
ı.ktısat Vekaleti ölçüler, 
ayarlar ve bu teşkilat için 
yeni kanun ve teşkilat layi
haları hazırlıyor. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMU't ' 

FIA Ti 5 KURUŞTUR. 

lürkiyenin en manalı 
Şehri: An kara 

ANKARA: 22 Eylül -Anka· 
ta, ihtilal ve inkilap Türki
Yesinin ferefli tarihinde batlı batı· 
lla. yer almıf bir vilayettir. Anka • 
ta, Gazi Türkiyesinin en namlı ve 
llıiinalı bir vilayeti ve fehri olarak 
isınini muhafaza etmelidir, ve ede. 
tektir. Bu satırları bir vatandafm 
Ankara Belediyesine vaki müraca
atına cevap olsun diye yazıyorum. 
811 vatandat "Ankara" nın "Gazi,, 
ldır:: almasını teklif etmektedir. 
Gazi Mustafa Kemal, bütün Tür
kiyenin ve sahiplerinin aziz bir 
fef olarak tapınırcasına sevdiği_ 
lıir tahsiyettir. Memleketinin ve 
llıilletinin batında ebediyen Yata
)acak bir ismi bir vilayet veya bir 
fehre hasretmeğe ne hakkımız 

; 'l'ar? 
lfte bu münasebetle onun ya

rattığı Ankara fehrinden. bahse
deceğim. Ankara devamlı bir in
kişaf halindedir. Belki tehir, ha
ritasında derli toplu görünür. Fa
k<tt hakikatte çok dağılmıf bir 
haldedir. Öyle ki, belediye tehrin 
lıir tarafına hayırlı elini doku
~llrken, beri tarafta hiç yoktan 
bir mahalle meydana geliyor. Yol, 
l\ı, ışık ve temizlik isteyen bir ma
halle. Ha buki belediyenin bütçe
li artacağına tenezzül etmif, teş-

1 kilatı ise genitlemeğe imkan bul
~ıştır. Bu vaziyet ka1111mda, 
1htiyaçları mütemadiyen çoğal
llııUcta olan bu tehrin belediyesi
lte; bu ihtiyaçları kartılayabile
tek kuvvet temin etmek zarureti 
•ardır. Devlet bütçesinden yar
dım mı? Ahval müsaade etse, e
"eı. Ne çare ki, buhran ismini ta
f1Yan kasırga devam edip duru· 
)or. Şu halde belediye devletin 
lııiizahereti ve belde sakinlerinin 
Yardımı ile tedbir bulmak ve al
lıtak çareai ile kartılatmaktadır. 
~ıı kısa zamanda yeni tedbirlere 
pllf vurmak kat'i bir zarurettir, 
ırka ve hükUınet bütün beledi

teler için varidatı arttırma im-
~nlarıru aramaktadır. Ankara i

iiıı, varılacak umumi kararın da 
. e'Ykinde tedbirler almak lüzumu 
11lkar götürmez bir hakikattir. 
I .Hükumet merkezinin yeni be
edıye meclisine terettüp eden en 
~alı vazifelerden biri de budur. 
~~eclis, azalanru içinden seçece
Qı bir komisyon tetkil ederek, o
~U tehrin hususiyetlerini göz ö
~linde bulundurarak; belediye 
;aridatını arttırma çareleri etra
~da çalıttırmalıdır. Bu teklif 
ta'lısında Ankaralılar, esasen pa. 
alı olan bu tehirde geçinme ba

tornetresi daha da yükselir zannı
~a dütmesinler. Belediyenin vari. 

1 
<lh arttırılacak olursa, belediye 

I '~kilatı ihtiyaç n~s~ti.nde g~nit
h~tılınek suretile; ıhtik.arla_ cıddi 
dır ınücadele açmak ımkanı el·t' olunacaktır. Belediye kanunu 
~ e 'Yerilmit salahiyetler z~nın. 
A,. a 'Ye yerinde kullanılabılecek, 
~,llkaralılarm mütterek ve mede-
1.1 ihtiyaçları tanzim edilebilecek
)ır. Aksi takdirde ne otobüs iti 
) 

0luna girebilir, ne evler!mizin 
~ları yapılabilir, ne asri hır ?eh
) ba.,lıca ihtiyacı olan kanalızas
~ıı iti batarılabilir, ne yaz ak
it tııları nefes alacak umumi hah
~ ler, ne de çocuklarımızın süku
~tle oynayabilecekleri parklar 
~da gelebilir. Hele bugünkü 
~ latla tehrin imar hareketi 

lltrolsuz kalmaya mahkumdur, 
~·,Bizi takip edecek nesillere be
ıı'' zevkten mahrum bir tehir tes
~ etmek mesuliyetini nuıl yük
~ ~biliriz? Ankara, hükUınet mer
~ ilan edileli yıllar geçti. H~
~I değerli töhretine yaratır hır 

ediye binası yok. 
Mecdi SADRETTIN 

,...~ ................. ~~ 
ı BUGÜN 

' 

3 iincü ıahifada 

AZALAR ARASINDA 
FELEK 

ŞtlilR TiYATROSU MESELESi . 
Mümtaz FAİK 

4 üncü ıahifede 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHADDİN 

S inci ıahifede 

l~l{llA.PLARIN öCRETTIKLERl 

' Vasfi RAŞlT 

9 uncu sene No. 3098 PAZARTESi 24 EYLUL 1934 

Parlôml!ntolor ltonfımın.na iftiralı İçin dün gelen murahhaslardan: (1) Amerikan heyeti, (2) ltalyan heyeti, 
(3) Bir Fransı:ıı; murahhım, (4) Danimarka reisi, (5) Danimarka heyeti, (6) hponya heyeti, (7) Belfika heyeti, 
(8) Polonya heyeti, (9) Polonya reui, (10) lwef heyeti, (11) Romanya heyeti. 

Parlamentolar konferansı bugün açılıyor 
Dünya Milletlerinin murahhaslarını içinde toplayan 

konferans ecnebi murahhasların Türkiye ve inkıla. 
bımız hakkındaki fikirlerini söylemeğe de vesile verdi ., 

Komisyonlar dün filen işe başladılar 
Beynelmilel parlamentolar konfe • 

ranaı dünden itibaren meaaisine bat
lamı§tır. 

Evvelki gün ve dün gelen muhte
lif parlamentolara mensup murahhas
lar dün sabah Yıldız sarayına gide· 

rek top]anan koıniayonlar müzakere-
ıine ittiri.k etmişlerdir. Yıldız sarayı 
koridorlarında ve bürolarda dün mÜ· 
hiın bir faaliyet göze çarpmakta idi . 

Dün sabah hukuki müsavatı tet
kik edecek komisyon ile emniyet ve 

Türkiye ve Milletler Cemiyeti 

M. Maksimos ve Tevfik 
Rüştü Beyin beyanatları 

Her iki devlet adamı bu suretle cemiyette 
Türkiye ve Yunanistanın beraberce temsil 
edilmesinden memnuniyet beyan ediyorlar 

ATINA, 23 (Milli· 
yet) - Cenevreden 
Yunanistan matbuatı· 
na &fağıdaki malümat 
verilmektedir: - fürkiyenin Cemi- <' 

yeti Akvam konaeyine 
intihabından aonra Ha. 
ncıye vekili Tevfik 
Rüıtü Bey ilk beyana
tmı Atin& ajanım& ver• 

mittir. Türk Hariciye 
vekili Cemiyeti Akvam 
konseyindeki azalıkla 
ayni zamanda Türkiye 
ve Yunanistanr temAil 
ebnek terefini elde et• 
tiğinden dolayı aevin• 
cini ifade etmiıtir. 

Tür-k • Yunan ticari 
münaaebatının tanzimi 

için Yakında yapılacak M. Maksimos ve Teı1filr Rüf(ü Bey 
Plan .. müzakereler hakkında, Tevfik dün Cenevreden avdet etti. M. Makıi· 
k~§lu Bey, iki memlekette de hüsnü moı matbuat müıne11illerine beyanatta 
nır.et mevcut olduğundan mezkUr bulunarak Tüı<kiye'nin, Cemiyeti Akvam 
muzakerelerin iki tarafı da memnun konıeyine girmesinden duyduğu büyük 
:;i~~ neticeler vereceiini aöyle• sevincini anlatır ve bu Jıadiıenin doıt 

ATİNA Tümyeye ve mümtaz mümessili Tevfik 
• • • 23 (Milliyet) - Yunan Rüftii beye bahtettiği tereften •İtayiıle 

Harıcıye nazır-ı Mösyö Makıiınoa (Devamı 6 ıncı eahifede) 

Gümüf ve nikel para ıekillerini dünkü toplantısından se~en jüri \ 
heye ti 

tahdidi teslihat komisyonları toplan
mu~tır. 

Mısırda kapitülôsyonların lağvı 
Hukuki komisyonun ruznameain • 

de Mıaırda kapitülasyonların lağvı 
(Devamı 5 inci sahifede) 

İstanbul 
Diyarıbekir 
Hava yolu --

• 

Ay sonunda hava yolu 
işlemeğe açılıyor 

'.Açılmaaı kararlaıtınlmıı olan fa. 
tanbul • Diyar-d>ekir, Divarıbekir • la
tanbul hava yolun· 
da ilk tayyare gi
dip gelıneler-i 30 
eylül önümüzdeki 
pazar günü ba§h· 
yacaktır. 

Kar-ada yurdun 
dört bucağını de
miryollarile bağla
yan cwnhuriyet bü· 
kümeti, hava yolla· l~i~~~ 
rll11Jzın da açılma- ~~-. · 
aına büyük ehemmiyet vermekteaır. 

30 eylül pazar günü aabah aaat 
8,30 da ilk yolcu tayyaresi Y etilköy 
hava ôstaıyonundan kalkacaktır. 

Tayyar-e ayni zamanda posta d" 
nakledecektir. Gidip gelmelerin pro
&ramı ıudur: 

Haftanın her pazarında lstanbul
dan tayyare kalkacaktır. Kalkı§ sa
ati 8,30 dur. Buradan eskişehir, An. 
karaya uğrayacaktır. Ankaraya 11 
de var-acak, 11,10 da kalkarak Kay
aeriye uğrayacak ve oradan Diyanbe
kire uçacaktır. Diyanbekire varı§ sa
ati 16,30 dır. Yani tayyare lıtan
buldan aabah aaat 8,30 da kalkacak, 
7 aaat SODl'a saat 4,30 da Diyarıbe • 
kire varmıı olacaktır. 

Bu ıuretle tirenle 4 günlük yol 7 ıaatte 
&eçilmit olacaktır. 

Diyarıbekirden de haftanın her 
pazartesi günü aabah saat 8.30 da 
tayyare kalkacak, Kayseri, Ankara, 
Eski§ehire uğrayarak latanbula 16,30 
da &elecektir. 

lstanbuldan Diyarıbekire tayyare 
ile &İtme paraaı 80 liradır. Hattın 
bilhassa ticari sahada rağbet bula • 
cağı fÜpheaiz göriilmektedir. 

Yugoslavya kralının Bul
gariatanı ziyareti 

SOFYA, 23 (A. A.) - Dört gün aon· 
ra vukubulacak Yugoslavya Kralının zi
yareti münasebetile zabıta çok tiddetli 
ihtiyat tedbirleri almaktadır. Yugoslavya 
Umum emniyet müdürünün, 15 kadar me 
murı. bugün için gelmesi bekleniyor. 

J"~ "nyadaki tayfundan 
1,661 kişi ölmüş beş binden 
fazla adam yaralanmış 562 
kişi kaybolmuştur. 

Tel: { Mü.dür ı 24318, Yau iıleri müdüril ı 24319. 
idare •• Matbaa ı 24310. 

l 

Şehir Meclisine yeniden nam:ıı;etlikleri ilan edilenlerden: Mustafa Faik D,. 
Kaııalalı Hüseyin Bey, Sadettin Ferit Bey, Emin Ali Bey, Refika Hulıi•i 

Behfet Hanım 

Belediye intihabı 

Namzetlerden kimlerin ka 
· zanacağı ancak inti

haptan sonra anlaşılacak! 
Geçen meclis 4 sene içinde şehre 

ne iyilikler getirdi ? 
Eski mecliıten 24 aza çıkb; yeni namzetlerin 24 Ü 
avukat, 24 Ü tüccar, 23 ü askeri mütekait, 13 Ü doktor, 
8 i hanım, 3 Ü muharrir, 27 si de muhtelif mesleklerden 

Namzetıilt!eri yeniden ilan edilenler
den: Avni 11e Nemli :ıı;ade Mitat Bey• 
lerle Nakiye ile Latife Bekir H. lar 

Şehir mecH11 ikinci devre aza nam2et 
liateai her tanıf'-a umumi bir alaka uyan· 
dnvıı§br. Dün bir çok yerlerde yeni lis· 
te üzerinde tiit"jü türlü mütalealar yÜrÜ· 
tülüyordu. 

yeni lutede, son tehir meclisi azala • 
rından (24) ünün ismi yoktur. Jaimleri 
olıruyanlar §U zevattır: Cevdet Kerim, 
Ethem izzet, Ahmet Halim, Fu•tun zade 
Murat, Mithat Cemal, Nazmi Nuri, Naz
mi, Senihi. Ayşe Remzi, Sadi, Salahattin 
Kemal Salih, Rana Sani Yaver, Reıat, 
Talat, Hilmi, lbrahim, Dr. Hilınıet, Sa· 
eli, Nurettin Münp, Azmi, Methi, Aziz 
ve İtmail Şevket bey ve hanımlar. 
Netredilen liste, ıehir dahilinden çıkacak 
izanın lsim1erini ihtiva etmektedir. Net· 
Tettİğitniz (122) isimden baıka, yeniden 
100 isim dıılıa neıredilecektir. 

Bu (100) isim de miilhak kazalar olan 
s;Jivri, Çatalca, Yalova, Kartal, Şile ka
ulannın namzetleridir. Bunun (7) si 
asli, (7) si yedektir. Binaenaleyh henüz 
n"§redilmiyen mülhakat namzetleri a· 
raamda ne kadar değiıiklik olduğu belli 
değildir. 

Öğrendiğimize göre mülhak kazalar· 
dan yal ruz Y alovadan henüz netice alın

( Devamı 6 mcr sahifede) 

Maliye Vekilinin beyanatı 

Ne maaşlar indirilecek, ne 
ıİıemur adedi azaltılacak 
Mütehassıs raporunu verdikten sonra 

teşkilat esasları hazırlanacaktır 
'.ANKARA, 23 (Telefonla) - Maliye Vekili Fuat Bey sorduğum 

muhtelif suallere cevaben gazetemize fU beyanatta bulunmuttur: 
- Fransa' dan getirdiğimiz mütehassıs M. Alfan tetkikatına de

vam etmektedir. Tetkikatının neticesini aldıktan sonra vereceği rapor 
üzerine vekalet tetkilatında icap eden tedbirler dütünülecektir. Mali
ye teşkilat kanunu projesinin fU veya bu tekilde esasları ihtiva edeceği 

.(Devamı S inci sahifede) 

..----------·--~ 

lıllef lleliahtı Ha:ıı;retlerinin seyahat ettikleri M. S. Was • oland gemisi 
• • 

Isveç V eliahtı Hz. için me-
rasim programı hazırlandı 

Veliaht Hz. Türkiye de Reisicumhur 
Hz. nin misafiri olacaklardır 

lıveç veliahtı prens Güstav Adolf 
Hazretlerile refikalan prenseı Luize 
teırinievvelin ikinci ıalı ııünü Waaa· 
land yatı ile Selanikten ıehriınize ge. 
leceklerdir. 

Veliaht hazretleri ve refikaları 
limanda bir heyet tar-afından kar§ıla
nacaklar ve hükfunethniz namına 
Hariciye vekaleti protokol müdürü 
tarafından selamlanacaklardır. 

Veliaht hazretlerinin memleketi· 
mizde geçirecekleri günler için Hari-

ciye vekaleti protokol müdürlüğü ta
rafından bir program hazırlanmı~ • 
tır-. 

Bu programa göre, veliaht hazret
leri ve refikaları Türk topraklar-ma 
dahil oldukları dakikadan itibaren 
Reisicumhur Hazretlerinin misafirle
ri olacaklardır. 

lstanbula geldikleri gün Devlet 
Demiryolları tarafından hazırlanmıı 
olan huıusi katarla ve Reisicumhur 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Prag felsefe kongresi 
Pr. Reichenbach' kongrede neler 

görüşüldüğünü izah ediyor 
Profesör Hans Reichenbach,ın Prag 

felsefe kongresine, lstanbul üniverıiteıi
ni temsil etmek üzere gittiğini yazını!· 
tık. 2 eylüide baılayan kongre bir hafta 
kadar devam etmiı olduğundan profesör 
de tehrimize dönmilıtür. Kendisini, kon· 
grc hakkında malumaytlmak üzere ziya
ret ettk. Profesör Reichenbach: 

- Bu kongre dört senede bir toplan?'• 
dedi. Her memleketten mümeııiller gelır 
ve bunların arasında .:ı.amanrmızın en ta~ 
nıııınq, en büyük fi\ozoflan da bulunur. 
Bundan evvel lngHtere'de toplanmı§tı, 
bir daha sef.., de Paris'to toplanmağa 
karar verildi. 

ullk içtjmamuz Parlamento salonunda, 
Maarif Nazırı M. Krıcınar'ın (Knçmar 
okunur) huzuru ile akdolundu. Bu içti• 
mada en mühim nutuk, M. Beneı'inki idi; 
meıhur devlet adamı demokrasi buhranın
dan bahsetti ve bugün bir demokrasi buh
ranından ziyade bir "demokratlar buhra .. 
nı,, olduğunu; yani demokrasinin iddia 
edildiği gibi yıpnnmıı, artık vakti geç
miş bir idare usulii olmadığını. ancak de
mokratlann onu müdafaa için lazımgelcn 
heyecanı gösteremediklerini anlatlt. 

''Ondan sonra her memleket mümessil
leri ıöz söyledi; ben de Türkiye namına 
söz söyledim. Türkiye namına felsefe kon 
gresine ilk defa bir heyet itıirak ediyor
du; Bunun için sözlerim muhabbetle kar· 
fılandı. Alkışlıyanlar bana değil, Türki· 
ye'ye Türkiye'deki inkılaba karıı duy. 
duklan takdir hissini gösteriyorlardı. Bu 
içtimada Türkiye'nin Prag maslahatgÜ· 
zan Vasıf Bey de hazır bulundu. 

"Prag'ta bulunduğumuz zaman zarfJD• 
da Türkiye elçiliğinde, kongre azasmdan 
bazılannın da davet edildiği bir öğle zi
yafeti verildi. M. Benea de bir ziyafet 
verdi. Çekoslovakya Reisicwnhuru M. 
Masaryk hayli yaılı ve yorgun olduğu 
için bizi kabul efmedi; onun namına kızı 
bizi Pragın tarihi ıatosu haricinde kabul 
e~ti ve orada bir ziyafet verdi. 

Profesör'den kongrenin mesaisinden 
bahsetmesini de rica ettik. 

- Kogrede dört dil kabul eılilmiıtir: 
Almanca, fransızca, İngilizce, İtalyanca. 
Muhtelif mevzular hakkında konferanlar 
verildi, münaka~alar oldu. 

Bunlardan biri "Tabiat ilimlerinin hu
dudu,. meselesi idi. Fransız Bachelard ta· 
biat tlimleriniıı hududu olmadığı fikrini 
müdafaa etti; 

Alman Hanı Driesch ise bu ilimlerin 
l<abli (a priori) mefbumlan """'1'}'aca· 
ğını, deme!.ı ki, bunların her tecrübe
den evvd lrabulii l&zmıgeldiğini söyledi 
ve modern fiziğe, Einatcin nazariyesine 
bücınn etti. Ben Drieach'e cevap verdim 
ve kabli denilen mefhumlarm hergünkü 
hayattan eclinilmiı itiyallann malıaulü 

Cenevrede 
Milletler Cemiyetinde itti
haz olunan bazı kararlar 

CENEVRE, 23 (A .A.) - Akvam Ce· 
miyeti bütçe komisyonu, tasarruf endişe-

, ıile, matbuat konferansının daveti için 
tahsisat vermeyi reddetmittir. Buna mü· 
kabil Fransa Ticaret Nazırrnın teklifi mu• 
cibince takas mukavelelerinin tıetkiki için 
iktiza eden tahsisatı ittifakla kabul etmiı 
tir. 

Birinci komisyon, lıukuxi bir müzake
reden sonra, Paraguay Hükumetinin reyi 
hilafına olarak, miıakın on beıinci mad
desinin Şako ihtilafına tatbik olunduğu
na karar vermiıtir. 

Akvam Cemiyeti Meclisi Sar eünü için, 
Önce hafi, sonra da aleni içtimaa davet O· 

lunınuştur. Bu içtimada Sar meselesinin 
mÜzakere edilmesi muhtemeldir. Uçler 
komitesinin bazı muamel.itına nazaran., 
meclis bu meselenin bu devre esnasında 
mı müzakere e~ilmesi, yokaa ikinci teırin 
ayında ayn bir cel•e mi akdolunmau la· 
zımgeldiğine karar verecektir. 

Feci bir kaza 

• 

\.. 

Profeaör Hana Reichenbach 
( Birnbaun'ın bir tablosundan) • 

olduğunu, bugünkü fizik ilminin bun an 
da ihata ettiğini ve meseli. Einıtein 
fiziğinin zaman ve meki n meselelerine 
tabnin edici bir hal çaresi bulduğunu 
söyledim. Bugün tabiat ilimleri bu mef· 
humlann kabliliğini reddcbneğe kendin· 
de hak görür: insan zihni bir terakki, 
bH: tekamüle mazhar olmuıtur; kendi· 
ne çizdiği her hududu, vakti gelince, a,ar. 

"Ben ihtimaliyet m~humu ve bunun 
bilgi nazariyesindeki ehemmiyetine dair 
de bir konf&ans ver<lim. Bugün bu İh· 
timaliyet mefhumu bilgi nazariyesinin en 
mühim mese1esidir; onun için bunun etra
fmda hayli münakata oldu. Bu münaka
şaya Sclılick (Viyana), Carnap (Prag), 
Lukuiewicz (Varşova), Rougier (Kahi· 
re), Fish.r (Kalifornia) iıtirak etti. Bu 
meseleye dair yazdığnn kitap yakında 
Felernenk'te basılacak; onun bir hulasa11 
olan bir makalem de türkçeye tercüme 
edildi, Felsefe Y ıllıj1ın' da çıakcak. 

''Kongre, Pt1. Bencs'in riyaseti altında 
Democrasi buhranı ile de meşgul oldu. 
Bunda lıalyan M. Bodreo ile Amerikalı 
M. Montague münaka:ıa ettiler. 

"Hellpack ırk nazariyesi hakkında bir 
konferans verdi ve hemen her taraftan 
itiraz ile karsılandı. 

"Felsefenin zamanonızdaki vazifesin
den de bahsedildi. 

"Türk heyetinden Halil Nime•ullah B. 
de "akıl mantığı ve vicdan manhğı,, isim .. 
H bir konferans verdi ... Ziyaettin Fıııhri 
Bey konferans vennedi ama sosyolojinin 
mevzuu ve metodu hakkında Romanyalı 
Draghicesou ile mÜnakaıa etti. 

~I 

Kadınlar için 

M. Litvinof Cenevrede bir 
teıebbüste bulundu 

CENEVRE, 23 (A .A.) - Sovyetle
rin ve M. Litvinorun Akvam Cemiyetin· 
de ilk le§ebbü&leri kadınlar lehinde ol • 
muıtur. 

2ı tarihli bir mektupta, M. itvinof, Ak. 
vam Cemiyeti umumi heyet riyasetine 
Montevideo konferansında, Cenubi Am~· 
•ika Cumhuriyetleri tarafından kadınların 
bok müsavatına dair akdedilen mukavele
nin birinci komisyonda müzakeresini lek· 

1if etmİitİr. M. Li 'vinol, hemen dünyanın 
her tarafında, kadınların hayatlarını ka
zanmak res.mi vazifelc.r görmek ve sanat 
hayatına atılmak hususundaki haklar mn 
tahdit edildiğini iıaret etınektedir. 

Cemiyet bürosu, bu meselenin ı935 he
yeti umumiye ruzname:ine kaydına ka . 
rar vr.nniJtir. 
~-----~o----~-~ 

Bulgar kraliçesi hal yadan 
avdet etti 

. SOFYA, 23 (A. A.) - Kraliçe refaka. 
tinde Prenses Mari Luiz olduğu halde, 
b~ akt";"' 1 tal ya seyahatinden avdet et • 
mıı ve utasyonda Kral Boriı tarafmdan 
karıılanmıı tır. 

MiLLiYET PAZARTESi ~4 EYLÜL 1934 
-----

HARİCİ HABERLER 
Lindhergin çocuğunu kaçıranlar 

İşin içinde bir kadın par
mağı da görülüyor 

Kemal Zaim B. meh'us oluyor 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Ziraat Bankası Umum Müdürü Ke• 

mal Zaim Beyin münhal meb'usluklardan birine namzet gösterilerek 
mühim bir vazifeye tayini ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Dahiliye Vekili garın geliyor 
Hayduda bir mazarlıkta fidyei necatı veren 
adam yakalanan adamı teşhis edememektedir 

'ANKARA, 23 (Telefonla) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin 
yarın akşam lstanbula hareketi muhtemeldir. 

• • 
iktisat ve inhisarlar vekilleri NEV-YORK, 23 (A.A.) - Yazı mü· j 

tehassısları, küçük Lindberg'in fidyei 
necat müzak'4?re1eri esnasında doktor 
Condam'a gönderilen puslalarmı Haupt· 
mann'ın elinden çıkmıı olduğunu kaıi· 
yetle beyan etmişlerdir. Bununla beraber, 
Dr. Condam, Hauptmann'ı tamamile teş· 
his edememit ve Brouksi mezarlığında 
rastladığı mahut caniye benzcternemi§· 
tir. 

M. Condam, Hauptınann'm kumen o 
adamla müıabeheti bulunduğunu ve la· 
"in caninin o vakit müzmin bir öksürük 
ile matemaıliyen öksürdüğü halde Haupt 
mann' da böyle bir öksürük olmadığını 
söylemittir. 

Diğer taraftan dün Mrne. Hauptmann 
kocası ile baı bata görüşmÜ§ ve zabıta 
memurları bu mülakatı gizlice dinlemiı· 
lerd'r. Hauptmann kansına, masum ol
duğunu söylernittir. 

NEV-YORK 23 (A.A.) - Miralay 
Lindbergh' Hauptmann'm muhakemesin 
de hazır bulunmak üzere çarşamba gÜ· 
nü gelecektir. 

Za.btta, Haupbnan'ın bir bankaya 
25,000 dolar yatırdığını ke§fetmiştir. 
Dün tevkif edilen Henry Uhlik, Haupt· 
mann'ın, küçük Lindberg'in kaçırılmasın 
da dahli olmadığı fikrinde bulunmuş ve 

Akalliyetler iıi 

Macaristan da 
Şikayet ediyor 
Küçük itilaf mümeıailleri 
şiddetli bir cevap verdiler 

CENEVRE, 23 (A.A.) - Polonya • 
nm, akalliyetlere müteallik abli ahkamın 
teıınili teklifinden vaz geçmesi üzerine 
akaUiyetler meselesinin, altıncı komiı· 
yonda, müzakeresi bibniş gibi idi. Lak.in, 
Macari•tan namına söz söy)İyen M. Ek
hart, Romanyadaki Macar akalliyetinin 

fikayet ebneoi, müzakereyi yeniden ta· 
zelemiıtfr. 

Küçük itilaf mümessilleri, dün gece, 
M. Ekhert'e ağız birliğile cevap vermeği 
kararlaştırdıklarından, Romanya nanu
na M. Antoniade, Yugoslavya namına 
M. Fotiç ve Çekoslovakya namına M. 
Beneı, kendi memleketleri dahilindeki 
Macar a.kalliyetlerinin vaziyetini izah ve 
Macaristanın ithamları sarih olmadığı· 

na teessüf etmiılerdir. 

Fransız murahhası M. Mass.igli, mü
zakeralın, aaliıbiyet sahibi olmıyan 
bir heyet huzurunda açıldığını ve bina· 
berin ameli hiç bir neticeye varılmaya· 
cağıı\ı beyan etmiştir. 

ltalyan murahhuı baron Aloi•i de, ye
gane salahiyettar heyetin, meclis oldu
ğunu söy!iyerek, akalliyctlere ait hüküm 
!erin meclisçe tudiline müsait görünmüı· 
tür. 

Londra - Hindistan tayyare 
seferi muvaffakiyetsizliğe 

uğradı 
MALTA, 23 (A.A.) - Cobham, yere 

ir.meden lngiltere • Hindistan uçuşu le· 
şcbbüsünde muvaffak olamamı}tır. Kob· 
ham 'Ve Helmore, havada benzin aldıktan 
biraz sonra gaz kolunda çı!<an b'r bozuk· 
luktan dolayı yere inmeğe mecbur kal • 
mıtlardır. lnit mükemmel b:r suretle ol· 
muıtur. Tayyareciler lngiltereye avdet 
edeceklerdir. 

diğer maznun Fische'nin ı932'de Alman· 
ya'ya seyahat bilcıtini Lindberg'ten alı· 
nan paralarla tedarik edildiğini söylemi§ 
tir. Uhlik'e göre Fische, hiç bir zaman 
Hauptmann'a ne ödünç ne de hediye o
larak on para vennemi~tir. 

Bu meselede bir de kadın lcarı§ıktır. 
Lakin poli• henüz izini bulamarnııtır. 
Söylendiğine göre çocuğun kaçırıldığı 
akşam pencerenin dibinde kadın ayak iz. 
!eri görüldüğü gibi Dr. Condam'ı ma· 
but mezarlığa götüren de yine bir kadm 
olmuıtur. 

COLUMBUS, 23 (A.A.) - Burada 
bulunan mevkuflardan biri 1932 iptida-
11nda Hauptmann' dan şifreli bir mektup 
«hnıı ve bu mektubu hapishane müdü· 
rüne vennittir. 

Hauptmann, bu mektupta Lindberg'in 
çocuğunu kaçırmak niye inde olduğunu 
bildiriyordu. O vakit keyfiyet polise bil· 
dirilmiş, fakat ehemmiyetle telakki olun-
manuştı. r 

Mme. Hauptmann ile diğer bazı şahit
ler, Fische ;ıe beraber Almanya'ya ka
çan adamm Uhlik namında bir kürkçü 
olduğunu söylemişlerdir. 

Uhlik, tevkif olunmuıtur. Amerika za· 
bitası, İ•tediği hkdinfa Fische'yi meza. 
rmdan çıkaracaktır. 

Amerikada 

'ANKARA, 23 (Telefonla) - lktısat Vekili Celal Bey ve inhisar· 
lar Vekili Ali Rana Bey Başvekil ismet Paşayı ziyaret etmişlerdir. 

Belediyelere dağıtılan paralar 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Belediyeler Bankası gümrük res • 

minden belediyeler hissesi olarak 933 sene9inden 92 bin, 934 senesi _ili 
üç yalık hissesi olan 482 bin lirayı bugün Dahiliye Vekaletinin teklıl 
ettiği şekilde belediyelere tevzie başlamıştır. • 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Belediyeler kanununun neşri tarı· 
hinden bugüne kadar faaliyetleri hakkında belediyelerden DahW>e 
Vekôletine cevap gelmeğe başlamıştır. 

• 
Trakya U. müfettişliği başmüşavi~ı 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Trakya Umum Mületti-şliği Başnı~· 
,avirliğine tayin edilen Kastamonu Valisi Fuat Bey şehrimize ge/nıış, 
Dahiliye Vekili tarafından kabul edilmiştir. Fuat Bey bu akşam !starı· 
bula hareket etmiştir. 

Trakya Valileri dün de toplandı/ar 
Asa,11iş işleri görüşüldü 

EDiRNE, 23 (Telefonla) - Umumi Müfettiş lbrahim Tali Beyin 
riyasetinde toplantılarına devam eden Trakya Valileri bugün öğle· 
den evvel Trakya mıntakasının emniyet ve asayif işlerini müzakere et· 
miş, öğleden sonra tekrar iktl$adİ ve ticari meselelerle meşgulolmu1· 
tur. • 

ôğleden sonraki celseye Furtun zade Murat Bey de iştirak etmiştır· 

M Kongre bugün geç vakte k!!dar çalışma' ve ;:::ırın sabah sekizde toP
CDSUCa t amelesi lanmak üzere dağılmıştır. Kongrenin önümüzdeki perşembe gününe 

kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. 

grevi nihayet buldu İngiltere yumurta ithalatını azaltıgoı 
f cderas on t k · . b LONDRA, 23 ( A. A.) - lngili. Hükumeti, bilumum yumurta ih • 

y e rar ışe aş- raç eden memleketlere müracaatla lngiltereye ihı•aç edecekleri yumıır· 
lanılmasını en::r .!Ui ta miktarlarını, 1934 senesi son üç ayı zarfında, yüzde beş nisbetinde 

VAŞiNGTON, 23 (A. A.) _ Mensu- azaltmalarını istemiştir. Bu nisbet 1935 senesi ilk üç ayında, yüzde ona 
caı grevi bitmiftir. lıçiler Fedcra•yonu çıkarılacaktır. 

~:::!0ı::.1~;~·d:k;el.e..!::.: ;::: "to~ İzmir su şirketi de halktan ~azla 
da bildirileceğini daha evvel bildinniıti. J 1 

VAŞiNGTON, 23 (A. A.) - Mensu· aldıg'"'ı paraları geri Veriyor . 
cat iıçileri federaıyonu greve nihayet ve· 
rilerek 24/9 tarihinde iıe tekrar baılanıl IZMIR, 23 (Milliyet) - Su Şirketinin halktan fazla aldığı komı~· 
masmı emretmiıtir. yon tarafından tesbit edilen 150 bin küsur lira ile hükumetin temettıı 

M. Gorman, Amerika ft Federasyonu hissesinden zarar ediyoruz, denilmek suretile saklanan 86 bin liranın 
reisi M. Grin (Green) ve diğer idarecile- şirketten alınmaaını Nafıa Vekaleti kabul etmiştir. Keyfiyet Nafıa Ko 
rin tasvibile neırettiği tebliğde "şimdi miserliğine bildirilmiştir. Şirkete de tebliğ edilecektir. 
grevden bütün beklediklerimizi elde et· 
mİ§ bulunuyoruz., diyor. 

Greve nihayet verilmesi kararı, mensu
cat i§çileri federasyonu icra komitesinde 
ittifakla verilmiştir. 

Amele üzerlne ate, 
SALINAS (Kaliforniya), 23 (A. A.) • 

Bazı ihtiliiflar üzerine 200 kadar zabıta 
memuru Filipinli amelenin üzerine ateı 
açmışlar ve bunların karargiılıını ateşe 
vermişlerdir. 47 amele tevkif olunmu§ • 
tur. Bir kocakarı yanmıştır. 

Bu sefer de gemiciler grevi 
NEVYORK, 23 (A. A.) - Atlas De· 

nizi sahil gemicilerinin umumi grevi ge
lecek ayın yedisinde ilan edilecektir. 

Japonyadaki tayfunun 
doğurduğu felaket 

TOKYO, 23 (A. A.) - Dahiliye Na· 
zareti, dünkü tayfundan 1.661 ki,inin öl
düğünü ve 5.414 kişinin yaralandığını bil 
dirmiştir. 562 kiti kayıptır. 

M. V enizelos Giride gitti 
ATINA T, 23 (A. A.) - Dün sabah, 

diğer muhalif rüesa ile görüıtükten sonra 
Liberal Fırkaya mensup meb'usların top· 
)antısında hazır bulunan M. Venizelos 
akşam Üzeri Ciride hareket etmiştir. 

Rus yada 
---<>--

Ağır sanayiin bir sene 
zarfındaki iıtihsalatı 

MOSKOVA, 23 (A. A. - Ağır sana· 
yi komiseri M. Orconikidze. ağır sanayi 
§eneri konferansında irat ettiği nutukta, 
Sovyct ağır sanayiinin bu senenin i1k se
kiz ayı zarfında ı2 milyar 816 milyon 
rublelik istihsal yaptığını sôylem:ştir. Ge
çen senenin aynı aylarına nisbetle yüzde 
28,4 fazlalık vardır. Font 51,2 yüzde ve 
çelik 44,5 yüzde. Bu devre zarfında iş ve 
timi yüzde 11,8 artmıştır. 

o--~ ~----- -

Almanyada Yahudilerin 
yapmıyacakları şeyler 
BERLIN, 23 (A. A.) - (Hava• Ajan· 

sı muhabirinden) - Polis Müdürü "Ya· 
hudi Gençlik Birlikleri" aza&ma herhangi 
bir üniforma veya alamet latırnağı, hep 
bir arada talimler yapmayı, alayla sokak· 
!ardan geçmeyi, bayrak bulundurmayı, 

kamp kurmayı, gazete netretmeyi ve film 
çevirip göstermeyi menebniştir. Bu gibi 
hallere cüret edenler bapsedileceklerdir. 

Radyonun islahı 
ANKARA, 23 (Tclcfo,.,la) - Matbu 

at umum müdürlüğünde toplanmakta ':. 
lan radyo komite•ine davet edilen ınu•ı· 
kişinaslardan Mibaloğlu Mahmut Ragıp 
Adnan, Ulvi, Necil Kazım BeylC' ve f<~4 
hundc Han;:mın ittiriklerile yarın sc_oat 
te matbuat umum müdürlü~ünde bir ~ 31 
lantı yapılacaktır. 

. h. rnete Amatör bazı geneler radyoda ız. 

davet edilecek ve davet yak:nda gazel"' 
)erle ilan olunacaktır. 

Kayseri· Ulukışla hattı . 
ANKARA, 23 (Telefonla) - l(ay•~r· 

Ulukışla hattında bir demir kö;,riiıı"' 
yerine konulması dolayısJc bugün Sı'13~ 
trenine Niğde ve Adana için yo!cll ah" 
mamııtır. 

Sıtma mücadelesi 
-""d"" ADANA, 23 (A.A.) - Sıtma mu tı• 

lesi enstitüsü bugün saat 9 da a~ılrn1 t \1 

Enstitüde 22 sivil 25 askeri dcktoru';;ı.. 
vardır. Tedrisat 40 gün devam ~dec tif 
tir. Sıtma mücadel .. i umum ınüfel Je. 
Ekrem Tok, Rüttü ve Mahmut be)' 
derı vereceklerdir. • 

Türkiye-Holanda ticaret• 

VARŞOVA, 23 (A. A.) - ltıiz ame
leden 44 kiti, Katoviç'e civarında metruk 
bir maden ocağından kömür toplamak • 
talariı:en, bir yangın neticesinde, ağır au. 
rette yaralanmışlardır. 

M. Rosvelt bir beyanname 
neıredecek 

Sovyet Rusyada çocuk 
kulüpleri 

'L----------------------------------) ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
ki _.., 

ANKARA, 23 (A.A.) - Tür ye aJil 
Holanda ticaret mukavele;i bu akt afi 
hariciye vekaleti katibi umumisi NuJll ii 
Rifat beyefendi ile Holanda maslah31!., HAYTPARK (Amerika), 23 (A. A.). 

Rei.icumhur M. Rooaevelt ya.kında mil
lete , vaziyet hUkında bir beyanname 
ne§redecektir. Mali mehafil, muma!Jeyhin 
nakit ve bütçe iılerindeki nokta.i nazan· 
nı ve niyetlerini bildireceğini ümit etmek
tedirler. 

Haydut Dillinger'in 
arkadaşları 

KOLOMBUS (Ohyo) 23, iA. A.) -
Mahut. Dillinger çetesine dahil bulunmu§ 
olan Pıerpont ve Maklcy İıminde iki idam 
mahkiımu devlet hapishanesinden kaç • 
mak lefebbüsünde bulunurken kurşunfa 
ağır surette yaralanmışlardır. Makley bir 
az ıonra ôlmüıtür. Pierpont'un vaı:iyeti 
de vahimdir. 

F ranıada ayan azalığı 
için intihabat 

BOLIS, (Fransa) 23 (A. A.) - Mün· 
hal bulunan &yan izahCı için yapılan in .. 
tihapta, eski Baş11ekil M. Şotan (Chau • ı 
temps) 280, M. D~vnzi ~Doiıy) 218 rey 
almı§lardır. Ekserıyet ha11l olmadığı idn 
intihap yeniden yapılacakttr. • 

Şehinşah Hazretlerinin 
aile' eri 

VARŞOVA, 23 (A. A.) - fran Şebin· 
tabı Hazretlerinin lsv:çreden avdet et • 
mekte olan refikalarile ıki kcrı111deri Var 
fova:lan geçmi1ler \'e is ~&yooda Reisi -
cumhurun bir müm~sıili tarafından ıe • 
liımlanınıı!ardır. 

Leningratta çocuk kulüpleri ve 
:en merkezleri teıkil edilmesi karar. 
Qft~nl~ıfhr. Bu tefkilatta genç ri· 
yazıyec~ler, Fizikçiler, nebatatçılar,, 
muharnrler,, reasamlar muhte . k 

.. l k 1·· l . ' n ve a • tor er u up erı vücuda getirilecekt' 
Halk aan'atkarlarmdan Madam Ko':." [ 
çağina, muharrir/erden Marıak, Pan. 
tefeye!, cumhuriyetin meıhur ressam .. 
larından Brodski, "Genç seyirci ti
yatrosu,, müdürü Briantse ve benzer .. 
feri gibi şah•iyetler çocuk kulüplerin
de çalıımağa davet edilecektir. 

''Tası Ajansı,, 

Dııarda Türkiye hak
kında Türk dili 

kurultayı 
Türk dili kurultayından bahseden 

Brüksel'de münteair XX ieme Siicle 
eazetesi diyor ki : 

... Türk dili ile hindo-jermen ve Sa. 
mi diller arasında kıyaalarda bulun
m.ak gibi bir mevzu ile meşgul olan 
bır İçtima için bu hal güzel bir mu
vaffakiyet tefkil eder. 

..• Bu kongre bizi yeni bir teıebbüs
ten haberdar etmektedir. Bu ela, aon 
senelerde lrlanda'da zuhur eden hal
leri hatırlatmaktadır. 

lrlan'!a'lı~ar çok ~aman evvel Yflfa· 
mıı nesıllerı vaaıtasıle lngiliz dilini 
kabul etmişlerdir. Gaelik adı altında 

tandan milli lrlanda dili çok seyrek 
bir kaç köy müstesna olmak üz.ere, 
hiç bir tarafta tanınmakta ve konu
§Ulmakta değildir. Fakat lrlanda hü· 
kümeti Gaelik dilinin yeniden kulla
nılmasını temin teşebbüsünde bulun
muştur. Bu dil bugün lrlandada bü
tün mekteplerde okutulmaktadır ve 
bir gün, ihtimal, Jngilizce'nin yerine 
geçmeğe muvallak olacaktn. 

Türkiyede buna benzer bir hariku- [ 
lade hadise tekevvün etmektedir, Tür
hiye hükUmeti münevveler sınıfının 
konu~tuğu dilin dejenere olmuı ve 
yabancı sözlerle dolmuı bulunduğu ve 
hakiki Türk diline dönmek icap etti· 
ği kanaatindedir. Dil kurultayı reisi
nin sözlerine göre hakiki Türk dili 
halk arasında YQfamaktadır ve fakat 
henüz "Iılenmem(ş, açılmamıf ve süs .. 
lenmemiı madde halindedir . ., Kurul. 
tay reisi, hiç olmazsa 4

• Türk dilinin, 
genişlemif, inkieaf etmiı bir dili ol
maaı,, lôz1m geldiği kanaatindedir.,, 

Kurultayda Reis Kıizun Paıanın hiç 
bir yabancı aöz kullanmadan açılma 
nutkunu iradına muvaffak olması her· 
kesi sevindirmiıtir. 

Bu nefse itimadı, §aheseri takdir· 
kar gözlerle görmeliyiz. Genç milli· 
yetçiliklerin ilhamı altında ölü dillerin 
böyle dirilmesi fevkalada bir h<idi•e 
teıkil etmektedir. 

Avrupanın nüfussuz 
kalması tehlikesi 
Aıırupada doğumun mütemadiyen 

gerilemeıi, beyaz ırk medeniyeti için 
müthil bir tehlike teıkil ettiği hak· 
kında ltalayn bQfvekili Muasolininin 
a.z zaman evvel ne§rettiği heyecan 
verici malıaleainden sonra nüfu• me
aeleleri hakkında Fransada baılayan 
mübahase ve münakQfalar henüz ni· 
hayet bulmamıı~ır. Esasen Poincare 
Herriot, Lyautey ve enuıali gibi yük
sek ıahsiyetler tarafından imzalan• 
mıf olarak temmuzda neıredilen ve 
doğum geriliğine karıı mücadeleyi 
ômi,. olan beyanname memlekette 
kuvvetli akisler uyandırmııtı. 

Şimdi de Vallentin, Petit Jour
nal ga:ı:etesinde neırettiği çok mü· 
him bir makalesinde, Avrupanın nü
/unuz kalması tehlikeaini mevzuu 
bahsetmektedir. 

Bu makalenin başlıca noktalarını 
aşağıya dercediyoruz: 

"Doğumu. arttırma meclisi ôlisi,,, 
nin reia vekili Boverat, beyaz ırkın 
bulunduğu bütün memleketlerde bir 
nüfus ihtilali vuku bulmakta olduğu. 
nu tesbit etmiıtir. Doğum rakamla • 
nnda bilaiatuna müthiı bir gerilik gÖ· 
rünmektedir. Bu demoğralik teza • 
hür , garip ve nadir bir halettir. 

Bu tezahürün ıimdiki gibi ani ve 
umumi şeklinde cihan tarihinde bir 
misli daha görülmüı değildir. Alman 
dol'm rakamı oldukça z.ay.ftır. Bu 
rakam 1932 senesinde Almanyada 
1000 nii.luata 15,1 doğum gösteriyor. 
1933 te ise doğum miktarı 1000 nÜ· 
/usta 14,7 dir. Bu hal, Almanyadaki 
doğum mihtarmın Fran•adaki doğu • 

ma nazaran hayli az olduğunu ifade 
ediyor. Yani Fransada doğum adedi 
1932 de 1000 de 17,2 ve 1933 te bin· 
de 16,3 tür. Avrupanın diğer bütün 
memleketlerinde doğum adedi umu· 
miyetle ve mütemadi bir surette düş· 
mektedir. 

llas memleketlerinde de hal böyle
dir. Lehiatanda doğum 1933 te bin· 
de 35,5 tan 1932 de binde 28,7 ye 
düşmüştür. Ukraynada 1925 t• bin
de 42,7 den 1932 de binde 34 de düı· 
müıtür. 

işte bu suretle Avrupada doğum 
adedi mütemadiyen azalmakta iken 
dünyada bir millet vardı ki onun nü· 
lusu birçok aenelerdenberi daima art• 
maktadır. O Millet: Japon milleti· 
dir. Onun doğum rakımlarındaki te· 
z.ayÜt son on senede değişmemiıtir. 
Bu rakamlar hemen daima 2 milyon 
etrafında dönmektedir. Japonyada 
doğum, vefiyatın üç mi•li daha faz • 
l.ıdır. 1933 senesinde bu fazlalık bir 
nıılyonu geçmiftir. 

(Pari•er Togeblatt) 

ltalya ve Malta adası 
/talyan gazeteleri, lngiltere hüku· 

meli tarafından Maltada ltalyq_nca· 
nın lajjvı münasebetile ıiddetli nef· 
riyatta bulunmaktadır. /talyan gaze· 
teleri Malta ahalisinin harsi ve tica· 
ri mÜnasebetlerinin ltolyaya bağlı 
olduğunu ispata çalı~yorlar. 

/talyan gazeteleri diyorlar hi: Ge
çen aiu3tos ayında, llialta liınanına 
143 tüccar vapuru ue eemisi uğra· . 

B • d bari"' zan aron Harıngsanı arasın a 

vekaletinde imza edilmi§tir. d 
Bir Çek gazetesi kapatıl 1 

ık•" 
PRAG, 23 (A. A.) - Prag'da. ç ıtı• 

"Gragoi Magyor Hirlap) gazete~ı .c~e 3 
huriyetin müdafaası kanunu muCJ.b•0 

ay müddetle kapatılmıştır. 

Sarho,ları teşhir ,,,.. 
DRESDF#,, 23 (A. A.) - Sak~0;ıtıte-

da, sokakta görülecek sarhoşların 15 

ri gazetelerle ilan edilecektir. 

Yeni bir Avusturatya 
kruvazörü l a 

LONDRA, 23 (A. A.) - Avu~ır:1!ıı 
bahriyesi tarafından sipari§ ed~f':[Ş ilıııi~ 
"Sidney" kruvazörü dün ıuya ın O' 

tir. nda v• 
Bu yeni gemi ı59 metre boyu 

7000 ton hacmındadır. ıle ir•' 
M. Stanley Bruce, bu münasebe 

ettiği nutukta deınitlir ki: biitiİ'' 
"ln,iliz bahriyesinin, istikrarı111 • i 0 td• 

kalbımizle dilediğimiz sul~un ha"':ı'~ I«" 
ğunu biliyoruz. Lakin aynı z•'!13

1
1:' ctict•• 

di müdafaamızı temin ve m:s ~ '~ur.·'' 
mizi tamamile idri.k etmek uı.t.ıyo ,,, • ..-

•••• .. •"''' . ıııııınu•nnuıııınıııı .. •ıflu•u••• fi D 

mıştır. Bu miktarın ellisi lta_l~a rJ0 1· 
.. / ·ı· · · yedısı ıJI tuz: yedtsı ngı l.Z, yırmı be~i 

tız, on dördri Almandır. On 
diğer devletlere mensuptur1i ser•ı• 

"il Corriere de a 

r 

) 

s 



Azalar arasmda 
Salım Şelıir llleelUi cucrlan aro

••nda aanmayua. Hayul. Bu henini 
•nlatacağım şey bir fante:ıi hilıaye
"<lir, §ii;,le ki: 

Günün birinde vücuttalri bütü" 
.....,._,. 6afın rwisliği allındo toplan• 
:'.'" halilıi taalanrn huzuruna Ç"kmıı-
• ..,., Mal:satlan içlerrnde kimin daha 
rtıühi,.. olduiunu katirmeluniş. Öte -
denberi baş, göz, dil, el, bunın, yü
teı, aralarında bat azalığı bir tiirlü 
1<ıksim edemezlennif. lı bü;yiimiif, 
"İ.İcudün müocnenesi bozulmuı, rrilae
~et aralarıadelııi ihtilôlm en bıiyüğiin 
huzurunda halli kararlQfnut ııe i#f• 
b,u karar üzerine yec/inci lıat cerme
t1ırı içtima ıalonanda toplanmı§lar. 
lı, •özü tlil .J,,.,: 

- l'aralıbll lnıanlan in.aaa edeıa 
~ahkaJır. Ben olmasam insanların 
~ceri ıecerden ,.., lorla olar? Ben

'ıa insanlar ne fikirlerini, ne lıisleri
~i izhar edebilirin .•• lınıii bütiin a
Ya 6en AiilmtctmııliJ'İrn.M 

C enalıı Hak ccııap vermİf• 

- Ôyle deiill Sen her zaman in
'~lann hakiki fikirluini aöylnne.:11 • 
tıııl Eğer Jojnıdaıı :siyadc :yalana )a,._ iJin aenin davanı kabul e
derıfim. 

Arkadan kulak sö: almıı: 

- Yarabbi/ Ben olm<IMUll·İıuan
lq, bir maiara 6ibi lıer ıeyden bihaber 
~lar, iyi lfttO hiç bir ıey iıitmeı 
~. öirene~er. Şu halde hen cfiier 
<ıaaJan ü.stün olmahyım ... 

1 
- Eveti Ôyledir amma çok de

.'! iPtınen löm ,.elen fCJMr• deli -
hoi tıkar, İfİhnende fayda olınıJIGll 
ley/ere de onu dört açarsın. Eğer baş
t:mın aleylıind• ve senin lehinde söy
I ...,__ lnılağmı hlrftan tla yalm21 

1~Ydalı hakikatlerı dinlnen alô. La : 
•ın ne fayda ki ha.)'UD bunan dsı
~edir. Sen baı a:a olamazsın .•• 

"- müteakip 8'Ö21 ıö21 alıp: 
.. - ilahi! Ben olmasam insan ne 
,,.iinü, ıae anlı,.. 11örür, ne bClflll'I 11e
~Jı telıliJıeden, ne öniine 1J?lan tıt· 
ı.tlttan haberdar olur. Onun isin be
~i ,,_.,, "ii•lerİn iiatiine llefÔ'• 
ile.. Ve ,. ce""'1ı •lu: 

._ Ôyle pbi pin - sen 8'Ö:ırü
'lii açacak yerde kapar, kapayrıcak 
~•rcie açarsın, bıı fena bir huydur. 
•n esaslı bir """' olamauın ... 

~· llöylece, burun, diı, el, ayak her 
1 "İ kendi hizmetlerini sayar dölıer
"r. Fakat Cenabı Halı onkrıa Laun 
t;ıen cevaplan 11erir. Sua bQfO ge-... 

Ba, der ki: 
- Y arah&il Be" ol_...,. vüart 

l<aıama:. Zaten ııa:iyetim. de bunu 
tii.rermiyor ma? .. Ben baı a:ı;a ol-

~ 
H alilıi T aala ccııap verir: 

. - Dar bcıkalım. TelÔf etme I Sen 
~ır tek u:uu deiilsin gö;ı;, kulak, a
tıa, dil, çerre, aı1Urt hep sendedir. 
~ <ııılan ·~ aerule bir beyiıa ka
r ... Beyin de aan zamanlarda bir
~•klarına zarar veren bir fey oldu -
fıı anlaşıldı. Geç bakahm ... Sen de?. 

Baı ta münlıesir lıfr halde yeri -
'le dönerken yiirck ileri aldır: 

- Ya ben? Yarabbi bana tla bir 
~iıı..ecıfİn yok yel 

Tebeuiintii ilahi va:IU olur ... 

- Gafil yürek._ Bi: seni vaklila 
:::-et, cicJan ae mertlik için bir 

diye yrıratmqtık. Şimdi bmala
~~ ~ine hınç, riya ile Cillciklık dol• 
~~•dun. Hay olmaz olaydın~. _Gada -
"' aircnnaılan yürekte çekilır_ 

insanların dünyaya l'elişlerinde 
~tilatçılılı eden ve taaa hil.kat_ten
~i adının anılma.sa ya.sak edılmrı o
ı.,,; bir a.:ı:.a §Öyk kımıldaıurlıen: Hi
~ı izzet vahi oluyor .. 

- Otur .•• Biz şenin hizmetinden 
-..,rnnun değili:. Adeta bize ıerik 
~ayrı ~aun. Bunu anlar Gn -

ı.,;;a;ı; adını anmaktan bcteriydi nıe
"-ttilı. Halii mı utanmadan kımılda
"'.ı-orsun. insanların yaptık lan I e -
ıı..tılılarm yii:de doksam aeotin iiııa
~aııdır. Sen ıeytanın seryaverı -

A.ıal.ır hunun ü~uıe nevmit b:ı· 
~ide çelıilirlerken, yeniden hitabı 
~t acilti olrır: 

- Ey yıuattıklarım ..• Bi~iz ve 
~yrm;s Ai içinizden bir lnnnr 
~iıowlawııf eıneld .. -1ııt ~-;- .ı.... ıbıı ll•"f ihn akamete UI'• .......... 

Lcil.in ~~ J.iç aesi fl/nnadAR 
~ildi halinde ue kendi hesa~na ~~ 
.""1ı biri var ki; o olmaaa hıç biri· 
:::. ;)'lıfayamazsım;ı; ... Ba da miJe-

Ç ünJıii a- hayatı o ııai7or, • 
:ı-.;.; /ıcpinU aç Jıaln h.-alarını:.:111 
~ll~clnliniz ... Onda lıo.:ı:.ukluk ~Ls.a 
"l>inUı sefil olarsunu::.. Ve hepmız 
~ için çalı,,....,..am21 aöcacl_iinıi -
" ahenlfi l>o;ı:u -· O her ~ h~ 
~er. JmdiM. mideyi ai.:ı:.e iUtün el-

"'-····• 
~ O gün bugündür mide bütün a;ı;a• 
"' &Ofr imit derl., .•. 

FELEK 

T ahran'ın filmi 
ı. 'l' •hranın filmini almalı i~ lraa .Şaha 
-~""lleri ile Tahrana gitmıı olan sınema 
~••törlerinden Kemal Necati, Kenaı:ı 
it ecdet Beyler, vazifelerini bitiriıeıek 
~bala dönmüılerdW. Eneke yazdı-
~ ıibi, film çnircl.ilderi anada bir o
ı-. bil kazası neticcıinde bacağından 
ı'lı ~~ olan Necdet Bey, burada mü
~."*••• doktorlara gösterilecek -ve teda-

11 Yapılacaktll'. 
"~alörlerimiz tarafmdan çdolmiı O· 

ı, l'ahraa ....,.1..u. filmi, -n .. at .rı.a. 
~, a:öıterileeelıtir. 

MlLLIYET PAZARTESi 24 EYLUL 1934 

• 
EH 1 R HABER 

iN HiSARLARDA MAARiFTE ı SIRKET LERDE 

Afyon karteli ile 
Müzakere 

Yüksek ticaret 
Mektebi 

1 Yeni vapurlar 
Alınacak 

Niçin tam bir anlaıma 
yapılmadı? 

Avrupadaki afyon fabnlıaları karteli 
mümessıı.ıe..: ile yapılan son temaslarm 
kat'i hi.r ımla,ı,,,.;ya bağıu--lağl ,,_ 
himdur. Ancak ı.. temaslardan müspet 
veya menfi ııekilde kat.'i bir netice alııa-
111'1 olmamakla beraber tebar müzakere
ye giripnek imkanlan da katoulnmuı de-
ğildir. 
Öğrendiğimize göre, :kartele mensup 

fabrikalann anlapnaia J'amatmamalan· 
nm ba§lrca sebebi ~ meYc:ut af
yon stoklarınm h...ü9 tükenmemiı ol· 
masıdır. Fakat ıaliilıiyeıtar zevatın ver
dikleri malümata göre; bu stok yakmda 
biteceği için yeniden açılac:alr mÜZ1illere
leriın bm lıir anlaıma ile neticelenmesi 
muhakkak addedilmel<Udir • 

Yeni gümüş 
Ve nikel paralar 
Nikel paraların da ıekli 

tespit edildi 
Nikel paralar müıalıekasma iştirak e

den sanatkarların eserlerini tetkik edecek 
ve içlerinden en mu•afığmı oeçecek olan 
jüri dün salıeb Darphıuıede toplanmış ve 
müsabakaya iştirak edenlerin verdikleri 
27 eseri tetkik etmiıtir. 

Jüri bunların içeri&iD<len nikel parala
nn bir tarafı için ressam Mazhar Nazım 
Beyin, diğer tarafı için de mimar Nuret
tin Beyin eıerlerini ıoeçmiştir. Birinciliği 
kazanan bu eıerlerden ressam Mazhar 
Nazmı Beyin eserinde çiçeklttle süslen
miş bir ,..,...inde 10 kuru~ ve 1934 ya:ula
rı, mimar N urettiıi Beyin eserinde de 
Tiirlôye Cwmhuriyeti iliaresi, ay yıldız ve 
mW.telif clallarla bataldanlan miinldıep 
bir llompoziıyon vardır • 

Ba eserler bugün Maliye Vekaletine 
gönderilecek, gelir 11elmeı, çelik kabpla
n yapılarak nikel paraların baadmauaa 
başlanacaktır. 
Gümüı para kalıpları üzerinde yapılan 

taahihat ilonal edilmiıtir. Paralaruı çelik 
kahplan ha:zrrlanmııtır. Onümüzdeki haf 
tadan itibaren yeni gümüş paraların ba
admume ha§lanacaktır. 

Şehir tiyatrosu ıtçıhyor 
Şehir Tiyatroeu ay batından itibaren 

temsillerine hııJlıyor. Tiyatro iki kısma 
aynlmıştır. Birinci kıarm yalnız operet 
temsil edeccktiı-. Operetler için Fransız 
Tiyatrosu kiralanmqtn-. 

Bu -.ene üç o;>eret temsil edilecektir. 
H.,. operet iki ay fasılasız oynanacaktır 
Birinci eser Fleclermaus'lur. Bunda~ 
sonra. Ceır.al ve Ekrem Reşit Beylerin o
peretı, onu müteakıp ta Jiröfle Jirofla 
tem~il edilecektir. 

Şehir. Tiyatrosu, eskiı~ gibi T epeba~ı 
laşlık byatroounda temsillerine başlıya
cakbr. E u .,,ne altı piya oynanacaktır. 
Bunların '--r biri bir ay sürecektôr. Şehir 
1:°İY~lr?"uncı.. fiatlar 25-50 kuruta intli· 
rilmııtir. Üperette esiri Şehir Tiyatr°"" 
fiatlarr alınacaktır. 

Tiyatroda bu sene, terbiyevi ve fikri 
pİyesJain talebeye meccanen oynanması 
"1karrür etmiıw- . 

--o--

Telef on şirketine yeni 
tcbli~at yapıldı 

Telefon tirf<~tinin ortadan lmybol..., 
~ planı h~nii;ı bolunamamrştır. Şir
ketm muamelatı etrafında tetkikat yaP
makta olan heyet, planın meydana ÇI• 

kartılmasr hususunda şirkete yeniden teb 

---Yeni kadrolar ve değişik-
lik dün bildirildi 

Yüksek lktitat ve Ticaret melde· 
hinin yeni tene lu.drosmıun ......,en 
tebliğ edildiğini ya:znnıtılt. Yapılan 
değiıiklikler diin alakadarlara tebliğ 
ed ilmi§ tir. 

Mektebin procramlarma verile& ye 
ni §ekil dolayısile liaaıt dersleri her 
luauada arttırılarak loaftada 16 saa
te çrl<anlm!ftn". Ba arada bir lnınm 
ecnebi lisan hocalarmm •azifelerme 
de nİ.haY"l verillllişt~. YWuek lkti -
aat ve Ticaret lisesinde bu yıl dcra • 
lere teırinievvelia 15 inde ba§laıuna-
11 takaniir etmiftir. 

Gazr Osman paşada dUnklf 
imtihan 

Gui Ounaııpqa orta mektebi i
kinci sınıfında, düa tiirkçe dersin -
den ikmal .imtilıBlll yapıJmıf> •e uru -
fın yansından fazlau ipka kalmııtır. 

Bu vaziyet Üzerine, talebeler, Maa
rif vekileti umumi mülettifliğine mü
racaat ederek vaziyeti bildirıni§ler -
dir. Talebeler, türkçe muallimleriain 
değiştiğini, ve bazı sebeplerden do
layı vaziyetlerinin yeniden tetkik e -
dilmeaini iıtemiılerdir. Vekalet DIBU

mi müfettiıliği tahkikata bqlamq -
tır. 

Hukuk fakültesi imtihanları 
Huı...k falrülte.i ikinci sınıfında. 

!'ün (92) talebe hukuku wnwniyei 
düvel deninden imtihana gİnaif •e 
bu talebed- (87) ai -.....rı..ı. ol
muıtur. Bu aeneki imtihanlarda, mu
vaffalr olmak -ktaundan lııukuk O. 
kinci amıf imtiham ıayam takdir bir 
netice elde etmiştir. 

--o--

Üsküdar tramvay arabaları 
Üsküdar tramvay Prketinia ıs-la

dığı ..,.ı..ıar pey cletpey gelnıd<tedir. On 
be§ 1~ııievvele kadar ( 20) aralıa eti· 
mi§ olacaktır. 

Yumurta piyasası 
Yumurta piyasası son hafta içerisinde 

iyi §ekilde yülueJınitbır. Büyük sandık
lar 21 liradan muamele 11önudııtedir. Bu 
hafta içeıiıinde ıebı+=jze 1360 ı.~ük 
300 büyiik Hndlk yuınnrta geJmi§tir. 

POLiSTE 

Tramvayda para a~ırıken 
yakalarıdı 

Çekııslovak tabaaaından Dimitri is
minde bir adam dün tramvayda Yorgi 
'~-""de bir adamın parasını çalarken 
' cünnü meşbat halinde yal<alaDIDI§, ad
liyeye verilmq ve tevkif edilmiıtir • 

Alacak kavgası yllzllndan 
Ziıncirl.ilmyada tuğla harmanlanada 

çahflln Mehmet, bir alacak yüzünden 
tuğla harman katibi Şevket efendiyi ba
ımılan çivi ile yaralamış, kendisi yaka
lanmı§tır. 

Par · sını çaldırdı 
Edirne yoleaları arasında Sirkeciye ç>

kan Hatice hanım kanapede oturduğu 
e.....ı.. içinde 30 lirası bulunan çantaaı
nı unatmaı Ye Hayriye isminde bir ka
dından ıüııhesi olduğunu polise söyle· 
mittir. Hayriye yakalanınıttır. 

--iki vapur sabn alınması 
iç.in uyuşuluyor 

Vapurculuk p.t.eti heoalıma yeni ge
miler satın almak iizere ltalyaya lfİden 
heyetin orada yaptığı temasls müsbet 
netice vermemiştir. Heyet, dört gün 
eTilel Trİ]oeıteclea ManiJyaya ~f ve 
Fr......,. cruplarile temasa Mıtl ıtır. 

Gelen haberlere göre, heyet, bir Fran· 
11z kumpanyaıllle iki vapur alımı için an
Joıpnak üzeredir. Bu temas.larm bir haf
ta zarfında neticelendirileceği _....,,_ 
tadır. Yeni a;emiı.ria tepinjeVftlin 15 i
ne doğru limanımıza gelmeleıi muhte· 
meldir. 

Dil bayramı 
26 eylül 934 çarımnba günü latanbul 

Hallıerinde dil bayramı kutlulanacaktır. 
Bu hususta hazırlanan proğram ıudur: 

Dil bayramı Hallrevi Cağaloğlu met"· 

J.ez ..ıon-cla saat ( 16) da aıağıdaki sı
ra ile kutlulanacaktır: 

l - Haa:evi reisin.in açma &Özü. 
2 - ldlaJ ve kurultay marşları. 
3 - Refıl< Ahmet bey tarafından "D:il,, 

hal<kında konle.-ans. 
• 4 - Eski lisanla yeni lisaraııı mukaye-

ıesi için: 
A) - Eski ..., yeni ilri fÜr. 
B) - Etiıi ,.e ,eni iki nesir. ..._ 
5 - Giizide saeatlıirlammz tarafuı

dan konser. 
6 - Bu kutlulama merasimi Radyo 

ile neşre&ıecelı:tir. 
7 - Ba lın.ıl..ıa-yıı qbral. ~ clave

tiye yoktur. 

Akay hatlarında yeni 
tarife 

Akay idaresi, Köprü, Adalar, Yalova, 
Kadıköy, Haydarpa§a, ve Anıulol• cihe
ô tarifeNıoi deği~ııiı miştfr. Tarife 26 ey· 
liil çu§lllDha siinii tatlıiJı: eclileaktiJ". 

Akıl hastalıkları hekimleri 
T iiırk tababeti akıl hastalıiıfan k._..... 

sine iştirak eden iza, dün Y alo vaya bir 
gezinti ıraı-ıılanlır. Gezintiye üniversi
te eendııi ıwofeoöderi ele iıtirak ebniyJer.. 
eli.. 

1 ~----K-ü-·ç_üJc..-.•h-ah_e_r_k_r ____ , 

liulg risl n ve Romanyıdan 
Dün ele ıeı.rimize Bulpristan ve Ro

manyadan miihacir gelmiştir. Bunlar 
Trakyaya yerleı~ edir. 

* Halbvinde ı;ay - Halkevi kütüpha· 
ne ve neşriyat şubesi perıembe günü bir 
toplantı yapac:a.k ve azaya çay ziyafeti 
verecek tir. 

• İsmail Hikmet bey Aakaraya aitti 
- Maarif VdWcti umumi müf~ 
den lsmail Hikmet bey dün alı- A.ı.a 
raya gitmiştir. 

* Emniyet umanı müdürü. - Şehri
mizde b11l1111an Emniyet Umwn Müdürü 
Şükrü Bey dün &abalı ta Emniyet Mü -
dürlüğüne gid rek meşııul olmut ,bazı ıu
bekri !!ezmiştir. 

• !i hlüye haımüfetliJi. - Bir müd -
dettenberi ıehrimi:zde bulunan Sthhiye 
Vekaleti Başmüfettişi Fuat Bey bugiin 
AnkM'aya hareket edecektir. 

}İgat )'apDUftD". ae 

:~~$E;;;;ıO~çü~er için yeni bir teşki
~e::.~":::,;ı.ı. mfüe!.eıuin~ lat layıhası ~azırlanıyor 
1 UORSA 1 
(Jı Bı.nkaa•ndan alınan cetveldir) Yeni teşkilat ve hazırlanan nızamna-

22 Eylül 934 
AKŞAM FIYA.TLA•t 

_iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 

mede hangi esaslar var? 
l•tikram dahili 96,50 IWattm )7 75 
ı9:1:J- Erpni f/7 Müme•ail 4S:. 
~..... 2:8.75 "' il 47 75 
.. 11 27..W .. 111 ...... 
• "' 27,llO 

ESHAM 
it Banhar N.... 10 Re .. k 

u _ . . Jı uponaua 
u " ~ılı- 10 Teldo• 
" •· Mü.a•iı 105 T erkoa 
~iirltiye Cuml.a· Çimento 
rıJ'et: '--kam 51~0 lttilııat d 
T r._va7 30.SO Şark dey.., 
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NUKUT (Satlf) 

Aldıimuz malümata göre, lkti • 1 
aat Ye.kileli tarafmdan, bütün me.ın
lelıette!U ölçüler tefkilitı • in mü 
b. k ı- 'h iÇ y ır &nan ayı au hazırl.._.ktachr. 

Bu yeni layiha ile b...W. S mm • 
takaya ayrılmış bulunan ölçüler ve 
ayar başmiifettifliklerine yeni bir şe
kil Ye cephe •erilecek, fen ayar me
mW"lan luıdro.u daha 11eıaiıletilecek -
tir. 

Telın.ilr. kum.ları Alman:radaa. 
idari kısımları da Fraıuad&n alına • 
rak hazırlanan bu yeni teşkilat ka
nunu liyilıaaı önümüzdeki içtima dt=v
reainde Büyiik Millet Meclisine seY· 
!.edilecektir. 

Ôlçüler nİ.:llamnameai deiiıiyor 
~iğer taraftan, doku:z aydanberi 

tatbik sahasında bulunan ölçüler ni
zamnemeainin de tadili.ta uğratıl .. 
ınau Ye Üzerinde mühim değişiklikler 
yapılmau takarrür etmi, ve bo hu • 
111ata yeni projeler bazırlaıımıttır. 

20 F. Franıı& 
J Dolal' 

21 ıt ... ç.ı.. 
1 Şile.. ...... 

JCaruf 

170 
117 
106 
22 

r-9 

20 l.J,..,.~re 
1 Peı:eta 

Aldı&nnı:ı malUm..ta göre; nİ:zllJll. 
Kur.. nameye mühim ilaveler yapılınakta
-;;- dır. Vekalet; elektrik, tartı ve tar • 

ıı taklar, akıcda.r, haTagazı aayıcrları 
49 '".' aayıcıları aibi ayn ayn 'beş yeni 

J ltterlin 
2Q LV.t 
20 Le .. a 
20 F .. Be-iç ika 
21> o.ı...,; 

1 Floriıııı 

... 
23 

115 
24 
a:ı 

1 M.,ı. 
1 Z.loli 

20 Ley 
20 .Diaa.r 

1 (arno•iw, 
Altın 
MHMli,.. 
a.-..ı 

20.50 nı:ıamname hazırlamaktadır. Bu ni • 
~ z~~eler ölçü işlerinde rastlanan 

muşkulat ve e.luiklilder ruı.zaro itiba-
9~23 ra alınarak ve bugünün ihtiyacına gQ.. 
36.50 re yapılmaktadır. 

- Da arada, e-rvelce ithali unutulaıa 

birçok ölçü ve tartı aletleri hakkın • 
da da yeni hükümler kolDllaıuttur. 

Yeni ayıu fen mcınarlon 
. Mevcut ölçüler teflıil&tı içia ye 

nıden alınacak ayar fen memurları 
nın imtihanları yüksek ticaret mekte
biade yapılm1f1:ı. Bu imtihanlardan &• 

lman netieeler tabit ed.ın.it ve mu
vaffak olaa 18 genç muhtelif mm -
takalarda vazifelere tayin edilmiı • 
!erdir. 

lkti&at vekaleti ölçüler dairesi miitliı
rü tehrimizde 

lktisa.t vekaleti ölçüler •e ayar 
dairesi müdürü Bekir Sıt.kı Bey tef
ti4Ierde bulunmak üzere ıehrhnize 
gelmi§tir. Bekir Sıtkı Bey, burada 
ayar fen memurluğu İçİll yapılan son 
imtihanların neticde.-i ile aliladar 
olmuf, ·Marmara mıntakau ölçüler ve 
ayar baf111Üfettişi Kudret Hakkı 
Beyden muhtelif hususat elrnfında i
:ıabat almıJtır. 

Bekir Sılkı Bey, dün kendiaile 
gÖriİ.fen bir muharrırımize , y cn.i öl. 
çülerin tatbikatı etrafıı,ıJa l.ıaac::ı şun
lan söyieımiştir: 

"- Ölçüler inkilabı büyiik bir 
muyaffa.lrıyetle batanlmıı sayılabi -
lir. Ufak tefek akuıkbJııJ.,.a raimen 
umumi vazi}'et çok şay&D.i memnani ... 
yettir. K11a bir zaman zarfında 
netice daha mükeınmelleıecekti1·.,. 

ERİ 
ADLiYEDE 

Adliye Vekili 
Ankaraya gitti 
Yeni kanunların tatbika

tile mcşaul olunacak 
Şdırimiz.de lıalımaa Adliye V dıili Sa

raçoilu Şüı.rii Bey dün aktam Ankara
ya avdet ffmittir. Mumaileyh istaoyoa
da §dirimiz adliye erkim ile tahıi dost
ları tarafından teıyi edilmi§tİr. 

Vekil Bey Anlranıya plince tatbiki 
y ... ,....., olan adli lıac-Wwfa mqgul 
cılacalrtır. Oiir~ aöre bit ı.iau
nuevveWe tıııbiki liı:zmı&&lea bakimler 
11.anUDun tatbiki için de La:zırlıklara baı· 
hınacalıtır. Kanun1111 tatbiki ile berabel' 
Joüimlcrin tasfiyesi iyi de yapılacaimdan 
Vclıil BC7in Aıtlaaya aTdet.in.ıe ha ;,le 
meıgul olacak komisyonun teşlıı:ili •e der
ı.a.ı faati:rete a;eçirilmesi muhtemeldir. 

Y enö tıeşkilitta tanmmıf n mütelıauıs 

avuk•tlarm ... adliye lııizmetleriae alı -
nacaklanndan bahsedilmektedir. BD 111e
yanda avukat müderiı Bahir Beyia tem· 
yiz mahkemesin.~ eski temyia Waı1·+n 

Sabri B.,in temyi:zden aldığı maaşla Js. 
ta..bul ağırceza mmbkemeai riyatctiıwle, 

avukat Abdurrahman Beyin temyia au
lığınf tayin edilecekleri söylenmektedir. 
Mamafih bütün bunlar şimdilik rivayet 
mahiyetini aımaınakta ve bu Lusıula res
mi hiç bir malümat mevcut bulunmamak· 
tadır. Muhalrkak olan taraf yeni kanunla
rın tatbikında Adliye V eloiletiııin son ter 
tiı ve tetkiklerde tespit ettiii noluaıWk
lann nazarı dikkate alınacak olmasıdır. 

Esnaf bankası tahkikatı 
Esnaf Bankası itine ait adli tahkikat 

ikmal edilmittir. Tahkikatı id..,.. eden 
müddeiumumi muavini Muhlis Bey bu 
tahkikata ait fe:zlekeyi tan.zinw "'"'1aznış
tır. 

Dııı agırceza mahkemesi 
toplanamadı 

Dün garıip bir teııadüf e..,ri olarak ağır 
ceza mahkemesi te1eklıü1 edememiştir. 

Ağırceza reisi Aziz bey raloahız Ye 

yatmalıı:tadlr. Azadan Kemal Bey de bir
denbire bastalaıunış, aza noülii:ıinoi Şera
fettin Bey de mezun olduğu içia mahke
mede bulunamamqtır. Bunun üzerHıe 
izadan Sakıp Beyin riyasetinde ii:za mi
lazimlerile ağırceza ma1ıkemeuni teşkil 
etmek ~ fakat IMitiİll aza mü
Jizimlm -hlıemelrrde •eJll tahkikatta 
me,gul olduğu için bu da mümlıün olama 
-ıtır. Asliye i:zalan ile müstantilr i.za
larm iae aill'Cez& Ualı~ yapmak oelabi
yeti olmad.iı için mahkemeyi tetkil et -
mdı kabil olamamıştır. Oğleclen ewvelki 
mahkemeler haıka a;iinlere talik edilerek 
tebligat yapılmış, öğleden sonnki malı -
kemeler için de vekalete telgrafla miin
caat edilerel'i asliye izalarum ağıreeza 

mahkemesiae ~ıkmak içia salahiyet veril
mesi iıtenilmiıtir. Fakat bu tela;rafa taat 
dörde kadar cevap gelmemiı, bu yiizden 
de ağırceza mahkemesini teşkil etmek 
mümkün olamaJDl§tır. Dün rüyet edilecek 
olan ve zengin mürabahacılanlıuı Menteş 
Kııavi'nin mahkiimiyetine ait bulunan 
dava ela .. ,ı.a lfÜne kalmıştır. 

Ampul kaçakçılığından beraat 
Ampullsin üzerinde sanlı olanıl< ciga· 

ra üi dı dhal etmek suçile gümriiktd<l 
sekizinci ihtisas mahkemesine aevkedi
ıe,. Sovyet ticant mümenilleri hakkın
daki duruşma neticelenmittir. Ortada 
kaç.:kçılrk suçu görülmemi§, maznunla
rın beraetlerine kwar waiimiıtir • 

Keıyzerden 
Kalma bir tablo 
Bu tablo Adliye kütüpha

nesine hediye edildi 
Adliye Vekili Saraç oğlu Şiilrrii Be

yin lstambııl adliye daiftSÔllİ :zôyweti es-
1
. 

•asıada b.f ..-ettit 
i.tat bey tsalmdaa : 
kendisine bir levha · 
gösterilmiıtir • Bu 
levha alımda sabık 
Kayzeria ....._ .... 

!rendi el ::ruuile ya
:ulmıı ıaW..lılıet -
adalet kelimelerini ib
tin etmektedir. Sa -
bık Alman imparato -
runım Cerman adale
tini temsil eden Ye 
kendi İm2a n el ya-

Esat Bey zuôle süılenmİf obut 
bu k<m11>o:ıİayon• yi • 

ne kendisi tarafından Osmanh impara
torloğn Harbiye Nazın Enver Paşaya 
J.ediye edılmiftir. ERTer Paşanın t.,.eke
.; ıatılcbiı zaman bu Je,,ha bir Ahnan 
tanıfıa.ı... aatm alınmııbr. Bilihare bn 
Almanill bir davasında EHt bey ,..aleti· 
ni deruhte etmiş, Aı.-.. da bir hatıra ci
m~ Ü.zere bu levhayı Esat beye hediye 
etnriftir. Esat bey de şiındi tarihi ve mi
ani bir kıymet ahnı, olan bu levhayı 
teaiı eclilecdı latanlıul adliye kütüpha· 
nesiae lte~e etmiıtir. 

İki tifo vakaaı 
Tifo ile möca&feye devam edilmekte

ıılir. Din de Li.leli apartımanında iki 
tifo vakuı gönilmeô üzerine apartnnan
da bulunanlara aşı tatbik Ye apart.-nt ... 
rın temi:denmesine baılaaınııtır. 

Şehir tiyatrosu 
meselesi 

Yeni Şehir Meclisi a:z;a nam:etle
ri"'!aa .~lami l:uet Bey arkadatpmı% 
feloü tıyatrOSllllllJJ ı;ok hararetli ta
raltarlarındantlır. Birçok r>ailelerle 
daim? _§~~r !iyatrosun? metetmeii 
lı~~J!sı ırtın bır gaye edınmİ§tİr. Ken .. 
dısrnın bu hD.!astaAi nolıtai na.zanna 
lıiİTmet ederiz. Ancak Selami /:uel 
Beydeıa de IHqJıalannın noktai -
rma hürmet etmeıini beklemek elhd
t~ hakkımadır. 

Arkadaflmı:z; bizim ıehir tiyatrom 
hakkında gayet hüsnü niyetle ya:z;dı
jrmu bir iki yandan her •edense fe
na halde crhnnuf ile ha oailc ile -
Jıi lıir •edelrtcıpna aıe ıiitun -kcnla
§ına tlUİ:zkôr "e nalwı kelimeler ..,,.. 
fedecek katlar hir heyecana kapıl· 
mrştır. Bana münak'lfa etmek isteme
yi;s, Şehaiyetle uğrapnak fionmr:a Je
iildir. Bi.:ı:. ~ı.:ı:.da daima ma
ayyen bir fikri miidalaa ederi:. Ve 
Jıer hangi meselenin t0'1a.ıı:zııluına 
teırihU.. ı;alı§ırı:. Her ya:ıyı ya:ar
ken bize hakim olan tlüıünce, gaze
teci lralmak, ae memleketi alakadar 
etlnı rnaeleleri -mlekd ve /ıalk 
•oktai --.na •Yl'U" bir ıelrilde 
tetkik etmektir. Bu ittbarladır ki ıe· 
hir tiyatros.ınu hafifçe tenkit d
tilı. Ve fehir tiyatrosunun milli dava
ya u~a bir e&er vücuda ge-tir~mtt
diiiıü ıöyletlik. Selômi /:z;:et Bey di
yor lııi: Milli clava;ya uygun lıir tİyaf· 
ro ne fQlııa İfU/İr ve ne de ıehir İfİ
tlir. Bu devlet iıidir. 

Şehircilik ile yani Municipalisme 
ile devletçilik ara,,.nda esaslı farklar 
olmadığını bi:ı bilenlerdeniz. Bu hu
susla bira;ı: tetlrikaa.mı:a 11e tetebbı"ıa
tunı.ı bulıandağanu Selami l:ııut Bey 
arlıadaş&mı:ı. kaba! eder .:ı:.annedui:z;. 

Vakıa devletin mürakabesi hiç 
fÜplaesi.z ıahai menfaatleri ve ıah~i 
endiıeleri bertaraf edebilir; Fakat 
klediyeroin mürakabeai de d~vlet Jıa
d- olmasa do gene bu ifte faıla 
miie.ssir olar. Esaa "iman,, do ve- ( i
nan) eladır. Ve bunu böyle yapmak 
"pir Gfkına m~evirlik,, değildir. MÜ· 
zeııirlik ;yapmak için hiç bir sebep 
t .. yohtvJ". 

Eelinde birçok fırsatlar varken 
)Wln121 luılemile çahfQft bir arkatla~ 
böyle müevirliJı ianat edebilnwlı bil
mem ne dereceye kadar doıfru olabi
lir? 

Balet heyetindeki çıplak bacoS.la
ra gelüıce, dostumuz; pekôla lıilir Jıi, 
gÜ:z;el kızlar yalnı: göze hitap eder. 
Halbuki tiyatronun baılıca vazifesi 
Aalbe, kafayo hitap etmelıtir. Bald 
lwyeti bir rğlaıce olabilir. Fakat hl! 
bir zaman bu tiyatro olama:. A vra
pa münekkitlerinin bôyle "revüler,, 
hakkında yaptıklara tenkitler hep 
gö.ze güzel veya çirkin gorunen tı:
lerrüot üz.erinedir. Oyunun meın::uu, 
tetkik bile edilmez. Bacak teıhirinrn 
tiyotro oimadlğını aöyliyen bir adamı 
derhal softalıkla ittiham ed.,b:lmek 
münakaşayı kauınmak için soltalılı -
tan medet ı:rmmak demelıtir. Selami 
/:z;zıef Bey arkada,.mı:z;ın böyle aykı
n bir mule müracaat etmiyeceğini 
tahmin ede,clik.. Çünkü bu usul S.,. 
liimi /,.,...t Beyin münakcıta tm·u de
iildir. Ve olmamalıdır. 

Biz memlelıette bir tiyatro olmaJı
iından şikayet ettik. Ve bu ıihayeti
mizde tek ba§1n1ı:z;a da dcğıliı:. E~
rıelki lfÜn 11elen Hiilıimiyeti Mıll~ 
relikimade de inlnlôbımı;sm çok dc
{ıerli muharriri Falih Rıf hı Bey de 
ayni noktai nazarı bir baımahalt 
halinde arzetmiştir. 

Falih Rıfkı Bey dıyor ki: 

- İyi bir ııahneınlı yoktur. Türkiyeyı 
tiyatrosuz memkkct d&nebılir. Hrubo.ıki 
Darülbed .. yi hemen hemen meşrutiyeti< 
yaŞittır. Yani bir asnn dörtte birini dol· 
durmak üzeredir. 

Şehn:ı sahneye karşı ID"ddi fed.ı k.dı
ğı küçültülemez . Bek-diye bütçesını bi
liyoruz. Yolların ve şehir hızmetknnin 
halini biliyoruz. Bize söylendig' c göre 
şehir sahne için 40 bin !ıradan ıazla öde
mektedir. Ve senelerdenberL. Daruı~
dayiin daha bir takım kolaylıklar gordu· 
ğüne de şüphe yoktur. Belediye Darülbı 
dayiin alelade revüler t<rtip ederek pa
ra kazanrI\AAlna ık.adar müsaaclc etti. 

Maatteessüf şimdiye kadar ne istedi
ğimiz gibi bir seyirci, ne de istedigimiz 
gibi bir sanatiı:iir yetişebildi. Bin tlirlü 
ınazcret ve itiraz ileri sürülebilir: Fakat 
iyi bir sahnemiz olduğu iddia edilemez. 
Ara ura bu dağılıtlan. danllJlan dediko 
duları hesaba katarsanız derin bir hüzne 
kaprlmaınaklığımızm imkanı yoktur. 

Bir kaç meslek vardır ki, onlarda hiz· 
met a§la ve ihtiras kazançtan fada yer 
tutar: Sanati<hlık, hdtimlilı:, profrsorli\} 
bu mealtlı:Ierden olmak gerektir. Ekaeri
ya aı: milı:darda maddi yardım bu m m 
adamlarını tamamen doyurmasa da ati< 
ve ihtiras ile bağlı oldukları mesleklerin· 
de kalmalanna hizmet eder. Yani onla
rı minen tatmin eder. 

A§aiı yukarı bu fikirlerle bW.. 
likiTlerimi: arasında bir mütcrbalıat 
ııardır. Falih Rılkr Bey de istediii • 
miz 11ilıi bir san'mkcir yetitmediğini 
söylemektedir. Vakıa Selami l:ud 
Bey fehir tiyatro•unan 9 aeneliJı ma 
zisini nazarı itibara alarah bunu ma 
:&uT göstermeğe çalışmaktadır. Fakat 
Darülbedayi istihalesi ıehir tiyatro -
aunun ına:ıUi aşaiı yakan f"yr"k 
asırdır. 10 aenede Türlriye cumlıari
ycti koca hir inlıilap yeAi bir hayat 
halketti.. Bu kadar zaman :z;arfuula 
neden inkilaba layilı bir •an'athôr 
)'rtiftirilemeşin, bir tiyatro kurula • 
mcmn? Falıat eğer beceTemiyorlarso 
8'Ü.:ı:.el san' atların bir ıubeai olan tİ· 
yatroyu elbette devlet idareli oltıno 
alabilir. Zaten Falih Rıflıı Beyin dı 
taı>siye ettiği son şelıil budur. Bu iza
hatımı;ı;la Selami izzet Beyi tatmin 
ettilı %annederi:. 

Mümtaz F AlK 
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Pnömotoraks 

Bir hastahk ve bir tedavi usulü ... 
Bir kelime iki teY ifade ediyor; bu
nunla beraber ikisi de ayni teydir. 
Pnömotoraks, göğüste havanın bu
lunması demek. Daha doğrusu gö
ğüste değil de plevra zarının içinde. 
Plevra iki yapraklı bir zardır ki te
neffüs esnasında biribirlerinin üze. 
rinde ka.yarlar. Bu iki zarın ara • 
aında hazan ıu toplanır. Satılcan· 
da olduğu gibi. Bazan da gaz do • 
lar. Gaz dolduğu zaman pnömoto· 
rakı denir. Her hangisi dolarsa dol 
sun, akciğerler ııkıtır, hareketten 
kalır. Solumak güçletir. 
Plevranın içine hava nasd girer? 

Ya bir göğüs yarası neticesinde gi
rer; yahut bir satılcanın suyunu a
lırken içeriye hava kaçırdır. Bun· 
larm her ikisi de hastalık olan pnö 
motoraks değildir. 

Batlı b~ına bir hastalık halini 
alan pnömotoraks kendiliğinden 
peyda olandır. Bu, bir akciğer has
talığı eınasrnda olur. Sebepleri 
çok olsa da olufu, meydana geliti 
hep bir türlüdür. 

Pdevra zaunın akciğeri örten 
yaprağı yaralanır, delinir, nefes a
lırken nefes borularına ve akciğer
lere giren hava, akciğerlerden 
plevra bo,Iuğunun içine geçer. Gö
ğü: te iken bir sancı ve nefes tıkan
ması ile belli olur. 

• • • 
işte bir hastalık ki hazan hayatı 

söndürecek kadar korkunç, hazan 
da çok rstıraplıdır. Siz de işitmit· 
sinizdir, bir de istenildiği zaman 
plevra boşluğunun içine hava ıo • 
karak yapılan sun'i pnömotoraks 
var. . . Ve bu, bir batka hastalığın 
akciğer vereminin tedavisi için 
kullanılır. 

Uzun bir zamandanberi dikkat 
olunmustur, sulu zatülcenbe tutu • 
lan ve ~uyu kendi kendine çekil • 
inek üzere bırakılan veremJilen:le 
hastalığın giditi arzu olunan bir 
tarz alıyor. Bir de akciğer veremi 
alabildiğine ilerlerken kendi ken
dine bir pnömotorı>.ks peyda oluve
rince hastalığın ilerlemesi duruyor. 
Plevranm a: asma ister bava dolsun 
ister e su. . . Netice bir: akciğer 
sıkışıyor, kımıldamıyor. Buna ba
karak bazı hekimler tedavi maksa
dile pnömotoraks yapmayı denedi
ler. 

Burada pnümotoraksın nasıl ya
ı>ıldrğını ve hangi vakalarda yapıl
ması lazımgeldiğini aöylemeyece • 
ğim. Onlar hekimin bileceği ~eyler. 
'Yalnız tesirini söyleyim: Sun'i ola
rak yapılan pnömotoraks üzerin • 
d .. n zaman geçmemit had vakalar
da hastalığı durduruyor. Hemen 
b>islarken tedavi olunan vakaların 
iyileşmesini kolayla~tırryor. Ve 
böylece tedavi olunan veremJileri 
çarçabuk faal ve faydalı bir yata
yı? kavufturmak mümkün oluyor. 
Uzun süren bir tedavi usulü ... On
da şüphe yok. Senelerle sürüyor la
kin çarçabuk, hemen hemen tabii 
addolunabilecek bir tarzda faali • 
yette bulunmayı temin ediyor. 

Hangi vakalarda pnömotoraka 
yapılır, hangilerinde yapılamaz? O 
nu kestirmek çok ehemmiyetli bir 
meseledir. 

Bir de şunu unutmamalı. Akci • 
'ger veremi müthit bir hastalıktır. 
Ona karfı hava, dinlenmek, gıda 
ve fanatoryom tedavileri tedavi u
sulünün temelidir. Mesele bir sili -
hın yerine öbü. ünü koymak değil 
silah birken iki yapmaktır... ' 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Sevr-Lozan-Cenevre 
Kaç gündenberi gazetelerde, 

hep Cenevre'nin sözü geçiyor. Bü
tün gözler, Cenevre'den gelen tel. 
yazılarını okuyorlar. Hepimiz bili· 
yoruz: Cenevre'de, bir budunlar 
topluluğu (1) var ve bu topluluğun 
seçkin adamları içinde bizimkiler 
de var. 

Hani o günler ki Sevrde önümü• 
ze bir paçavra uzatmıslar, bize "ö. 
lümlerden ölüm beğe:ı!,, demifler· 
di. Biz ölümü beğendik, fakat bu 
beğeni,, ölmek için değil, yafamak 
içindi. 

Sevr, Lozan ve Cenevre ... Demir 
yolile belki bir kaç saatin içinde 
afılan bu yolun üstüne, biz başımı
zı koyduk ta öyle geçtik. Cenevre
ye varabilmek için Sevr gibi bir 
arman (2) gerekti. Yolua, bugün 
oraya böyle yüzümüzün akile gide
mezdik. 

Üzerinden günler geçtiği için fİtn• 
di daha ıoğuk kanlılıkla dü,ünebi
liyorum: Sevr, ne idi? Cenevre ne
dir? 

Sevr bize Asyanın unutulmu' bir 
bucağında; her yanı, sivri dağlarla 
çevrili bir küçük beylik gözile bak
mıfh. Osman oğullarına lılendiyar 
oğullarının derebeylik ettiği yurdu 
bile çok görmü,lerdi. 

Hani o günler ki, lıtanbuldan gi
den Osmanlı pa,alarına; ıekıenlik 
Klemanso, ka,larını çatarak: 

- Elendiler, siz kendinizi, ne 
sanıyorsunu? diye haykırm(ftı. 

Evet, onlar, kendilerini ne asnı
yorlardı? Tepesi üstüne gelmi, bir 
törü (3) taslağının son döküntüleri 
olduklarını bilmiyorlar mı idi? 

lozanda, ise if, büsbütün deği~
ti. Oraya biz yalnız gittik. Türk bu
dunu dört yüz yıllık yükünden ora
da kurtuldu. 

lımet paşa, Dumlupınar dağla
rında kılıcile ba,ladığını, masa ba
ftnda bitirdi. Hani ogünler ki bize 
kimse söz vermiyordu. "Boğuluyo
ruz, ölüyoruz!,, bile diyemiyoı duk. 
Şimdi ise, bize hepsi kucak açıyor· 
lar. Bütün bunları, Lozan kazan
dırdı, demek te doğru olmaz. Çün
kü, Lozandan 6onrası da var. 

Avrupanın bir ucunda IHırı,ıklı
ğın koruyucusu, dirlik düzenliğin 
tartısı olduk. 

Kar11lıklı biribirimize dif bile
tliklerimizin hepsine l>in canla bağ
lı olduğumuzu, ottaya koyduk. 

inanmayanlar, inandılar. Gör
meyenler giirdüler. Dinlemeyenler 
dinlediler. Simdi sırası gelince 
biz de "varız!,, diyebiliyoruz. 

Sevrde kovulanın biz olmadığı. 
mızı arhk anlamayan kalmadı. Y ep 
yeni, dipdiri, taptaze bir budun ol
duk. 

Sevr, Lozan, Cenevre ••. Bu üç ko. 
"lak yerini unutan kimaenin Türk 
olduğundan kuşkulanırım!. ( 4) 

M. SALAHADDİN 

(!) Budunlar topluluğu - Cemiyeti 
Akv~_m: (2) Arman - imtihan, (3) töril 
- hukumet, (4) kuşkulanmak - şüphe 
etmek. 

iRTiHAL 
Yaıington sefiri kebiri sabıkı Ahmet 

Raııim bey Şiılide çocuk hastahanesinde 
vefat etmittir. Bugün cenazesi saat 12 de 
kaldırılıp F eriköy kabristanında ihzar 
edilen mahalle defnedilec.artir. Ehibba11 
nın saat ve mahalli mezkürda hazır bu
lunmaları rica olunur. 

Milliye 'in Edebt Romanı: 21 

ATEŞ BÖCEKLERi 
Yazan: Nezihe MUHİDDİN 

Suzan arkasını çevirdi. Yürüyü· 
9ünü bozmaksızın çıktı ... 

Necat hala bakıyordu ... Birden· 
bire b~ının döndüğünü hissetti ve 
bir sandalyaya kendini bıraktı ... 

Evet Necatla Suzan evlenmisler
di. Şantöz kadın bunu, avam t~ba
kasının sırnifıklığından bir can -
~rtaran simidi olarak kabul etmit
tı. Büsbütün düşmekten korkuyor
du. Onu. her zaman himaye eden 
Celal Eflatun Bey de bu izdivacı 
tasvip etmi,ti. Aleme kartı ne de 
olsa evli kadınrn vaziyeti batka 
idi . . . 

Necat kararan gözlerini ürke ür
ke etrafına gezdirdi. Yatağı peri • 
ınn bir bozukluk içinde idi. Kalk
~r, biraz etrafını toplarsa belki ma
neviyatı düzelecekti. Yorganı dev
tirmek için eline alınca ağrı: tara
fındaki kaJınla,mış siyah yağ taba
'kası cildine soğuk bir temasla do -
kundu. Yorganı tiksinerek bırakıp 
dııldt. Bu yorgan filvaki adi yazma 
yü·dü yorganlardan değildi. Ka -
bartma baklava dikitli çartafsız 

kullanılan kırmızı atlas bi11 yorgan
dı. Fakat tarap, viski ile yer yer sol 
mut lekeleri vardı ... Hele ajız ta -
rafı iğrençti! Çarpfta ayak gire • 
cek kadar yırtıklar açılmıftı. Yas
tığında batının tekli hakkolmuf, 
tiltenin yamrıyumru çıkıntıları çar 
tafın altından kabarmıştı ... Nasıl 
olmuttu da aylarca bu bakımsız ve 
pis yatakta güzel rüyalar görebil • 
mitti?! Şimdi genzinde yonca ko
kan, yazma yüzlü bir yorganın has
reti tütüyordu ... Biraz aydınlık, bir 
az havaya muhtaçtı: Perdeyi çekti. 
Nereye temas etse parmaklarının 
ucu bir toz tabakasile örümcekle • 
niyordu. Giyinip bumezbeleden u-
2aklatmak için elbise dolabının ka 
pısını açınca burnuna ekti bir ko
ku doldu. Kirli çamatırları hafta . 
lardanberi burada çürümüttü. Ası
lı üç dört pantalon kıvırcık salata 
ıJibi buruşuktu. Zaten son zaman • 
larda. b~nları kendi ütülüyordu. Bir 
tanesını celE" acele ayağına geçir
di. Bir an evvel buradan kaçmak 
İstiyordu. Giyinmesi tamamlanınca 

kU&..4111[ - ............ . 
Keskin sirke ... 

Anlatıyordu~ 

- Bugünlerde, müthif acıkıyo
rum. Sabah kahvaltısını tıka basa 
yaptıktan yarım saat ıonra, kar • 
nımda gurultular barlıyor. Haydi, 
tekrar sofra ba,ına. • • Yiyorum, 
yiyorum, doymuyorum. 

Çok ciagra içenlerden biri: 
- iyi ya, İfte, sevin ... dedi, iftİ· 

han yerinde demek •.• 
Dudağını büktü: • ' 
- Böyle yalancı iftihayı ne yapa 

yım? .. Geçen gün, doktora gittim. 
Evire çevire mu41yene ettikten son
ra, 

- Miden, fazla ekfilik yapıyor, 
d iyip çıktı. 

- Varsın, ekfilik yapsın, ne·o,: 
lacak? 

- Ne mi olacak? Ekıililı yapa 
yapa, mide, delinirmi,. 

Birisi dedi ki: 
- Şu halde ıen, bir. atalar sözü

nün kurbanııın! .. 
- Hangi atalarsözü o? .. 
- Keskin sirke, küpüne zarar ... 

demezler mi? 
KulalC MiSAFiRi 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 
18,30: Franıızca dera, 19: Türk musiki neı

riyatr. (Ekrem. Ruıen1 Ce•det, Kemani Ce ... ~ 
det, Şeref, lbrahim. Beyler •• Vecibe, Belma 
h.anımlar.) 21,20: Ajaua Ye borıa haberleri, 
21,30: Bedriy• Raıim hanımın iıtirakile cas 
Te tanıo orkestraaı. 

823 Kı.z. BÜKRES 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriyab. 18: Hafif muıiki. 

19: Haberler. 19,15: Rad,.o orkeaJrasr. 201 U· 
nİTersite. 20,15: Plak. 20,45: Konferans. 21 : 
Oda muaikisi, 21,30: Muıababe. 21,45: Tasan· 
a;. 22,15: KahTehane nıusikisL 23: Haberler. 
23.lOı KalaTehaneden naklin deTamı 

223 Klu. VARŞOVA, ı345 m . 
18: Oda muajkisi. - Muhtelif bahialer. 18, 

35: T ,ıanni ve piyano. 18,50: Muaahabe. 19,15: 
HafiH muaiki - Pli.k. 19,45: Aıkeri neıri7at. 
- Haberler. 21,45: Viya.nadan naklen 100 uncu 
J'ıl dönümünü münaıebetile -.erilecek konser. 
23: Konferana. 23,15: Rekli.m ve konıer. 

841 Kb.z. BERLIN, 357 m . 
19.30: C•nç beıtekirların ••erlerinden 20,20: 

Mu-.babe. 21: Haberller, 21,15ı Alplara mah· 
aua ıarkılar. 21,45: Güfteleri Sebiller tarafın
dan yapılan ıa.rkılar. 22,50: Muıilc:ili kabara 
neıri7atı. 23,20: Haberler. 23,60: Atlıc ıarlula• . ... 

686 Khs. BELGRAT, 437 m. 
20,20: Plalıc. 20,30:. Muaahabe. 21: Zaırepten 

nalden. Maaaenetnin "WERTHER" operaıı. 
Kbx. KôNIGSBERG 29ı m 
18,50: Aık ıarkılan. 20: Cen~lere beden 

ıporu (musahabe) 20,30: Keman - •İyolonıel 
konaeri. 21: Haberler. 21,15: Alp t•rkıları. 21, 
45: Ham.bur-atan nakil. 23: Haberler. 23,30: 
Aktü.ailte. 24; Geçe ruuaikisi. 

574 Khz. STUTTGA&T 623 m. 
19045: Plak. (danı.) a Zirai balüaler. 20.30 

Sa.ar neıriyab. 20,40: JClylü neıriyah. 21: Ha· 
b.rler. 21,15: Milli neıri,.at. (alp ıarluları.) 
21,45: 0 Die Apernprobe .. isimli Lortzinain o
pera komiii. 22,45: Operetlerden parçalar. 

lstanbul kumandanlığı sa · 
trnalma komisyonu ilanları 1 

23,20: Haberler. 23,35: Bilmeliajn ki ... 23,45: 
mahalli haberler. 24: 11Dor Holzdieb11 iaimli bir 
perdelik opera komik (Maracbner.) 1: Ceco 
musilı:i•i· 

STOKHOLM. 426 m. 

1. F. kıt'atı hayvanatının 
ihtiyacı için (213) Ton kuru 
Ot kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 7 Teşrini
evvel 934 pazar gÜnü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gÜn 
ve ihale için zamanından evvel 
Fındıklıda Satınalma komis
yonunda teklifnamelerini ha
zır bulundurmaları. (121) 
(5719) 6084 

• • • 
Çatalca Müstahkem Mevki 

Kıt'atı ihtiyacı için "40,000,, 
kilo kuru Fasulye açık müna
kasa ile satın alınacaktır. iha
lesi 18 Teşrinievvel 934 Per. 
şenbe günü saat 15 dedir. Ta
liplerin şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve İş· 
tirak edeceklerin teminat mek
tubu makbuzlariyle beraber 
zamanından evvel Fındıklıda 
komisyonda hazır bulunmala· 
rı. (5988) 

Fatılı ıulh ikinci hukuk bil:iınliğin
den: 

Ahmet Ardan efCD1li il• Sofularda 13 

No. lu hanede mukim Necati efendi oğfo 

Haydar ve Sala!ıattin ve Hayri beyler 

meyanelerinde id<ametg&hlannın meç• 

huliyetindcn dolayı mukaddem ilanen 

tebliiat İcra eden birinci haklarında gı

yap karan verilmı 15 ııün müddetle ila

nen karar dahi verilnıiı olduğundan mü

ıaı mezkur orta ÇefJDede 27 No. lu arsa

nın kabili taksim olmadığı 2610 lira kıy 

metinde bulunduğu ehli vukuf tarafın
dan vCTilen rapordan anlaırlmıı olmakla 

yevmi mahkeme olan 22/ 10/ 934 aat 
10 da ıuulen itiraz ederek gelmediğiniz 

veya muaaddak bir vEdcil göndermediği

niz takdirde vilkialan ve arporu kabul 

ebniı addolunacağmız ilan olunur. 
(2827) 

r 

fırladı. 
Hizmetçi Marika ona sesleniyor

du: 
- Yemek hazırladım. .. Sofraya 

buyurun. 
Karnı da acıkmıttı. Masaya otur· 

du. Fakat daha ilk lokmayı ağzına 
alır almaz diline bir feyler dolaftı. 
Öğünmemek için kendini zaptede
rek diline dolatan ince teYi tuta • 
rak çekti. Bu bir saç kılı idi. Belki 
de Marikanın yağlı topuzundan 
dütmüt bir saç kılı. Çatalı elinden 
attı .. 

Bir hamlede. caddeye çıkmıftı. 
Hareket etmit olan tramvaya atla
dı. Nereye gidiyordu?! ... 

İtiyatlarına tabi olarak Taksim
de tramvaydan indi. Hiç girmediği 
bir gazinonun en yukarı katında 
tenha bir yere çekildi. Hiç bir tanış 
sima ile ka11ıla,mak İstemiyordu. 
Zaten bellibatlı bir dostu da yoktu 
ya! Evvelce teklifsiz arkadatlan o
lan Selimle Cevadı gücendirmifti. 
Bu temiz yürekli delikanlılar artık 
semtine uğramıyordu. Onları dü • 
tününce Bonjur gazetesindeki va
zifesini hatırladı. Fakat bu yeni 
muhitine ait her tey onun kalbinde 
bir tiksinme uyandırıyordu. Bu his
sile bugün çok açık bir ifade ile 
kart ıkartıya gelmitti. Dostu Celal 
Eflatunun gözlerindeki riyayı sim-

20,30: Kabara neıri7ab, 21; Muıababe, 21,30 
Radyo or1ıı:estraa1 t&t'afından lsveç musikiıi, 
22,15: Muıababe. 23: Hafif muıiki. 

ROMA, • NAPOI - BARI 
21,45: Campari proıramını nal::i.I 23,05: Sen· 

fonik konaer, 24: Haberler. 

545 Kbx. BUOAPEŞTE, 550 m . 
19,15: Piyano konaeri. 20ı Macar musikisi. 

hakkında konferans. 20,JS.t Lakatos aiıan t&· 
lumr. 21,35: Muıahabe. 22.ıı.t5 : Opera orkeatwa. .. 
sı. 23,.30: Haberler. 24: İtalyanca konferans. 

950 Khz. BRESLAU, 3ı6 m. 
20,25: Japon ıark.larr. 21: Alp muıik,·si Te 

ıarkılart. 22: Keman. cimbal, Yi7olonıe trİ· 
osu. 22,40: Beetbovenin piyano sonatlarından 
23,2.0: Haberler. 23,45: Ce~ musiki.si. 

904 Khz. HAMBURC, 332 m. 
20: Çocuk n~ıriyab. 21: Haberler, 20,15: 

Milli netriyat. (alp havalan.) 21,45: Skeç. 23: 
Haberler . 23,20: Siyasi neıriyat. 23,45: Plak. 
24: Danı muailı:i.ai.. 

692 Kbx. ViYANA, 507 m. 
18,30: Pli.it. 19,15: Muıahabe. 20: Haberler 

Teıaire. 20.20: Karııık neıri1•t. 21: Umumi 
müdür Oıkar Czeijanın ponferanıı. 10 ıene vİ · 
yana rad7oau. 21,15:? Z2,0Ş: Meraıim proar•· 
mı. Oswald Kabasta.nın idaresinde aenfon.ik 
konaer. 23,05: Cene-.reden Milletler Cemi.yeti 
içtimaı huliaaıırun nakil. 23,25: Haberler, 23,45 
Operet muıi.k.i (Holzer idaresinde.) 24,45: Köy 
lü muıikiıi. 

740 Khz. MONIH 405 m. 
19,50 Zirai haberler, 20, Zirai müaahabe, 

20,25 Çiter aletile kona ... , 21 Haberler, 21,15 
Milli neıri1at. 21,45 Piyano konıeri0 22 Rad-
70 orlce•traıı, 23 Haberler, müsahabe, 24 
Oda .muıikisi. 

Kbz. LÜKSEMBURG ı304 m. 
ÇekoaloTak ak.tamı: 20,35 pli.k konseri, 

21 Dünya haberleri, 21,20 Çek ork .. tra mu• 
aildsi, 21,.30 Müıababe, 21.35 Çek konserinin 
davarur, 22,15 Senfonik Çek muaikiai, 23,25 
Danı plikları. 

--Dr. IHSAN SAMI -
Tifo ve Paratffo Aıı•ı 

Tifo ve Paratilo hıstalıklanna tutulma· 
mık için tesiri çok kat'! muafiyeti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. ' 15621 
5803 

Jlilliy~t 
Aınn umdeai "MlLUYET" tir. - -------~-· ABONE OCRETLERlı 

Türkiye için Hariç içia 
L. K. L. K. 

3ayhiı.,,., •• 4- 8-
6 " • • • • • • • 7 50 14 -

12 " •••••• ' 14 - 28 -- Gelen eTrak ıeri -.eri.lmu.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete .... 
matbaaya ait itler için müditiyete miira. 
caat edilir. Ca:ıı:atemiz ilanların mes"uli7 .. 
tini kabul etmez. 

di pek vüzuhla görebiliyordu. Hat
ta karısının göğsündeki pırlanta 
brotla Celal Eflatunun arasında 
fasih bir münasebet •eziyordu. 

Can sıkıntısından boğulacak gi
biydi. Masanın üstündeki eazeteyi 
açtı. llk sayfaya göz gezıdirince 
sağ .Utunun batında bir icadın reı· 
minin kartıaında birden durakladı. 
Bu çehreyi tanıyordu ... Bu Hace
rin bir resmiydi. Altını okurken 
yüzü dalga dalga kızarmağa batla
dı. Gazete, genç kızın emq,)ıiz bir 
muvaffakıyetle Hukuk fakültesin
de verdiği doktora imtihanından 
bahsederken "dümensiz gemiler,, 
ismile ilk yazmıt olduğu eseri ka
rilere tanıtıyordu. 

Hacer bu resminde ne cazip bir 
masumiyetle gülüyordu ... Düz siyah 
saçları, zeki, parlak siyah gözleri
le ne temiz, kibar ve vakur bir ru
hun ifadesiydi ... Necat mahcubiye
tine tahammül edemiyerek sayfayı 
çevirdi. llan kısmında bir kadın 
resmi daha vardı. Bu da Suzanın 
fotoğrafı idi! Mübalağalı bir de
kolte üstünde bu tuhane gülen ka
barık sarı saçlı çehre tıpkı latarna
ların aynalığında gördüğü güzel 
fakat amiyane güzel kadın resimle
rine benziyordu. Genç adam gaze. 
teyi ikrahla elinden atarak sokağa 
cıkh 

Zengin ve coıturan musiki ... 
Herkeıin <ierhal belliyeuii oynak ıarkılar... baitı.ıı ni. ayete 

kadar ıı:evk ve neteli 1abaelerla dolu nefis mevuıu ile 

SANA TAPIYORUM 
filminin ıiıı:de bırakacağı izi unutmıyacaksınııı: 

Bat rollerde: VILL Y FORST • MAGDA SCHNEİDER 
ÇARŞAMBA akıamı MELEK sinemasında 

Ayrıca; P A THE r'Dnya havadisleri gaıeti 
(2839 1 

Önümüzdeki Çarşamba EL H A IWı K A 
aineaıHı tamamen yeal bir tekilde 

Yeni ainema menimin• başlıyor. İlk programda: 
Gtııı:el yıldı:ı Btıyllk San'atklr ve 

KAREN MORLEY W ALLACE BERRY RİKARDO KORT.EZ 
tarafından Franaızca 16111 olarak ibda edilen 
KADIN PARMAGI 

_Heyecan ve hareketle dol• büyllk METRO filini 
Fiyatlu: o:ıı.,,-ive 31"1 • Hal'-o., 40 • M>1rok•n 50 kuru,tur 178381 

lstanbul ithalat Gümrügü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. 
4/ 8.9/10 

E C 47 / 50.14/ 41 

K. Gr. Cinsi eşya 

39 Fıçı 7904 00 Boyacılıkta mii• • 
tamel bezir yağı. 

Demir karyola .,e 1 Kafes LS 12 
" 

261 00 
somya 

4 Rulo (CCIE) 12/ 16 295 00 Bir renkten fa.Zla 
renkli yer muşamba•• 

3 S. M B 414/ 416 262 00 Boyalı ağaç çerçe~e 
Yukarıda yazılı dört kalem mal arttırma ile 24 - 9 · 934 

Pazartesi gilııü saat 14 de satılacağından İsteklilerin o giin b· 
tanbul ithalat Gümrüğünde 6 numaralı Satış Anbarmda ha.Z1' 

bulunmaları ilan olunur. (5453) 

Üsküdar Akşam Kız San'at 
Mektebi üdürlüğünden: 

1 • 9 • 934 tarihinde başlayan kayıt muamelesi devam et • 
mektedir. Tedrisata 22 · 9 · 934 tarihinde başlanacaktır. M~l<· 
tebin gayesi iyi aile kadını yetiştirmek ve icabında geçimle~ı· 
ni temin edecek san'at bilgisi vermektir. Kayıt ve kabul içııı.1 nufuz tezkeresi, aşı ve sıhhat raporları, 6 adet fotoğrafl, tah~l 
vesikaları ile her gün 9 dan beşe kadar mektebe müracaat edı • 
mesi lazımdır. (5969) 

İstanbul Gümrükleri 
Baımüdürlüğündenı 

Gümrüklerce doğrudan doğruya kontenjan tahsisatı tet • 
kik müdürlüğünden celbedilenler ve birde menşei Japon olan• 
lar müstesna ve hariç olmak ü 7.ere tesçil edilip kontenjan ta!1• 
sisatı bulunmadığından dolayı esbabı yt"dinde kalmış olan bil· 
cümle beyannamelerin "tarihi ne olursa olsun" 25 - 9 - 934 Sa· 
lı günü akşamına kadar Baş müdürlük kontenjan bürosuna 
teslimi kendi menfaatları iktizaaından bulunduğu iln olunur. ' 

(6036) 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazarM~ 

25-9-934 tarihine müsadif salı giinü saat 16 da Vekalet MaH 
zeme Müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evvelI<i ilanlarda 
vazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (5836) 6211 , 

Hilaliahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eakitehir Hilaliahmer anbaAında, Pres, torna, terit deate-
re, makkap, zımpara t~ı tezgahları ve transmisyon milleri 
25 - Demir variller, eski sistem Ford otomobilleri ve binek 
karoserileri vesaire 27 Eylül 934 tarihlerinde satılacağından 
taliplerin müra.caatları. (2714) 

- - ~-
Hızlı hız!~ yürürken dütünüyor- ye, kumar oyunlarına karıtmıt P İİ' 

du. Demek Hacer Darülfunun dip- rayı vermek istemeyecek kadar ~ııİ 
lomaaını almıf, hatta onun yazama- taaasıp bir ismet intihabının s~~ıf'e 
dığı edebi veyahut içtimai bir eser duymuştu. Tekrar geri döndtı 
bile yazmıttı. Bunun için epeyce bir bir otomobile atlayarak - Ak.-ı":'. 
zamanın geçmiş olması lazımdı. ya - dedi - Akaarak dediği ı ; 
Necat kendi kendini tel'in ediyor- man içi hiç tiluinmemitti. 1~t 
du. Demek annesini uzun zaman- Beyazıtı geçince etrafına özleıll~. 
dır ihmal f.'.mitti. Şimdi eözünü:n gözlerıle bakıyor ve bir dakik•.e, .. 
önünde canlanan Aksaray mahal- 1 ki hali · ka ak ıÇ"" 

1 1 ve es ma esıne vutm y;ıl• 
leıi, komtu ev eri, satıcı aes eri ru- acele ediyordu. yaz eünüydü. , 
huna munis ve samimi bir sokul- kJll1 
ganlıkla doluyordu. Oraya gitmek, .de camiinin alaca karanlığa Jı:1ll" 
kendisine yakın iı:ısanlara soku{. tan minarelerinde yataı ezanı o O' 

mak ihtiyacı bir daüssıla atetile mağa başlarken geçtiler. TaJll 'ı.i 
içinde dalgalanıyordu. Tokatlıya. kak batında arabadan indi. ~de-' 
nın önüne kadaı: hayallerine dala- evine her zamanki gibi yayan _gı IJll' 
rak gelmişti. Ortalık kararmağa cekti. Kapıyı açınca kimbilır f'J' 
basladığından gazinolarda elek- nesi nasıl sevinç gözya,larile b~ JI' 
trikler yanınıt bile. T okatliyana nuna atılacak, Hacerin cuınba'J,e-o 
girdi. Büyük bir kutu pasta hazır· dan sızan hafif ışıklar içinde ııe re' 
lattı ... Bundan sonra gözü süslü yecanlı fısıltılar ve gölgeler ba 
ve zarif küçük kutulara takılmıştı... ket edecekti !... . el' 
Onları elinde evirip çevirdi ... Bir Sokağa sapınca acemi aceın1 ef' 
türlü bırakıp yürüyemiyordu. içle- rafına bakındı. Buraları gene 5 

..•• 

rinden bir tanesini seçti ve tokola- sizliğe ve karanlığa gömiilüYdtıJıl• 
ta ile doldurtarak vezneye doğru Yürüdü, heyecanı ziyadeletiY0~ç 
yürüdü. Cüzdanınİn en iç gözünden I Tığ Murat Beyin kahvesinin d'' 
bet tane beter liralıktan bir tane- penkleri indirilmitti. Bir sok~lc:Jtte 
sini kasadara uzattı ... Cüzdanın bu ha saptı. Dönemece gelmittı~ıı· 
iç gözünde sakladığı para, bir. gün kendi evinin sokağı!... HeY ··rl~ 

1 t "d . d ld • d 1 k ·· ··d·· Bir ıu evve gaze e ı aresın en a ıgı an sarsı ara yuru u ... 
kendi kazancının mahsulü idi.. Bu eski evini bulamıyoı:du !... . ./ 
temiz kadınlara götürdüğü hediye- j - Bitmetlı 
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8ir haftalık dahili ve harici vakayü takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmıı .makalenin sahibineı 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

llıı musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iıtiralt 
edebilirler. Y a:z:ıların gazete yazısıyla a:z:ami '15 ve ıugari 30 
lcıtır olmıuı, kiiğıclın bir tarafına yazılmlf bulunman lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü akf&Dlma kadar elimize ıeçecelıi 
tarzda postaya verilmı;lidir. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
Ciize1 yazı müsabak~ı=-la . biri~cil~ği Jo~ru yolda. ~r~ye~~ 
kQp1 açıktır aerlavhcuile Feyzıye lıseaı talebeaınclen Na,ıt, ıkıncılı-

1~ııer Cemiyetinde Sovyel Rusya ve Türkiye yazısile Galatcua
Bürhan Ali Beyler ka:z:anmışlarclır. 

Jilerinin hüviyet varakalarile beraber matbaamıza müracaat 
.nükalatlarını almalannı rica ederiz. 

4oğru yolda yürüyene her kapu açıktır 
~Uriyet hükümetinin diğer bütün gerek dünya sulhu hesabına azami m~v~ 
itasında haıici siyaaeti dahi devam- fakıyetle yürütmüı bir ınillet olmakla iftı

•"'•sir bir takip tikrinin mahıulü o- har edebiliriz. Bu haftada memleketimiz 
"'bütünlük teşkil eder. hesabına pek ziyade memnuniyetle kar~ı
~. 'fürkiyede her itin me~dei .istih- l~cak mes'ut bir ~aber!. aj!"'sl:'r. bild?'
t ••tiklal cidalinin ana fikirlerı ara• dıler. Bu da Kemalıat Turkıye11nı? ~1-
•ücut bulmuı ve hepsi oradan yü- !etler Cemiyet (konsey) azalığına ıttifal.--
adım adun büyümüt safha, ıafha ka yakın bir ekaerivetle seçildiğidir. Bu 

k salarak cümlenin ve cümleıni- Cemiyet isıninden -:le aiılqıldığı vechile 
~het ve takdirlerimizi celbeden ke· bütün milletlerin toplandığı, konuıtu~u 
~ecelerine yetitmittiı· Yeni Türki- ve anlattıiı bir merkez olmak dolayısıle 
1 
dıı siyaseti daha 19 mayii 1919 ta büyük bi~ e~eınmiy.~ti haizdir. B:unda~ 
'oisin Samsunda Anadolu karasına dolayı Turkıyeye böyle beynelmılel bır 
baırnaaile batlamıt olduğuna §ÜP- hey~t arasında m~~az b.U: ':1'ev!d veril
tıır. Bilahare muhterem Blltveki- mesı hmet paşa hukumeti ıçın cıdden ve 

~ lıınet paşa hazretleri Lozan sulhu p~k büyük bir ıi.ya.•i zaferdir; bununla 
l· harici siyasetimizi Türk taı:~n~e bız de. ne ~adar ıftıha~ e~sek hakkım_ız~ 
.... <arnan misli görülmemit bir 11tik- dır. Bız Mılletler Cemıyetıne bundan ıkı
. •ıı. tam ve ve ki.mil istiklal netice- sene evvel 18 temmuz 1932 tarihinde it
~,.l etti:. tifakla ve alkıılar arasında dahil olmuı
. •k o zamana kadar filen muhasım tuk. Bu haftada böyle yakın bir zaman 
. ~llıuz Yunaniıtanda dahil olmak ü-
a· ah evvel ginnit olduğumuz Cemiyetin gayri 
~<ün devletlerle kat'i müsavat -

'• terai,ine mutabık bir sulh akte· daimi azalığına ve gene ittifaka yakın 
hep dost olmu§tuk. Bu yol üzerinde bir ekseriyetle seçilmemiz cidden mucibi 

0 ayni kanaat ve esaslanmıza sadık memnuniyettir. Bu ka .. ar büyük bir ek
ik Yürümekte devamla bugün mede- seriyet teınin etmıımiz büyük Şefimizin 
~ ltıııasır devletlerin kiffeaile müteka- daha Samı una ayak basarken çizdiği pro
lq l'rııct ~e emniyet. tar~arma .mutabık ırramm ve bunu mÜteal<ıp Lozan muahe

dı rnünasebetlerı tesıı etmış bulu- deıinden beri takip ettiğimiz dürüst ha
. ~ Bu yoldaki ciddi ve mütemadi rici siyasetin bütün dünya milletlerine 

'.•in verdiği büyük neticeleri an- telkin etti6i itimada deli.Jet ettiği ıribi 
1 •çin iik kara günlerde kendisile büyük · milletimizin inaanlik alemindeki 
it ı.eıis ettiğimiz Büyk komıumuz medeniyet aeviyesine en yeni, yükaek bir 

·~ ll.uıya ile münaoebetlerimizin çok delil diye dahi kabul olunabilir. Bu key-
1 ~e pek teyizli son inkit•fını zil;<- fiyet Milletler Cemiyetinde !.ütün devlet-
~.Yerine diğer komıumuz Yunanı•- rin en salahiyettar mümeaailleri ile dün
~liin dünyanın hayret ve gıptaaını denberi bir kere daha cihan efkarı umu
~en bir tekilde dost olmut oldu- miyesinin tasdikine arzeclilınit oluyor. 
" Balkanlarda huzur ve emniyet Son söz yüce milletimizi milletler ara-

111tlıııiş olan Ba'ikan ıniıakının akli i- sında layik olduiu mevkie çıkarmak u-
1fanların öncüıü olduğumuzu, kom lulanmız için ne kadar büyük bir borç ve 

~ lratı1a doıtluğumuz kardeılik had- vazife ise bizim de onlara kartı olan yü
!'lan bir derece ve mahiyette oldu- rekten bağlılık ve sevgilerimizi bildirmek 
~.l<harla söyleyebiliriz. Evet takip vatani borcumuzdur. 
v 1• siyaset hakikaten sulh siyaseti- Yazan: Feyzi ye lisesi talebesinden 
• hıınu ırerek kendi heaabmuza ve Naşit 

ıı~tler c~miyetinde Sovyet Rusya ve Türkiye 
, bafı.aki siyaıi vukuat arasında fÜp- tan bir cemiyette herhangi muhteınel loir 
"'· elıemmiyetlioi Sovyet Ruayanm hadisenin önünü almak için bulunması 
~ttı Akvama duhulü ile Türkiyenin zaruri idi. 
· .' siyasi zafer diyebileceğimiz yan Rusyanın iktisadi ve beynelmilel vazi-
~•lığa intihabıdır. yeti artık onun Cemiyeti Akvamda bu-
~ııı olduğu üzere; Rusya Cemiyeti lunmasına ıidd ·,~ ihtiyaç hasıl ediyordu. 

dahil dağildi. Rusların çarlıit Vakıa Rusyarun Cemiyeti Akvamda bil
laıı •onra yeni bir rejim kurmaları hassa Türklerin de yardımile bir blok 
•ç;,, bir tehlike addedilmiı ve bil- tetkil etmesinden korkulmuyor değildi. 
bıı rejimin (Komünizm)e dayanma j Fakati evvel~ ~usyayı .Cemiyeti Akva'."a .l'k devletlerin Rusyarun bu yer.l ıe celhetınek bilidıara bir blok teıkilıne 

>::"1>&ini hazemedememelerini intaç mani olmak li.zımdı. Rir takım devletler 
li. fl.uıya• sakat ve çıkar bir yol de (rejim) dolayıaile Rusyayı Milletler 

b:"a şüpb~ edilen yeni rejimini ümit- cemiyetinde isteıniyorlardı. Fakat ekseri
L~ırıa i>üyük bir muvaffakiyetle ~ü- Y~t ~usyarun bulunma•.• açıkça kani idi. 
ı 1 

• Dahilde vaziyete hakim oldugu Lıtvınof yoldaıın Amerıka ve Avrupa ıe
lıa,ici siyase~te de büyük muvaffa- yahatlan bu fikirleri takviye etti. Ve Rus

l:Österdi. Rus ordusu zamanla ya !<ırk dokuz i.zadan otuz dokuzunun 
t, 1 ıı en kuvvetli orduları 81'allna reyıle Cemiyeti akvama daimi i.za seçildi. 

I~) . . 
•rıın kuruluşundanberı kuvvetin 

~Yıldığını düıünürsek Rusyaya 
likiilen dudakların hareketinin 

• lre takdire münkalip olduğunu ırö 

~•ili ordusu olan m<ml.a.etleı- dai
'ıı Yet içinde ilerler. Kuvvetli millet

&afta bulunduğunu gözönii:ne ıre
\ııı •'°"ela ehemmiyet verilmeyen 

\.; ~ Avrupa içinde en hatırı sayılır 
\ıo lqe çıktıiJnı ve milletlerin müıte
lı ~laatleri için toplandıkları bir ce
~ı:zumuna şiddetle ihtiyaç oldu
'lt na çıkar. Rusya ıüphesiz bu 
b,, •kıyetini her şeyden evvel kuvve
t.,.~~dur. Filhakika Ruslar gerek i!t"' •çtinıai, ve gerekse iktisadi vazi 
İb; <amanda çok ileri gittiler. Japon 
~etinden sonra ordularına verdik .. 
q~ /\ rniyet ıayeıindedir ki bugün Kı
bil' 'Vrupanın en teknik ve en kuv· 

'ı., 0rduıu haline ırelmittir. 
~:~bilınek için kuvvetli olmak düa
• ;ıill'ın şıarı olmuı addedilebilir. 

1tı 1-k!"maksmdan fÜphe edilen Rus
tıı. t addedilen bu rejimi muvaf
~\ b t.athik etmesi, ilmi, iktisadi sa-
111ı;11 "Yük muvaffakıyetler ihraz et
. •ilerin müşterek menfaatleri 
ft ~arından onu tanımalannı ve 
~. talarına almalarını intaç ettirdi. 
, 11ı" Ruıya Milletler cemiyetinde 
~i. Ç~a tiddetle lüzum olan bir un
ı ~~ ~."~~ Japonya ile arasının a-

!unulecek oluna sulh için çalı· 

Uç devlet (rejim) meselesini mevzuuba
his ederek menfi rey verdiler. Bir kaç 
devlet reye iıtirak edemedi. Bir kaçı da 
müıtenkif kaldı. 

.. M. L~~v'İnof Milletler cemiyeti küraü
sunde aoylediği nutukta Rusyanın artık 
emniyetli devletler tarafından kabul ve 
tasdik .edildiğine memnun olduğunu iıa
ret etti ve ezcümle: 

- Ender istisnalarla bütün heyeti mu
ra?~asalar Sovyet Rusyanın tetrilıi me
s;.ısınden ve bundan elde edilecek netice
lc:rin ehemm~yetini anlıÜnıt bulunuyorlar. 
dıye m':"'nuniyetini izhar etti. 

Ve bilha11a (rejim) muhalefeti Rus
yayı olduk.ça asabilettirmiıtir: Lltvinof 
bu mesele ıçin: 

-;:- ~iz. yeni .bir .devleti temsil ediyoruz. 
Reıırrumız eskı reıimlerin huaumetile kar
ıılatmııtır. Hatta bu muhalefet askeri 
müdahıı:lele!l'! de tezahür etmiştir diyor. 
Bundaki mana Ruayanın bu hususta kim
seye heıap vermek mecburiyetinde olma
dığı ıeklinde de tevil edilebilir. Şüphe gö
tünnez bir hakikattir ki Rusya Milletler 
cemiyetinde bulunınakla hem kendi ve 
hem de milletlerin menfaati noktai naza
rından faydalı bir it yapmıt olur. Esa
sen Rusyasız, Almanyasız, bir milletler 
cemiyeti daima eksikti. 

Ruayanın Cemiyeti akvama kabul edil
diği arada Türkiye de Lozan aulhünden 
Lotoı zaferinden sonra yeni bir siyasi za· 
fer addedilmeğe layık bir varlık ıröaterdi, 
Çi.ı:ıden. inhilal eden yarı daimi azalığa 
muttefıkan kabul edildi. Türkiyenin sulh 
yolunda ıö•terdiği faaliyetten takdirle 

(Batt l inci sahifede) 
meselesi vardı. Bu komisyonda mu
rahhaslarımızdan Nazım ve Halil 
Beyler bulunuyordu. Mısır parli.men
toaunu da mebus Hüsnü Bey temsil 
ediyordu. Alınan habere göre, Mısır
da kapitüli.ayonlann lağvı teklifi bil
i.hara lngiliz murahhaalannın itira -
zına uğramıt , lngiliz murahhasları 
meaelenin konferansta mevzuu bah -
aedilmemeaini iıtemiılerdir. Mısır mu
rahhaıının itirazı üzerine tnesele, 
esaalı bir surette tetkik edilmek Ü -
z.,,.., timdilik gayri muayyen bir za • 
mana talik edilmiıtir. 
Mısır ba,murahhıuının beyanatı 

Mısır heyeti murahhaaaaı reisi ve 
Mısır mecliıi mebuaanı reiai aabık na• 
zırlardan Rifat Pllf& dün bize huku
ki komisyonda cereyan eden müza -
kerat hakkında ıu beyanatta bulun• 
muıtur: 

- Mıaırda kapitül~onların li.i
vı meselesi bir aenedenberi parli.men
tolar birliğinin me§gul olduğu bir me
seledir. Bu huıuıta hazırladığım bir 
muhtıra bir sene evvel bütün azaya 
tevzi edilmişti. 

Bu muhtırada lr.apitüluyonların 
lağvı lehinde mevcut bütün deliller 
serdedilmiştir. 

Dün hukuki kolmiayon meselenin 
müzakeresine başlam.ıı ve İngiliz mu· 
rahhaıı meıelenin eaa.aına gİriflll.İye
rek Mısır ile lngiltere arasında bazı 
müzakerat cereyan etmekte olduğu
nu, bu meyanda Mısırda kapitüli.ayon
lann lağvı da görü§ülmekte olduğu -
nu söylemit ve komiıyon bu hususta 
bir karar verdiği takdirde bu kara
nn iki hükümet arasında.ki müzake
rat üzerinde tesir icra edeceğini an• 
!atarak, meselenin mevzuu bahaol -
mamasım istemiıtir. 

Murahbaaımız Hüsnü Bey bu hu
susta bir nutuk söylüyerek Mısır ile 
1nailtere arasındaki müzakeratm, yal· 
ruz lngiltereyi ve lngiliz tebaasını 
ali.kadar ettiğini, halbuki Mıaırda ka
pitülasyonların lağvı ile alakadar 
12 devlet mevcut olduğunu söylemit 
ve müzakeratm devamım talep etınit
tir. 

Bundan aonra Türk murahhaala -
rından Nazım Bey söz alarak lehte 
beyanı mütalaa etınif ve Mmrm ta
lebine müzaheret göstermiıtir. lran 
murahhasları lağıv lehinde fikirlerini 
aerdetınişlerdir. Fransız murahhası, 
kapitülasyonların tarihçesinden bah
setıniıtir • 

Neticede meselenin müzakeresi, 
eoaslı surette yeniden tetkik edihnek 
üzere gayri muayyen bir zamana ta
lik edilmiıtir • ., 

Tahdidi tealihat ve emniyet ko • 
muyonuncla 

Tahdidi tealihat ve emniyet me
selesini ımüzakere etmekte olan ko • 
misyon da dün sabah Fransız murah
hası Mösyö Rouatan'ın reialiği altın
da toplanmqtır. 

Bu komisyonda Türk murabha11 
Zeki Mesut Beydir. K-Usyon rapor• 
törü Romanya murahhaslarından 
Mösyö Pella Romanyanın Cemiyeti 
Akvam murahhası olduiundan ancak 
bugün Cenevreden tehrimize gelebi
lecektir. Bu ~beple muvakkat rapor
tör olarak Fransız murabhaalarmdan 
Mösyö Perrin intihap edilmİ§tir. Ve 
ruznaımede mevcut meselelerin mü • 
zakeresine geçilmiftir. Bu meseleler
de •hülaaatan tunlardan ibarettir: 

1 - Kuvvet ve fiddete müracaa • 
tm men'i. 

2 - Kuvvet ve tiddete müracaat 
mevzuu bahaolduğu zamanlarda, mü
naıip anda karar vermek Üzere bir 
iatitare heyeti teıkili. 

3 - Mütecavizin tayini. Bu mak
satla konferans devletlere, 4 temmuz 
933 tarihli Londra mukaveleaine iıti
raki tavoiye etınektedir. 

4 - Mütecavize kartı oiyasi, ma
li, iktisadi ve askeri ıribi bazı müey
yidelerin tatbiki. 

5 - Bu müeyyidelerin hemen tat
bikini kolaylaştırmak için, akit dev
letlerin teırii ve idari tedbirler itti
haz etıneleri. 

6 - Kuvvet ve tiddet istimali au
retile elde edilmiı olan bir itilaf 
veya her hangi bir vaziyetin tanm -
maması. 

Komisyon, raportör Mösyö Pella
nın henüz ıehrimize ırelmemiı bulun
maır üzerine ruznamede bulunan me
selelerin müzakeresini ikmal edeme
ımit ve toplantıyı salı günü sabah sa
at dokuza tehire karar vermiıtir. 

Umumi konsey ve açılma resmi 
Bu sabah konsey içtimaı yapıla • 

cak ve öğleden sonra saat 15,30 da 
konferans Büyük Millet Mecliai rei
si Kazım Paıanın bir nutku ile açı • 
lacaktır. 

Ko,nferans riyaseti meselesi görü
tülürken Türk ırrupu konferans riya
setine, Büyük Millet Meclisi birinci 
reis vekili Hasan Beyin intihabını tek
lif edecektir. 

Konferansın ilk celaesinden aon
ra konsey ikinci bir toplantı daha ya
pacaktır. 

Dün birçok murahhıular geleli 
Dün de tren ve vapurla birçok mu

rahhaalar ıehrimize gelmit ve Türk 
grupuna mensup zevat tarafından kar 
ıılannuıtır. Murahhaslar, Londra, 
Bristol, Perapalaa, Tokathyan, Alp, 
Kontinantal otellerine misafir olmu1-
lardır. 

Dün gelen zevat ıunlardır: 
Belçika heyeti: Mösyö Lebruyn, 

Mösyö Neila, Mösyö Petit. 
Amerika Birleıik hilkômetler mu• 

rahhasları: Ayandan Mösyö Joseph 

bahıedildi. 
Filhakika Türkiye gerek Balkan misa

kı ve gerekse diğer meselelerdeki tam 
hüsnü niyeti ile en aulhperver bir millet 
ünvanını bihakkin kazanmııtır. 

Galatasaray Burhan Ali 

Robinson, ırene ayandan Mösyö Tom 
Connally, mebus Mösyö Thomaa Coclı
ran, mebus Mösyö William Olivier, 
Dr. Arthen Deerin Cali. 

lngiliz murahhaslanndan Möayö 
Baaaon ve Möıyö Mander , laviçre 
murahhaalanndan Mösyö Hickaon, Ro
manya murahhaalarından MÖ•yÖ La· 
veanu. Danimarka murahhasların • 
dan Möayö Broraen ve maarif nazın 
Möayö Borgbjerg, laveç murahhaaı 
Mösyö Leakocg, Franaız murahhasla
rından Mösyö Perrin ve ltalyan mu
rahhaslanndan Mösyö Aatraldi. 

Bundan baıka akıam geç vakit 
vapurla Yunan, ltalyan ve Romanya 
murahhasları da gelmiılerdir. 

lsveç murahhası ne eliyor? 
Dün lsveç murahhaslanndan Mös

yö Bergmann ile göriiferek konfe -
rans ruznamesi etrafındaki fikirleri -
;ııi sonluk. Mösyö Bergmann Londra 
ote~nda bizi kabul ederek dedi ki: +-- Ruznamede mevcut meseleler 
meyanında tahdidi teslihat ve rejim 
parl&manterin tekamülü ve iısizlik 
meseleleri bizi bilhaua ali.kadar et• 
mektedir. 

Sili.hlann azaltılmasını iatiyoruz. 
Yeniden aili.hlamnağa taraftar deği
liz. Galip devletler teslibatı azalt -
mağa mecbur olduktan gibi mağlüp 
devleller de bunu, onlardan istemek -
te haklıdırlar. 

Galip devletler timdiye kadar •İ· 
li.hlarının bir kısmını bırakmıılardır. 
Fakat bu ki.fi değildir. 

Mağlüp devletlerin sili.blanmasına 
gelince: Bizim gibi umumi harpte 
bitaraf kahnıt olan devletler için bu 
hususta bir teY söylemek oldukça güç 
ise de bana öyle geliyor ki galip, 
mağlUp kim olursa olaun artık sili.b
lamnaiı bırakmalıdır. 

- Parlimento rejimin-in tekimü
lü meselesinde ne düıünüyorsunuz? 

- Bu meseleden maksat parlamen
to rejiminin 11lahıdır. Bu da güç .. bir 
qıir ve aynca bir koıniıyonda muza .. 
kere edilecektir. Biz parlamento re
jiminin 11labına tara~anz, fakat il -
gasına hiç bir zaman razı değiliz. 

Yapılacak ıslahat her memlekete 
göre değiıir. Bazı memleketler fa -
ıizme doğru gidiyor, ben buna ve ko
münizme taraftar değilim. 

- laveçin parlimento reJıını ne 
ıekildedir? 

- lsveçte ayan ve mebusan mec
lisleri vardır. Ayan vili.yat temail he
yetleri tarafından intihap olunur. A
yan azaaı mebuslardan daha ya§lı -
dırlar. Ayan intihap edilebilmek i
çin li.akal 35 mebus o1ımak için li.a
kal 24 yaımd~ bulunmak lazımdır. 
Mebuslar dört, ayan sekiz sene için 
intihAp olunurlar. 

Parlamento rejiminde yapılacak 
11lahın bathcaaı tetrii kuvvette ihtisa
sa ehemmiyet verilmesidir. 

İssizlik meselesine gelinoe: Bu d& 
~ahlnı bir meseledir bu meseleyi mü
zakere edecek konıiayonun rapor • 
törü hveç ayan azaaından madam 
Heıselgrendir • Madam Heaaelgren 
bu mesele hakkında bir rapor bazır
lamııtır.,, 

Danimarka Mao:ril nazırı ne 
eliyor? 

Danimarka murahhaslarından Ma
arif nazm Mösyö Borgbjerg, bet ""':'"'" 
denberi Staunig kabinesinde M~ıf 
nazırı olarak bulunmaktadır. Parla • 
mantoda demokrat aoayaliat Coali • 
tion'a menauptur. 

Möıyö Borgbjerg dün Perapalu 
otelinde bizi kabul ederek latanbula 
gelmekten müteve~lit. m~nuniyetini 
beyan ederek deınıttir ki : . 

- latanbula ilk defa olarak gelı
yorum. Uzaktan meml~keti~izin i.~ki
laplarını alaka ile takıp ettım. Tur • 
kiye hakikaten asri bir memleket ol
muıtur. Burada çalıtan D~ar.~a 
Jı mühendisler, memleketl?rıne do ~ 
nünce, Türkiyedeki terak.kiyattan il• 

tayiıle bahıediyo.rlar . ., 
Danimarka maarif nazın bundan 

sonra konferans hakkın~•. aor.duğu • 
muz suale cevaben demııtır kı: 

- Koaferansta hususi bir mesele ta· 
kip edecek değiliz. Ruznamede mevcut 
meselelerin en mühimi n1ahaızlanma v_e 
emniyet meselesi ile <çtimai meselelerdir. 
lftimai meseleler araaınd~ İ§~~ mühim 
bir meseledir. Genç neslın >!~. kalma: 
matı için beı- halde tedbirler ıtıtihaz edil 
melidir . ., 

M. Boı<bje~ır Danimarkarun panlimen 
to .istemi ve aİ;ıvali wnumiyesi hakkın
daki sualimize cevaben de fU beyanatta 
bulunmuıtur • 

_ Meclioi mebu1«11da kabine ekseri-
yettedir. Fakat ayanda ebeııiyetıi yok-. 
tur. Mecliste mevcut 149 mebuotan 62 11 

aooyal demokrat, 14 Ü radikal, 36 ıı köy
lü fırkııaı, 27 si muhafazakar ve ikisi de 
komü..Ut fnkaaına mensuptur. 

Kommünizm Danimarkada bir tehlike 
teıkil etınez; çünkü nnıllka tetlrilatımız 
kuvvetlidir. 1871 de tqekkül eden sosya
list fırkaaı Avrupanm en e>ki sosyalist 
teıkilatıdır • 

iktisadi vaziyetimiz, heı- memlekette 
mevcut gümrük tahdidat• dolayıaile iyi 
değildir. Zfraatimiz tamamen sanayileı· 
tinilıniı ve büyük kooperatifler vücude 
getirilmifl:ir. Ziraatimizde ihracat aana• 
yii haline ıretirilıniftr. 
Danimarkanın 3,5 milyon nüfusu var

dır. Bununla beraber ihracatımız 180 mil-
yon Daınimaıka koronudur. . . 

iki sene evvel Danimarka 200 bin ıı
ııizi vardı. Şimdi alman ted?h'l-;r ~y~ 
einde iıoizlerin mikdan 70 bine mmıttir, 
lısiiler hükUınetin v.,,.diği para sayeoin-
de alaküllihal ıreçiıriyoriar., • . 

Bayraklar çekiliyor 
Dünden itibaıen Yıldız sarayına muh· 

telif milletlere mensup bayrak! r çekil• 
mitlıir. 

Meb'us Beyleri davet 
Mebus Beyefendiler parlamentolar 

• • 

İnkılapların öğrettikleri 
Kıymetli hukukçularımı:z:dan Vaali Raşit Bey "inkılapların öğret

tikleri,, isminde mühim bir kitap nefretmekteclir. Bu kitaptan bazı 
mühim parçaları aynen aşağı alıyoruz: 

•.• Tabiati, onun İç varlığına kumanda 
eden hiç değiımez bir alın yazısına bo
yun kenniı sanmak, eıkimit ve yanlı, bir 
düıünceye sapmaktır. Hayat yaratıcıdır. 

insan ceıniyetleri de kendi alın yazıla
nna hakimdir. Kendi terakkilerine aahip
tiı. Cemiyetler de kendilerinde tatıdıkları 
zora, yürek zoruna gÖTe terakkilerini ya
vll§olatabilir veya hızlattırabilir. 

... Lüzımısuz inkılaplar, bereketli ol
mayan kısır inkılaplar, sırf oiy1lli olan 
inkılaplardır. Yani gayesi ve neticesi, hü
kümetteki adamlan değiıtinnekten iba
ret olan inkılaplardır. "Sen çekil ben ge
leyim., arzusundan baıka bir fCY ifade 
etmeyen bu inloliplar yalnız bundan iıti
fade eden devlctlülara yarar • 

... Hakiki inkılaplar, inkılap ismini ta
ıımağa layık olan sarsıntılar uğruna . 
keder ebneden can vermeğe ve kan akıt· 
mağa değer inkılaplar, içtimai olan inkı
laplardır. 

... Mülkiyette yapılacak deği§iklikle bir 
ihtilal olabi\jr. Fakat bir ibtili.lin içtimai 
olup ohnadığını yalnız mülkiyetin bir el
den diğer bir ele geçip geçmemiı olmasi
le tayin etıneğe kalkıımak doğru olmaz. 
Çünkü mülkiyet düzeni cemiyetin belki 
en eaaılı düzenlerinden biridir. Fakat 
biricik düzeni değildir. Bütün düzenleri 
temelinden sarsan büyük bir sarsmtı el
bet te mülkiyet düzenine de tesir eder. 

•.. inkılabı hukukçular gibi anlamak ve 
tarif etmek daha doğrudur. Cemiyetin 
düzenlerinin dayandığı temelleri yani 
prensipleri de değiıtiren her sarsıntı bir 
ihtilaldir. inkılap ile ihtilal lisanımızda 
ayni mefhumu ifade eden müteradif ke
limelerdir. Ayni yabancı kelimenin ya
bancı dil ile yapılmıı iki muhtelif tercü
meunden hatka biT şey değildir •.. 

. .. Islahat ile inkılap arumda bir evi 
tamir etmekle bir evi baıtan ll§&ğı yıkıp 
yeniden, yeni temeller üzerinde yapmak 
kadar fark vardır. 

... Kan d" inkılabın farikası değildir. 
Her inkılapta belki kan dökülür fakat bir 
sarsıntıya inkılap deınek için mutlaka 
kan dokülmüt olması lazımdeğildir. Bu
nun içindir ki kansız inkılap olmaz sözü· 
nü iyi anlamak li.znndır. 

... lnkdapçılar muvaffak olmak için 
kullanmağa mecbur kalacakları zorun za
yıf veya ağır olmasını, kırmak iatedikleri 
mukavemetin, kırmak istedikleri tecavü
zün derecesile tayin ederler. Kullanılan 
zorun tiddetli ve ağır olan son derecesine 
Terreur (oindinnek) denir. 

... Terreur elbette ki büyük bir felaket
tir; fakat unutmamalıdır ki Terreur'ü bü
yük tehlikeler doiıırur. Mea'uliyeti, in
kılaba tehlikeler gCçirtenlere aittir. Dö
külen kanlar onların boynundadır. Kim
se durup dururken kafaları keselim de
mez, ve batti kimse kafa keaınek istemez. 
Onun içindir ki kan dökmek yahut Ter· 
reur inkılapta bir sİl'lem olaırak telakki 
edilemez. 

... lnkılipta kanı prensipler akıtmaz, 
hadiaeleı- akıtır. Terreur istisnai derece
de korkunç vaziyetlerin doğurduğu bir a
fettir. Fakat zaruri bir afettir. 

... Bir ihtilal m"1.kemeai inkılap dava
sında hi.kim olcluğu kadar da taraftır. 
Bu sebepten ihtilal mahkemelerini ihtila
lin emniyetini haiz olan kiınselerden tet
kil etmek lilzımdır. 

•.. Terreur'ü diktatörlükle kanıtırma
malıdrr. Diktatörlüık buhranların icap et
tirdiği muvakkat ve müessir bir idaredir. 
Ümitsizliğe yaklatan bir koıi<udan do
ğan son çaredir. Mucizeler yaratmak için 
müracaat edilen bir maniveladır. Kuvvet
leri ve enerjileri yüzlerce defa artlınnak 
için temerküz ettirmek zaruretinden do
ğar. 

•.. Terreur istenilerek tatbik edilmez; 
diktatörli:k İstenilerek tatbik edilir. Fe
kat daima ıreçici olduğundan alla hükü
met doktrini olarak kabul edilemez. 

konferanaının 24 eylül Pazartesi 
ırünü 15 1/ 2 de vaki olacak açıl· 
ma merasimi ile ayni gÜnünaktaını 
Büyük Millet Meclisi Reisi Paıa 
Hazretlerinin D~ahçedeki ikamet
ırah'larında veı-ecekleri kabul resmine a
ileleri ve keza 26 eylül Ç&rfamba günü 
Türk ırrupu tarafından Dolmabahçe sa
nıymda saat 22 de verilecek suareye ai
leleri ile dav<ltlidirJer. 

Hangi mebın beyefendilerin htanbul. 
da bulunduklan malüm olmadıimdan 
ve bubmanlann da adresleri bilineone
diğinden ayn ayn davetnameler ırönde
rilmeai mümkün görülmediği cihetle te,
riflerinin bu suretle rica edilmesine zaTU
ret hasıl olmuttur. 

Prusya Başvekili Bekleniyor 
P.-...ya Baıvekili ve Almanya hariciye 

nazın jeneral Göring'in parlimentolar 
konferan11na iıtirak etmek üzere ıehri
mize geleceği bildirilmittir. Jeneral Gö
ring' in bugün gelmeıi bekleniyor. 

lran murahhas heyetinin 
ziyaretleri 

Parlimentolaı konferansına İftİrak e
den lran murahhası heyeti dün vilayeti 
ziyaretle kartlarını bırakmışlardır. 

Matbuat vı ajans U. müdürleri 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Beyne!· 

milel parlamentolar konferansında bu
lunmak Üzere Anadolu ajan11 umum mü
dürü Muvaffak, matbuat umum müdü
rü Vedat Nedim beyler hareket ettiler. 

Müıahit sıfatile 
SOFYA, 23 (A.A.) - latanbul par• 

lamentolar konferanuna müıahit sıhııti
le iftiralı< edecek olan sabık mebus M. 
Dimeter Denıski, bu akfalll Oryant 
elnpreaile hareket edecektir. 

••. Diktatörlüğün terreur ile karııtırıl
ması sebebi TeıTeur'ün ekıeriya diktatör
lüğün kanlı bir yüzünü teşkil etmeıinden
dir. 

..• Teıkilitı eıaıiyelerin kendilerine 
verdiği sali.lıiyet hudutları içinde kalan 
ve vatanıümul kuvvetli fırkalann batın· 
da bulunan kuvvetli icra reislerinin dikta
törlükle kanıtınlmaaı caiz değildir. Bu 
kuvvetli tefler milletlerinin hudutauz iti
mat ve muhabbetini haiz başkanlardır. 

•.. Mer'i hukuku hayatta gaye zanne
den biT sınıf halk vardır. Şeriatçılar bun
ların en güzel bir l;meğidir. Yanlıt teli.k
kilerin kurbanı olan bu zavallılar, her hu
kuki düzenin değiımealne isyan ederler 
ve istemeyerek irticaa yardım ederler. 
Hukuk hayatta bir gaye değil bir vaaıta
dır. Gaye içtimai hayatın mubafazatı• 
dır. 

·- Hukuk kifayetoizlik göstermeğe ve 
vazifesi olan içtimai hayatı• muhafazadan 
aciz kalmağa baılaraa o zaman kuvvet 
tabiatile hakkın yerine geçer. Milletlerin 
hayatlarında geçirdikleri buhran ve zaru
ret adile anılan devirler bu hidiseler
den doğar. Meşru müdafaa ne kadar 
doğru ise diktatö.-lük ve T erreur de o ka
dar doğrudur. Zaten hak mefhumu manti. 
.ki ve mücerret bir mefhınn değildir. Hak 
kuvvetin bir tarzı telakkiıidir. 

•.. Kuvvet nizama tabi olmağı, bizzat 
kendi kendisini tahdit eylemeği kabul 
eylediği ırün hukuk denilen neıne vücut 
bulmuf ve tarihe doğmuıtur. Kuvvet 
hakkın zıttı değildir. Belki kendi lcenılİ• 
sini bir diripline tabi lalan kuvvetin tekil· 
mülüdür, 

••. Bir memlekette çıkan hakiki inkılip 
ürümlü inkılap, o meınleketin etrafında
ki memleketleı- üzerinde daima bir maya 
tesiri yapar. Çünkü milletler araaındaki 
tesanüt bot bir söz değildir; hiç bir mil
let tamaınile diğer bir milletten aynlmaz 
bunun içindir ki hakiki inkılaplar .aridir, 
birinden dijferine geçer • 

·- Bir inkılibm muvaffak olup olmadı· 
ğı yıktığı ıeylerin tekrar ihya edilmemesi 
ile anlatılır. lngilterede iade edilen sal
tanat Cromwell'in ölüsünü mezardan Çl• 

kartıp darağacına ao.tırdı; fakat lngilte. 
reyi hür ve protestan yapacak olan hare
keti bir türlü durduramadı. 

... lnkılipcılara inkılabın atisi hakkın· 
da böyle bir emniyet ırelmedi'kçe her es• 
kiyi yıkmakta devam etıneleri li.zımdır, 
Çünkü inkılap umanlannda her eski düt
mandır. 

..• insan cemiyetleri, insanlar gibi ken
di alın yazılarına, kendi terakkik!rine da· 
ima sahiptir. Daima liakimdir. Fert için 
de cemiyet için de kader aczin aığmdığı 
bir mazeret, &iicün yarattığı bir mucize-
dir. · 

• •• F onnüller ister ayet ohun i.ster atalar 
sözü olsun daim'i değiımeğe ve bozul
mağa mahkUındur. Çünkü ırizli bir kuvvet 
bu fonnüllere bu düsturlwa kartı çalı§ır. 
Çunkü daha geniı daha insani ıridimler 
(prensipler) i&ter. Metni bilinmiyen bq 
düsturlan bilmek li.zımdır. Düsturlan he
nüz kimsenin bulamamıı olması hareketi 
durdurmaz. Yalnız istırabı arttırır va 
sarsıntıyı çok ıioldetli kılar. 

... Tehsil uzun bir zaman İster, inlolaı! 
lar iae beklemezler. Onun içindir ki, kale 
!er kazanılıncaya kadar kafalar ezilir, 

·-· Es.ki •urlar, eski abldeler, eski mÜ• 
e•eıeler hep eskiler Part:henon mabe• 
di gibi güzeldir. Fakat o mabet gibi fini 
ve teıiı: edilmeğe mahkümdur. Hiç bir 
müeneae hiç bil' zaman beterin müebbet 
bir burcu olmamıştır. Her çöken ıeyde, 
her sönen ıılkta geleceklerin zeval bula• 
caklan, göçüp ır>decekleri sönüp geç&o 
cekleri haberi duyulur. 

•.•• Bir kere düşününüz bu ihtiyar kü
re timdiye kadar kaç Allah ırörclü ve kaç 
Allah gömdü. 

Vasfi RAŞIT 

Maliye Vekilinin 
Beyanah 

(Başı 1 inci sahifede) 
hakkındaki haberler hiç bir esasa istinat 
etmemektedir. Bunlann hepıi mütehanı· 
sm vereceği rapora göre düıünülecek 
meaelelerdir. 

"Vergi mevzularının ve cibayet tarzı• 
nın baıit tekillere sokulması için yakın
larda bir tetkik bürosu teılıil edeceğiz, 
Bu büronun tetkikatı. neticelerine ıröre 
icap eden değiıiklilder yapılacaktır. 

"Ergani istikrazı tahvilleri satııı mem• 
nuniyet verecek bir ıelıilde devam etmek
tedir. 

"Ucretli memurların barem esasına 8'Ö. 
re tayini tneıelesine gelince, bu iş için 
Baıveki.let Müstetannm reisliği altında 
bir komisyon tetkil edilmiıtir. Ucretli 
memurların miktıarlan ve ücretleri hak • 
kında vekaletlerden alınan malumat ko
miıyona verilmiıtir. 

"Komiıyonun tetkikatı neticesinde va• 
racağı karara göre teıkilit kanunlarınln 
barem kanununu ihlal eden cihetleri gö
rülürse bu kaııµnlarda icap eden tadilat 
yapılacaktır. Şunu da söyleyim ki, bu ta
dilit ne memur maaşlarını tenzil ve ne de 
memur adedini azaltmak §eklinde olma -
yacaktır. 
"Buğdayı koruma reuninin cibayet tar

zında tatbikat neticeıine göre tadilat icap 
ediyorsa, o tadilatı yapacağız. · 

"Hayvanlar verigisi mevzuu ve harcı .. 
rah kanunu üzerinde de tetkikat yaptır
maktayız.,1 

Duyunu umumiye 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Maliye 

Müıteşarı Faik, Düyunu umumiye komi
. ıeri Ali Rıza Beylerle maliye mütehassısı 
Möıyö Alfan, Düyunu umumiye kontro
lörü Garipyan Efendi geldiler. 

Ali Rıza Bey, Maliye Vekilini ziyaretle 
ilj .. saat kadar izahat vermiıtir 
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Çalışkan bir başhekimin idaresi~de her 
gün bir noksanını ikmal edıyor 

~LAZIZ, (Milliyet) - E"."~lce j ~ 
25 yataklı iken geçen sene Vılayet 1 

Mediıi Umumisi kararile 50 yatağa 
çııkarılan ve vilayetten alınan mü
saade üzerine lüzumu sıruında 65 
kadar basta kabul eden Memleket 
hutanesi vilayetimizin timalinde 
çok havadar bir me"Ykide~ir. Haı • 
tanenin modern bir amelıyathane
ai ve bir de laboratuvarı vardır.Ve 
aekiz koğUftan ibarettir. Hastane
nin temizlik, intizamı ve bilJıaua 
baıtalara kartı göıterilen müşfik a
laka ve iyi bakımı kayde tayandır. 
Hastanenin kıymetli b&fhekimi 
Hamdi Bey ve basta.ne eıkim ba 
tifa yurdunun her gün bir nokıanı
nı dr-'ıa ikmal ebnek suretile asri -
leftirmek husunda faaliyetle çalıt· 
maktadırlar. 

Hastanenin balen yalnız bir bat
Hekimi vardır. Bütün butaneyi 
yalnız başına idare eden ve vazife
ıini pek muvaffakıyetle ifa eden 
BatJıekim Hamdi Bey yorulmak bil 
uıez ve yılmaz bir azimle bu müeı
aeseyi daha iyi bir tekle ifrağ et -
meğe çalıfl11aktadır. 

Sabahtan akşama kadar hasta • 
ııeye dolan bir çok müracaatçıların 
muameleleri Hamdi Bey tarafın • 
dan ıwatle yapılmaktadır. 

Halkevinin arka tarafında yapıl
makta olan yeni Memleket basta -
-i intuına devam edilmektedir. 

Bu bina biter bitmez Memleket 
hastanesi yeni binaya taşınacak ve 
timdiki hastane de emrazı akliyeye 
verilecektir. 

Hali hazırda Memleket haatane-

Elaziz memleket ha.tanesi 

ıinde teda'ri edilmekte olan haata
lar en ziyade harici ve cerrahi ko • 
iuşl.anna aittir. 

Hutanede epeyce de apanditıit 
butaaı vardır. 89.f)ıekim Hamdi 
Bey memlekete geldiği gündenbe
ri apandisit hastalarına yapmıt ol
duğu ameliyatların hemen hepsi 
muvaffakıyetle neticelenmiıtir. 

Memleket bastaneııi .Ba.,ııekimi 
Operatör Hamdi Bey ve baııtane 
erkanının gösterdikleri gayret ve 
faaliyet cidden pyanı tebriktir. 

Elazizde askeri park kalabalık oluyor 

EUizizJe 

El.AZIZ, (Milliyet) - Elizizde 
ıiç parlc vardır. Bunlar da hükii • 
met, belediye ve aıkeri parklarıdır. 
Belediye parkında radyo, askeri 
parkında da ince zas mevcuttur. 
Burada askeri park halkın nete ve 
eğlence kaynağıaır. Bu parlı: ince 
bir ze"Ykle v"'1ıda getirilmişti. Na
dide çiçekleri ve ıanatkirane tarh
lan ihtiva etmektedir. Askeri park 
bilhassa akşamları yer bnhmamı • 

lzmirde --Sümer bank yerli mallar 
pazarı açıhş m~raıimi 
IZMIR, 23 (A. A.) - Sümer Bank 

Yerli Mallar pazarınm ıehrimiz ıulteainin 
bugün aaat 11 de açılma reırni yapılmq
br. Meraaimde Ki.znn Pa'I". Belediye 
Reiai Behçet Salih Bey ve Türkofia Akil 
Beyle Iı ve Ziraat Bankası Müdürleri, 
ve ~•a komiser vekili lbaan Bey, Tica. 
ret Odaaı Umumi Katibi ve matbuat er
kim ile aair zeval hazır bulunmuıtur. Va
li Ki.zım Pata hiziruna hitaben: 

- Sümer Bank devletin milli ikbaat 
cepheainde yüzümüzü ağarıabilecek bir 
varlığı yaralan ve ilan eden bir müeue
aedir. 9 eylül budunlar aran panayırında 
Sümer Bank yükıek derecede takdir edil 
miştir. Sümer Bank lzmirde aatıı ıubeıi 
açmakla iaabetli ve ıruzel bir iş yapmııtır. 
Bu güzel ıubeyi açmakla mü!tehirim. iz. 
mir iktuadiyatında knıdiJerine mu.-affa. 
loyetler dilerim . ., 

Di,-erek kordeleyi keami,ıir. 
Dantliler gördülderi intizamdan dola

)'l môienese müdürünü tebrik etmiılerdir. 

lzmirde Dil Bayramına hazırlık 
IZMJR, 2 3(A. A.) - 26 eylül Dil Bay 

ıaaunı kutlulamak için Halkevi tarafnı • 
dan ııiizel bir proııram hazırlanmaktadır. 

Otelciler birliği içtimaı 
BERLIN, 23 (A.A.} - 2 10 tarihin. 

den 6 10 tarihine kadar burada toplana
<ak olan heyndmilel otelciler birliğinin iç 
timaı için 600 rnurahhasın gelmesine İn·_ 1 

tizar edihne.ktedir. aunıarın yarw ecne'bi 
dir ve ezcümle lngiltere, ltalya, hvipe, 1 

Holanda, !'ransa, hkandinavya, Macaria-1 
tan, Çekoslonkya Ye Amerikadaa gele
ceklerdir. 

askeri park 

yacak kadar kalaliahk olmaktadır. 
Parkta her •ktam banclo çalmakta 
ve balkın musiki ihtiyacma da ce
vap vermektedir. 
· Aıkeri parkın bir tarafında da 
ainema ve canbaz vardır. Epeyce za 
man<lanberi burada Tıalka muhtelif 
filmler gösteren bu sinemanın ya. 
kında sesli filmler getireceği haber 
alınmıttır. Askeri parkın ol'ta.sında 
Gazi Hazretlerinin büstleri de var
dlJ'. 

Kandrada 
Gizli nüfus 
Her yerde olduğu gibi 
burada da yüz.Icrce gizli 

nüfua meydana çıkanlıyor 
KANDIRA, (Milliyet) - AJ kanu

nu11un Defrİııden ..._.. .....;)ez ma-de 
üzerine 29/ 10/ 933 tarihi.ıwlen 30/8/934 
tarilıine kadar geçm on ..,. :ıarfmda ba
nda 1946 &izli nühu kayıt e~tir. 
Bu mikdarın 12 ti lraaabaımr 1J1erikeıı 
ahalisinden ve 1934 kip.i iae cİftl' köy
ler ahaliıinden bulunm.ktadır. Şimdiye 
kadar kaydedilmeden ~zli kaldığı 
anlaptan bu D>ilrdann 1116 11 kadm 
818 i erkek olarak müracaat ettilrleri 
Öğrenihnittir. Bıınclaıı maada haber .,..,_ 
rilmediği gibi araıtırılmayıp kayda da 
geçilmemi, 78 yeni doğum valra11 mey. 
dana çrkarılmııtır. Kazamrz mmuni nü
fus mikdarı kırk beı bin <Uarak teıbit 
edilıniı bulunmakla, yeniden zahire çı
karılan mektum niifua nüheti, umumi 
mikdarın ':C 4,5 ğuna tekabül etmekte 
olduğu ıönuın...tedir .. Bazı yerlerde lıu 
niıbet '7c 14 e kadar yiilrselmelı:te oldu
ğundan niifna memarfuiana yeni terfi 
eden Şerafettin beyin meaaiaini pyam 
takdir buluruz. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galataaarayd'a KanzW.. ec:zaha.,..; 
kal'§ıamda Sahne ıokağında 3 •

raL apartımanda ı n-a,. 

560~ 

büyük Marmara turwıa perıembe sabahı -ıeı. itibarile eJoscriyette olanlar, avu- Sıhhati koruma laboratuvarı vukuf tar.Jmdan (53 sini• P rı 
aaaı 7,30 da Bebol<ten hareket ederek katlar, askeri mütekait!.,.. ve tüccarlar· Sihhat Vek81etine ait bakteriyoloji takdir edil.,,, Haca Paşa rnahall• 

1 
sJı O 

başlamıt oldular. • . dır. LUtede (8) h- (24) avuı..t, müessesesi Ankaraya lapnınca, tebrin mirkapı orta sokağında eski 37, yen o.ıal alı 
ilk merhale büyük Çekmece dı ve bu- (24) tüccar, (23) askeri, mütekait, (13) ihtiyacım karşılıyacak böyle bir müesse- rabb"' 

raya perşembe günü varmıtlardır. lıra.. doktor (3) muharrir, (27) aza .ı. m-1- seye tekrar sahip olmak zanıreti hasıl 53/ 1 No. lu ve 412 metre mu d ııaJı• Ilı 
ci merhale Telcirdağı idi. Buraya da cu- lim, ..,'ühenclis, eczacı, kimyacer, tirt.et olmuştw. Bunan üerine bir (ııihhati ko- ibaret üatünd'e odalan ve ark•"" a )ıİI ~ 

- - 10 d alat etmiıler -~,.,.... .. --L-L -'' L ---'--. ruma laboratuvarı} kurulmuıtur. . 
1 

,_, · ·· b dükkıin'" . h ma gunu aaat a muvu • ......, a. caı.... ......... TIU"aUC snı o an '!"rgır uç ap . elli }ııf o 
büyük tezahüratla karıılanmıı Ye oranın . lırtımbal umumi mecliainde son dört Acele ve tehlikeli vaziyetl ... de müb- altı bı<> 
sporcuları tarafından T ekirdağmda misa 1-ı;ı. faa1i7et deneaincle mubteW oe- taçlara en kısa zamanda yardım etmclc Ü· milyon yedi yüz seksen h. ,e•il• Y1 

fir edilmişlerdir. Dün mürefteye ı.-a lteplerie aza arumda bir çcıiı: ~- zere bir sihhi can kurtara.o heyeti tefkil sede yüz otuz ıiD bin üç yüz ı•,.,,,...,ııı 
nrüıait olduğu t&kclinle bugiin de Çanak. ler olımuştur. Döri: ._., içinde ( 14) iıza edilmiş, i.ki can kurtaran otomobili ile ne mahallei meakurda kain ve t lıİ l 
kaleye VU'lllJŞ olmaları muhtemeidir. yedelı:t- aeli aza olma...... teçhiz edilmiştir. (2922) lira '--et takdir ediled •• 

Galatasaraylılar ita tura iiç çift<> futa- .lnı.ililla fD ,.,ı.lide ol-.fbar: Sadet- Befiktaş belediye dıÜ esinde lııir sih- ••rm 
13 4

7, 
larile i tirake kaar vermiılerae de, bu tin Riza, Salah Gmcoz, Valli ftaPt bey- biye heyeti teıkil edilllliıtir. 37 ıaükerTer ve 35 yeni 11, ' ııı"' 
teknelerin denizlere mukavemeti olma- Ier ....eıu olıautJ-dır. Fırma ŞaJ.ir, Ha- Şehir hastahaneleri 51, Sl/ I No. la 

143 
buçufı: metre .,il' n 

dığıni nazari dikkate alarak Almaa:ı;aolan a Adil Mu -, K.-aM.utafa zade Oaküdarda, Zeynep Kiimil hastahane- dülıl.,,. :il 
hususi olarak getirttikleri lıir çifte mü· Nı-,• MiiJ..., .. ı;. Hifim lıe)'leırle Tevfik ai 40 yabılıh olarafıı açılnv§!rr. Bu has· lıoımdaa ilıaret altında üç b<I~ 
tebarrik oturaklı baı ve kıçta hava ter- S.- P.,a ..U.Rlif ael:ıei>le...ı- dola71 tahaneye (R.ontknı cilıazı) a lıoııohnat kargir iki lıanenin iki yüz seksen ·..,ııi lıif 
tibabru bari lıir We iftiralı: eımitlenlir. jııtifa ebaifkrclir • tur. yon .ı.:; bin bet yüz eUi hi11ede yı .• ~t· 

1 
• Rakipleri Süre)ya ve Azmi beyler. dir. Oiiwt - içinde mediate 1'et te ...,. Beyoğlu ha•tahanesi geniıletilmit. 40 eli yu• 

1 
(l 

Ha.valv miioait ofal'la tlır takriben on, fat olmuştur. Topkapıh Mehmet, Oıılıii- yatağı 80 yatağa çıkarılnuı, bir (Rönt- milyon yüz otu~ yedi bin ye J',rl" . 
oa iki ııiinôe ilmıal edilecıdı 'r. •Is Velılıi, üsanaa Hamdi, Dr. Jz. ken cihazı) ile d'e teçhiz eclılmİJtir. nuı hi11eai ve yine Bakırköyünd• df.ı'. Ç 

Dünkü haYa 
Sıfır derecei lıararete Te deniz aeviye

aine indirihniı lıanımetre bu aabalı: 
Saat 7 de760, nal 14 te 759. Derecei 

hararet aaaı 7 de 18, aaat 14 te 27. Az.a. 
mi 29,5 aagari 15,S. 

Rüzgar aaat ondan ıonra lodostan es
mİJtlr. Azami aürati saniyecfe 3 metreye 
1öfkmıttır. 

Uzak ıarktaki lngiliz hava 
kuvvetleri 

LONDRA, 23 (A.A.) - Hava müate
Jarı Sir Filip Saaun, Uzak Şark'ta balu. 
nan l.ngili:ı hava lınıv1'etlea;ini tefıit için 
tayyare ile hareket etmiıtir. 

Bıı &eJ"abat, kara k.avveılerini teftit 
maluadile dominyonlarda lııulu- Sir 
Meri& Henleyin seyahati ile beraber ma· 
nidar ııöııiilmekıedir. 

Maden f aciaıında ölenler 
LONDRA, 23 (A. A.) - Gresfort ma

den ocağmdaki iftialde ölenl"'."in 111 kiti 
olduiu rumea hilidirlmektedir. 

Güyaaın iskanı 
LONDRA, 23 f A.A) - Lord ~den, 

yarın, Akvam Cemiyetine, Asu~n ln
giltere'nin Güyan müstemfekelenne yer. 
lqtirilmeleri hakkında bir proje teYdi e
decektir. Huauai bir lı:omitlo tarafından 
yapılan tetkikat neticeıiade Güyan'ın böy 
le bir iıkina çolı: efveritli olduğu anlaııJ.. 
mııtır. 

Stratosfer ıeyahati 
DETROIT, 23 (A. A.) - M. Pibrla 

zevcesi bugün ıtratodercle bir ~lif t~ 
büsöndo> balunacMlardrr. 

! Türkiye· ve 
Milletler Cemiyeti 

(Baıı 1 inci aahilede) 
bahaetti. 

M. Makıimoı beyanatına devam ede
rek dedi ki: Ynnaniaaıı do.ı Türt.iyeye 
rnisakla bdğh buhmdağuodan hini hacet· 
te -.Vam cemiyeti D<2dİnde Türkiye ta· 
rafmdan müuberet ııöreceğine emindir.,. 

8-clan bap.. ıM. Mak&imoa Buı.
-ıaflDllOınm aamimiyetinclen bahsetti. 
Ve tevinie:vvel aonlrmda Ankarada ya 
pılması mukarrer olan içtima proğramı-
11111 tethiti huauıunda Balkan aiaalunı 
imza eden deYletla-in kat'ı her surette 
muıtabdı: kaldtldarmı aö,.ledi. 

M. Makıima.ıın verdiği izahata göre 
Ankarada mali ve iılrtiadi meselelerle 
münakali.t, turizm, Balkaalrkrm fikri 
temaslanrun tayidi, Balkan devlet1ennin 
hukuk lıir!iği rr.eaeleleri görüıülecdrtir. 

:ı,ıı. * ~ 
ATINA, 23 (A.A.) - H.,.iciye 1111Z1rı 

M. Malniınos diia Cenevıeden Atinaya 
dönmüştür. 

M. Mak.W.- ınad>aata beyanatında, 
Türkiyenin mif!etler cemiyeti mecliaine 
intihabmd'sn dolayı derin mann niye
tini lnldirmit ve demiştir ki: 

"Yunarustan lı:omın ve dostu olaa Tür 
lı:iyenin beynelmilel siyasetteki elıeııınııi 
yeti ve hariciye vekilinin mümtaz ıalt•İ· 
yeti milletler medisine iırtilıap lıu1U1....0a 
kendisine itiraz ırötümıez haldar vennelr
tedir . ., 

Bal kan miaakı 
M. Maksimoa Balkan misaln devletle

ri hariceye aaztrfan arauncla A1'r11payı 
mqgul etmekte olan meseleler Ye l>ilhaa
aa Balkan yarını adasını alilııadıor ede. 
iıler •a.klonda yap1tıl1an nolrtai nazar 
taatilerindea lıahsederek flll'ln aöyale
miytir: 

"Salha taroİn itin devletler tarafmdan 
111pdan wayretleri takdir •uııuwla tama.
mile mutalıak kaı.t.lıı ve ha -..i hilhaaaa 
bir Akdeciz minlnıv- alı:ti aaretile mis
ltet bir neticeye Yarına lıoıhli:JV olaeağn, 
Böyle lıir aıiaakı gerelı: biz ıerelı Balluuo 
miaalmmı diğer deYletleri taınanıile tu
vip etmekteyiz.0 

y......, Hariciye Nazın Balgar Harici
ye Nazın ile yaptJiı komq-'ardan da 
hah~tm~ ve clemİftir ki: 

"Bizdeki uınimi temaıyiil)erin Balga
riatanda da ayne11 DJeYcut olduğ11Du M. 
Batolof'tan duymakla bahtiyar oldum. Oy 
le ümit ediyor- ki Balgar IDfflelı:tqn:n• 
la olan şalıai t_ .. .., -ticeai:z kalmıya
cak ve kısa bir -ııc1a muallakta bulu
nan meselelerin halli yoluna girelilleee • 
iiz. Rodop ormanları ihlili.lmm halli bu 
hususta iyi bir alamettir.,, 

ZA Yl - lotanbul ithalat Pmriiiün
den 4889 No. Ye 9J8.'933 ı.ihli beyan
Dllllleye ait qya için alınan 12561 No. ve 
26.' 10 1 933 lariMi 24 !in 71 lı:unıth.k de 
pozito makpuzunu kaybettim. Y eııisi a· 
lmacağm.ı... clijeriniııt JıülQaii y*tur. 

"laym> Rekaneti 2820 

- Kimi!, ·we s..li Beylet- "Yef t -.it- CerrahpafB hastahanesi, yeni bir paY· tepe mahallesinin tepe karakolu '.,,,,,ı Ç 
.lenllir • yon ilavesile büyütülmüt, bir (Röntken ~ ~ 'ı 

BngÜll neırediltn listeye nazaran, ealci ailtaz.) ile de teçlaiz edôlınİf, O.wii11 ör- imdi yeni 37 mükerrer ve b.lıi4 ' 
bad.n (24) ünün ;....; yoktar. E.ıri i- nel< almat..k modern bir hastahane hali- (398) lira kıymd takdir edilen •• 311 
zadan olup ta tekrar nmnzetlikleri ko- ne ırit'miıtir. k bufurı"" 
-.!ardan lııaçmm intilıabr lrnanacağı da Haseki hastahanesinin pavyonları ta· de tulumbalı bir uyusu . Jı!I• lf :1 
~aldür. Şehir meclisi iza mikdan mir e.51erd: biiyitülmiif, bir de (Rönt- metre i""rnbbaından ibaret bir ını•I ~ 
(68) dir. Bu vaziyete ıı<ift. mecliste, iiı;· .kea c:it>azı) ilave edilerek iyi INr hale ge- aanın tamamı açık artırmaya çıkr• . /#. 1 
le lıir nnhetinden fazle ;iza Pındiden yer tirilmİftİr. Dalıa .... p&VJ'OB iliaveli kanır ,.,... •• 
!erini ka,.betmiılerdiı-. Da.fıa kaçmıa kay altına alınmıştır. lup 17-10-934 tarihinde t»'tn t,.ıtl' 
bedeoeii do> intihaptan sonra anlaplacak Firengi hastalıkları teıkilatı geaİJle- vanha=eye talik edilip 27-10·934 ı6ı! 
ttr. Yeni listede isimleri neıreclilen bü- tilmittir. . .. ·· s.aat 14• 
tü• zevat, mecli&te a&li i.za değillerdir. Slhlıati koruma mütehassıslığı ve ıilı- ne müsadif cw~ıe., gunu nb ı b•I"' 
Bu itibarla meclisin lıakiki çehresi ancak biye müfet~liJderi teşkil edilrni•tir • kadar ı.&rinci artırması lsta u . 

.... '.i'. ~ • ektir· 
intihaptan soma anfapl11caktır. Evvelce Her biri ilerde bir hırsız ve katil ol- icra dairesinde paraya çevrıle< J<ı il 
mevcut azadan, timdi isimleri zikredilen- mağa -ı lrinuetiz 'Yt km muna.va · · ak · • h ınınc" · 

•--• -L'Jirle k mu"M•• ç~uklar ı'rin Itır' (r---•- k---. tırmaya t§tır ıçın mu. a • tefi' !l fer, kıamen yedek BZ<L11ğa ııir.... r, e •• ...., - ~ .~... -- · bu k sbet nd• ·--"l ~ 
za liıtecfe isimleri mevcut (8) banmıdan ma J'llrclu) açılmı,br. yüzde yedi çu ru 1 · .; "'A d 
yedek olacaklar bulunalıolir. Radyodaki konferans akçesi alınır. Miitel'llıkim ver~ 'p !.ı 

lstanbul wnwni medisi, kat'i ıelilile Belediye iutihabatı haldcmda dün aJı:. aAol icareai müıteriye aiıtır• . lı< rı 
teırinievvel ortıwncla tebellür edecek ve tam - 6,30 cia harumlardan Ma<fiha bedeli muhammeıün yüzde yetrnı~ 
belediye riyaset makmu yelli naya, bir Dr. Fethi bannn tarafından 1 ıtanbul rad- bulduğu takdiTde ihalei k at'iY>':;, 
teıriniaanide içtima etmek üzere dan- yooanda bir lı:onlerans Ymlmitbr. edilir. Aksi talı:dirde en son ..,

1 
r.' 

tiye &Öaderecelmr. Birinci istima giiniiıo- ı-u..a· ,,,, L-kj ı..ı.....ı. üz re oı> ,,. · 
de cleimi enciimen intiı.Mıatı ve diğer • ......,. "" - ---
encüımnler intih .... yapıwalıhr. Daimi lsveç veliahti için dalıa temdit edilerek 11.11-9341"~ ç 
encüm.., aza.. arasında da deiifildikler müaadif pazar gü.nö sa~ _14·1~ l'I"' ki 
olacaktır. Program hazırlandı ikinci arttırma .. ıcra edilır. z ~il-' l<. 

Dünden &tibaren sokaklara, nakil ..... icra ve iflas kanununun 126 "'~ C· 
artalanna ıi ı'hp etrafında .. ...,..anda (Ba§I 1 inci sahifede) .-.. ınfilraıı ipotek aahibi? ala 

1 

"' ı:ı'' 
levhaları aadmağa "'"'knnııyw. Sinema- Hazretleırinin vaııonları ile Ankara- k h.ıJ< 
larda, mekteplerde de kooıferaıular ...,_ ya tetrif edeceklerdir. diğer alakadaranm ve irtifa .. etİ~ 
rilmekteclir. hiplerinin clahi gayri menkul ııı ''C 

Muhterem misafir Ankarada me- a"' Geçen 4 senada neler yapıldı rasim1e kar§ılanacak ve doğruca A.ıa- hakları ve huıusiıe faiz ve ..,... ;11 
karapalaaa misafir edileceklerdi... olMa iOclialaruu evrakı milıh>tel•• ~,; Ciimhıuiyet Halık Fn• lallıMıul dairesine lııildinneleri lazımdır. A '-" 

umumi meclis intihabı için tespit el&iii İki ııün Ankarada kalacak olan ·ı .,... 
ıı-utlHia isimleri iliıa olac..._ Fırl<a Güstav Adolf Hz. Reisicumhur Haz• de heklan tapu .icilleri ile °" 
n.nıetleri halkın i-tih-bına •:ıd'&. retleri tarahndan lı:ahul edilecek ve •• aatıf bedeli.ahı payl:ıpnasınd•~ 

,,.. • &u kez ,me C. H. Fduı -ed icııden o alq1111J1 ,......flerine bir ziyafet Yeri- kalacakları ve alakadarların. '' ""'~ 
teıekkül eden eski umuııııi ınediain yap- leeek lıu-..ı resmi kabul takip edeeek- dei kasumiye ahkiimma tevfikaP 
tııjı itlere lıir göz almaılıı: n,,.ı- değil- tir. etmeleri ve daha ziyade maliım"1.,~1 
dir B.İf't'ekİI ismet Paşa Hz. de prens se· . 33 20S 1' İstanbulda C. H. Fıri<a11 Oal., N&hi· refine Anadolu klübünde bir ziyafet İltiyenlerin cMriremizın 9 fl'l'· 
ye, Kaza ve Vilayet luıngrelerinde -- verecektir. dosyan1e miir.ıcaatlan ilan oluızS' 
ya konulan dileklerden ...._m mecaste ikinci gün veliaht h&21'etleri §e • 
!ırka DBD>Zeli olanıık ımedi,., Pnait olıua refine ineç H:firi tarafmdan yeni ae
meclis azasımn ve belediye İdareainön farel binasında bir ziyafet "Yerilecek 
mÜ§tere.k salı§maıile bh H,,. ettiril-
mİJ olanlar ehamıııiyetli lıir ~ tutu- ve bu ziyafette hülıriimet arkam da
yor ııeçen dört ,.U içinde yapı!ao i~- vetli #>lacakhr. PertenJbe sinü akta· 
da. Al.bat itlerine ait olanloın fÖylece mı Mı.aradan ııene hususi trenle ha· 
hiilisa edı• '' iriz: reket t-cfflecekln·. l\lıılıtertm ıııiaafir 

Çocuk bakımı evleri 
C. H. Fnkası, proğramının 6 mcı kıa

mında "amele mıntalı:alannda lı:adrn q. 
çilerin çalı§tıkları esnada çocuklarına ba
kacak müesıeaeler yaptınlma•ına ve hmı· 
ların ar tırıılmasnıa devam olmıacak
tır., pren.Wi vardır. Bu uğurda dört yıl 
isinde, vilayetünizde yapılan işleri ktaaca 
yazıyoruz. 

(Edirnekapı), (Üaküda.-) ve (Bqik. 
taı) ta birer aiit ve mektep çocuğu ba
kım evleri açılnu§br. (Edirnelıapı) da 
ayrıca qçi bdmlann çahıbldan 11rada 
6 yapna kadar ki, s<><d 1 ma gündiiz 
bakmak ve yedirmek için bir çoc* 
bakım o>vi açılımıtır. (Ülikiidıır) da, böy. 
lece bir soaık hakun .,.j açılnası önü
müzdeki çah~ yıhnm prow.._.,. gir. 
mittir. 

Salgın lıaatalıklara harfi 
C. H. F rkaaı, protranunm altıncı fık· 

raunda "Sıtma, Yerem, frenli, trahom, 
ve sair bula§ıcı hastalıklarla mücadele 
tedbirlerini geniıle1meğe devam edece. 
ğİz,, prentibi konma§tur. 

Bu prensip üzerinde vilayetimiz da
hilinde 4 yılda verem dispanserine bir 
{ Rontken cilıazı) alımmı ve yenilenmiı 
tir, (Yalova) ka:zaunda sihlıiye ve mua. 
'Penetİ içtjmaiyece bİ>' diıpa..nıer kunıJ. 
mufhır. (Kartal) kazasında belediyece 
bir dispanser aÇ?lm1§tır. 

Heybe6 adadaki verem llaJlıatory-.un 
da lstanbulun fakir hastalarının da mec
.,..,_ yatman i?n lıer ıene biitseye mü· 
hiın miktarda tahıiaat koydurulmuftur. 

Ve""8le mücadele cemiyetinin Eren
küy1indeki sanatoryomu için de her ae· 
ne fakiı- hastalar için tahsisat koydarul
ınuftgr. 

Büyükada ve Burgaz adaaınclaki hıuu
si aanatoryomlarda yatak kiralayarak 
hem lıımların kuvvetlenıneaine yardım 
edilmiı hem de fakir haatalar tedavi 

0
• 

lunmuııur. 

(Balurköy), (Çatalca), (Silivri), (Şi· 
le) (Beykoz), (Kutal), (S-.,..r), ve 
(O~iidar) kazaları dahilindeki aıtmala· 
ra c!aiıblmak üzere 4 yıl ip.de 200 ki
lo killin dairtmıfbr. 

(Balorl<öy), (San,.er) ve (Beykoz) 
ka:ıalarında sim.inek 7ataiı olan duır· 
gua .... lıataklık ve subklara dölriil
mek üzere (Mazut ve Aıiıfinik) dajıtıl
mı§, bu .-Ie ha wwwtak.Jaınla Dvrisi· 
neiin yaptığı zararlar hanen hemen 
yok denecek kadar azaltılmııtır. 

Viliıyelimizia Amn içindeki bza, na
hiye Ye köy)erdefı:i fakir ve yardıma möh 
taç (lren8"1i) !erin tedavisi için 600 se
ri (Neosalversan) ve 230 f4e (Bijma
jenol) satın alınmıJ, dispanser !ıekimleri 
ile fakir hastaların tedavıleri temin •dil
miştir. 

Sıhhat mü,akabe me,kez[e,i 
Bıılatıcı içt' =i .ı.a.t.dıklara kartı ko-

Karaköydc trenden inerek hazırla• • 
mı§ olan otomobillerle Buraaya gide• 
celı.tir. 

Veliaht Hazretleri Bur,..da Ulu. 
dağına çıkarak kı' sporu yapacaklaı·
dır. Bursa valiai Buraayı ıereflendi • 

recek mi&afir ~refine hir ziyafet ve· 
recektir. 

i gün sonra Burıadan otomobil· 
le Maclaııyaya hareket edilecek Ye 
Mudanyadan hususi yat ile 6 teırini
evvelde htanbula dönülecektir. Veli- . 
aht Hazretleri lstanbulda bir hafta 
kadar kalacaklardır. Bu müddet i
çinde kendilerine ayrıca re1111i bir 
progra.Dl yapıJmamı§tır. 

Ancak huauai ıurelte ha.zırlalUIUf 
olan bir programa ııöre, mW.ter 
misafir Boiaziçinde yatla bir ce'1e • 
lin yapacak, müzeleri &ezecek, ca· 
mileri. Yerebatan aaraylannı, Kari • 
ye camiini ve tehrin ııörülıneğe. de· 
ğer yerlerini ziyaret edece~l~rdır. 

Preııa hazretleri 1 1 tetrıruevvelde 

l
ehrimizclen ayrılacaklar ve doiruca. 
:r.mire gideceklerdir. . 

Asarı atika meraklm olan veliaht 
ha:ıretleri Ayaaloğ, Afeaüa harabel.e· 
rini ve diieır yerleri gezecelderdır. 
Oç güıı kadar lzm:irde ~~lacak olan 
prens ,erefine lzmır valnı tarafından 
bir ziyafet verilecektir. 

Prens Hazretleri lzmirden lıuau· 
ai uenle Afyonkarahis":r, Konya _YO• 
lu üzerinden Halebe gıdecekler_diı:. 

Veliaht hazretleri memleketımı~
de aeyahat ettikleri müdde!se ~arı: 
ciye vekaleti tarafından tayın !dılmı, 
olan mihmandarlarla l IYCÇ aefiri ken· 
dilerine refakat edeceklerdir. 

ı l------A•s•k•e•n···-T•e·b-li·ğ-le_r ______ ı 
Askere çagırıımaıar 

Fırlra Aakedik DaWesüıdea: 
ı - Tqrin 934 celbillde lıir heçuk Te 

ilıi ıea lik hizwte tabi 316 • 326 ba.luı
yıuile 327 .... ;-.ıuı.nı .. geri ka'=l
ve 328 doimnlu Ye bunlarla ma_.,Jeye 
taloi ol-ı- celp edileedı:tir. 

2 - Deni:ı '"' miizika smıfma menaup 
316 • 326 ltakayaaile 327 ve 328 doi ... -
lalar. . 

3 - Yevmi içtima 24 birinci lef~ :'3'! 
tür. Bedeli nakdinin kabalii 23 binncı 
tetrin 934 aktamma kadardır. 
4 - Deniz oınıfına mensup efrat ıçın 

yevmi içtima 11 birinci tqr~ ~ tiir. 
Bu amıfuı bedeli nakdirıi 10 bınncı lef· 
· 934 akıı-nma kadar kal>ul edilir. 

r'; _ y ulııanda sö.terilen tarihlerde 
ştahz' ine mVracaat ebneyetrl.er hakkın
da askertik miilıellffiyet kanonunun ·e.· 
:ıa aıaclclesi ahlUımmın tatı.ölı edileceği 

ilan olunur. 

yedinci icra memurluğundaıı: 

'--•""' Mahcuz olup paraya çc.,,.ın" 

ı! . ~ 
rar verilen garderop. korno ın~, 

ve aaİT .,, eıyaaı 2 10 · !l34 t d~ 

.aadiif eden aalı günü saat 9 1 2 
haren açık artırma auretile BeY:S,.ı' 
YazKI ıokaiında Boton a~' ,j 

No. lu claire9İndc aatılacalctrr. 'fal'' 
)ar mahallinde hazır bulunacak ffl ti 
- miirac:aatlar ı iliıın ohıonur. / l 

,ilıl fj 
Konya asliye hukuk mahke111' ~ 

Konyannı Gazi Alemşah nııJı.ı:ı lı 
mukime müteveffa izzet bey k;% ~ 
ha hanım tarafından koca11 1-1'./ t 

Galata .HezarilD cddeainı:le ~ı· ~ 
. M ' •. ·JıS lı:"'l"Smda iki numarada rtz,.ı t 1'• 

raderi beyler nsrtaıile mah11ıs 
1 

bey aleymne eYliliğin uhclaiıı• • 
eylediği vazifeleri ifa etmemek ııı• 
le zuo müdde"aleyh fevoik ııet 
ay mukaddem kendisini Koırr•:ı-lı" 
ile latanbula gitmiJ ve muhik bfÇ p 

. dah ... hep de olmacl.ığı halde bir • .~ 

memiı olclıığundan b ... hisle mıJll' 
ihtarab kanuniye ifası hakkın~•),. 11 ~ 
olu.nan dandan dolayı nıurn•'~/ . .11 

,. Bey nııınuna wönderilen da'I'• % 
ıuretinin ııösterilen adreot* bil ·J · 

· 1 d • b 'I b'I" ıeblı ( kimse o nıa ıgı eyanı e ı a ... -.~ ~ 

kılın- Ye bittaJep U- t~ıı' I" t ••• .,,._ .1. 
rasma malıkemece karar veril!11 'ıl'; ~ 
ııaen mwnaileyhin taribi ilıiıı.ı--ııJi" /. 1 
an giin itinde ;,bu .ıava arzll 

. ı·· - ·"ır ı/. vap venneu uı.umu ve ce~-:. ;"'.J" 
t.r.•de mahkemeye celloi ~ ,11' İ' 
davetname tastir edileceği dav• ~.;I 

it suretinin tebli.ii maı.aınıua ı" 

mak üzere ilim olunar. / 

,ıı 

Devredilecek ihtira bt' it 
_ ... ~· ..ti • " Hartuçlarm. tılasma ..,...... . .,.. . 

liye" hakkındaılri ihtira ifİll ~ ... ~ ' 
talebi zımnmda İstanbul yila>'•\li. 1 
dim edilmiı olan ıs Eylül 1926 ' 

·1ııi•' .• · r 
26244 nmnaralr miinıcaatıa 1 vti~ 

hukuk ba kere baıka11na devir ~ 
icara verilmesi teklif edil~~ı<,..el' •I 
bu huıuıta fazla malümat edi" ,,.;•~ 
Y"D zeYabn l.tanbul'da, s~lı~ .1 

Ta~ Hanında 43-48 nuınarlı ~· / 
ye müracat eylemeleri ilin al 

(2650) 
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Haydarpaşa. Ankara hatt. 194,868 kilo metresinde ve t•· Balıkesir Garnizonu kıtaa-
1 tı i~·n 250 ton ve Susuurluk 
kıt~atı icin 150 ton yulaf 

ı> 23.9.934· cumartesi günü saat 
Onda kapalı zarf usulıle satın 
alınacaktır. Taliplerin şartna· 
ttıeyi görmek üzere her gün 

bP ~e n1··nakasaya iştirak için de 
1 '3alıl-lesir için 940 ve Susuur· 

yi '' t için de 565 lira muvakkat 
rıl te~inat akcelerile birlikte yu· 
:ı karda yazıİı günde muayyen 

saatten evvel Balıkcsirde K. 
,ı. J, Satmalma Komi<.yonuna 
' nüracaatları. (155) (5250) 

5751 
• • • 

. Catalca Müstahkem Mev· 
,ı '.{j k;t'atı hayvanatı ihtiyacı i
~ Çİn 80 ton yulaf 26 Eylül 934 
Çarşamba günü saat 14 de a· 

14 ,ık münakasa ile satın alına· 
ıl :aktır. Tal inlerin muayyen 
at ~n ve vaktinde Hadmıköyün 
~ 1e Askeri Satmalma komisyo· 

•lUna müracaatları. (5427) 
5841 

* ,. • 
Ni,;.d,, t > "zonundaki kı

ta t ic/n i. J ,000 kilo Sade yağı 
kz.palı za•·fla alınacaktır. Mü
llaka~u ~{lİ :ıü 4 Teşrinievvel 
)~q p ;-ı.cmbc günü Sl"!.\t 14 de
d r. lsi.ck.ilcrin Niğdede Aske
ti S.ıtınnin•a Riyasetine mÜ· 
'aco.:ı.lları, (226) (5656) 

6024 

Cı>rludaki kıtaat ihtiyacı i
çin k:ı.'l:tlı zarfla 140000 

~ki o ! u'-;:ıf ratın alınacaktır. 
~ !\:\pah zarf günü 3-10-934 
Çarı::anıha f"iini.; saat 16,30 da
tlıı .' Evc.af -ve şeraitini öğren
llıek i,_,fey.;-nlerin her gün ve 
lt>ün;\ka:.aya istirak edecekle
tin bdli f'Ün ·ve saatte temi-
11.ı.th ·ile C~rludaki Komisyo
"Un•u7a ınüracaatları. (230) 
(5GS5) 6031 

Co:-ludak! kıtaat ihtiya
~, ıcın kıu:ıah zarfla 
l-to,oJo kilo arpa satın alına
<·a.klır. Ka!)alı zarf gÜnÜ 
l: 10-934 rarşamba saat 17 
~ır. E v:;.\f \'e ~raitini öğren
ltı, k isteyenlerin her gün ve 
~Ünal: .. saya !ştirak edecekle
~ nbd"i gün ve saatte teminat
~tilc Çoı-ludaki Komisyonu· 
tı:~:nı. nıürac:ıat!arı. (231) 
'5659) 6032 

.v. ~ 

. Kapalı zarftan 16-9-934 taih; .1d ~ pazarlığa intikal eden 

1
. l O (J ki' o f,oy-Jn etine verilen 
1\lt r,al: ;'örüldüğünden tekrar 

t"':z: ırlıga. ~onmuştur. Pa2ar-
k cürı.ii 26-9-934 çarşamba 

~İin<i r.:ı.at 17 ded"r. Evsaf ve 
~~tıL 'ni gJrmek isteyenlerin 
'" gün ve pazarlığa iştirak 

(.d<!cckler!n teminatlariyle bel 
1 RÜn Ye saatte Çorludaki ko
lıı" :;yontıınuz.-. müracaatları. 

(230) (5929) 6363 

~· " "' iti l'ekirdağı krt'atı için 1000 
~ lo Beyaz peynir ve 1000 kilo 
l e:Ytin danesi pazarlrk ıuretiy. 
e trıübayaa edilecektir. Pa-

• barlık günü 27 -9-934 pe~şem-
e günü saat on ~tedır. Ev
~f ve '.?eraitini görmek ve nü
\ Unes,ni görmek isteyenlerin 

i". ~er gün ve pazarlığa İştirak 
~ t ~ecek!erin de belli gün ve saat 

,j terninatlariy?e Fırka satın· 
l l'tıa kom"syonuna müracaat· 
e~. (295) (5994) 

6366 

• • • 
~ Ilı" Vize kıt'atı ihtiyacı İçin 

J Urıakasaya konulan aşağı
~i\ . 
~ cıns ve mıktarı yazrlı erza· 
laı· 10-9-934 münakasasmda 
i~· 11> çıkmadığından bir ay 
~1 1\ ele pazarlığa konulmuştur. 
!!ı~ıarhk günü 30-9-934 pazar 
1 \ll'ıü saat 15 tedir. Evsaf ve 
;~t11iti öğrenmek için taliple· 
ı~ı h~r gün ve pazarlığa işti· 
tıı· ıçin belli gün ve saatte te· 
~' lariyle birlikte komisyo· 

numu:ı:a müracaatları. (296) 
(5995) 

594 Kilo Beyaz Peynir. 
6367 

~- * • 
\.'iz.e kıt' atı ihtiyacı için mü

nakl\ıı:ava konulan aşağıda cin" 
ve mıktarları yazılı erzakın 
10-9-934 de yapılan ihalesin
de talip çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 30-9-934 pazar 
günü :ıaat 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 

6368 . "' . 
Ordu lhtiyacı için JOO adet 

Dolu sıhhiye arka çantası ka
palı zarf usuliy!e satın alına -
caktır. İhalesi 16 - 10 - 934 Sa
lı günü saat 14 lo! dir. Taiipler 
evsaf ve şartnarr.esini görmek 
üzere her gün öğ!eden sonra 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin O gün ve saatinden evvel 
teminat ve teklif mektuplariy
le birlikte M. M. V. Sahnalma 
komisyonuna müracaatları. 

(287) (5959) 
* * • 

Garp Hd. Liva kıt'atının ih
tiyacı olan ve aşağıda gösteri
len dört kalem erzak 18 • 1 O · 
934 Perşenbe günü saat 14 de 
kapalı zarfla ihalesi yapılacak
tır. Taliplerin o/0 7 ,5 teminat 
akçeleriyle birlikte belli gün 
ve saatte gelmeleri ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin her gÜn 
satınalma komisyonuna müra-
caatları. (301) (6033) 

Kilo 
903000 

67500 
903000 

67000 

Odun 
Sığır Eti 
Odun 
Sığır Eti 

• • • 
22 • 9 - 934 Cumartesi gÜ.'lii 

saat 14 de Konya Merkez kıt'
atma ait 350 ion kok kömürü 
münakasasında verilen fiat ga
li görüldüğünden pazarlığa dö 
külınüştür. 25. Eylül. 934 
Salı günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin Konya
da satın alma komisyonuna 
müracaatları. (303) (6031) 

* .. ;~ 

Tekirdağmda bulunan kıta
at için 17 ,000 kilo ve Malkara 
kıtaatı için 7 ,000 kilo sabun a
çık münakasa ile satın alına -
catır. ihale günü 20. 10. 934 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek is 
teyenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de bel
li gün ve saatte teminatlarile 
beraber T ekirdağmdaki Fırka 
Satmalma Komisyonuna müra 
caatları. (299) (6026) 

• * • 
T ekirdağmda bulunan lata· 

' Sa'<arya nehiri üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün ye
nid~.ı İnşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teş
rin 934 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada ldare Mer· 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat hnkara ve Haydarpaşa veznele
rinde 25 şer liraya satılan şartnameforde yazılıdır. (5708) 

6122 

3 adet musaaf tesirli lngiliz makasiyle 2 adet basit sol 
makasın münakasası 31 birinci te:ırin 934 çarşamba gunu 
saat 15 de Ankarada idare Me;·kcz:nde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Haydarpa{::. vezneler.inJe Onar liraya satılan şart 

namelerde yazılıdır. (5709) 6123 

1578 adet Lokomotif ve va ~on bandajının kapalı zarfla 
miinakasası 31-10-934 çarşa n".ıa günü saat 16 da Ankara 
idare Binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Hay· 
darpaşa veznelerinde beşer lir aya satılan şartnamelerde vı::.r-
dır. (5750) 6142 

Gidiş • dönüşe mahsus 01··:1 Eylül 1934 nihayetinde 
mer'iyet müddeti bitecek olar, fevkalade tenzilatlı yolcu ta
rifesi Birinci Kanun 934 sonun.:ı kadar aynı şartlarla temdit 
edilmiştir. (5912) 6287 

1 - Kaldırmı İnşaatında kullanılan parke taşları, 1·10 -
934 tarihinden itibaren taş, toprak, kum ve saire nakliyatı· 
na mahsus D. D./46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. 

2 - D. D./46 numaralı Lırife, yalnız tam hamuleli va • 
gonla yapılacak nakliyata tatbik edilir. (6040) 

Zeytin, ay çiçeği, pancar, 5Usam, pamuk çiğidi ve diğer 
yağlı hububat küspelerine ve pamuk çiğidine, asgari on ton 
hamule olmak veya bu sıklet üzerinden ücrete tabi tutulmak 
şartlariyle 1 - 10 - 934 tarihin den itibaren 1 hal'emine tabi tu
tulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat İ· 
çin istasyonlara müracaat edilmelidir. (6039) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

21 kalem boya malzemesi: Açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrin 
1934 Salı giinü saat 14 de. 

9650 kilo yaş sebze: açık eksiltmesi: 2 Birinciteşrin 1934 Salı 
Günü saat 15.30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç in yukarrda cins ve miktarı ya • 
zıh iki kalem eşya hizalarında ~österilen gün ve saatlerde mÜ· 
nakasaya. konmuştur. Şartnamelerini görmek isteyenler her 
gün ve münakasaya girecekler;n de o gün ve saatlerde Kasım-
paşa'da kain Komisyona mürac;aatları. (5577) 

5973 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 1934 Mali Senesi ihtiyac; için 185 kalem ec
zai tıbbiye ve malzeme 7 4 kalem kimyevi ecza ve 62 kalem 
teşrihi marazi laboratuv.-.rı eczası 3 Teşrinievvel 934 tarihi
ne kadar ayrı ayrı olarak 20 gün müddetle aleni münakasa 
ya konuln1uştur. Talip olanlar terninatlariy!e birlikte yevn1İ 
münakasa olan 3 Teşrinievvel 934 ç:ırş:ınlba günü saat 10 
da hastanı::si müteşekkil konıisyon". V<! listesini görmek ve ev· 
safını cğrenmek için Ankarad a Hastane biJŞ tababetine \'C 

lstanbulda Sıhhat ve içtimai mua\'enet Müdürlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. (5798) 6178 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Tarihi Saati 
Riyaziye 2-10·934 Salı 9 

F.izik, Kimya, Türkçe, Tahrir 2-10-934 Salı 13,30 
Mektebe kaydedilen efendilerden meccani leyli olmak is

teyenlerin müsabaka imtihanları 2- 10-934 salı günü yu
kardaki saatlerde yapılacaktır. (5!)84) 6374 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

lstanbul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden bilmünakasa 
alınacağı evvelce ilan edilen 30 ton kok kömürü için 22-9-934 
tarihinde yapılan münakasada beher tonu 23 lira 20 kuruştan 
talibi uhtesinde kalmış ise de bu fiat Satmalma Komisyonun
ca mutedil görülmemiş ve yevm ihale 22 • 9 • 934 tarihinden 
itibaren bir hafta müddetle uzatılmıştır. 

at ihtiyacı için 13,000 ve Mal. 
karadaki kıtaat ihtiyacı için 
5,000 kilo zeytin yağı açık mü
nakasa ile satın alınacaktır. i
hale günü 20. 1 O • 934 Cumar
tes~ saat ondadır. Evsaf ve şe
ratıni öğrenmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve sa- ı 
atte teminatlarile Tekirdağın- l
da Fırka Satmalma Komisy0 • 

Tenzilile talip olanların 30-9-934 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 15 de Istanbul ithalat Gümrüğündeki Satmaima 
Komisyonuna gelmelidir. (6020) -

1 Teşrinievvel 1934 ten başlıyacak 

Yeni Kibrit Fiatleri 
nuna müracaatları. 

(298) (6027) 1 

* * * ~anisadaki kıtaatm (145000) 
kilo unu kapalı zarfla müna • 
kasaya konulrnustur. Ihall!si , 
17 • 10 • 934 saat 16 dadır Ta 
liplerin teminat ve teklif O:ek
tuplarile mezkur gün ve saat
te Manisadaki Fırka Satınal. 
ma Komisyonuna müracaatla· 
rr. (302) (6032) 

Büyük kutu: 60 para 
Küçük kutu: 50 para 

1 - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritlerin 
1 T etrinievvelden itibaren 60 paraya, ve halen 60 paraya satıl
makta olan küçük kutu kibritlerin de 50 paraya satılacağr 
muhterem halka ilan ve fazla talep eden satıcıların derhal tir
kete veya acentalarına ihbar edilmeleri rica olunur. 

~ ay şletmesi Müdürlüğünden; 
ıi\b Sonbahar mevsimine ait tarife, 26 - Eylül • 934 Çarşamba 

ahından bşalıyacaktır. 

2 - Acentalar perakendecilerin ellenndeki kibritleri 30 ey
lül 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
l;ibritıiz kalmamaları için bir kaç günlük ihtiyaçlarını timdiden 
temin etmeleri mercudur. 

TÜRKiYE KiBRiT ve ÇAKMAK iNHiSARI 
l'ırife!er G::_telerde catılmaktadır. (6035) 

!1!!111 ......................................................... .... 

''Mond _ Ekstra Go d , 
" MOND - EKSTRA GOLD ,, 
gayet hafif tıraş eder ve sakalı

~~~~~~Jnızdan hiç bir eser bırakmaz. 
10 adedi 125 kuruş iken, şimdi 

75 kuruşa tenzil edilmiştir. 
Hu yerde sat lır. ................................... 

ISTANBUL 
Kibrit Satıcılarına 

1 - 1 Tetrinievvel 1934 ten itibaren halka BOYOK KUTU 
KiBRiTLER 60 PARAYA, KOÇ OK KUTU KiBRiTLER 50 
PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiatten kilirrı; bulunan satıcılar 29 Eylüle 
kadar kibritlerini a~ağıda göıterilen mahallere iade edecekler
dir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir talep veya 
müddeiyat kat'iyyen nazarı itibara alınnuycaaktır. 

3 - 1 Te,rinievvelden itibaren perakendecilere terlı:oluna
cak bey'iye ve ikramiyeler atağıda gösterilmiftir. 

BOYOK KUTULAR iÇiN: 4 o/o (Yüzde dört) bey'iye 
KOÇ OK KUTULAR iÇiN: 4 % (Yüzde döıll) bey' iye ve 

4 o/o ikramiye ki cem'an 8 o/o 
(Yüzde sekiz). 

Türkiye Kibrit ve Çakmak İnhisarları 
ISTANBUL ACENTALIGI 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

Müracaat Mahalleri: 
İstanbul 

lstanbul 

Bakırköy 
Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Galata 
Betiktat 

Üsküdar 
Kadıköy 
Ortaköy 
Büyükdere 
Beykoz 
Büyükada 

Mehmet Ali Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 
numaralı tütüncü. 

Ali Efendi Fatih Atpazan caddesi 2 numaralı 
bakkaliye mağazası. 
Bedroı Efendi . latanhul caddeıi kurukahveci. 
Pangaltı Kurtulut caddeıi 33 numaralı kurukah
veci. 
Ali Efendi istiklal caddesi Ağacami karfısı 163 
No. 
Sadık efendi Kalyoncukulluk 2-24 numaralı tü
tüncü. 
Moiz Efendi Kürekçiler. 
Abbas Efendi Ihlamur Küçükhamam 26 No. tü
tüncü. 
Ali Efendi Ho.,hor ÇCfMe kartısı 40 No. 
Haydar Efendi Kilise meydanı 38 No. 
Malul lbrahim llocu sokak 26 No. 
lbad Efendi Piyasa caddesi 64 No. 
Nihat Efendi iskele kartı11 70 No. 
Macar caddesi 14 No. 

lstan bul Mıntakası Tahıil 
Müdürlüğünden: 

Mmtakamızda münhal olan 25 • 40 lira mll8.§h altı icra 
memurluğuna memurin kanunundaki evsaf ve teraiti haiz ol -
mak suretiyle hukuk fakültesi mezunları alınacağından talip 
olanların bulundukları memuriyetlere ait vesaiki ve Mektep 
şahadetnameleriyle birlikte idaremize müracaatları. (6010) 

UMUM 
Kibrit Acentalarına 

1 - 1 Tetrinievvel 1934 tarihinden itibaren perakende 
olarak halka beher BOYOK KUTU KIBRIT 60 paraya ve 
beher KOÇUK KUTU KiBRiT 50 paraya satılacaktır. 

2 - Acentalar, 30 Eylül 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzere perakendecilere veııip te henüz 
satılmamıt olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
lıyarak miktarlarını aşağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek mec
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerdeı;> geri alacakları kibritler 
İçin perakendecilerine evvelce vermit olduktan bedeli hesap 
edecek ve mezkur bedel mukabXinde 1 Ttrinievvel 1934 ten 
itibaren yeni satı' fiati, yeni bey'iye ve ikramiyelerini hesap 
etmek ıuretile kibrit vereceklerdir. • 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerekse 
perakendecilerden geri alacakları kibritler 30 Eylül 934 tarihin
de mahalli malmemuru, malmemuru bulunmıyan yerlerde ma
halli mülkiye memuru huzurunda tadat edilerek 4 nüsha zabıt 
varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acenta tarafın
dan imza edilecektir. Zabıt varakaların~t.n bir nüıhası maime· 
murunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüshsını da 
acenta de. ıhal taahhütlü olarak şirkete gönderecektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 Eylül 1934 
tarihinde henüz ıatılmamıt olan bütün kibritleri toplıyacakla • 
rından, ondan sonra kimin tarafından ve herhangi sebebe müs
tenit olursa olıun hiçbir talep ve iddia nazara alınmıyacaktır. 

6 - Acentaların, gerek pera:<endecilerden 30 Eylül tarihi
ne kadar geai alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Te,rini· 
evvelden itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Teşrini
evvelden itibaren satacakları kibritler için perakendecilere ve
recekleri bey' iye ve ikramiyeler 14ağıda gösterilmiftiJ: 

BUYUK KUTU KiBRiTLER iÇiN 4o/0 (YOZDE DöRT), 
KOÇUK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8% (YOZDE SEKiZ) (bu
nun yüzde dördü bey'iye ve yüzde dördü ikramiyedir.) 

7 - Acentaların işbu muamele.den mütevellit heaplan 
zabıt varakalarındaki mevcutlarına nazaran şirketçe tesviye 
edilecektir. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 



& • 
~ .---

Bir tıraı bıçağı ile yliz defa tırat olduğuna yemin edenler çolıtur. 

H SAN TIRAŞ iÇ L 
HAYRANLARI Çoğaldı 

Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraı bıçakları 

Bir adedi beş kuraıtur. 10 adedi 45 karuıtur. Haaaa 
bir tarafile liakal 10 defa tıraş olmak kabildir , Bu 
dünyanın biç bir bıçağında bu meziyyet yoktur • 

arHıada en mlikemmel ve en fevkalade olduiu tahakkuk etmiıtir. Piyaaada meYCut tıraı bıçaklarını ıaıırtmııtır. 

Tıraı bıçaklarının 1-2-3-4 numaralı gayet keakia ve hassaa tardları vardır ki dllrt taraflı bir adet bıçağın h•1 

huapla beı kuruıluk bir adet Haaan tırat bıçağı ile kırk defa ve daha fazla tıraş olmak mümkündür ki 

. 
Niıantaşında • Tramvay va Şakayık caddelerinde 

1LEYLi1 Şişli Terakki Lisesi INEHARil 
ANA· iLK. ORTA· LiSE 

66 seae evvol Sellnikte tesis n 1919 da lstanbul'a nakledilmiş, Türklyenin en eski hususi mektebidir. 

RHmi Liıelere muadelatl ve muamelatının dlizgtınltığü Maarifçe mus.ddaktır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLl TEŞKILATI vudır. 
Mcvcat Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Resmi 
müfredat programlarına göre talebeıinl ciddi vo muvaffak bir sureıto bakalorya imtihanlarına hazırlıyan milessose 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin n•zaret ve himayesine mazhardır. Mektep her gün saat JO • 17 arasında açıktır 

Kyıt işlerine Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba günleri bakılır. Telefon: 42517. 

(2264)- 5808 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı tı,kilita maliktir. Ana, tık, Orta, Ll1a ımıflanna leyli, nehari 

talı be kaydına baılanmııtır, 
2 - Kayıt için herglln mektebe veya yenipostane arkumda Basiret hanında Ôıyol idarehaneıi

ne mlracaat ıdilebilır. 
S - l.ateyenlere mektep tarifnameai gllnderillr. 

Arnavutkövünde ıramvav cadde~fnde - ÇifteMravlRrd• Mektebin telefona: 36.210 - Ôzvolun telefonu: 24115 
-• • T -. .',,, '~ •' - 5620 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

'Onca Vakı? Han fatanbul 

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

Tllrklye it Bankuı tarafmdan teıkil olunmuıtur, ldara meclisi ve mUdilrler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane TUrk Sigorta Şirk .. 
tldlr. TUrkiyenin her tarafında (200) il geçe:ıı acentalarııuıı hepsi TUrktiir. Tilr~ 
ldyenln en mühim mUeaseselerinln vebankalanmn aigortalaruıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıcortalarım en iyi ıeraitle ,-apar. Hasar vukuunda :ıararları ıilr'a! ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik akümülatörleri için menfi 

elektrot" hakrndaki ihtiraa mahsus ik
tisat Vekaleti Sanayi Müdürlüğünden 
iıtihıal edilmiı olan 29 Eylül 1928 tarih 
ve 1412 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere baıkaaına devir 
veya icara verilmesi teklif edilmekte ol. 
malda bu huıusta fazla malfunat edin
mek iıteyen zevatın lıtanbul'da, Bah
çekapu'da Taı Hanında 43-48 numarah 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilan olu 
nur. (2651) 

6224 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy Köprilbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclanade 

1---·Han. Tel 22740 41--ıl 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 25 Eylül 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak gidifte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (6003) 6377 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 24 Eylül PA· 
ZARTES1 19 da Sirıkeci nh
tımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka· 
dar gidip dönecektir. (6002) 

6378 

İZMİR SUR' AT 
lSKENDERIYE YOLU 
1ZM1R vapuru 25 Eylül SALI 
11 de Galata nhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, la.ken
deriye'ye gidecek ve dönecektir. 

Bankası - -
lstanDul Şubesi ... .. " 

Galata Karaköy Palas 

Meydancı~ıaıemcı Ha'! 

Her türlü - Banka muamele; 
' 
ıerl. Kasalar icarı 

UMUMi MODDRLDK: AMSTERDAM .. ~ ...... ' 
•ubelerl ı Amsterdam, Buenos Alr••• ............ ~ ;. . 
lstanbul, Rio de .Janelro, santos, Sao Pauıo 

56ı7 

--SÜMER BANK-
umum Müdürlüğünden: 

Bankamız tarafından Avrupaya tahsile a-önderllecek talebeniıı 
mliracaat Müddeti bitmlıtlr. Müıabaka imtihanları 6 ve 7 teşrini· 
evvelde lıtanbul ve Ankara' da icra edilecektir. 

Müaabaka imtihanına müracaat edenlerden ancak eTvelki iJa· 
mmızda blldirllen ıartları haiı olaalar a-irebileceğinden bu ıcibilc· 
rlne imtihanın mahal ve aaatl ve hangi derslerden olacağı ayrıca 

adreslerine bildirileceği ilin oluııur. (27821 63R3 

.. ----- CAGALOGLU: Telefon: 23630 _____ , 

Kız vı 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

Li1eei 

3 ıenelik orta n 3 aenellk Ticaret Uıesi kısımları vardır. Orta kısma ilk mektep 
mezunları, Ticaret Lisesi kıtmına orta mekıcp mezunları knbul edilir. 

Orta ve Lise kısımlarında resmi müfredat proğramlarô\e birlikte mekıebin tesl' 
gayeıône uygun ayrıca mtslek ve lisan dersleri kuTVetli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve lktısaı sahasında ve fahsl teşebbüslerde muvalfak olaca< 
şekilde hazırlanır. 

U .. cretler· Orta k11ım dlrt takıltte Hnede 30 lira ve h~ 
• kısmı dllrt takıltte senede 40 lira 

•--• Kayıt günleri: Cumartıısi, Pazartesi, Çarıaaıba --
GG!:l 

--- Karaciğer • Mide - Banak - Taş - Kum haahlıklarına ~~ 

(6004) 
6379 9F u ~ n A 1 Ç M E L E R I 

b 1 Z. k G u ~ I!:::::. ~ v E o T E L i Istan u ıraat an ası ayr·mu··badı·ı- 15 TetrlnieTvele kadar K~prüden 0,30 -7,31·8,0~·.9,SO· ll-.l3,l5 • 15.~~ 

Sıra 
No. 11 

1048 
1049 
1054 
1059 
1071 
1021 
1079 

1111 
1121 
1135 
1136 
1137 
1138 
1258 
1261 
1262 

1264 

ler Emvali ~atış Komisyonundan: 
Semti Mahal1111 Sokagı Cinai Hi11eıi EaılAk Hl11eye gllre mu· 

Beyeğhı 

Ortaköy 
ArnavutköJ 
Beyoğlu 

Galata 
Blyükada 
Hıybellada 

Tarabya 
Samatya 
Cihangir 
Boğaııiçi 

llurgu:a dası 
,, 

Btıytıkada 
Tarabya 
Heybeliada 

Btıyllkada 

Kurtuluş 

Ortak6y 
Arnavutklly 
Kamerhatuo 
Kemankeı 
Cami 
Dat 

Tarabya 
Çıraiı Hasan 
Cihangir 
Anadolu hiıan 
Burgaıadaaı 

" 
Yalı 
Tarabya 
Heyhellada 

Maden 

Kavurma ' Karanfil 
Köık 
Fesliyen 
Şerhethane 
Küıadiye 

Oefrlrmen 

Ziıo 
iki ytızltı çeşme 
Uzunyol 
Çarı• 
Mezarlık 

Manastır 

Valsami 
Soğukıu yolu 
Mektep 

Ayanikola 

Arsa 
Hane 
Ahıap hane 
Kigir hane 
Odalar 
Ana 

Araa 

" 
Bugün ana 
Ana 

" 
" 
" 
" Bat 

Ahıap hane ve 1851 
Metre ana 

Tamamı 
1/4 
1/5 
Tamamı 

117 
Tamamı 

il 

" 
1/2 
1/3 
Tamamı 

" 
" ,, 
" .. 

No.sı 
13-15 

8 

hammeR kıymeti 

89 
55 

13-15 
16[ Miktar: 116 
metre 75 Sa] 

8 
7 
3 

39 
8 

16 
39 tapu 

6 
31 Hki 

s 
48 

105 T.L 

375 " 
80 " 

100 " 
100 " 
234 .. 

400 
54 

102 
311 
400 

2000 
665 
400 
500 

2500 

24000 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

it 
Birinci kat kagir diğer katlan 4/5 
ah§ap kılık hahçe ve mllştemilAb 

153 Kartal Maltepe Kuru çe9me Tarla arsa halinde 382 metre 50 ıantim 200 
155 Dolapd ı re Tavıantepe Tarla 10371 metre 300 " 
Ytıada ;~dl buçuk pey akçe'erlh i_hale bıdell.eri nakden veye gayrlmtlbadil bonoıi' ~ lldenmelı: Dıere yukarıda evsafı yaıılı rayrimenk:ı. 

ler evvelce utışa çıkarılmıı ve tamdıt te edllm:ı olduz~ halda talip bulunmamıı oldu1darıadan amvali mezküre pazarlıkla 11tılmak Qzere 
17/10/934 tarihine mOıadif Çarıamba rDnllne kadar bır ay mllddatla tekrar Hbfa cı",anlmııbr. 

Talip olanlar müddeti meı:küre zarfında h~~ glln uat dokuıdaa on Jedlye kadar Karakllyde kain eski Kredi Liyone Baaka11 blnaıında 
mlltıtekkil 11tıı komiıyoauaa müracaat adebılırlar.. Bu 1enenin vergisi ve belediye rnıumu va ıair mHraf mllfteriye aittir. 

Mtııayade ıartları Ziraat Bankasının kapısındakı ilin camekanında &1ılıdır. [5791] 
-:-~~--:--==-~_:___:_~~~~~~~--.:-

S e 1 imi yede Fırka Satınalma 1 ısTANBUL BELEDiYESi tLANLARI f 
Komiıyon un danı __ 6 ___ 9 __ 9_3_4_t_a_n-"h_li_C_u_m_h_u_r-iy_e_t_g_a_z_et-e-si_n_d_e_in_t_İ§;,,;a;..r __ ed-e'n 

ı 'Aşağıda cins ve mıktarı yazılı kömürün kapalı zarf uıuliy- Dumlupınar Yatı mektebi İçin alınacak kundura malzemesi 
le ve Bulgurun aleni münakasa suretile ihalesi yapılacaktır. Is· münakasasma ait ilanda yazılı malzeme meyanında mevcut sİ· 
tekliler 14. 10. 934 Pazar günü saat 15 de muvakkat temi. yah vidala 1480 ayak yazılacağı yerde sevhen 480 yazılmak-
ııatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak Selimiyede satın- la keyfiyet tashihen ilan olunur. .(6044) 

" 

alma komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(Arzu edenler Şartnameyi daha evvel komisyonda göre-

bilirler.) (5975) 
lhale tarihi Günü Saat Kilo Cinsi • , 
14. 10. 934 Pazar 15 1,048,000 Lavemarin kömürü 

,, 215,000 Kriple ,, 
10,000 Bulgur. " " 

" .. .. " 
" " 

Çarşı kapıda yeniçeriler caddesinde Sinan paşa medresesi 
kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne 

müracaat etmeli, müzayedeye girmek İçin de 45 liralık teminat 
makbuzu ile teklif mektuplannı 27 - 9 - 934 Per§embe günü 
ıaat on bete kadar Daimi Encümene vermelidirler. (5479) - - - ... 

16,45 te Haydarpaşaya gıden vapurların trcnlerı ıçmelere gıdcrler 

6190 

Nafıa Vekaletinden: 
Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve istasyonları· 

nın her hangi birisinde istif edilmiş bir halde ve b•.m vagoÔ 
olarak muhammen bedeli ( 17 50) lira olan 25 )< 25 25 
eb'adında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla müb35 
yaa edilecektir. Pazarlık 27-9-934 perşembe günü saat 1. 
te Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerıtl 
ticaret odası Vesikası ve (175) liralık muvakkat teminatları· 

nın Merkez muhasebeciliğine yatırdığına dair makbuz veya B~ 
ka mektubu ile aynı giin ve saatte komisyonda bulunma!~~ 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri malzeme Nfu• 
dürlüğünden meccanen alabilirler. (5838) - 62~ 

Ankaraı Jandarma Umum Kuma:O· 
danlığı Satınalma KomisyonundaJI 

Dört yüz elli kilo kılormaiyet kinin komprimesi 29-9-93'f 
cumartesi günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacal<' 
tır. Talipler şeraiti anlamak üzere İstedikleri zaman Jı• 
tanbul' da Gedikpaşada Jandarma muayene heyetine, Anka.;, 
ra'da Komisyonumuza münakasaya iştirak için de me.zkıl 
günün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatlar•· 

(5457) sffe 
Van Gölü Sefain iıletmesi 

. M~~~r~~~ünden~ ·ıc 
· Van gölü Sefam işletme Mudurıyetı ıçın 120 Beygırlie• 

Mazolt yaka~ !>ir fazla pe~van ~ ~e büt~~ .~a.~uri ~~dek ınalf 6 
mesiyle şera1tıne uygun hır d emz motorunun mubayaası O' 

Eylül 934 tarihinden itib~r~n l!'üna~asaya vazedilmi.~ a.1'" 
)up 8 Teşrinevvel 934 tarıhin de ihalesı yapılacaktır. Murı 

~ o Ak li 1 1 l'" d O • d "b k"' ıaya ıştıra e ta p '! an a~1? u~uA u aıres~n e mu .. ar,a!'" titıe 
misyonuna ve malumat ıçın Vılayet Daıre MudurıY~ 
müracatları ilan olunur. (572 6) _..../" 

Nafıa Vekaletinden: 
- Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz Mo~il:. 
yası münakasası kapalı zarf ~sulü ile 25-9-934 tarihi?.~ ın"~,. 
dif sah günü ıaat 15 te Vekalet malzeme müdürlügu rııa cJı• 
mında yapılacaktır. Şartnamelerde hiç bir tadilat yaprlırıj,. 
ğından taliplerin evvelki ilanlarda yazılı vesaikle müracaat@!,, 
rı lazımdır. (5837) _/ 

Umumi Ne1riyatı ııe Yazı it leri Müdürü ETEM iZZET. 


