıköy 
Yusuf Ziya B. (ihtiyat deniz kayma

kamı), Şefik Pata (milli müdafaa eski 
müteıarı), Remııi:ye Hf. (Dr. Hakkı Şi
nası Pata Hazretlerinin refikalan), Ce
~ B. (umumi meclis iizasından), Naci 
Ali B. (moralı zade), Hüsanıettin B. (a· 
vukat), Haydar B. (ıirlceti bayriye i<la
re meclisi izaaından), Şevki B. (miralay 
mütekaidi), Retat B. (umumi meclis a
zaıınclan), Yu•uf Ziya B. (ıabılı: umumi 
uıecı;. azasından) 

San yer 
~evfik B. (esnaf cemiyetleri mürakibi) 

Azız B. (avukat), lımail Hakkı B. (tÜc· 
car), Hüsamettin Pata (umumi meclis 
izaaınclan), Ali B. (tüccar) Celile Fikri 
Hf. (operet Fikret Bayin haremi), 

Vaküdar 
Haznn Paıa (Dr.), Faruki B. (avu

kat). Makbul Eıat H. (Esat Paşanın ha
r~), Muharrem Naili B. (avukat), Ce
lal~· (eczacı), Servet Yesari B. (noter) 
Cetal B. (avukat), Safiye Hüseyin H. 

lzmirde 
. IZMIR, 22 _(Milliyet) - Belediye in

ıi!'ahat umumı yo.klama., bugün Hallıe
vmde yapılmışbr. 

YENi NEŞRiYAT ___ _ 

Müzik ve San'at 
hareketleri 

_ Bu iaiımle bir sanat mecmuası çrkma
ga batlamıttD'. Memleketin konservatu
var mualimlerinin müzik üzerine teknik 
yazıJarile ıüı)ü olan bu mecmuanın Lirin
ci aayı~ın~c. ~uzikten maada tiyatroya, 
ope~a bah11ler,ıne dair Mahmut Ragıp,N. 
Şazı, M. Cenııl, E. Behzat beylerin yazı
ları bulıınmalctedır. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Tamamı ile lastiltten gaz maskesi 

imalinde islahat" hakkındaki ihtira için 
iktisat V ekileti Sanaj müdürlüğünden 
iıtihsa.I edilırıit olan 19 tetriniıani 1932 
tarih ve 1492 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere ba§kaaına 
devir Ye yahut icara verilmeıi teklif e
dibnekte olmakla bu huıuıta fazla mo
Jiimat edinmek iı!iyen zevatın lıtıınbuJ 
da, Bahçekapı'da Tat hanında 43-48 nu: 
maralı idarehaneye müracaat eyleıntleri 
ilin olunur. (2709) 

6296 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Konyamn Şeyhalmançavuşoğlu mahallesinden Hasan kızı Şe 

nin Konyanın Fakidede mahallesinden olup ıarayönünde beş göz d 
menlerinde mukim Osman oğlu Mehmet aleyhine istihsal eylediğİ 
fllDDIA ve maliiınülmikdar efya teslimine dair 3-2-934 tarih ve 61 

maralı ilam tebliğe gönderilmit isede mahkiimunaleyh Mehmedin 

metgihı meçhul kalmıt olduğundan ili.nen tebliğat icrasına kar• 

rilmiş olmakla müddeti zarfmcl'\ mahkiimunaleyhin kanun yolla 

müracaat etmesi hususu ilan olunur. (2788) 

Tasfiye halinde bulunan 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tasfiye edilmekte olan tirketimizin avukat Fazıl Bey tarafıll 
u,akta takip edilen lzmirde beş şahısta ceman 2783,94 lira, soırı 
sekiz şahısta 955,31 lira, hisse alacaklarile Kütahyada dokuz t" 
ta 164,92 lira zeriyat alacakları ve lstanbulda iki tahısta 193 lira 
ae ve üç tahısta 310,4S lira Garzdan Utakta takipte Manisada t 

,ahısta 1067,20 lira ve takibe verilmiyen ukifoçada bir ,ahısta b 
lira ve Fazıl Bey tarafından Utakta takipte bir şahısta 800 lira 
ve Eskişehirde dört tahısta 394.12 lira zeriyat ve Kulada iki fll 
68 lira ve Afyonda iki tahısta 280 lira hisse alacaklarile gene 

yonda 17 şahısta 499.97 lira zeriyat, Kırkağacta üç tabuta 99~· . 
hisarda iki tahıııfa 37S, Eşmede ikj phıata js ve Menemende ık 
hısta 204,10 lira hisse alacaklarile Bozüyükte bef tahısta 107,43 
zeriyat ve Salihlide iki tahısta 390 lira hisse alacakları ve gene S 
lıde ı 6 şahısta 239S7. ı 3 lira zeri yat, Alaşehirde iki tahısta 160 
hisse, gene Al<qehirae ı7 tahııta 11900.49 lira zeriyat ve Utakta 
phısta "24089.27,. lira zeriyat ve garz ve avukat Süreyya Bey t 
fından takip edilen Kemalpatada bir ~ısta 100, Kasabada 32 
hısta 3ı 79,50 lira hisse alacaklarile Kasabada 34 şahısta 1049 
lira zeriyat alacakları, İapartad11- avukat Tahsin Bey trafından t 
edilen bir şahısta 6291- ve Burdurd a takip edilen bir tahısta 906 
ve avukat Ali Rıza Bey tarafından Kütahyada takipte 12 tahısta 
ve avukat Kenan ve Mehmet Nuri Beyler tarafından takipte 

aada 27 şahısta 2969 lira hisse alacaklariel ıs tahısta 736,17 lir•. 
riyat, avukat İsmail Hakkı Bey tarafından E.kisehirde takipte b• 
hısta 2000 lira hisse ve Akhisarda Uşaki avukat İsmail Hakkı 
tarafmda ntakipte 43 ki,ide ı309.2ı lira zeriyat Hacı Tevfik "e 
dık Beyler tarafından Balıkesirde takipte 6 şahısta 571 lira bi•• 
ıo tahısta 334.01 lira zeriyat ve avukat Mustafa Kemal Bey tar 
dan takipte Menemende ı 7 fahısta 2208. 75 lira hisse ve 75 şa 
29ı2.29 !ira zeriyat, dava vekili Ethem Bey tarafından takip e 
Salihlicle 11 ~ahısta 1093 lira hisse, ıs şahısta 2430 lira zeriyat, 
kat.Rüştü Bey taraf~ndan ta~,ipte Alaşehirde 16 kişide S190.Z3 
zerıyat alacakları kı ceman ı22001.47,. liralık matlubat toptall 
zarlık suretile elden satılacaktır. 

Mü~terilen Uşakta Şirket merkezine yazı ile müracaat et 
ve % 7,5 nishetinde pey akçesi yatırmaları lazımdır. En geç 2S T. e 
1934 tarihine kadar müracaat kabu 1 olunacaktır. • 

Fazla tafsilat İstiyenlerin Şirket merkezine müracaat etmeleri 
olunur. (261 

Yeni icatm 
Mavi çelikten 

lstanbul 2 inci iflas memurlui"" 
Şiılide oturmakta ve küçük Ç 

hanında çorapçı olan Hayim l<•P . 
iflası 18-9-934 tarihinde açılıp ta•1' 
edi tekilde yapılma11na karar veril 
duğundan : 1 - Müfliıte alac•i' 
larm ve İstihkak iddiaıında bul""' 
alacaklannı ve istihkaklarııİı ilıi" 

. . d 2 . ·fı· d . . ,.ı ay ıçın e ncı ı aı aıreııne 
1 

kaydettirmeleri ve delffierini ( .... 

de!ter hulasalan ve saire) aaıl v•Y~ 
saddak suretlerini tevdi eylc"1eJeı1• 

' I 
Hilfifına hareket cezai mesuliye!I 

lıtanbul ikinci iflas memıwluğund,ın: N A v y 
Müflis Balık avcılığı !irketine ait iki 

telzim olmak ÜZeTe müflisin bO~J 
aynı müddet içinde kendileriııi •• 

!arını bildirmeleri. 3 - Müfli•i",ıı 
rını her ne sıfatla oluraa olııııt , 

.. etf" 
de bulunduranlann o mallar ü# 

1 

hakları mahfuz kalmak ıart\\• b" 

aynı müddet içinde daire enıvlıı' 
manyat açık ıırtımıa ıuretile satılacak- T ır •t bıçağı 
tır. isteyenlerin 8-10-934 pazartesi gü- 'l•mı1B1.ir-te•c•r•li•b•e•Jt•i•fi•-l•ir•.•ıİf•2•77•9)1.1 nü saat 10,30 da Anadoru Risannda 1' 

J\hlnet Bey haneti dvarıı(da bulunma

ları ilin olunur. (2811) 

Beyoilu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden ı 

Beyoğlunda Tepebaıı caddeıinde 

( J 4 \ no. lu Peravil otelinde ikamet et

mekte iken 27-10-933 tarihinde vefat 

eden Dimoıten lvraki efendinin tereke

sine mahkemece vaziyet edilmiıtir. ilan 

tarihinden itibaren alacaklı ve verecek

lilerin bir ay ve mirascıların üç ay için

de Beyoilu dördüncü sulh hukuk mah

kemesine müracaatlan lüzumu ilin olu-

nur. (2808) 

lstnbul ikinci iflas memurluğundan: 

Dit ve ditçiliğe müteallik alat ve 

edevat satıtı 

· İstanbulda Bağçekapıda Yeni Volto 

hanında ( 5) No. lu ticarethanede mev

cut olup Refail Faraci efendiye ait hu· 

lunan bilcümle dit ve ditçiliğe müteallik 

emvali ticariye ile Kaıalar, Vitrin, Ya

zı makineleri ve saire iflas dolayiıile açık 

artırma suretile satılacaktır. Talip o· 

lan1arın cuma ve pazardan maada 25 

Eylül 934 salı ııününden itibaren her 

gün ıaat dokuz buçuktan on üçe kadar 

mahalli mezkurde hazır bulunmaları ilan 

olunur. (2793' 

, ,.._, 
ehnelerl ve etmezlerse mal<bll . ı• 
l~ri bulunmadık~a ceza~ mes,.hY' f 

d•" rayacakları ve ruçhan hak)arıı> ttİ 

rum kalacaldan. 4 - 29.9.934 d 

miiaadif cumartesi günü aaat 1
6 

1 •• ca.klılarm ilk içtimaa gelm•Jerı ~ 
liı ile müşterek borçlu olanl•' •'., 

rinin ve borcunu tekeffül ed•ll t1'~• 
•• ıelerin toplanmada bulunınag 

olduğu ilan olunur .(2785) ~ 

iit"'" ZA YI - lstanbul ithalat G .~ 
der verilen 22700 numerolıı ı,e~34 

. 17-3 -Y,° ~ıt 124946 numero ve l<P~ 
rıhlı 3124 lira 47 kurutlıık ""' Jı 

ı olmuştur. Yenisi alınacağınd•~,~ 
nin hükmü yoktur. Barnataı> ( 
Mihail Çikvaıvili. 



MiLLiYET PAZAR 23 EYLOL 1934 • 
' 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası -Anonim 
Şirketi Hissedarlarına 

Hissedarlar Umumi heyeti 25 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte Adapazarında Banka merkezinde toplanmağa 
çağırılmıştır. Bu toplantıya bir his sc~ sahibi de gelebilir ve gelemeyenler vekil tayin eder. Toplantıda kararlaştırılacak hususlar aşağıda yazılıdır. 
Hissedarların içtimadan on beş gün evveline kadar Bankanın Merkez veya şubelerine müracaatla duhuliye varakası almaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Şir!.etin vaziyeti ve sermayenin arttırılması hakkında idare ıreclisinin ve Murakabe heyetinin raporlarının okunması 
2 - Yeni idare meclisi azalarının memuriyetlerinin tasdiki 
3 - Şirketin sermayesinin 1,000,000 lira arttırılarak 2,200,000 liraya çıkarılması ve yeni hisse senetlerinin iştirasını taahhüt ve 

tediye edecek hamillerine temin ol unacak hak ve imtiyazlar kabulü 
4 - Sermayenin tezyidi netice sinde Esas mukavelcnamenin 3, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37, 47 inci maddelerinin teklif veçhile 

bedellerini 

yazılı tekilde tadili, 
5 - 12 Mart 931 ve 1 Mart 

Eski Şekil 
3 üncü maddenin birinci fıkra11 : Şir

ketin Merkezi Adapazarıdır. 

5 inci Madde: Şirketin sermayesi bir 
tnilyon Türk-lirasından ibaret olup behe
ri beı Türk lirası kıymetinde nama mu· 
harrer iki yüz bin hi11eye münkasem· 
dir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeiyi 
bir misli tezyit etmeğe selahiyeti olacak· 
br. Tezyidi sermayeye karar verildiği 

•aman hükılmete malfunat verilecektir. 
Sermayenin bir mislinden fazla tezyidi ' 
evvel emirde hükumetin muvafakatınm 
istihsaline mütevakkıftır. Şirketin ih· 
raç eyleyeceği hiıse aenedabnm nümu
neleri kalolcl;: .. ı:a, lieclittasdik lktısat 
Vekaletine tevdi edilecektir. Şirketin his
se senedatı birlik ve beı ve on ve yinni 
adedi bir arada olmak üzere meclisi 
idarece tensip edilecek miktarlarda dört 
tertipte ta_!>olunacakttr. 

6 ıncı maddenin üçüncü fdaaaı: Hi .. 
edarlar Türkiye Cumhuriyeti tabiiyeti. 
li haiz olacaktır, 

7 inci maddenin ikinci fıkrası : Şir· 
ket hisse senedatmın beyübibe n vera. 
Set suretleri ile ahara devir ve ferağ ve 
İntikali caiz ise de beyü fenğında ve aha
ra hibesinde keyfiyetin evveli nıecliıi 
İddrece tetkiki ve tirket defatirine kayt 
Ve tescili zımnında beyanname itası Ja. 
:tıındır. 

7 inci maddenin üçüncü fıkrası : Şir. 
ketçe hissedaranın ismü şöhretini ve sa .. 
~ip olduklan biHe aenedatınm uıikd:ın. 
1tt nıübeyyin olmak üzere bır defter tu. 
tulacak ve ıenedatın beyÜ ferağ ve inti. 
kaı muamelesi metruhatı linmeıiyle 
">~kür deftere ve biue senedine bade!. 
kayt meclisi idare reiı Ye azasından bir 
•at tarafından ziri bittemhir tasdik ofu. 
l\araktır. 

11 inci madde - Şirketin umur ve mı:

'a.lihi heyeti umumiye tarafından man .. 

•up ve yediden on bire kadar azadan mü: 
'•kkep bir meclisi idareye ihale oiunur. 

tv\ec\iıi idare heyetinin müddeti me
tr'Gl"İyetleri üçer ıene olup ancak birinci 
d~a müılesna olarak be~ seneden İba· 
>et olacaktır. ilk beı sene müddet için 
1•ıkil olunacak meclisi idare azası mües· 
•i;J~r farefından intihap olunacaktır. 

. 12 inci ınarldc - Beı sene müddet 
'fiQ intilıap olunan azarun müddeti me
~~riyetleri hitam bulduktan sonra mec

·''ı idareye heyeti umumiye tarafından 
~~lihap olunacak azanın ilk teceddüdün
~ ~ ~ura jJe ve ondan sonra kıdem iti· 
~ı·ıJc i.lk iki sene dörderi ve müteaki
h 1\ llçu ~ıkarılarak yerlerine aharı inti
I~ \·e tayin kılınacaktır. Şu kadar ki 
t f1 a:canın tekrar İntihabr caiz olacak· 
••• 

~.~~ cncü madde - Heyeti umumiye 
:\; 

3 lctea veya asillelen 1t\akal yirmi 
"t-~ıeyc nıolik olan hissedarandan mü .. 
'•kckcı> <>hıcaktır, Heyeti umumiyede ge. · 
b41 asnlcten ve ırerck vekaleten hazıt' j 

llflan hi!ı:ıedaranın her yirmi hisıe 

ve aşağıda 

934 tarihlerinde verilip tamamen tatbik olunamayan sermaye tezyidi kararlarının iptali. 

Yeni Şekil 
3 üncü maddenin birinci fıkrası: Şir· 

ketin idare merke:d Ankara ıehridir. 

5 inci madde : Şirketin se\Tilayesİ 

beheri beı Türk Lirası kıymetinde 

440,000 hisse ıenedinden mürekkep iki 
milyon iki yüz bin •rürl< Lirasından iha· 
ı·ettir. HiHe ıenetleri A ve B olarak iki 
tertiptir. A tertibi; Bir milyon iki yüz 
bin liralık birinci kısım sermayeyi temsil 
eden ve 1 Nisan 934 tarihine kadar ih
raç edilen 240,000 hisse senedinden miı• 
teıekkildir. Bunlardan bir milyon yüz 
bin liraya tekabül eden 220,000 hine se· 
nedi nama muharrer ve yüz bin lira kıy· 
metinde yirmi bin hisse senedi de hami
line mahsustur. 

B tertibi; 25 Te§rİnievvel 934 tarihin
de bir milyon liralık sermaye tezyidini 
temsil eden 200,000 imtiyazlı ve hami
line mahsus hisse senedinden teşekkül 
eder. 

Bu hisesler aıağıdaki noktalarda A ter
tibinden farklı ve mumtazdır : 1-25 Teş
rinievvel 934" tarihili tadil kararının teı
cil ve ilanı tarihine kadar yapılan mua· 
melelerden dolayi ıirket sermayeıının 

tenkisi lazımgeldiği takdirde bu tenkise 
yalnız A tertibi hisse senetleri tabi tu· 
tulacaktu. 

il - T emettüün talniminde B tertİ· 

bi biue senetleri muaddel 35 inci madde 
mucibince ruchan hakkını haizdir. 

111 - Hissedarlar umumi heyetinin 
içtimalarında B tertibi hine senetleri 
sahipleri muaddel 24 üncü maddede ya
zılı hak ve imtiyazlara maliktirler. 

Umumi heyetin işbu sermayeyi bir 
miıli tezyide ıelahiyeti olacaktır. Tezyi. 
di sermayeye karar verildiği zaman hü. 
kumete malumat verilecektir. Sermaye
nin bir mislinden fazla tezyidi evvel e• 
mirde hükumetin muvafakatının istih
saline mütevakkıftır. 

Şirketin ihraç edeceği hiue senetleri
nin nümuneleri ihraç edilmezden e\fVel 
taadjk edilmek üzere lktısat Vekaletine 
verilecektir. • -

A tertibi lil11e senedatı birlik ve beı, 
on ve yirmi adedi bir arada olarak ve B 
tertibi hisıe senadtı Meclisi idarenin tes• 
bit edeceği mikdar ve şekilde baslırıla
~aktır. 

6 ıncı maddenin üçüncü fıkra11 : Na
ma muharrer hisıe senedatı sahipleri 
Türkiye Cumhuriyeti t:.biyetini haiz 'lla· 
catkır. 

7 inci maddenin ikônci fıkra11 : Şirke. 
tin nama muharrer hisse senetlerinin be
yi, hibe ve veraset suretile ahara devir , 
ferağ •c intikal; caiz ise de beyü fera• 
ğınd11 ve ahara hibeıinde key:7yetin ev

vela idare Meclisince tetk~i ve şirket 
defterlerine lı:ayt ve tescili zımnında şir· 
kete beyaı1fıame verilmeıi tazımdıt'. 

7 inci maddenin üçüncü fıkrası : Şir
ketin n<Hna muharrer hiıse .enetleri ıa ... 
hiplerinio isim ve şöhretini ve salllp 0 J. 

duklan hisse seneclabnın mikdarını gös
teımek üzere bir defter tutulacak ve sı:

nedatın beyü ferağ ve intikali muamelesi 

meıruhatı laznnesiyle mezkur deftere ve 
lıiıse senedine kayt olunup idare mecli
ıi reis ve azasından iki zat tarafından 
ziri İmza ve tasdik olunacaktır. 

11 inci madde - Şirketin umur ve me
•alilü hiHedarlar umumi heyeti tarafm
dan manıup ve yediden dokuza kadar a· 
zadan nıurekkep bir idare meclisine iha
le olunur· idare meclisi azalarının müd .. 
deti memuriyetleri üçer senedir. 

1Z inci madde ld 1. . h" - are mec ıııne ıs· 

ıedarlar um • h . . . 
umı eyetı tarafından ıntı-

hap o~unacak azanın ilk teceddüdünde 
liur:\ ıle ve ondan sonra kıdem itibaı·ile 
her sene üçte biri çıkarılar-'· 1 • 

L_ • "h ..,. yer enne 
aruırı ın ti ap ve tayin kıl cak Ş 

ına tır. u 
kodar ki çıkan Azanın teka . "h b • 
1 ak 

rr Jnb a ı caız 
o ac tır. 

Eski Şekil 1 
için bir reyi olacak ve ıu kadarki her 
bir biuedl\rın ondan ziyade reyi olamı· 

,Yataktır. Vekillerin bissedarandan olnıa. I 
sı meşruttur, 

30 uncu madde - Her sene a!tdı İç· 
tima edecek olan heyeti umumiye ıirke
tin umur ve mesalihine dair meclisi ida· 
re ve muamelat ve besabata mütedair 
murakıplar tarafından verilen raporların 
luraatını istima ve hesabatı ledelmüzakere 
ya kabul veya reddeder ve verilecek hiı 
sei temettüü tayin kılar ve lebeddülü ik· 
tiza eden meclisi idare azasının yerleri
ne diğerlerini nasbeder ve ıirketin bil
cümle umur ve buıusatı hakkında bil
müvtkere kararı kat'i i\'a ve meclisi ida
renin icap eylerse iktidarını tevsi eyler, 
fakat heyeti umumiyede asaleten ve ve

kaleten §irket semıayeıinin liakal üç rub'u 
na müsavi hisseler eshabı mevcut olup 
bunların sülüsaoi arası hasıl olmadık

ça sermayenin tezyidine karar verilemez. 

35 inci madde - Şirı<-.::n temettüatı 
safiyei seneviyesinden evveli. ihtiyat 
akçasını teşkil etmek üzere temettüatı 

nıezburenin yüzde onÜ ifraz ve saniyen 
bili istisna hiı.elerin cümleıİne Lirinci 
temettü olarak bedeli tesviye edilmiı 
sermayeye yüzde altı itasına kifayet ede
cek meblağ tefrik olunduktan sonra ba
ki kalan kısmı sureti atiyede taksim olu
nur. Şöyle kE : 

Yüzde on Meclisi idare azalarına. 

yüzde iki murakıplara yüzde bet Mtidi. 
ran ve memurini idareye 

Yüzde üç meclisi idarenin tensip ede
ceği umuru milliye ve hayriyeye 

Yüzde on bankanın 929 senesinde he. 

yeti umumiye kararile müessislerden iı· 
tira eylediği 1100 adet bila kıymeti iti
bariye müesıiı hisıelerinin imhasına ve 

mütebaki yüzde yetmiı ikinci hisıei te
mettü olarak bilümum hiuedarana tevzi 
olunur .Müe&1İs bisıelerinin imhasından 
sonra tesiı hakkı tefrik edilmeyerel< his
ıedarana ikinci hi11ei temettü yüzde sek
sen ni•betinde dağıtı!.r 

3ô ıncı madde - [htiyat akçası ot'\t'Z 
l>e\inci madde mucibince temettüatı se
neviyeden müfrez mebaliğin terakümün
deo teıekkül edecek ve mesarifi fevka· 
iade ve &'ayri melbuzaya karıılık tu· 
tulacak ve işbu akçanın mikdarı şirket 
sermayesinin nısfına müsavi bir radde
)'e baliğ oldukda ihtiyat akaç11 ifraz o
lunmayacaktır. Şu kadar ki ihtiayt ak
çası sermayenin nısfma baliğ olduktan 
sonra ondan sarfiyat icrasile mikdarı 

nisbeti mezküredeo aıağı düterse tekrar 
temettüattan tevkifat icrasına mübate· 
ret olunacaktır. 

37 İnci madde - Hasilitı seneviye 
hiue batına yüzde altı birinci temettü i· 
tasına kifaye~ etmediği takdirde nokıa· 
nı ihtiyat akçasından ikmal edilebilecek
tir. 

47 İnci madde - Banka; merkez ve 
~uabatı ve tesiı ettiği ve edeceği tirket· 

ler için muktazi idarehane, ardiye ve i
malathane olarak kullanılacak emlak ve 
araziyi isticar, ittira ve iıtibdal edebile
ceği gibi banka matlubatının iıtifasmı te
min zımnında mecliıi idarenin takdir ve 
katarİle teminat, yefaen ferağ veya jpo. 

tek suretile her nevi ga.yri men'kul emva
li irtihao ve indelhace teferruğ eyleye
bilir ve haczi ihtiyati, icrai muvakkat ve 

aair bilcüınle mesaili adliyede ICanunen 
itası Lazım"elen kefaletname ve temi
nat mektuplarını eşlıası salisenin tavas
sutuna hacet kalmaksızın bizzat banka 
u•ulünde tanzim ve ita eder. 

Yeni Şekil 
Hiuedarlar umumi heyetinde gerek 

asaleten ve gerek vekaleten hazır bulu
nan bisaedarlardan A serisi biuelerinio 
her yirmi adedi ve B serisi hisselerinin 
her on adedi için bir reyi olacali ve ıu 
kadarki her bir hiuedarın ondan ziyade 
reyi olamayacaktır. Vekillerin hissedar
lardan olması meıruttur. 

30 uncu madde - Her sene toplanan 
hinedarlar umumi heyeti _tirketio umur 
ve mesalibioe dair idare mecliıi ve mua· 
melat ve hesabatına mütedair murakıp
lar heyeti tarafından verilen raporların 
ve bilanço ve kiruarar hesap hülisaları
nın kıraalını İıtima ve müzakereden son· 
ra hesabatı ya kabul veya red eder ve 
verilecek temettü hissesini tayin ve te
beddülü iktiza eden idare meclisi azası
nın yerlerine diğerlerini nasp ve tirketin 
her türlü umur ve hususatı hakkında 

bilınüzakere kat'i karar ita ve idare mec
lisinin İcap eylerıe iktidarını tevsi eder. 
Ancak sennaye tezyidi kararı 42 inci mad 
de hükümlerine tabidir. 

35 inci madde - Şirketin senelik sa· 
fi temettüünden evveli mezkUr temet .. 
tüün yüzde onu nisbetinde adi ihtiyat ak
çası ve bundan sonra 8 serisi hiııe se
netlerine % 6 nisbetinde birinci temet
tit aynlır. 

Artan mikdardan A serisi hisselerine 
de %6 niıl>etinde birinci temettü ayrd· 
dıkdan sonra bakiye temettü &§ağıda ya. 
zılı Jekilde taksim olunur : 
%10 İdare meclisi azalarına 
%2 Murakıplar heyetine 

%5 Müdürlere ve idare memurlarına 
%3 idare mecfüinin tensip edeceği 

milli ve hayri ifler .. 

~~: 
% 10 bar kanın 929 senesinde umumi 

heyet kararile müeuislerden iıtira eyle
diği 1100 adet ve itibari kıymeti muay
yen olmayan müessis biııe senetlerinin 
iıtira bedellerinin itfasına 

',~ 75 ikinci temettü hiısesi olarak ay. 
ru ,.j•bet dairesinde A ve B ıerisi hisse 
senetlerine 

Müe .. is hiı;elerinin iıtira bedelle
rinin itfasından sonra t.esis hakkı ayrıl
mayarak hiısedarana ikinci temettü his
sesi yüzde seksen niıbetinde dağıtılır. Se
nelik temettüden hissedarlar umumi he
yetinin karar ve tasdikili fevkalade ihti· 
yat akçası dahi tefrik olunur. • 

~ ıncı madde - Adi ihtiyat akçaaı 
35 inci madde mucibince senelik temet
tülerden ayrılan mebaliğin terakümün
den lc§elJrül edecek ve muhtemel zarar• 
lara ve masanfı fevakalade ve gayri mel
hu,aya karşılık tutulacak ve işbu akça
nın mikdarı tirket sermayesinin nııfma 
baliğ oldukda adi ihtiyat akaçsı aynlma
yacaktır. Şu kadar ki adi ihtiyat akçası 
sermayenin nısfına baliğ olduk.dan ıon
ra ondan sarfiyat icraıile mikdan mez
kur niıbetteo •t•iı düıerse tekrar te
mettiiattan tevkifat İcrasına baflanacak
tır. 

37 inci madde - Senelik safi temettü 

hiue batına yüzde altı birinci temettü 
hissesi verilmeıine kifızye~ etmediği tak
dirde noksanı fevkalade ihtiyat akça· 
sın dan ikmal edilecektir, 

47 İnci madde - Banka, merkez ve 
fuabatı ve telliı ettiği ve edeceği ıirket
ler ve müesıeıeler için muktazi idare .. 
hane, ardiye ve imalathane olarak kul- ) 
!anılacak emlak ve araziyi isticar, iıtira 
ve jstibdal edebileceği gıİ>i banka matlu
batının istifasını temin zımrunda idare j 
mediıinin takdir ve kararile teminat ve 
ya ipotek aureli\e her nevi. emvali irti .. 
han v., indelhace teferruğ ve ferağ ve i

potek tcs!s eyleyebilir ve haczi ihı iyati, 
icrayı muvakkat ve sair bilcümle adli me
sailde kanunen ita11 lazımgelen kefalet• 
nameleri ve dairelerin resmi ve gayri 
resn1i müesseselerin müuyede ve mün~
k3Solarmda taahhüdatı için icap eden te
minat mektuplarını üçüncü ıabısların 

tavassutuna hacet kalmaksızın bizzat 
hanka usulünde tanzim ve ita eder. 

·--------~-----------·----, .... 
24 lİncü maclde - Hissedarlar um~mi 

heyeti a.aleten veya vı.?l~i.!eten A serisi 
hisse senedatından akalli yirmi ve B se
risi hisse senedatından en az on hisseye 
sahip olan h.:uedarl..;:dan mürekkep ola
caktır. 

Jandarma Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 
Yirmi kilo siyah kösele 2-·10-934 salı günü saat 11 den 

1~ ye kapar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin Ko· 
mısyünuınuza gelmeleri. (5981) 

• 

I~ 
1 

7 

SIHHATİNİ SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonknrahlsar Madensuyunun hazımdz!i~e. Krıcığer ve bobrek 

robatsızlıklarını lar~ı şilal ~.assalarındJn istifJde edenlerin ıd•di 
ı;-ün geçtikçe arrnıakudır. 

AFYONKARAHiSAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzeıe su lamyor.ctle mü~terilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve ayrıca on ~işelik lasılarlı da su 
verilmektedir. 

Umumi ratış yeri: Yenipostıne civarında Ak;ırıylılu ha 
nınds l lilılliahm er uıış mağaıı;ı<lır. Telefon: 20062 

6016 
.. : .. - .............. 1 ..................... .... 

İstanbul Yedinci 1 !ra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup paraya çevrilmesıne karar 

verilen ve tamamına ( 4000) lira kıymet takdir edilen Gala
tada Hacıama mahallesinde Y enikapu caddesinde eski 15 
yeni IS numaralarla mürakkam karir bir bap hanenin tama· 
mı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttxrma peşindir. Arttır· 
maya i:;tirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin 
yüzde 1,5 nispetinde pey akçesi veya milli: bir bankanın temi-• 
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, lenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 1-10-934 tarihine lnÜsadif pazartesi giinü Dai· 
rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
24-10-934 tarihine müsadif çarşamba günü Daireınizde 
saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada be
del kıymeti muhammenenin yiizdl' 75 ni bulduğu takdirde 
üstte< bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü bakı 
kalmak üzere arttırmaya on beş gün daha temdit edilerek 
a.ı 1-934 tarihine müsadif perşembe giinü saat 14 den 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en cok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleri· 
le sabit olnuyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın v~ 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müspitel erile birlikte dairemize bildir· 
ıneleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da· 
ha fazla maliimat almak İsteyenlerin 934-961 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (5990) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkaie Jandarma mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meyanın. 
da Çanakkale Jandrama mektepleri Satınalma Komisyonun 
ca yapılan münakasalarda müsbl~t netice alınmamış olması 
hasebile münakasalarmın hii küm.>Üz addile yeniden müna· 
kasaya konulması icap eden sade yağı, et ,ekmek, ve prıncın 
ve arpanın cins ve miktarlarile hangi gün ve saatta münaka· 
saları yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. isteklilerin şeraiti 
öğrendikten sonra talip olacakları erzaka ait ilk teminatlari
le beraber ya Çanakkale'de Jandarma mektepleri Satınal· 
ma Komisyonuna veya Gedipatıa'daki Komisyonumuza mu· 
ı;ıı~aatları. (5952) 
Erzakın Miktarı Kapalı zarf tarihi Günü saatı 

cinsi Kilo 
Ekmek ) 1,198,000 ) 14 Birinci Teşrin 934 Pazar 10 
Un ) 1200 ) 14 

" " 
" 

" " 
" " 

" 
" 

14 
16 

Sade yağı 
Sığır eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Arpa 

27100 
154700 ) " 

9000 ) 
48200 

399500 
15 Bir1nciteşrin 934 Pazartesi 10 

" " 
,. 

" " 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
.Reisliğinden: 

15 

Kabataş Lisesi için yaptırılacak 230 adet sıra kapalı zarf 
usuliyle müna.kasaaya l,;:.ı,nmul}lur. ihale 13 Teşrinievvel 934 
saat dörtte komisyondadır. Şartname ve nümuneleri görmek 
isteyenlerin komisyon katipliğine uğramaları. (5986) 

Cağaloğlu: Molla Feneri Caddesinde 

YENi NESii:. ILKMEKTEBI 
YUVA • KIZ • ERKEK 

Bu sene husuıi ilkmektepler içinde mezuniyet imtihanlarında 
en bllylik muvaffakiyeti kazanmışhr. Gayet müntazam ve aır b:ri 
yuva 11nıfı ..ardır. Ecaebi Iiaa•ı öğretilmektedir. Keyıtlara başlan· 
mışbr. Cumartesi, Paıartui, Çar,amba gtın\eri öğleden sonra 
on dörtten on l ediye kadar mektebe mftracHt olu-ıabilir. 

ÜniveTaite ubayaat 
Komisyonundan: 

1 - Üniversite Hukuk Fal:ültesi Okuma salonu mobilya . l . .. ... .. -~ .. 
ış erı ı .. , •. , 

ı' - Tıp fakültesi Bakteriyoloji laboratuvarı tamir ve 
tadil işleri. 

Yukarıda yazılı iki iş olbaptaki şartnamesine tevfikan ay 
rı ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talipler şartnamelerini görmek için her gün Mubayaat Ko· 
misyonuna müracaat çdebilirlcr. Münaka.sa günü ol~ 
3-10-934 çarşamba günü saat 10 da temınat mektuplarıle 
Mubayaat Komisyonunda haı.ır bulunmaları ilan olunur. 

(5530) 5959 



-
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l ekirdagı kıt atı ıçın 100~ \ gcrınek uzere her gun ~gl~~en 1 TORK ANONİM ŞJRKETI 
kilo Beyaz peynir ve 1000 kilo sonra ve münakasaya ıştırak lST ANBUL ACENT ALICl 

Profes3r Köprülü Zade Mehmet Fuat beyin mlihim bir tetkik eserini neşretti: 

Zeytin danesi pazarlık suretiy- edeceklerin o gün ve saatinden Liman Han, Tele/on: 22925. 
le mübayaa edilecektir. Pa- evvel teminat ve teklif mektup 
zarlık günü 27-9-934 perşem· lariyle birlikte M. M. V. Sa
be günü saat on beştedir. Ev- tınalma komisyonuna müra-

Türk Dili Ve Edebiyatı Yolu 
saf ve şeraitini görmek ven~- caatları. (288) (5962) 
munesini görmek isteyenlerın • • • 

Trabzon 
TAR 1 ARAŞTIRMALAR HAKKINDA "8puru 

23 Eylül 

her gün ve pazarlığa iştirak T ekirdağındaki kıtaat ih-
edeceklerir-. de belli gün ve saat tiya.cı olan 65,000 kilo patates 
te teminatlariyle Fırka satın- 30,000 kilo kuru soğan aleni 

PAZAR a:ünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnelıolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö· 

Fuat Bey, Türk dili ve edebiyatının ilk kaynaklarından batlıyarak ıenelerdenberl mütemadi ve 
hummalı bir çalıım• ile elde ettiği aeticeltri bu eserinde ıu mevzularda teabit eylemittlr : 

a1ma komisyonuna müracaat- münakasa ile satın alınacaktır. rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
ları. (295) (5994) ihale günü 13-10-934 cumar· bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 

Türk edebiyatına umumi bir bakış • Gaznalılar devrinde Türk şiiri. Divanı LOgat Al Türk· Hibet Al • Hakayık - Xll nci 
ısırdı Türk şairi: Edip Ahmet. Hibeı Al · llakayık hakkında yeni bir vesika • Hibeı Al • Hakayık hakkındı yeni bir ve~ika 
daha. Hibet Al • Hakayık tetkiklerinin bugünkü hali · Kl.Mik Türk nazmında rubai şeklinin eskiliği • Xll nci asırda bir Türk 
filoloğu: Fahreddin Mübuekşah ve eserleri· Harezmşahlar devrinde bir Türk filoloğu: Mubımmet bin Kays ve eseri.· 
Divanı Türki ·Sultan Veled · Hoca Mes'ut - Hatiboğlu ve Türk klMik edebiyatındaki hususi nazım şekilleri: Tuyung ·Ali Şır 
Nevai ve tesirleri. Eski edebiyatımızda hasis tipi: Pinti Hamit· Ozan· Şimali Şarki Bulgıristanda Türkler ve Türk dili. 

• • • tesi günü tıaat 15 dedir. Evsaf uğrayaclctır. 
Vize kıt'atı ihtiyacı için ve şeraitini öğrenmek isteyen· ------------• 

münakasaya konulan aşağı- forin her gün ve münakasaya Dr. A. KUTIEL 
da cins ve mıktarı yazılı erza- iııtirak edeceklerinin belli gün 
kın 10-9-934 münakasasmda .;e saatte teminatlarile Tekir
talip çıkmadığından bir ay dağındaki Fırka Satınalma 
için de pazarlığa konulmuştur. Komisyonuna müracaatları. 

taşraya 120 kuruıtur. 

Karaköy Topçular caddesi No. 3 5 İltanbul: Ankara Caddesi- Kanaat Klitllphaaesi (2787) 

6076 . 

- .. -H-e-r -ak-şa-m-~-,- istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 
Pazarlık günü 30-9-934 pazar (260) (5819) 6173 -.. 

N O V O T N 
•ı o E • 1 1 - 1ılı:, Orta Ye Lise kıaımlarına ku •e erkek leyli ve nehari talebe kaydına de•am olunmaktadır. günü saat 15 tedir. Evsaf ve 

ıeraiti öğrenmek için taliple· 
rin her gün ve pazarlığa işti
rak için belli gün ve saatte te
minatlariyle birlikte komisyo
numuza müracaatları. (296) 

• (5995) 'ı 
594 Kilo Beyaz Peynir. 

+ • " 
Vize kıt' atı ihtiyacı için mü

nak:\saya konulan aşağıda cw 
ve mıktarlan yazılı erzakın 
10-9-934 de yapılan ihalesin
de talip çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 30-9-934 pa:ııar 
günü saat 15 de evsaf ve şe
raitini öğrenmek için talipler 
her gün ve pazarlığa İştirak 
için belli gün ve saatte teminat 
lariyle birlikte komisyona mü-
racaatları . (292) (5997) 

45291 Kilo Kuru Ot 
44341 ,, Saman 
96156 ,, Arpa 

* * * Erzurum Mustahkem Mev 
ki ihtiyacı için 4500 ila 6300 
kilo Galvanizli demir tel ile 
dört bin iki yüz jla beş bin iki 
yüz adet fincan açık münaka
saya konmuştur. Münakasası 
1 7T eşrinievvel 934 çarşamba 
günü saat 15 tedir. ilk temina
h 333 lira 30 kuruştur. Şart
namesi Erzurum, Trabzon Sa
tınalma Komisyonlarlie lstan
bul Levazım Amirliği Sa.!mal
ma Komisyonunca görülebilir. 
Taliplerin tam vaktinde temi
natlarile Erzurumda Kolordu 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (294) (5993) 

• • • 
Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı 

için 18,000 kilo ve Malkara 
kıtaatı ihtiyacı için 10,000 ki 
cem'an 28,000 kilo çorbalık 
şehriyenin açık münakasa su

retile ihale günü olan 10-9-934 
tarihinde talip zuhur etmedi
ğindE>n ihale müddeti bir hafta 
temdit edilerek 18-9-934 salı 
günü ıaat 15 e taliki ilan e
diln1;İşti. Mezkur günde işbu 
şehrıyelere talip çıkmadığın
dan bir ay zarfında pazarlık
la alınmak üzere ihale günü
nün 18-10-934 perşembe gü. 
nü saat 10 da yapılacaktır. 
E,·saf ve şeraitini öğrenmek İs 
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de bel
li gün ve saatte T ekirdağında 
Fırka Satınalma Komisyonu
na müracaatları. (297) 

(5996) 
"'* ... 

. ~apalı zarftan 16-9-934 ta
nhınde pazarlığa İntikal eden 
31000 kilo koyun etineverilen 
fiat gali görüldüğünden tekrar 
pazal"hğa konmuştur. Pa2ar
L~ ~~nü 26-9-934 çarşamba 
gunu. saat 17 dedir. Evsaf ve 
şeratı~i görmek İsteyenlerin 
her gun v_e pazarlığa iştirak 
e.de~:.eklerın teminatlariyle bel 
lı ~n ve saatte Çorludaki ko
mıayonumuza müracaatları. 

{230> (5929) 

Ordu Ihtiy:c: için (2000) 1 

kilo kinin kılor maiyetin ka-
1 

palı zarf usuliyle satın alına
caktır. !halesi 14-10-934 pa 
zar giinii ~aat 14 dedir. Ta
)ipJer .. ' ... ......... ~mes~ni 

Malkaradaki kıtaat ihtiyacı 
için 18,000 kilo kuru soğan, 
ve 40,000 kilo patat~ aleni 
rnünakasasile satın alınacak 
tır. ihale günü 13-10-934 cu
martesi günü saat 15 dedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
isteyenlerin her gün Te müna
kasaya iştirak edeceklerin bel
li gÜn ve saatte teminatlarile 
Tekirdağındaki Fırka Satınal
ma Komiı;yonuna mürcaat
lan. (259) (5817) 

6172 
~ . ... 

Tekirdağ kıtaatı için bir 
hafta müddetle talik edilen 
9.000 kilo Gaz yağma bu müd
det zarfında talip zuhur etme
diğinden bir ay İçinde 8-10-
934 pazartesi günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin Tekirdağ Sa
tınalma Komisyonuna müra-
caatl:trı. (229) (5666) 

6206 
... * ... 

Açık münakasası 16-9-934 
tarihinde yapılan 200 kilo ça
ya talip çıkmadığından pa
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 26-9-934 çarşamba günü 
saat 16 dadır. Evsaf ve şerai
tini öğrenmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile beraber Çorlu
daki Komisyonumuza müra
caatları. (278) (5931) 

6351 
• • • 

Tekirdağ kıtaatınm 40,000 

2 - Onuncu ve onbirinci ıınıflarda nehari taleln için yer kalmamıştır· 

• • • 3 - Eılı:i taleb• EYLÜLÜN YİRMİ BEŞiNE KADAR ka1dını yenilettlrmediği takdirde bak~ NE c 1 p ve 11HK1 N lı:mı kaybetmiş olacakbr. ( Memhketinde olan talebe mektupla müracıat edebilir.) 
4 - Kayıt için herııtın saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

Orkestrası Konseri 
( 2728) 

5 - İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarım bildiren tarifaame ılnderillr . 
A.drea: Şehıadebaşı, Pofiı merkezi arkaaı. Tel 22534 • (2007) 5772 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil
ler Emvali Satış Komisyonundan: 

Sıra 
No.11 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 

1381 
1382 

Semti 

Fener 
Ayvan1aray 
B•tilı:taı 
Galata .. 
Beyoğlu 

" 
Ayvansaray 
Galata 

Mahallui Sokağı 

Sefriko• Hisaraltı 
E ıki Mustafapata Sel 
Şenlik dede Mısırlı bahçeıi 

Emek yemez Mürver 
Beyazıt Arapoğlan 

Hllseylnağa Eıki Valde çeımeıl Y. Taksim 
., Arnıvut çıkmazı ve Kilçlik 

Eıkl Muıtapaıa 

Arapcami 

Dıvarcı 

Boıtan 
Kalafatyerl 

Cinıl Hilaeli Emllk Hl11eye göre ıııu: 
No. sı bamme11 kıyıııetl 

ArH metresi 82,50 
Kagir ev 
Yanm kaııir ey 
Ana 
Klfir dtıkkln ve eY 
Harap hane 
Ev 

Dlikkln ve ev 
.. 

65/72 
2/3 
315 

TamaDll 
112 
1/2 
113 

Tamamı 
90/160 

61 E. 81 Y. 670 T.f... 
E. 1 Mil. 63 Y. 2800 ,, 
E.25 Mil. 13 Y. 2488 ,, 

E. 3 Y. 7 903 " 
5-7 3357 •• 

E. 141 Y. 179 1008 .. 
7 865 •• 

E. 39 Y. 37 
E. 163-165 
Y. 147-149 

1350 .. 
1080 " 

1383 S.yoilu Kurtuluı Beyııade Ahşap ev 1/2 E. Mli, 2 Y. 13 654 •• 
1384 Eyüp Takkeci Yeniçeıme Ahıap dikkln •e eda 801120 E. 13 Y. 19 1200 " 
1385 Edirnekapı Hadice Sultan Çulı:ar bostan Klglr ev Ye dlikkln Tamamı E· 62-64 Y.82-84 10500 ı• 
1387 Akaaray KUip Kasım Deairmen Klgir hane 1/10 E' 25 Y, 27 240 ı• 
1389 Edirnekapı Hocaali Demirci Klııir lıane 1/2 12 Mil. 16 Y. 525 " 

Ynzde yedi buçuk pey akçelerile iha bedelleri aekten Yeya gayrimlibadil bonoıile Gdenmek llııere yukarıda enafı JUılı ıayrlm en• 
kullırden 1385 sıra numaralısı ıartname•ine tevfikan kapalı ııarfla, diğerleri açık artbrma ıuretlle ıatııa çıkarılmııtır, 

ihaleleri 3/10/934 tarihine mlbadif Çartamba glinlldOr. Mlizayedeye ıireceklerin mezlı:ür güntın ıaat on dördüne kadar kapalı 
zarflarını komlıyena tevdi etmiı bulunmaları lazımdır. İzahat almak lıteyenlerin de her ııaman G~latada Gllmrllk ıokatında eıki Kredi 
Lioane Banlı:aıı binallnda mtıteşekkll 1&bf komisyonuna mliracaatları Ye pey akçalarının dahi mliuyede ıllnllndea eYTel yatırılarak 
makbuzunun komilyona ibrazı lizımdır. 

Bu sene yergiıile Belediye reaimlerl •• 11ir muarif m11tteri1• ait olup tartname de meıkür bina kapıııaa aııılmıttır. 15710} 

Malkara kıtatmm 25,000 ki- İ i Ef d•l y d 
cem'an 65,000 kilo Makarna- ŞS Z en 1 ere ar iM 

Yükıek Muallim Mektebi 
Müdürlüğündenı 

nm ihale günu olan 8-9-934 Pıt1arteıl ye parıembe ılinlerl uat 17 den 19 ve 19-21 •kadar 
cumartesi günü komisyonu- iki ıınıf açılmıtbr, Heaap, uıulll defterinin bllttln tekilleri. Baa· 

1-Bu sene Yükıek Muallim Mektebi Edebiyat, Tarih" 

nıuza hiç bir talip müracaat et· kacılık ve ıaire 4 ay sarfıada tamamen tedriı olunur. Son imti-
mediğinden bir ay içinde pa- haada muvaffak olan efendilere muha1ebecl ~ehadetnameai Yerli· 

, Coğrafya, Riyaziye ve Fizik • Kimya zümrelerine lise mezund 
45 leyli meccani talebe alınacaktır. 

zarlıkla satın alınmasına ka- lir. Dersler 8 teırinlevvelde baılar. Proııramı meccanen almak ve· 
rar verildiğinden ihale günü kaydolmak için Alemdu Park caddeıinde No. 23 Amerika• Liun 

2 - Mektebe girmek isteyenlerin yaşı 25 ten büyük ol• 
mamalıdır. 

8-10-934 pazartesi günü saat ve ticaret dershanealne mllracaat. Hususi ders de kabul olunur. 
3 - Talip olanlar girecekleri zümreyi tasrih eden bir iıı• 

tida, sıhhat ve çiçek aşısı raporları, altı adet 4 • 6 büyüklüğfuj" 
de fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve lise şahadetnamesinin ası• 
ları veya mezuniyet derecelerini gösteren birer taıdiknaJ11" 
ile müracaat etmelidir. 

15 e talik ediJıniştir. Taliplerin Ücret yarıya inc'irilm'•ıir. A. Pakraduni 
Tekirdağında Satınalma Ko- .. ______________ , 

misyonuna müracaatları. 
(228) (5663) 

6205 
" . . 

Pınar Hisar kıtaatmın 1950 
kilo Patlıcan, 3400 kilo Taze 
fasulye, 21 kilo Domates . ' 11444 lolo Ispanak, 7318 ki-
lo Pırasa ve 13558 kilo Laha
na açık münakasaya konulmuş 
tur. ihale günü 7-10-934 pa
zar gü~ü saat 15 tedir.Evsaf 
v~eraıt görmek İsteyenlerin 
hAer gün Ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte Vizede Satınalma Ko
misyonuna müracatları. (256) 
(5815) 6166 

• • • 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

için açık münakasa ile 8000 
kilo saman satın alınacaktır. 
ihale günü 3-10-934 çarşam
ba günü saat 15,30 dadır. Ev
saf ve şeraitini öğrenmek iste
yenlerin belli gün ve saatte te 
ıoinatlariyle Çorludaki Komis 
Yona müracaatları. (223) / 
(5622) 6001 .. . " 
Adap~zan !iyade Alayı için 

27000 kilo Sıgır eti kapalı zarf. 
I~ 25000 kilo Bulgur ve 80,000 
kilo Arpa aleni münakasa ile 

25000 kilo Meşe kömürü def'· 
aten pazarlıkla 23 - 9 - 934 Pa
zar günü saat 10 da Adapazarı 
Maliye Dairesinde satın alına
caktır. Taliplerin şartnamele
rini görmek için her gün ve mü 
nakasa ve pazarlığa iştirak e
deceklerin meziikr Komisyona 
müracaatları. ( 177) (5369) 

5794 
• • • 

Gülhane h - stanesinin muh 
telif laburatu,·,,.rların ihtiyacı 
için (791) k 'em ~at ve ede
vat kapalı zarf usul.)rle satın 
alınacaktır. ihalesi 2-10-934 
salı günü saat 14 de icra edi
lecektir. Talipler evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif 
\'e teminat mektuplariyle bir
likte M.M. V. Satınalma Ko. 
nıisyonuna müracaatları. 

,(215) (5542) 5994 

* * * Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 
için açık münakasa ile 700 ki
lo Ot satın alınacaktır. Müna
kasa günü' 3-10-934 çarşam 
ha günü saat 16 dadır. Evsaf 
ve şeraitini öğrenmek iıte-

yenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte teminatlariyle 
Çorludaki Komisyona müra
caatlan. (224) ~ ,(5623) 

6002 
• • • 

4 - Müracaatlar cumartesi, Salı, Perşembe günleri ıaat 
14 den 18 e kadar kabul olunur. 

5 - Müracaat müddeti 4 Birinci Teşrin 934 perşembe a1' 
şamına kadardır. 

6 - Talipler mürettep adedi geçtiği takdirde aralarınd.~ 
talip oldukları zümre derslerinden ve ecnebi lisanından 111tı• 
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 7 -Vekalete iıtida ile birinci maddede turih edilen züJJl 
için açık münakasa ile Yüz relere girmek için müracaat edenlerin diğer vesikalarını biraıı 
bin kilo odun satm alınacak- evvel tamamlamaları icabeder .. 
tır. ihale günü 3-10-934 çar- 8 - Lüzüm görüldüğü takdirde müsabaka imtihanı güııil 
şamba günü saat 15 dedir. Ev- 4 Birinci Teşrin 934 tarihinden ıonra ayrıca ilan edilecek• 
saf ve şeraiti öğrenmek iste· tir. (5822) 61~ 
yenlerin her gün ve münakasa-
ycı iştirak edeceklerin belli gün ----··-- Nipntaı • Telefon : 41078 ___ , ___ ..., 

ve saatte teminatlariyle Çorlu 1NG1L1 z ERKEK M EKTE B J 
Satmalma komisyonuna mü-
racaatları, (225) .(5624) Denlere 24 Eyllilde baılaaacakbr. Kayıt ye kabul için, Cuma •• 

6003 Paıardan maada herglin 11at (10] dan [1] e kadar mektep 
• ~ 1 • • • 
"I ·-

Vize kıtaatmm 2000 kilo 
Patlıcan 3900 kilo taze fasul
ye 32 kilo domates 12162 ki
lo Ispanak, 7362 kilo pırasa, 
13666 kilo lahana münakasa· 
ya konmuştur. ihale 7-10-934 
pazar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin evıafı görmek isteyen 
lerin her gün pazarlığa işti 
rak edeceklerin belli günde ve 
saattı> Vizede Komiıyonumu-
2.a müracatları. (255) ,(5814) 

6165 

mftdirlyetlııe mliracaat edilebilir . (25111 .________ 6010 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: . 

Tarihi Saat• 
Riyaziye . 2-10-934 Salı 9 30 Fizik, Kimya, Türkçe, Tahrir 2-10-934 Salı 13,, • 

Mektebe kaydedilen efendilerden meccani leyli olmak 16
• 

teyenJerin müsabaka imtihanları 2-10-934 salı günü yıl 
kardaki saatlerde yapılacaktır. (5984) ~ 

== -- umumi Keıriyah ııe l"a.zı lı leli Müdürü ETEM iZZET. l 


