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Yarın memleketin her bu
cağında dil bayramı kutlula
nacak, özdile bağlı olanlar 
toplanacaklardır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMU'f 

Beynelmilel Selanik pana
yırındaki Türk -paviyonu, di
ğerlerine nazaran em!'ah:iz 
bir rağbet görmektedir. 

FlATI 5 KURUŞTUR. 

&aikan konferansı 
l oplanamıyor 
. llu sene Bel~at'ta toplana~ olan be-1 

1'~ BBikan konferansının içtima ede· 
~f•ceği anlatılmaMadır. Oç sene Bal
"'~ ltonferanslan sıra ile Atina, lstan· 
lııİ ve Bükret'te toplandılar. Geçen se· t• dördüncü konferansın ~elgrat'ta top
"llııası lazımdı. Mamafih Yugoslav 
lıııpıı konferansın Belgrat'ta toplanma· 
~·"" taraftar olmadığından son dakika· 
'.' Selanik'te içtima etmesine karar ve
lUıııitti. Binaenaleyh bu konferansın iç· 
~ etrafındaki zorluklar geçen seneden 
ılaınış demektıi. 

il., >Sene beşinci konferansın Belgt'at'· 
~ toplanması sırası gelince; geçen se· 
'-lıi müıkülat tekrar başgö&terdi. Yu· 
~ılavlar, Batkan misakının geçen §U• 

lt,lta imzası üzerine ar~rk ~alkan kon· 
h "'1slarına ait olan vazifenın Balkan 
""'letieri Mecli!İne intikal ettiğini, ma· 
~ôfih Balkan konferansı teşkilatının de
'1 mutlaka laznnsa, bu teşlrilatm si· 
~•i meselelerle meıg~l .olmama!ım İste· 

•r. Yugoolav heyetınm noktaı nazar!· 
~,töre konferansların en mahzu~lu cı· 
~· akalliyetlerin hukukunu hımaye 

11 
•ne&ile Bulgar heyetini.n. nüm.ayİ§ 

~,,Pıtıalarına meydan vennesıdır. Fılha
~ dört senedenberi toplanan Balkan 
~ .eranslarımn müzakerelerine mevzu 
~ lkıl eden en nazik mesele de bu akal
~~ler mese]e;;idir. 

~ ~onferansın nizamnamesinde esaslı 
~1"1: yapılmasını istilzam eden Yugos-
1.ıı, teklifi bütün alakadarlar tarafından 
... ul edilemeyince diğer meseleler ara· 
~da bu meselenin de müzakeresi için 
~ İtıci konferansın t .. tanbulda toplan• 
ı.ı,''"' teklif ettik. Binaenaleyh eğer bu 
ı. lifirniz kabul edilseydi, Yunanistan'• 
~ sonra Türkiye de bet sene içinde 
bilici bir Baikan konferansına sahne o· 
::<&.k ve Belgrat ile Sofya ilinci defa 
~ak sıralarını atlatmış bulunacaklar
~ llalkan milletlerü arasında anlaşma 
~ kuresine candan bağlı olan Türkiye 
it ll.ı bu daveti memnuniyetle yapmıştır 
~kabul edibeydj, muhterem konferans 
~ . •rına bir defa daha evoahipliği vazi. 
~ ıı..; yapmak İstanbullular için büyük 
' !ereE vesilesi olacaktı. 

ı~!.ıan.afilı Yugoslav heyeti bu oene kon
~ıısa iş·tirak edemeyeceklerini bildir
~ erinden beıinci Balkan konferansı 

, ~larınuyor. Şimdilik tabii resmen bir 
l'°. için toplanamıyacağı bildirilmekle 
~r, konferansın bir defa daha to,,.. 
~'Yacağı da söylenmektedir. Beşinci 
~an konferansının toplanamamasına 
ı,;;{" ,Yugoslavya ile Bulgaristan ara· 
4 a aıkalliyet meselesine ait ihtiJaf.trr. 
~e&in bildiği ıribi de akalliyet mese
l\ , t.ılakedonya meselesidir. Yugoslav· 
~r~• Bulgaristan arasındaki bu eski 
ili 1-:'fın halli ile devamlı bir anlaıma te• 
iiıııı; için ehemmiyetli adım atıldığı biJ. 
ı~ltıektedir. Bu rivayetler ısrarla de
' elıtiği bir zamanda Balkan konfe· 
~ .~ın toplanamaması aykın gibi gö
~ijYor. Filhakika herkesin bildiği gibi, 
~~n konferansları resmi içtimalar de
~ r • Her heyet menıup olduğu nıem. 
\ t •hükumetinin müzaheretine mazhar 
~lda beraber, nihayet bunlar gayri 1 
~i teşekküllerden ibaretti. Balkan 
~ .,.anslan içtimalan, Balkan milletle
\,. "'"'ında barı§ma ve anlaşma hislerini 
~Ye edecek ve Balkan Birliği teşkili
~ ~i hazırlayacaktı. ltiraf etmeli
' lıi birlik teminine doğru hilkurnetler ı 
~ llfrtıdan atılan resmi adnn, gayri res- 1 
~"iekküllerden ibaret olan Balkan 
~ "~ansı tarııfından atılan adımdan 
~ileridir. Geçen şubatta Atıina'da 
~ il devletleri arasında misak inıo:a. 
~ •ıtır. Balkan devletlerinin Konseyi 
t~ "ıı gün Cenevre'de içtima ettiği gibi, 
~ ""•k içtima da Ankara'da yapılacak. 
~ Cerç; Hariciye Nazırlan gibi, alaka
\ deı.letleıin en sırlahiyettar uzuvları 
~~ :"daki bu içtimalarda Balkan ailesi. 
~ qer azası bulunmuyor. Ehemmiyeti 
~ llaJkan devlelıi ~afmdan tamnıın 
~. t::istan hu misaka henüz girmemiş· 
\ı~ , nunla berabet-, bu eıksiklik, mües· 
!ıı~" ·tarafından Bulgaristan'm i§tiraki 
~.edilmeme'5inden ileri gelmemiştir. 
\~ 1

• ıniaak imzalarurken Bulgaristan 
~ ~ edildiği gibi, geçen ıubattan beri 
~~d ı,Jganstan için Balkan misakı 
~ llyrılan yerin açık durduğu daima 
\ı._ edilmiştir. Binaenaleyh bu .Ule 
\~ını tamamlamak Bulgariıtan'm 

~~ .... ~ konferansımn toplanması 'çok 
~ ~ ~. Fakat toplanmaması da res
~~" daha ehemmiyetli ve ıümullü olan 
~ıı .devletleri Konoeyinin mesaisine 
i:li il bir tesir yapamaz. Dört seneden· 
~ ~ alkan Birliği fikri almıt yürümüş· 
~ ~ • her gün daha ziyade kuvvetlenen 
:'il f e!ı:et teklinde ilerlemelttedir. Bal· 
~·~ 011feransının bu sene top)anama-
1~dan çıkaıı netice §odur ki, Balkan 
tlıııı •dasında her mesele halledilmiş ve 
,~:•a.ı. bir şey kalmamı§ değildir. 
'.~I;~~ bunu kimse iddia da etmiyordu. 

111\ b~ tamamlasak bile yapacak işleri
\,~ d 

1!ıııez. Onu canlı halde yaşatmak 
i:"'ıl ~•ıııa çahşmak lazımdır. Fakat ta
:~~ınak ve yaşatmak için çalışmak 
,:!•t~~ınesi, • bir mefkurenin za • 
\' !<>it delalet etmez. Balkan Bfr. 
\'. b, lıuvved; bir mefkuredir. Çünkü 
\"<lıı~ ha.?.gi geçici bir politika kombi-

d.,, degıl, kuvvetini tarihin öğrettiği 
alerden alan bir mefkuredir • 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Parlamentolar konferansının açılış toplanmasından intibalar: Kazım P~a Hazretleri nutkunu okuyor, Fransız murahhası, umumi katip, 
Macar heyeti reisi, Romen heyeti reisi nutuklarını söyliyorlar 

Parl3.mentolar konferansı dün açıldı j Belediye intihabı 
G · · H · M ı· · · · t f d Halktan kim en çok reyi 
azı z. nın ec ıs reısımız ara ın an labilirse k k 

bildirilen selamları alkışlarla karşılandı M-aıh k t • 
0 tı a~anıt ah~ta d"ld" 

u a a aza namze erı e es ı e ı ı 

Dün bir çok murahhaslat nutuklar söylediler ve Türkiye kadınların dördü yedek kalacak 
hakkında teveccüh kar kelimeler kullandılar Jatanbu~un mülh:ık ka-

Gece Dolmabahçede murahhaslara bir kabul re11mi yapıldı 
Beynelmilel parlamen• 

tolar konferansı dün O· 

at J ,30 da Büyük Mil
let Meclisi Reisi Kazım 

Paşa Hazretlerinin bir 
nutku ile açıldı. 
, Saat 15 ten itibaren 
murahhaolar yerlerini İş • 

gale başladılar. Büfede 
ve salonlarda grup grup 
konutmakta olap murah • 
hHlar, sarayın muhtelif 
kısımlarını gezdikten son· 
ı·a salona girüyorlardı. 

Murahhaslar ara11nda l<a· 
dınların miktarı göze çar· 

pacak derecede fazla idi. 

; if ,.,. ' 

Saat 15 buçukta sa ~ 

!onda iki yÜz kadar mu-
Parlamentolar konferansı umumi içtima halinde Kozun Paşa 

Hazretlerinin nutkunu dinlerken 
rahbas toplanmıştı. Sa.mine tahsis edi • ı muvaffakıyetler temenni ederek kürsÜ· ı nen ,nuıtuklar İngilizceye ve ingilizce söy 
len mahalde meb'uslamnız ile murah • den ıinınittir. .Jenenler de fransızcaya tercüme edilmek-
hasların refikaları hanımlar, davetliler Konferansta resmi lisan, fransızca, al· tedir. Bu sebeple Klizmı Paşanın nutku 
arasında meb'uslardan bir çıık zevat bu· manca ve ingıilizcedir. Fransızca söyle • (Devamı 6 mcı sahifede) 
lunuyonlu. -=========~========================"'====================-= 

Saat on bet buçuğu bet geçe, umumi V , .ç. t 00 l i kla 
bir hareket oldu. Bütün ağızlar suştu, AOnJ erans a soy enen nu u T 

Romanya m.r:rrahhaııı nutkunu irat 
ediyor 

nazarlar bir noktada toplandı. BüyÜk 
Millet Meclisi reiü Kazım Pata .riyaset 
kürsüsünü İ§gal etti. Kazım Paıa alıkıı
lara reverans ile mllkabele edereık açı§ 
nutkunu framızca olarak okumağa bat
ladı. 

Kiizrm Paşa Hıuretleri nutkunda 30 
uncu beynelmilel parlamentolar lronfe • 
r~.nsını açmakla çok mes'ut olduğunu 
soyleyere!k, Türlciyenin sulh siyasetin • 
den ba~setti ve: "Siyasetimiz yurtta 
:rı!" cihanda sulhtur,. dedi ve bu sözler 

ılandı. Sözünü bicıirmezden evvel· 
".B~~ reisimiz Gazi Hazretlerü namı~a 
::; selômtamağa memurum,. cümlesini 

affuz ederken bir alkı• tufanı 1..---uı 
ve bü··"'- · · • _...,,... ' 
~""' rets t•ddetle alkışlanmıştır. 
· ını Paıa, konferansa mesai.önde 

I 

Gazi Hz.ne alkışlar arasın
da tazim telgrafı çekildi 

''Laik ve demokrat Türkiye cumhuriyetinin si
yasi umdesi, yurtta sulh cihanda sulhtur,, 

KAZIM PŞ. HZ. NİN NUTKU 
lSTANBU[, 24 (A.A.)' - Parla· 

mentolar kQDseyi namına söz söyliyen 
Romanya meclisi reisi ve konsey ikin
ci reisi M. Saveano konferansta topla• 
nan bütün heyeti murahhasaların hür
met ve tazim hislerini Türkiye Reisi
eumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazret· 
)erine iblağ için bir telgraf keşidesini 
teklif etıni, ve bizzat okuduğu atideki 
telgrıi.f büyük alkışlar arasında müt
tefikan tasvip ve kabul olunmuştur. 

Gaz;i Mustafa Kemal Hazretlerine 
Ankara 

lstanbulda toplanan 22 parlamento· 
nun murahhasları, Türk milletinin gös 
terdiii unutulmaz hüsnü kabulden do• 
layı .zati devletlerine teıekkürlerini ib
lağ ederek ıahsi saadetleri ve Türk iye 
cumhuriyetinin taalisi hakkında ki, ha 
raretli ve hürmetkar temennilerini ar
:ıederler. 

Beynelmilel parlamentolar konseyi re• 
İsi ve lsveç maarif naz;ın Engaetg 
Konsey ikinci reisi ve Romanya mebu· 
•an meclisi reisi Saveano 

Kazım Pf. Hz. nin nutku 
Kazım Pafll Hazretlerinin konferan

ıı açarken söyledikleri nutuk fudur: 

Kazım Paşa nutuklan dinliyor 

Hannnlar, Efendiler; 
Otuzuncu parlamentolar birliği k$· 

feransını meserret duygulan içinde aç• 
makla bahtiyarım. Burada toplanan o

.(Devamı S inci sahifede) 

Konferans salon.una giren mu'rahhaslar dünyanın muhtelif milleti er bayrakları ile süsleniş& 

zalarına aıt Umumı Mec-
lis aza namzetlerinin lis
tesi yarın veya öbürgün 
ilan edilecektir. Mülhak 
kazalar aza namzetleri lis· 
tesi yedeklerle beraber 
(14) tür. Duyduğumuza 
göre, mülhak kazaların 
aza listesinde epeyce de
ğişiklik vardır. Bu 14 ki
şilik liste üzerinde, iki i
sim müstesna, diğer eS:lri 
isimlerin kamilen değiıe
ceği ıöylenmekıedir. 

Yeni namzetlerden: Reşat Yılmaz, ,:,.adrettin 
Enver, Fuat Reşat B.ler 

Cumhuriyet Halk Fırkası vilayet ldare 1 
heyeti reisi Antalya Meb'usu Dr. Cemal 
Bey dün, bütün gün mülhak kazaların 
vaziy_eti ile meşgul olmuştur. Yalova • 
dan başka diğer mülhak kazaların nam 
zetleri kfunilen te&bit edilmittir, 

Neşredilen liste halk ara'sında birçok 
mütalealara yol asmaktadır. Merak edi
len noktalar, ·lrimlerin asli, .kimlerin ye • 
dek aza olabilecejidir. Bunu, halkın ve
receği rey miktarı gösterecektir. 

Dün, Beyoğlunda akalliyet ve ecnebi 

dil ile çlkan gazetelerin neşriyat müdür• 
!eri fırıka wmyet merkezine davet edile
rek kendilerine, belediye intihabatı fa· 
aliyeti etrafında bazı izahat verilmiştir. 
Kartı gazetelerinin bu memleket işile 
daha ziyade ve lüzumu kadar me11ul ol. 
malan arzu edilmiş tir • 

Şehir Meclisi azalannm namzet liste
sinde mevcut (8) kadın isminden dördü 
yenidir. Y aprlan tahminlerde, intihapta 
daha ziyade yeni namzetler kazanabile
cektir. 

M. Maksimosun beyanatı 
Türkiyenin sulh eserinin inkişafına 

hadim olacağı şüphesizdir 
Yunan hariciye nazırı Türkiyenin Milletler ce· 

miyetindeki mühim m«" vkiine işaret ediyor 
ATlNA, 24 (A.A.) - M. Maksimos' 

un Cenevreden avdetinde matbuata 
verdiği beyanatın Türkiyeyi alakadar 
eden kı111111 tam metin olarak &§ağıda· 
dır: 

"Cenevre seyahatimin, Türkiyenin 
milletler cemiyeti konseyi intiha hına 
hadim olduğundan dolayı bahtiyarmL 
Kom§U ve dost memleketin beynelmi
lel siyasetteki ehemmiyeti ve Türkiye. 
nin harici siyaaetini idare ebnekte o
lan Tevfik Rii§tü Beyin mümtaz ıahsi· 
yeti bu intihap için ona itiraz kabul et 
mez ıurette hak vennektedir. Bilhao
aa son seneler zarfında sulhu tesis ve 
tahkim için sarfettiği faaliyet nazan 
itibare almmca, Türkiyenin bu eoerin 
ati inkişafına muhtelif suretlerle ha
dim ~lacağı §Üphesizdir. Türkiyenin 
dostu sıfatiyle bu memleketin bu İnti· 
habaıtan dolayı hissettiği memnuniye
te i§tirak ederiz. Bu intihap bizim için 
de hususi bir mana iktisap etmektedir. 

M. Maksimos 

Dil bayramı --
Bize bu kadar sıkı bir surette bağlı 
bulunan ve orada Balkan ve §ark me· 
ıelelerini herkesten daha iyi takip ede l 
cek olan hir memleketin milletler ce- 1 
miyetine İştiraki, milletler cemiyetinin 
beynelmilel hayatın bu mıntakasına ta 
alluk eden menfaatlerle iıtigaldeki 
ihtimamı takviye edeceği muhakkak· 
tır. Türkiyeye malıim olduğu üzere bu 
hususta hususi bir maddeyi ihtiva eden 

Yarın memleketin 
her buca

ğında kutlulanacak son eylül misakiyle birle§!lli§ olan Yu
nanistan bundan böyle, ahval icabetti• 
ği zamanlarda, menfaatlerinin konsey 
huzuruna hararetle müdafaa edilece· 
ğinden emin olacaktır. ._ 

Cenevrede, Balkan antantı arkadaş· 
larmıla, gelecek Ankara içtinıaının 
proğramım da tesbit ettik. Ruznamede 
§U meseleler vardır: 

1 - iktisadi meseleler, 
2 - Münakalat, 

- 3 - Turizm, · 
4 - Balkan milletleri arasında mad 

di ve harsi her türlü temaslann takvİ· 
ye si, 

5 - Balkan antantının çalı§!lla u
sullerini daha tafsilatlı bir surette ta· 
yin eden nizam.namesinin tanzimi, 

Keza Balkan memleketlerinin hu· 
/,Devamı 6 mcı sahifede) 

Yarın memleketin her bucağında dil 
bayramı kutlulanacaktır. Öz Türk dili 

"avaşının bu sayılı 

ününde Türkiyede 
ıkan bütün gazele· 
!r, &ahifalarını Öz 
ilimjzle yazı1mı~ .ya 
rlara verecekler, 
•dyoda Türk dili 
>miyeti başkanı Er
" ncan mebusu Saf
·t B. tarafından sa .. 

20,30 da öz türk
? konferans verile
>k ve girişilen sa· 
aşın tutumu anlatı· 

lacaktır. Öz dile 
bağlı olanlar da ara

larında toplantılar yapacaklardır. 
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İttihat ve 
\HARİCi HABERLER 

Milletler cemiyetinde Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfu%1/ur. 
BIRAKTIGI VESiKALARA GORf.) 

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

Abdülhamit istibdadını yıkmak 
için Ermeniler de 

İttihat çenberi içine alındılar 
Teraki ve ittihat Cemiyetinin 

.\1anastır Şube,i de kongre için çok 
çalışını' ve Makedonyadaki Ulah· 
ların kongreye muıahahs gönder
melerini temine muvaffak olmuştu. 
Cemiyetin Selanikle birleştiği za • 
mandan beri büyük bir faaliyet 
gösteren Manastır Şubesinin ara • 
dan sekiz on ay geçtikten sonra. 
nelere muvaffak olacağı tabii o za
man kestirilemezdi. 

Paristeki Terakki ve ittihat ce
miyeti kongre bittikten sonra 'ube
bclerine mesai arkadaşlaıma gön
d::?rdiği tamimlerde Ermenilerle 
mi:şterek hareket edilmesini ma· 
zur göstermek için diyordu ki: 

"Biz maksadımızın husulünü si
lih ile, ölüm ile, kan ile tacil etmek 
isteyoruz. Memleketimizin teka
mülünü ve dimaği inkifafım bekle
mek yakın olan muhataralara kar
şı vatanı te ketmek demektir. Şim
diye kadar çalı tanlar inkılap taı ihi
ni ya tetkik etmemi• veya ihtilal 
düsturlarını tatbik için nefislerin
de kuvvet bulmamıt Türklerden 
mürekkepti. Biz, mazinin bu eski 
hata yarasını kapatmağa uğraşıyo
ruz. Neşriyattan ziyade teşkilata 
ehemmiyet veriyoruz. Te,kilat, i~
te azizim bizi kurtaracak kuvvet! 
Vatanın devası silah ve baruttur. 
Muhtelif milletlerin içtimai ihtilal
le ıi tetkik edilirse netice hep bu
dur, hep ölümdür, hep kandır. E
m"n olunuz bugün ceıniyetimizin 
teşkilatı pek vasidir. Bugün Ma
kedonyada kuvvetli, hem de pek 
kuvvetli bir cemiyetimiz olduğu gi
bi Anadolu, bahusus Enurum, Bit
lis, Van ve Trabzon cihetlerinde 
gene o kadar kuvvetli tubelerimiz 
vardır. Hatıa cemiyetimiz, ileride 
anla,ıla~aktır, takdise şayan fedai
ler de verdi. 

Otuz bir senedenben en deni Ya.
sıtala . la sevgili vatanımızı bir zin
dan haline getiren Abdiilhamit hü
kumetinin hainane ve hakimane 
kuvvetini inkıli.bı bir bozı;unluğa 
sürüklemek için vatanperverane bir 
azimle hürriyet uğuruna müsaraa 
meydanına atılan muhtelif fırkala
rın şimdiye kadar bazı ehemmiyet. 
siz ve nazari sebeplerden dolayı 
ayrı ayrı çalı~maları gayeye vusulü 
geciktirmekten başka bir netice ver 
mediği uzun bir mesai devrinin 
tecrübelerile anl~ıldı. Abdülha
mit qükumeti, fırkaların bu i.di ih
tılilflarından istifade ederek zalim 
kuvvetini o kdar tiddetle tesis ve 
ikmal eyledi ki bugün bu sağlam 
i,tipclat binasını yıkmak büyük, 
he mdc pek büyük bir fedakarlık 
sayinin vücuduna bağlıdır. 

işte bu noktai nazardan hariçte 
vatanın selametine çalışan islim 
fıtkalarile birle.erek bin ittihat kuv 
veti tesis ettik. Bundan baska lü
zumsuz bahanelerle kan dÖken ve 
ikide bir de milletin istiklal bayatı 
için pek muzır olan ecnebi müda
halelerini davet eden Ermeniler de 
bu ittihat çenberi içine alındı. Er
menilerin en büyük ihtilal fırkası 
olan Drofaklar bu zalimane idareyi 
yıkmak için bizimle birleıtiler. An
cak bu ittihat yalnız fili7ata mün
hası;ı olup her fırka gene edı:i pro
gramında müstakilen hareket ede
-::ektir. Bunun memleketimiz için 
iki faydası vardır. Birincisi lüzunı. 
suz ve kan döken ve ecnebi müda
halelerini celbeden fırkaların mu
zır hareketlerine set çekmek, ikin· 
cisi de müşterek menfaatlere malik 
olan hıristiyan unsurların kuvve
~nden istifaJe etmektir. ittihadın 
hududu Abdülhamit idaresinin yı
kılma.sile mebusan meclisinin açıl· 
masına kadar devam edecektir. 

Ondan sonra her fırka kendi pro
gramının tatbikinde serbest kala
caktı. Biz bir kere hükilmeti yıhp 
m~b~sa!1 ~ecliıini açtıktan sonra 
mıllı. hakım kuvvetimiz aa)'J'Sinde 
ne bır avuç Ermeniden, ne de hat
ta Abdülhamit hükumetini tehdit e
den Avrupa. hükümetlerinden kor
kumuz kalmayacağı tabiidir. 

Artık ~ube muamelatının tevsii 
azasının tezyidi vataneprveran~ 
himmetlerinizden beklenir. T ecriı
helerimize nazaran tunu söylemek 
isteriz ki Osmanlı ordusunun genç 
zabitleri bu gibi işlerde en kabili
yetlidirler. Onları elde etmek en 
faydalı bir usuldür. Bulunduğunuz 
mevki buna müsait olduğundan gay 
retinizin en büyük kısmını buna -
haıretmeniz temenni olunur. Hacı 
Niyazi efendi "sayei adalet vayei 

Hamidi., de yüzb~ı olmakla zan
nederiz ki eski namusunu kaybet
memittir. Ker :lisini tanıyan arka· 
d~ı Hüsrev Sw.mi efendi bu itikat
tadııı.., 

Ermenilerle aktedilen itilafa da 
ir Türkiye dahilinde bulunan ,u
belere hep bu meelde mektuplar 
yazllarak keyfiyet bildiriliyordu. 
Yalnız Kafkasya tubesine yazılan 
mektubun tekli, oradaki lslamlarla 
Ermenilerin arası çok açık oldu
ğundan dolayı b~ka idi. O mektup
ta deniliyordu ki: 

"Ermeniler hakkında yazdığınız 
malümat bizi müstefit etti. Erme
nilerin fU son zamanlarda vaziyet
leri fenadır. Ne Iranda, ne Türkiye 
de, ne de Rusyada ümitleri kaldı. 
Bizimle mÜftereken çalışmaktan 
batka onlar için necat çaresi yok
tur. Zannederiz ki memleketi kana 
boyamaktan kendilerinin zarar 
gördüklerini anladılar. Bizi bu 
defa Ermenilerle bitı ittifak akdet. 
tik. Bu ittifak yalnız timdiki ida
reyi yıkmak içindir. Bu idareyi yı
kıp meclisi mebusam açtıktan son· 
ra bizim ne Ermeniden, ne Bulgar
dan, hatta Rustan korkumuz olabi
lir. 

Ermenilerle ittifak ettiğimizi gö
rerek bizim durendifliğimizden, 
vatanperverliğimizden elbette fÜp· 
he etmezsiniz. Memleketimizin me
nafii bunu icap eti.~yor. Memleketi
mizdeki muhtelif milletler arasrn
da.lci kavga sevgili vatanımızı düt
mao ayakları altında bırakmak
tan b~ka bir feye yaramıyor, biz 
kardetlerinizden ibret alınız, inti
kamı bir tarafa bırakınız, a.sd ha
kiki düfmanın müstebit hükumet 
olduğunu unutmayınız. 

Biz Drofak komitesile ittifak et
tiğimizden Ermenilerin size fena
ltk etmesine "ittifak mini olabilir. 
Onlar size bir fenalıkta bulunut"
laraa bize bildiriniz. Biz o fenaldc
lann önünü alarak kan dökülmek
siz.in sizi muhafaza etmek isteriz. 
iyi biliniz ki lüzumsuz kan dök
mek asla caiz değildir. Ermenile
rin ıilahlanması cidden doğru ise 
nerelerde ve ne makaatla olduğunu 
süratle bize bildiriniz ki biran ev
vel önünü almağa gayret edelim. 
Bu ittifaka dair vesair huıuaata a
it meselelerde ne biliyorsanız bize 
zamanile bildirmenizi rica ederiz . ., 

Kafkuyadaki 'ubelere gönderi
len bu tarzdaki mektuplardan bi. 
riıine gelen cevapta deniliyordu 
ki: 

"Ermenilerle yaptı;;ınız ittihat
tan dolayı son derece mesrur olduk. 
Omtt ederiz ki, bu ittihat sayesinde 
Türkiyede bir çok i•ler görülür. 
Buradaki Ermenilerin ittihada mu
gayir hareketlerini yazmak bi.ı:ce 
vazifedir • ., -

Terakki ve ittihat cemiyeti tara
frndan vaki olan bir teklif üzerine 
kongre lran parlamentosu riyase
tine de bir beyenname göndererek 
demifti ki: 

-Bitmedi-

Maden felaketi 
102 kişinin kurtarılması 

için ümit kalmadı 
LONDRA, 24.A.A. -Greıford maden 

ocaiında gömülü kalan 102 ameleyi kur
tarmak ümidi kalmamııtır. 
Bi~ok çöküntü ve infilak yüzünden, 

kurtarma ameJ;yatı durınuıtur. 

VREKSHAM, 24. A.A. - Kurtarma 
k?l!arı, Gresford maden ocağının içinde, 
bala kapalı duran 102 ameleyi kurtıua
bilmek üzere, geceli gündilzlü, durup din 
lcnmeden uğraşmıılardır. Buna rağmen 
bir tek ceset bile çıkarılamamıtlır. Yan
gın, timdi söndürülmüttür. Madenler 
müfettifi Sir V alker, dün, ocağa bizzat 
inmit ve faciayi daha geniı surette tet
kik etmiıtir. 

İngiliz hava müsteşarının 
Avusturalya seyahati 

MALTA, 23. A.A. - lngiliz bava 
müsteıarı Sir Filip Saıun'u taııyan de· 
niz tayyaresi dün buraya geldi. Yarın, 
Abukir, Hindistan ve Singapur'a müte• 
"eccihcn yola çıkacaktır. 

LONDRA, 24.A.A. - Deyli Meyi 
gazete!i, Avusturya meselesinde ittihaz 
et_mıt olduğ~ hattı hareketten dolayi hü
kumet. tehrık etmektedir. Bu eazete di
yor ki : 

.., '" lnr.i_1leret kendiıinin tam bitaraflı
gınc lt._ıtun etmek ma.kıadile bili inkita 
hava kuvntlerini artırmaya devam et
mek mt:cburiyetindedir.,, 

• . .......... ,__ __ ismet Pş .. Hz. dün oğlunu bizzat 
Şimdiye kadar ne işler görüldü? Bun

dan sonra neler tetkik edilecek? 
Orta mektebe kaydettirdi 

'ANKARA, 24 (Telefonla) - ismet Paşa refakatinde Vali ve Be
lediye reisi Nevzat Bey olduğu halde oğlu Ömer Beyi bugün bizzat 
Ankara orta mektebine götürerek kaydettirmiştir. Kayıt muameleıi 
bittikten sonra mektep müdürü Necati Bey, mektep hakkında Başve· 
kile izahat vermiştir. Başvekil Paşa mektebin her tarafını gezmiştir. 

CENEVRE, 24.A.A. - Havas ajan
sı tnUıh;\binnden : 

M. Bartu'nun Cenevreye dönüşü, mü
him diplomatik müzakerelerin yenilen
mesini bai.-i olmuı ve bu ıuretle akvam 
cemiyeti umumi heyetinin ıon ıafhaıı-

mukadderatı ve komıularile münasebatı 
il> alakadar devletlerin gayretlerinde de
vamlarını gösterir. 

nı ilÇmıştn-. • 
Heyet, bugün üçüncü haftasına gır

m•ktedir fe perıembe günü dağılması ih· 
tİtual dahilindedir. 

Halihazırda, görülen işlerin şu suretle 
hülaaası roiimkündür : 

Biri, h\\kuki ve esasi meselelerle, di .. 
ğeri iktisadi, mali ve teknik itlerle meı
gul oı-ı iki komisyon işini biLirmiıtir. 

Dôı·düncü, bütçe komıyonu, büyük 
mütkülit ile karıılaımadığı için, beteri 
ve içtimai meselelere bakan befinci ko
misyonla beraber, salıya kadar işini bi
tirecektir. 

Malüm o1 duğu veçhile, silahlan bı
rakma konferansına rekabet etr. "!mit 
olrnak iç.in, iiçüncü komisyon, bu defa 
tor.tanmaını,tır. 

Bunun ..,bebini izah kolaydır. Zira, 
bugıiı tin en mühim meselelm, heyeti 
umunıiyenin değil de ya konseyin, ya· 
but ki doğrudan doğruya Avrupa kabi· 
nelerinin selahiyeti dahilindedjr. 

Konsey, bu sebepten dolayidir ki, sa· 
lrya içtima davet olunmuıtur. 

Bu içtima münferi~ olmıaycaktır. Zi· 
ra konseyin, alman kararlan icra ıaha&ı· 
na koymak ve muhtelif ıubelere tevzi et· 
ır.ek üzere, umumi heyet dağıldıktan son
ra bir kere daha toplanması taamül ik
tizaaıdır. 

Konseyin salı günkü içtimada Sar 
meıelesini mevzuubahıetme.k ihtimali 
vardrr. 

Kabinenin müttefikan tasvibini baiz 
bulunan M. Bartu ııerek Tuna havzaoı 
\'e eerek şarkta mütekabil müzaheret 
misakı meselelerinde ink.itaa uğrayan gÖ· 
ruşmelere devam selahiyetine maliktir. 

Avusturya hariciye nazmmn da Ce
ne:vreye dönmüı olmaıı, Avuıturyanrn 

SeUinik panayırında 

Türk pavyonunun 
Gördüğü rağbet 

Hiç bir pavyon bu kadar 
alaka ile karşılanmadı 
SELANIK, 24 (A. A.) - Bu sene 

büyük raibet cören ve yeni ecnebi devle .. 
tin de iıtirakini temin eden Selanik bey
nelmilel panayrrındaloi Türk pavyonu 
emsalsiz alaka uyandırmııtır. 

Dünkü tehacüm o derece müthit ol· 
muıtur ki, bir jandarma. müfreze•i inti
zamı muhafaza i9n müdahaleye mecbur 
kalmıt ve pavyon dahilinde bayılanlar ol 
muttur. Bati<& pavyonlarda bu derece 
izdiham görülmemiıtir. N ümunelerimiz 
mahdut ise de, yeni Türkiyenhı terakki· 
yabnı ifade etmek itibarile nmumi tak
diri celbetmektedir. Yunamstamn her 
tarafından ve hariçten, bilhassa Yuııos• 
lavyadan muttıwl ziyaretçi gelmektedir. 

Cumartesi günü lsveç Veliatı gelecek· 
tir. Pa<ar eünü kapanacaktır. 

Silah ticareti 
-o-

Bu işle devletlerin meş
gul olmaıı isteniyor 

V AŞINGTON, 24 (A. A.) - Silih ti
careti hakkında tetkikat icrasına memur 
komisyon izası silahların bükümetler ta
rafından imal edilmesi veyahut olmazsa 
bu hususun bükümet tarafından mutlak 
bir inhisara tibi tutulması lüzumuna 
kani olmaktadırlar. Fakat, bu iza aynı 
zamanda diğer milletlerle sda surette 
teıriki mesai edilmesi lüzumuna ela kani 
bulunuyorlar. Çünkü akıi takdirde Ame
rikan silib imalWl>anelerinin menafii ec
nebi fabrikalannm lehine olarak feda e
dilmiı olacak ve bundan eihan sulhü 
lı.at'iyyen müstefit olmryacalı.br. 
VAŞiNGTON, 24 (A. A.) - Silih 

ve cephane ticarcıtini tetkike msnur, a
yan komisyonu, huzurunda vukubulan 
ve birçok yüka maluım salıiplerinin 
bazı "kanuılık,, itlerde dalıliıü gösteren 
beyanat hakkında ,ecnebi d.,.,,let sefaret
lerine çok mufassal malıimat vereceğini 
bildirmittir. 

Komiıyon, buna dair Çin Hükümetin
den henüz bir talep kat-tısında bulunma· 
dığını ve fakat istenirae mufassal malu· 
matın kendisine de vmleceğini ilave et
mektedir. 

Fransa - Almanya atle
tizm müsabakaları 

MAGDEBURG, 24.A.A. - Fransa • 
Almanya atletizm maçları dün yapılınıı· 
tır. Almanlar, 100 metro, sırıkla atlama, 
800 metre, cirit atma, 200 metre, uzun 
atlama, 400 metre, giille atma, yüksek at. 
lama, 110 metre manialı ve 4 x 100 bay. 
rak yarıtını kazannuılardır. 

Fransız Nomıand 1500 metroyu, disk 
atmayı, Le Fevr'de 5.000 metre kazan. 
rnı,Iardır. 

Umumi netice: Almanya 95, Fransa 
55 puvan. 

Bir gemi alabora oldu 
POONA, (Hincliıtan), 24. A.A. -

B.ombay civarında Kriına nehri üzerinde 
hır nakliye eemisi alabora olmuttur. 
200 kadar boğulan vardır. 

Şark misakına gelince, Almanyarun ret 
cevabından asla ıevkleri kırılmıyan ta
raftarları, bu hususta daha büyük gay
retler ıarfedeccklerdir. 

Selahiyetlar Polonya mahafili, Alınan 
yanın cevabi muhtırasında M. Bek ile 
arkadaılarının malüm espabı mucibenin 
serdedildiğini söylemektedirler. 

Bu muhtıra belki de tenkit mahiyetin
de olacakbr. Fakat mutasavver misa· 
km partrerleri tarafından derin bir a
laka ile beklenmektedir. 

Sarre muelesi 
CENEVRE, ;M. A.A. - M. Bartu 

bu oabab, Sar reyiamı meıelesi ve Tu· 
na hRvza11 iktisadi teıkilitına dair cere
yan c! ınekte olan mükalemeler hakkında 
Baron Aloisi ile gÖrüfIDÜttür. 

Kaymakamlar arasında değişiklik. 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Orhangazi kaymakamlığına eıkı 

Söğüt kaymakamı Nazım, Göl pazarı kaymakamlığına eski kaymakanı· 
lardan Muıtafa Asım, Derik kaymakamlığına Tosya kaymakamı Adil, 
Tosyaya Göre kaymakamı Şemsettin, Artvin kaymakamlığına Salihli 
kaymakamı Kerim, Pazar kaymakamlığına Andrin kaymakamı Şakir, 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

• • 
iktisat Vekili lzmire gidigor 

'ANKARA, 24 (Telefonla) - iktisat Vekili Celôl Bey yarın öğle 
trenile lzmire hareket edecektir. 

Maarif Vekili seyahata çıkıyor 
Macaristanın vaziyeti 

r ı\RIS, 24.A.A. - Tan gazetesi : 
" M&tcaristan ve orta Avrupa" baılığı 
altında, l\.1acaristanın komşularile olan 
ınünasebeUerini tahlil eden bir makale 
neşretmiştir. Bn makale şöyle bitiyor: 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Maarif Vekili Abidin Bey bu yakıtt
larda lstanbuldan başlamak üzere memleketin muhtelif yerlerinde bir 
teftiş seyahatine çıkacaktır. .,.ı 

Buğdayı koruma resmi kanunu 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Buğdayı lıoruma resmi kanununllft 

şimdiye kadar olan tatbikatı resmin cibayet tarzını değiştirmek liizıJ: 
munu göstermiştir. Resmin elek üzerinden alınmasına karar verilmesı 
muhtemeldir. 

-- ıt .. lya • Macariıtan itJifı, ltalya 
ile Almanya arasındaki yakmlatma ara
~ındn ve ltalyan diplomasinin, ahitle
rin tadiline mütemayil olduğu sırada ak
tedilmiştir. Son Avusturya hadiseleri 
üzerine ltalya .. Alm8nya arasında hasıl 
olan gerginlik bu siyaseti tamamile mab· 
vetmiştir. Belki, günün birinde, Maca
rİ5lan, kendisine gerek ıiyaıi ve gerek 
ikli.adi sahada ıimdiye kadar mühim 
faydalar temin eden ltalya ile, ahnlin 
ilcaatile Macaristanı Tuna Avrupas1n .. 
da Alman he~em.onyasının ikinci derece
de bir vaııtaıl derekeıine indirecek o
lan Almanya arasında muhayyer kala
caktır. 

Ankarada 40 bin vatandaş belediye 
intihabatına iştirak edecektir 

Tan gazeteıi, Macaris~ anın menfaatı, 
orta Avrupanın kalkınmasına yardon et
mek olduğunu beyan suretile makaleye 
lıitam vermektedir .. 

Budist kongresi 

Londrada Budist 
Murahhasları 
Toplandı 
Almanya Budist dinini 

kabule amade mi? 
LONDRA, 24 (A. A.) - Havas A • 

jansı bildiriyor: 
Bütün memleketlenlen gelen 60 mu· 

rahhas, Londra11m kalabalık mahallelerin 
den biri olan Kamdentavn (Camden 
town) dairi Budist merkezinde toplan • 
mıılardır. Avrupanm Yeırane Buda pa. 
zan ve Buda dinine dönmüı bir Alman 
olan Taoahun'un huzuru ile toplanmıı 
bulunan kongre Avrupanın bu dine dön
dürÜhneıi çarekrini tetkik eylemiştir. 
Bu içtima Avrupanın ilk Buda konfe -
ransıdır. Murahhaslardan her biri muh
telif memleketlerde Buda dini hareketle
rindeki terakki veya tedenni hakkında 
izahat vermiştir. Murahhasların her biri 
asambleye Tocbun tarafından ta.kelim 
edilmiş.lira Üzerine safran renginde bir 
kumaı örbnüş ve başını ustura ile traı 
ebnit olan Taochun her murahhasın 
nutkunu tam hareketsiz bir halde dinli
yordu. Sıra kendisine gelince, dün ve j. 
tikadın öldüğünden ve bunun yerini bil
ginin iıgal ettiğinden bahsetm.iıtir .• 

Nutkunun son cümlesi ıu olmauştur: 
Bugünün insanları inamnak değil, blI • 
mek istiyorlar. 

Hitlerci murahhas Giclo Auster ( Gui
do Auster) in ıu benatı konferansta he
yecanuyandD"lllltbr: 

"Genç Almanya Buda meddcini kal>u
le amadedir. Hıristiyanlık Almanyanııı 
kalbini hiç bir zaman tamamen kazan • 
mamıttır. l oa'run tavoiye ettiii tezelzül 
kadar hiç bir ıey Ahnan yradılııına mu
halif deiildir., • 

Bir fırtına 
Lankaşayir'in şimal sa

hillerini tahrip etti 
LONDRA, 24 (A. A.) - 1927 se • 

nesindenberi misli görülmenüı, çok fid· 
<!etli bir fırtına, dün gece Lanl<aıayir 
sahillerinde, balıkçı gemilerile yatlara 
pek büyük zararlar venniftir. Yatının 
içinde ·ken fıl'lınay atuhılan bir adam, 
karaya çıkacağı esnada ölmüş, diğer bi
ri de ağırca yaralanmıştı~. 

Sahil, gemi enkazile doludur. Bazı yer 
!erde, evlerin alt katlarını ıu basımıtır. 

Lindberg'ten alınan 
fidyeyi necat 

NEVYORK, 24. A.A. - Hauptman, 
Llndbergİn çocuğunü kaçmlmasında her 
hangi bir iıtiraki olduğunu inkar etmek
te musirdir. Likin, yazı mütehassıolan, 
Lindberge gönderilen ı4 mektubun da 
maznunun elinden çıktığını tesbit etmİt· 
!erdir. ı 

Eskrim oampiyon·u öldü 
P ARiS, 24. A.A. - Meıhur eıkirm 

ıampiyonu Lüsiyen Goden dün, Fuc'eten 
ölmüıtür. Goden, hiç ıüphesiz, dünyanın 
en eyi eskrimcisiydi. 1928 senesinde, 
Amsterdamda, hem meç, hem de kılıç 
o!impiyat p.mpiyonluiunu kauRmıab .. 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Belediye İntihabatı için yoklama 
defterleri bu sabah asıldı. Ankara Belediye Meclisi azalığı için fırka 
teşkilatınca yapılacak yoklama ;)irinci teşrinin birinci gününde olacak
tır. Fırka namzetleri ayın ucunda ilan edilecektir. AnkaraJa muvakka· 
ten bulunan amele hariç 85 bin nüfusu bulunduğu ve intihap etmek "~ 
edilmek hakkını haiz 40 bin vatand C1f olduğu anı'Jşılmıştır. Bu delakı 
İntihapta 3 hanım namzet gösterileceği zannedilmektedir. _....,.ı 

Ereğlide yapılacak mensucat 
fabrikası 

EREY ll, 24 ( A.A.) - Sümm er bank tarafından EreyliJe yapda: 
cak ince mensucat labrikcuı için 15 5.214 metre murabbaı miktanndakı 
arazinin mezkur banka namına iş bankası Konya ıube•i müdürü tara· 
fından istimlak muameleıi yapılarak tapu ifleri intaç ve ikmal olun
muftur. ~ı 

Umumi müfettişi Hilmi B. Bit/iste 
BiTLiS, 24 ( A.A.) - Şimcli şehrimize gelen birinci umumi müfe1ti' 

Hilmi Bey, sabah belediyeye gelerek salonda halkımızla yaptıkları 
hasbihalde, Cumhuriyet hükumetinin b41ardığı ve baf'lrmakta olduğu 
islerden ve bilhaua muhitimizi alakadar edenleri hakkında izahatta 
bulunmuş ve Bitlislilerin muhabbet ve samimiyet dolu tezahürleri ile 
tefyi eJilmiplerclir. ,_., 

Türk sanayi heyeti Leningratta 
LENINGRAT, 24 ( A.A.) - Türkiye sefiri Vasıf Beyle Sümme~ 

bank müdürü Nurullah Esat Beyin riyasetindeki Türk sanayi heyetı 
MoskovaJan buraya gelmifler ve istasyonda leningrad'Jaki hariciye 
mümessi:·ı ile leningrat Sovyet ağır ve hafif sanayi komiserlikleri aıe 
diğer müesseseler mümessilleri tarafından karplanmışlardır. 

Vasıl Bey ve heyet ôzcuı leniııgrcıt Sovyeti reis muavini M. Koro• 
lef'i ziyaret ettikten sonra Stalin fabrikalarını gezmifler ve öğleden 
sonra Peterhof' a gitmişlerdir. 

. Trakya valilerinin toplantısı 
Edirne, 24 ( A.A.) - Trakya Vilayeti toplantılarına Jevam et· 

mektedir. Bugünlerde köylere ait bazı hususatın müzakereıinJen 1011• 

ra iktisadi rapor haztrlanmıştır. Yarın ayni rapor üzerinde tekrar çalı· 
fılacak ve neticelenJirilecektir. 

Küçük itilaf konseyi 
BELGRAT, 24 ( A.A.) - itilaf konseyinin umumi celsui bugii~ 

saat 11,15 te açılmıfhr. M. Yevtiç irat ettiği açma nutkunda küçük itı· 
liilın komşularile hôlisane teşriki mesaide bulunması temennisini izfıa! 
ettikten sonra mütekabil tüccari müb.idelelerin inkişalındaki ehemnıı· 
yet üzerinde israr eylemiş ve küçük itiliil devletl"erinin yalnız beynel· 
milel büyük konleranslarJa değil bütün iktisadi meıelelerJe anta,aralı 
hareket etmelerini teklif e1miştir. 

Romanya heyeti reisi M. Tabakoviçi üç Jevletin iktiıaJen teırikİ 
mesai meselesinin süratle hallini temenni etmiştir. • 

Çekoslovakya heyeti reisi M. Stangler küçük itillifın iktisaJi lef'i' 
ki mesaisi ele normal muahedelerin verebileceği tarzi halden üstün o • 
malı liizım geleceğini beyanla üç devletin iktisadi camiası orta AvruP"' 
nın iktisaden fili bir surette yaratmasını istiyen herkue açık olJuğııtıd 
söylemiştir. 

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

Adliye Vekili Ankarada j 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Saraç· 

oğlu Şükrü Bey bugün geldi. V <*alet ,,. 
kam tarafından karşılandı. 

Fahrettin Paıa geliyor 
ANKARA, Telefonla) Ordu müfet

tişlerinden Fahrettin Pata bu ekıam lı· 
tanbula hareket etmiflir. 

Türk kömürü 
Yunanistanda muhim 

bir mevki alıyor 
ATINA, 24 (Milliyet) - Atinada 

münteıir ( lkonomikos T ahidromos,:ga
zeteıi yazıyor: 

Rus kömürlerinin ihracındaki müşkü
lat dolayıa.ile Yunan ithalt tacirleri Türk 
kömürleri almağa mecbur olmutlardır. 
Türk kömürünün ithalinde mahsüs bir 
te:zayiit vardır. Eğer Rus kömürünün 
ihracındaki mütkülat devam edecek olur
sa Türk gemileri Yunanistan piyasasın
da birinci mevkii itgal edecektir. -

Sivil ahali 
---o-

Tayyarelere karşı naıtıl 
himaye edilmelidir? 

LONDRA, 24. A.A. - Morninıı P.0 '
1 

gazetesi, ıivil ahaliyi tayyarelerin k!f.'. 
yevi muharebelerin tecavüzü hareke ,. 
rine kartı himaye etmek için ittib~ ,. 
dilmiı olan veyahut ittihazı derp•I ,.. 
dilmekte bulunan tedbirlerin pek yaJıl 
da parlamentoda izah edileceğini y,.a:~ 
maktadır. Bu gazete, himaye çareler~,.; 
bildirmek ve bunların ıureti isti,,,..Jıtl' 
öğretmek ve bunların muhafazasın.1 • ·ı· 
lim etmek üzere bir mücadeleye ııırıt' ıı 
mit olduğunu da yazmaktadır. Bıırı"i. 
beraber ltalya ve Japonyada oldıığ~ J._, 
bi ınııiliz balkının manevralara ittır 
davet edilmesi mevzuu bahis ediliyor. 

--o--
Bir yat battı 

LONDRA, 24. A.A. - Hindisi~ ı::. 
duıu cenerallarından Harry Peregrıd it• 
le kaymakam Harrison'un rakip 0! :41 
!arı yat Devonıayr kıyılan açıl' <{-1' 
batmıı ve her iki zabit boğulmuştu~· ıtrı'' 
nız kaymakam HaıTis~n'un zevceS' 
tulabJmittir. 



Büyük caniler ••• 
itiraf etmeliyiz ki: bqeriyet iyi

lik yolunda, medeniyet izlerinde 
rıe kadar ileri gitti iae, fenalık ve 
lıııbaset yolunda ondan da ileri git
nıiştir. 

Dünya poliııi parmak izleri, kö
Pekler, telsizler, elyazuı mütehas· 
•ıaları, medyumlar ve uykuda söy
letme usulleri gibi bütün yeni ke -
fillerle ne kadar mücehhez olana 
olııun bir takım büyük caniler ve 
cinayetler daima masum insanların 
Ve onları müdafaa eden polia ve a
ılcılet makinelerinin çarklarından 
ılaima kurtulmUftur. 

lfte size iki büyük miaôl: 
Birisi meshur tayyareci ( Lind • 

lıerg) in ço~uğunu kaçıran ı:ıe son
re öldüren haydut, diğeri de Fran· 
lodaki meşhur Staviski rezaletinde 
öldürülen hakim Mösyö Prince'in 
katili. Bütün Amerika poliai hatta 
ılünya polisi küçük ( Lindberg) i 
kaçıran haydudu aradılar bulama
~ılar ... Şimdi pı pnlerJe ba fiiphe 
ile bir Alman tutuldu. Ama bu a • 
damın da tısıl katil olduğunu iapat 
eden delil yok. 

Mösyö Prince'in katili de böyle._ 
Etütün Framız polisi, matbaah, hu· 
~ polis idareleri aradılar, arıyor
/cır. Bir türlü katil bulunamıyor. A· 
'!4/a bir gazetelerin "bulundu, bu
lqnacak!,, diye yazdıkları yazılar 
ftıaalesef birer balondan ibaret çı· 
kı.)IOr. Cinayetler eskidil.çe faili 
güç bulunur. Çünkü del.iller kaybo
lıır. Meğer ki günün birinde bir te
•adül işi meydana çıkara. 
, Banu gördükçe İnsanın iyilik ve 
1l1İler namına nevmit olmamasına 
İrtıkan olmuyor. Bqeriyet daima 
rirki.n taralı galip ve kuvvetli bir 
~ehre arzetmektedir. Zamanla 
lııınun güzellqeceğini ummak saf
ılillik olur. 

Bari, doğru yazılsa ... 
'Adaları güzelleştirme cemiyeti

l'ıin mi, yoksa Ada belediyeıinin mi 
lıirinin aklına gelmi1. Ada çamları 
.ııannuuın diye yerlere yanar sigara 
Qfı/mamasını ihtar etmek iatemiş
ler ve arabal~ra birer yafta yaplf • 
lırmıslca. Ba yaftalar Fransızcadır. 
IVed;n lransızcadır? ... 0""8ım ka
l'ıftırmayalım. Ecnebilerin de oku
""1.ı ifin denecek ••• Unutmayalım 
lıi; bize gelen seyyahların yüz.de 
Cllıcak otuzu Fransızca bilir. Neyse 
lııınu da bir tarafa bırakalım. Bu 
)Q/talardaki fransızca berbat bir 
feydir. Bunu bir bilen adama yaz
~•rsalar olmaz mı? •. Bu yaftalarda 
l>riere d'etteindre avant de jet -

ler ••••••• ., yazılmıftır. lruan bü. 
llıediği kelimeleri lügat kitabında 
llı-ar da doğrusunu yazar ••• Bunda 
ıla hatır gönül olmaz ya! •• 

FELEK 

Kibrit fiatlarında on 
para daha ucuzluk 

l<il>rit fiatlanncla yeniden yapıhnaıı 
~ eden tenzilat önümüzdeki aYln 
lıid;yetinden itibaren tatbik sahasına 
~<>nulacaktır. Kı"brit ve çakmak inhisan 
idaresi bu hususta hırzırlıldara başlamıı· 
ltt. 

lialen 70 paraya satılmakta olan hü
>iit, kutu kiı...iılerin fiatı 60 paraya, 60 
~Vaya ıatılmakta olan kiiçük kutulann 
'"ıı.ı. da 50 paraya nieccktir. 
.ı.. ~ Şirketi, acentalar ve peraken. 
-=aJeıiııı eUerinde bulunan kibritleri 30 
~liii tarihine kadar ıerİ alacak ve ı teş. 
'İ<ıievvel sabahından itibaren yeniden 

t[~ edec;'Q R S A 1 
Uı Bankaaından alınan cetveldir) 
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EKONOMi 

Yumurtacılar 
Birliği toplandı 

ihracatı arttıracak ve müş
külleri kaldıracak • 

tedbirler müzakere edildi 
Yeni teıkil edilen Yumurtacılar Birli

ği, f"hrimizdeki bütün yumurta tacir ve 
ihracatçtl:mnm iıtirakile mühim bir top
lantı yapmıılardır. Bu toplantıya Tıirko
fis namına, lstanbul Şubesi müdür mua
vini Hayrettin Şükrü Bey de iştirak et
miıtir. 

içtimada, yumurta ihracatımızı arttır· 
mak ve rastlandn müşkülleri bertaraf et
mek için abımıası icap eden tedbirler et
rafmda aörüıülm~ftür. Yumurta ıandık· 
lannın nakliyatında navlunların pahalı
lığı dol~1'ile Nafıa Veka.Ie'line müraca• 
atta bulunulması kararlqtınlmıtbr. Bun 
dan baıka, sandıklan için onnaııiye tez
keresi almaaasmdalııi miifkül&t ta meYZU

ubahsolmuıtur. Bunun için de Ziraat 
V <kaleli nezdinde tetebbüsler yapılacak
tır. 

Ywnurtacıların bu toplantısında, bir
liğe yeniden almaeak aza meselesi de gö
riiJiihnüı Te 6 firma daha birliğe kabul 
edilmittir. 

Yumurtacılar Birliğinin faaliyete geç· 
meoi, çok faydalı neticeler vermek üti • 
dad1ndadır. Şimdiye kadar karııık bir va
ziyette J,ulunan yumurta ihraç itlerimiz 
hu soıYanlaıma bareketile yoluna girmek 
üzeredir. Öğrendiğimize göre; yumurta· 
cılığıınızın inkiıafını temin maksadtle 
yeniden bir (Ymnurta lhracatçılan Şir
keti) kurulması da mevzuuhahirti1-. Şir
ketin tqkili için ibzaıi §ekilde hazırlık 
ve temulara bqlanrlmııtır. 

Deniz ticaret işlerimiz 
Deniz ticareti itlerimiz.in tanzimi hu

susunda lktnat Vekaletince hazırlanan 
mesai programı yakında tamamlanacak
tır. Bu programı hazırlayan komisyonun 
mesaime iıtirak etmek üzere Limanlııı
Umum Müdürü Muhsin Naiın ve Deniz 
Ticareti Müdürü Müfit Necdet Beyler 
Ankaraya gitmitlerdir. Kmmsyona ll<tı· 
sat Vekaleti Deniz ve Hava Müsteşan 
Sadullah Bey riyaset etmektedir. 

Hazırlanacak mesai programı, Deniz 
ticareti itleıimizin tanzim ve ıslahında 
eas olacaktır. Bunun tathiö için bir kaç 
senelik bir müddet tayin edilecek ve 
proaram peyderpey kuvveden fiile çıka
rılacaktır. 

HALKEVINDE 

Halkevinin 
Yeni şubesi 
Kadıköyündeki şube de 

faaliyete geçiyor 
lstanbııl Halkevi KadıköyÜnde bir 

JUbe açmaia karar nnniıtir. Yeni §U· 

he için, Hale sinemuı kar,mnda bir 
bina tutulnıuı, tamjr ve tefrit edilınit
tir. Bu Halkevi §"hesinin faaliyete geç 
mesi için bir komite teıkil ediJmjıtir. 

Binanın en üst katına Fırka Kadı
köy merkezi naklolunacak, diğer kat
lar Halkevine tahsis edilecektir. Burr
•mın açılması miinasebeble bir müsame
re verilecektir. İstanbul Halkevinin Be
yoğlu ile beraber iki ıubeai olmuı olu
yor. 

Bir fikir va edebiyat taplantısı 
PefleODbe günü aaat 16 da Halkevi 

bir fikir ve edebiyat toplanması yapa
cak, bu vesile ile bir de çay verecektir. 

Toplantıda yeni çıkan ilmi, edebi e
serlerin tifahi compte - rendu ya • 
pılacak, arzu edea zevatın mütaleala
rı dinlenecekti1-.. 

POLiSTE 

Bursa dan 
Gelen katil 
Dün burada yakalandı 
Bursaya gönderilecek 
Bundan bir müddet evvel Bunada 

itlenen bir cinayetin faili dün lsta.nbul 
zabitası tarafından tebrimizde ele ae
çİrilmiıtir. 

Bunanın Samanlık köyünden Kazım 
oğlu Latifi tabanca ile yaralıyarııık öl
düren Arif oğlu izzet ismindeki bu 
soçlu bir hayli zamandanberi aranmak 
ta idi. izzetin ıehrimizde bulunduğu 
haber a1mmı§ ve kıaa bir aramadan 
aonra Eminönünde yakalanmıtlır. iz .. 
zet, Bursa adliyeaine teslim edilecek
tir. 

Bir kırsız yakalandı 
Balurköyünde Zeytinlik mahalle

ainde odabaşı sokağında oturan Ma
dam V artuhi'nin 300 lira sile 1200 sterli
nini qıran Abdülkerim Yakalanmııtır. 

Bir hiznıetçi kayıp 
Gedikpaıada tiyatro caddeainde bir 

hadise olmuıtur. Bu caddede oturan 
bir mobilyacının ı S yaıındaki Ane is
minde bir hizmetçiıi iki giindenberi 
meydanda yoktur. Kızın evveli. kuyu
ya diiftüğü zaıınedilmit. fakat ıonra 
bu zan tahakkuk etmemİ§tir. Aytenin, 
batka bir yere kaçtığı tahmin edilmek 
tedir. 

.. 

• 

HABERLERi 

Turhal feker fabrikasının in§aalı bi,tirilmif gibidir. Fabrika yukanda 
gördüğünüz şekli almıştır bugünl<'rde küfot reımi yapılacaktıı. 

ViLAYETTE 

Rüamla 
Mücadele 

Dün Vilayette hayvan sağ
lık komisyonu toplandı 
Tek tırnaklı hayvanlar (at, eşdı: ve

saire ..• ) arasında rüam ha.tafığı ile 1 
tetriade yurdun her tarafında miicade • 
leye bqlanacağııu yazmıJtık. Dün vi
layette Vali muavini Ali Rıza Beyin 
baıkanlığı albnda hayvan Hii'lık komis
yonu toplanmııtır. Bu komisyonda jan· 
darına kumaadanı binbatı izzet, Ziraat 
Müdürü Tahsin, Baytar Müdürü Etan 
Beyler de bulunmu§lardır. 

Mücadele ı birinci teşrinde başlayacak 
30 ikinci tCJrine kadar devam edecelrtiT. 

Bundan evvel, diğer hayvanlanmızda 
bulunan vebayi bakari hastalığı oebebile 
Avrupaya hayvan çıkanhnası takyidat• 
bağlı idi. Faıkat yapılan pddetle miica • 
dele ile bu lur.otalık ortadan kaldırılmıı 
olduğundan takyidat kalmamıştır. 

ı birinci teşrinde başlayacak olan 
mücadele iç.in muayene istasyonları ya
pıhnıftır. Hayvanların buralarda kanla
n alınacak, tahlil edilecektir. Hastalıl. a
lametleri görülürse tekrar muayene edi
lecek ve tahakkuku takdtıinde bedeli ıa· 
JUDine verilerek öldürülecektir. 

Günde 200 hayvaıun kanı almahile -
cektir. Yalnız l.ı:anbul şehri içinde tek 
tırnaklı hayvan yedi hinden fazladır. 

Kayseri fabrikası 
ilk malzeme Mersin yolu 
ile Kayıeriye gönderildi 

Kayaeride kurulmakta olan büyük 
mensucat fabrtkasının montaj ameliyesi· 
ne gelecek ay içeriıind<. başlanabilecek
tir. Ru·Jya'dan getirilen ilk kısım mal
zeme, Mersin yolu ile Kayseniye sevke
dilmittir. Fabrikanın makineleri vesair 
aksamı için lüzumu olan malzeme de 
on partide tamamlanacaktır. 

Sovyet fabrikalannda staj gönnel<te 
olan talebelerinUin, ihtısas ve bilgileri
nin artması için daha bir ay kadar ora
da kalmaları tekarrür etmiştir. Montaj 
ameliyCIİne bqlandığı sıralarda talebe
ler memleketimize dönecekler ve Kay • 
seri fabrikasına aönderileceklerdir. 

Diğer taraftan tetkikat için Sümtt 
Bank Umum Müdürü Nunıllalı Esat Be· 
yin riyasetinde olarak Rusyaya giden sa· 
nayi hareketimizin teşrİnievvefuı haita
smda avdet edeceği haber verilmektedir. 

BELEDiYEDE 

Temizlik işleri 
T anıifiye resmi senede 

200 bin lira tutuyor 
Belediye İ stanDulım temizlik iılerini 

aha iyi bir ıekilde tanzim etmek üzere 
bir pro&'l'am hazırlamak için tetküıat 

yapmaktadır. Belediye htanbuldan sene· 
de 200 bin lira tanzifiye resmi topla • 

maktadır. Halbuki tanzifat iılerinin büt
çesi senede ( 700) bin liradır. Toplanan 

resim fİmdİJ<i vuiyette hile, tetl<ilabn 
devamını temin edememektedir. Beledi
ye, temizlik i§lerinin iyi bir şekilde idıa
resi için bazı yeni tedbirler alacaktır. 
Beyoğlu temizlik i1leri idarm hakkında 
yapılan bazı ihbarlar tetkik ed.ilmiı, yeni 
bir vaziyet tahaldcuk etmemiıtir. 

Tahlilleri yapılacak ekmekler 
Tahlilleri yapılmak üzere belediyeye 

gönderilen ekmek ve francelalardan 
bundan sonra ikişer tane gönderilmesi 
takarrür etrniıtir. Belediye kinıyahane• 
ıinde tahlil neticesinde bozuk çıkan 
ekmeklerden dolayı, o ekmekleri ya
pan fınncılardan ceza alınacaktır. Ek. 
mek satan düki.ncılardan veya seyyar 
aatıcı]ardan ceza alınmıyacaktır. 

Tahsildarların ondalıklırı 
Belediye ıubelerine bir çok kinue

ler doğrudan doğruya para yatırmak
tadırlar. Bu vaziyette, tahsili.ttan on
dalık alan tahaildarlar mağdur vaziye 
te diifmektedir. Tahsildarlar, tahsili 
kendileri temin ettikleri, fakat tubele
re yatınlan paralardan da ondalık ala
caklardır. 

MAHKEMELERDE 

Koca 
Ormanı yakanlar 
Adliyeye verilen üç kişi

nin tevkifleri istendi 
Rumelikavağı ilerisinde Sarıkaya 

mevk>indelri ormanlardan yangın çık -
ıın:ıı, bu yangında devlete ait omıanlar
dan 2 bin dönümlük bir saha yanmıftı. 

Yangının Süleyman isminde bir ada
mın kendi ormanında kömür yakarken 
dikalrtsitliği yiiziinden çıktığı anlaşıl • 
mış, Süleyman iJe kömür yakan Ahmet 
ve Halda tutularak adJ;yeye veribnitler· 
dir. Müdc!eiumımıilik ~ üç kqayi Ü -
çüncii istintak dairesine sellketmiı ve ha
kimden tev!Wleri talebinde bulunmuıtur. 

Çıplaklık taraftarı baba 
çocuklarını isti yor 

Çıplaklar Cemiyetinde aza olduğu için 
karısı tarafından aleyhinde dava ikame 
edilen Dimitri Dokidis Efendi sulh mah
kemesi tarafından karısından ve çocuk • 
lanndan ayrı oturmağa ve nafaka vemıe
ğe mahkimı edilmişti. 

Dimitri Dokidiı Efendi vdoili Nuri B. 
vasıtaaile üçiincii hukuk mahkemesine 
müracaatla karnı Sultana Hannn aley · 
hine bir dava açmıJlır. Sultana Hanım • 
dan çocukların alınmasını, kendmne ve
rilmesini, leyli mektebe yazdıracağmı 
söylemiştir. 

Sultana Hanımın vekili Hüseyin Ka
mi Bey ise çocuklarm me&ı:tehe devam et
tiklerini, çocuklann mahkeme kararifo 
Dimitri Dokidıiı Efeadiden ayrıldığmı 
bildirmiştir. Tahkikat hakimi bu tava • 
nın üçüncü hukuk heyeti umumiyesinde 
rüyet edilmesine karar vermiştir. Muha
kemeye yakında başlanacakbr. 

Neşriyat davaları 
Neşriyat suçundan muhakeme edilmek 

le olan Mahmut Saim Efendinin muha
keT11eTI dün yapılacaktı. Fakat neşriyatı 
tetkılı: edecek olan ehlivukuf tetkikabıu 
bitiremediği anlaşıldığ.;,.ı..n muhakeme 
başka gÜne bırakılmıştır. 

Kara Ali 
Gebze ve havalisindc halkı tetbit et

mekten suçlu Kara Ali ile yeğeni Halil 
ve Kara Abmeclin muhakemelerine dün 
ağırceza mahkemesinde baılanmış, fakat 
tahitler gelmediğinden muhakcsne baş· 
ka güne bırakılnuştır. 

Yenileme bürolarının işleri 
-:'dl'.ye yenileme biirolarmm eldeki it· 

len kanunuevvele kadar bitirecekleri 
anlaşılmalctadır. Yenileme bürolannın 
işleri bitince elyevm bu bürolar tarafın . 
~a.n. iıgal_ edilm odalardan birisi baroya, 
ılcisı de ıcra dairesine verilecektir. 

Bir hırsız 6 ay yatacak 
Çarııkapıda Caıhrt Beyin evine &iriP 

hmnzhk yapan İhsanın 6 ay hapı.ine ve 
17 Jira para cezası vermesine karar ve
ri im ittir. Mercan Hanmda Melımedin o
da•ıru soyan Ranazarun da cezalandml
ması iatenilmiıtir. 

Nafia V ~kili per. 
şenbeye dönüyor 

Vekil B. tefti~ heyetlerinin 
raporlarını da alacak 
lstanbuldaki tirketlerin muamelatı

nı yakından tetkik etmek Üzere şehri-
mize gelmit olan Nafıa Vekili Ali b~y 
perşembe akş"'mı Ankaraya dönecek
tir. 

Ali bey lstanbuldak.i tetkikatını ik
mal etmiş ve teftit heyetlerinin rapor
larını da almııtır. 

Vekil bey Ankaraya döndükten son· 
ra tirketlerin yeni vaziyetleri hakkın
da esaslı kararlar verilecektir. 

Bilhaua tramvay, tünel, elektrik, te
lefon, havagazı, su ıirketleri ile Şark 
ıimendiferlerinin halka daha faydalı 
olması için tedbirler alınacaktır. 
Vewti nakliyeden talebelerin iıtifa
desi için de ayrıca kararlar verilecek
tir. -·--
Cemiyetlerde toplantılar 

Musiki sanatkalan cemiyetinin sene
lik kongresi bugün saat 14 le toplanacak· 
tır. 

Sütçüler Cemiyeti idare heyeti intiha
batı da ayın 3 unde yapılaaıktır. 

SlRKEJ LERDE 

Liman şirketinde 
Tasfiye 
Heyeti umumiye perşem

be günü toplanıyor 
Liman Şiıi<eti heyeti mnwniyeoi önü

müzdeki perşembe günü fevkalade ola -
r.ı. toplanacalı:tır. Bu içtimada, ı2 ağus
tos taıihi:ne kadar olan mesai bilançoıu 
ı:özden aeçirilecek ve >dare meclisinin ib
rası istenecektir. Bu seferki heyeti ınnu· 
mİY" toplantnma en büyük hiuedu o-
1-ı Maliye Yeki.Jeti namına Tahaidmk 
Müdürü Talit Bey iıtirik edecektit. 

Şirketin tasfiyesi faaliyetine devam e· 
dilmektedir. Tasfi)"<' iıleri 11 ağustoı 
935 tarihine kadar bir sene müddetle 
devam edecektir. Mamafih, liman işlm
nin yeni kurulacak Liman lıılıisan lda
reısine devri gecikmeyecektir. v enilen 
malıimata göre; tqnıllsani ortalarında 
yeni idare faaliyete geçebilecektir. 

Rıhtım Şirketinin tasfiyesi muamele
leri de o zamana kad:ır yetiştirilebilirse 
rıhtım itleri ele l>ara}'ll bağlanacaktft'. 

Süt müstahsilleri 
Kendi sütlerini kendileri 

satmak istiyorlar 
l•tanbulun süt derdini halletmd< Ülte· 

re, ıelıirddıi süt müstahsillerinin arala· 
nnda huauai bir anlaşma vücuda getir· 
dikleri haber verilmektedir. 

Süt müstahsilleri evvela şehirde mev· 
cut 3 bin seyyar satıcıya, kendilerine ba
m olarak verecekleri sütleri hile yap -
madan ve munsif bir karla kanaat ederek 
.-ğı teklif edeceklerdir. Çünkü müs
taluiller b8lis olarak .kilosunu sekiz ku
ru§tan sattıkları sütlerin hileli tekilde ve 
18 • 20 kuruşa kadar satıldığını görmek· 
tedirler. Bu teklif üzerinde anlatma ka
bil olınusa müstahsiller, seyyar satıcıla
ra mal vermemd< ve febirde depolar te· 
ıı4 ederek sütleri doğrudan doğruya sat 
mak karanndadırlar, 

MAARiFTE 

Talebe 
Kooperatifleri 
llkmekteplerde talebeye 
ucuz eşya temin edilecek 

Yeni ders aenesi batlarken, bütün ilk. 
mekteplerde birer talebe kooperatifi te
sisi tekarriir etmiştir. Bu kooperatifler
den talel>e kitap, defter, kalem vesair ih 
tiyaçlarmı temin edeceklen!ir. Koopera
tiflerde Maarif Cemiyetinin qyalan sa
tılacaktır. Talebe, harice nazaran çok 
ucuz alacaklardır. 

Baş muallimliklar 
Kanunen illunekteplerde beı sene li -

yakatle moaR9nlilc yapan ilkmektep ho
caları bapnua}ı;m olabilirler. Maarif ida
...,.; baımuallimlik ehliyetini hm olan 
ilk tedrisat muallimlerinin liste halinde 
te&bitine başlamıştır. Bu muallimler, mün 
hal vukuunda başrnuallimliklerc tayin 
eclilecd<lerdir. 

Yeni sene dersleri 
Oniven.ite Tıp ve Edebiyat Fakültele· 

rinde bir teırinievvelden itibaren tedri
sata başlanacaktır. Fen ve Hukuk Fakiil
telerinde ise d., ... ıer ı6 te§rinievvelcle 
başlayacaktır. Bunun sebebi, bu iki fa
kültenin imtihanlarııun geç bitmit olma
sıdır. Fakültelerde yeni talebe kayıt ve 
kabulüne 15 teşrinievvele l<e.dar devam 
edilecektir. 

Avrupada kukuk tahsili 
Avrupaya tahsile gidecek hukukçula

nn lisan imtihanlan bugün bitmektedir. 
Yarından jtibaren tahriri imtihanlar bat· 
layacaktır. imtihanlara 43 talebe &irmek
tedir. Avrupaya gönderilecek talebe ade
di 9 dur. 

Hukukta eylül devresi 
imtihan!arı 

Hukuk F•ültesi eylül devres; i~ti • 
hanlarının tahriri olanları bugiin bite • 
cektir. Yanndan itibaren tifahi imtihan
lar hatlayacaktır. Bu sene Hukuk Fa . 
kültesindeki imtihanların muvaffakıyet 
derecesi, diğer mekteplere nisbetle çok 
iyidil'. 

Mühendis mektebine fazlı 
talip var 

Yüksek Mühendis mektebine alınacak 
leyli meccani talebe için teşrinievvelin 
ilı:isöıde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Bu sene Miihendis mektebine fazla talip 
oldıığunclan imtihanda kazanamayan liıc 
mezunlan alınmayacaktır. Müsabaka im
tihnında riyaziye, fizik, kimya ve türlc
çeden sualler sorulacaktır. 

Sofya sefirimiz 
Muhtelit mübadele komjsyonu reisi 

ve Sofya sefiri Şevki hey hu hafta için
de Sofyaya gidecek ve teşrinievvelin 
ilk haftasında tekrar lstanbula döne· 
cektir. 

Akay idare5iain kış 
tarifesi 

Akay idaresinin yaz tarife müddeti 
25 eylülde bitecektir. 26 eylülden iti
baren yeni tarifenin tatbikine baılana
cakbr 

-
"' Karar vermek kolay 

tatbik etmek zordur 
Hiç fÜphesiz bütün dünyada iyi 

düfiinenler ekseriyeti teşkil eder
leT. Eğer böyle olmasa idi, alemin 
nizamı büsbütün bozulurdu. Fakat 
iyi düfünmek, iyi karar vermek 
başka, İyi tatbik etmek büsbütün 
başkadır. Bu zincırın halkaları 
arasında çok esaslı farklar vardır. 
lstanbul şehrini alakadar eden bir 
çok kararlar meyanında bu farkla· 
n çok açık bir ~kilde görmiyor mı
yız?. 
Maksadımız bir tariz değildir. 

Yalnız likrimizi göstermek için ba
zı misaller almaldır. 

Mesehi gürültü ile mücadele için 
bir karar ittihaz edildi. Şu veya bu 
şekilde hareket edilecek. Kimse 
saat sekizden sonra sokaklarda 
bağırmayacak, lüzumsuz yere 
düdük, korna çalınmayacak .• v. s. 
v . •. 

Vakıa bu karar belediye memur
larının kesil bir halde bulunduğu 
mıntakalarda oldukça iyi bir fekil
de tatbik olunuyor, fazla gürültü 
çıkmamasına itina ediliyor. F nl,at 
belediye memurlarının seyrek•' . ti
ği mahallelerde yine gramofon, 
radyo sabahlara kadar halkı rahat· 
sız etmektedir. 

Hem dikkat ediyor musunuz ilk 
günlerdeki heyecan pek te göze 
çarpmamaktadır. Zaten bizde böy. 
le karar verildiği gün şiddetle tat
bik edilen fakat ikinci, üçüncü ve 
nihayet onuncu günü tavsayan İş· 
ler pek çoktur. 

Sonra kararı verdikten sonra iş
lerin tatbik feklini pek düşünme • 
yiz. Mesela yine bu gürültü ile mü
cade:e kararı mucibince bütün ara
baların lastik tekerlek takmasını 
i.tedik. Fakat haydi bunu .yaptık. 
Atların nallannı da kauçuktan ya· 
pamayız ki ... Haşa min huzur eşek
lerin sesini kıııamayız ki ..• Mesela 
Kızıl toprakta bir Ka.ylf dağı suyu 
çesmesi vardır. Sabah karanlığı 
bunun önü merkeplerle ve teneke
lerle dolar. Ve bir gürültü bır va
veyladır kopar! Vakıa bu müstes
na bir vaziyettir. Fakat oradaki 
halkın şehir sükunetinden istifade 
etmeğe hakkı yok mudur? 

Haydi bunfan da bertaraf ede
lim, gürültü ile mücadele etmek i
çin evvela sokaklardan başlamak 
lazım değil mi? latanbul sokakla
rında lôstik tekerlek ne kadar da
yanabilir? Ne dereceye kadar gıi
rültüye môni olur? Bu arnavut kal
dırmları bu~unduğu müddetçe gü
rültü ile esaslı bir surette mücad e. e 
etmeğe imkôn yoktur. 
Avnıpada bir hastahanede garip 

bir zil görmüştüm. - Bizde var mı 
bilmiyorum - Hastalar hasta ba
kıcıyı çağırdık/an zaman güniltü 
olmasın diye zil çalmayor, hasta 
bakıcıların odasında küçük bir lcim 
ba yanıyordu. 

Bunu yapmak gayet kolaydır. 
Fakat hasta bakıcının da nöbetini 
terk etmemesi, ve uyumamasını te
min etmek lazımdır. Bunun gibi 
bizde her kararın tatbiki esnasın
da tatbikle mükeı:el olanların uyu· 
mamasını temin etmeği düşünmeli
yız. 

ikinci bir misal daha: Dükkanla· 
rın erken kapanması meselesi,_ 

Karar verildi fakat tatbikatta 
ne mühim mahzurlar, güçlükler gö
rüldü. Bu iş halô esaslı bir surette 
halledilmif değildir. Bir defa mak. 
sadın tavazzuh etmiş olması liizım· 
dır. Dükkanı'ar erken kapanırsa 
dükkan sahipleri istirahat mi ede
cektir?. iyi ama mesela, yevmiye 
ile adam çalıftıran bir demirci me
sela dükkanını saat yedide kapar 
fakat sabahm saat beşinde, beş bu· 
çuğunda da işçisini çalıştırır! Bu
na göre daha ne mahzurlar göze 
çarpmaktadır. 

Tekrar edelim ki, bütün bunları 
malam misaller olduğu için fikri
mizi isbat maksadile yazdık. 
Düşünmek zor bir şeydir. tatbik 

etmek daha zordur. Fakat düşünü
leni tatbik etmek büsbütün müşkül 
bir şeydir ve bu da herkesin karı 
değitdir. 

Mümtaz FAiK 

Londradan Avustural ya· 
ya geçecek tayyareler 
Londrada.n Jehrimize gelmesi bekle

nen tayyareciler dün gelmeıniılerdir. 
64 tayyareden ibaret olduğu söylenen 
hu tayyareciler Londradan evvelki giin 
hareket etmişlerdir. Memleketimizden 
Irak ve Hindistan üzerinden Avustu
ralyaya gideceklerdir. --Ziraat Vekili Ankaraya 

gitti 
Ziraat Vekili Muhliı bey, buradaki 

tetkiklerini bitirerek Ankuaya gitmit
tir. 



Se.uahat intibaları: 27 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

Türkiyeye seyyah getirebilmek için 
neler yapmalıyız?. . . .... . ' 

Bulgaristan'dan ana vatana dönüt• Edirne ls

tanbul yolu. Seyyah için alınacak ilk tedbirler 
Curciu' da Romanya ve Rusçuk' re iken, lokantanın kapısı önünde 

ta da Bulgar gümrük memurlarile duralı bizi tarassut eden bazı Bul-
0 kadar vakit kaybettik ki bu ikin- gar zabitleri yanımıza gelerek pa· 
ci ,ehre vardığımız zaman ak~m saportumuzu görmek istediler. 
olmuştu. Bu iki gümrüğün memurla Kendilerine derhal pasaportumuzu 
rı yüzünden o gün yalnız altmıf üç gösterdik. Hüviyetimizi anlatnıca 
kilometre katedebildik. Bu da se- nezaketle bize uğur dilediler ve 
yahatimizin yeni bir rekoru oldu. Şipka'dan ayrıldık. 

Sabahleyin Rusçuk'tan hareket Bundan sonııa dağdan atağı dik 
ettiğimiz zaman, ak.ama nereye ve bitmez tükenmez virajl~rla bir 
varabileceğimizi bilmiyorduk. Pro- init batladı. Geçitten dagrn ete· 
gramlı seyahat Garbi A vrupanın ğinde bulunan Şipka köyüne ka
asfalt yollarile beraber arkada kal- dar indik. Bundan sonra da düm
mı,tı. Yolun vaziyetine ve taham- düz bir ovadan geçtikten sonra Ka
mül kabiliyetimize göre, Tımova' zanlığa vardık. 
da da kalınabilirdi. Eskizağra'da da Dağlık mrntakayı geçtikten 10n
(Stara Zağ: ıı.) Muttafa Pa,a'da da ra geceye Edirneye varabilmemiz 
Edirne' de de... ihtimali kuvvetleşti. Saat dörtte 
Şimdiden haber vereyim ki bir Eskizağra'ya vardık. Sonra Har• 

günde Rusçuk'tan Edirneye gele- manlı yolunu tuttuk. Sejmen kasa
bildik. Fakat bunu, yolların fena basının içinden geçilirken ve bu 
olmamasından ziyade o akşam her kasabadan sonra Harmanh'ya ka
halde vatanımıza avdet etmek hu- dar yol çok fenadır. Harmarılı'da 
susundaki azmimize medyi'ınuz.. Sofyaya giden yol ile bizim Rus
Bir buçuk aylık bir gaybubetten çuk, Tırnova'dan geldiğimiz yol 
sonra artık memleketimizin lahas- birle,iyor. Bundan 10nra hududa 
sürüne dayanamamağa başlamıt- kadar yol iyidir. 
tık. Bilha.sa Balkanlara geleli, se· Akfam üstü saat altıyı on be, da. 
yahat hayli mütküllettiğinden ge- kika geçerek Bulgar hududuna gel
ceye kadar behemehal Edimeye diğiıniz zaman, gümrük muamele
varmağa karar vermittik. Bulgaris- sını yapan Bulgar, on iki saatte 
tanın bazı mıntakalarındaki yolla· Bulgaıistanı timalden cenuba ka
rın tahminimizden daha iyi çıkma· dar katettiğimizi öğrenince: 
sı da bu kararın tatbikini kolaylat· 
tırdı. - Memleketimiz zannettiğimiz 

kadar büyük değilmit dedi. 
Bulgaristan' da asfalt yol yoktur. 

Fakat bazı ,oseleri çok iyidir. Rus
çuk' tan Tırnova'ya yakın bir yere 
kadar yol çok iyi idi. Bu tehre ya
naşarak yollar fenala.ttı. Tırnova'yı 
geçtitken sonra da daha ziyade bo
zuldu. Gabrovo'ya kadar bu bozuk 
yolu takip ettik ve ondan sonra da 
dağlık mıntaka ba,Iadı. Bu dağlık 
mıntakanın tepesinde Şıpka geçidi 
vardır. Yol buradan geçtikten son
ra dümdüz bir ova katedilerek Ka
zanlığa geliniyor. Gabrovo dağ
ların timalinde, Kazanlık cenubun
da, Şıpka da zirvesindedir. 

Bulgarlar, Şipka zaferinin me· 
rasimini yapmağa hazırlanmakta 
olduklarından dağ yollarını tamir 
ediyorlardı. Maamafih iyi yol de
nebilmek için çok tamir edilmek 
lazımdır. 

Sabahın saat altısında Ruscuk' 
tan hareket etmit on iki saat bir 
çeyrek soma Viran Tekke' deki 
hudut gümrüğüne gelmiştik: 

Yolun bundan sonra lstanbula 
kadar olan kısmı hakkındaki ma
liimatı seyahate çıkıtımızı anlatan 
ilk iki yazıda verdiğim için bu taf
silatı burada tekrar edecek deği-
l. . 
ım. 

Bu yazı serisini bitirmezden ev
vel, Türkiyeye ve bilhassa lstanbu
la seyyah celbi mümkün olup olma· 
dığını ve mümkünse bunun neye 
mütevakkıf olduğunu bet on satır 
içinde hüli.la edeceğim. 

Evvela tunu hatutda tutmak la
zımdır ki, iktisadi buhrana ve bu 
buhran dolayısile bütün memleket
ler tarafından vazedilen tahdida
ta rağmen, turizim inkitaf ediyor. 
Vapurla, timendiferle, otomobil ile, 
motosiklet ile bisiklet ile yaya ola
rak yüz binlerce insan, yaz ayların
da memleket memleket dolafıyor
lar. Yaz aylarında seyahat etmek 

• 
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mukavemet edilemez bir itiyat ha- 1 ~· • • • ı · ••--•••-•••-••••••••••••••••-~?~ 
lini alıyor. . . • Z dılımızle GÜZEL ve ŞAKRAK musiki sevekr ?'isi~ı~:,? 

Bu seyyahlar ıçın Gaı,bı Avrupa- _ Şen. eğlenceli ve sevimli bir mevzu görme ıster m'.s~n. ? 

nın görülmedik şehri kalma~~·tır. Japonyadaki fırtına Hayatınııı:da izlerini unutamıyaclğuıız bir film g!irmek i.t r muınıl· 
lsviçreyi, her taşına kadar bılıyor- d 1 sı"le o HALDE M ELE K sı· nemasında lar, Almanyanın, Şimali ltalyanın O ayı 
maliirn olmayan bir tarafı kalma- Biz insanlar, ne kadar eli ermez, 

1 
YARIN AKŞAM 

mıştır. Seyyah yeni yeni yerelr arı- gücü yetmez kimseler olduğumuzu, S A N A TA p J Y Q R U M 
yor. Eğer Balkan yollaıu. yapılac~ büyük sellerde, korkunç yangınlar
oluna lstabula büyük hır otomobıl da; kırıp dökücü fırtınalarda, sü
seyyah kafilesinin gelece~ine. •ÜP· rekli kuraklıklarda daha iyi anla
he edilemez. Asfalt yol hır mıkna- yoruz. 

Filmini mutlek gllrmeliılniz ! Oynıyaalar: 
WİLL Y FORST - MAGDA SCHNEİDER 

lıive olarak: P A THE dünya havadisleri gazetesi Morrocastle 
tıs gibi otomobil seyyahım çekiyor. Geçende Japonyanın bir kaça-
Otomobilli seyyah, yol nereye ka· dası Tayfun denilen tepeden in· ,

281
6) 

d • • · k d geliyor ı' · .. d l b' ld A ı' J•ıl'r bu~ii n , l<n it haren tcm ı n edilrhilir. T el• fnn , 40868 ...... 
ar ıyı ıse oraya a ar • me artına yiızun en yer e ır o u. 11 ••• .:~- ;;~~ .. ~~~~~----İİıİİİİİİİmİmıİıııİİıllİıiİİıİılı••••-~~ 

Yapuru kaıı:uı bütün tafsilatı 

Yol fenalaşınca, derhal geri dönü- Ve Asyanın uzak bir bucağında; .....ııl 
yor. Binaenaleyh her Balkan mem- batıdaki ülkelerin pek çoğuna üs- - s u M E R (eski Artistik) sineması ~ 
leketi Londra • ltsanbul yolunun tünlüğü olan bir törü, yıkılan yuva· yarın akşam için; blltiln kederl•rinizi unutturacak olan ve earışın 
kendi toprağındaki kısmını yapma· ların denizin sürüklediği insanla· küçüh ANNY QNDRA' nın b~yük. bir casibe ~· 
lıdır. Bu yolun Edirne· lstanbul rın, ;anan yurtların yardımına is- yıldız ıeytani bır cerbeH il• 
kısmını da tamamlamak ta bize tedig·i gibi ko~amadı. 

r danı edip oynadığı düten bin vazifedir. Bir bulut parçası, Japonyanın en 
ikinci bir mesele ve yapılması şen, en bakımlı kentlerini bir iske· A Ş J K L A R O T E L 1 

çok kolay olduğu halde ned_en ih- let yığınına çeviriyor. Bir yıldırım 
mal edildiği anlatılmayan hır me- milyonlarca lira ile ortaya gelen bir Filmini takd;m ediyor. Şimdiden gllrmeğe hazırlanınız. 
sele, seyyahın memlekete girer gir· koca vapuru, denizin ortasında ya
mez temas ettiği gümrük ve pasa- kıp kül ediyor. 
porı' memurlarının çok kabiliyetli Hiç bir em (1), hiç bir başarıcı· 
çok dirayetli ve lisan bilir kimseler· lık, bunun önüne geçemiyor. Soy· 
den seçilmesidir. Seyyahın memle- ırallık ilerledikçe, insanlar daha iyi 
ket ile yaptığı ilk temasın intıbaı yaşayorlar. I steklerini daha kolay· 
çok devamlı olur. lıkla yerine getiriyorlar. Bir çok 

Üçüncü bir nokta da •udur: Sey. sağlıksız (2) lıklann dermanı bu
yah daima sarfettiği paranın ~al'\fl· lundu. Göğde (3) nin neresinde na
lığın; almak ister. istismar edılme- sıl bir yara var, sağbilgelerimiz 
sine meydan verilmemeli. Memle- (4) bunu bir bakışta görüp anla
ketimizcie gıda maddeleri mebzul yor, onarmağa (5) çalışıyorlar. 
ycti~iyor. Dükkanlardaki fiallar da Bugün değilse, yarın da kanser 
pahalı değildir. Buna rağmen, salgınının da önüne geçecekler. Ve
otellerimız ve lokantalarımız çok remlileri de iyi edecekler. Romatiz. 
pahalıdır. Hele bira, tarap gibi Av- manan da kökünü kurutacaklar. 
rupada su fiatine içilen teyler • Is- Yapamayacakları bir tek nesne 
tanbul lokantalarında şampanya var: ölümü ortadan kaldırmak! .. 
fiatme satılan lüks me,ıubat mahi- Kocalmıf bir göğdeyi, beş, on, yirmi 
yetindedir. Uğradığımız tehirlerin yıl için gençleftİrebiliyorlar, fakat 
ekserişinde otel fİ!ltlerinin beledi. ölüm, önde de, sonda da onu bulu
ye tarafından tesbit edilerek oda yor. Bu öyle bir yasa (6) ki, hiç 
kapısının arkasma asıldığını gör- deği,miyor. Değişecek gibi de gÖ· 
dük. Böyle bir tedbir faydalı ol- rünmüyor. . 
maktan hali kalamaz. Japonyadaki bunca bilgin (7) 

Son olarak ta tunu söylemek is- var. Hangisi tayfunun başlayacağı. 
teriz ki reklam lazımdır. Nereye nı önceden kestirebildi? 
gitmit isek, en değersiz, en ehem- Demek henüz karanlığın içinde
miyetsiz tehirleııin yığın yığın rek- yiz. Yarın, ne olacağını, hattô. bir 
lıimlarına rastgeldik. Turing ve O- kaç kıyga (8) içinde başımıza ne· 
tomobil kulüplerinin büroları muh- ler geleceğini kestirmek için eli
telif sehir reklıimlarile doludur. İs- mizde hiç bir kolaylık yok. Bir yağ. 
tanb~l çok kolay reklam edilebilen mur, bir fırtına, bir yıldırım, ô.dem 
bir tehirdir. Bu noktaya ehemmiyet oğlunun nice yıllık emeğini, bir vu
vermek lazımdır. ltsanbulun yega- ruşta, yok edebiliyor. Kendini, bü
ne reklamı Türkiye Tur~ng ve Oto- tün yaratılganlardan (9) üstün gö
mobil kulübünün yaptırıp ta dağıt- ren insanlar, üzerine bastığı topra
tığı bir afitten ibarettir. Bu afiti ğın şöyle bir kımıldanışı ile ayak. 
bir çok memleketlerde gördük. lar altında dolaşan karıncalara dö
Darhğına hatta yoksulluğuna rağ- nüyor. 
men, Turing ve Otomobil kulübü- Şurası belli ki; daha çok yıllar, 
nün bu gayretini ,ükranla kaydet- belki de, yeryüzünün son gününe 
mek bir vicdan bor<cudur. kadar, gizliliğine eremediğimiz an
____________ A_ • ..;ş_._ lQfılmaz bir varlığın buyruğu altın-

dan kurtulamayacağız, 
Kiralık va satılık 

Şi§lide Bulgar çarımnda on odalı 
nezaretli bir villa aatılıktır. 

* Beyoğlunda Miak sokağında beı 
odalı mobilyalı bir apartman kiralık· 
tır. 

* Şiılide iki cepheli üç bin arıınhk 
bir ar.aa ya tamamen veya kıımen JA• 

!ılıktır. 
Mütemmim malUınat için telefonla 

42238 müracaat. 

M. SALAHADDiN 

(1) Em - çare, tedbir, (2) Sağlıksız 
- hasta, Sağlıksızlık - hastalık, (3) 
Göğde - vücut, ( 4) Sağbilge - hekim, 
(5) Onarmak - tedavi etmek, (6) Yasa 
- kanun, (7) Bilgin - ftlim, (8) Kıyga 
- dakika, (9) Yaratılgan - mahluk. 

I.:ı ı ,.,N ı.-UL "on )· ırmı ıeneae ~OLIJ tııım ıı.ördu ... 
Fakat henüz böyle bir filim göremedi: 

G Ö R Ü N M E Y E N A D A M ! !11--r2iiiııs4 .. 81-.... 

Prensesin Çılgınlıkla 

MARİE BELL. 
Bugünkü program r' 

Albert Prejean Armand Berıı• 
ISTANBUL, . (28"8) 
l8 30: PIB.k neıriyat. 19: Mesut Cemıl bey 11·-··---------·· ...... tarafından çocuklara masal. 19,30: Türk mu•İ-

ki neıriyat. (Stüdyo saz heyeti ve Yaıar bel, 
Emer, ve Mehlika hanımlar. 20,45:. Münür nu
rettin bey ve arkadaıları. 21,20: ~J•n• ".'•. b~"· 
ıa haberleri. 21,30: Cemal Reııt, Laıınıakı, 
izzet Nezi.b, Meıut Cemil beyler tarafından 
klkaik musiki. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 _ 15 Gündüz neıriyah, 18: Karıtık kon

ser. 19: Muhtelif. 19.15: Cica~ Joneıcu orkeıtra-
11, 20: Univerıite. 20,15: Plak, 20,45: Konfe
rans. 21: Senfonik konser. 22: Mu .. habe. 22,15 
Senfonik konserin devamı. 23: Haberler. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Keman konseri. 18: Musahabe. 18,3~: 

Beyoğhıada ..,._ 

REJANS 
En ••k ve kibar LOKAN~ 

.SALON ORKESTREıi ve C V 
Muganni: KOHANOV ve P~TRO I 

Sinemadan ıonra T e • DanııaD 
Düğün ve ziyafeı için sipariş kıbul 

olunur. Lokanta gece yarısındall 
sonra saat lt ye kadu açıktır. 

Telefon: 41610 --~ 

Hafifi musiki. - Musahabe. 19,15: Tasannılı 
konıeri. 19,45: Muıahabe. 20: Mandolin o~~ 
keıtraıı. 20,20: Aktü-.lite. 20,30: Mandalın 
orkeıtraıı konıerinin devamı, 21: Viyana mu• 
,ikiainden mürekkep poeuler. 21,45: Hab~rler 
22: oPpuler aenfonik orkeıtra k?n.•~rı, 23: 

Rekli.m ve konıer. 23,15: Dana muııkiıı. ı ..... I----------~ 
841 Khz. BERLTN, m. 
19 35: Neıeli neıriyat. 19.SO: Senfonik etüd· 

le.-. (piyano için varyoıiyonlar.) 20,40: A~tüa· 
lite. 21; Haberler, 21,15: Kal"ıtık netrıyat. 
22,05: Be.-lin radyo orkeatraıı. 23,20: Haberler 
23,50: Danı muaikiıi. 

686 K.hz. BELGRAT, 437 m. 
20: Tagannili konaer. 21: Musahabe. 21,300 

Plak. 21,50: Rekl&mlar. 22: Şarkılar. 22,30: 
Radyo temıili. 22,50: Haberler. 23,10: Orkea• 
tra refakatile popüler ıarlular. 23,40: Danı 
pliklari. 

Khz. KUNIGSBERG 29ı m. 
20,30: Mandolin muıikiıi. 21: Haberler. 21,10 

Umumi harp hatıraları. 22,10: Plak. 23: Ha· 
herle.-. vı. 23,30: Neıeli parçalar. ve danı mu• 
aiki•i. 

574 Khz. STUTTGART 523 m, 
19,45: Karıtık netriyat. 20,30: Danı pl&kları 

20 45: Köylü ııeıriyatı. 21: Haberler. 21,10: 
M~•ahabe. 21,35: Halk muıikiıi. 22,10: Or• 
keıtra konıeri. 23,20: Haberler. 23,35: Bilme· 
liıin ki ... 23,15: Mahalli: haberler. 24: Orkeıtra 
konıeri. 1: Cec:e muıikiıi. 

STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Radyo triosu. 22t aRdyo orkeıtraıı. 

23: aRdyo hereti tarafından piyano •oto, 
ROMA , NAPOLI, BARI 
21,45: Oda musikisi. 22,30: Lacbiona di Be· 

renic:e,. iıiınli üç perdelik piyeı. 23,16: Danı 
muıikiai, 

545 Khx. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Taaannili konıer. 19,15: Franıızca 

ders, 20,30: Muı'iıılıabe. 21,0S: Plik. 21,40: Mu· 
aahahe. 22,50: Yaylı sazlar kuarteti. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
19.20: Yukan Sjleıya halk tarkıları. 19,50: 

Musahabe. 20: Altın ahenk,, iıimli musikili 
temıil. 21: Günün haberleri. 21,10: Şarkılar. 
22,10: Trio konıeri. 23,10: Teknik neıriyat. 
23,20: Haberler. 23,45: Dana muıikiıi, 

904 Khx. HAMBURG, 332 m. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.,...teleri ı Karakö1 KöpriiW 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihür~ıll 
...... Han. Tel 22740 ..--1111"11 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 25 Eytiil 
SALI 20 de Galata rıhtı~ 
dan kalkacak giılitte ZoıtS"" 
dak, lnebolu, Sinop, Sams~ 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebi'" 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte b~ 
!ara ilaveten Sürmene, Ord~~ 
uğrayacaktır. (6003) / 

Ayvalık yolu .. 
ANTALYA vapuru 26 ~~ 
ÇARŞAMBA 19 da Si~J 
rıhtımından kalkacaktrr. ( 

Konya Asliye Hukuk Mahketnetİ" ' 
den: ti"' 

Konyada Demirci tüccarından 

Gabrovo'dan sonra dile, dar ve 
tatlı bir yold~ Şipka geçidine ka
dar çtktık. Bu geçide varır varmaz, 
dağın öteki tarafı kilometrelerle 
mesafe görülüyor. Geçide hakim o
lan bir tepenin üstünde ağustosun 
sonlarına doğru merasimle açılan 
abide bulutların içinde görünüyor· 
du. Bu abideden maada "93,, har
binde maktül düşen bir çok Bulgar
ların mezarları etrafta görünüyordu 
Dağların, tepelerin ve tarlaların 
içinde sık sık göze çarpan mezar
lar, bütün bu mıntakaya büyük bir 
kabristan manzarası veriyordu. Yol 
kenarında İptidai bir lokantanın 
büfesinden biber salatası sucuk 
peynirden ibaret soğuk bir yemek 
yedikten sonra hareket etmek üze-

ittihadı Milli 
llilliy~ı 
Aınn umdeai "MiLLiYET" tir. 

"'ABONE OCRETLERlı 

20: Gençlik için neıriyat. 21: Haberler, 21, 
10: J Strauıı konıeri. 22,10: Orkeıtra konıe .. 
ri. 23: Haberler, 23,20: Muıikili neıriyat. 24: 
Dai havaları. 

592 Kh•. ViYANA, 507 m. 
la,JS: Plik. 19,05: Ferrarnin °511., iıimli 

operası. 19,25: Konferans. 19, 40: T elcnik neı
riyat. 20,30: Max Sc:hönberrin idaresinde hafif 
ltalyan muıikiıi. 21,50: Hofmannıthalin "Der 
toddeı Tiz:ia.n., i•imli temıili. 23, 'lO: Edebiyat 
23.30: Haberler, 23,50: Adolf Pauıcbar cazı. 
1,30: Plik. 

Mehmet Rüıtü mabtumlan Ahme~, 
di va Osman ve Sadik efendilerin ~ 
lılarına karıı teklif ettikleri koni< ,

nun tastllııi için bu babdaki evrıl& "...,. 
aerliğin raporula birlikde mahk.,.,,,...._. 
tevdi edilmit ve bu huauıun 4 • 10 ' 
perşembe günü saat 9 da mahkesı:' .,.ı'. 
kiki mukarrar bulunmuı oldui" 
mumaileyhim zimmetlerinde aiacJ' ~ 
}ardan bir ğöna ötirazlan ve bir de f.6" 
leıi bulunanlann taıilıi mezkurda ~ 
3"a Asliye Hukuk Mahkemesinde ,;' 

bulunmaları lüzumu ilan olunur• ( 

Türk Sigorta Şirketi 
Hı.:l'ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +5607-ııJlll 

iV '11' vet'in Edebt Romanı: 22 içinde yolunu ~şırmıt gideceği ye
ri bilmeyen bir i.vare !... 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

Korkunç bir rüyada söylenir gi· 
bi mırıldandı. Evi burada değilmiy· 
di? ... Yoksa yanlıt bir sokağa mı 
sapmıttı? ... Bu nasıl olurdu? iki 
ay sonra doğup büyüdüğü evi unu· 
tabi lir mi idi? ... Elile bllfını tuttu ... 
Hafızasının peritanlığı onu korku
tuyordu!... itte viranenin onune 
gelmitti. Halbuki evleri daha a,a. 
ğıda ıdi ... Demek •atkınlıkla önün
den geçip yürümüttü !. .. Geri dön
dü. Komtu evlerini hatırlaya hatır· 
laya yürümeğe batladı ... itte bura
sı idi! durdu ... Ev gene yerinde yok 
tu !. .. Yalnız eski ve harap kereste 
yığını üıtünde bir tarafa devrilmit 
bir baca vardı. O zaman Necat ha
tırladı; iki ay evvel evlenirken evi 
bir yıkıcıya sattıkbrını hatırlayor
du ! ... Orada iri bir binek tatının 
üzerine kendini bırakarak karanlık 
lar içinde hüngür hüngür ağlama
ğa ba,Iadı. Tıpkı ök&üz kalmış kü
çük bir çocuk gibi ağlıyordu ... Batı· 
nı kaldırdı. Kartısındaki Hacerin 
evine doğru baktı. Burası da kap 
karanlıktı. Ses, aada yoktu. Fakat 

Tahir patanın evi metrilk ve harap 
bir vaziyette değildi. Etrafına sıra 
eıra çekilınit iskeleler, bu eski evin 
tamir edildikten sonra boyanmak
ta olduğunu gösteriyordu. 

Elinde T okatliyamn sırma zarif 
paketlerile Necat iki büklüm bir ih
tiyar halsizliğile binek lafından 
kalktı. Karanlıkların içinde hüvi
yetsiz bir hayal gibi kaybolmuttu. 
Nereye gidecekti? itte yersiz yurt
suz kimsesiz bir serseriye benziyor
du ... Tekrar oraya mı dönecekti. 

Elektrik ziyaları cehennem gibi 
tutufan oraya? ... Bir gece olsun la
vanta çiçekleri kokan sakız gibi 
beyaz yatağında yatmadan, annesi
nin göğsünde ısınmadan! ... Nerele
re gitmit olduğunu bilmediği za
vallı annesinin hasreti içinde yanı
yordu. Nerede idi? nereye gitmi,ti? 
Tekrar. karanlıklarda vehim uyan
dıran hır gölge gibi dolaşmağa bat· 
ladı ... Ah Hacer ... Hacer... yazdı
ğı edebi eserin kahramanını gör
se idi! ... Dümensiz gemi kendinden 
ba,kası olamazdı. itte karanlıklar 

Birdenbire hafif bir aydınlığa 
çıktı. Kötede bir dükkandan 10ka
ğa ölü bir ıtık serpiliyordu. Pence
reye yakla.tarak tıkırdattı. Bir da
kika sonra iri bir adam kapıda di
kildi. Keskin bir Arnavut tiveıi: 

- Ne istiyorsun more? diye &el• 

lendi. 
Necat titreyen dudaklarile ıor. 

du: 
- Şaban efendinin haremi Sab

riye hanımdan haberiniz var mı? 
nereye gitti? ... 

iri adam Necah aydınlığa doğ. 
ru çekerek dikkatle yüzüne baktık· 
tan sonra haykırdı: 

-Vay babacan! ... Aylardanberi 
nerelerdesin be? .. 

- Beni tanıdın mı? ... 
- Sen beni tanımadın mı Necat. 

Elimde büyüdün ayol... Kasım ağa 
more ... 

- Tanıdım Kasım ağa ... Anne
min nerede olduğunu biliyor mu
sun? 

- More bilmez olur mu hiç ... 
Kırk yıllık komtu be ... Sabriye ha
nım Tahir pa,alarla beraber yaz
lığa gittiler ... Boğaziçine ... Kızca
ğız timdi avukat oldu ... Para kaza
nıyor ... Bir görsen more tanımaz. 
aın ... Ananı da beraber alto nötiir-

Türki1e için Hariç içlD 
L. K. L. K. 

3 a7hiı • 1 • 1 • • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " • • • • • • • 14 - 28 -

Gelen eTrak seri yerilmez..- Müddeti 
ıeçen nütlıa.lar 10 kurut tur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiri7ete müra• 
caal .dilir. Gaz.etemi:ıı: i.li.nların meı'uliy .. 
tini kabul etmez. ... , ................ . 

düler. Candan komtular more ... 
Esen nerelerdesin bakalım? .. A· 
nan lzınirde olduğunu ıöylemitti ..• 
l,ler yolunda mı?... Kaaım ağaya 
bir selam da mı esirgedin bre hayır· 
ıız yumurcak ... 

Necat gözyllflarını zor zaptedi
yordu. Kasım ağanın kıllı, nasırlı 
elini öpmek için içi titredi: 

- Ver elini Kasım ağa öpeyim .. 
- dedi - itlerim çoktu kusura 
bakma. .. 

- Haydi ömürler gör evlat ... is
tenen yarın anana haber salayım ... 

- Hacet yok Kasım ağa - diye 
cevap verdi - ben kendim gider 
bulurum. 

- Eh öyleyse sağlıcakla evlat .. 
Necat, evinin viran harabesinde 

bir baykut gibi ağladrtkan sonra 
izbe 10kaklarda evhama benziyen 
bir gölge !insiliğile dola,a dolata 
caddeye çıkabildi. Kotar adımlar· 
la epeyce yüııüdü. Nihayet bir tak· 
siye atladı. Boğazın son vapuruna 
yetitmek ümidile toföre mütemadi
yen - daha hızlı biraz daha hızlı 
- diye adeta yalvarıyordu. 

Ruhunda öyle derin bir kırıklık, 
öyle aç bir ihtiyaç vardı ki, temiz 
ve riyasiz bir kuvvete dayanmak 
ve inanmak ihtiyacı .. Benliğini di
bine doğru çeken bataktan kurtul· 
- '- : .. :""' ···+··""'~1'11~.... • ... ,.,1"'""'11\ 

740 Klu. MONIH 405 m. 
19,30 Parlofon pli.kları, 19.SO Müıahabe, 20 

Radyo orkettraıı, 21 Haberler, 21,15 D'Schul
theiııenvall iıimli diyalektli temıil, 22,35 Ak· 
tüalite Konıtanz. ıölünden reportaj, 23 Haber
ler, 23,20 Proıram araıı, 24 Gece muıikiıi. 

mulıtaçtı. Boğulacağını hissediyor• 
du ... Gittiği yerde onu kabul etme. 
seler bile bu gece onların kapısının 
etiğine bllfınl dayayıp yatmağa 
ııazıydı ! ... 

Köprünün Boğaziçi iıkeleıine i· 
nen merdivenin ilk basamağına a
yağını atar atmaz ince bir düdük 
sesi sivrilerek beynine battı geri 
çekilen iskelelerin gürültüsü arasın 
da kendisini merdivenlerden koyu• 
verdi. Açılan vapura atlamağa ha
zırlanırken kolları iki kuvvetli elin 
mengenesine sıkıftı, vapur iki met· 
re açılmıttı. Sa111 ıtık parçalarının 
yaladığı koyu ve karanlık sulara 
baka kaldı ... Son vapur, son bir Ü· 

midin batımı gibi biraz sonra ka
ranlığa dalıp ııözlerinden kaybo
lunca iradesi büsbütün vücudunu 
desteksiz bıraktı. Dünya yüzünde 
silik bir insan taslağı halinde kal
dığını anlayordu. Omitleri, haysi
yeti, istikbali ve namusu viran ol
muttu. Tıpkı yıkılan evi gibi ... bu· 
cağının temeline yeni bir mesnet 
koymak töyle dursun, nasıl yıkıp 
harabeye çevir.di ise kendi istikbal 
ve hayatının da öyle tahrip etmi•· 
ti. Y atamak zillet ve sefaletten baş
ka bir tey olmayacaktı. Bitkin vü· 
cudunu sürükleyerek köprünün al
tına doğru yürüdü. Şu karanlık su· 
l"r'" ,lib\n.le ölüme kıwuşmak "'" 

temiz bir kurtulut çareaiydi.~ >-;, 
nesile Hacerin hayaline vev• O 
mek iater gibi bir lahza durdjıı• 
mütfik kadınlan ebediyyee~ ,.,: 
tacağını biliyordu. içinden bır ,.t 

- Miskin hodbin!... Onl~ 
!attığın yetitmedi mi? Son il~ 
rini ne hakla kırıyorsun?... I' 
ümitsizliğe dütünce intihar ,,,ı ~ 
!er? ... Her acı darbe onları~~ 
lendirdi, hayata daha mert b:ı J" 
le ile sarıldılar ... Hacer ev ;I, 
mir ettiriyor, Annen kırlarJ!1 pe_" 
vasında seni bekliyor ... - dl~. ~~ 
de perde yükselmeğe bati~ de lı~l• 
ses, ve vicdanın hitabı belki ıJI ı• 
yatın cazibesiydi! ... Genç ad"' eli~' 

k il .... 
kinerek ilk adımını atar e rİ •r 
de ıım sıkı tuttuğu paketle ~· 
cudunun yerine denize fırlattl~;tıi 
!arı satın aldığı para, hiç t~ lı O lı''.. 
bir emeğin mahsulü değild1 • 

111
,, ~ 

kir para, namus müsanıaha5: ıV' 
kUt hakkıydı!. Evinde petr0all"f" 
sı yerine elektrik ziyası yal< e ııfl 
kabiliyetsiz bir zeka, tairlik "

11 
fııl 

harirrlik yapacak nuru nerede .,Jıi'' 
lacaktı? Nefsinin ve yeni 7~ o 
nin ne kadar sahte, kabat11o• dl lıi 
duğunu itiraf ediyor. B~nlat ıııe~ 
öz, bir hüviyet bir benlık )! / 

- Rf,,..,. 



EY .i..ui. 5 

Konferansta söylenen nutuklar MEMLEKET 
HA ERLE 

Eski Vaşington sefiri

nin cenaze merasimi 
ı? 
z? 

(Başı 1 inoi sahifede) ı 
l'rlÜtecaviz muhterem milletin şe

tftt nıüınessillerini seli.mlarım. 

l 
ı..f)iinya tarihinin çok ehemnıiyetli bir 
'"İnde bulunuyoruz. Bilhassa uınumi 
l\ıpıen sonra bütün cihan efkarı, be
tİYeti tehdit eden harp tehlikelerini 
'"taraf etmek çarelerini aramakla. 
'°ıauldür. Bu vaziyet karşısında par• 
"ııeııtolar birliği konferansı milletle-
llıüşterek temayüllerine en yakın 

"'ıbirleri serdedebilecek mevki'."~dir. 
ll&ani bir kardeşlik havaaı ıçınde 

~•st ve tereddütsüz çalışan parla-
:ıoıar birliği bütün dünya ~illeti-;· 

' ekseriyeti azimesini temsıl edı· 
!o,, Ayni zamanda bu birlik ınuhtelif 
~leketlerin teşrii meclisleri a.~asın· 
~ doğrudan doğruya temas vucuda 
!ıı;l1ın.İ!I olan bir teŞ;"~küldür: ~u !t~-

milletlemn teşriki mesaı fikrim 
etlendirmek için burada sarfede

'tİlıi:ı: gayret, insaniyet ve medeniyeti 
\.Uz bulunduğu tehlikelerden kur
'ağa hadim olacaktır. 
lııiUetler camhsının menfaatlerini 
~ Yolu ile korumak emeli, sizin bu 
liıııaınızın bariz ve iftihara değer 
'lıfıdır. Hiç bir millet, hayati menfa· 
1\l••iııi ihlal edecek her hangi bir le· 
'İi:oü ıulhan menetmek çareleri var· 

lııı harbe girmek istemez. Bu J'.'i';<sek 
lııoı milletlerin müşterek gayesıdır. 
llannnlar, Efendiler; 
layık ve demokratik Tiirkiye Cuın· 
~ İYetinin siyasi umdesi yurtta sulh 
•nda sulhtiir. .• . .. 

,Su hususta Türkiyenin besledıgı hus 
ili yetin delilleri meydandadır: Ez · 

1. ~ıe. teıkilatı esa~~ye kanun~~z 
l~ ılanı hakkını munhasıran buyük 

lot meclisine tevdi etımekle Türki· 
de harbin emri vaki halinde zuhuru
llıani olmağı temin etmiştir. muhte· 
devletlerle aktettiğimiz sulh mua· 
elerile hep sulhun idamesi fikrini 

~l'>etlendiıımek esaslarını ihtiva et• 
lı.tedir. Diğer cihetten de sen~ler: 

eberi cih.anı tazyik .';~en iktı!;&dı 
~r11nın mılletlere verdigı tahammül • 

iztira.bı tahfif için burada derme 
. edeceğiniz mütaleal":~ en m~';<ul 
l&abetli istikametleri gosterecegıne 
.lıe yq'ktur. işte böylece! ?'üz~kere· 
iliz beşeriyetin refahı ıçın dunya• 

. her tarafında yapılan gayretlere ye 
bir hız vereceğine eminim. ~ 
lluzurunuzla çok müteşekkir kıldı· 
lz Türk milletinin aamiıni hürmet 

'ıııuhabbetini ve Türkiye reisicümhu 
C.azi Mustafa Kemal Hazretlerinin 

~ aasüs ve selamlannı iblağ ederim. 
!Un alkışlar) .. 
l'İirkiye halkının lıiuiyatma tere~· 
' il <>!arak, asil milletlerinize derın 
~ etler arzederken, hanımlar, -;fen• 
Ol' mesainizde büyük muvaffakıyet· 
dilerim. (alkışlar) 

Hasın Beyin nutku 
llasan B. in riyaset<! eeçtikten sonra 
lodiği nutuk ıudur : 
lianımlar, Efendiler, 

..,iizakerelerinize riyaset etıneği ba· 
10\'dj eylemekle, göstercliiiniz itima• 
elı.emıniyetini teınamen müdrik ola· 
•~!ere bütün kalbimle tetekkür ede-

~fendiler: Cumhuriyet memleketimiz
' <ııı sene evvel tesis olundu. Türkiye 
1iilı; Millet Meclisi dahilinde bir par· 
ııtolar birliği Türk grubu teşekkül 

1~. \'e parlamentıolar birliğine ~ah!! o· 
1 llç sene bile olmadı. Daha fimdiden 
. dııuzı kazanmıı olmakla samimi bir 

ç 'hissediyoruz. Bu itimadın fena ye· 
lııaıruf olmadığını zanneyleyorum. Ve 
~ sebeplerini de birazdan izah ede-

~ • ~foııdiler tarihin daima bir nefret his-
1.~• Yaded~ceği, dünyanın büyük bir 

~ ~ııı kana boğan muazzam haileden 
fiti"' \ a 11llktarı pek fazlalaşan bu kongra• 
,. hıı konferanslar insaniyetin hakiki 
rJ"rr ~ 'rzusuna tekabul etmektedir. 

tfJ" ~~aniyetin vahim ve garip bir buhran 
fi •ıf :llrdiği muhakkaktır. Zam~nım1'"? . bir 

·.J ~ ttıuhaualasıdır. Buna bınaen !yııleş: 
, !I'" ~· İçin uzun bir nekahat de~esı ~nı 
ı' ~ lazundır. Buhranın umumı ~~y.e
JJ • gösteriyor ki buna bef!1~el ilaç. 

..-;_, hıılınak icap eder. Askerı sılabsızl~-
y 1 lcadar iktisadi silahsızlanmaya d.e ~: 
~ ttıevcu~tur. Parlamentolar bır~gı 

f.11' •~ansları, iıte, hassaten bu netice
~ ~ogru yürümektedir. 

-,,ıı ~ -.ıllnlar, Efendiler • .. . •. 
~ '•lamentolar birliği teıekkul e.~tıgı 
'•"'l<lıı bunun bazıları tarafından comert 

J.P' '1 hayal ve diğer bazıları tarafın~an da 
el' )lıı 'oyahat vesilesi telakki olundugu ma

li O ~tıuzdur. Fakat, kırk seneden ber!· 
ıl> , ıı; Lir çok zorluklar arasında ve hır 
ıl'. 'ı lııu.klara rağmen, seneden seneye 
,e'' ~ ...,nalan konferansa birliğin kuvve
J' ~ .. ııufuzu büyüdü, teıkilatı daima te
e' ~! etti ve faaliyeti daima arttL He· 
,t l,._"<ııı temennisi, biri-iğin ülküsünü, 

- .W \ ~ttıını ve faaliyetini istikbalde da· 
,.~ ~Yade inkiıaf ettirmesidr. 

~-~"~lmilel ha~~~ta par!amentol.~ 
~tıın ihraz ettıgı ehemmıyet bugun 
~ kabili inkardır. Kırkbet sene zar· 
~ , t>tuzuncu defadır ki büyük insani
\~losi arasındaki münasebata daha 
\~ • ahenk ve intizam vermek üzere 

llıYor. 

~.. Yeni Türkiye 
~Yük eserler memleketi olan Gazi'nin 
ı t dUt etmiş yeni Türkiyesi, bu ülkü-
1\ı~Yet tabii olarak anlamakta ve U• 

\it1
1 \icdanın asıl emellerine iştirak et· 

~ ~dir. 
~·~ Umumi katibimiz M. Lcopold 
ıı;~e her noktayi nazai'dan çok şaya
lil, at vesaike müstenit çok mantıkı 

qİ'· raporunda, mern4eketimizin gös· 
ı~:,ı l'.enilik gayretini ve bu gayrelin
\d tııılel sahada, türk diplomasisi ta• 
~ ~ıı Balkanlarda, Milletler Cemiye-
t •e diğer yerlerde yapılan sulhper

~. :ı•iki mesai t~!lebbiislerine seme
.'I\ : tnüabet bir yardım tarzında te .. 
\:en mahiyetini tebaruz ettirmek-

~ Balkan memleketi tarafından İm· 

ld "n~:~=~ .'.'.'!=:~ .. --h~:~~~ ~ 

nakar sözlerden dolayi, Balkan konferan• 
sı Tiirk grubu reisi sıfatiyle, hassaten 
mütehassıs oldum. 

Filhakika efendiler, milli istiklalimizi 
aldığımızda~beri müncimiz ve rehberi .. 
miz olarak tazim ve tebcil eyledi· 
ğimiz şanlı Reisimiz Gazi Musta
fa Kemal Hazretlerinin, harici si· 
yasetimjzin, bütün milletimizin sulh 
için çalışma~ olduğunu söyle
mekliğimize müsaade ediniz. Hükiimet 
Reisimiz ile Hariciye Vekilimiz sulh ül
küsünü Avrupada en eyi temsil eden ze .. 
vat arasındadır. Münasebatta bulundu· 
ğumuz milletlerin hemen cümlesi ile ta· 
rif itilafları ademi tecavüz, anlaşma 
"entenle cordiale,, ve dostluk misakları 
aktetmiş bulunuyoruz. Harici siyasetimiz 
umumi sulhun tarsini için elinden gele
ni yapmaktan çekinmemiştir. Dileğimiz 
ancak itilaf ancak sulh ve ancak millet· 
!erin ittihadıdır. BiZ, suih "içinde ve hak 
ile adalete dayanan bir teşriki mesai is
tiyoruz. 

Fikir hürriyeti 
Fakat bilhassa şunu söylemek ıistemn 

lci, memleketin bütün bu teceddüt ve ha· 
las hareketi, başka tabirle bu inkılap an· 
cak, tamamen klasik değil fakat daha 
cezri ve daha genişlemiş lıir parlô.men· 
tarizm çerçevesi dahilinde vücuda gel • 
miştir. 1.tibdat rejimi altında, insanın 
en kudsi ve en ehemmiy<!tli öhtiyaçlarını 
ve vasıflarının yani vicdanının ve zeka
sının inkişafına mani olan hürriyet yok· 
suzluğunu uzun müddet çekmiş bir mil
let olduğumuzdan, fikir ve münakaşa 
hürriyetinin en har taraftarları bulunu· 
yor ve parli.rnentarizmin, iyi anla§mıt 
bir medeniyete lüzumlu hürriyetler.in si· 
yaneti için yine en sağlam vasıtayı •teş
l<il ettiğine kani bulunuyoru.z. Ancak 
halk lcitleleııi taHfından intihapla teyİn 
olunan mutavassıtlar vasrtasiledir ki hü
kUınetle millet arasında .temas en iyi 
surette teessüs ve idame olunabilıir. Par 
lô.mentarizm re;nm, bize, bilcümle sağ
lam müesseselerin devam ve terakkisi i· 
çin en öyi teminat olarak göriinmelote • 
dir. Sizlere, Türkiye Cumhuriyetinin 20 
nisan 1924 tarihli teşkilatı esasiye ka· 
nununun bir tercümesini takdime ictisar 
etmiş bulunuyoruz. Bana öyle geliyor 
ki bu kanun, teşkilatı esasiye kanunla
nıun en iyj lcurulmuşlanndan ve en mü
terakkilerinden biridir. En iyilerinden 
ve parlamentarizm taraftarlarını en ziya· 
de memnun edeceldeııinden biridir. Çün
kü millet mümessillerine, bizde Büyük 
Millet Meclisine, mümkün olduğu kadar 
salahiyet ,hatta denilebilir ki mutlak 
salahiyet vermektedir. ksri bayatın her 
türlü faaliyet sahasında, halk ılcitlelel1İnin 
geniş emelleııine ve vasi ~tlerine teka
bül eden ıha! suretleri bulunmasının en 
gayretli taraftan bulunuyoruz. HükUnıet 
fırkası olan Cumhuriyet Halk Fnıkası, 
her türlü tecrübelere mukabele edecek 
bir lıüsnü niyete maliktir. Ve büyük bir 
iman samimiyeti ve tam bir munan ile 
terakki yolunda yürümektedir. Ve bun· 
dan dolayıdır ki, halihazırın bütün zor
luklarına .-ağmen, isıtikbali cesaret ve em 
niyetle mülahaza edebiliyoruz. lstanbula 
gelmek için memleketlerinden ııeçen 
murahhaslara büyük kolaylıklar göster
meik ve buraya gem ş heyeti murahhasa· 
lar yollamak suretıile bu konferansın mu• 
vaffalayeti için kabil olan her şeyi ya • 

. pan ve diğer bütün milli gruplara te • 
ıekküre borçluyuz. Bu heyeti murah • 
ha:salann azaları arasında yÜksek sala
hiyetleri ve tecrübe edilmiş idealizmleri
le olduğu gibi birliğe karıı rabıtaları ile 
ta:nmmış ve kendi memleketlerinin siyasi 
ve Fikri hayatında büyük roıl oynamış 
tahsiyetleri ihtiva eylediğini görmekle 
bııdrtiyanm. 

Blliyorsunuz ki, Türkiye Büyük Mil· 
Jet Meclisi, birliğin Türk grubu daha si
nesinde teşekkül etmeden evvel dahi, 
parlamentolar konferanSJnın gayretleri
ni büyük dikkatle takip etmekten hali 
kahnamıştır. lçtimalarımızın müzakere 
ve neticelerine karşı baştan aşağı tama
men ve dikkat halindedir. 

llu konferansın teşekkülü ve muvaffa· 
kiyetıi için gayretlerimize yardım zıı.a
mında her şeyi yapan Türkiye Cumhu
riyeti hükiimetine alenen teşekkür eyle
meğede müsadenizi rica ederim • 

Y alruz bir milletin sesinin yükseldiği 
bir kürsü değil fakat bütün milletlerin 
hlltün ümit ve emellerinin makes:- bıı
labileceği hakiki parlamentolar arası bey
nelmilel bir kürsü olan bu yerden, yak
laşmalarımıza yardım edebilir ve bu su
retle parlamentolar birliği eserınrıe ius 
e~ilir bir merhale teıkil eyleyebilirse ta
rıhte mevkii daha büyi.İk olacak bu fanlı 
§ehı·c hoı geldiniz demekle sanıimı bir 
zevk, büyük bir sevinç duyuyorum. 

Büyük isteğimiz 
Bu dakikada en büyük isteğimiz, 

~~leketimizde geçireceğiniz bu sayili 
gunlerde srktlmaıı:ıanızdır. 

Otuzuncu parlamentolar konferansına 
aziz milletlerimizin bizlerce olan itima.' 
dına ve bizden beklediklerine layik mu• 
vaffakıyetler dileriz. 

ispanyada 
Bir kabine buhranı çık

ması ihtimali var 
MADRIT, 24.A.A. - M. Zamoranm 

"'.'.'l~'.'dol!d d~ sö~lemiş olduğu nutuk 
buyuk bır alaka ıle beklenmekte idi. 
Çünkü bu nutkun siyasi vaziyeti bir nebn 
ze tenvir e~e~e~i ümit ediliyordu. 

Halkçı çıfçı jiırkası grupu sekiz gün 
sonra parlamentoya gelecektir. Meclis 
hükiimete müzaheretten vazgeÇmiş oldu
ğunu bildirmiş ve iktidara iştirak etınek 
talebinde bulunmu}tur. Binaenaleyh bir 
kabine buhranı zuhuru muhtemeldir. 

K I• } "' h Dört şerir ema ıyemeyvacı ıga, a- Daha yakalandı 
lICIIIğa ehemmiyet Veriyor Bunlar dah~ekavete baş-

lamadan yakayı ele verdiler 

Yollar bir prog" ram dahilinde yapıl~yor AYDI~: <Milliyı:t> - Çinede 
Arnavutkoy kahvesı yanında kar-

köy kanunu tatbik edilmektedir pu~lu balkanlarında üçü silahlı 4 
şerır zabıtamız tarafından yaka-

Kemaliyenin bir 

ELAZlZ, (Milliyet) - Malatya
ye evvelce Elazize bağlı iken son za 
latyaya bağlı bulunan Kemaliye 
kazası üç bin evli ve lı.eş mahalle
den mütesekkil mamur bir kasaba· 
dır. Kem~liye son senelere kadar 
mühmel ve metrôk bir vaziyette İ· 
ken son senelerde bütün noksanlar 
tamamlandığından kazada seri bir 
inkifaf başlamıştır. Kemaliyenin 
asıl ismi Eğindir. istiklal mücadele
sindeki ferefli ittirakine bir hatıra 
ve bir armağan olarak kazanın adı 
Kemaliyeye çevrilmiştir. Kemali
ye evvelce Elazize bağlı iken son za 
manlarda Mala-tyaya bağlanmıştır. 
Kaza merıkezinin nüfusu 3400 dür. 
Mülhakat ile beraber nüfusu 20 bi
ni mütecavizdir. Kemaliye 3 asır
hk bir tarihe maliktir. 300 sene ev· 
ve! Voyvodalık olarak kurulan 
Kemaliye bilahare mütesellimlik 
ve 68 sene evvelde doğrudan doğ
ruya kaza haline getirilmiştir. Me
sahai ıathiyesi 1655 kilometre olan 
bu kazanın 70 köyü ve lliç, AtUll• 
ga adlı iki nahiyesi vardır. Kemali
yenin evleri, sokakları ve çarşısı 
çok muntazamdır, 

Su ihtiyacı: 
Kazımın su ihtiyacını (Kadı gö

lü) namile maruf soğuk ve leziz 
olan bir su temin etmektedir. Ka
zaya geçen aene gelen genç kayma· 
kam A:bdullah Şükrü Bey vazifeye 
b~ladığı sırada köyler arasındaki 
yollar hemen hiç yok denecek ka· 
dar azdı. Bu sene ilkbaharda çizi
len bir yol programile kazanın her 
tarafında bir yol seferberliği baş· 
lamıştır. Kemaliyede göze çarpan 
ve etrafını kendine bayağı ve uzak 
bırakan yolsuzluğun izalesine bü
yük bir gayretle çalışılmaktadır. 
Fırat nehri üzerinde Şırazı ve Hız 
mevkilerinde iki köprü kurulma
ğa ba,lamıflır. Fırat nehri Kema· 
liyeye llıç nahiyesi cavarmdan gİ· 
rip Aşunga nahiyesi . civarından 
çıkmakta ve bu suretle kaza bastan 
başa değilse de kısmen sulanm~kta 
dır. 

Arazi pahalı, iş dar 
Kemaliyenin coğrafi teşekkülü yü. 
zünden sulama işlerinde Fırattan is 
tifade etmek şimdilik kabil değil
dir. Yalnız köprülerden uzak mm
takalarda nehrin akıntısından isti
fade eden İptidai kayıklarla gidit 
geliş temin edilmektedir. Kemali
ye ahalisinin hemen hepsi okur ya
zar ve üçte ikisi sanatkardır. 

Kısmıazamı büyük şehirlerde ça· 
lışmakta olan Kemaliyeliler bu te· 
birlerde gördükleri, medeni haYl\b, 
yafamayı, çalışmayı ve sanatları 
kendi kazalarında da ilerletmek 
ve yapmak İçin çalışırlar. Kemali
yelileri uzak diyarlara gönderen 

sebep :ııuhitin kazanç ve toprağının 
darlsgıdır. Burada bir dönüm ara· 
ziy., sahip olmak bir mesele ve ma
likiyet bir servettir. Bu vaziyete 
rağmen Kemaliye ahalisi daima ser 
best, hayatta refahla yaşayan insan 
!ardır. 

, 

manzarası 

tu) kazanın başlıca ihracatını teş
kil eder. Kemaliyede dutların kes· 
retle bulunması dolayısile on beş 
sene evveline kadar ilerlemiş olan 
İpekçilik Harbi umumi yüzünden 
biraz duraklamış ise de son seneler
de yeniden inkişaf ve terakkiye 
başlamıştır. Kaza dahilinde fazla 
bulunan sakız ağaçlarile tam fıs
tığı aşısı tatbik ve tecrübelerine 
girişilmiştir. Üç beş sene gibi kısa 
bir zamanda Kemaliyede ehemmi
yet verilen dikim ve ağaç yetiştir
me faaliyeti kazanın bütün çıp
lak dağ ve topraklarını badem, frn· 
dık, dut ve ardıç ağaçlarile süsle
miş ve zenginleştirmiş olacaktır. 

Kemaliyenin her tarafı şirin ve 
hayat verici mesirelerle doludur. 
Bilhassa Kırkgöz ve çınarlık, de
ğirmenbatı mevkileri ile kasabanın 
yanıbatındaki Kadı gölü menbaı 
çok güzel mesirelerdir. 

Halı ihracatı~ 
Kemaliyede 60 bin lira sermayeli 

kollektif bir halıcılık tirketi mev
cuttur. Kazadan her •ene 50 bin li
ralrk halı ihracatı yapılmaktadır, • 

Burada şirketten maada beş yer· 
de büyük ve bir çok evlerde de hu
susi halı tezgah ve imalathaneleri 
mevcuttur. Kemaliye halılarının ls
tanbul, Ankara, Adana, lzmir ve 
bir çok büyük tehirlerde ve hatta 
Avrupa pazarlarında satış tubeleri 
ve iyi müşterileri vardır, 

Diğer fabrikalar , 
Kemaliyede üç büyük marangoz 

fabrikası mevcut olup, çeşitli ve ci· 
zip mobilya taknnlarile hemen her 
yerde şöhret kazanmıştır. Kemali. 
yede elektrik yoktur, Sanayi ve ha
yat noktasından her varlığa kavuş
muş olan Kemaliyede elektrik tesisi 
işi de Kaymakam Abdullah Şükrü . 
Beyin teşebbüsiyle yakında başarı
lacaktır. Kemaliye dahilinde ve 
Ilıç, Aşunga nahiyelerile bet köy 
de telefon tesisatı ikmal edilmiştir. 
Diğer köylerin de telefonla techizi 
bitmek üzeredir. 

Köy işleri. 

lanmışlardır. 
Yakanın elde ettiğim tafsilatını 

yazıyoııum; bunlar Akşehirin Silin
ti .köyünden Ramazan oğlu Bilal 
çavuş, kaymbiraderi Ali, Akşehi
rin Doğanhisar nahiyesinden Mus· 
tafa oğlu Ali ve Şarki Karaağacın 
Çaltı köyünden Süleyman oğlu 
Mustafadır. 

Bu şerirler ötedenberi Aydın, 
Milas havalisinde kuyuculuk ve 
yol ameleliği yaparak çalışmakta 
imisler. Son zamaHfarda Güllük 
nahiyesinde Arap Cemalden 12 Ji. 
ra alacaklarına mukabil 17 fişekle 
biıı Yunan ma vze,.;, Selimiye nahi
yesinin Edrenli kö;ünden çırak Hü
seyin oğlu Durmuş Alinin evinde 
çalışmalarından biriken 24 lira ala
caklarına mukabil de iki Yunan 
mavzeri almışlar ve Güllükten ay
rılarak Milasa gelmişler ve bir ge
ce kalarak Çine hududuna girmiş
lerdir. 

Şerirler silahları ellerine geçir
dikten sonra bir plan kurmuşlardır. 
Evvelce evinde çalıştıkları Çinenin 
Araplcir köyünden molla Hasanın 
karısının boynunda çok beşibiyer
de olduğundan evvela bunları so· 
yarak evvelce tanıdığı Küçükkürt
ler köyünden gemici Mestan ağa 
delaeltile Kemalmaz değirmenini 
ve pmardere muhtarı Ali güllü de
nilen İsmail ağa yardımile de U
murlu bey ve zenginlerini soyarak 
Denizliye geçmek ve memleketleri
ne savuşmak. 

Daha serirler Milas hududundan 
Çine hududuna girince Cumhuriyet 
jandarması tertibatı~ almış ve ken 
dilerini üç koldan takibe başlamış
lardır. Bundan haberleri olmayan 
ve Bilan çavuşun i<laresinde bulu
nan kakıcılar karpuzlu balkanına 
gelerek bir çobana molla Hasanın 
evini sormuşlar ve silahlarını orma· 
na saklayarak ekmek almak üzere 
oradan ayrılmışlar. Çoban bunları 
gidip halaçlar muhtarı Osman ağa
ya haber vermiş, jandarmalaııla be· 
raber takipte bulunan muhtar ya
nına bir jandarma alarak balkana 
doğru gitmiş ve bunlara rastlamış. 
Kendileri teshis edilerek yakalan
ınışlardır. ~ 

Silahları veren Arap Cemal ile 
Durımut Ali de getirilmişler, bunlar 
silah verdiklerini il!kar etmişler, 
muhtar lsmail ile gemici Mustafa
nın Aydın jandarmasınca yapılan 
tahkikatta Lir alakaları görülme
miftir. 

Dört şerirle silah veren Arap Ce
mal ve Durmuş Alinin evrakı ta
mamlanarak Aydın cumhuriyet 
müddeiumumiliğine teslim edilmiş
lerı ve sulh hakimi tarafından hak· 
larında kesilen tevkif kararile ha
pishaneye tıkılmışlardır. 

Aydında mektep ve yol işleri 
AYDIN, (Milliyet) -Valimiz 

Feyzi bey, vilayet vçeresinde tetkik 
gezintnlerfoe başlamıştır. Bu gezin
tiler de mektep ve yol işleri tetkik 
ve teftiş edilmektedir. Tamire muh
taç mekteplerin tamirine emir ve
rildi. Yeni yapılanlara hız verildi. 
Bu meyanda Aydın • Çine yolunun 
kıştan evvel bitirilmesi için tedbir
ler alındı. 

Kemaliyenin bütün köylerinde 
köy kanunu tamamen tatbik edil
mektedir. Köy mahkemeleri kurul· 
muş ve her köyde yapılması icap 
eden köy odalarının inşaatı bitidl
miştir. Bütün köylerde birer Cum
h~riyet. meydanı yaptırılmış, her 
koye gıdilecek yollarda ve umumi 
caddelerde yol gösterme tarifeleri !ah edilmiştir. 
asılmıştır. Bu sene kaza merkezinde 60 ta. 

Kırmızı zemin üzerine beyaz ya- !ebelik bir köy pansiyonu açılacak 
zile yazılı olan bu levhalarda yo- ve bu suertle üç senelik tahsilde 
lun ol_duğu köyün ismi yazılıdır, kalan köy çocuklarının bet yıllık 
Kemalıyede e.sayif çok muntazam tahsillerinin kaza mel'kezinde ta-
ve düzgündur. mamlamalan temin edilmit olacak-

Bekçi lt!fkilatı · tır. 
Kemaliyede timdiye kadar bek· Kemaliye himaye heyeti tarafın. 

çi tetl<ilatı yoktu. Kaymakam Ah· dan bu sene fakir ve yetim 35 ta. 
dullah Şükrü Bey bekçibaşı, tahsil- !ebeye yerli malından elbise, ayak. 
dar ve 10 bekçiden mürekkep ol- kabı ve çamaşır yaptırılmıştır. Bu 
mak üzere 12 kişilik bir kaza mer- talebelerin kitap ihtiyaçları da ya· 
kez bekçi teşkilatı ve bekçilere yer- kında temin edilecfktir. 
li kumaşlardan kışlık ve yazlık el- Kemaliyede belediye bütçesinin 
biseler yaptırmış, bütün köy bekçi- darlığına rağmen btiyük bir azim 

Arazisi dağlık ve dar olan Kema- !erine haki renk kumaştan resmi el- ve gayretle kazada hayli varlıklar-
ı . d · bı'se.lerle muntazam ayakkabı, toz- meydan~ getı'rı'lmı"" 11000 lı'ra sarfı' '!.e e z~ra~t işleri topraksızlık yü. · ~ " 
zunden ıhtıyac!l kafi gelmemekte· luk ve fişeklikler temin etmiştır. le yaptırılan büyük otele pek 
d' B b ı h lkı Tahstl hevesi. dağınık bir vaziyette olan ır. u se ep e a n kısmı azamı 

h · 'h h 1 k ak Hükumet daireleri de yer-
pren s JorJ· ve ni•anlısı za •re 1 tiyaçlarını civardan satın Kemaliyeliler ta si e ço mer • 

1 1
• 

Y '~lmak suretile temin etmektedirler. lıdırlar. Bu kazada hemen okuma- eştirilmiştir. 13000 ıra sar-
LONDRA, 24.~A. - Prens Jorj ve ı. Meyvecilik: mıf, az çok hesabını bilmiyen bir file yaptırılan çok güzel ve asri 

Prenses Marina, refakatlerinde ·Yunan Halk Fırkası binasının bir kısmın-
prens Ve Prensesi. Nı'kola oldug"u halde, Toprak darlığı yüzünden Kema- adama rastgelmek çok güçtür. H Ik F k k d'. 

1• h c!a a ır ası oturm& ta, ıger bu sabah saat 7,30 da Balmoral'dan bu· ıyede da a ziyade meyveciliğe faz. Kemaliyede yedi ilkmektep var- A 
1 h kuımları da Ziraat bankası, ı-raya muvasalat etmişler ve vaktin çok a e emmiyet verilmiştir. Meyveler dır. Bu sene maarif planına uygun 

Eski Vaşington sefiri Ahmet Rüstem 
bey evvelki gün Etfal hastahanesinde 
vefat etmiş ve dün cenazesi merasim .. 
le kaldırılarak Feriköy mezarlığına 
defnedilmiştir. Cenaze merasiminde 
Ahmet Rüstem beyin dostları ve eski 
meslektaşları bulunmuştur. 

-o--

Almanların çifçiler 

bayramı 
Teşrinievvelin ilk günü Hitlerci Al

manlar tarafından çiftçiler bayramı O• 

!arak kabul edilmiştir. O ııün Tarabya· 
daki Alman sefarethanesi ile Ankara· 
daki Alman sefarethanesi bahçesinde 
bu bayram merasimle kutlulanacaktır. 
Alman sefiri hu bayramda bulunmak 
Üzere lstanbnla gelmi§tir. --

Firari rumlara ait 

dosyalar 
Muhtelit mübadele komisyonu hükii 

mete intikal etmesi lazım gelen firari 
rumlara ait dosyalar üzerinde son tet .. 
kikatını yapmaktadır. Şimdiye kadar 
bunların bir kısmı hakkında karar ve
rilmiştir. Hakkında karar verilen dos
yaların müteallik bulunduğu emval 
bugünlerde hükumete intikal edecek· 
tir. Bu husustaki muamele de yakında 
yapılacaktır. 

Muhtelit mübadele komisyonu 19 
teşrinievveld.e vazifesini k8milen biti
receği için elde mevcut işlerin bir an 
evvel ikmaline çalışılmaktada-. Komi•· 
yon her gün muntazaman toplantı ya
parak mevcut dosyaların muamelesini 
ikmal edecektir. 

-o-

Askeri mütekaitler 
• 

için rozet 
Mütel<ait askerlerin ,hamçte tanınma· 

111 ıiçin birer rozet taşımaları tekarrür et
miştir. Takılacak rozetlerin şekli tesbit 
edilmiştir. isteyen mütekaitler bu rozet• 
leri alıp taşıyabileceklerdir. 

Ceneral Goeriag . 

gelmiyecek 
Prusya baıvekili ve Alman Millet 

Meclisi reisi Jeneral Göring'in parla .. 
mentolar konferansına İştirak etmek 
üzere ıehrimize geleceği hakkında 
malfunat gelmişti. 

Dün yaptığımız tahkikatta ceneral 
Göring'in gelmiyeceğini öğrendik. __,,_ 

Taşrada dil bayramı 
DENiZLi, 23 (A.A.) - Halkevi 26 

eylül dil bayramı için genif bir proğ
ram hazırlamı§tır. 

KONYA, 24 (A.A.) - 26 eylül ta
rihinde yapılacak olan dil bayramı için 
Halkevi zengin bir proğram hazırla· 
mııtır. Merasim sinema binasında ya
pılacak ve bu suretle çok kalabalık biı 
halkın İştiraki temin edilecektir. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilmiş barometro bu sabah saat 
7 de 759, 14 de 759,5, derecei hararet 
7 de 19, 14 de 23,5, azami hararet 23,5, 
asğari 18. Rüzgar yıldızdan esmiştir. A
zami •Ürati sariyede ı2 metıroya kadar 
ç1ktnış tır. 

in.iliz kralının japon
yaya taziyeti 

LONDRA, 24. A.A. - Kral Jorj Ja· 
ponya lmpratoruna aşağıdaki telgrafı 

göndermiştir • 
" Japonyanın garp sahillerinde zubut 

eden tayfunun sebep olduğu matem ve ız· 
tırapları duydum. Zat• Haımetaneleriyle 
Japon milletine samimi taziyetlerimi ar .. 
zederim . ., 

--o-

Şarki Çin demiryolu 

meselesi 
TOKYO. 24. A.A. - Röyter ajansı 

muhabirinden • 

Nişinişi Şimbun gazetesinin haber al· 
dığına göre, Japon ve Sovyet hükumetle• 
ri, 13rki Çin demiryolunun satış bedeli 
üzerinde anlaşılmışlardır. Gene ayni ga
zetenin tasrih ettiğine bakılırsa, Japon 
hariciye nazırı M. Hirota ile Sovyetlerin 
Tokyo büyük elçisi M. Y urenev, bu be
deli 170 milyon yen olarak kararlaıtır· 
mıılarda-. 

1 Askeri Tebliğler 1 
Kadıköy askerlik ıubesinden: 
Teırinievvel 934 celbinde sevk edil

memi§ 324; 327; 328, ve 329 doğum• 
lu efrat ile bilcümle 316; 329 bakaya 
efradı sevk olunacakta-. 

1 - Deniz sınıfı için içtima günü 
13 teırinievvel 934 bu sınıftan bedel 
verenler 11 teırinievvel 934 akşamına 
kadar kabul edilecektir. 

2 - Diğer sınıfların içtima günü 24 
teşrinievvel 934 ve bedel verecekler 
ise 23 teşrinievvel 934 akşamına ka
dardır. 

MOESSIF BiR OLOM 

Kudemayı erkanı maliyeden İstanbul 
Varidat Müdürü ve Defterdar muavini sa 
bıkı Ahmet Şevki B.dün gece vefat etmiş· 
tir. Cenazesi bugün öğleden evvel Sa· 
raçbanebaşmda itfaiye karşıaındaki ha· 
neden kaldırılacaktır. Merhum güzel alı
lakile memlekete vatan işlerinde ve ma· 
liye teşkilatında pek büyük hizmetler ifa 
etmiş ve kendioini herkese sevdirmitti. 
Allah rahmet eyliye. 

erken olmasına rağmen, kalablık bir halk içerisinde badem ve her tarafta üç mektep binası daha yaptırıl- kerlik tu~esi, Sıh~at daire~i ve dis-
kütlesi tarBfından alkıslanmısllar.W., __ _L_..:;:,ı,._,~ı,..-_ı..:..-1-'-~~,_..,:~~;_::__L~"__~__.~_:_::._.~~-~-,;_.;.. __ J..,......,,...._,ic..,.,....,_,;.ı,.....,.ı.ı..,.ılllı. ___ .,ı.. _ _ ..ı.... _ _ ______________ _._ 

Damadı Cumhumyet Halk Fırkası Fın· 
drklı Nahiye reisi eczacı Kimyaker Na
il Beyle malrtumu hükumet müteahhitle
rinden Mümtaz Şevki Beye beyanı tazi· 
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Parlamentolar konfe

ransı dün açıldı 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

tercüman tarafından selis bir surette in
gilizceye lerciime edildi. 
Romanya murahhasının nutku 

Bundan sonra Romanya murahhası M. 
Saveano kürsüye geldi. Ve en yqlı aza 
olmak <11fatile konferansı açbğını aöyli· 
yerek gÖ&terilen büsnükabulden dolayı 
~eıekkür etti: "Bi:z burada toplanmakla 
Türk Cumhuriyetine aynı zamanda bir 
hünnet eseri iÖıtermiı oluyoruz." dedi. 
Ve bu sözler alkqlandı. Mösyö Saveano 
nutkuna devam edeıken Türk milleti 
hWkında teveccühkir bir kaç cümle ..,... 
fetti ve ezcümle dedi ki: 

- Gazi'nin bir ıözü vardır: "Türk 
milleti ölmez, bu millet ölürse, tabutunu 
yeryü:zü kaldırmaz!,, (Şiddetli alkıılar). 

M. Saveano bundan oonra ltalyanların 
tekrar konferan .. avdetlerini ııııemıauni· 
yetle karfılaırut ""' ruznamede mevcut 
meselelere sözü naklederek, üç mühim 
mesele mevzuubalıoolacağını, bunun biri 
emniyet ve tahdidi teslihat meseleoi, 
ikiııciM parlamento rejiminin tekamülü 
ve ;,sizlik meselesi olduğunu söylemit· 
tir. Romanya bııfmurahhası konferanoın 
tqekkür ve tazimatını Gazi Hazretlerine 
arz için çekilecek telgraf suretini okudu 
ve allaJlarla kabul edildi. M. Saveano 
konfenuu riyaseti .meselesini ileriye sü
rerek Büyük Millet Meclisi reis vekili 
Huan Beyin riya.setini tddii etti. Ve 
bu teklif alkıılarla k8bul edildi. 

Hasan Bey küTııide 
Bunun üzerine Hasan Bey kürsüye 

gelerek riyaset mevkiine oturdu. Ve nut
kuau ol<umağa baıladı. Hasan Bey fran· 
sızca okuduğu nutukta kendisine kartı 
gösterilen emniyetten dolayı teıekkür et 
ti ve bilhassa: "Tmt.iyede cumhuriyet 
ıo sene evvel tesiı edildi ve biz de Par
liımentolar Birliğine iiç sene evvel i\tİrak 
ettik. Bize kartı gösterilen bu emniyetin 
7erinde olduğu anlaıılacaktır., ,dedi. 

Hasan Bey nutkunu bitirdikten son· 
ra yerine o tunlu. Ve: 

- Ruznmneye ge?yorwn. Söz, Katibi 
Umumi M. Boiuier'ni:ndir, dedi. 

M. BoUoi«, konfenıno reis v.sillikle
rine seçilen zevatın il.imlerini okudu. 
Bunlar da her murahhM heyetinden lıi· 
Yer zattan ibaretti. Oklınan isimler ıun
lardır: 

Amerika namı- M. Thomaa Cochram, 
Belçüa namına M. de Bruyn, Danimar· 
ka namına M .Borbjerg, Mısır namına 
Rilat Pata, ispanya namına M. Santiago 
AJba, Fransa namına M. Raıu.tan, İn
giltere namına Sir Park Goei, Macaristan 
ınıımına M. Lang, lıalya namına M. Car· 
lo Costamagn;ı, Japonya namına M. Sa· 
ı.-o, lnın mmnna Ali Dafti Han, Le
hı.ıt.ı nımuna M. ı.c;..enlıerz, Romanya 
namA\8 M. T oay llieaco, lsveç mmına 
M. Burman.,: 

Okunan isimJer heyeti amumiyece tu 
vip edildikten •onra, M. Boiıüer reiı 
vekilliği için namzedini göstermeyen 
IJTUpların namzetlerini, katibi umumili
ğe bilclirmelerini ve Milletler Cemiyeti 
..-nma M. Zilheiacus'ün Te Beynelmilel 
Meoai Bürosu .._.... M. Viple'in konfe
rans mesaisini mii§llböt ııfatile takip ede
cc4<1erini biklirdi. 

M. Boisırier oözüne devamla: 
- lmçre ve Fenlandiya lıiikiunetleri 

konleranıa ltlirak edemediklerinden do· 
layı beyanı mazeret edi.ı::orlar. Yunanis
taıun Ankara Sefiri, Riyaııeticumhur in
tihabab dolay11ile Yunan Parlô.mentosu
nun konferansa iftiriık edemediğini bir 
mektupla bildirıniJtir. 

M. Boi;sier- bundan oonra: 
- Nutukların hülasasası İngilizceye 

tercüme edilecektir. Murahhaslar 
muhtelif meseleler için ancak ıs dakika 
9Üt'en nutuk ir t edebilirler. On beı da
loiluıyı a§aD nutuklar riyaset tarafından 
menedilecd.t.ir. Heyetiumumiye toplan· 
bsından solU'a konıey toplanacaktır. Sa
at 2ı,JO da Dolmabahçe sarayında bir 
resmikabul yapılacaktır. Elbiıe fTaktrr. 
Arzu edenler niıanlanm da takabtlirler, 
Dedi. 

Reia: - Söz M. Engberg'inclir, dedi. 
Komey reiıi olan İngiliz mura.hhaoı 

M. Engberg kürsüye ~lerek konoey na
mına beynelmilel parlamentolar konfe
ransı nizamnamesinin 10 uncu maddesi· 
nin tadilini teklif etti. Bu taclilat ta müt
tefikan kabul N!ildi. 

Ruznamede katibi umuminin 29 uncu 
konferanstan sonra konseyin mesaisine 
dair o]an raporu vardı. M. Boisıier söz 
alarak raporun azaya tevzi edildiğini ve 
herkesin bu hususta beyanı miitalea ede
bileceğini söyledi. 

Eneli Macar mUTahbaaı M. Gratz söz 
alarak uzun bir nutuk okudu. 

M. Gratz Miz IÖy)emek için murah • 
hulara veritmit olan 15 clalcifralıl< hak
lu unutmat gibi idi. Bu sırada herkes 
lıonutuyor, konferans salonu hocasız kal 
mıt bir smıfı andırıyordu. Bir kısnn mu
rahhaslar korKlorda ,bir krsnn da büfe
de aralannda görüıüyorlardı. Macar mu
·~~sı ~ati~ umumilik raporunu beğen· 
dıgını M>yledı ve gösterilen hüsnükabul
~ dolayı Türkiyeye teşekl<ür etti. Ga
'ZI hakkında ıitayirkar cümleler sarfetti 
ıre "ziyanın esasen ıarktan aeJdimft; 
söyledi. • ~--.. 

Nutuk bittiği zaman salonda gürültü 
fazlal8.fmıJb M B · · .. ··ı .. I . • . oııııer guru tuye te • 
mıh ederek dedi ki: 

- Bu nutkun İngilizceye tercüme5İ 
Y"Ptlaca.ktır. Murahhaslar . .• h . . ... ~, ve samnn u· 
ıuoı m.u~..,emelerile süküneti ihliı.I et • 
memelidırler. 

M. Rou.tan'ın nutku 
. Fransız eobak Maarif Nazm ve ırtetli 

lııir hatip olan Mösyö Roustan küroüde 
alluılarla karıılandı ve hakikaten herkeı 
t.ınıfmdan talı:dirler ve aYcı9larla k.,.jJen 
güzel bir nutul. wat etti. M. Roustan 
~:nine .ba9larken Türk grupuna teşek • 
~ ... etti ve bunu ıu zarifane ciimlelerle 
ifade e'lti: 

- T.ürk mural:ahaılan çok fena yap
tılar. Bıze o kadar hü•nÜ lı:abul göstttdi· 

)er ki biz de ne yapacağımızı tatırdık. 
(Reise dönerek) Bu kürsüde aöziimü ıs 
dakikada bitirmeğe mecburum, fakat re
is bey, bu 15 dakil<a ancaık size te,eldı:ür 
etmeğe kifayet eder.,, 

M. Roustan Türi<iyeden teveccühle 
bahsetti: "Harpçu bir p&dİ§8hın oturdu
ğu bu ıarayda bugün sulh dostları top
lanr1U1tır . ., dedi. 

M. Rouıtan .katibi mnumiliık raporu-
nu beğendi ve: • 

- Ey katibi umımıi efendi, bize ver
diğiniz rapor bu son senelerde AYrupa• 
nrn vaziyetini gösteriyor. Bu rapor ba
na çok ümit verdi . ., dedi. 

lkt11adi bulırandan balıseclerek; 
- Ortada halli İcAj) eden beynelmilel 

maeleler vardır. Bu meselenin de gene 
beynelmilel bal suretleri olmalıdır.,, ıö
zii çok alkı,landı. 

M. Roustan •ÖZİİne devamla: 
- Ne olur .. ot.un, harp ve sulh ta

raftan olan bir eiyaoet karfmnda kaldı
inmz z.nan biz hepimiz ıulh tarafını 
tercih edeceğiz.,, Mizü ile nutkunu bitir
di. 

Söz ııraoı 1 ı..lyan mıırabtıaoı M. Cos
~'ya gebnipi. M. Co.tan
Tiirkiyeye te,.,ıdriir ettikten aonra f8§İzm 
rejmm metnfuma ~ ve geçen ......ı.; 
konferanoa iftir&k etmeyen Jtalyanlarm 
bu .ene bu buhranlı devrede hallt ıcap 
eden ,,_.,Jeler olduğu için iftirik ettiğffıj 
söyledi. 

Yumurtalar arasında danı 
lngiliz murahba11 M. Peto konferans 

tqlriJatım iyi bulduğunu ~yledikten 
..ınra, katibi umlllDİlik raporundan bah
aedeıi<en bir zer afet eoeri gösterdi: 

- M. Boi11ier bu raporun hazırlan • 
masırun nazik bir İf olduğuna itaret e
derek bunun ;vumurtalar arasında dan • 
-eğe ı...ozediğini Miyledi. Ben de ra
poru okuduğum zaman anladım, iri M. 
Boiuier ymnurtalar araorncla damet • 
mekte muvaffalı: olmuı ve hiç bir yu • 
murta kırmamıştır. 
Yastık alhnda saklanacak rapor 

Romanya murahhaslarmdan M. Tony 
llieaco uzun bir nutuk söyledi. M. Uies
co kirtibi mnumilik raporundan balwe • 
derk-: 

- Bu raporun kütüphanelaiıuizde 
aaldanacaimdaıı bahsedildi. Halbuki 
ben kütüphanede değil, siyasetimizi tes
bit ederken buna miiraca~t edebilmek İ· 
çİn bu raporu yasıtı(ınuı. ıltında ıakla· 
yacağıın.,, dedi. 

Sonra Sovyetlerin Milletler Caııiyeti
ne ittirakine itaret ederek eledi ki: 

- Bu, mühim bir hidiseclir. Bizim 
fark hududumuzda bundan böyle mü • 
iıim bir ıtık ııelecektir. Romanyanın bu 
yüzden endiJeleri azahnıtbr.,, 

"Milletlerin en dürüstü Türklerdir., 
M. lliesco Tiiri<İyeye teıekkiir eder • 

ken Yıldız saraymın tarihinden bahset
ti ve Romanyanın tarihi bu bi....ıa seç· 
miştir. Romanya Voyvodalan bu sanıya 
gelmiılerdir. Mefhur büyük Voyvoda 
Etienne Le Grand öldüğü zaman timdi 
Moldavyanın istilıiıali ne olacaktır? diye 
10ranlara fU cenin venniftir: "Ne dütii 
nüyorsunuz? Bütün milletlerin .., dürüs 
tü Türklerdir!., 

Romen murahhasınm bu Mizleıi çok 
alkıtlendı. Sözünü bitirip yerine oturdu 
ğu zaman Tiirk ıntırahhaslan kendisine 

YENi NEŞRiYAT 

Resimli Sark • 
Resimli Ay Matbaası tarafından her 

ay çıkenlıınakta olan "Resimli Şark" 
meanuasının 45 inci eylül uyısı çıkmıı
br. 30 Ağustos zaferimize, ikinci Dil 
kurultayına, Bet senelik sanayi progra
mımın, Türlôye it Bankasının onuncu 
yıl lel'l'iaine ait yaZJlar ve resimler var
dır. 

Ailede çocuk terbiyesi 
Ankara Merkez ilk Tedrisat miifettiı

lerinden Şaban Doğan Beyin bu mmdak\ 
eseri iyi bir basunla çıkmıştır. Bütün mu
allimlere ve çocuk velilerine tavaiye e • 
deriz • 

Ayın tarihi 
Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından 

çıkarılan "Ayın Tarihi" nin yedinci sa
yısı intişar etmiştir. Bu sayının ilk 57 
sahifesi Iran Şahenşahi Hz. nin Türlri
yedeki seyahatinin vesikalara miistenit 
bir tarjhçesine ve müşarünileyhin Tür
kiye seyahati dolayisile gazetelerde çı
kan yazıların mühim parçalarına tahsis 
edilmiştir. 

Mecmuada, gerek Türlriycde ve ge
rekse ecnebi memleketlerinde vukua ge
len bütün kaydedeğer hadiseler tasnif 
ve tesbit edilmiştir. Milletler Cemiyeti
nin silahsızlanma müzakereleri ve di
ğer faaliyetleri de aynca bir mevki i§
gal etmektedir. 
Mecmuanın aon kıammı tcılril eden 

kültür bahsinde, Amerika'nın sabık Tür
kiye sefiri tarafından Türkiye hakkın
da yazılan eserin bir kısmı bulunmak
tadır. 

Bundan başka içtimai, sıhhi bahisler-

aamıimi surette letelı:kür ettiler • 
Nu.tuklar bitmişti. Katibi umumi M. 

Boiııier: 
- Yarın saat dokuzda tahdidi testihat 

ve emniyet komisyonu toplanacaktır, 
Her grupun aalüıiyettar bir veya iki 
murahhula komisyona ittirakini rica e
deriz. Saat 10 ela heyeti umumiye top
lanacaktır. 

Reia: - Celse tatil edılmiftir, dedi. 
Murahhaslar börer birer .. ıonu terket

tiler. 
Dünkü konsey toplanhn 

Dün de murahhaslardan bir kısmı teh· 
rİmİ2le gelmişler ve doğruca Yıldız aa· 
rayına giderek çalıımağa bqlamıılardır. 

Konferansın dünkü proıırammcla he
yeti umumiye içtimamdan evvel konsey 
toplantnı Tardı. Konsey saat onda, lsveç 
Maarif Nazın M. Engberg'in reisliği al
ımda toplantm'I ve idari bazı mesail tıÖ· 
rüfÜ)düloten oonra iaa komitesi tarafın. 
dan Hasan Beyin konferam ....Uliğine in
tihabına dair olan teklifi tetkik edilerek 
kabul edilmiştir. 

içtimadan sonra Türiı: ırrupu tarafın· 
dan konsey azası terefine Perapalaata 
60 kiplik bir öğle yemei'i verilmi§tir. 

Konıeyfo aktamlı:i içtimamda yeni icra 
komitesi i.zalan intihae edilmiştir. 

Dolmabahçede resmi kabul 
Saat 21,30 da Kazım Pqa Hazretleri, 

Dolmabahçe sarayında mllJ'ahhaslar ıere
fine bir reuni kabul yapmıılardır. Bu 
resmi kabulde murahhaslar biribirlerile 
lamtonıılardır • 

Fransız eski Maarif nazı
rının beyanatı 

Dün P«apalaı otelinde, Fransız mu
ralıhu heyeti reUi M. Mario Rowtan 

1 M. Maksimosun 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 

kuk mevzuabnm tevhidi ile de ınetı••I 
olacaktır. 

Türk - Bulgar münasebatı 
SOFY A, 24 (Milliyet) - Türkiye 

hariciye vekili Tevfik Rüttü Beyin 
bugünlerde Sofyadan geçmesi bekle
nilmektedir. Hariciye nazm M. Batalof 
Türk • Bulgar d01tluğunun kuvetlcn
mesi hakkında Cenevrede Tevfik Rüş-
tü beyle göröüştüklerini söylemit tir. 
Bqnkil Kimon Georgiyef hariciye na-

zırı ile Bulgaristanın Belgrat sefiri M. 
Köse Ayvanof'u kabul etmiı ve kendi
Jerile harici meseleler üzerinde uzun 
uzadıya görüşmüıtür. Kral tarafından 
da kabul edilen M. Batalof vekiller he 
yeti içıimamda Cenevredelı:i vazifesi ve 
Balkan hariciye nazırlarile yapbğı te
maslar hakkında i:zahat vermiıtir. 

ZA YI. - Galata ltha!At Giimrüğiin • 
den ahmı olduğum Sı596 No. lu ı2 - 4 • 
934 tarihli gümrük makpuzunu zayi et
tim. Yenisini ;ıkaracağınıdan eskisinin 
hükmü y<ılı:tur. Aron EJiııul&fV'İli 

(2868) 

le edebiyat, dil ve güzel san'atlara dair 
mütalcalar, Türk yazıcıları elinden çık· 
mış yazılarla ecnebi gazetelerinden ter· 
cüıne. edilmiş içtim.al makaleler vardır. 
Eserin sonunda Fransa meb'usan mecli
Iİ hariciye encümeni reisinin •'Cihan 
siyasetine umumi bir bakış., ismi altında 
gayet ihatalı bir makalesi mevcuttur. 

ile görüıtük. M .Roustan Fransanın es
bak Maarif Nazırlarındandır. Eski bir 
maarifçi sıfatile M. Roustan'ın bugünkü 
maarif ve tedris cereyanlan etrafındaki 
fi<irlerini (;ğıeıunek faydalı olacaktı. Bu 
itibarla dün M. Rouıtan ile ~laJ(ığı
mız :zaman kendisine Framada bugün 
tatbiıl.i düıünüleo telı: melı:tep ve muhte
lit mektep tedrisat meseleleri hakkında· 
ki fikrini sorduk. Esbak Maarif Nazın 
bize dedi ki: 

- Türkiyeye ilk defa olarak geliyo
nım. F~t burada tahminimin fevlciıı· 
de aari bir memleket gördüm. Bana Fran 
oada ı.tbiki dütünülen tel< mektep ve 
muhtelit tedrisat meselesini siz Türkler 
esasından halletmiı bulunuyorsunuz. 
Bugün T ürkiyede ilk, orta ve yüksek 
mekteplerde muhtelit tedrisat usulü tat
bı'k edifmekteclir. Halbuki biz bunu elan 
yapmnadrk. Çiinlrii bir çok ôtiyatlar bi
zi bağlıyor. Bugün jlkmdctelıi bitiren 
kızlarımızı elan bir kız Jiaeıine gönder-· 
mek mecburiyetinde J<ahyoruz. 

lzmirden geçer4<en Tiiıi< mekteplerini 
gezdUn.. Ve tedrisatta hazır bulundum. 
l>iyebilirim ki Türkiyede kelimenin 
bütün minasile laik tahsil teeuüo etmİf· 
tir. Mesela burada çocuklar oabahleyin 
bir araya toplanarak hükiımete ve cum• 
buriyete .. chk kalacaklarına yenrin edi

-Jortar. Bu, biz Fransızları heyecana ge-
tirecek bir ıeyılir. Maaıteeuiif biz bunu 
yapamıyoruz. Bunun sebebi Franoada 16 
ncı asırdanberi köklepnif olan Cezvit 
terbiyesinin buna m&ni olmasıdır. Tür -
kiye, laik t""'ruat sahasında bizi ieçntiı
tir. Bunun sebebi de Türkiyede Gazi 
Mustafa Kemal gibi iradeli bir reisin bü
tün minialan yıkarak tamamile asri bir 
millet vücuda getirmİJ olmasıdır.,, 

rı ırııı· Fren Hava sevk boruları "!e teferruatının kapı.h :;ar. 3 : ,,~· 
nakasası Ankarada İdare hınasmda 10-11-934 cwL•:ı.rtes~ "re 
nü saat 15 de yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve AnJ<ll 
veznelerinde Onar liraya satıla 1 ~artnaınclerde yazılıdır· 

(6080) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----__..... 

2335, 2340, 2345, 2362, 2~· 
2313,2396,2801,2403,2 

1 
2320, 2322, 2330, 2332 2333, 
2373,2385,2387,2389,2393, 
2505,2506,2507,2508 "t 

Yukarda cüzdan numaraları yazılı Hususi İdare 'fel<ar,; 
yetim ve dullarmm ikinci Üç aylık avanslarma ait bor~tdell 
hususi İdareler Tekaüt Sandığı İdare Hey' eti Riya5ebfl t• 
gönderilerek Ziraat Bankasına tevdi olunmuştur. MüracB' 
la avanslarını almaları. (6073) 

lnhisarlA'" U. Ff üdürıüğündenı 

Avcılara 
'l< Jstl Almanyada Valsrode'de kain Wlof barut fabrı atıl' 

mamwatı Perfekt markalı bir inci nevi dumansız av }>atıl ııı· 
nun Tophane Satış Mağazaamda aabşma başlandığı ilin ° 
nur. (6049) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_...,.,. 

Adet 
1.-Kiriş 325 (O, 05 x 0,15 x 4) , 

Dikme 100 (O, 15 X 0,15 X 4) .l4-9-934 ~r 
Direk 15 (O, 02 X 0,12 X 4) tesi saat (15), "1t' 

2.- Maltepe tecrübe istasyonundaki kurubna hangarı sÖI<"' 
rek "Cevizler idaremize ait araziye nakledilecektir- ı5) 

26-9-934 çarşamba saat ( 
3.- Beheri yüzer santilitrelik (1000) şişe kaulü mutlal- :5) 

3-10-934 çarşamba saat (l jııi 
Taliplerin şartnameler ve hangarın planile keşifn~~

gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek için her ~ır~. 
hizasında gösterilen gün ve saatte (yüzde 7,5) teınJJ1 11.t 
rile Cibalide Alım, Sabın Komisyonuna müracaatları. 

~~~~~~-(_56_9_2_)~~~~~~~-_./ 
1 - Samsunda " Kapan " Mevki'inde yaptırdaca1' )'~ 

rak tütün anbar binası İnşaatının kapalı zarfla ihalesi ı.t;t 
bulda (17-10-934) çarşamba günü saat (15) teicraedi 
cektir. ~· 

2-Keşifbedeli (159.997) Yüz Elli Dokuz bin do"" 
yüz Doksan yedi lira 9 Dokuz kuruştur. ...hi· 

3- Projelerin beher takımı (15) On Beş lira ın~~ 
linde lstanbulda Cibalide Levazım ve müabyaa Şubesı~ 
Nakit muhasibi mes'ullüğünde ve Samsunda İnhisarlar 
Müdürlüğünden alınabilir. 1.j 

4-Taliplerin {yüzde 7,5) muvakkat teminatlarını _ _lı~ıi· 
teklif mektuplarını ihale günü muayyen saate kadar Cıl>Y 
deki mezkUr komisyona tevdi etmeleri icabeder. (601~ 

İstanbul Milli Emlak Müdürlü~ünden; 
Muhaınifl~ 

Kıyırıetı 

Çarşı : Çadırcılar sokağı eski 142 yeni 140 No. lu 
dükkan tamamı 

Lira 

78 
Edirnekapı : Çadırağa kuyulu sokak 30 eski ve ye· 

ni araa tamamı 
,, Kaariyei atik ali paşa kantarcı sokak yeni ve 

eski 2 No, lu arsa 75 • ,, Molla aşki yanaki kalfa sokağı 19 eski 27 ye· 
ni numaralı hane tamamı 2()() 

Kasımpaşa: Sipahi furunu caddesi ve Pirinççi aokağı ,O 
18-18-20 eski mükerrer yeni 22-2-4 hane ve 242 

. ~ dükkan 1/ 4 hissesi.: il; 
.. Tafsılatı~karday~ılremval 14-10·9~4 '?azar günıl~ 

muzayede peşın para ı!e satılacaktır. Taliplerın yüzde 1 ,ıı· 
buçuk pey akçeleriyle yevmi mezkUrda saat 14 de Milli f: 
lak idaresine müracaatları. (F.) (6076) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonunda11~ 

26 Eylül Çarşamba 1801 Numaradan 1847 Numaraya kaJ$' 
27 ,, Perşembe 1848 ,, 1885 ,, . ''~ 

Karar numaraları yukarıda yazılı Gayri mübadiller~.)'tf 
de 25 hesabiyle bonolarilmı almak üzere hizalarında göf 
rilen giinlerde komisyona müracaat etmeleri. (607~ 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: J# 
Beyoğlunda Kamer hatun mahallesiııin Fıçıçı sokağıJ111~· 

üç katta' sekiz odayı ve arka tarafta küçük bir bahçeyi ı1l ;~i 
tevi kağir eski 21 yeni 27 No. lu ev bedeli iki aene ve1~ 
müsavi taksitte ödenmek ve naklen v~rilmek şartile ~elif> 
lira üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. lsteWJI ~· 
15-10-934 pazartesi günü saat 12 buçukta 355 liralık pe'I 
çelerile müracaatlan. (R) (5968) ./ 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonund~ll:ıf 

1 - İstanbul Gümrük binal arı tarasalarının tamirı. 1;,d 
zarfla 16-10-1934 aab giinü saat on dörtte eksıl 
konulmuştur. f,J' 

2 Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul'da MuhıJ.Iİ'' 
Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan a)ıP~~l'ltl' 

3 İsteklilerin Ticaret Odalarından birine kayıtlı, 1,ıı1 
malı Mimar veya Mühendis old uklarmı gösterir vesikıJ~~
ve yüzde yedi buçuk teıninatlık vezne makbuzu veya _,.,,J,ıı 
kefaletnamesini teklif mektup!arile birlikte belli zall...
evvel Komisyona vermeleri. (5950) 
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Adapazarmdaki Alay ihti· 
Yacı için 155,000 kilo Un ve 
7-~oo kilo Sade Yağ kapalı 
zarfla 43,000 kilo Kuru Fa· 
sulye aleni münakasa ile 
6-10-934 cumartesi günü saat 
10 da alınmak üzere münaka· 
saya konmuştur. Taliplerin 
Şartnamesini görmek İçin her 

t, g\in ve münakaııasına iştiı·ak 
r edeceklerin belli gÜn ve saat· 

11 ten evvel teklif mektuplarını 
t• Adapazarında Maliye Daire· 

&İnde Satmalma Komisyonuna 
'Vermeleri. (236) (5697) 

6061 

Garp Hd. Liva kıt'atının 
bir senelik ihtiyacı olan aşa· 
ihda cins ve mıktarı yazılı bu
lunan erzak 20 gün müddet-

~ le açık münakasaya çıkarıl
mıştır. 16-10-934 salı gÜnÜ 
saat 14 de ihaleleri yapılaca
ğından taliplerin yüzde 1 ,5 te 
ıninat akçeleriyle birlikte bel
li gün ve saatte gelmeleri ve 
~eraiti öğrenmek isteyen1erin 
her gün Efıi··r.ede Liva satın· 
alma komisyonuna müracaat-
ları . (231) (5928) 

) Kilo Cinsi 
15000 Pirinç 
15000 Pirinç 
8000 Kuru üzüın 

10000 Tuz 
18500 Bulgur 
18500 Bulgur 

••• 
6271 

Konyadaki kıtaat ve mües· 
&esatın kapalı zarfla münaka
&aya konulan 150,000 kilo Sı

t iır eti ilan merasimi kanuni 
!ekilde yapılmadığından yev

' ırıi ihale 26-9-934 çarşamba 
!ntnü saat 14 tedir. Taliple
l"İıı vakti muayyeninde 1688 
liralık teminat ve teklif mek· 
lup!arile Komisyona müra-

' 

caatları. (167) (5377) 
5821 

• • • 
lzmir Reşadiye'de iniş is-

kelesi inşaatı kapalı zarfla yap
tırılacaktır. Şartname&İn.İ gör
tnek isteyenlerin her gün mü
tıakasasma iştirak edecekle
rin 27 .9.934 perşembe giinü 
ftaat 10,5 da tem;natlarile bir
likte Ankara Milli Müdafaa 
Vekaleti Satınalma Komisyo
lluna müracaatları. (192) 
(5467) 5878 

"ı'· ... 

lmzir Müstahkem Mevki 
kıtaatınm 500,000 kilo Un ih
tiyacı kapalı zarf usulile mü
tıakasaya konmuştur. ihalesi 
26-9-934 çarşamba giinü saat 
16 dadır. Talipler şartnamesi
tıi görmek için her gÜn ve mü 
tıakasaya iştirak etmek için 
de muayyen saatte teminat 
tekliflerile birlikte Komisyo. 
tı.umuza müracaatları. (191) 
(5470) 5882 

• • • 
l ekirdağ kıtaatı için beheri 

ellişer ton olmak üzere altı 
llartide (300) ton arpa açık 
l'rıiinakasaya konulmuıttur.1-
hale günü 29 Eylül 934 cu
l'rıartesi giinü 15 tedir. Şartna 
illeyi görmek isteyenlerin her 
~n ve münakasaya iştirak 
~eceklerin de belli gün ve saat 
le Komisyonumuza müracaat 
ları. (190) (5472) 

5883 
• • • 

lzmir Müstahkem Mevki 
~'atı için 6-10-934 tarihinde 
~Palı zarfla satın alınması i
lan edilen 1,458,000 kilo odu
~un alınmasından sarfı nazar 
~ilmiştir. (308) (6070) 

• • • 
1
• Pınarhisar kıt'atmın sene· 

1~k 921,920 kilo arpasına ta-
11> çıkmadığından tekrar pa
~arlığa konulmuştur. Pazar
lığ, 30-9-934 pazar günü saat 
.s tedir. Evsaf ve şeraiti eski· 

11 gibidir. Taliplerin belli gün 
"e ~aatte komisyona müra· 
taatları. (310) (6068) 

• • • 
ltı Izmir Müstahkem Mevki 
kt'atmın ihtiyacı için 1593000 
ılo odun kaoalı zarfla müna-

1 kasaya konmuştur. ihalesi 17 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
günü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için lz
ınirde Müstahkem Mevki sa
tınalma komisyonuna müra
caatları. (311) (6066) 

• • * 
Bayramıçtaki Fırka ihtiya· 

cı için 659000 kilo Arpa, 
800,000 kilo Ot 850,000 kilo 
Saman aleni münakasa ile 
2-10-934 salı günü saat 15 de 
ihaleleri icra kılınacaktır. Ta
liplerin evsaflarını görmek i
çın Tophanede Istanbul Le
vazun Amirliği satınalma ko
misyonuna ve münakasalarına 
i~tirak için de belli gün ve saat 
te Bayramıçta satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(309) (6067) ..... 

Kirazlıda bufunan kıt'alar 
için 21, 750 adet yerli Marsil
ya kiremidi 2-10-934 salı gÜ· 
nü saat 15 de pazarhkl.:ı sa
tın alınacaktır . Taliplerin ev· 
safını görmek için her gün 1s
tanbulda Tophanede Levazım 
Amirliği satınalma komisyo· 
nuna ve pazarlığına işt. ak i
çin de belli giin ve saatte Bay
ramıçta satınalma komisyonu· 
na müracaatları. (307) 

(6069) 
• • • 

Pazarlığı 20-9-934 de ya
pılan ınuhabere tamir temizlik 
malzemesine talip çıkmadığın
dan pazarlık 27 -9-934 perşem 
be gÜnü saat 16 ya bırakılmış
tır .Evsaf ve şeraitini görmek İs 
leyen öğleden evvel ve pazar· 
lığa iştirak ('deceklerin belli 
gün ve saatte teminatlarile 
Çorluda Komisyonumuza mü-
racaatları. (306) (6028) 

J(. • J(. 

1. B. T"§rin 934 den 31 Mayu 1935 tarihine kadar tatbik edilecek olan kışlık seyri hareket cedveli muh~erem halkımrztn malümu olmak üzere ilin olunur. 
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7,51 
8,-

3,-
8,30 
9,06 
9,25 
9,42 
9,51 
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9,30 
9,51 
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-.- .. 
10,54 
ll,18 
11.37 
11,57 
12,06 

-.-
-.-
-.-
-.-
11,15 
11,24 

13,15 
13,39 
14,-
14,15 
14,30 
14,39 

-.-
' 16,09 

i6,36 
16,55 
17,09 
17,18 

Dikkat : 1 - 81, 82, 83, 85 No. lr trenler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez· 
2 - 62, 63 No. lı trenleı· B. teşrin 934 ve Mart, Nisan, Mayıs 935 aylarına mahsustur. 
3 - 66 No. Jı tren Ayvs~ ık ıür'at poıtaıı günlerine rnahıuıtur. 

• 

-.-
17,09 
17,30 

-.-
-.-
-.-

-.-
18,09 
18,30 
-.-
-.-
-.-

10,09 
10,39 
11,03 

11,33 

-.-

11,-
11,42 
12,21 
-.-
12,51 

-.-

12,18 
12,51 
13,18 

-.-
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t. P. D. lıletme Müdürlüğü 

stanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil
ler Emvali Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinıi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. ııı No. sı hammen kıymeti. 

170 Balat Karabaş Balat Köprübaşı Arsa Tamamı 44 1250 T. L. 
35 Galata Okçu Musa Savcı çıkmazı Kagir bina ,, 5 50000 ,, 

1390 Ortaköy Ortaköy Müezzin eski, Kumbaracı yeni Ahşap ev 1 2 7 E. 9 Y. 536 ,, 
1391 " ,. Dereboyu Kagir dükkan 1/ 6 83 ve 2 E. 81, 81/1 Y. 150 ,, 
1392 Büyük çarşı Büyük çarşı Lutfullah ,, Tamamı 2 750 ,, 
1393 Beyoğlu Kamerhatun Kadın çıkmazı Kagir ev 1/3 3 1116 ,, 
1394 ,, ,, Şerbethane Ahşap harap ev 4 / 5 64 828 ,, 
1395 Ortaköy Ortaköy Dere Çıkmazı Arsa 1/3 8 63 ,, 
1396 Beyoğlu Hüseyinağa Karaca Kagir ev Tamamı 10 4290 ,, 
1397 ,, ,. Yenişehir Kagir dükkan 28 ( 64 l 2 885 ,, 
1398 ,, Kamerhah;n Kızlar sokak Kagir ev ve arsa 1/4 25-27 490 ,, 
1399 ,, ,, Yeni Mavi Arsa 1/ 2 12 111 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akça larile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı 
gayrimenkullerden 35 sıra numaralısı şartnamesine tevfikan kapalı zarfla, diğerleri açık arthrm a suretile satışa çıkarılmıştır. 

İhaleleri 4-10-934 tarihine müsadif perşembe gÜnüdür. Müzayedeye gireceklerin mezkılr günün saat on dördüne kadar ka
palı zarflarını komisyona tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. izahat almak istiyen1erin de her zaman Galatada Gümrü\ sokağın
da eski Kredi Liyone Bankası binasında müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ve pey akçalarının dahi müzayede günün
den evvel yatırılarak makbuzuınun komisyona ibrazı lazımd•r. 

Bu sene vergİsile belediye re:ıimleri ve sair masarif müşteriye ait olup şart name de mezkıir bina kapısına asılmıştır. (5713) 

Pa!:arhğı 20-9-934 de ya
pılan l 95 ton yemlik kuru o
ta verilen 3 l'uruş 57 santim 
pahal• görüldüğünden pazarlı
ğı 27 .9.934 perşembe giinü 
saat on beşe bırakılmışt::.-. 
Evsaf ve şeraitini gönnek is 
teyenlerin öğleden evvel her 
gün ve pazarlığa İştirak ede-
ceklerin belli gün ve saatte te- H d L" . d 
minatlarile Çorludaki Komis- ~ ay arpaşa ISeSID en: Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştabipliğinden! Yonumuza müracaatları. (305) Leyii ve nehari talebe kaydı hetj:!ÜD ya pıhı·. 
(6029) ( 6048} 

~ "'"" 
Pazarlığı 23-9-934 tarihin

de yapılacak olan 1 1 O adet ma 
den kömürü yakacak sobanın 
p~z~~lığı 29-9-934 , Perşembe ı 
gunu saat on altı otuza talik 
edildiğinden taliplerin Çor
luda Salmalma Komisyonuna 
müracaatları. (304) (6030) 

* • ·.~ 

Müteahhit namı hesabına 
20-9-934 tarihinde pazarlığı 
yapılan 50 bin kilo Una veri
len 11 kuruş 50 santim fiat 
Pahalı görüldüğünden pazar
lığı 27-9-934 perşembe giinü 
saat 15,30 da bırakılmıştır. 
Bu fiattan dUıı fiatla talip 
olanalrın evsaf ve şeraitini öğ
renmek üzer• her gün öğle
den evvel ve pazarlığa İştirak 
e~eceklerin teminatlarile bel
lı gün ve saatte Çorludaki 
Komiıyonumuza müracaat
ları. (300) (6034) 

I{araköse Belediyesinden: 
8894 lira keşifli Karaköt1 ~ Belediye dairesinin İnşaatı 

18-9-934 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
lile münakasaya çıkarılmıştır. istekli olanların keşif nameyi 
görmek ve teklif mektubur.u vermek üzere Belediye'ye mü 
racaatları. (6047) 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdüriyetinden: 

Aşağıda eb'at ve miktarı yazılı dört lıöşe ve toparlak çı
rasız köhner ağacı pazarlıkla ınubayaa edilecektir. Vermek is 
teyenlerin (150) lira pey akçesile bu ayr, 27 inci perşembe 
günü saat (11) de idaremiz Levazım 1 e Ticaret Şubesinde 
bulunmaları. (6045) 

Adet Kalınlığı 
8 Toparlak 25 - 30 

l 6 Dört köşe 20 . 25 
16 
16 

4 

lJzunluğu 
17 
10 

9 
8 

12 
·- - - ---

VAPUR CULU )' I ' Asker! fab,ikalar ilanları 1 
TORK ANONiM ŞiRKETi 1 Bakırköy Barut F abrikala-

lstanbul kumandanlığı sa • IST ANBUL ACENT ALICl rı muhafız takımında mevcut 
tınalma komisyonu ilanları liman Han, Telefon: 22925. bulunan 600 küsur çift köhne 

.1.inci Fırka kıt'atı ihtiya- • kundura satılacağından talip· ( iz mir sür' at yolu lerin kunduraları görmek ü-
1·1 ıçı!l SO) ton un müstace- zere her Pazartesi ve Perşem-
ıyetıne binaen pazarlıkla sa- SAKARYA 
tın alınacaktır. ihalesi 26 1 

, vapuru be günleri ve artırmaya gir-
Eylül 934 çarşamba gÜnÜ Her PERŞEMBE günü saat mek için de 4-10-934 perşem-
saat 15 30 d d 16 da Galata rıhtımından kalkar doğ- be günü saat 14 de Fabrikada 

' a ır. Taliplerin "art ru lzmire gider. Bu vapur her pazar müteşekkil Kmoisyona müra-" n_a. me ve nümunesinı" go··r-

Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezinin üstüne ilave olarak 
yapılacak olan yeni bina açık münakasaya konulmuştur. 1\-lü
nakasa 30 Eylül 934 Pazar günü saat 14 de Galata'da Kara 
Mustafa Paşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer -
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından talip!erin şart
name ve resimlerini almak üzere mezkilr merkez levazım şu
besine müracaatları. Münakasaya gireceklerin mühendis ve· 
ya mimar olması şarttır. (5601) 5985 

Elektrikle işler Siren sa tın alınacak 
Adana R eledi ye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adena saat kulesine konulmak üzere 
bir siren satın alınması kararlaştırılmıştır. Satın alınma müna
kasa talimatnamesi mucinbince kapalı zarf usulile olacaktır. 
İsteyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartnameyi. 
alabilirler. Teıtrinevvelin on altıncı Salı günü saat on beşte 
ihalesi icra edileceğinden talip lerin teminat ve tekliflerile bir
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. ( 5944) 

. 6292 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

89 lira 50 kurut bedeli keşifli 1 numaralı anbarm kafes 
dahilindeki elektrik tesisatmd an tefriki için yarını tuğladan 
ibaret bölme divar ve kapı inşasiyle keza 138 lira 39 kuru~ 
luk bedeli keşifli sarayburnu 3 numarlı anbar dahiline dağıl
mış parça eşyalarrri konması için mevcut eski kafes mahalli 
nin yıkılarak yeniden kafes mahallinin İnşası olbaptaki keşif 
defterleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin 2 fıkrasına tevfikan ınüstacelen pazarlıkla yap
tırılacağmdan talip olanların Eylülün 26 ıncı Çarşamba gÜ· 
nü saat 14 de İstanbul ithalat giimrüğünde müteşekkil ko· 
misyonu mahsusuna müracaatları, (5394) 5854 

mek uzere her .,.;;_ t . günü saat 16 da Jzmirden kalkıp caatları. (584) (5690) 
1 • I .. ~· ve emınat doğru latanbula celir. 6059 l 
arıye ~amanındanevvelFn- ---·-------- ---------- Deniz Levazım Satına ma dıklıdaki komisyond h b K l hmbul ikinci icra Memurluğundan: 
hu1maıarı. c142> a (~1~5;; Dr. A. UTIEL Mahçuz ve paraya çev•~hneai muka"" Komisyonundan: 

rer yazıhane, kaıa ve yazı makinesi ve . 236 roda muhtelif burgatada lif halat : Kapalı zarfla mü-
lata~bul ikinci iflia 

dan: 
ınernurluğun. 

Müflia Mehmet Emin beye ait Sak. 
sonya soba ve bir ayna ve bir dolap 
açık artırma suretile satılacaktır. Jsti
yenlerin ~O • eylül • 934 pazar günii 
oaat on birde Ulu köyde meydanlıkta 
haur bulunmalan ilan olunur. (2882) 

Karaköy Topçular caddesi No. 3 S 
6076 

ZA YI. - 1409 sfoil numerolu toför 
ebliyetnamemi kaybettim. Y eniıi alına • 
cağından diğerinin hükmü yoktur. 

Şoför KEMAL 

(2874) 

aaire, 29 • 9 - t>34 Cumartesi cünü aaat nakasası : 27 Eylül 1934 Petşembe günü saat 14 de. 
16 dan itibaren Galata Voyvoda caddesi ' Yukarda cins ve miktarı yazılı biı· kalem malzem hiza• 
Acopyan hanında 3 iincü kat 2 No. lu sında ~österilen gün ve saatte kaµalı zarfla münakasaya kon 
yazıhanede satılacağından, talip olanla· muştur. Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her gÜn 
rın mahatı;nde hazır bulunacak memu· ve münakasaya gireceklerin de o gün VP saatte Kasmıpaşa• 

runa müracaatları il&n olunw-. (2860) 
da kain Komisyona müracaatları. (539:' S':H9 
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• sürü 

OkıürOk, nezle, bronşit, boğaz Ye gllğüı haıtalıklarile seıi kıaılanlara ıifai teairleri çoktur. 30 kuruıtur. H A S A N E C Z A D E P O S U 

Kendinizi Istanbul Ziraat Bankasından: 
Borçlunun isim ve töhreti Köyi Senet Bulunduğu Mevkii Cins Kıta Emval No. Mesah~ 

bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
' Hem sıhhatınızı kazanacak, 

Hem de. şlk olacaksınız • .._.,.. 

S
. • , 

• t'manlıgın fazlalığı, cihazların 
inbisalı ve ya yerinde bulunmamaları J1

: 

ba~ ağrıları~ sui hazim, inkıbaz ve ıafi~) 
yetı asabiyeye sebebiyet verir ve daha ı 
ya~lı. ~e yorgun gorünürsCınüzı Lfnial 
senturu; cıhazlarınııı esaslı bir surette 
tabii yerlerınde tutar ve sıhhatınızın ia-. 
desine hizmet ve gençliğ i n çev ile ve 
mütenasip endamınızı muhafaza ederı 

\
Müteveffa Hasan oğlu Ha
san veOmer 

Safra 
No. 
144 

mahal sathi Ye 
Safra Muhtelif Tarla 5 

-
5.16.17 .26.66 31688 

6 25.53.28.53.12.2 36740 

F'iyatı 17 T., lirası· Siyahı.20 T. Lirasıdır ... --lıl•p 'tıı•ıı1ındı ( ı11ıl , \ııl , :,. ,,,, ,;.) rnıııınır No. t3 lıı•lı 1 ag' 
"'ICCIRlft gılncfır i lır. 

,. Veıl"• satıt mahalli 1 ..J. ROUSSEL 
B.O. TOnel meydanı Ne.12. İıtlklll Caddesi No. 385 

PARIS : 166, Boulevord Houssmonn 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. ismine dikkat buyurulması-
6337 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesiı 10.000.000 lngiliz liran 

Türkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, MarıiJya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
5615 

Ankara: Jandarma Umum Kuman
danlığı Satınalma Komisyonundan 

Komple 600 Eğer takmu kapalı zarf usulile satın alına • 
cak ve kapalı zarf münakasası 30 • Eylül • 934 Pazar günü sa· 
at on dörtte yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İs· 
tanbulda Gedikpaşadaki Jand arma Muayene Heyetine, An • 
kara' da Komisyonumuza vem ünakasaya İştirak için de Ko -
müsyonurnuza müracaatları. (5286) 5977 

- - -----

UMUM 
Kibrit Acentalarına 

1 - 1 Tetrinievvel 1934 tarihinden itibaren perakende 
olarak halka beher BUYUK 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 veı1p te henüz 
ısatılmamıt olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
lıyarak miktarlarını aşağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek mec
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecileı1<len geri alacakları kibritler 
için perakendecilerine evvelce vermiş oldukları bedeli hesap 
edecek ve mezkur bedel mukabHinde 1 Ttrinievvel 1934 ten 
itibaren yeni ısatıt fiati, yeni bey'iye ve ~kramiyelerini hesap 
etmek ıuretile kibrit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerekse 
perakendeciler-den geri alacakları kibritler 30 Eylül 934 tarihin· 
de mahalli malmemuru, malmemuru bulunmıyan yerlerde ma
halli mülkiye mem'4!"1 huzurunda tadat edilerek 4 nüsha zabıt 
varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acenta tarafın
dan imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir nüshası malme
murunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüshsını da 
acenta derhal taahhütlü olarak firkete gönderecektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 Eylül 1934 
tarihinde henüz ıatılmamış 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 perakendecilerden 30 Eylül tarihi
ne kadar geı:i alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Teşrini
evvelden itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Teırini
evvelden itibaren satacakları kibritler için perakendeciler~ ve
recekleri b_ey'iye ve ikramiyeler afağıda gösterilmittiJ: 

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

7 - Acentaları~ itbu muameleuen mütevellit heapları 
zabıt varakalarındakı mevcutlarına nazaran tirketçe tesviye 
edilecektir. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 

- 6423 

lbrahim oğlu Mustafa 
Müteveffa Ali ağa oğlu Ali 
Osman 

.. .. 
Hüseyin ağa kızı Şerife Koca Mus. Pa. 
Hanım 
Ramazan oğlu Abdullah 

Emin oğlu Rüstem, Şevki 
ve Emine 
Abdurrahman oğlu Yusuf 
Müteveffa Hüsmen oğlu 
lbrahim ağa 

Yalova Kadı 
çiftliği 
Kartal Sa· 
mandıra 
Safra 

" 

150 
154 

158 

166 

170 

173 
174 

" .. " •• ,, .. 
Eyipsultan Topçular (Mukaddem tarla 

elyevm bağ, bahçe) 
Kadı çifliği Muhtelif Tarla 

Samandıra ,, ,, 

Safra 
" ,, ,, 

Haşim oğlu Ali ağa ,, 178 ,, ,, ,, 
Salih oğlu Fethi ve Recep Kartal 181 Kartal Pırpır Kavak Kuyu ve dolabı 

6 7.11.9.11.11.14 

1 25 

5 108.109.110.11J.l13 

5 80.81.82.83.84 

2 
4 

5 
1 

5/ 9 
13.24.26.8 

7.8.9.22.62 
31 

36740 

15614 

58784 

47762 

12859 
28473 

34903 
4582 

kızı Fatma H. havi bostan 
istikraz etmiş oldukları meblağı yapılan tebliğata rağmen ödemediklerinden dalayı yukarda isimleri yazılı zevatın ban· 

kamıza birinci derece ve sırada İpotekli olan kezalik yukarda cinsi mevki ve miktarları yazılı gayri menkiilleri 1697 numaralı 
kanuna tevfikan bir buçuk ay miiddetle açık arttırmaya konulmuş ve şartnamesi 3 • 9 - 934 tarihinden itibaren bankamız ka· 
pısma asılmıştır. ihaleleri 18 • 10 • 934 perşembe günü saat onbeşte icra kılınacaktır. Pey akçesi yüzde ondur. Arttırma bedel-, 
leri haddi layık görülmediği takdirde en son arttıranların taahhüdü baki kalnlak üzere müzayedeye devam olunarak gayrı 
menkwler, 3. 11 • 934 cumartesi günü saat on beşte en çok arttırana ihale edilecektir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanunu· 
nun 126 mcı maddesinin 4 üne ü fıkı-asına tevfikan bu gayri menkuller üzerinde İpotekli alacaklılarla diğer alakadaranın hak· 
larını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilk ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildir· 
meleri aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadara· 
nın mezkur fıkraya göre hareket etmeleri ve daha ziyade malfunat almak isteyenlerin Bankamız ikrazat servisine müracaat· 
ları ilan olunur. (5450) 

~KANAAT K0T0PHANESl4111111111m 
Profesör Köprülil Zade Mehmet Fuat bayin mOhim bir tetkik eıerlnl aeırettiı 

Türk Dili Ve Edebiyatı 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR 

Fuat Bey, Tük Dili ve edebiyatının ilk kayııaklanndan ba§lıyarak senelerden beri mütemadi YI 

hummalı bir çalışma ile elde etti~i neticeleri bu e1erinde ıu mevzularda te1bit eylemiıtir: 

Türk tdebiyatına umum! bir bakış • Ga7Jlalılar devrinde Türk tiiri - Divanı LOgat Al • Türk - Hibet - Al • Haka
yık - Xll nci asırda Türk Şairi - Edip Ahmet • [libet Al - llakayık hakkında yeni bir vesika • llibet Al - Ilaka • 
yık hakkında yeni bir veaika daha - llihet Al - llakayık tetkiklerinin bul!linkü hali - KIAsik Tiirk nazmında rubai 
'ek linin e•kili!ti - Xll nci asırda bir Türk filoloğu: Fahreddin Mübarekşab ve eserleri - Harezmşahlar devrinde bir 
Türk filoloğu: Muhammed bin Kays ye eseri - Divanı Kürk! • i ~ultan Veled - Hoca Mes'ut - Hatiboğla ve Türk klasik 
edebiyatındaki hususi nazım şekilleri: Tuyung - Ali Sir Nevai ve tesirleri • Eskl edebiyatımızda hasis tipi Pinti Hamit -
Ozan - Şimali Şarki Bulgaristanda Türkler ve Türk dili -

Fiyatı 100, taıraya 120 kurutlur. 
) lstaabul: Ankara Caddesi • Kanaat Küttıphantsi ı (2787) 

• 
Fatih Kazası idare Heyei:inden: 

Kıymeti Mahallesi Sokağı Numaraıı Hi11eıi Cinsi 
Lira 

32 16 imrahor Kuyulu 22-24 Yako Pere1 Tamamı Ağ fabrika11 
12 00 Fatih Cinoğlu çıkmalı 4 Zoiça 
36 00 Fatih Seyitnizam 7 Toma 

1/3 Bostan 
Tamamı " 28 80 KürkçObaıı Yedikıtle 1/3 F.tma Hanım 

33 00 Fatih Veliefendi 6 Buhur Vaail 
.. 

Tamamı " 30 00 ,. Silivrikapı 5 Dlmitri Anaataa 
42 00 ,, Clnoilu çıkma11 1 Lambo Pandeli " " .. .. 
42 00 ,, ., ,, 3 ,, ., Dimltri 

Yukarıda isimleri yazılı mnkellefler bina ve arazi Yergilarlnden olan borçlarını vermediklerinden 
uhdelerinde bulunan No. lan yazılı olan emlaklcri 25/9/934 tarihine teaadüf eden Salı günOnden itibaren 
21 gOn müddetle satılığa çıkarılmıştır. İhalei evveliyeainin hitamından 10 glln sonra 25/10/934 Perıcmbe 
günllnde kat'i ihalesi kaza İdare hey' eti tarafından icra kılınacaktır. (6009) 

Yeni icat!!J 
Mavi çelikten 

N A V Y 
Tıraş bıçağı 

Bir tecrübe lrifi ~ ir. (277Q\ 
.... 1 .................... b~3~~ 

K.ataloğ resimleri üzerine İ§ yapacak 

ince soğuk 

Demirci Ustası 
lazım. Sirkeci • Ebu,.üut caddesi 1 • 3 

numaraya müracaat. ( 2796) 

Beşiktaş icra Dairesinden: 
Mahçuz olup paraya çevrilmesi karat 

Jaıtırılan bir adet 4746 No. lu yaylı at"' 

ba ve biri 6 diğeri 8 yaıında iki reeo be1 

gmn dellaliye ve ihale pul reaimleri ıııiİf 
terisine ait olmak üzere 3 - 1 O - 934 Çal' 

ıanba günü saat 10 dan 12 ye kadar f:o 
tih at pazarında aatılacağından talip o
lanların O gün ve O saatte hazır bulu ' 

nacak memurur.a müracaatları. (2855) 

..-SÜMER BANK-.. 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamız tarafından Avrupaya tahsile gönderilecek talebeniu 
mllracaat MOddeti bitmiıtir. Müıabaka imtihanları 6 Ye 7 teırini
evYelde lıtanh • ıl •e Ankara'da icra edilecektir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Müaabaka imtihanına mOracaat edenlerden ancak e•velki ili· 
mmrıda bildir '. len ıartlan haiz olanlar girebileceğinden bu gibile
rlne imtihanın mahal ve aaatl ve hangi derslerden olacağı aynca 
adreslerine bil i rileceği ilin oluııur. [27821 6383 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Tarihi Saati 
_ _ Riyaziye 2-10-934 Salı 9 

Fizik, Kimya, Türkçe, Talirir 2-10-934 Salı 13,30 
Mektebe kaydedilen efendilerden meccani leyli olmak İs· 

teyen1crin müsabaka İmtihanları 2· 10-934 aalı günü yu. 
kardaki saatlerde yapılacaktır. (5984) 6374 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mek· 
tehi Müdürlüğündenı 

Mektebin her üç kısmına talebe kaydr 30 Eylül 934 pa· 
zar gününe kadar_ devam edecektir •. (5978) 

Umum Müdürlük binasının kalöriferle teshini için 80 .;e 
Ankara merkez hıfzısıhha müessesesi İçin 400 ton ki cem'a" 
480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usulü ile alınacaktır• 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da Umum Müdürlük A1• 
niyat Muhasibi Mes'ullüğüne İstanbul'da Galata' da Kara 
Mustafa paşa caddesinde İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Me~· 
kezi Bat Tabipliğine müracaa l edilmelidir. İhale 1 O T eşriıı1• 
evvel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 ds 
Ankara'da Umum Müdürlük Masraf Komisyonunda yapıls• 
caktır. (5942) 62~ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma KomisyonuReisliğinde 

12,000 Metro yerli Patiska 
J ,200 ,, 0 Amerikan 

500 ,, ,, Patis ka , 
Haydarpaşa Nümune Has tanesi için lüzumu olan yeri• 

bezleri 2 Teşrinievvel 934 Salı günü saat 14 de kapalı zarf U • 

sulile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. ŞartnaJ1le 
ve nümuneleri görmek isteyenlerin Komisyona müracaatlar•· 

(5452) 5978 

Umumi Nepiyatı ve }'azı lf leri Müdürü ETEM iZZET 


