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İs tan bu.aaki kahvehanelerin 
hepsi sihhate uygun değildir, 
hava değiştirme tertibatı al
mıyanlar kapatılacaklardır. 

Sahip ve Başmuharriri ı Sürt Meb'uıu MAHMUT ' 

Efganistan da Milletler Ce
miyetine dahil olmaktadır. 
Dün altıncı komisyon ittifak
la lehte karar vermiştir. 

FIA Ti 5 KURUŞTUR. 

Harp Akademiıinin 

iı olan Harp Akademisinden bu yıl ~
kan genç Türk zabitlerine. ır~ gun 
diplomaları verildi. Bu sevınçlı 'I yapı· 
hrken Akademinin çalıtkan kumandanı 
Fuat Pata da Türk ordus~a Y~-~~n 
katııan erlere çok ırüzel, yuksek ogut• 
ler verdi. 

Kumandanın bu öğütleri önünde ya· 
rının seçme savafçrlan gözleri parlaya: 
rak bütün Türklüğün umutlan kendı 
Üzerlerinde toplandığım bilir bir anlayıf· 
la s:.·alaruruılardı. Bunu ırörüp te se
vinçten gözleri yaıarmayacalı: bir Türk 
Y"ı<tur. Yeryüzünden aavaıı kaldırmak 
:,;ın budunlar orası çahpnalarm çıkm~a 
saptığı, Silahsızlaruna konfer~n~ıı~m •.~- ı 
lemezleıtiği ıu günlerde hepımızın go· 
zümüz, gözbebeğimiz olan .~arp .Akade
ınisine dönmü~tür. Buraıı oyle hır kay
naktır ki genç Türk zabitleri burada 
hem bilgi, hem de yüksek ülke sevgisi, 
iterileme ülküsü bal<nnlarından en sıkı 
lıir süzgeçten geçerek ordumuzun önde
yicileri ıırasırra geçiyorlar. 

Türk ordusu Türklük varoldu olalı, 
yeryüzünde belki hiç bir ordunun kaza· 
namadığı yüksek bir onurla kendini gös
termiştir. Bütün tarihte Türk ordusu• 
nun kazançlarında da geri dönütlerin
de de büyüklük, kendinidüıünmezlik, 
yılmazlık ırörülür. 

Türk döğüımeği, kan dökıneği i•te• 
rnez; ancak yeryüzünden aavqı kaldır· 
madan hiç bir budun ırünün birinde dö
ğü§me yapabileceğini gözönünden uzak 
tutamaz. Uzak yakın her yer sil1lhıııı 
elinde tutarken, Türkün de kendi varlı· 
ğını koruyan orduıuna en büyük özen
le bakması gerektir. Bu gereklik içimiz· 
de bir ba§kasına •aldırma i•teği olınasın
dan değil, yalnız bize saldırılır•a, kendi· 
rnizi bütün varlığnnızla koruma dileğin .. 
den ileri gelmektedir. Yeryüzüne bir ba
kınca acı ile eörüyoruz ki bütün barııık
lık dilekleri ağızlarda kalıyor, her yerde 
kavga olabilirliği gözönünde tutularak 
ona göre yol tutuluyor. Türkiye bu it· 
!erde geri kalamaz. Bizde ötedenberi ; 
yedi yatından yebniş yaıına kadar her 1 
1"ürk asker sayıhr. Bugiin batka yerler- 1 
de sekiz yaıından elli bet yaşma kadar j 
olanların asker •ayılacağı yolunda gelen 
ıesler, bize hiç yabancı görünmüyor. 
Şunun için ki bugünkü savaılar yalnız 
orduların çarpışmasile olamıyor. Bir ke· 
re savaı açılınca küçüklü büyüklü, ka· 
dınlı erkekli bütiin ulua bu 1avaıta yer 
almamazlık edemez. Çocuklara varınca 
herkese ülkeyi koruma yükümü veren 
bu ırörüş doğrudur. Bir gerçeğe dayanı
Yor. Biz de bu gerçeğe inanmıılarda· 
iliz. Bunun içindir ki bu yoldakl •Özler
den bir saldırıt isteği ıezmiyoruz. Bunu 
savaşların bugün aldığı geniıliğin bir an
latılııı olarak ııörüyoruz. 

it böyle olunca bize düıen de Türk
lüğü koruyacak en küçük bir düıünceyi 
bile bir yana atmamak gücümiizün yetti
ği her hazırlığı yerine getirmektir. Harp 
Akademisinin batında bulunduğu bü· 
tün a•kerlik öğretimlerinin amacı da 
budur. 

Kaldı ki bizde ordu yalnız ülke il• 

turlarını korumak i1ini bataran bir kuru
luı değildir. Türklükte a•kerliğin rolü 
tok ıreniıtir. ileriye doğru, yük•elmeğe 
doğru her ne yapılnutıa, bunun ilk kay. 
llağı ordumuz, hele o ordunun beyni 
Yerinde olan okumu§, yetiımit zabitleri
lııizdir. 

Bu yıl ordu öndemesi kurumuna yeni 
ltrrk Türk ııenci katan Harp Akademi•i· 
ilin parlak geçmiıini yüluelten büyük 
adlar arasında yurdumuzun en yük•ek 
kumandanları olmakla beraber, ordu dı
t•nda da en büyük yaratıılar yapanlar 
~ardır. Türklüğe yeniden can veren bü
Yük önderimiz Gazinin de bu yuvadan 
$ıkmıı olduğunu söylemek, bunun doğ
ruluğunu ıröıtermeğe yeter. 

Akademi kumandanı yeni yetiıen 
tençlere öğütler verirken, bu yüksek ve 
Onurlu örneği onlarm •evci ve saygı 

ile parlayan gözlerin.in önüne koydu. 
a .. arada bundan elli bir yıl önce büyük 
"1ınan askeri Von der Goltz'm kırk yıl 
•onraımı ırörmüıçesine söylediği bir 
lıü1iik ıözü de andı: Eıki padi§Bblığın 
hlnız kendini düıünür zorbalığını göz. 
ltrile gören Von der Goltz, Türkiyenin 
~Urtulmaaı için halk içinden bir yüksek 

Ötenin yetitme•i gerekli olduğunu da· 
lıa o ıründen görüp söylemiı. Bu önce· 
den görüı asker ırözünün ne sezgili, ne 
lc.ıvrayıflı olduğunu ortaya koymakta
d,.. 

l'~k yakından bilerek İnanıyoruz ki 
)ılJarca okuma sıralannda dirsek çürü-
1trek orduda deneme çalıımalan yapa
•ak yetiıen ve bugün diplomalarını yük

"'" bir elden alan gençler de Türk or• · 
duıuna yeni birer ııık, yeni birer parıl· 
~ olarak katrlmaktadırlar. Ordudaki yerle 
:•_'.ti alan bu ırençleri sevgi ile, sevinçle 
. turlarken, bu kadar özenerek yetiıti· 

~ilınit gençlikten güç alan orduyu da 
lıUulam.ık isteriz. 

Ahmet ŞUKRU 
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P·ar-lamentolar konferansı 
düiı. iki defa toplandı 

Zeki Mesut B. Türk tezini anlattı. Silahsız 
lanma işleri görüşüldü, kararlar verildi 

Budunlar arası pal'• 
l&ırıentolar konferansı 
dün saat 10 buçukta 
çalı§lllalarma · devam 
etti. Murahhaslardan 
bir kıamı komisyonlar· 
da meıgul oluyor, bir 
kısmı da umumi top· 
lantıya iıtirak ediyor· 
du. 

lıtanbul "Halkevintle,. tlil .avafı bayramımız kutlulanıyor 

Umumi toplantı ruz. 
namesinde emniyet ve 
ıiJi.hsız1anma mesele
leri vardı. Bu meaele· 
yı müzakere eden ko
mİ•yon bir gÜn evvel 
bir karar aureti hazır
lamııtı. Müzakerat bu 
karar sureti etrafında 

Yurdun her bucağı~da içten gelen bir 
coşkunlukla kutlulama şenlikleri yapıldı 

olacaktı. 
Baıkan celseyi açtı 

Iaveç murahhası 
Mösyö Engberg kür
süye gelerek konferan
ıın açı1ııı münasebetile 
Reisicumhur Gazi Hz. 
ne çekilen tel yazısına 
gelen cevabı okudu ve 
alkıılarla dinlendi. 

Dünkü inançlı ve verimli şcnli~ler bu yoldaki değişim 
hızımızı arttıran ve bizi büyük dil 

birliği ülkümüze yakınlaştıran bir dirilik varlığı oldu ... Katibi umumi Bois· 
ıier Norveç parli.men
toaunun bir telgrafım 
okudu. Bunda, Norveç 
grupu konferansa ge
lemelediklerinden do
layı özür dileyor ve 
konferansa muvaffa
kıyet temenni ediyor• 

26 eylül.. Birinci dil kurultayının, Dol 
mabahçe sarayında açıldığı güne raatla

yor. Kültür değişi • 
mimizin bu en parlak 
günü, diin, bütün yurt 

\ candan gelen bir 
an ve coşkunlukla 
•tlulandı. Dil bayrn-

"''• en büyük budun 
oayr~larmdan biri 
olduğundan bu gün, 
yurttaılar, derin bir 
istek ve •evinçle kut· 
ıuladılar. htanbul Hal 
kevinde, ıaat 16 da 
büyük şenlikler yapı!· 
dı. 

Refik Ahmet Bey Halkevi toplantı sa· 
konferansını okuyor !onu hınca hınç dol

muttu. Bir çok kim· 
seler kapılann önünde biriküp kaldılar 
Dünkü toplantıya gelenler ara•mda 

«Cumhuriyet Halk 
Fırkası Umumi Kati • 

Recep B. ve «Fır· 
wnumi idare he
izaJarı» , «Türk 

• Tetkik Cem.iyeli» 
tkam Saffet Bey, 

• .::emiyet idare heye· 
ti azalan» , l•tanbul 
fırka heyeti reisi Dr. 
Cemal B., l stanbul da 
bulunan mebuslar ve 
bir çok kimseler var
dı. 

Rüknettin Fethi B. Saat 16 da toplan
konferansını veriyor lı htiklaJ martı çalı-

narak açıldı. Kız mu
allim mektebi okurlan da, marıı oöyli
yorlardı. Mart ayakta dinlendi. Bundan 
sonra, Halkevi namına Ali Riza Bey aç
nıa ıözünü okudu. Ali Riza Bey kısaca 
dedi ki: 

Bugün, yer yüzünün bütün budunlarını 
karırsmda parmağmı ağzında baktıran 
Türk değiıim •avaşının ana halkaların. 
dan biri olan dil özlettirme aavaıımızın 
ikinci yıl dönümü ..• 

Bugün yüzlerce yılın, dilimize üıüttii• 
düğü yabancı söz ve kılıklarla anlayanı 
az! .anlatanı az bir biçime soktuğu dili· 
mızı, kendi üzerine ulattırma ıavaıınııa 
bayramıdır. 

Bu bayram Türklüğe, Türk budunu
na, benliğini duyuran ulu Gazinin, ken
di ~ dilimize kavuımanın yolunu da göı 
terdı&; günün bayramıdır. 

~"':. b~.dun bayramı gibi, hu bayramın 
d:' 0 .numuzdeki savaş yıllarının daha ve
rmılı olması için yeni bir hız kaynağı ol
masını Yİİrelcten dilerim.,, 

Ali Riza Beyin açma sözünden sonra 

CASUS 
HAYATIM 

Marthe Richard 

Fransayiı y~ptığı hizmetler
den tlolayi Lejiyon Donör ni
fanını alan bu kadın yakında 
Milliyet'te hayatını anlatmaya 
başlıyacaktır. 

--o--

KAN - ASK - iHTiRAS 
VATAN MACERA HIKA.YESI 

• • 
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Başkan Saffet Bey 
= konferansını verdi 
ıı::: 

- Dil savaşımızın yüceliğini ve gücünü 
anlatan bu değerli konferanas 

özdilimizin de yüksek bir örneğidir 
Birinoi dil kurultayının toplanıırnın yıldönümü dün yurdun 

her bucağında cotkunlukla kutlulandı. 
Gündüz, Halkevinde yapılan tenliklerden batka, gece, saat 

8,30 da Türk Dili Tetkik Cemiyeti Baıkanı Erzincan meb'usu Saf· 
fet Bey radyoda bir nutuk söyledi. Saffet Beyin bu nutku, evvelce 
yazdığımız öz türkçe sözleri içine alması dolayısile, aynca değerli· 
dir. Bu nutuk bB§tan bata Öz türkçedir. Nutku atağıya koyuyoruz: 

Hanımlar, Beyler, 
Bugün, büyük önderimiz ata Türkün, budunumuza armağan 

ettiği bayramlardan birini yB§ıyoruz: Dil Bayramını .•..• 
( Decıamı 7 inci sahifede) 

du. 
Mösyö Boisıier g() .. 

züne devamla: 
- Bugün emniyet 

ve aiJihsızlanma me
seleli müzakere edile
cek. Hazırlanan karar 
suretleri Tardır. Bu ka
rarlar öğleden ıonra 
reye konacaktır, dedi. 

Bu ıırada Fransız 
murahhaslarından M. 
Alfred Martier Japon
yadaki tayfun felaketi 
ve lngilterede olan kö

::z mür madeni faciası 
hakkında konferans ta-c 5 rafından bu memleket-

- !ere birer taziyet tel-15 grafı çekilnıesi ins.ani 

Yukarıda aoldan ı•ia: M. Perrin, Zeki Mesut B., M. G. 
Mander, ortada: M. Koumanoudi, M. Pelli., M. Lana, ., •• 

fıda: Fransız murahhaıları 

Gazi Hz. nin cevapları 
JSTANBUL, 26 A.A. - Parl&menıolar birli.it konıeyi re

iıi, par1imentolar konferaıı.snun bu sabahki celıealnde, bütür 
murahhaıların sürekli ve hararetli aUuıtları araıında, Reiai
cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri tarahndan, iraal bu .. 

1urulan •••iıdaki ceYabi telırafı okumuıturı 

Parlamentolar Birliği konferansının lstan
bulda toplanması münasebetile gönderdiğiniz; 
cemilekar telgrafınıulan :ı;iyadesile mütehaasis 
olarak tefekkür/erimi ve mesainide tam bir 
muJ)aflakiyet ile Türkiyedeki ikametinizin :ı;ecık· 
li olması hakkındaki samimi temenniyatrmı iblağ 
eylerim. GAZI MUSTAFA KEMAL 

~ bir hareket olacağını söyledi. Ve tek- lanma muhtelit komisyonu mazbata 
E lif kabul edildi. muharriri Fransız heyetinden M. Per• 
E Fransa murahha61nın sö~leri rin kürsüye çıktı 1 s.ili.hıızlanma ve 

~ ~=~M;;,:;;ü~te;a;k;•;"b;e;n;,,;em;;;;;;n~iy~e;t;,,,;v~e~ı;i;lih;.,,,s~ı=z=-=====(~D=ev=a=m=ı=6=m=cı==-sah==if=ed=e=)...,,..,.. • 

~11U111111111111l11nmıınnınıunn11111ıımnmmımınanınmııııııııuwıınuıınınınu# Sof ya F abrettin Paşa 
bando kurultay martını çaldı ve talebeler 
m&"§a ittirak ettiler. Mart çok alkıılaııı
dı. 

Relik Ahmet B. in konferansı 
Bundan sonra Rehk Ahmet Bey kür-

süye gelerek «Dil» için bir konferans ver
di. Refik Ahmet Bey konferanımda 
Türk dilinin annma11 itinin durup du· 
rurken ortaya çıkmıt tek batma bir it 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Şirketler le Nafıa vekaleti 
arasında yeni görüşmeler 
Vekil Bey Ankarada Elektrik şirketi-

nin murahhaslarını kabul edecek 

Sefirimiz gitti Salıya gidiyor ---
Yugoslav kralı Hz. nin lran - Efgan anla. 

Sofyayı ziyaret- ıamamaz-
lerinde hazır bulunacak lığı halledilecek 

Muhtelit mübadele komisyonu re- İran ile Efgani&tan arasındaki 
İllİ ve Sofya, &efiri Şevki Bey Yuııos- hudut anlaıamamazlığını bitirmek Ü-
lavya kralı Alekaan zere ordu müfet-
dr Hz. nin Sofyayı r _

1 
tiıi Fahrettin Pa-

ziyaretleri eınaıın- tanın batkanlığı 
da vazifeli başın altında bir heye • 
da bulunmak üze tin Irana ıritmek 
re dün aktamki eks üzere latanbula 
presle Sofyaya ha- geldiğini yazmıt • 
reket etmittir. Şev tık. 
ki Bey kral Hz. Fahrettin Pa-
nin Sofyadaki aeya· ıa ile yanındaki. 

Saat kiraları, daimi tarife meseleleri ve Şark hatlerinin devamı ter salı günü De· 
müddetince vazi . niz Iıletme idare. 

l imendif erindeki yeni ucuzluk fesi batında kala- ıinin bir vapuru 
k, t b ile Trabzona gi· 

·Şaıi< •emıİr yolları bilet paralarında 
yapılan aon indirme, halk arasında iyi 
bir memnuniyet uyandınnıflır. Bilhassa, 
gidiı gelit biletleri için tesbit edilen 
mikdarlar her keseye elveriıli ve devlet 
demir yolalrı Ücretleri ile mukayese edi· 

lebilecelı: tekilde ucuzlamı<tır. oa sonra atan u-
• la dönecektir. decekler, oradan 

Nafia Vekaletinin yerinde müdahale•i Muhtelit müba· Şecıki Bey Fahrettin Paşa doğruca Tahrana 
ve kumpanyanın göaterdiği hüsnü niyet· dele komisyonunun geçeceklerdir. 
le kısa bir zaman içeriainde ucuzlatılan • B. h f k d T hr d k 1 19 birintqrinde vazifesini bitirme11 ır a ta a ar a an a a a • 
tarifenin tatbikine önümüzdeki pazartesi (Devamı 6 ıncı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahifede) 
gününden itibaren başlarulacaktır. -==~:,;:~::;~,,;;;;;;;,,,;;;;;;;,;;;,;;;;;,;,,,_==.,;,===,,;,=========-===-

Cuma ve pazar günleri yaprlmal<ta o
lan ucuz tenezzüh "'*erlerine, yeni bilet 
tarifesinin kabulü dolayısile, önimıüzdeki 
cuma &"Ününden sonra nihayet verilecek~ 
tir. 
Elektrik ve tramvay şirketlerile 

müzakere başlıyor 
Nafia Vekili Ali Beyin Ankaraya dö

nüşü dolayısile, imtiyazlı tirketlerle Na
ha VeklUeti ara•mda yapılacak mü-zake
reler önümüzdeki hafta içerisinde Anka· 
rada baılanılacaktır. Bu münasebetle e
lektı·ik ve tramvay ıirketlen murahhaı· 
ları ile müzakereler için Belçikadan teh· 
rimize gelen M. Mautner bir iki güne ka 
dar Ankaraya gidecdı:lerdir. Vekaletle 
yapılacak temaslarda belli başlı olarak 
elektrik ıirketiııin sermayesi, daimi tram 
vay tarifesi meseleleri görütülecek ve bir 
neticeye bağlanacaktır • 

Su ve havagazı saat kiraları 
Su ve hava gazı saatleri ile büyük tip

teki elektrik saatlerinden ahnmı4.ta olan 
.(Devamı 6 ıncı sahil ede) 

Sağdan itibaren: Punçets, Mme Gostiça, Şaler. 

Yugoslav tenisçileri dün geldiler 
Yugoslav milli tenis takımını da beynelmilel töhreti haiz bir ta-

tefkil eden üç tenisçinin ge· kımın lstanbula gelmesinin sporu· 
leceğini kısaca okuyucularımı- muz namına sevinilecek bir hadise 
'21A bildirmiş ve mevsin sonun <Devamı 6 ıncı sahifede) 
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ttihat 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur. 

ve 
BEYiN 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

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

Kongre mukarreratından sonra 
Parisle Selanik ara

sında muhabereler fazlalaşmıştı 
'·Muhalif fırkalardan mürekkep 

olmak üzere Avrupada toplanan 
kongre İran milletinin hakları için 
r.ıücadele eden İran parlamentosu· 
na samimi selamlarını gönderir. 
Kongre, Türkiyede bir metrutiyet 
idaresi teesüs ettitken sonra iki 
komşu milleti bi.~birine bağlayan 
ralıtıaların kuvvet kesbedeceğine 
ve sarkın inkisaf ve tekamülü için 
her' iki milleti~ elele vererek çalıta· 
caklarına emindir. Ya,asın İran 
parlamentosu!,. 

Kongre tarafından bu beyenna
me gönderildiği esnada İran ah· 
vali çok karı,ıktı. Bir taraftan Tür· 
kiye, lran hududunda mühim hadi
sele. çıkmakta olduğu gibi diğer 
taraftan İran şahı da parlamentoyu 
dağıtmak için bir çok intrikalar çe
viriyordu. Selmastan Parire gönde
rilen bir mektupta bu hadiseler 
hakkında deniliy;ordu ki: 

"İranda bu son inkılaba sebep 
olan fey, Şahın ve etrafının mel'a
tekarane hayalleriydi. Kaç aydan
beri yaptıkları hazırlıklarla meclisi 
dağıtmak istiyorlardı. İranda bu
~un üzerine umumi bir tatili itgal 
oldu. Tahranda da bet bine yakm 
bir köhneperest fırkası Tophane 
meydanında toplanarak meclise hü
cum etmek istedi. Fakat Tahranda 
bir iki bin müsellii.h abrar meclisin 
etrafını kuşattı. Kazvin ve Reft şe
hirlerinden de on bin kadar mü
scllah abrar Tahrana geldi. 

lranın umum şehirlerinden mec
lise telgraflar yağdırıldı. Şahın az
li isl<!n;ldi. Gönüllülerden beş ne
fer )ahın huzuruna girip ihtilalin 
İ5katını tale-, ettiler. Şah bunun Ü· 
zerine an!ll\imağa mecbur oldu. 
Eundan sonra kanunu esasiye sa
dık kalacağına Kur' ana el baHarak 
yemin etti. Şimdi lran ahvali iyileş
ti. 

Ömer Naci Bey Selmastadır. 
Mektubunuzu yarın kendisine vere· 
ceg-im. Naci Bey 'imdi orada tesis 
'>l1111an medresenin müdürüdür., 

Kongrenin mukarreratı bu su
reti"' bütün •ubelere dağıtıldıktan 
gonra Paris ile Selıinik arasında 
uzun muhabereler cereyan etmeğ,. 
ba~lamı~tı. Bu muhabeıelerde yapı· 
lacak işler birer birer tesbit olunu
yor ve ayni zamanda gelip geçen 
vukuattan Selinik dahili mer!ce:r.i 
'ıahel'i:liir ediliyordu. Doktor Ba
hattin Şakir Beyin imzasını taşı
!·an ve kanunusani 1908 de yazılan 
bu mektuplarda deniliyordu ki: 

şahıs ve hayvan vergilerinin konul
masıdır. Evvel :?. Seyfettin efendi 
isminde bir avuKatın mezkur vergi
lerin itası gayri mümkün olduğun
dan bahisle şikayet etmesi bu teş
vik ve telkinin diğer ahali tarafın
dan da hüsnü kabule mazhar olma
sile batlamıştır. 

Vergilerin şer'i şerife muhalif 
olduğunu protesto etmek üzere 
halk müftüye müracaat etmiştir. 
Müftü esasen halim ve muhteriz 
bir zat olduğundan ahaliye hüku
metin emrine itaattan başka çare 
olmadığını bildirmi,tir. 

Halbuki hüküınet, ahali ile 
müftünün mütterek olduğunu zau
nederek müftünün nefyine teşeb
büs eylemiştir. Bunu haber alan a
hali alay mektebi ve polis müdü
rünü katletmek suretile müftüyü 
menfasından geri çevirtmişlerdir. 
Haksız yere hükumetten cefa gö • 
ren ve ahali tarafından himaye e
dildiğini gören müftü hadise!e -
rin sevkile kıyam edenlerin tara • 
fına geçerek mühim rol oynamı~
tır. Bu kıyam esnasında hamiyet 
li zabitlerimizin de büyük tesiri 
olmuştur. 

Bu suretle batlayan hareketin 
siyasi bir fekil alması Erzurumda
ki arkadaşlarımızın gayreti saye . 
sinde mümkün olmuştur. Bu ar -
kadaşlarımızdan birisi i k vak'a -
dan &0nra ev~'ela Erzincana, son
ra Trabzona nefyedilmiştir. Ken
disi Trabzon fubemize merbut • 
tur. Diğer birkaç arkada' ta Er
zincandaki memurumuz vasıtasi -
le bize merbuttu. Maatteessüf ora
daki }etkilat dahili heyetin tefki
latı gibi tam bir intizam halinde 
olmadığından Abdülvahbap Pa • 
'anın gelmesi ve dördünt:ü ordu 
müfiri Mehmet Zeki Paşanın ha
inliği ile ahiren tevkif olunınut • 
!ardır. 

Halbuki Mehmet Zeki Pata 
vukuatın hatlangrcında askerin 
müdahale etınemeaini emrettiği ;. 
çin kendisine harici heyeti mer -
keziye tarafından bir tefekkürna
me gönderilmitti. Fakat son hadi
selerde sabık valinin ahalinin ef
karından ürkerek heyecandan do
layı asker gönderilmesinin müna
sip olamıyacağı., na dair yazdığı 
tahrirata rağmen redif askerleri • 
nin gönderilmesini tasrih etmit 
olması Erzurum vak'alarının gam
lı bir aafhaya girmesine sebebiyet 
vermiştir. 

Şayet teşkilatımız yolunda ol
saydı da kumandan ile vali imha 
edilebilselerdi harekatı canlandır
mak imkan dahiline girecekti. 
Esasen Ömer Naci Bey Iran mm -
takasına bu gibi hizmetleri gör • 
mek üzere gönderilmitti. 

- Bitmedi -·-

Linl b !rg'in çocuğunu ka
çırmakla maznun haydut 

. NEVY<?RK, Z6. A.A. - Miralay 
l.~ndberg ıle zevcesi Trenton'a gelmittir. 
Lindbergin, bugün Bronks nıa.: • .,,,,.si 
ününde Hauptmanla duruımaları yapı· 
lacaktır. 
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HARİCİ HABERLER 
Küçük itilaf 
İktısat konfera.nsı 
M. Y evtich bir nutukla 

konferansı açtı 
BELGRAT, 26 (Milliyet) - Küçiik 

itilafın iktisat konferansı, Relgrat aııke
ri ldübünde açılmııtır. M. Y evtiç Yogus· 
lavya hükUmeti nMnma murahhasları ıe
lamladrktan sonra, küçük itilaf devletleri 
arasında bugüne kadar yapılan iktisadi 
teıri.ki mesainin müspet neticeler meyda· 
na getirdiğini, fakat ıimdiden ıonra da 
büyük gayretler mukabilinde de olsa bu 
sahada tahakkuk ettirilecek pek mühim 
meseleler bulunduğunu söylemiftir. 

Efganistan 
Milletler cemiyetine 1rir
mek için bir taleop yaptı 

CENEVRE, 26. A. A. - Altıncı ko
mlsyon ittifakla Afganistanm Milletler 
Cemiyetine iltihakı lehinde karar vc=>İf• 
tir. 

Asamble bugün öğleden sonra kati 
kabul kararını verecektir. 

CE'iEVRE, 26. A.A. -Akvam cemi· 
yetinin onbetinci umumi heyeti, dün, Is-

. veç hariciye nazın, M. Sandlerin riyase
ti altında toplanm1' ve büro heyetln'.n 
ittifakla vaki olan teklifi üzerine, Af
ganistanın Akvam cemiyetine girmek ta
lebini ruznameıine k!.ı.yıt ve kab\J't et .. 
miştir. 

Bu talep, mutaiea beyan edilmek için, 
altıncı komisyona havale olunmuıtur. 

Bir Rus tayyaresi Mançu
ko'ların eline geçti 

HARBİN, 26.A.A. - Röyter ajansı 
muhabirinden : Bomba ve mitralyöz 
yüklü, ve telsizle mücehhez bir Sovyct 
askeri tayareıi, Mançuko kuvvetleri ta
rafından Mançuri'de ele geçirilmiıl:!ir. 
Belli olmıyan bir sebepten ötürü karaya 
İnen pilotlar esir edilmişlerdir. 

İtalyan V~htının bir kız 
çocuğu dünyaya geld ı 
NAPOLI, 26 (A.A.) - Evvelisi gece 

ve?iL1tın bir krz çocuğu doğmuş ve ken· 
disine MarinaaPia adı verilmiştir. 

ROMA, 26 (A.A.) - Prenses Marina
Pianın d<>ğwna münasebctile, kral bir 
af ilin c.tmittir. Biliimu'ID para cezalan 
ile, iki yıla kadar olan hapi. cezaları ta· 
mamile af olmuı, ondan yukarı cezalar· 
dan İse, ikiıer sene tenzil edilıniıtir. 

--0 

Kral Fuat 
Yunanistan• yapacağı 

seyahati talik etti 
KAHiRE, 26 (A.A.) - Röyter ajau

ımın muhabirinden: 
Kral Fuat enflüenza neticesi düçar ol

duğu zaaf dolayıaile doktorlarmm tavsi· 
yesi üzerine Y un.anistana yapacağı ziya
reti talike karar vemıiıtir. 

Kızıl ordu 

Bir İtalyan jencrali Rusya
da gördüklerini anlatıyor 

ROMA, 26 (A.A.) - Ciornale d'ltal. 
ya gazet.esi, Sovyet ordu.sunun geçen a
ğustos manevralarında hazır bulunan ita] 
ya aııkeri be}'etinin batı ceneral Crazioli 
ile bir mülakat yapmıştır. 

Ceneral Crazioli, modem kızıl ordu
nun mükemmel t'*ııiJ< tefkjlitını, kuman 

Firdevsinin bininci 
Yıldönümü 

--<>-

İran büyük merasim yap-
mak için hazırlanıyor 

TAHRAN, 26. A.A. - Gelecek ayın 
;fü iki haftasında, bütün lran, büyük 
~air Firdevsi'nin bininci yıldönümünü 
büyük ıenliklerle kutluliyacaktır. 

3-10 tarihinde Tahran'da baılıyacak 
olan bu ıenlikler, beynelmllel mahiyeti 
haiz olacak ve 8-10 a kadar sürecektir. 
Bu esnada resmi kabuller ve tiyatro tem
silleri verilecektir. 

Yabancı miiafir~er, .. lralı eırafınrn 
konaklarınCia ağırlanacaklardrr. 

Ayın 12 sinden 14 üne kadar, Şairin 
doğduğu (Tos) ıehri c!_varındaki ıadap 
köyüne yakın olan Meıhet'te ıenLklere 
devam edilecektir. 

Burada, Şahinıab Riza Pehlevi Hz. ta
rafından muazzam bir abide ile beraber . 
bliyük bir de hastahanenin küıat resmi 
yapılacaktır. 
Aynı günlerde, lrana dost olan baı

lrca memleketlerin hüklımet merkezle
rinde de, Firdevıi'nın -ıerefine merasim 
icra edilecektir. 

M. Hcrriot ile 
Bazı Lyon belediye a:ı:ası 

arasında ihtilaf 
LIYON, 26 (A.A.) - Kendisine da

nıımaksızın, siyasi bir beyanname neşre
den bazı belediye azası ile, M. Hcrriot a
rasında, dün bir hi.diıe obnuttur. 

Sosyalistlerin bu beyannamesine, · M. 
Herriot, derhal muvazzah bir cevap yaza 
mıştır. • 

M. Herriot_ e:kirı umumiyeni.n bu hi
dise hakkında vereceği bükme tamamen 
güvenmektedir. 

-o--

Amerikada yeni bir 
rev mi? 

VAŞiNGTON, 26. A.A. - Mensucat 
işçileri grev kom itesi reisi M. Gorma.n, 
patronların, sendika mensuplarına kar
şı tatbik ettikleri tedip muamelesinden 
~türü, cenup eyaletlerindeki işçilerin 
yeniden grev ilan etmek is ledikler~ni sa'Y
lemiştir. 

--·--
Almanyadaki altınlar 

BERLIN, 26. A.A. - Eylül üçüncü 
haftası bilançosuna nazaran, devlet ban
kasınılak:i altın karşılığı yüzde 2 209 
dur. 
------o------ ::n 

İstanbul ile 
Londradan telefonla dört 
şilinge konuşulabilecek 

LONDRA, 26.A.A.- P-oota ve Telg
raf nezaretinden bildirildiğine göre hü
kumet uzak mesafelerle olan telefon mu· 
haverelerini halk ara11nda tamim etmek 
maluadiyle 1 teşrinievvclden itibaren 
ücretleri mühim -ıürette İndinneğ~ karar 
vermiştir. Cündüzdün üç dakikalık bir 
muhaverede bu tenzilat Hollanda için 6 
pens A?manya ve Danimarka için 1 şia 
1in, Avusturya, Letonya, Litvanya, Fen
landiya, Norveç, Lchisian ve hveç için 
2 şilin, Romanya, Çekoslovakya ve "i u
nanistan için 3 şilin, Türkiye için 4 şilin 
ve Bulgaristan ile Estonya için de 5 ıi
lindir. 

-o--

Bari panayırı kapandı 
BARI, 26 {A.A.) - 17 günlük faali- , 

yett.;;- sonra, fark panayırı lcapanmrı· 
tır. 

danlannın derin bilgia.ini, ordunun fen- Bir İtalvan tiyatro 
ni t>eçlıizatını, nalaliye vasrtalımnın motör J 

mu-

Trakya valileri toplantı
larını bitirdiler 

•••••••• 
Çalışma ve kalkınma yolla-

• 
rı. lbrahim Tali B. in sözleri 

EDiRNE, 26 (Telefonla) - Umumi müfettiş lbrahim Tali Be
yin riyaseti altında toplantılarına devam eden Trakya ll<llileri bu giin 
saat befle toplantılarını bitirdiler. 

Çalı,ma ve iktisadi kalkınma işleri en ince görüfülerek esaslı ka· 
rarlara bağlanmıştır. Karlr2lar şıın lardır: 

1 - Ziraat işleri (hububat, bağcılık, meyvecilik, tütüncülük) 
2 - Hayvancılık ııe hayvan mahsulatı (damızlık, kıvırcıklar, ka· 

saplık hayvanlar, yün ve yapağı m ahsulatı) 
3 - Sanayii ziraiye (Peynircilik, şarapçılık) 
4 - Zirai kredi teşkilatı. 
5 - Münakalat (Kara ve demir yolları deniz nakliyatı) 
6 - I hracat ııe satış lefkila tr. 
7 - ipekçilik, balıkçılık, arıcılık. Maden kömürleri, odun, keres• 

le ııe saire. 
Bunlardan maada emniyet ııe asayİf, belediye işleri, hara ııe ma· 

arif bahisleri üzerinde ehemmiyet li kararlar alındı. T ekirdağı valisi 
Haşim Cevdet, Edirne valisi Salim ô:ı:demir, KU'klareli valisi Faik il~ 
Çanakkale valisi Süreyya Beylerle bu vilayetlerin ser mühendisleri, zı• 
ra.at, baytar ve maarif müdürlerin in iştirakile yapılan bu toplantının 
Trakyanın iktisadi kalkınmasında çok müessir olacağında şüphe yok· 
tur. .; 

iktisat Vekıileti namına gelen mütehasaislar akfant gittiler. Vali· 
lerde yann ha eket ediyorlar. 

lbrahim Tali Bey matbuat mümessillerine şu beyanatta bulundu: 
- Trakyanın iktisadi ııe idari işleri hakkında faydalı görüşmeler 

oldu. Bu müzakerelerden. bir proğ ram çıkarıldı. Bu proğramı tatbiha 
çalışacağız. Bütün işlerin başında Trakya halkı-:;ın iktisaden yüksel· 
mesi için ve. ıilmif kararforr her gü n artacak bir kudretle tatbike çalı· 
şacağım. Güzel Trakyanın hizmeti mi:ı:den fayda göreceğini ümit ede· 
rım. 

E'-m-niget işleri müdürü iş başında 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Emniyet i.fleri umum müdürü Şükrü 

bey bu sabah şehrimize geldi. ııa;:;İ lesine başladı. Seyhan valisi Had~ 
Bey de vekaletle tema:s etmek üze re şehrimize gelmi~tir. Tevfik Haılı 
Bey bir kaç güne kadar yeni ııazif esi başına gidecektir. 

Geziciler için kolaylıklar 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Memleketimize gelecek olan bu· 

danlar arası turizm ittihadına dair seyyahlara her memlekette olduğu 
gibi kofoylık gösterilmesi için bunlara ait nakil va11talannı gümrük· 
lerılen geçerken verecekleri nakit ve senet teminatı yerine Türkiye Tu 
ring klübünün vereceği T riptikin kabul edilmesi takarrür etmişti. 

Tayyare ecmiyeti hava türistle rine tayyare ve balonlarda tayyare 
cemiyeti tarafından verilecek tript iklerin kabul edilmesi için alakadar 

makamlar nezdinde teşebbüaatta bulunmuıtur. 

Dahiliye, Sıhhiye vekilleri geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Dahiliye Vekili ..Şükrü Kaya Beyle 

Sıhhıye Vekili Relik Bey lstanbul a hareket ettiler. istasyonda Baf· 
vekil ismet PClfa ile kabine arkada ,ıoır, riyaseti cümhur umumi katibi 
vekili Hasan Riz.a Bey ııe vekaleti er büyükleri tarafından uğurlan· 
dılar. 

Anla/yada kasırga, dolu, sağnak 
ANTALYA, 26 (Milliyet) - Akşam burada fİddetli bir kasır: 

ga oldu. Müthiş dolu yağdı. Sağna hla nihayetlendi. Zarann dereceıı 
malum olmamakla be..-aber, insanca zayiat yoktr.f'I'. 

Maarif Vekili çekilmiyor 
ANKARA, 26 (A.A.)-Maaril vekili Abidin Beyin sıhhi sebep• 

ler dolayrsile istila edeceğine dair gazetelerde görülen haberlerin hiç 
bir asıl ııe esası olmadığını beyana Anadolu ajansı memur edilmiftir. 

• 
/ktısat Vekili Celal B. Uşakta 
UŞAK, 26 (Milliyet) - iktisat vekili Celal Bey bugün fehrimi:z;e 

gelmiştir. Vekil Bey Uşak şeker fabrikasını gözden geçirmektedir. 
IZMIR, 26 (Mi:.iyet) - iktisat vekili Celal Bey Uşakta kaldığın· 

dan yarın gelecektir. 

leıme temayiillerioi, çok mw.tedir pitot· harriri öldü 
lara malik olan kuvvetli havacılığmı kay- ROMA, 26 (A.A.) _ Metlıur tiyat· Adil Bey Aa\carada 
dettilcten sonra, Sovyet ordusunım ya- ro müell:fi Dario Nikoclemi ölmüftiir. ANKARA, 26 ( Teleionla ) 

Ankaradan gelenler 
ANKARA, 26 ( Telefonla ) _. 

man bir kudret vurtaaı olduğunu aöyle- Mumaıileyh 27 lı:anunuıani 1874 tarihin- Gümrük ve inhisarlar velı:Aleti müateıa· 

"Gizli daimi muhtelit komisyon 
h~nüz teJckk~l etmedi. Fakat b~- ~ 
gunl.,rcle teıkıl edilecektir. Burada
ki aza çok me,gul olduğundan da
hildeki islerle münasebeti ve vuku
fu olan bir zata lüzum görülüyor. 
Bu husuıta Mehmet efendi birade
r~miz (Doktor Nazım Bey} müna
sıp bulundu. Aziz refikimiz icin 
vasati ayda bir defa Yunanist~n 
Bulgari.tan gibi yakın memleket: 
lerden birine çıkarak bir kaç gün 
kaldıktan sonra tekrar dahile gir
m~k v~.ya tamamen hariçte kalmak 
mumkun olup olmadığının tarafı
mıza bildiril:nesi rica olunun. 
• Sabahattin Bey fırkası çete tetki. 

latı, muzır •ahıaların ifna.sr husus
larında hiç bir iştirak ve muavenet
!e. bulunmayacağım bildirdi. Onun 
ıçın Sabahattin Bey fırka.sının giz. 
li ko~i·>:~na alınıp alınmayacağı 
~echu!du~. Her ne kadar bu giz
lı k?mıtenın faaliyetini dahili mer
k~z.u:ııize bildirmek lazımsa da bu 
gıbı ••lerde takarrür eden planlann 
ma~dut kimseler tarafından bilin
rn~sı ~a.tlup olduğundan gizli ko- 1 

m!tenın ıcraatından bizim merkezi
~ızde yalnız doktor Bahattin Şa
kır ~ey .malumatlar olacaktır. Siz-

miılir. de livorno'da doğınuftur. rı Adil Bey lznın.den döndü. 

L,~~~~----------.:..:==.::..::==--~~----) EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 

Ciimhuriyet Halk Fırbsı Ankara id_. 
.heyeti nıis vekili avukat Mümtaz Be1 
lrtanbula hareket etmİJtİr. 

ANKARA, 26 ( Telefonla ) -: 
htanbul liman tirketi müdürü Haındi 
beyle, Osküdar - Kadıköy tramvay ft"' 
keti müdürü Necmettin Sabir Bey ı.ı-ıı 
buia hareket ettiler. 

ce hır kı•i int'h d'l" . h 1'k • 1 ap e ı ırse ıcraat 
a ~nda malı1mat yalnız onda kal-

kmakd!'~ere keyfiyeti Hra geld~kÇe 
en ısıne bildirirı"z Bu k d ··d ·arana 

sız~n e mün_a~ip ve muvafık bula
cagınıza ~mınız. 

Erzurum vukuatının esası hak
kında malUınat istiyorsunuz B . 

ı- . d" k . u lf evve a ••m ıye adar tarafımızdan 
yap.dan ve pek çokları tarafınd 
naf ı~e olduğu iddia edilen ahrara~: 
ı;e~rıyat ve sonra istipdat hükume
tının e"Önderdiği menfaların telki. 
nati l~ yava1 yava, hazırlanmıştır. 

E•babı rnucibeye gelince 
bunlar bir taraftan f 1'\nda ve Rus
ya~a. vukua gelen inkılap hareket
lerının yakınlık dolayısile Erzurum 1 

havali inde intiprı diğeı- tarafta.n 

S. Ru• istihalesinin 
içeriden görünütü 

"So".yetlerin Milletler cemiyetine 
k?bu~~ •ırasında dekorun öte tarafına 
bır tloz atmak ve Sovyetler zimamdar
larının bu hôdiıeyi Rua milletine nasıl 
takdim ettiiini görm .. k faydadan ha
li değildir. 

Bu husu•ta evvelti ''lzvestia nın 
neırettiği tebliği kaydedelim. Bu" ga. 
zete diyor ki: 

"'Milletler cemiyeti esas itibarile 
yalnız mağlup milletler değil, ayni 
:uzmanda ve bilhassa •o•yali3t bir re
ji"! teıia etmiı olan yegane İfÇi dev
leti.ne karıı yapılmıı bir teıkilat idi. 
. B~tün bir husumet dünyctsile çev

rılmlf bulunan Sovyetler, devvari bir 
hamle göatermif, kapitaliıt müfritle
rin ıöyledikleri kırm<zı kapitalizm söz
lerine kapılmayarak komşularına el 
uzatmıı, Milletler Cemiyeti ile if birli
ii yapmış ve silcih5tzlanma hususunda 
en cezri plan takdim etmiflir. Bu au
retle Sovyetler devleti, sulh davaıını 
müe&sir ve mantilıi bir surette müda
faa eden yegane devlet olduğunu is
pat etmiıtir. 
.. Kapitalizm dün)•<hı ikiye bölünmüş

tur. Bunlardan biri Umumi harpten 
kô.r etmiı olup yeni bir harbin zuhuru
nu istemi.yenler, diğerleri de bugünkü 
vaziyetten memnun olmayıp hınç çı
karmak İstiyenlerclir. Müeues niza
mın idamesinde alakadar olan de()
letler, Sovyet Ruıyanın iftiraki olma-

dan sulhün temini için yapılacak mü-ı 
cadelelerin hayali olacağını anlamak
tadırlar. Bunlar, Milletler cemiyetinin 
mazide aulhü müdafaa için en küçük 
bir tedbir almak kabiliyetinde bulun
mamıı olduğunu bilmez değillerdir. 
Halbuki, milletlerin çoğunun •ulhün 
teminini hakiki bir •urette arzu ettik
leri itiraf olunmalıdır. lfte Sovyetlerin 
militarut devletlerin çıkmasından aon
ra •ulh davcuuıı kolaylaıtırabilecek 
olan Milletler cemiyetine girmek dave
tini kabul etmesi ve gİrmeğe hazırlan
ması bundan ileri gelmektedir. Maa
malih Sovyetler, Milletler cemiyeti a
~asında'.! ~ir çoklarının haıin bir hınç 
ıle komunızme karıı tatkibatta bulun
duklarını unutmaz. Bunlar tetkik bu
lunmak ve dikaktli olmak mecburiye
tindedirler. Bunun için en mÜ•uir ted
birin, sulhün ancak Sovyetlerin kuv
veti sayesinde temin olunabileceği ha
kikatinin te•bitinde meknuz bulundu
ğunu anlamaktadır. Dolayııile kırmızı 
ordu !'e kadar kuvvetli olursa, dün
ya da o ni3bette huzura mazhar olur.,, 

(Le J ournal) 

Muahedelere saygı 
Lehistan Hariciye Nazınnın Millet

ler cemiyetinde akalliyetleri himaye 
m<iselesi hakkında söylediği nutkun 
proteşto edilmeden geçilmeyeceği Fik
rini izhar eden ve bu mıina•~betle, va
him anlarda Fransa, lngiltere ve ltal
yanm miııterek hareket edecekleri ha
kik<dinin ortaya çıkmasından HVinen 
(Temps) gazetesi diyor ki: 

" ..• Polonyanın akalliyetlerin hima-ı 
yesine dair muahede ve anlaımaları 
tadile uğraımasına ve Milletler c.,mi
yetinin salahiyettar makamlannı bun· 
dan haberdar etmesine bir diyecek yok
tur. Polonya tarafından yaP'lan teıeb· 
hüsün mevsimli veyahut meusim.siz bir 
l"Y olduğu kanaati ileri hirülebilir. 
Bu gibi haller, devletlerin •iyıuetleri 
epeyce 11ku:ı bir ıekle ı:irdiii kan.aati
ni hcuıl eyledikleri taahhütlerden kur
tulmak çarelerini aramaları hususun
daki haklannı istimal etmeleri demek
tir. Bu aahada yapılan hareketin niza
mi yollan takip ve bu bapta derpiı e· 
dilmif olan muamele tarzı çerçeveıi 
içinde yapılması da lazımdır. Kimae
nin kabul edemiyeceği cihet, devlet
lerden herhangi birinin, euvelce müza
kerede bulunmadan ve anlaıma yap· 
madan mer'iyet mevkiine bulunan bu 
mukaveleyi tek baıına Feshetmesi ve
yahut hukuki teamüllere tevfikan leı· 
hetmediği muhadenin tatbikine me
mur budunlar ara.tt müesseseler ile İf 
birliği yapmağı reddetmiılerdir. M. 
Beck malum olan tavnnı takınmakla 
muahedelere hürmetkar devletlerin, 
Polonya hükumetince budunlar araaı 
münasebetlerini tanzim eden metodla· 
ra karşı ittihaz edilen tarzı hareket 
müvacehe.sinde birle~rr.esini mucip ol· 
du. (TEMPS) 

Lenin~rat t'! m!1siki 
üniversıtesı 

Leningrat Filarmoni cemiyeti, halk 
- -

tabakaları arasında musiki kültürü
nü yaymak maksadile llir "Mıt.siki 
kültürü üniver•İteai,. teıkil etmekte· 
dir. 

Ma3İki kültürü pren•ipleri, •enlo· 
,,;ı, mu.~:hi. oda musiki.si, aletli musi .. 
ki, mıuikili tiyatro, dans musikui 
ve ötedenberi geçirdiği inkiıal aalha
lan a.ıe saire devrelerine takıim edile
cek olan bu üniversiteye yüksek mek· 
tepler talebeleri, usta iıçiler, mühen· 
disler ve fen adamları devam edecek· 
lerdir. 

"Tası Ajansı,, 

Pancermanizm 
Almanlar ;yalnız kalmıı olmaların· 

dan ve dünyanın kendilerini anlama
d:ğından ıikayet ediyorlar. Fakat bun
dan mütevellit kabahat kimindir. 

Umumi harbin verdiği dersin Al
manlara kiifi geleceği zannedilmişti. 
Pancermanizmin bir Hohen:z:ollern 
ha&talığından baıka bir ıey olmadığı 
ve bunun efsanevi bu uıul ile inkifal 
ettirilmİ.f olduğu söylenmekle beraber 
basiret saatinin duracağı zannolunu
yordu. Almanlar büyük bir millettir. 
Bunu inkar etmek delilik olur. Fakat 
dijer milletler de tarihteki vazilele~i
ni yapmıılardır. Almanların bu hakı· 

kati inkar etmeleri hendi/erine haaı olan 
bir karakterdir. 

Umumi harp, Almanları insal had· 
dine çekmek için kiifi gelmemiıtir. 
Almanlar yeniden iıe baılayorlar. Ve 
dünyayı hükümleri allına almak husu-

Emlak bankası müdürlüğii 
ANKARA, 26 ( Telefonla ) :-". 

Devlet bankası umwn mü"·'· · ıavitı' 
Cevdet Beyin ftllli.k ve eytk... ~nk.af' 
mnum müdürlüğüne tayini ali tasdilı• 
gönderilmiştir. 

lzmirde bir gazete dava11 

IZMIR 26 (Milliyet) - vur .ıı:i 
lıya baJlrklı yazıdan ötürü dııarı "'. 
gönderen iki tüccar tarafından l:ı:ıııi' 
ticaret poıtası gazetesine karıı açıl~ 
davaya başlanıyor. Eski Adliye veJı:ilı1 
Mahmut Esat Bey lzmir ticaret po•ıa• 
gazete.ini müdafaa edecektir. 

Bir komünistin 
mahkumiyeti . 

HAMBURG, 26. A.A. - 21-2-33 t•~: 
hinde, siyasi h.:ılınlarından bazılarıll~ ~ 
dürmüı olmaktan suçlu komünist \! ~ 
Vasper ölüm cezasına çarptırılmıştır:._..... 

sundaki yanlıı kudretlerinden bah•:; 
diyorlar. Dünya da kendini ayır•~,.. 
ve Almanları yalnız b<rakıyor. 0"tıı 
yanın bundan bCifka bir hareket h<J 
takip etmdsi kabil midir? ) 

(L'Ere l\!ouvelle 



1 - latanbul felırinin bugiinlrii 
lerniz1ik vaiyetine 100 bin lira 
tİtmesİ f(Jfılacak bir feydir. An
"1,ıian birçok tepkilatun=la oldu
iıı gibi bunda ıla bu büyük para
llın büyük bir payı ya kalem ve 
İdare iflerine gidiyor, yahut temiz
lik İflerİ fena kurulmuı, iplemesi 
fo/ı para aarlını icap ettiriyor. 

2 - Madem ki felıirliclen alı
llcın vergi 200 bin liradır. Hem 
Lıı para miktıın reçen •ene arttı
l'ılan bir verginin top yekUnudur. 
lfizmet mukabili ·alınan bu para
llın neden üç buçuk mislini aar-
1etmektedir ? 

lıin içinde değiliz. Vciyelin 
~usi pcırtlarını bilmeyiz. Lôkin 
C.tanbul temizliii için 700 bin li
tq ıarlını mübalôğalı buluruz. Bu 
Iİdif ucuzlatılmazıa, her attığı
llıız limon kabuğunu kırk paraya 
loplatacağız Jemektir. 

Vaktile lstanbul çöplerini ilti
~a a~mak iatiyen bir kumpan
~~ bahıedilmifti. -:ıc~b': b~y
' bır ışey bulsak, temızlık ıflerıni 
ılalıa ucuza veremez miyiz? •.• 

FELEK 

[ BORSA 1 
Ut Banka11ndan alınan cetveldir) 

26 Eylül 934 
AICŞAll FIYATl.ARI 

L..ISTIKRAZLAR 1 TAHViLAT 
~- dohill 97 ILhtnn 17 
~ Erıani 97 Müme••il 49,05 
--... 29,311 • 11 45,40 
• il 28,05 • ııı 411,00 
• 111 28,40 

ESHAM 
1t laalr.aıt N... 10 Re/'; kupoaıaa 
" 11 Ha..W.. 10 T • efoa 

2,311 
ıo,aı; 

' a. MieaPe 106 T erkoa 
tL..~İ7e c .. 11.. Çimento 
~~ .......... 57,50 lttiloat d.,. 
(.~'f'&J 31 Şark dey. 
~la Hiaae 27,41 Balya 

• l-la7 riye ıs.so Ş.rlı •~· ••• 

18 
12,25 
13J;o 

0,85 
J.55 
3.20 

~ÇEIC Fl'YATLARI 
~ . 818.80 Prq 19,13,50 

~"· 12.05 Belpat 34,83,&0 
S.~ork 80,18,40 Moalco•• 10,90 
~o 9,28 Berli• 1,99,63 
~... 2,43,75 Varıo•• 4,20 s: 3.38,75 Budopeıte 3,96,16 
~ oel 3,38,88 Madrit 5.81,SO 
~.,dam 1,17,30 Bükr•ı 79,32,84 

• 66,35 Vi7aaa 4.25 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kurut 

" 1 ~· Fran11:s 170 20 1.lı•içre 808 
q olıar 117 1 Peweta 18 
1 k.ur. Çek, 106 l Ma rk 49 
1 file , Ay. 22 ı Z.lou 20,50 

' ''•"lin 829 20 Ley 19 
lıi lir., 216 20 Di-r 53 
lıi t. •• 23 1 Çerno•İı 
lıi :· a.ı.;ı.. 115 Altın 9 .23 
1 ~~ ..... 24 Mecidiye 36,50 ... &3 B-.nknol 240 

Ankara ziraat enstitü
süne girmek isteyenler 
AnluıraclaılU zir- -titüeüne kaöul e· 

clilmeleri için tUdiye kadar IManlou.I 
ziraat müdürlüğüne 2 banan iJe 47 er· 
kek müracaat etmİflİr, iki bannn ela bay 
tar mektebine girmek için müracaat el· 
lllİllerdir. Bu hanım ve erlıelderin kayıt 
Lırı ic.-. eclihnit, Ankaraya lıildirilmiııjıV. --Hayvan sergisine kayıt 
. müddeti bitti 

Vilayet baytar müdürlüğü tarafından 
açılacak olan hA)'Tan aergiaine kayıt 
miiddeti dün ... _ bitınİ!tİr. 

Bugünden itibaren bir heyet tarafın. 
dan ıergide puvantaj yapılacak ve iyi ba 
lolmıt hayvanlann Nıhiplerine mükafat 
aynlacaktır. 
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~iii~~~~==-=~~~~=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=--=-=-=-=-=~~ 1-!çtimai bahisler 1 
Sovyetler Rusyasında 
Maarif ıavaşı 

Rusyada inkılap çıktığı vakit, tehir
lerdeki halkın yüzde kırkı, köylerdeki
nin yüzde yetmit ikisi okuma yazma bil
mezdi. Halbuki inkılap amelenin ve köy
lünün hakimliği namına çıkmııtı. Mem
leketin idaresine sahip olmak iddiasın
da bulunan bir halkın da her teyden ön
ce fikren seviyesi yüksek olmak lazım
dır. 
Şu halde Rus inkılabı idaresi, daha o

kumaktan bile mahrum bulunan o bü
yük kütleyi, inkılabın prenuplerini anla
yacak, hak iddia ettiği memleket idare
sine layık olacak bir seviyeye çıkarmak 
için maarif savaıını acaba nasıl yapı· 
yor ? Cidden merak ve tetkik olunacak 
bir mesele. Fransa hükumeti iki sene ev
vel, bir Univerıite profesörünü yeni 
Rusya da maarif savatını tetkik için 
mahsus oraya ııöndermiıti. Bu profesör 
,Trillat'nın memleketine clönüıünde hü
kumetine verdiii raporu kitap halinde, 
hu yakmlarda çılmut olduiundan, her 
memleketi alikadar edecek mahiyette 
bulunan, bu meseleyi o rapordan hütasa 
ederek okuyucularıma bildirmek istiyo-
rum. 

Ruı inkı1ibı idaresinin maarif savatın· 
da prensipleri kolayca tahmin edilebilir: 
Lenin: "Maarif iılerinde her tey amele
nin ve köylünün itine bağlanmalıdır . ., 
demitti. Yeni Rusyanın bütün maarif 
prenıipleri itte o sözden çılmuttır. 

Bu Prensipleri tatbik için kurulan ma• 
arif tetkilatı iki cephelidir. Bir cephesi 
muvakkat, imparatorluk zamanından 
blma, okuma yazma bilmiyen nesil için a 
çdan "okumamazlrğın taıfjyeıi., mek
tepleri; diğer cephesi normal, yani yeni 
yetiıecek nesli küçük yaıtan terbiye ve 
talim ederek inkılaba layık, hem yüksek 
fikirli, hem de amele yahut çiftçi insanı 
olarak yetiıtirmek için mektep!~ 

Muvakkat olsun, normal olsun bütün 
maarif tetkilatırun ııayeıi, burjuva 
memleketlerdeki maarif teıkilatınm ga
yeıinden çok farklıdır. Rusyada her in
"° ayni zamanda hem amele yahut çift
çi, hem de yüksek bir kültür sahibi ol
mak lazımdır. 

Gene Rusyada tetkika eitmit olan bir 
Framrz eazeteciıi, orada bir gazete ida· 
resinde itittiği bir sözü nakletıniıti:Hem 
amele, hem de iyi bir gazete muharriri 
olan bir zatı kendisine ııöstererek: 

- Sizin memleketinizde böyle amele
lik eden iyi gazeteciler çok mudur? 

Diye sormuılar. Iıte bu söz yeni Rus
yada maarif savatının gayesini çok iyi 
&"Öateriyor. 

Maarif tetkilatmın muvakkat sayılan 
k15mı pek ehemmiyetli görünüyor. ilkin 
tasavvur edilebileceği gibi batka mem· 
leketlerdeki ilk tahsile muadil olabilecek 

, tledristen ibaret kalmıyor. Okuma yaz
ma, biraz umumi bilgiler, siyasi bir ipti. 
clai bilııi, Sovyetler rejiminin prensiple
•ini öfreten iJkmei;teplerden s6nra, bü
yük yafta amele ve çiftçilere mahsus ve 
her fabrikaya, her çiEtliğe bağlı "Kızd 
köıe.,ler, okuma salonları, umumi kültür 
evleri, kulüpler hep çocukluklarında, 
eençliklerinde okuyamaml! olanlari yük
sek bir irfan seviyesine çıkarmaia çalıtı
yor. 

Bunların üstünde, yedi ıene den ve
ren yüksek ilkmektepler, daha üstünde 
Rabfak denilen amele fakülteleri, sana
~de mütehassıs yetiıtirmeee çalıtan 
mahsus dersler, müteha1111 çiftçi yetiı
tiren mektepler de hep büyiik yaıta bu
lunan amelenin ve çiftçinin fikir sevi
yelerini yükseltınek için kurulmut. 

" * " 
Asıl normal mauif tetkilatı, hep ay-

ni gayeye hizmet etınekle beraber bir 
kaç dereceye ayrılıyor. 

Çocukların daha mektep yatından ön
ce, rejime göre terbiyesi için, kreıler, 
çocuk bahçeleri kurulmuş, fabrikada ya
hut çiftlikte çalııan anneler çocuklarını 
üç yaıına kadar - yalnız çalııma saat
lerinde - kreıe bırakıyorlar. Onlara 
fabrikadan yahut çiftli!<ten 11k aık izin 
'\"erilerek çocuklarına nezaret etmeğe, 
doyurn_ıağa gönderiliyorlar. Uç yaıından 
sonraki çocuklar da günde bet altı saati 
çocuk bahçelerinde ııeçiriyorlar. Lenin
grat'taki, eski imparatorlar sarayının 
bulunduğu İmparatorlar köyü timdi ço• 
cuk bahçelerine mahsus "çoc~klar köyü,. 

CUl..4K. - ........... . 
Allah ne muradın 

varsa ... 
Bir arkadaştan dinledim: 

- Yeni Postahane önünden yaf· 
lı bir hanımla birlikte geçiyorduk. 
Kadıncağız, üç ay evvel, Murat is
minde yirmi yaşına henüz basmıJ 
bir oğlunu toprağa gömen, acıklı 
bir anne idi. 

Yolda, önümüze bir dilenci çıktı. 
Arkamızdan, bağıra bağıra geli
yordu: 

- Hanım, Allah ne muradın var
•a ver•in ... 

- Elendi .•• Allah, ne muradın 
V3rsa ver•in •.• 

Böyle araız dilencilere •adaka 
vermesini •evmem. Yanımdaki ha
nım, bir aralık, dilencinin yapıf

kanlıiından kurtulmak için elini 
çantasına götürecek oldu. 

Dilenci, bunu görünce, büsbütün 
üstümüze ıaldırmağa bafladı: 

- Allah, ne muradın var•a ver• 
•İn hanım! ••• 

Kadıncağız, parayı çıkarıp di
lencinin avucuna bırakırken göz
lerinin ya,ını .Udiı 

- Al fUnu ama, duanı istememi 

Yürüdük. Ben •ordum: 
- Niçin dua etmesini istemedi

niz? 
- Duymadın mı? Allah ne mu

radın varw versin .•• diyor. içime 
fenalık geldi. Benim ba,ka ne mu
radım olur ki... Bir "Murad,, ın 

d d •. , var ı o a gıttı . .•• 
Kulak MiSAFİRi 

olmuş. Bu kreşlerin ve çocuk bahçeleri
nin - Rusların tabirile - kapitalist 
memleketlerdekinden teıkilat itibarile 
farkı yok ise de yeni Rusyadakilerde 
milyonlarca çocuk bulunuyor. Bunlara 
çocukları bırakmak ihtiyaridir. Buralar
da çocuklara ders değil, yalnız terbiye 
veriliyor. Fakat çocuk bahçelerinin bir 
çoiunda yedi yatına gelınit çocuklar i
çin bit ııfır numaralı ders ıındı da bu· 
lunuyor. 

• • • 
Her çocuk için mecburi olan mektep 

buı:?dan sonra baılıyor. Her yerde ayni 
olan bu tahsil yakm zamana gelinceye 
kadar, sekiz yaıınilan on bet yaıına ka
dar sürüyordu. Yakın bir zamanda on 
sekiz yaşına kadar uzatılmıf. "Kapita
list,, memleketlerdeki mekteplerin ilk ve 
orta mektepleriiıe muadil olan bu tek 
mektep bEr yerde ayni olmakla beraber 
sanayi merkezlerinde, çiftçilik merkez
lerinde ve bayağı tehirlerde biribirle
r-inden biraz farklı. Bir de bu tek mekte
bin dördüncü senesinderı, bilfarz elek
t1"ikçiliğe, mektep hocalığına, hekimli
ie ayrılacak çocuklara kendi ihtisaslan
na göre umumi bir tedris yapılıyor. Bu 
mekteplerin hemen 1ıepıi zaten ya bir 
fabrikaya, yahut bir çiftliğe bağlı oldu
ğu gibi, o metkeplerde okuyan çocuklar
da ya fabrikada ya çiftlikte çalııan amele 
nin çocuk.lan olduğundan, her birinde 
nazariyat ile tatbikatı birle,tirmek pek 
kolay oluyor. 

Bu mekteplerde okuyan çocuklar ge
ne fabrikalara bağlı ve Teknikum deni
len amele mekteplerine giriyorlar. Bun
larda da tahsil görmüı gençler "ruhaat
lı amele., oluyorlar. 

Fakat her amelenin daha yukarda bu
lunan yüksek mekteplere kadar gitınek 
hakkı var. Yüksek mekteplerde hem tek
nik, hem nazari yani l<apitalist memle
ketlerdeki ııibi Universitelerdir. Bunla
nn daha üstünde ilmi araııtırma enstitü
leri geliyor. 

Bütün bu maarif 
0

teşkilatının içinde bir 
de komünist mektepleri var ki, bunlar 
gerek mu••akkat tetkilattan, gerek nor
mal teşkilattan gelen talebeyi alarak re
jim için idare adamları yeti4tiriyor. 

Bu mekteplPrin nasıl çahıtıklannı an
latmayı, ba~ka makalelere bırakmak za
ruridir. 

G.A. 

Milliyet'in Edebt Romanı: 23 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

olmadığını anlayordu. itte ilk dar
bede bir aigara kağıdı gibi ezilip 
büzülmüttü. Karanlrklar içinde ha
roeketine istikamet veremeyen dü
mensiz ve puaulaaız bir gemi gibi 
sallanıyordu .•. 

malarına sarılınıt çürük meyvelere 
benziyordu. 
Oduına yakl-.ınca Necla ile 

kartılattılar. Genç kadın onu ko
lundan tutarak: 

- Cemal bey fazla içtiği için 
senin odada sızmıf - dedi - son
ra onu, yavafça, hizmetçi Pervinin 
odasına soktu. Yüzüne güle güle: 

( 9z dilimizle 
Değiıimlerin (1) 
öğrettikleri 

Yazan: Vasfi RAŞİT 
Basan: Milliyet matbaası 

ôzlü ve seçkin (2) ıfıkMarımız
dan (3) Vasfi Raşit Bey "değİfİm
lerin öğrettikleri,, adile bir bi
ti (4) yazdı. Bu bitide, bütün de
ğişimlerin ana çizgileri vardı .•• 
Değişimlerin doğuşlanna yar

dım edici nesneler, açık açık göste
rilmiftir. 

Türk değipmi bunların ba,ında 
geliyor. Çünkü bizdeki değifim, 
hiç bir değişimle ölçülemez. Ken
di kendini yaratması, ve hiç bir 
yurtta yapılan değişime benzeme
mesi, onun üstünlüğünü anlatma
ğa yetiyor. Yalana çıkmadan •ÖY· 
lenebilir ki, bu bitiyi bize yaban• 
cı her hangi bini okuw Gazi T iir
kiyesinin başarıcı değişimlerinde, 
hiç bir aykırılık bulamaz ve bunla· 
rın başarılmasında önbaş olanla
rın yaratıcı güçlerine inanmamaz
lık t!demez. 

Yazıcı bitisinin bir yerinde şöyle 
diyoı·: 

"Kan, değifimleri ayıran nesne 
değildir. Her değişimde belki kan 
döküfür. Fakat bir sarsıntıya deği
şim demek için onda da kan dökül
mÜf olTl"aıı gerekmez.,, 

Sonra bir bafka yerinde, deği
şimlerin yürüyücülü&ünü ve yürür
ken yoluna dikilenlere karp yıkı
cılığını şu iki dizi yazı, ne güzel 
canlandırıyor ı 

"ôğrenif (talı.il) uzun sürer. De
ğifimler ise beklemezler. Onun i
çindör ki, gönüller kazanılıncaya 
kadar kafalar ezilir.,. 

Bunu okurken kendi kendime: 
- Artık, diyorum, bizdeki dçğl

fimlerin gönüllerde kök salıp yer• 
le~tiğine ve iyice tutunduğuna kuf
kulanmadan (5) inanabiliriz. 

Çünkü aramızda ezilecek kala 
kalmadı. "Deiifimlerin öğrettikle
ri,, nden, her,kes birer tane alıp o-' 
nun öğrettiklerini kendisi de öğre
n.ıbilir. 

M.SALAHADD1N 

(l)Değişim - inkilap (2) Seçkin -
Güzide, (3) I~ıklı - münevver, (4) 
Biti - kitap, (S) kuşkulanmak - §Üphe
lenmek. 

Devredilecek ihtira beratı 
cSaniyeli tapa» haklcrndaki ihtira için 

iktisat Vekaleti sanayi müdürlüiünden 

istihsal edilmit olan 27 eylül 1930 tarih 

ve 1706 numaralı ihtira beratıru:n ihtiva 

ettiği hukuk bu kere baıkasına devir ve 

ferağ edileceği teklif edilmekte olmakla 
bu husuıta fazla malumat ed~k iıti· 
yen zevatın İ•tanbulda Bahçekaprda Tat 
hanmda 43-48 numaralı idarehaneye mü
racaat eylemeleri ilii.n olunur. (2935) 

Devredil~cek ihtira beratı 
«Tapa emniyet tertibatı» hakkındaki 

ihtira için lotanbul vilayeti celilesine tak

diın edilmit olan 10 eylül 1930 tarih ve 

17955 numaralı müracaatın ihtiva ettiği 
hukuk bu kere ba1ka11na devir ve yahut 

ferağ olunması teklif edibnekte olmakla 

bu hususta fazla malümat edinmek iste

yen zevatın lıtanbulda, Bahçekapıda Tat 

hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü 

racaat eylemeleri ilan olunur. (2936) 

lalar gibi süklitun üzerine damla
yorlardı .•• Ne kadar zaman geçti ••• 
Bilmiyordu! Birden sert, dik ve 
kaba erkek sesleri kulağına çarptı. 
Kapıyı açarak kulak verdi Sealer 
da.ha kuvvetli, daha vazih geliyor
du. Bu kavga tamatası idi! Yavat
ça salonun açık kap19ına yaklattığı 
zaman bir küfür silsilesi: 

- Hırsız, namussuz ••• Hilekar! ••• 
Sonra tiınteık gibi çakan bir to

kat Arif Beyin suratında takladı!. •• 

Şitlideki apartmanın içinde kay 
natan ahenk gürültü, cotkun ve sar 
hot nete dışarı taşmıt, taş mer
divenlere dökülüyordu. Necat zile 
elini uzatırken kapı birdenbire a
çıldı ve pullu gece tuvaletile şarkı 
söylemeğe giden Suzanla kartılaş
tılar. Biribirlerini gördükleri halde 
iki yabancı gibi tek kelime söyle· 
meksizin Suzan, Celal Eflatun be
yin kolunda merdivenlere yürüdü
ler; Necat içeri süzüldü. Salonda 
dansediyorlardı. Sarhot kavalyele
rin kolları arasına kendilerini bı
rakmıt olan genç kadınlarm bu ya
bancı erkek vücutlarına dayanıtla
rında kendilerinden bir çok hazlar 
veren doyurucu bir verim vardı. Şef 
faf, rengarenk ve ince İpek elbise· 
ler icinde yarı gizlenen bu satılık 
kadın vücutları, renkli gaz boya-

- Bu geceyi burada geçiriver 
olmaz mı? .•. - diyeıek dışarı çık
tı. - Burası apartımanın arkasm
na isabet eden dar bir oda idi. Ne
cat, bütün Marmaraya hakim olan 
pencerenin önünde eski kanapeye 
kendini attı. Salonda gittikçe co,. 
kunlatan netenin gürültülü ahen
gini duymamak için, üzerinde bir ı 
gümüt selvi lfıldayan denizin serin 
ıükUııuna dalmak istiyordu. Apar
tımanın kapısı açılıp kapanıyor, 
gramofon ve kahkahalar tizlefiyor
du. 

Küfür edip tokat atan adamın 
halinde kendisine yaklattırmayan 
bir azamet vardı. Şafırıp afallatan 
insanların arasından dik ve kuv
vetli adımlarla geçerek sokak kapı-

' aından çıktı gitti. 

Bir müddet sonııa gürültüler sus
tu. Hiç •üphesiz poker batlamıftı ••• 

Kare ... As ..• Flo, .•• Döper ••. Rest 
gibi kelimeler, ağır çamurlu dam-

Bu hadisenin fena tesirinde do
nup kalanlar epeyce bir zaman biri
birlerine bakakaldılar. Sonra ya. 
vat perdeden tek tük kelimeler sü
klitun ortasına damlamağa batladı. 
Nebahat bir kötede ağlıyordu, bir 
genç hanım bayılınıftı. Büyük par
tiye ittirak etmek için avdet etmit 
olan Suzan, Celal Eflatun beye: 

- Bu küstah -adama haddini 
bildirmelisiniz! - diye bağırıyor
du - yoksa bir daha yüzünüze 
bakamam! ••• 

Eı kekler biraz cesaretlenir gibi 
olmutlardı. Salonu saran o soğuk 
hava sıyrılırken kamnm •id-1~••; . . 

program 
ISTANBUL, 
18,30 pli.k netriyatı. 19,20 Ajanı haberleri. 

19,30 Türk muıiki netriyatı: Kemal, Niraxi, 
A:r:mi Beyler ve Hayriye, Müzeyyen Hannn· 
lar, 21 SeUm Sırrı Bey tarafından konferanı, 
21,30 Stüdyo orkeıtraıı. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
Pragram ıönderilmemittir. 
2Z3 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Radyo temıili. 19,15: Muıahabe .. 19,40. 

Keman konıeri. 20: Muıahabe. 20,15: Şarkt· 
lar (piyano refaktile.) - Muıahabe. 20,50: 
Spor, 21: Yeni caz muıikiıi. 21,25: lıtiraha.t, 
21,30: Popüler. Polonya muıikiıi. 22,15: Haber 
ler. 22,30: Pl&k •• 22,45: Konferans. 23: Rekl8m· 
Y• konıer. 23,15: Senfonik konıer. 23,45: insi• 
lizce konferanı, 24: Muıababe, 24,05: Danı 
muıilr:iai. 

841 Kh%. BERLIN, 357 m 
20: Eıki Alman balk ıarkıları. 20,15: Yeni 

Macar piyano muaikiai. 20,40: Muaahahe. 21: 
Haberler. 21,10: Dana muaikiıi. 21,30: Dana mu 
aikiıinin devamı. 22,15: Siıan muajkiai. 22,45: 
Dana muaikiai. 23,20: Haberler, 23,40: Londra· 
dan naklen orkestra konseri. 24,25: Siaan mu· 
aikiai. 1: aDna muaikiai. 

686 Kh%. BELGRA T, 437 m. 
20: Plak. 20,10: Muıahab.. 20,30: Rek

limlar. 20,40: Plak. 21: Musahabe. 21,30: 
Kla.rinet konaeri.. 2.2 Manoa ve F awt operala
nndan hayalar. 23: Haberler. 23,lSı Dana plak 
)arı. 23,40: Kah•ehane konaeri. 

Kh •. KONIGSBERG, 291 m. 
20: Keman konseri. 20,30: Taıannili b.alk 

M.ADGE 
EVANS 

g~bi 2 bü.yük yı d z J a 
rafında temsil edilen 

Fransızca allılll GENÇLiK • ZEVK • SPOR - EGLENCE ve har•· 
ket filmi. Ayrıca: PATHE, dünya ha-.adisleri gazetesi 

~~~:: i~b~::~ ·iPEK SİNEMASINDA (2974) 
~ 

Bu akşam 
UNITED 

S A R A Y sinemasında 
ARTİSTS'in mükemmel şahHerl 

BÜYÜK KATERINA 
Oynıyanlar: ELISABETH BERGNER ve DOUGLAS FAIR· 

BANKS oğlu FOX JURNAL manasın meyanında: MORROCASTLE 
vapuru faciası bütün tafsilatile ve Aınerikadalri grev vesaire ... (2~48 

lstanbul l!O senedn 5000 film göıdıi ... 
Fakat böyle hir film görmedi: 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
Bu sinema teknik ve kabiliyetinin şaheseridir. ·>Q - .l) 

muaildai. ~ Haberler, 21_,15: u•Bizim köy İ· S o M E R 1 
,;mı; ıkeç. 23, Haberler. 23,30, Plak. 23.zo, ... -11111!!. Şark DemiryoUarındaJI 
Londradan naklen orkestra konaeri, 24,20: Pet 
teden ıôıan muıikôıi. ( Eski Artistik ) sinemaaında •) 

574 Khz. STUTGRAT, 523 m. K bk L b ft Ana Hatta mahsus seyri seri (,. 
19,15: Fennô baJ.iıler, 19,25: Ders, 19,45: Se· a aaa a ası f "le 

A harflı istiınai ve muvakkat tari e ' 
lci2 piyano için çift elle piyano. 20: Karııık A N N y O N D R ' 1 
halk muaikiai. 20,30: Saar neıriyab. 20,40: Köy mücavir mevkiflere mahwı ıeyri ıerı 
lü neıriyah. 21: Haberler. 21.15: Kniııberr· nın en soa ve muhte,,m temsili No. lı tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavel•· 
ten nakil. 23: Baliliyka orkeatraaı. 23,20: Lon· , 
dradan nakil. 23,40: Londradan dana muıiki· AŞ 1 K LA R OTEL f rinin gelecek Birinci Teırinin bidayetııt· 
ıi. 24,25: Siıan muıllkiıi. 1: Gece muaikiıi. den itibaren i1ea edileceği muhterem yol· 

STOKHOLM. 426 m. [ 1 d k ö (.. d 
20,30: Plik. konıeri. 20,50: Musahabe. 21,.ao: i min e oynıyor, şar 1 5 Y uyor ve ans culara ilin olunur. Bundan mada ao• 

Sporcu muaanniye tarafından tarlalar. 22: ediyor. llA.veten: hatta mahıua seyri ıeri (C) barflı iıtİf"' 
Polonya muıikiai. 23: hveç muaikiaô. Sonro ~'OX JURNAL: CASTLE MORO 28 
Londradan nakil. nai ve muvakkat tarife de ancak 

ROMA, NAPOLI, BARI. vapuru faciası ve Amerikadaki grev ve Eylüle kadar (28 dahil) muteber olacal<· 
20,30: Plik. - Muaahabe. 21.10: Plak. 21,30 ·ı ürkce iza f atlı olarak ~österilmektedir. 

Muıahabe. 21,45: L'amore dei tre re0 iı.imli. ••••••••••••. 2949,,- tır. Ahalinin ıeyahatlarını kolaylaftıt'" 
opera temai.li. _ ... mak makıadile Birinci Te&.rinin bidaye-

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. > el< 
18,30: Bertha aa1on takımı. 19,20: lnıilizce tinden itibaren mutat olan tarifelere l · 

dera. 19,50: oKnferana. 20,20: Operanın 50 nci ti-
yıl dönümü münaıebetile cala müıameresi. rar avdet etmektense, bu tarife1erc1<" a 
23,45: Siıan muaikiıi • de bildirildiği üzere mühim tenziJi.t ya· 

950 Khz. BRESLAU. 316 m. Ş k D · ti ş· k t° t•• 
20: Herman Löna ta.ir ıaati. 21: Cünün kııa ----------------- pılmaıına ar emıryo an lr e 1 

haberleri, 21,10: Muaahabe. 21,30: VarfOV& raFınd21n karar verilmiştir. 
dan dana muaikiıi. 22.15: Budapeıteden aiıan Fatih aulh ikinci hukuk hi.kimfi .. 
musikiıi. 22,45: Stokholmdan naklen danı mu· .... d M""dd ' 1 h F t"ht K.ı t 
•ikiai. 23,20: Haberler. 23,40: Londradan nak· gın en: U eıa ey a 1 e z a-
len dana musikiıi 24,25: Budapeıteden •iıan tında Değirm.en S. 10 No. da lamail 
muaikiıi. Hakkı Beyin haneainde Galataaaray 

904 HAMBURG, 332 m. 
20: Dana mua.ikiai. 21: Akıam haberleri. 21, liıeai muallimliğinden mütekait Ab • 

15 Milli neıriyat. 23: Haberler, 23.20: Muai..lci· dülnafi Bey aleyhine Haczin fekki 
li ••tr.iyat. 24: Mozarhn eserlerinden mürek· 
kep konaer. 24.25: Brahmıın ••erlerinden kon· ve müddeialeyhin ve olbaptaki ted • 
•er. 1: Gece mu•ikiai. biri ihtiyati talebinin reddi hakkında 

592 Khz. ViYANA, 507 m. z h B f d 1 d 
19: Muhtelif bahisler. 20: Haberler. 20,20: Dr. Ü tü ey tara ın an açı an a· 

Haftarun haberleri. 20,50: Hozler radyo orkea· vanın cari muhakemesinde müddea • 
traaı. (Str.auaaun eserlerinden valılar,) 22,50: aleyhin ikametgihının meçhul oldu -
Aktüalite, 23,10: aHberler. 24,30: Pariıten 
•aklen orkeıtra konseri. 24,30: Dana muaiki- ğuna dair kendisine yazılan davetiye 
•i. zahrına mübaıiri tarafından verilen 

Mukadı:lana Köprü Kadıköy 'vapur io
keleoinde 31/84 No. lu dükkanda müste
ciren mukim iken halen ikametgahı meç
hul !bulunan Emin Ali efendi 

ikinci İcn Memurluğundan: 
lstanbul belediyesinin Beyoğiu 2 inci 

Noterliğinden tanzim kılınmıt 11-8·932 
terih ve 2678 No. lu bir krta icar muka
vele nameaine müsteniden müterakim ki
ra 'bedelinden zimmetinizde müddeabib 
alacağı olan 2128 liranın maa masarif 
talı.ili ak.si takdirde me<ıur Köprü Kadı
köy vapur iskelesinde 31·84 No. lu dük
kanın tahliyesi ait olduğu •ulh mahke
me.inden talep olunacağı 'hakkında ala
caklı vekili tarafından vaki takip ve mİİ· 
racaat Üzerine olbaptaki beyan ve ifade
lerine tevfikan tanzim ve berayi tebliğ 

tarafınıza gönderilen ödeme emri zaıhnna 
mübaşir tarafından verilen meşrubata na· 
zaran ikametgi.hı hazınnızın meçıhuliyeti 
anlaıılmıı ohnakla bu huw•ta tebliğatı 
tazimenin bir 4Y hakkı itiraz tayini sureti 
le ilanen tebliğine karar veribni1 olmakla 
tarihi jlandan itibaren müddeti mezkure 
zarfında 934/3548 dosya No. icranın le 
birini müstelzim ıifahi veya tahriri ola
rak bir itirazı kanuni serdetmediğiniz 
takdirde müddeti mezkurenin IUitamını 
müteakip ber mucibi talep muamelei 
mukteziyeye teve11ül olunacağı malUmu 
nuz olmak ve bu baptaki ödeme emrine 
tebliği makaıruna kaim olmak üzere key-
fiyet ilan olunur. (2957) 

tiddetli zili birdenbire ses ve sada
yı tekrar kesti. Zil bir saniyelik fa
sıladan sonra tekrar aükutun orta
sında çınladı. Dıta"da erkek sesle
ri duyan Necat odasına doğru sı
Vıftı. Kapıyı açmıflardı. içeri giren 
!er sivil ve resmi zabıta memurla
rıydı. On dakika sonra apartıma
run salonunda kadın seslerinden 
başka bir teY kalmadı. Erkekleri 
alıp götürmütlerdi. 

Necat Pervinin odasında kapıyı 
kilitleyerek eski kanapeye sindi. 
Artık sakin denizin üstünde ıfılda
yan gümüş selvi silinmit, suların ü-
7erine sabahın esmer tülü inmitti. 
Genç adam eski kanapeye büzüle
rek kendinden geçti ••• 

Her tarafı sızlayarak gözlerini 
açtığı zaman pencereden giren se
rinlik damarlarına itleyordu. Ko
lundaki saate baktı. ikiye gelmitti ! 
Silkine silkine kapıdan çıktı ..• Bü
tün apartımanın lot havasına kes
kin, bunaltıcı bir ispirto kokusu 
sinmitti. Salonlar ve antre ve bü-

tün ev sakinlerile beraber peritan bir 
dağınıklık içinde inik perdelerin 
ka51veti altında uyuklayordu. Ne
cat kimseye duyurmadan dıtarı 
çıktı. Gene sessiz adımlarla merdi
veni inerek kendini sokakta bu
lunca genif bir nefes aldı. Büyük 
r• :',ı ,..ı~ 1'·:·"·~"" müve7.zilerden 

meıruhata nazara• ikametgahının 
meçhul olduğu anlaıılma11na mebni 
bittalep 10 gün müddetle ilanen teb
ligat icra11na karar verilmekle yevmi 
muhakeme olan 10-10-934 saat 10 
da mahkemede bizzat hazır bulun • 
madığı veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında muamelei eıyabi
ye icra olunacağı ilan olunur. 

(2969) 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 
Madam Ermuzenin vekili Necip 

Abdullah Bey tarafından Hayim 
Bender efendi aleyhine açılan boıan
ma davaaınrn icra kılınan tahkikat 
ve muhakemesi sonunda kanunu 
medeninin 172 ve 138 ci maddeleri 
veçhile tarafeynin botanmalarma ve 
müddei nezdinde kalan çocuğa ayrı
ca hi11eyi ittirak olarak 15 lira na
fakaya ve tazminat iddiasının reddi
ne 28-6-934 tarihinde karar verilmi§ 
ve bu bapta tanzim kılınan ilii.m au
retinin müddeialeyhin ikametgahı -
nın meçhuliyeti hasebile tebli~ edile
memiş olduğundan tebliğ yerıne ka
im olmak üzere ilim sureti mahke .. 
me divanhanesine asıldığı gibi key -
fiyet ayrıca gazete ile de ilal'I olunur. 

(2978) 

ZA Yl - 786 ıicil numaralı ara
bacılık ehliyetnamemi zayi ettim. 
yeni.ini çıkaracağnndan hükmü yok-
tur. Ahmet (2952) 

bir aktam gazetesi alırken heye
candan titiriyordu. Bu hadiseye is
minin karıtmıt olması pek muhte
meldi. tık sayfayı açar açmaz Arif 
Beyin resmile kartılattı. Fotoğra
fın üstünde "kahveci Boğazkesenli 
Arif cürmü methut halinde yaka
landı., serlevhası vardı. Gazetede 
hadisenin tafsilat ve tahkikatı ar 
ka sayfalara kadar uzayo!'du. tık 
sütunlar Arif Beyin mazisine aitti. 
Bir kaç sene evvel Boğazkesendeki 
kl\hvesinde oynattığı hileli kumar 
oyunlarında sabıkalarından bahse
diliyordu. Dün afttamki hadisenin 
tafsilatından sonııa tevkif edildiği 
vı> §P.bekeye mensup arkadatlarının 
aranmakta olduğu yazılırken sütu
nun sonlarına doğru kendi ismi de 
bir defa geçiyordu!... Bunu görün
ce bir kurtun yemit gibi homur
d.11 ndı. 

Halbuki Necat hiç bir teYden 
haberdar değildi. Oyunlara bir ya
bancı gibi İftİrak etmit ve hen de
fasında zararla çıkmıttı. Şimdi göz
lerinin önünde bir hakikat daha 
aydınlanıyordu: Kendisi de mu
hakkak soyulanlar arasında idi! ..• 
Babasından yediği mirastan cebin
de ancak bet on günlük bir para 
kalmıftı ..• Fakat bu derdini kime 
anlatabilecekti? •.. Vaziyetin tehli
kesi kar,ısında kaçmaktan ba,ka 

ı~ lstanbul Banliyö mevki'ierin• 
mahsua olmak üzere : 

- Yalnız azimet için % 30 tenzil~ll 
havi bir hususi yolcu tarifesi; 

-Azimet ve avdet için %30 tenzilill 
havi bir hususi yolcu tarifesi tatbik edi· 
lecektir; 

2.- 106-107 ve 322-323 katarları il• 
yapılan dahili münakalata mahsus 01 

mak üzere : 
. ·ı·ıı - Yalnız azimet için % 30 tenzı • 

havi bir buıuıi yolcu tarifeıi ; 
- Bazı mevakif arasında, azimet "" 

avdet için % 50 tenzilatı havi bir hu•11" 

si yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 
MODIRIYE°f: 

6501 

ZAYi 
Parasız bir siyah cüzdan• derunu...ı,~ 

atkeri vesikam ile baş muallimliğe •· 
bo . ek dik . .,. nservıa ve m tep taı nameını . 
sair evrakı müsbitemi kaybettim. Yen• 
•İni çıkaracağımdan hükümleı-i yo\<t'

1
;,r 

Bulanların zirdeki adresime getiJ111° 
rica olunur. bil 

BeıiJ<taı Yıldız caddesi Muhtar \fa ·l 
sokak No. 4 Diyarıbekirli Vakıf Ahr.1-
Bey torunlarından . -------'\ 
.iltıy~ı 
Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir· 

~BONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç. ;çill 

L. K. L. JC. 
3 aylıiı ••••• , , 4 - 8 -
6 " • • • • • • • 7 50 14 -

12 " • • • • • • • 14 - 28 ;:_,,,,,. 
- ·ı M"dd•'' Gelen e•rak seri verı mez.- u ..,... 1 

eeçen nüıbalar 10 kuruıtur.- Gazete. :. 
matbaaya ait itler için müdiriyete OJP' • 
caat edilir. Gazetemiz il&nlann mes'ulıY• 
tini kabul etmez. 
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Şa\ıP>k.aDaıro n k.lYI maşn 
Bilhassa kadife çok kullanılıyor 

fakat fötr, topeler de vardır 
Bu sene §apka modasına bere ha

kim gibi görünmektedir. Bunu anla
dık. Fakat nasıl bere hangi kuma§· 
lan?. 

Bu noktaya da bilhassa dikkut et· 
rtıek lôzım değil mi? Evet bu sene
ki fQpkalar ekseriya kadifeden ya· 
Pılmaktadır. Ve bu kadifelerin el
biselerin rengine uygun olmasına 
bilhassa itina edilmektedir. l"akat 
•İyah, lôcivert, bej, ıapkaların her 
renk elbise ile giyilmesi münıkün
dİİf'. Fazla masraftan içtinap etmek 
İçin bu ıekilde hareket etmek daha 
rrıuvafık olur. Şunun ıurasında ne 
kaldı. iki ay sonra kıı baılayor. O 
&elman da kışlık fQpkalan dü§Üne· 
ceğiz;. Ve muhakkak ki, moda ha
lik/eri hanımlan yine masrafa sok• 
rtıcr/ı için bu sefer alelacayip bir mo
clcı daha ortaya atacaklardır. Onun 
İ~in fazla masraftan hırçının, bu ne
IJİ bereleri her zaman giymeniz; müm 

~Ündür. 

Şapkalarda kadifeden baıka di
ğer kumaşlar da kullanılmaktadır. 
Hattô ipekli kumaştan yapılmış be
relere bile tesadüf edilmektedir. Di
ğer taraftan ,,tope,, "Fötr,, kumaş .. 
lardan da şapkalar yapılmaktadır. 
Bu sene yine tope'ler, kadifeye rağ
bet edecek derecede piyasayı İşgal 
edeceğe benziyor. 

Bu §apkaların üzerine bafka bir 
.süs konuyor mu? Evet, ekseriya .. 
Küçük mücevherler, ve yahut mü
cevhere benz:iyen tQ§lı tokalar, bil
hassa siyah, lôcivert kadifelerin için 
de göz:e hoı görünmektedir. Diğer 
taraftan baz:ı şapkalara da küçük 
bir tüy, ve hattô ileri gidilerek, ka
natlarını germİf ufak bir kuş takıl· 
maktadır. Fakat ne mücevheri, ne 
de kUf tüyünü aevmiyenler, fQpka
nın ayni renkte ve baıka kumaıtan 
yapılmlf bir firenk bağı, z:aril bir 
düğümle iktifa etmektedirler. 

lıte ıapkalarda hôkim olan ku
mQ§larda budur, 

t 1 ıru"'aOe'lt masasu 1 
Uzun tırnaklara elveda! 

I'' '.Aman '.Allahım, küçük hanımın tırnaklannı 
0rrııeyin. Cadı gibi ••• Uzattıkça uzatmı,. Uzattık· 
«ı:tatmı,. Ta kırılana kadar. Elbette evde ne ça• 

, ır yıkar, ne bultıfık! Ne tahta siler, ne ortalık 
lliitür. Maşallah anneciii her bir tarafa yetİfİ· 
r, Onun ifin küçük hanım da tırnaklarını uzat-
• Vstüne de Hacı hanımın parmaklan gibi kı
renginde bir boya sürmü, .. 

Küçük hanım gelin beni dinleyin cıi.'inize fU. 
ıtııı.k makasını alın, fazla tırnaklarınızı bir kesin, 
ı~ kadar büyütüp te ne yapacaksınız, kamın ça· 
~cık değilsiniz ya ••• Evet, küçük hanım şayet ke· 
•'Ilı veya piyano çalsa idi bakın o zaman tırnak
~llt bu kadar uzatır mıydı? Çünkü muhakkak 

ek lazımtlı. 

ı,te dedim ya küçiik lıarıımcığım, uzun tır
~ katiyen moda değildir. Şimdi tırnaklar yava1, 
"llcıp kısalmaktadır. 

'ıı Renklerine gelince, bu noktaya da bilhassa 
':t. lina etmek gerektir· Kıp kırmızı tırnaklar her• 

e yakışmaz. Zaten moda bunun da rengini sol
~aktadır. Şimdi loz pembesi gül rengi tırnak
~ claha ziyade hoşa gidiy.or. Daha çok beğenili
~ Bunun için giizel vernık vardır. Onlardan bir 
~· aldınız mı Allı ay kullanırsınız. Eskiden ne 
~1• hanımlar tırnaklarını parlatmak için bir çok 
;.~cır, taşlar kullanırlardı. Bununla saatlerce, a
·""kabı boyar gibi tırnaklarını parlatmağa uğra· 

ii· 1 lqrdı. Fakat el bir kere suya girince, her şey gi. 
Jı it,. l>iterdi. Ondan sonra işin yoksa tekrar uğraş 

~r. 

ef' Yeni tırnak boyalan almak güzel bir icattır. 
fi~ ı,,~«ınla yapılan tırnak cilası ~g'!r.i bir halta da· 
~ ~'llltaktadır. Hele toz '!e?1besı cilaların ömrü on 
;.tt ı' lliinılür. işte bunun ıçın moda olmaktadır ya .• 
((• ;:ıınılar, iş biraz azalsın! F akt;t süı, fıklaşmak 

..,,, ela hanımlar hiç üşenirler mı? Ben de ama tu
i&kırdı ediyorum. 

T ırnı:ıklann uçlarına gelince, sivrilik yerini 
.._bıırlaklığa bırakmaktadır. Onun için tırnaklann 
"'l'ılvarlak ve yahut beyziJir. 

- - MILLlrET -~~~i·~·~,~-ı~l_ll!l!Iİ.,.... __ ~~~-·---·--------...-: 
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Yukarıda size üç faplCa modeli veriyoruz. Bunlar son• 
baharın en son ınodelleridir. Bu şapl<alarla beraber sonba· 
harda hakim ofan yaka modellerinden liir kaçını da görüyor• 
sun uz. Kapalı, eşarp gibi yakalar: ve frufrulu f renk bağlı ya~ 
kalar son derece hoıa gitmek tedir • 

. ,----------------··--·---·~ 

Her cins şapka modaya hakimdir 
fakat berelere fazla iltifat ediliyor 

Şık haırımlur, ıapkalarınm z:erafe
tini lıiç bir' zaınatı ihn1al etınez.ler. 
Plôjlardan ıalonlara dönerken bu 
meselenin başlı başına ehemmiyeti 
vardır. Euet, yazın nasıl olsa olur. 
Şapkaların şıklığından ziyade yazın 
spora, denize ehemmiyet verilir. Fa· 
kat Sonbahar için öyle mi? Mu· 
hakkak ki, baıa vüçüt kadar itina 
etmek lazımdır. 

l ıte size bu sayfamız:d a bir kaç 
ıapka modeli takdim ediyoruz:. Bu 
modelleri iyice tetkik edenler şap 
ka modasında bu sene hôkim olan 
keımekeıi derhal anlarlar. Evet bu 
sene ıapka için, fU veya bu moda· 
dır diye kesip atmak mümliiin de
ğildir. Her cins her nevi fQpka mo
dadır. 

Baaık, dar ıapkalardan tutunuz: 
da Çinkôri berelere ve Tunus beyle
rinin külahlanna bile benzeyen yük
sek şapkalara tesadüf olunmakta-

1 

dır. Fakat bunların hepsine hôkim 
olan ıey heredir. 

Adeta denilebilir ki, bu sene son 
bahar modasının şapkaları berele• 
rin muhtelif tahavvüllerinden iba· 
rettir. Ve bunlar arasında üzeri bü~ 
yük lirenk bağlarla süslenmiş şap· 
kalar" çok tesadüf olunmaktadır. 

Yazın hôkim olan öne doğnı gi. 
yilen küçük kenarlı ıapkalar artık 
saltanatlannın nihayetlerine ermiş· 
!erdir. Bunları giyenlere nadir te
sadüf edilmektedir. Son bahar mo· 
dası adeta bu kenarlı ıapkaların ke
narlarını traı etmiıtir. 

işte küçük hanımefendi, harume
lendi sonbahar modası Q§ağı yuhan 
budur. Eğer yeni bir fapka almak 
istiyoraanız, ıapkacıya bana BÖre 
sipariı veriniz;. Söylemen kolay fa
kat yapması z:or değil mi? Fakat ü
zülmeyiniz: az: bir maarafla fapkacı 
eski ıapkalarınız:ı yeni modaya uy
gun bir hale koyabilir. 

1 
Güzel bir bisküi 

Aşçıbaşı Tosun ağa çoktanberi meydanda 
yoktu. Ne yapsın o Ja izinli idi. Hanımları efendi
leri say/iyeye gittiğinden oda hiç olmazsa Balaya 
kadar uzanıp çoluğunu çocuğunu görmek istemiş
ti. Şimdi artık geldi. Kı,ın tekrar mutlağa girdi. 
Bize güzel güzel yemekler, pastalar anlatacak. Ba . 
kın Tosun ağa siz:e güzel bir bisküvi tarif etsin de 
görün: 

250 gram un, 175 gram şeker, 175 gram tere
yağı, iki tane yumurtanın sarısını alın, evvela şe
kerle yumurta sarılarını karıştırın. Sonra içine un· 
la, tereyağını atın, hepsini iyice hal ve hamur e· 
din. Unun iyice, tereyağını ve şekeri içmesi için 
bir hamur tahtası üzerinde iyice yuğurmanız daha 
muvafık olur. Hamurunuz oldu mu oldu. Topar
lak yapın ve bir iki saat kadar öyle bırakın. isti
rahat etsin! .. Hamur ne kadar istirahat ederse o 
kadar iyi olur. Sonra bir oklava ile hamurunuzu 
açın ve bir bardağın kenarile yuvarlak yuvarlak 
keserek hepsini hafifçe yağlanmış ve yahut zeytin 

r.ağı sürülmüş bir tepsinin içine yerleştirin ve sa
ın fırına! .• Fakat lırının çok sıcak olmaması la 
ıımdır. Sonra yanar ha! ... Hamurlar biraz altın 
rengi kızardı mı hemen indirmeli •. 

Bu suretle çok gevrek, çok güzel bir bisküvi 
elde etmiş olursunuz: •• 

Av eti konserveleri 
Av eti her zaman bulunmaz:. Fakat misafirle

re av eti ikram etmek hoş bir şeydir. Onun için 
avın bol zamanda güzelce etkonserveleri yapın. 
Bakın. Bu o kadar z:or bir şey değildir. Siz:e usulü
nü taril edivereyim: 

Av etini parça parça doğrayın, yağlı taralını 
bir yana, yavan tarlını başka bir yana ayırın. Ya· 
van eti bir gün bir gece tuzun içinde bırakın. Son
ra yağlan bir tencerede eritin ve yavan etleri bu· 
nun içinde batırın. Sonra bunu 34 saat pişirin. Bu 
i, oldu mu oldu. Etleri çıkarın bir kavanozun di- · 
bine yerleştirin ve üzerine de bu yağı boşaltın. Fa
kat yağın, etlerin her tarafını örtecek derecede ol. 
ması lazımdır. 

\ı Aman artık cadı tırnaklarla gezmeyin küçük 
~ 1"1 yoksa siz:i modadan anlamamakla ittiham 
tr/er ... 

\q Şimdi mesele halledildi değil mi? iş tırnak 
1 4cıaını bulmağa kalıyor •• Ah gözü kör olasıca 
ı~~n! iki gün de bunu arayacak sonra tırnak 
"Clıısını unutacaksınız:. 

lıte size güzel bir gece elbisesi modeli veriyoruz. Bu elbise siyah taftadan yapılmıştır. 

işte size güzel bir av eti konservesi. Lazım 
olduğu zaman içinden etleri alır, tekrar tavada kı
zartırsınız. Fakat kavanozun üstünü yine iyice 
yağla örtmeği unutmayın emi küçük hanım. Son
ra bozulur ha! ... 

El çatlamasına karşı 
Ah iş görmek bir şey değil ama, şu enerim 

, ıınıasa... Hele kış gelince büsbütün lena olu
, ',lfışır hışır oluyor. işte hanım bun_u'! içi~ ~i:e 
\'!aç, hem de kolayca yapabileceğınız bır ılaç 

tiye edeyim. 
~ Bir fincan gliserin alınız: bunu bir lincan 
~~ 0~:Ya ile karıştırınız:, sonra bu mahlulu damla!ı 
\ ''•enin içine koyunuz. Eğer İf yapar da elinız 
~1ıırsa, hemen bundan bir kaç damla damlatı

\ Ve ellerinizi uğuşturumız. G'öreceksiniz elleri
ı>cınıuk gibi yumu.pak olacak. 

Yakasında ve eteklerinde gene ı.İyah tüllerden garnitürler vardır. Yakasındaki süsler bir pele· 
rin vazifesini görmekte ve icap ettiği zaman çıkmaktadır. Kol omuzdan askılı dekoltedir. On 
deki açık kısmı azdır. Elbisenin bütün dekoltesi arkadadır. 

.................. _________ 11 ............. ____________ .... 

Patates köftesi 
Sebzeler artık yavaş yavaş elveda ediyor. 

Biraz da kış yemeklerini düşiinelim: Size güzel 
bir patates köftesi tarif edeceğim: 

Patatesleri güzelce kaynatın, evvelce so
yarak kaynatırsanız daha iyi olur. Onları mü~em· 
mel eziniz içine biraz ince kıyılmış soğan bıraz: 
maydanoz bir parça da rendelenmiş gravyar pey. 
niri ilave ediniz. Sonra köfte şekline koyunuz 
ve galeta ununa batırdıktan sonra kızartınız. 

Fazla kızarması İyi değildir. Pembe olunca 
tavadan indiriniz:. 
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MiLLiYET PERŞEMBE 27 EYLUL 1934 

Parlamentolar konferansı dün toplandı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 sadakat ve samimiyetle hareket etmek 1 ilgasını iıtemiı ve bazı tadilat ileri sür· 

emniyet meoelesi hakkmda dedi ki: olduğunu söyliyerek yerini Yugo.lavya müştür. İıveç m busu M. Berı:man ise 
- Komisyon, heyeti um.umiyeye murahhası ve meclisi mebwan rei.a.i M. daha İleri giderek siyasi vaziyetin ıim-

'f"ğl yukan ittifakla kabul olunmuı Kosta Koumanudi'ye teri<etti. M. Kou- dilci halde böyle bir karar ittihazına mü-
hir proje arzetmektedir. Bu hal, zi- manidi mi.nevi ıiJihsızlanmanm lüzumu- ıaıt olmadığını Clermeyan etmiı ve bu 
yadeaile calibi memnuniyettir. Çün - nu ve Türkiyenin aulh zihniyetini güzel müzakere ilen-Ye talikini teklif eyle-
kü dünya sulhuna giden yol, muvaf- cümlelerle tqrih etti. miştir. ltalya heyeti murahhasaoi ise or-
faluyetli ve kolay bir yol değil, bila· Zeki Muut Be\'tn nutku tadaki aaıl noksanın bu yolda bir karann 
kia tuzaklarla dolu bir yoldur.,, Söz sıraaı Türk mur~aalanndan ze- mevcut olmama11 meselesi değil haddiza-

Hatip b~ndan sonra silabsızlo.n - ki Mesut Beye ı:dmiıti. Zeki Mesut Bey ti~de devletlerin ne Milletler Cemiyet 
md atmes~~fesın1 e temak• ed~retkl buby

1
ol- alaka uyandmuı nutkunda eıuümle ıun· mıukıru !'c

1 
de Brinad. Kellog.m!ıakı. 

da,,.. eeuu .. o
1 
ud~ca "Yazı ye er u un- lan söyledi: n.ı tamaıruy e- ta'/'"'ik edememelerı oıduğu. 

uı:~u !"Y e ~" _ Milletler serbestçe ıilablandıkça nu n binaen:ıley.h &öyle bir karar itti· 
Mosyo Perran, bundan sonra ha • ve siliblanma hususunda yanı devam bazı ıuretiyfo ortaya bir üçüncü vesika 

vai manevralardan tikayet . ederek ettikçe dünyada hakiki ve devamlı bir a!-'lmıı bile olsa yine Dayeye vu~I ka. 
ha~a yo~lan~ kapamak k~b~l olma- sulhun teessüs edemiyeceği artık tama- bıl ol~yacağmı aöyliyerek bazı ıntiraz 
dıgmı soyledı. Ve gene aozune de • .1 1 ,__ ._. hakikat~ U • kayıtlanyle karara ittirak edeceğini bil. 

d k mı e an aJıw~ı vır ~. mumı eli • • 
vam eTerhel.k: . b- .. k

1
... .. . .L • lıuh.,n ve sıkıntı, milletleri iktiaat ve rmııtir. • 

- e ı enın uyu ugu nıouetm- t f ketm·'· ,, __ ı· k• Bu tezler bir •ok hatıplerin ve ezcüm-
d klifl 

. auaru a sev .,.. ~ ..... ~ w ~n ne- % 

de raporumuz a aynca te erac d ·ıaı.ı · · b .... k ralar tah le Romanyalı M. Pella, Fransız M. Per-
bulunduk. Burada bütün millt;tlere ~ "' ı.:rimati';:'~~ .... .: M"ll ; rin ve M. Morizet ve M. Mortier Ro-
lıitap ediyorum. Bütün kalp sahihi lsıaı mcc d ye ~~b~ .. timadı-B". 1 

e - manyalı M. Cuv•a lsve•li M. Paulin, 
· · 1 d . .. er arasın a umumı ır ı n ve ne- ~ 
moanlar, mıllet er arasm a, hakıkı •=- .ti.ha il · - · tin. t ·· Macar M Lukaca'm uzun ve pek müdel 
b . d ı·k k k • · 1 (Al ~ J r e aıyası enımye eeasuı e- ,,. • .. 
k rr 1 kar et ı wma ıatiyor ar. - dememesj her milleti kendi ,,,.rbğmı ve Jel mudahelclerini icap ettirmit ve neti-

Gazi Hz. 
Halkevinde 

ANKARA, 26 (A.I«) - Bu
gün saat 17,45 te halkevi konferans 

salonunda dil bayramı kutlulandı. 
Reisicumhur Hazretleri, Bllf -

vekil Paşa Hazretleri, bütün ve -
killer, çok kalabalık bir halk bu 
toplantıda bulunmuşlardır. 

Merasime kurtulut martile baş
lanmıt., Besim Atalay Bey tara -
fından öz türkçe bir konferans 
verildikten sonra saz heyetinin it
tirakile Hikmet Rıza Hanım ta -
rafından halk türküleri söylenmiş
tir. 

Bayramı kutlulamak için halk
evine gelmit olan Gazi Hazretle
ri localarına gidit ve gelitle -
rinde co~kun surette alkıtlanmıt
lardır. 

'' ar). . . • inkişafını ancak kendi kuvvetile koru- ce olarak 51ra reye gelmiı. ilk olarak 
Son zamanlarda nıılletler ticnrı - k 1 ekted" ş· diki• · t · lav .... tarafından verilen tehir teklifi re B d d • h f ı· • 

lü d • d -'- - d maga sev e m ır. ım vazıye ı- -r - ur ur ıntı• ·p aa ıwe· tı zum an zıya e •-en tayyare e . d lı d. hakh tab•• .. ··ı b. _ ye konulara!. reddolunduktan aonra Ma- a a J ) ·· 1 1 ·ı ·· ·· ·· b.tird. çın e u en ııe ve u goru e ı 
yaRptı ar., cum e enheL ~~unkü~. ' .. d ı. lir. Bir mill~t lıir harp halinde kendinin ~ ~urahhasmın taail teklifi de redde- BURDUR, 25.A.A. - Bugün Antal-

omanya mura ,...... rsu e daha kuvvetli hır dii•man tarafından dılmıı \"e konferans silalıaızlanma ve em- ya mebusu Rasih Bey Belediye intiha-
S.öz aıra11, ~uhteilt komiayond:" ezilebilmesi ihtimali ~ısında milli kucl- nir~t meıeleleri hakkında muhtelit ko- lıı etrafında aydınl.ııtıcı bir hitabede de-

emnıyet mesele11 mazbata muham- retinin en ıon haddine kadar hazırlık- mıaıyon ta .. afmdan hazırlanan kanır pro- mittir ki : 
ri Romanya profeaörlerinden ve sa- Jı bulunmayı lü:.umlu sayar. jelerini aynen kalıu1 etmiıtir. Bunu mü- R~y-,,ermelı: talıii hakkınızdır. Bu 
bı~ ?'ebllala~dan Mösyö_ Pella'ya gel- Zeki Meıut Bey bundan aonra •İlahsız teakip celaeye nihayet verilıniıtir. hakka riayet eden, onu koruyan halk fır· 
mııtı. Mosyo Pella agır adnnlarla !anma ve emniyet meselesinin güzel bi~ E . t h kk d k• k kasıdır. Her iti muvaffakiyetle bataran 
k~r~üye ı:eldi. Koltuğunda taııdı~ tahlilini yapımı ve demiıtir ki: mnlJ8 1 IR 1 1 arar frrka, öncümüzün söylediği gibi ıimdi-
b.~yuk Ye oldukça kaim dosya>'! kür- Partamentolar birliği Türk grupu ISTANBUL, 26 (A.A.) _ PıırLinıen- den sonra da milletine rehberlil< etmeyi 
suye koyduktan aonra nutkunu ırada birliğin sifalul7lenma ve emniyet komiı- tolar birliği emniyet ve silihlaınıma mutı- ıiar edinecektir. Eliınize geçen anayurt 
haflad_ı. .. • b. 1· Dunca hazırlana1> karar projeleri ile ken- telif komisyonu tarafından hazır1-rıok harap, bitkin bir halde idi, fırkamız 
- .• M~syo ~el.la parla~entolar • ır ı- di arzulannm bir dereceye kadar tat- bugün parlamentolıw biniği koni.,._,_ yurdumuzu İmar etmeğe, güzelleıtirme-
gının ınaanı hır teıekkül oldugunu min edilmiı olduğunu gömıekle mem- na arzedilen ve müzakerat netice.İnde ğe azmetm.ittir. Yeni Belediye, burduru 
ve tee1ssü1sdün~enber~ i

1
naad"kni İflerle nundur. Bir dereceye kadar diyoruz: heyeti umumiye tarafından kabul olunan. hdir~ prke~aipleri dahilinde imarı gaye 

met. 0 ugun~ !"Y e. 1 t~n aonra Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükilmeti emniyet halundaki karar sureti berveçhi ı e nece tır. 
~mn_ıyet meselesını ob!ectı~ v• aub - öt~deıt beri nekadar cezri oluraa ol•un atidir: 
Jectıf n_oktal!'rdan tahlıl etti. . umumi bir silahsızlanma taraftarı bulun- Otuzuncu parlamentolar konleransı Londradan Avusturalyaya 

Hatip Brı~nd _ • K~llogg mısakına duğunu ve sulhun muhafazası için bunun emniyet ile ıiliihuzlarunarun lıiribirine ANKARA, 26. A.A. - 2 te•riniev-
da temas etti. Sözlen bazı noktalar- b2•lıca bir carc oldug"unu ilin etmek- _ ....... t" eb .• b" k daha ..:.. ede ' • .,.. ı ıı..·-1 1 k k ...., · uıeıvu ıy m ır ere te,.. • velde Londnı ile Avusturalya arasında 
oa lr" uıme er Ye a - ar a anıı ten geri kalmamntrr -'- ele · - '-----' bir <ınuk bele gördü. B" b kana ·. • . . .• . r ... ve evv e >ttmaıı: olunan .......... ıann yapılac:aik tayyare müaahakasına işti-

B ·ıh d d" k·· ız u at dtdır ki reJıyonal mı- hauatan Cenevre ve Madritte silah.ız- rak edecek obn Avwturalyalı tayya • 
1 ·;~sa 1 ;1~ '· . d B · d saklar ile temin edile" emniyetin silah- lamna emniyet ve dahili kırnunlarla bey reci M. Kinırsford Sımit'in memleketimiz 

K 1
-
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ı:c~ k aene&ın le drıan : !arın azaltılmasına yardım eyleyeceği nelmilel hukukun yeni prensipleri ara "---'- ~- de ·~- m"·-- ~- -~"-'•· 
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k •. ·ı· fi 1 hl d ~• muvazı o ar a 1 k t ! . .u •. 
sonra mınta avı ıtı a arm e n e uzun ·· ddct beki - h t kal - ııvve e Ye f""'ete muracaatm 
bulundu. Balkan misakının faydala - dan hmıiku:·-e· tlcr temefged ~ce al maak- men'i 

d b h . V b d . tük" ~~ aı a ın en ımz anac 2 a· :...: lııurmak. B 
nn an a settı. e u ut ı•ta osu- protok Da ·1e h il d"I b·ı· . • - ır ·-tare taazzuvu u 
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d P an ,_..ı-eDJ..i&Jer &1UUDUA ve luaaqız .. 
- Balkanlarda bani ve fikri bir u asan ~7 •• og e en ·o~ra ?"t . 13•5 huıma mukavelesinde müncleriç taahhüt-

itilaf haaıl olduktan aonra aiyaai bir ta toplanmakl mere celse. 1 tatil etti. !erin ihlali gibi bu ahtPkenliğin ihzan ef 
anla,ma da elde edilmif.~ir... kinci celse ali hakkında fikW ve kararmı beyan ede· 

Macar murahhası Moıyo Lukau cd< ve umumi mi.-, imza edenlerden 
bunünkü hudutların emniyetini temin Konferans aaat 15,30 da yine Huan lıirioi tarafından yapılan talep vulwunda 
edemiyeceğini söyledi. Bunu tetkike Beyin rei•lii:inde loplannuıtn-. Hasan B. deriıaJ içtima edecektir. 
imkan yoktur. Nitekm küçük itili.t bir Iran del.kesinin ilk defa parlimento- 3 - Mutaarrum tasrihi, bu hususta 
miıakı da, Balkanlarda bugün mev - lar konferansın.da söz almasından dolayı konferans devletlere 1933 mukavelesine 
cut olan ~r:ızi vaziyetini aynen mu- mennoniyetini beyan etJDiıtir. ittirak etıneoiıii taV'Üye eder. 
hafaz.~ e~ıyorlar,, . • • • Mirza Lighvani (lran) Tüık gnıpuna 4 _ Mütaarnz haldwıda siyasi, mali, 

T url~iye ve Gazının ıdaren gösterdiği lıüyük mioafi.,,erverlilrten do· iktisadi ve yalıut aalceri ceza tatlıôki 
hakkında takdirler layı te~ekkür etmiş ve lran teıhinıafıi haz Aweri cezalann tatbiki, 1ıeyneımi1eı 

Türkiye tecrübe ile anlamııtır ki retlerinin Türkiyeye yaptıldan aeyyaluıt bir harp .kUYVdi ve 1>......,tan hava.,pqli.,; 
mıntakavl mi>aklarla hakiki sulhu ten beri her lranlımn kenclisiııi Tüıtôye· kuvveti tqkil sm-etile kolayla•tınllılıilir. 

de kendi memleketinde •ibi hissetti;;.;ni ' temm etmek kabildir. Türkiye Bü - • •· A*eri cezalara devl«lerin iflirıılô Anu-
yük Gazinin idaresi altında sihirli heyan eylemiıtir. pa emniyet m:.Swmın yedinci maddesin-
bir aaa ile büyük bir inkilap yaptı. Hatip Bundan sonra sözüne fÖY)e de- de ~ dil&ate alman sisteme mÜ§alulı 
Gerek Balkanlarda ve gerek beyne)- _.. etmİftİr: bir sistem mucibince mülahaza olunalıi-
milel sahada dünya bu aail milletin Sulıun en büyiik tartı samin}İyettir. }j 
sarf ettiği gayretleri takdir ediyol'. J,._ milleti samimi surette sultı tarafta- rs - Akit dnfetler tarafmdan bu ce-
H;ıtta bundan dolayı Türkiye bu se- nılır. lran hükumetinin harici siyaseti, zalann dedıal tatbikini kolaylaftıracak 
ne Milletler Cemiyeti Konseyine aza milletler cemiyeti ve parlamentola- bir- -...ı.'-·ett ·dari k 

Jiin ruhundan müllı-- -'~. lran --'-en· '--v -~r e ı ve anuni tedbiri evveli 
intıhap edildi. ( Alkı,lar. ) •· CUK1.1r ....,. 1<u ye ittihazı. 

- Türkiye ve Yunanistan maziyi vetleri, müsaade edilen asgari hadden bi- 6 _Kuvvet ve tiddet iatimali ile vüc:ut 
unutarak beynelmilel bir teıriki mıe- le aıağıdır. lran murahlıasının nutku bul hi bir 

.__ lıir rftk kere alkıı'---- ....... an ç mualıedenin ve yahut yeni 
sai vüouda getirmiıler ve d..-t o ... nt- ~ WIDDll•-· bir vaziyetin tanınnıan.u 
!ardır. Bu vaziyet karşmnda arazi Macar murahhası M. Lukacs, em- Milleti 
meselesinin yeniden mevzuu bahsol - niyet ve ailahsızlanma hakkmdaki t · eline"': cemiyeti miıalorun sulh sia-

lh · · b. hl 0 k d 0 (Alk karar proJ0 elerinm0 bazı ak·---a ,·ti·- emme g e 30 uncu parl8meotolar ma11 su ıçın ır te ı e ır. ıı- ~- konferansı lıu hususta Madrit mukarre-
lar. ) raz etmit ve bazı tadilat teklif ey _ 

Babil kuleaine benziyen sulh lemiıtir. ratını habnatır. Madrit mukaneratı «Bu 
Bundan sonra ııöz alan İtalyan mu- sistem daha yenidir. Ve bütün hüı.ıinıet-

- Biz Babil kulesine benzeyen hh M C ler lıu sistemi bilcümle filiyat ve tesir 
bir &ulh istemiyoruz. Beynelmilel ta- ra aaı · a&tel Ferreto fikrini ıu kal>"liy·"' 

d b . auretle izah eylem:•tı"r.· 1 ""'erindaı istifade etmekten uzak 
ahhüdatın tatbikini temin e en ır ~ t rl B dan 

S ık 1 ) İtalyanın han·cı· aı·ya•-tı• hı·ç bır" 1 ar. un dolayı misakın nüfusunu 
sulh istiyoruz. ( ürekli a 1§ ar - t rih ~-'- · 

zaman ne milletler arasında miaaklar aa e"""" ıcra vaaıtalannı inkişaf et-
C emiyeti Avkam ve meaai bürosu müzakere ve aktine, ne de bazan Ce- tinnd< ve mufadımn tatbiki keyfiyet ev-

mÜfahed el eri nevre müessesesine karıı ihtirazi ka- veldeo ihzar lizımdır.» demektedir. 
Môsyö Pellanın nutkundan aonra, yıtlar yapmasına rağmen, milletler Bundan batka konferans misakın 18 

katibi umu!"İ Mösyö Boiuier söz cemiyetine muhaliftir. Milletler cemı- ~nc;i ~.desi mucibince kuvvet ve ıiddet 
alarak Cemiyeti Akvam namına mü- yeti hakiki bir tefriki meaai temin e- ıHimalı ile elde edilen bir muahedenin 
zakeratı takip edecek olan Mö&yö debilir mi? kaydından İmtina edilmeai imkanının tet 
Zilhiacus ile beynelmilel mesai büro- Nazari olarak evet, fakat ameli- kiki lüzumuna kaildir. 
su namına hazır bulunacak olan M. yatta hazan bundan fÜphe etmek la- · Otuzuncu parlim.entolar konfe _ 
\o·ip)e'in salonda hazır bu]unduklan.. znn geliyor. Bunun İçindir ki ayni za• ranıı, emniyetin ''ikinci maddesi kay-
nı heyete tebliğ etti ve alluılandı. manda milletler cemiyetinin vazife - dı ihtiraziye tabi., Avrupa emniyet 

Bundan aonra tercüman, Mösyö •İni, ayni ruhla takviye etmek Üze - misakı projesi veya Riyo dö Janey-
Pellanın nutkunu İngilizceye tercü - re mıntakavi mioaklar •İoıtemine mü- roda 10 tep-inievvel 933 te müteaddit 
meye başladı. Fakat aalondaki gü - racaat etmek İcap eder. Amerika devletleri tarafından imza 
rültüden bir ıey anlamak kabil değil- Amerika mutahhaaı M. Oliver iae edilen Saavedra Lamas muahedesi gi-
di. Mösyö Boiasier sükWıetin muha - lsveç murahhaaı M. Bergman tara • bi kıta miaaklan ile kuvvetlendi. 
fazası için ihtarda bulundu. fmdan teklif olunan tadile taraftar lki veya daha fazla taraflı mınta-

/ngiliz murahhası kürsüde olduğunu söylem.İ§tir. k~vi emniyet miaaklannın esaaını ıim-
1 Bundan sonra ıöz alan komiıyon maz- dıye kadar arazi '•tatü""koaunun tekef-

Bundan sonra ngiliz murabha&larm- ba -
dan M. Geoffrcy Mander kürsüye geldi k ~ muharri_nki·. M. d" ile katibi umumi, fülü teıkil eylediğini mÜ§ahede eyli • 

1 --'- B b da L'~'-1 on eranoın ı ta il projesi karıısında yen konfera-· lıu"ilun·· kuvvet ve tı"d -
ve nı:ilizce olarm<: en ura ..Ü.Ün n bul d • ih · 1 · ·-un ugunu tasr etınis erair. Bun- det hareketlerine k..-u mu""cadele etm-•· 
ailiz efkin umumi yesin.in dueriyetjni ) dan bi · M B • • ,., L ız1 - '" -• ar n · erııman m ıuimı anma için bu ıist~min nafi lıir aurette '-'-'·-• 
temsil ediyonnn.,, Cümlesile söze batla- L'-'- daki k taall k d .v_ ıruu.-........ ın arar u e en tCDU" tek- ettirilebileceği fikrindedir. Bu mmtaka-
dı ve silaluızlanma konferanslllln içinde lifi ve diieri ise M. Lukacs'ın emniyet · 
bulunduğu müıkülatı anlattı. dedi ki: hakkındaki karara taailuk eo";,n tadil vı. emniret iti~an Milletler Cemiyeti 

- Dünyanın bugünkü vaziyeti hüsnü• teklifi. mualn ve Pans miıakı gilıi lıüyük umu-
niyet sahibı" adamları mahzun - 'n..... R mi misaldamı düstürları ile kahili telif .,..., -· omanya munhhas heyetinden M. Cu- Imalıd 
Bir silahlanma miisalıa.kaoıdn- gidiyor. vara Macar heyeti tarafından verilen ° ır. 
Bu hal milletler için emniyet telkin et- teklifi tenkit etmiıtir. Mıntnkavi emniyet itilAfları iki.t dev-
mez. Jetler tarafından evvelce gerek kendi •-

Bundan ıonra Fransız muraiiha.aı M. aJar d Bugün için iki mesele vardır : Biri r ın a gerek batka devletlerle imza 
Moutet iraddettiği nutukta bilhassa •un- ed"•-' h • · ·ıo< kontrollu aiiithlanma, veya kontrolsuz ' ımuş u•uıı ıtı.Arlarla hemahenk bir 
lan söylemiıtir ı hal · ·ı ı· silalılııııma vanlır. • . ~ getiri .me ıdir. Mmıakavi emniyet 

Bu •azİyet karıısında 10 sene aonnıki M. Bergman'ın tehir teklifi bir nevi ıtilatlan, bır devlet veya lıir devletler 
nesil bizi barbalı:kla ittiham edecektir. nefimal ilamıdır. Sonunda aeıimizi iıit- gnılıu aleyhine müteveccih bulunmama-

/aveç murahhası tehir İsteyor tiremiyoruz. Diyecek olduktan sonra ne hdır. 
I iç~~ buk~dar zaman beraber çalıttık. 
sveç murahhaslanndan M. Bergmann Boyle hır hal çok gülünç olur. Bugün. 

konferansı müzakerenin cereyanını de-. ktl dünya vaziyeti çc& vahlindir. ye 
ğiş.tiren bir mesele ortaya arttı. M. Berı:- b d d 1 ·d· k un an o ayı ır i birlik ıesini işittir-
mann gÖ1terilen hüsnü kabulden dolayı melidir. 
Türkiyeye teı<kkür ettikten sonra, si- M. Lukacı'e aelm· ce, mu"maile h d h 

Karar sureti 

Conson'un istifası 
HAYTPARK, 26.A.A. (Amerika)

M. Ruzvelt, milli kalkınma idaresi reisi 
M. Conaon'un istifaoım kabul etmiıtir. 

M. Conaon,, Reisicumhura ıon bir ra
pôr verecektir. 

dığını nazarı dikkate alarak, emniyet ve 
silalısızlanmanm bir birine girift merbu
tiyetini bil- kere daha teyit eder. 

Müdafaayı milliye noktayi nazarın. 

dan bazı devletler içôııı imtiyazlı bir Ya• 

ziyet .ihdas eden bir rejimin lıüyük teh· 
!*eler ihdas etmeden daha ziyade deva
mı kabi1 olmadığını naz&llİ dik.kate ala
rak, miKetler cemiyeti milıakmın &ekizin 
ci madcl ... i ruhuna mutabık ve devletlerin 
buiruk ve vaziıfelerinde müsavatı prensi
bine müstenit olanı.k yapılacak silahlan 
tahdit Ye azalbna mukavelesinin lı&ç bir 
suretle her hangi bW devleti y->dea si· 
lahlanmaya aevk etmemesi ve fakat hali 
hazır s.ilahlannm tenziline mütev~h 
olması hususundaki temennİyatım bör ı... 
re daha tekrar eder • 

Konferans, icrayi tesir edilmek sure
tiyle efloan umumiyenin timdiki halde 
mahdut bir derecede bile oloa a.ilab.ızlan 
manın talıaklcukuna yaT<lım slll"elinde 
tec .. li ettirilmesi hususuna en büyük bir 
ehemmiyet atfeder. 

Parlimentolar konferansı, bu suretle 
kendi umumi hareketinin daimi prensibi
ni teyit ettikten ıonra, mütevazi bile ol
ıa, müsbet itilaflara vusul me..,Jesuun 
gerek Milletler cemiyeti ı:erek silalısız
lanma konferanaı için bir §"l"ef ve hatta 
bir hayat meıeleıi olduğunu nazan dik
kate alarak en müstacel ve en kolaylıkla 
kabili vusul görülen aıağıdaki tedbi .. Je
rin ittihazını derpİf eder : 

1 - Daimi bir siliıhsızlanma komis-
yonu tesisi, 

2 - Mukavelenin muhtelif ak&amı Ü• 
zerinde hakiki ve bilkuvve mevcut dev
let teslihat vaziyetinin otomatik ve ad
li beynelmilel kontrole tabi tutulma11, 

3 - Milli müdafaa bütçelerinin ne,ri 
ve imza eden bütün memleketlerin mü-
dafaayi milliyeye a.it maarafların kont-
rolu, 

4 - Huıusl ealalıa imalinin lanzim 
veyalıut ilgası. 

5 - Beynelmilel eslaha ticaretinin 
tanzimi. 

Tayyarelerin öldürücü gayelerde ia-

tihdamırun bugün insaniyet için en bü
yük tehlike teıkil eylediğini naza..İ dik
kate alan konferans, mümkün olduğu 

kadar süratle aıağıdaki tedbirlerin ka
lıulü temenniyatını izhar eder : 

1 - Hem hava tarikiyle hem de di
ger he.- nevi usullerle kimya, yangın ve 
mikrop harbinin kat'i surette men'i. 

2 - "liava bomh'lrdımamnm Ye buna 
ait çalıtmalann kayıtsız derhal men'i. 

3 - Hava, kara ve deniz kuvvetlerinin 
mGteaddit merhalelerle lağvı, 

4 - Sivil tayyareciliğin beynelmilel 
kontrole tabi tutulmau ve buna ait büt
çelerin tamamen neıri ve aynô zaman
da &ivil tayyareciliğin askeri gayalere 
tahsiıinin önüne ~eçmek üzere tedbirler 
alınması. 

5 - Sivil tayyareciliğin, beynelmilel 
leıtirilmesi. 

Yugoslav 
Tenisçileri 

\ Şirketlerle Nafıa 
Vekaleti arasında 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
olduğunu kaydetmiştik. 

Yugoslavyalı tenisçiler bugün 
şehrimize gelecekler ve yarın ilk 
maçlarım Atef - Günet kulübü te
nis kortlarında saat 14,30 da yapa· 
cakJardır. Gelen oyuncular Yugos
lavyanm birinci sınıf tenisçilerinin 
batında gelmekte ve beynelmilel 
töhret sahibi bulunmaktadırlar. 
Madam Gostiça Balkanların en 
iyi kadın tenisçiaidir. Bunu beş 
sene sıra ile Balkan faınpiyonlu
ğunu muhafaza etmekle ispat et· 
mittir. Daha bir hafta evvel Fran· 
saiıın en iyi kadın tenisçilerinden 
Madam Heriotiue'e çok ehemmi
yetsiz bir farkla mağlup olmuttur. 

Madam Gostiça Yugoslavyayı 
Macariıtana kaııtı temsil etmittir. 
Puuçetı' e gelince, bu oyuncu çok 
gençtir, henüz 20 Yatındadır. Met
hur dünya 7 ncisi Bossus'i büyük 
bir kaloylıkla mağlup etmiştir. Şa
fer Yugoılavyanın en tamnmıt 
tenisçilerinden olup Puuçets ve 

Mme Gostiça ile memleketini Ma
caristana kar~ı temsil etnıittir. 

Bu takımın ehemmiyetini gös
termek için 1935 Davis kupası ele
melerinde Macarları tasfiyeye uğ
rattıklarını kaydetmek kafidir. 
. Takımımıza gelince Sedat, Şi
rınyan Mme Seager Mile Grodeski 
den terekküp etmektedir. Mevsim 
sonu olması münasebetile her üç 
oyuncumuzda tam formlarında bu
lunduklarından yarınki maçların 
çok alaka değer olduğu timdiden 
anlaşılıyor. TeniEçilerimizin muvaf 
fak olcaklarını kuvvetle ümit ede
riz. 

Tenis maçları 
Niıantafında C. H. F. kortların-

da 28-9-934 cuma ırünü yapılacak 
maçlann programı aıağıdadır: 

Sa.hah saat 9 da Tregubof ve 0-
jiras - Selim ve Arevyan. Saat 9,45 
te il hami - Ahmet Ferit Bey aaat 
10,30 da Raıüh ve Kriu - Semih ve 
Chaudoir, saat 11,15 te Tregubof • 
Necip Bey • 

Finaller 30.9.934 pazar günü öğ
leden sonra oynanacaktır. 

_I __ Iş_v_e_Iş_ç_i _, 
Milliyet bu sütunda iı .,. İfÇİ üti
yenlere tauauut ediyor. lı ve İIÇİ 
ütiyenler bir mektupla lı büro • 
mu.ııa müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Pariıten yeni gelmiı türkçe ve fran

ıızca makine ile yazma11nı bilir bir ı:enç 
it anyor. Tarlabaşı Hacı Ahmet ıokak 
5 No. S. Z. 

*. * 4 aene resmi memurluklarda bulun· 
dum. Her ne it oluna yapamn. Milliyet 
iı bürosuna müracaat. 

l luzur ve zevk içinde 

100 defa tıraş 
Olmak, ancak 

HASAN 
Tıraş bıçağı 

(Başı 1 inci sahifede) ~· ıel 
kira paralarının azaltılması yolunda 
kil.at bitmek üzeredir. . . ditl"' 

.Nafıa Vekaletince tesbit edılen ~1,ıjıi· 
mıkadrı bugünlerde ala.kadarla .. ~ .,..ıııit• d 
leceık ve derhal tatbikine g~I kir• P' b 
Öğrendiğimize göre; bu ıııade\'ID IJJI'~ t 
ralannda bir hayli tenzilat yapı d 
muhtemeldir. 

Elektrik şirketi yeniden itiraı ~ 
etti ,.,. b 

Elektrik aaat kiralannda Ylll''.ı.;,ı.ıu· 
deği§i.klikler arasnrda 7,5 seneY' ·Jııı"' 
ran saatlerin abonelerin mali oJe!'' .,,_. 
gibi bazı ana kayıtlarm bulu~~. b< 
lıimclur. Fakat, eleldrik tirketı ~ ... ılt' I 
kayda itiraz etmiı, alıon .. erd~ doi"' 
riıı kullananlara mal ediJmesİnll' ı-1<ı1'' 
olmadığını, ancak bundan sonra ,.. • 
cak aaaderi 15 aene dolduktao ~ bil 
hiplerine venneie razı bulunclu~ • f'' 1 
ôinniıtir. 90 bin elektrik ~~ r 
kmdan alakadar eden tirketin bu 1 

eli>'• 
Nafia V eıkiletioce tetkik ecfibnelıl~ j,..ıı 

Elektrik tiı'keti öne sürdüğü jd<l•~ d 
mal<avele mucilıince alıonelere aaat pıJ>· 
lamak ve s..tmakta muhtar oldui" 
tumda 11rar etmektedir. ~ 

Kadıköy febekeaini 11lah. i ,1• 

Kadıköy ve havalisi su ıebeJ<eSIP bel d 
lalı etmek üzere aynlaın lcomi•Yoıı. ti· 1 

hafta, Nafıa komiseri Civanşir BeY'~at'" d 
yaseti altında muntazaman toplaJl~.ıı~· , 
na devam etmektedir. Komisyoııı ıııııı; 0 

dar, Kadıköy, Bosıtana ve SuadiY• b~lı! ı 
takalarile biUıassa yülcsek irtif,.dş ;ıo1ı>ı• 
nan mahallere bol w verelıitmek ~ "t 
lannı tesbit etmektedir. Bu çalı!"'" 
bir miôddet devam~ t 

Sofya sefirimiz 
Geldi '• 

~ 

(Bap 1 inci sahifede) ··b~ t 
kararlaıtırılmıt olduğundan ın:Jll,ı 
dele komisyonu her gün muntaı rJ' 
içtimalar yapmakta ve eldeki do' 
lann tetkikini bitirmektedir. fiti l 

Kolmisyon reiai ve Sofya ... .,,~ t · 
Şevki Bey hareketinden evvel Jıır l 

h . . . d .. k 0 d 
amrmııze emııtır ı: iıı1 

·ııer • 
- Kral Hazretlerinin tetr• ıer'' 

den aonra tekrar latanlıula ge d<"ıt 
komisyonda vazifeme devaın t9 ııd• 
ğim. Maamafih te§rjnievvelirı d" 1 
bütün işler bitecek ve komisY011 

ğıtılacaktır • ., 
o 

Fahrettin Paşa 
Salıya gidiyor 

(Batı 1 inci sahifede) ,,J 
cak olan Fahrettin Paıa ve 11.oıı;, ~· 
kiler lran Efgan murahtıas • ) 
hududa gideceklerdir. I fi ;il 1 

Hudutta Efgan murahlı•1 •_,t'~ 
bulutulacak ve Türk topoğraf alıı' 
elri &m1rlann biç.imi üzerind• ~· J 
rak düıünii§lerini aöyleyece)<)• ffl' ~ ~ 

Fahrettin Paıa her iki tara Jı;, Jl"i 
rahhaalanna son aözü aöyJiye<:• ./ 
iki tarafı anlaıtıracaktır. _,,,,, 

KİRALIK VE SA Til..l~ ~ 
Şiılide Bulı:ar çarıısmda on .,.ıal 

zaretli bir villa satıhkbr. )111 r, 

* Beyoğlunda Mi&k ıoka;md• ,ıcııf• J 1 
dalı mobilyalı bir ap-an Jô,..I 1~1~ 

* Şiılide iki cepheli üç bin "~ıJ 
bir arsa ya tamamen veya ~ıı 
tır. ıJ•"" t 
Mütemmim malumat için te .j 

42238 müracaat. 6'' t 

~~~~~~~~~~~~--......,/ 

lahsızlanma meseleainde mazlıata mubar 0 Y a a 
. d" fazla talep .. etınektedir, Jatedig"i, silih-

nrinin ver ıği rapora t ... ekkür etmekle J d -• sı:.c anma •tın e parlamentolar birliğinin 
l:teraebr, bugünkü vaziyet karııırnda bu uzun zRmandanberi ananesi oJan fikrini 
karıtık meselenin kat'i bir karara iktiran dcği~tinneaidir. 

JSTANBUL, 26. A.A. - Parlamen
tolar konferanaının emniyet ve silahsız
lanma muhtelit komiıyonu tarafından 
ihzar olunarak bugünkü celaede mazlıa
t~ muhaı;iri M. Perrin tarafından heyıe
tı umumıyeye Bl'2olunan ve neticede ka .. 
bul edilen !tarar sureti ıudur : 

... Otuzuncu parlimentolar konferansı, ai .. 
lahsızlanma yolunda tesadüf edilen müı
killer, teehhürler, ve hatta muvaffaki· 
yetsizlikleı'in kendisini ne ümitsizliğe 
ne de, kendisine has bir vaziyet addetti'. 
ği askeri hazırlıklar yarııı ile mütera
~ be~~ emniyet olamıyacağı fi.k. 
rınden ınhırafa kafi birer seben olama-

Elektrik kesildi 
Reyler ta.nif edilirken bir arr.lık 

cereyan kesilmitae de derhal munılar 
getirilerek devam edilmittir. Cere 
yan 20 dakika &onra ııelmiıtir. 

~, __________________ __,~ 
Satılık a~balajlık ki~ 

edemiyeceğini ileriye sürerek meae)enin Bu müzakerelerin ruhunu komisiyon 
timclilik tehir edilerek silahsızlanma da- t~ra~nda.n ihzar edilen vedevletlerden 
imi l.omisyonuna havalesini teklif etti. b k b ek · u~~- ır aerıyetin tasvibine iıtjnat 

Bu teklif öğleden sonra hayli münak:ı ettıgı anlaşılmakta olan k'ara projesine 
şaları mucip oldu. Macar murahhası M. kar~ı yap~":" bazı itirazlar "teşkil etmek
Lang emniyetin en mühim zımanı ıi· tt:<!!_r. Hu ıtıra.zlar meyanında Macar mu
la!.l.m:na oldugunu, fakat bu ho•...ta rahnası M. Lu"llllcs, dördüncü maddenin 

Suvara 
Dün akıam 22 de parlamentolar bir· 

!iği Türk grubu tarafından konferanı a
zası ttreline büyük lıir suvare veril
mistir. 

İdaremize müracaat 6
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la Başkan Saffet B. 
l onferansını verdi 

~i ı• 
(Başı 1 inci sahifede) 

,diri"' Kutlu olsun yurtda,lar. ! 
il~· Ba~buğ, on beş yıl önce, yatlan, yur
,,ııtıf• dun cJokunulmaz anklığında boğacağını 
;ir" P: 0udunumuza adadı, onu gur sesi ile bü
ılıı>"~ tiin acuna haykırdı. O günkü, bu, engin 

düşüncenin BudunumuzLİ hangi amaç~a
~ talaştırnıak istediğini, eeçen .. yıllar i-

[
ı ll•de, birer, birer gördük; Türlü yatlar 

1na yurtta boğuldu; yurdu gemiren ya· 
ı"" L•nlar kovuldu ; Türklüğün benliğini 

1"'1" "'ran paslı ağlar koparıldı; bııdwıa yı· 
b~ 1' lırıaz bir temel olarak Ja.yik Türk 
r .-· Cıiırıuryeti kuruldu. 

b• Okuma yazmadan uzak bırakılınq U
ı•ılt' lusumuz, yeni alfabeye kavuıtu. 
oi"' Bu giizeyde, ulusun ka~ası~ yaltır: 
ı.· Ilı k kolaylaıtı; Ulusluk ture11 claba eyı 
,.. •r.lısıldı bütün ülküye yayıldı. 

; bJ B~du~umuzun öz ~nl_iğ_ini bilmesi i
• f'' ç"' en güvenli açar bilırsınız, ~erçek U

•t;ı.ıJ :''' tarihidir. Bu en değerli gömüç; Öz· 
· . •&iinden uzak:aşmış, gerçeğe kartı göz· 

. j,riı le"; kepenklenmit kişilerin yat bitikler· 
Iıi"'' ~'n topladıklan dipsiz, değersiz yalan• 
pli>• "la doldurulmuıtu. 

lıluslul< gömücümüzü bu değersiz düz
~ lerden ayıklamak, onu gerçek bilgi· 
•.le doldurmak gerekti. 

• · ı>' Sunun için düıünüldü, çalııddı, aran· 
hel d,, tarandı. Gerçek, doğru yol bulundu, 

, ~· 1< '.tnun bilgi gözü önüne serildi. 
~ fi' . B., Türk ulus tarih tezi, artılı: bütün 

il;~. d,rikliği ile, Türk kültürünün bütün a· 
O t ınulu•ları kültürlerine yaltınk saçnuı 

.ııı~ 01duğunu. bütü:ı : ,. ! ığı ile, bütün ger
~!' ltldiği ile bilgi alanına koymuıtur. 

;.ıı' ,_l'arihçiler; befiği orta Asyacla olan 
• ~ l'.''<k kültürünün çok erkenden üneldiğİ· 

l>ı, yayıldığını; ulaıtığı yerlerdeki kül. 
tur iderinden en aşağı yedi bin yıllık 
~~el!iğini •öyliyorlar. Türklerin yüksek 
,_;ıltürlerile, bu kültüre uygun dillerile 
~>ta Asyadan Çine, Hinde; Sümer, E
•ın, Eti illerine; bütün Akdeniz laWa· 
'•~a, arlalanna bir koldan da Okan de
lliıine değin Avrupa içlerine; türlü 

··b• t•llarla Amerikanın Meksika, Peru gibi 
~ ..,J •tı yakalarına göçtüklerini de öğren. 
••• Ilı. 

•' lf bulunuyoruz. 
o'f Yalçın taş, türlü maden, ekim çağla-

. ~nı ilkin açan; at öküz, koyun, gey.ik gi
.. fıtl .. '. türlü yaratıkları ilkin clcilten ilk kül
·r ıııd •ur ıalan bütün bu yarattıldan türlü kül-
1 

1~r alanlarında gerekli olan terimleri, .J deyimleri, besbelli ki, öz dillerinden koy
ıer• ~ llıuşlardır. 

ele'',. Daha bu kültür izine vannamıı bulu
~e'd• ~•n soylar be.belli ki bütün bu kültürel, 
9 Pdıı' ~Ysal, söz Üeyimlerini, terimlerini, İç· 

erine giren Türk kültür ııları dilinden 
-ıınışlardır. 
t Bunları size anlatışım, bizim türk di
araştınna türemizin dayandığı sağlam 

1•meli ıröstermek içindir. 
Bir kez, bu dediğim diltüre, tarih ya}. 

~1.rığı ile aydınlanınca önder bu ite de Öz· 
u sarılmak' gerekliğini ortaya koydu. J' 12 Temmuz 1932 de tilrk dili ııraıtır• 

,,..~, ltıa kurumu kuruldu. 
ı1 26 Eylül 1932 de birinci kurıdtayını 

I' >•ı•mış olan kurumumuz, a:eçen Ağus
ı~,~ 10ı ayında ikinci kurultayını da topladı. 
$ fi. ~nnımlar, Beyler 
•.1 • Dil çalışmamızın çok dallı, geniı itle-
d~~; h'.~i bir araya getirerek kısaca söyliye
ıı> ~- 1lıriz ki irde41miz : 
Jı, l'ürk dilini her yönden onararak, zen· 

finlı>Jtirerek acun dilleri kıtmda ~n 
•lmaktır. 

J' Bunun için: dilimize gimıiı Yaban. 
,,., tı &özleri atacağız ; Unutulmuı Türk 

IÖ~ köklerini, kurallarını arayıp bula. 
tat:ız; batk" dillere ~m~ş, t~r,1ü biçi-

ııel llıo •okulmu~ Türk soz koklerı~ı de bu-
ıı'' ~~p alacağız. Bütün bu gercklınesneler 
,_Jıl ~~erinde çalııacağı~; ~yl~c~ dilimize ye

l .ıil ili bir diriklik yenı bır erık,ık verece-
ı'v lİ>. ' 

~ . B?gün bir düıünüşü,. b!r özdeği; h~n· 
ı.1° ~1 hır varlığı a?latma~ ıçın yabancı ~ıl~ 

~d t'den ıôz, deyım, terım almak ezırnı 
64' •ltında bulunmak ne acıklıdır? Bu acı

dan bir gün üzel . kurtul~ak, ~~dun~
llıuz için yalnız bır bun ııı degıl, bır 
~nur işidir de ! . • . . 

Bu işin çok değerlı oldugu ~bi ~ 
t~ rüç olduğu ortailadır. ~~ gemı :ru· 
"'ıııun altından kalkmak ıçm tutulacak 
~ Yol : bütün ulusun baıbata vettrek 
~ide çalı~masıdır. Sü~ ö!derimi.zin 
• Cumurumuzdan irdemt buu.ır. -Onun 
İndır ki hütün ülus iılerinde olduğu 

tib; bu dil işinde de önderimizin l'Öo
lttdiği ,-oJda genit çabuk adnnlarla 
)"' "' . '. da c:ımıza \ ~l'\iyeceğz. Kısa bır uz ama 
'"la~.ağız. . 
l<urult11yın seçtiği biz (dil kurumu ge. 

1•1 Özeği) nin buna inancı bayıktır.,, 

konferansta yeçen kelimeler 
i Saffet lleyin bu konfer/,";sında ğei'en 
~ türkçe sözleri karıdıklarile yazıyo· 

'ıı~ : , 

Saffet Beyin konferansındaki 
öz turkçe söz:er 

, l. Önder - Lider, 2. Budun - Millet, 
'Arınaı;an - Hediye, 4. Yat - Yaban· 
'ı, 5. _ Anklık _ ismet; dokunulmaz 
tıltlığ 1 _ Harimi ~smet, 6. Acun· 
'~a.n, dünya, 7. Amaç - Hedef, 8: U-

~' - Mi;Jet, halk, 9. Güzey -:- Saye. 
O, Ylatırmak - Parlatmak, zıyadar, et• 

11•k, ıı. Ulusluk - Milliyet, 12 Ture 
'- Prensip 13 G'ivenlj - Emin, 14. 
~<;ar - Miftah, Anahtar, 15. ~ömüç -
, 'line, hazine, 16. lfüilı. - Kitap, 17.~e
~ ~ - L82ım, 18. ''31tır:k - Nur, zı· 
~ fua. 19. Alan - Saha, meydan, 
l • Ündmek - Ne;' ünema bulına;1<· 
1 ı . .._ Uzel _ E ,.el, i!zPllik - evellık, 
'd«n 22 Okan - a?amet sahibi, A· 

lı.... ' ' L! 
L'"tı san manas1na ma!.ut adıdır, ıu 
~dan Okyanos .,;;.,ü a\ınmıştır. Bah

ııı.,hiti a~\1 ,i. 23. Balı - Garp 24. 

MiLLiYET PERŞEMBE 27 EYLUL 1934 

Dil Bayramı dün her tarafta kutlulandı 
(Başı I inci sahifede) 

olmadığını, bunu daha İyi anlayahilmek 
için Önce onun nasıl ve ne için doğduğu 
nu araştırm:ık lüzumunu söylemiştir. 

Re!ik Ahmet Bey sözlerine devam ede
re!< demiıtir ki: 

- TiiTk inkılabını bolli başlı cephele
rinden biri Türk davasının bir parçası 
olduğunu göıtermiıtir. 

Siyasi, içtimai hukuki sahalarda mu· ı 
vaffak olan Türk davasının kültür saha· 
sında da muvaffak olması için açılan sa
va~ın Gaziniin 9 ağu&toa 928 teki Saray 
bumu hitabeıi ile başladığına itare! et· 
ın:, Türk tarihini ve dilini tetkik cemiye· 
tinin bu yolda kurulmuı ve çalıımaların 
dan parlak verimler ahnmıt birer mües
sese olduğunu söyliyerek en eski devirler 
deki gibi Tü~k dilinin yabancı dillere 
a:t gramer kaidelerinden ve yabancı söz 
!erden lcurtanlması müstakil ve milli bir 
dil haline ırelmesi için dütüruiüklerini 
anlatmıfbr. 
Rüknettin Fethi Beyin hitabesi 

kü en sıcak duygularını kucaklayan 
bir if olmuıtur. Fırka ve onun kül -
tür Ç" lı,ma kollan olan halkevleri bu 
ileri ~rpnada yüksek kunımunuza 
en yakın yardımcı olmakla kıvanır. 
Dil bayramı gününün sevinç duygula
n içinde fırka umumi idare heyeti 
adına da olarak kutluluklar, yücelik
ler dilerim. 

C. H. F. katibi umumisi 
RECEP 

Edirnsde 
EDiRNE, 26 (Telefonla) - Dil hay

ranı bugün Halkevinde heyecanla ltutlu
landı. Tr3kya valileri, müfettiılik büyük 
leri, mektep muallimleri bulundular. 
Bayram i$tiklal m!U'§ile açıldı. Nutukla,· 
söylendi. 

l, ____ A_ak•e-r0i0•T•e'!"b•l'!"iğ·l~e~r---' 
Şehit yetimlerine 

Beıiktaı As. Ş. den : . . . 
Şubede kaytli olup on senelilderıru 

almıı olan tehit yetimlerinin ellerinde
ki vesaikle birlikte onbe' gün zarfında 
behemehal ıubeye müracaat etmeleri ilan 
olun11r. 

.ız •• .y. 

Refik Ahmet Beyden sonra Tıp fa
külteıi talebesinden Rüknettin Fethi 
Bey çok coıkun bir hitabe söylemit 
ve tiddetle alkıılanınııtır. Rüknettin 
Fethi Bey, ''Tarih anlatıyor •• ,, isimli 
bu hitabesinde, Eıki Türk yaıayııının 
(Şulen) ismi verilen hususi toplantı • Beyoğlu askerlik tul>esinden! 
!arına iıaret ederek demiıtir ki: 1 - T eırin 934 celbinde bir buçuk ve 

- Hakan kırk gün kırk gece •Ü· iki senelik hizmete tabi 316 • 326 baka-
recek bir ıulen kurulmasını buyur • yasile 327 ve 328 doğumlulardan geri ka 
du. Ak aaçlı batdanııık dokuz k<"re !anlarla bu doğumlularla muameleye tibi 
dizini yere vurdu ve çekildi. Kırlı: olanlar celp edilecektir. 
gün otuz dokuz gece kmıızlar içil • 
di. Kopuzlar çaldı. Nice nice cenk o- 2 - Deniz ve Mu:Dka 41nrflarına men· 
yunlan oynandı. Savaı türküleri SÖy· ıup 316 • 326 hakayasile 327 ve 328 do-
lendi. iumlular celbedilecektir. 

Artık herkeı bir köşeye çekilmiı • 3 _ Deniz sınıfına mensup efrat için 
ti. Kopuzların iç hoplatan sealeri ye- içtima ll'ÜnÜ 13 birinci tetrin 934 olup di-
rine ağulu bir hava esiyordu. Gözler 
dönmüı, suratlar aaılmıt bin bir gü - ğer sımflaı için 24 birinci tetrin 934 tür. 
zelliğin toplandığı Türk kızlarının el 4 - Deni sınıfına mensup efrattan 

l.Jllm .. ı:mm==:m1 .. Clllllm::B:l8i 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade r:J---· Han. Tel 22740<Cll--li!! 

Trabzon sür' at yolu 
GÜLCEMAL vapuru 27 Ey
lül PERŞEMBE 20 de Galata 
rıh•ımından kalkacak. Gidi•· 
te tnebolu, Samsun, Ordu, Gi
reson, Tııab:ı:on, Rize, Hopa'ya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacaktır. 
(6088) 6486 

Mersin sür'at yolu 
KONYA vapuru 28 Eylül 
CUMA ıı de Sirkeci rıhtı
:mndan kalkacak.. Gidişte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Mal"maris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, 'Mersin'e. Dönü,te A
lanya, Antalya, Küllük, İzmir, 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. 
(6809) 6487 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 27 Eylül 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskeleleue uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. (6090) 

6488 

KARADENİZ fapırtıları kesilmiıti. Hakanın isteği bedel vereceklerin 12 birinci t~şrin akşa-
yerine gelmemitti. mrna kadar ve diğer sınıfların i:se 23 bi- c • 

o, dünyanın dört yanına Ün sabnıı rinci teşrin 931 akşamına kadar bedelleri u martesı postas. 
kurt yavrularının böyle içli ve tan- 1 
lı olmalarını istemiyordu. Ve Tanrı • kabul edilecektir. . . .. .. . VATAN vapuru 29 Eylül 
dan ü.tün bir ses bekliyordu . ., 5 - Yukanda _yazılı ıçtima gunu tarıh 1 CUMARTESİ 18 de Galata 

Rüknettin F etbi Bey, tarihin yo • !erinde tubeye muracaat etmeyenler hak· ht d aklk k ·d· 
lunu gözeterek zamannuza kadar ge- . k rı. ımın an aca gı tfte 

kında ask ... lik mükelleliyetı anununun J b 1 s· s c· liyor, nihayet Türk budununun kur - . • tbik dil - . · ne o u, ınop, amsun, ıre-
tulduğunu, Mustafa Kemalin gür ve ceza maddesı ahkamı ta e ecegı ı· son, Trabzon, Rize, Hopa'ya . 
keskin sesinin yükseldiğini söylüyor • lan olunur. Dönütte bunlara ilaveten Pa-

du. YENi NEŞRiYAT. zar, Sürmene, Fatsa ve Onye'ye Hatip dakikalarca alkışlandı • 
Rüknettin Fethi Beyden sonra, uğrayacaktır. (6156) 

yüksek muallim mektebi talebesin • (Havacılık ve Spor) 
den Naaıra ve Nesime hannnlar eski 127 numaralı nusha11 çıkmıştır. Bu 
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(Haydarpaşa Lisesinden: 
Leyli ve nehari talebe kaydı hergün yapıl:ı·. 

( 6048) - 6451 -------
Berberler Cemiyetinden: 
Berberler T\1ektebi kaydına baş1anmı§tıc. Dördüncü Vakıf 

Han Kat 2 No. 14 Cemiyetin merkezine nıüracaat edilecektir. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Fren Hava sevk boruları ve teferruatının kapalı zarfla mü

nakasası Ankarada İdare binasında 10-11-934 cumartesi gÜ· 

nü saat 15 de yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara 

veznelerinde Onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 
(6080) 6457 

469 küsur m3 keresteninkapalı zarfla münakasau 

16-10-934 salı günü saat 15 le İdare binasında yapdacak

br. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve Adana 

veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde vardır. 
(6117) 6490 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanlarıl 

İstanbul Kumandanlığına bağ Birinci Teşrin 934 pazar günü 
lı lataatı ihtiyacı için 60 ton un saat 15 dedir. Taliplerin şart-
kapah zarfla alınacaktır. 1- name ve nümunesini görmek 

halesi 29-9-934 cumartesi üzere her gün ve teminatlari-
günü saat 15 dedir. Taliplerin le beraber vaktinden evvel Fın-
ıüimune ve şartnameyi gör- dıklıdaki Komisyonda hazır 

mek üzereher gÜn ve müna- bulunmaları. (137) (5894) 
kasaya iştirak için de o gün G270 
ve vaktinde teklif ve teminat • • • 

mektuplarile Fındıklı'da la- lıtanbul Kumandanlığına 
tanhul Kumandanlığı Satın· bağlı lat'at hayvanatının ih· 
alma Komisyonuna müracaat tiyacı için (207) ton saman 

farı. (104) (5511) kapalı zarf usuliyle 14 Birinci 

5910 Teşrin 934 Pazar günü saat 

İstanbul Kumandanlığı fa. 
taatınm vesaiti nakliye ihti· 

yacını temin için (25) adet 
çift atlı nakliye arabası ile 
(25) çift nakliye arabası ko

şum talamı açık münakasa ile 

satın alınacaktır. ihalesi 14 

16,30 da indirilmesi yapıla
caktır. isteklilerin teminat ve 

teklifnamelerini vakt!nden ev 

vel ve şartname ve nümunelcri 
görmek üzere de her gün Fın· 
dıklıda komisyona müracaat
ları. (133) (5864) 

6269 

Istanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ve yeni dille yazılmış ikiter tiir ve sayıda; 30 Ağustosta yeni Tayyareleri· 
nesir okuyarak bunlann mukayesele- . 
rini yaptdar,. Öz Türk diLinin ne ka· mize iıim koruna merasimine ait resım· 
dar uyııun olduğunu gösterdiler. ler, Amerikalı Ceneral Charles Sherı:üll'in 

T eologos Beyin nutku Gazi Hazretleri hakkında yazd.ğı ki. 
Bundan sonra avukat Teologos tap ; Ad konma merasiminde Yetil. 

Bey bir hitabe irat ederek dil inki • köyde irat edilen hitabeler; Türle Tay-
libınm safhalannı anlatmıı ve ez • yare Cemiyeti Reisi Fuat Beyin be· 
cümle demiıtir ki: 

''Dil bir milletin varlığının en a- yanatı; Sovyet Ruayanm Hava Federa•· 
§İkir ifadeıi, ülkü yolunda yanılma· yonuna girmesi etrafındaki Tayyare Ce· 
dan yürümenin en canlı vaaıtaaıdır. miyeti Reis muavini Şükrü Beyin beya· 

Çarşı Maliye Şubesi mmtakası dah ilinde kain olup sahiplerinin ikametgahı meçhul olan 

dükkanların mevki ve evsafiyle umumi bina tahririnde takdir edilen iradı gayri &afileri ve ver

gi miktarları aşağıda gösterilmiştir. MezkUr iradi gayri safilere yarından itibaren on beş 
gün zarfında " Resmi tatil günleri hariç,, itiraz olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 

29 uncu mr,ddesi delaletiyle hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri 
mucibince ilan olunur. (6118) ' 

Bir milletin birliği ve beraberliği 1'n- natı ; Sovyetlerin Roma ve Parise uçan 
cak dil bilgisi sayesinde emniyet al- büyük bombardıman tayyareleri, Türk Tarh Tahmin edilen 
tına alınır. Türkler dilleri sayesinde Poliıi tayyaresi; Yunan Tayyarecilerinin 
fark ım.edeniyetinde ve o medeni.yetin 

Nn. Mahallesi Sokağr No.sı Nisbeti Cinsi gayri safi 

,imdiye kadar bilinip bilinmiyen bii· lstanbulu ziyaretlerine ait resimler ve 
tün safahatında hele ilim ve kahra Yunan Hava Filosu Kumandfllllnın Tay- ~-- ----- --
manhk cephelerinde en büyük imil yare Cemiyetine teşekkürü; Milli Mü· 222 Çarşı Güllaç 
olmuıtur. dafaa Vekilinin lzmiri ziyaretine ait re- 232/1 ,, Ruhiye H. içi 

.. .lıte tarihin sayısız yıllarına kök imi F • · if d 1. L.ı.. •• 1 M 
300 s er; ennı ve ıst a e ı .,...... ar; o- ,, Gu""llaç salan bu millet bugün saadet ve mu-

vaffakıyetin zirvesine tırmanmış en del Tayyareleri uçuılan. 578 ,, Ressam basmacı 
büyük hamlelerle en mukaddes gaye- --------------- 581 
sine doğru yürüyor. Bu yürüyüı ve 
muvaffakıyetin en büyük imili dün- 590 
yanm en seçilmit r.imaaı olan büyük 725 
Gaziaıizdir.,, 

Bedro• Zeki Bey 
Bedros Zeki Bey de kürsüye ge· 

lerek dil savaıındaki duygularını an· 
lattı. 

840 

964 
965 

1362 

.. " " .. .. " 
" Orta lzazalar 

" 
Keseciler .. Zenneciler 

" " 

7-9 

12 

8 
43 
49 

75 

22 

53 
7 
9 Bundan sonra. konservatuvar 'a .. 

natki.rlan tarafından güzel bir kon
..,, verildi, kurultay martı çalındı, me
rasim bitti. 

,, 
" 

Cevahir bedesten 

aQlda ada iki 2,3,4 Dün toplantı salonu o kadar dol
muıtu ki, üat ıalon gelenleri alma -
dığından, alt salonlara da hoparlör 
konarak, herkeoin dinlemesi temin e
dilmişti. Dünkü merasim radyo ıle yur 
dun her tarafına da yaydınlmııtır. 

1364 

1 i384 

·-- " il .. 24,25 

Recep Beyin tebriki 
Dil bayramı dolayıaile C. H. F. 

umumi katibi Kütahya mebusu Re • 
cep Bey T. D. T. C. baıkanı Erzin • 
can mebusu Se.ffet Beye ıu telgrafı 
göndermiılerdir: 

T. D. T. Cemiyeti baıkanlığına: 
ileri dil çalışması yurdun bug-Ün· 

Yalçrn - Cilalı. 25. Yaratık - Mah
luk, 26. Elciltmek - Ehlileıtirmek, 27. 
ı ,. - Sahip, Malik. 28. Terim - htı
lali, tabir, 29. Soysal - Medeni, içti
mai, 32. Kez - Kttre, defa. 33. Dil. 
türe - Dil prcnıibi, 35. Kurum- Ce
miyet, te•ekkül. 35. inlek - Matlep; 
irdemek .:_ talep clm~k. 36. Yön -
Veçho, cephe, 37. Onarmak - Islah et· 
mek. 3S. Kıtında - Y>nında, Huzu· 
rı.nda, 3[.ı. -- Seckiıı - Mümtaz,Güzide, 
40. Kural - ~ide, 41. Gereklinesne
ler, - Malzeme, 42. - Dirildik - Ci· 
yadet, >.inddik, 43. Eriklik - Kemal,44. 
Özdek - A•ıl (Madde), 45. Ezim -
Mecburiyet, 4fi. Bun - ihtiyaç, zaru· 
ret (hunalmak bunda'l gelir), 47. Onur 
- Şeref 4R. - Yüi.üm -Vazife (yükle· 
nilrn §<:V), '19. E.mek -- Gayret, 50.Cu
mur - Topluluk. ciomle, 51. lrdem -
istek, irade (gene ird<'mekten), 52. Ne
denlÜ ne lıad~r. 53 A.ı<,lı - Faydalı, 
54. -· Kamumuz - H~pimiz, 55. Uza. 
Müddet, zaman (Uzamak - imtidat 
etmek), sr.. Genel - Umumi, 57. özek 
_ Merkez, 5S. inanç -- iman, 59. Ba
yık __ Kat'i muhakkak. 

Yeni icat !!J 
Mavi çelikten 

N A V Y 
Tıraı bıçağı 

(2779) Bir tecrübe kafidir. 
................ l!!!l!I~ 

6382 

Devredilecek ihtira berah 

«Saniyeli tapa • iki tesirli tapa • »hak
kında ihtira için llrtiaat Vekaleti sanayi 

müdürlüğünden istihsal edilmiı olan 27 

eylül 1930 tar:.h ve 1701 numaralı ibtin 

beratının ihtiva ettiği hukukun b.ı kere 
başkasma devir veya ferağ olunacağı tek 

lif edilmekte olmakla bu hu•11•ta fazla 
maliimat edinmek i•tiyen zevatın lstan

bulda Bahçekapıda Taılıanında 43 • 48 
numaralı idarehaneye müracaat eylemele 
ri ilan olunur. (2934) 

Beykoz Sulh Hakimliğinden: 
Anadolukavağmda Macar cadde· 

sinde 16 No. lu hanede mukim lamail 
Cavit efendi kızı küçük Cavide ha
nıma mezkur h;ı.nede mukim ablasr 
Firdevs hannnın 22-9-934 tarihinden 

itibaren vasi tayin edildiği ilin olu • 
nur. (2956) 

1385 

1403 

1404 

1534/l 

1576 

1588 

1690 

1694 

1884 

1905 

1958 

2033 

2047 

2086 

2596 
2J07 

2179 
2309 

2327 
2447/12 

2464 
2557 

256::> 

25b6 

2583 

.. 
" .. 
" •• 

.. .. 
" .. 
" .. .. .. 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 
il 

,. 

" .. 43 

" .. 44 
Kalcılar 14 
Tuğcular 9 
Acıçeşme 1 

Sahaflar Kapısı 34 
Koltukçular 3 
Parçacılar 15 
Terlikçiler 21 
Kavaflar 1 
Sahaflar 41 .. 75, 77 .. \ 70 
H. Elbiseciler ' 10 
Sarı Hacı Hasan 6 
Yorgancılar 32 
Lütfullah ağa 11 

l\tektep 7 
Yaran taş H. l .. 
T arpuççular 17 

Kazazlar koltulC 1 

" 17-19 

., 30 

12 

" .. .. 
,, .. 
il 

il 

" .. 
.. 
.. 

1 
1 .. .. .. .. .. 

.. 
" .. .. 
" 
" .. .. 
" .. .. 
" ,, 

.. 
,. 

.. 
.. 

irat 

Dükkan 156 

" 
36 

" 216 
,, 24 .. 24 

" 36 

" 24 

" 36 
,, 36 .. 36 

36 

fi 24 

.. 18 .. 18 

" 24 .. 60 .. 60 

" 
·12 .. 36 .. 24 .. 24 

" 24 .. 216 .. 36 

. " 36 
,, 18 

" 
48 

" 48 

" 12 

" 24 

24 

" 60 .. 12 

" 
24 

.. 12 

Vergi 

mik 

16 66 

3 46 

20 74 

2 30 

2 30 

3 46 
2 30 

3 46 

3 46 

3 46 

3 46 

2 30 

1 73 

1 73 

2 30 
5 76 
5 76 

1 15 

3 46 

2 30 

2 30 

2 3U 
21) 74 

3 46 

3 46 

1 73 
4 )l 
4 31 
1 15 

2 30 
2 30 
5 76 
1 15 

2 30 

1 15 

Sahibinin ismi 

Arasyak Hanım 
Ağop efendi 

Sait Bey 
Hüseyin 

Kozma efe.n~i 
Hafız Seher Ef. 
Herant ve LPon efen-

di 
Ağavni.Hanım 
Abdullah efendi 
Ali Bey 

Ali Bl'.ba veresesi 

Tevfik efenrli 

Nazire hanım 

Nuri efendi 

Gümüşcü oğullan 
l'oİis Cemil Ef. 

F:;rit Bey 

Tevfik Efendi Ze· 

kiye H. lımail Ef. 
Hacı Mehmet Ef. 

Kalyopi Hanım 
Lütfi kızı Esin H. 
Yuda efendi 

Süleyman Ef. 

Mikael efendi 

Hasan Ali Ef. 

T ~vfik efendi 
Seher, Fatma H 

Naime Hanım 
Hayriye Hanım 
Halit Osman B. 

Ibrahim oğlu Hasan 
Fatma, Asiye H. 
Hilmi Ef. 

Mustafa E. Naz
miye H 

Hatiçe Hanım 

Kamil Ef. Halime 

Hanım. 

Süt 
\'eren 

°' llne lere 
s tlıSa k Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlenrl' ··.. •-; 
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A AN p·rinç,yu~af özü çocukların hayati gıd sıdır 
Mercimek, Bezelye, Patates, irmik, Mısır, Nişasta, Çavdar, Arpa özü unları 

Dünyada mevcut bütün çocuk gıdalarının en tabiisi, en mükemmelidir. Vitamini ve hlorisi bol ve yüksek olan bu özlü unlarla çocuklar çabuk neşvünema bulurlar. Çabuk büyürler, kanlı canlı olurlar. En güzel mahallebi, tatlı, püre ve çorbrlar yapılır. 

Nefasetlerine doyum yoktur. Hasan markasına dikkat Taklitlerinden sakınınız. Her nev·inin kutusu i5. büyük 40. Hasan yulaf özü 3~ - büyük 60 kuruştur. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Üacil Vakıf Han fatanbııl 

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

'fürklye lı Baaka•ı tarafından teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve nıemurlan kimilen Türklerde:n mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke4 
Udir. Ttirkiyeain her tarafında (200) il geçen acentalannuı hep•I Türktür, Tilr4 
ki:yenla en miihim mile•se•elerinla vebankalannın sigortalarıııı icra etmektedir, 

Yangıiı, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiırortalarını en iyi ıeraitle 3apar. Hasar vukpunda zararları sllr'al ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 

Dre Ae KUTIEL 
KaraklSy Topçular caddesi No. 3 S 

6076 

Türk Ticaret ve Sanayi Ban
kası Tasfiye Memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Ticaret. 
ve Sanayi Bankasının alacaklılarile ak
deylediği konkordato mucibince mukad
dema bin liraya kadar olan alacaklılara 
olbaptaki ilan mucibince tevziat icra kı
hnmıt olduğundan on bin lirayi müte
caviz alacaklıların evvelce makbuzlan 
miktarını yüzde ona ikmal edilmek üze
re 1 Teırinievvel 934 tarihli pazarteıi 

gününden itibaren her gün ıab~hları 

ıaat 10-13 e kadar alacaklılar alacakla
rını ve hüviyetlerini müıbit vesaiki ha .. 
milen taıhanda betinci katta ki.in Tas
fiye memurluğuna müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (2929) 

6498 

DOKUMACILIK MALZEMESi Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Buyuk deposu 
HiLMi NAiLi 

lstınbul 
Sirkeci 

Nur Han 21 
Telefon 
21234 

[2968) 

BÜYÜK TENZiLAT 
ı Şilte, yorgan, yastık hepsi kuştüyü 
~ yüzlerile 25 lira yastık 75 kuruş. 
:j' Bir kilo kuştüyü 75 kuruş. Kuştüyü 

kumaılarının her rengi yardır. Ucuz 1 
Bu tak•m 25 ı;rad••· fİatla Satılır • 

~ :ı ... lstanlul, Çakmakçılar Bali zade KuştllyU fabrikası Tel. 23027 ~ 
6075 

Selimlyede: Fırka Satınalma 
Komisyon un danı 

Cins ve miktarı &§ağıda yazılı 4 kalem Erzalon hizala
rında gösterilen giinlerde aleni münakasa usulile ihaleleri ya
pılacaktır. istekliler yazılı günlerde muvakkat teminatlarile 
bırlikte Selimiyede Fırka Satınalma Komisyonuna müra· 
caatları lazımdır. (5712) 

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

" 

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

11000 
19800 
23000 
11000 

Mercimek 
Pirinç 
Kuru Fasulye 
Nohut. 

6129 

.. ----• CACALOCLU: Telefon: 23630 ----... 

Kız ve 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

Liaeei 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Usesi kısımlan vardır. Orta lı:ısma ilk mektep 
mezunlan, Ticaret Lisesi k11mına orta mektep mezunları kabul edilir. 

Orta ve Lise lı:ısımlarındı resmi müfredat proğramlar•le birlikte mektebin tesis 
gayes;ne uyl(Un ayrıca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ,.e lktısat sahasında ve ~ahsl teşebbüslerde muvaffak olacak 

şekilde hazırlanır. 

U•• ti Orta kısım dllrt taksitte Hnede 30 lira 'l'O lise ere er: kısmı dört taksitte senede 40 lira 
--• Kayıt günleri: Cumartotsi, Pasartesi, Çarıamba __ ... 

6051 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Devlet Matbaasında bir yılda birikecek tahminen 65 bin 

kilo kadar en çok beş santim genişliğindeki kırpıntı kağıtları 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 29-9-934 cu
martesi günü saat 14 de Matbaada yapılacaktır. lateklilerin 
arttırma çağından önce yüzde yedi buçuk pey akçelerini vez
neye yatırmaları gerektir. Şartnameler Matbaadan alınabi-
1.ir. (5536) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bakırköyünde Kalitarya kariyesinde köy içi mevkiinde 

kain 50 ve 51 No. lu bahçeli ev ve dükkan bedeli naklen ve 
peşinen verilmek şartile 1200 lira muhammen bedel üzerin
Uf'n açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 11-10-934 
Perşembe günü aaat on iki buçukta doksan liralık pey ak-
çelerile müracaatları. (R) (5967) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Mektebin her üç kısmınatalebe kaydı 30 Eylül 934 pa
zar "ününe kadar devam edecektir. (5978) 

~ 

6372 

Çorludaki kıtaat ve müesse
sat ihtiyacı için aleni münaka
sa ile dokuz bin dört yüz sekiz 
kilo nohut alınacaktır. ihale 
~ünü 20 Birinci Teşrin 934 cu
martesi günü aaat 15 dedir. 
Evsaf ve şeraitile nümunesini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve ta1ip olanlann belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Komjsyonumuza müracaatla-
rx. (321) (6139) 

• • • 
Aleni münakasa ile satın a

lınacak beş bin kilo beyaz pey
nir için muayyen olan müna
kasa pahalı görüldüğünedn 
30-9-934 pazar günü saat 15 
olmak üzere bir hafta bırakıl
mıştır. Evsaf ve şeraitini öğ
renmek İsteyenler her gün pa
zarlığa iştirak edeceklerin bel
li gün ve saatte Çorluda Ko
misyonumuza müracaatları. 
(312) (6112) 

• • • 
Kapalı zarfla alınacak 33 bin 
kilo Makarnaya muayyen olan 
ihale gününde verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlı
ğa lmnmuştur. Pazarlık günü 
30-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. Evsaf ve şeraitile nü
munesini ~örmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa i§tirak 
edeceklerin beHi gÜn ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda
ki Komisyonumuza müracaat-
ları. (317) (6137) 

Kapalı zarfla alınacak 149 
ton Una muayyen olan ihale 
gününde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa kon
muştur. Pazarlık a-ünü 30 
Eylül 934 pazar günü saat 
15,30 dadır. Şartname ve ev
safını görnıek isteyenler her 
gÜn ve pa.zıırhğa i§tira.!.c ede
ceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda 
hl Komisyonumuza müracaat-
ları. (318) (6140) 

• • e 

Kolordu !.\/lerkez kıtalarile 
Kütahya lstil kam Taburu ve 
Eskişehir Ha~ :ı biılikleri ihti
yacı için 2600 !} kilo pirinç 
kapalı zarf usı:lile münakasa
ya konmu~tur. İhalesi 
17-10-934 tarihine rastlayan 
çarşamba ııünü saat 15 de Es
kişehirde Kolordu Satınalma 
Komsİynnuna müracaatları 
(6138) • 

••• 
lzmir Tayyare alayında in .. 

şa ed.ilecek pist ve kanalizas• 
yon kapalı zarfla yaptırılacak
tır. Şartnamesini plan ve pro• 
jelerini görmek isteyenlerin 
her gÜn münakasasına i§ti
rak edeceklerin 29-9-934 cu
martesi gÜnÜ saat 14 de tek
lif ve teminatlarile birlikte 
Ankara M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracatları. 
(194) ,(5468) 5879 

Bayramıçtaki Fırka ihtiya
cı icin 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 evsaflarmı görmek i
çin Tophanede lstanbul Le
vaznn Amirliği satınalına ko
misyonuna ve münakasalarına 
iştirak için de belli gün ve saat 
te Bayramıçta satmalma ko
miayonuna müracaatları. 

(309) (6067) 6439 
:Jt •• 

Bandırma garnizonu için 
kapalı zarfla alınacak olan 
70,000 kilo Sığır etinin mü
nakasası 29-9-934 cumartesi 
gÜnÜ saat on beşte Bursada 
Fırka Satınalma Komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
§artnameyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak için 
de vaktinden evvel teminat ve 
teklifnamelerile Fırka Satm
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (193) (5474) 

5885 "' .. 
Fırkanın Bayramıç ve Ay 

vacıktaki kıt'atmın ihtiyacı 
olan (15,000) kilo sade yağı 
kapalı zarf usuliyle 27-9-934 
perşembe günü saat 15 te iha
lesi icra edileceğinden talip
lerin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminatı muvakkateleriy 
le birlikte Fırka Satınalma ko
misyonun müracaatları. (207) 

(5544) 5940 
lf ... 

Garp Hd. Liva kıt'atının ih
tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı bulunan erzak 
20 gün müddetle kapalı mü
nakasaya çıkarılmıştır. 1O-10-
934 çarşamba giinü aaat 14 
de ihaleleri yapılacağından ta
liplerin yüzde 7 ,5 teminat ak
çeleriyle birlikte belli gün ve 
saatte gelmeleri ve şeraiti öğ
renmek isteyenlerin her gün 
Liva satmalma komisyonuna 
müracaatları. (277) (5932) 

Kilo 
270000 Un 
270000 Un 

• • • 6275 

Çorludaki kıtaat ve mües-
sesat ihtiyacı için açık müna
kasa ile 2300 kilo Zeytin da
nesi alınacaktır. Münakasa 
giinü 13-10-934 cuma~tesi 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
ni görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya i§tirak e
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorlu
daki Komisyonumuza müra
caatları. (285) (5961) 

6314 
••• 

Kıt'at ihtiyacı için (37500) 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmu§tur. i
halesi 10-10-934 çarşamba 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek iate-_,. 

--------------..... ~ .... -----· " ROTBARl' ~ 
LUKSOOSA ,, 

cROTBART - LOKSOOSA• yüksek 
tabakanın ve zevki ıelim sahiplerDmı tı• 
raı biçağıdır. «ROTBART • LOKSOO· 
SA» dan daha Ü&t'Ün trat biçağı yoktur. 
10 adedi 200 kurut iken timdi 150 ku• 
ru§& tenzil edilmiıtir. Her yerde bulabi· 
lirsiniz. 
Sabf depoau Galata, Kürkçübaıı Han 
No. 4 

EMO"S 
FAUIT SALT ... ~ .. ~ ~i===~ fıııabaz, sihhat avarızının 
menbaidir. Bunu, altıniş se
neden faz~ muvaffakiyetl 
ile bütün dünyada taııin.miş 
Eno's °Frnit Salt" müs
tahzarindan sabah ve 
alı:şanı bir bardak su denı
ıı.unda bir kahve kaşigi milt
darinda. alarak_ dcf'edlııiı. . 

,"ıFnı>•·-' i. ·ENOJ" 

-· 1 ··~d1'l ... 
allmt.U 

tanka • 

~ 

• 

Ay nl~ga~~~ ıçıSr~~!~!~ ~~ ~~.~!!a~!lta· 
k•mını ılinlemek iatf'ye11 muhterem mO.terılerımızı'I teırıflerı · 

( 2959) 

p TO~KIYE TIP ENCÜMENİ 
UMUMi KATIPLIGINDEN: 

Beıincl Milli TOrk Tıp kongresi ıabıtlan baıılmı!br. lstanbul-
l ?a bulunanların Muallim Dr. Niyasl lsmı:t Beyden dlger yerlerde- 1 
~ilerin ııbhat vekAletinc!en aldırmaları rıca olunur. [2970] --

lstanbul Vilayeti Baytar Müdürlüğünden: 

Fatih ve Eminönü kazaları aakin
lerinden At, Kısrak, Beygir 

Tay sahiplerineı • 

Arabacı, Nakliye 
Bahçıvan Esnafına~ . . . 

Nev'i yukarda yazılı tek tırnaklı hayvanlar .. 1 T e§r~~ıe-V 
vel 934 Pazartesi gününden itibaren on gün muddet ıçınde 
baytarlar tarafından kamilen muayene edilecektir ••. 

Muayene istasyonu Fatih Hayvan Hastahanesıdır. . 
Muayeneler sabah saat sekiz buçuktan başlıyacak on bır• 

de bitirilecektir. 
Muayene istasyonuna her gün asgari 300 ba§ hayvaJI 

getirlecektir. Hayvan sahiplerinin . hayv3:111armı. muayyeıı 
müddette Fatih Hayvan hastjlhanesıne getırınelerı tebliğ o• 
lunur. (6130) 

yenler İstanbul Levazım A
mirliği Satmalma komisyonu 
Reisliğine iştirak etmek iste
yenler ihale günü saatinden 
evvel teminat ve teklifleriyle 
birlikte Burnova Askeri sa
tınalına komisyonuna gelmele-
ri. (286) (5958) 

6315 
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Bin Yedi Yüz Kırk Yedi 
ton değirmi aaz Linyit kömü
rü kapalı zarf usulile ihalesi 
13 Teşrinievvel 934 cumartesi 
günü aaat 14 tedir. Şartname 
sureti musaddakasını görmek 
üzere lstanbul Levazım Amir
liği Satınalına Komisyonuna 
müracaatları ve ihale gÜnÜ 
vakti muayyeninden evvel te
minat ve teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Ankara 
Levazım Amirliği Satmalına 
Komisyonu Riyasetine ver-
meleri. (290) -· (5964) 

• e • 
• 

6311 

Garp Hd. Kumandanlığı ef-
radının bir senelik ihtiyacı o
lan ve aşağıda yazılı erzak 
25-9-934 tarihinden itibaren 
11-10-934 tarihine kadar mü
nakasaya konmu§tur. 11-10-
934 tarihine müaadif perşem-

""" 
be günü saat 14 de Sade yai: 
lar kapalı, gaz ve sabun ve saı• 
re açık münakasa ile ihale o• 
lunacağından taliplerin yiiz~e 
7 ,5 teminat akçeleriyle bellı 
gün ve saatte bulunmaları !e 
şeraiti öğrenmek isteyenlerııı 

k . \l' her gün satınalma omısY,OJJ 
na müracaatları. (289). 
,(5963) 

Kilo 
8000 
8000 
3000 
7000 

10000 

Sade yağı 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Gaz 
Sabun 

• • • 

' • 

Kirazlıda bufunan kıt'alar 
için 21,750 adet yerli Marsi!:. 
ya kiremidi 2-10-934 salı gıJ 
nü saat 15 de pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır • Taliplerin e1'' ı 
safını görmek için her gün ts:,, 
tanbulda Tophanede Le-va2!1 

Amirliği salmalma komisY0: 

nuna ~e pazarlığına iştiral< ;. 
çin de belli gi1n ve saatte Sa \l' 
ramıçta satınalma komisyoıı 
na müracaatları. (307) 

644
0 

(6069) ~ 
.......................... ----------:-:-:. 

Umumi Neşriyat ııe Yazı işleri 
Müdürü ETEM ızzET 



)5vcç Veliahtı ile refikaları 
sah günü şehrimize geliyorlar. 
M. Vekaleti bütçe darlığından 
yatı mekteplerini kapatıyor. 

FlA Tl S KURUŞTUR. 

· Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3102 CUMA 28 EYLUL 1934 

Yunanistan da fırka1ar ara 
sında uyuşmak için ıon bir 
temas daha yapıldı, fakat ge
ne bir anlaşma hasıl olmadı. 

Tel: { Müdür: 24318, Yası itleri müdürU. ı 24319. 
idare .,.. Matbaa : 24310. 

Sesimiz 
AN KARA: 26 Eyrül - Gün 

geçmiyor ki gazete v~ mecmu~am
nıızda bir feryat halınde aynı su
ale tesadüf etmiyelim: Radyomuz 
ne zaman ıslah edilecek? Filhaki
ka Matbuat Umum Müdürlüğü, va
zifeleri arasına gİrmİf bu iti ele 
almış bulunuyor, ve müsbet ka
rarlar alarak davayi bir hal sure
tine bağlamaya çalıfıyor. 

j . Belediye intiha hı 

. ~n çok kim rey alabilirse 
azalığı o kazanacaktır! 

Bizde radyo davasımn halli 
demek, istasyonlarımızı ıslah ve 
takviye ile programlarım elden 
geldiği kadar manalı ve kıymetli 
bir tarzda tanzim demektir. fa. 
kat programlar ne kadar iyi bir 
tarzda tanzim edilirse edılsın, 
ne~riyab yapacak olan istasyonlar 
bugünkü vaziyetlerinde muhafa • 
:ıa edilecek olursa; meınleketin 
içinde ve dıtında duyulmasını is· 
tediğimiz sesimiz - ne kadar a
henkli olursa olsun - ifitilemiye
cektir. Mütehassısların ifadesine 
göre, bugün istasyonlarımız anten 
üzerinde ancak üç kilovat kudre
tile çalıtmaktadır. Anadolu kıta· 
sının tabii vaziyeti, telsiz intipr 
kabiliyetine pek te müsait olma
dığından, mali kudretimize uygun 
büyükçe bir istasyon iJ1f&Sı bizim 
için ilk planda gelen bir ihtiyaç
tır. Ve bu istasyon cumhuriyet 
Tüdriyesinin kalbi olan Ankara • 
da kurulmalıdır.Meınleketin her ta, 
rafında elektrik tebekelerinin bu
lunmaması dinleme itlerini güç
leştireceği zannolunmakta ise de 
bu varit değildir, Zira bugün ge
rek Avrupada, gerekse Amerika· 
da bilhassa bu vaziyet ve ihtiyaç 
nazarı itibara alınarak kuru pil
li bataryalar ile itleyen ahizeler 
inıal edilmekte ve kullaruşların
daki sadelik dolayısile çok rağbet 
bulmaktadır. 

Radyo davasını halle çalıtır· 
ken, göz önünde bulundurulacak 
tıoktalardan biri de; halkın ucuz 
ınakineler tedarik edebilmesini te
ınindir. Bugün radyo satan ma
ğazalarda gördüğümüz makineler 
ekseri evlere airemiyecek kadar 
Pahalıdır. Bu pahalılıkta gümrük 
resminin yüksek olutu da rol oy• 
namaktadır. Resmi tenzil etmek 
Ucuzluğu temin için bir tedbirdir. 
Ve gümrüklerimizin radyo üze
rinden temin ettiği varidat, maki. 
ne sürümünün artınasile tenezzü
le uğramamıt olur. 

Diğer taraftan meınleketimi
:tin vaziyet ve ihtiyaçlarına göre 
lnıilanılacak ahize tipinin tes
bitinde nazarı itibara alınacak 
bazı mühim noktalar vardır= 

a - Ahizeler, elektrik tebeke
•i olsun olmasın, meınleketin her 
l'erinde tedariki ucuz ve kolay ol
llıalı. Kuru batarYalar ile çalıta· 
bilmeli. 

b - Bu nevi ahizeler az ma
tıevra ile kolayca ayar v~ idare 
~ilebilmelidir. Ve fiatları her 
lteseye elverifli olmalıdır, 

Radyonun itletmesini üzerine 
11.lınıt tirket devletin müzahereti. 
le faaliyet tarzına yeni bir isti
kamet vermelidir. Şirketin vari
dat membalarından başlıcasmı 
teşkil eden abone bedellerinin 
llıuntazaman tahsili için kanuni 
tııüeyyideler temin edilmelidir. 
P.temlekette bugün on beş binden 
fazla radyo ahizesi olduğu iddia 
olunmakta ise de kaçından abone 
bedeli tahsil edilebildiğini öğren
lllemek hayırlıdır. Tahsilat itini 
Ciddi bir tekle bağlamak, ve bu 
hedeli taksitle tahsil usulünü ika· 
ille etmek doğru bir hareket olur. 

Mecdi SADRETTIN 

• 
lsveç veliahti 
Salıya geliyor --Misafirler o akıam An-

karaya gidecekler 
lsveç veliahti Güstav Adolf Haz· 

t~tleri il':. r~fi~aaı v~ refak~tl.~rinde· 
~ zevat onumuzdekı salı gunu husu .. 
•i Yatları ile Selanikten ıehrimize 
teleceklerdir. 

Veliaht hazretleri lstanbul liına· 
""'da hükümetimiz namına Hariciye 
t"~aleti memurları ve lıtanbul va • 

1••ı tarafından resmen ıelB.mlanacak· 
~ ~ -
1 Misafirler o gün Öğle yemeğini 
•lanbuldaki sefarelhanede yiyecek 
~e akıam huswi trenle Ankaraya gi. 

eceklerdir. 
Veliaht hazretleri için Riyaoeti 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Diin konferansta söz ıöyleyen murahhas lar 

~onf eransta murahhaslar dün işsizliğe 
karşı alınacak tedbirleri konuştular 

-

Bir Fransız muralılıası müessif bir kaza geçirdi 

Dünkü toplantıda Türk gurupu da fikrini izah etti ve 
neticede karar sureti tadilatla kabul edildi 

Beynelmilel pariamentolar konferansı 
dün de toplandı, oabah ve öğleden oon· 
ra olmak üzere iki cebe yaptı. 

Reiı Haıan bey aaat 10,30 da ıabah cel 
aeıini açtı. Ruznamede içtimai mesele· 
Jer var<lı. içtimai meseleler namı altında 
amelenin it saatlerinin tayini ve ipizlik 
meselesi müzaken edilecekti. 
, Cefse açılınca içtimai iktiaadi ve mali 
meıe]eleri müzakere eden komiıyon na· 
mına mazbata muharriri Lehiıtan murah· 
hası M. Jan Deleski kürsüye gelerek ko· 
misyonun bu bususta hazırlamıı olduğu 
rapor ve karar suretini okudu. M. Deles
ki raporunda iısizliğin aebeplerini fÖyle 
izah ediyordu: 

1 - Hayatın uzamasile çalıtma piya· 
..,sına günden ırüne fazla amele arzedil· 
ınit olmaaı. 

2 - Kadınların çalıttmlma11, 
3 - Fenni terakkiyat sayesinde insan 

yerine makinelerin kullanılması, 
4 - Cihanda istihlak kabiliyetinin a· 

;ıalması, 
5 - Milletler arasında e§yll ve senna-

7• ye iıa~an ınübadel ... ainin kald.ırmn.·ı,. 
6 - Müfrit devletçilik ıiya ı eti. 
7 - Kambiyo sahasında mevcut anar

ti • 
M. Deleski, itsizlik mesele•i etrafında 

beynelmilel meoa.i büro.unda cereyan e
den müzakereleri anlatarak: 

Muralıhaalar tezlerini müdafaa ederlerken 

- Şimdi iısizlik azalıyor, fakat harp 
esnaunda doğum azdı. Bu ıebeple vazi

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Gazi Hz. ve Afganistan da el birliği ile 
D!!K!~~:.:,:.ı_' Riya- Milletler cemiyetine alındı 
seticumhur umumi katipliifin· 
den gönderilmiftir : 

Dil bayramımızdan ötürü tiirk 
dili araıtırma kurumu genelö
zeğinclen, ulusal kurumlann&an, 
türlü, orunlardan bir 'ok ku· 
tunbitikler aldım. Göaterilen 
güzel duygulardan kıvan' Juy
dum. Ben de kamuyu kutlula-
nm. Gazi M. Kemal 

Kanser mikrobu 
Bulundu mu? 

Alman aihhat idaresi kat'i 
bir şey olmadığını söylfiyor 

Sıhhiye Vekaleti de hir tebliğ 
neşretti, Refik Bey 
lıtanbula geldi 

Sihbiye Vekili Refik Bey, dün Anka
radan ıehrimize gelmittir. Refik Bey 
Haydarpa14 i•tasyonunda vali ve beledi· 
ye reisi Muhittin, Vali muavini Ali Riza, 
Slhhiye müdürü Ali Riza beyler tarafın· 
d~ kar,ılannuıtır. Sihhiye vekili ıehri. 
mızde hır kaç gün kalacaktır. 

Sıhhiye veka1etinin tebliği 
ANKARA, 27. A.A. - S1hhiye ve· 

kiletinden tebliğ e
dilmittir • 

Son zamanlarda Al· 
manya'da ihtiıaıının 
kimya olduiu sonra
dan öğrenilen Dr. 
Brehmer isminde bir 
zatın kanser mikro· 
bunu ketfettiği hak. 
kında bir takım neş
riyat yapılmı§tır. Bu 
mesele hakkında Al
manya İmparaiorlul,. 
11hhat idaresi reiılı-· 
ğinin gazetelerde yap Refik Bey 
tığı resmi tebliğin bir suretini a§ağıda 
aynen neırediyoruz : 

" Tıp dünyaH iımindeki tıbbi mec
. (Devamı 5 inci sahifede) 

Dost milletin cemiyete girmesine 
bilhassa Türkiye 

ile Sovyet Rusya önayak olmuştur 
CENEVRE, 27. A.A •• 

Havas ajansı bildiriyor: 
Afııaniıtan müttefikan 

Milletler Cemiyetine ka. 
bul edilmittir. 

CENEVRE, 27. A.A.
Anadolu Ajanaırun husu-
si muhabiri bildiriyor : 
Afganistarun Milletler 

Cemiyetine kabulü hak· 
!andaki müracaatı dün 
asamble tarafından tet
kik edildikten ıonra ıiya· 
si komisyona havale edil· 
miştir. 

B•Jnun iizerine T ev .. 
fi.k Rüttü llcyin riyaaeti 
altında toplanan komis
yon Afganistanın vazi. 
yetini tetkik ederek Mil· 
Jetle" C•miyetine girmek Afganistanın Cemiyete girmesine önayak olan iki 
için lazım gelen ıeraiti Hariciye Nazın Tevfik Rüştü B. ve M. Litvinof 
haiz olduğu görülmüt ve kabülünün a· fından sulhun tarainini temin için yapı· 
sambeleye tavsiye edilmesine karar ve- lan bütün tekliflere cevap vermiştir. 
rilmiıtir. M. Litvinof, Milletler Cemiyetinin 

Afganistanın Cemiyete girmesinde deruhte ettiği mesuliyetin icabını bata· 
Türkiye önayak olduğundan Hariciye ı·abileceğine katiyen kani olduğunu ıöy-
Vekilimiz Tevfik Rüıtü Bey mazbata miştir. 
muharri intihap edilmiştir. Afgani•tan ------o·-----
Milletler Cemiyeti murahhası Londra M •• • f b• k 
ıefiridir. Asamblenin içtimaında Af. UCSSI lr aza 
ganiıtanın cemiyet izası sıfatiy]e yer a). 
maıı muhtemeldir. 

M. Litvinolun sözleri 
MOSKOVA, 27. A.A. - Afganista· 

nın Milletler Cemiyetine liabulü meıele
•i hakkında altıncı komisyonda söz alan 
M. Litvinof Sovyet Ru•yanın Mifietler 
Cemiyetine girmesini müteakip Afganİı· 
tanın bu müesseseye girmek. arzusunu 
izhar etmit olmaarndan dolayı bahtiyar 
olduğunu beyan etmiştir. 

Mümaileyh demiştir ki : 
- Afganistan, Rusya ile ilk normal 

münasebetler tesiı etmiş olan devletler
den biridir. Afganistan Sovyetler t~ra-

Yıldız yolundaki bir oto
mobil çarpışması netice• 

sinde Franaız 
murahhası yaralandı 
Dün Yıldız sarayı yolunda müeı· 

sif bir kaza olmuştur. 
Parlamentolar konferansında 

Fransız grupuna mensup azadan ve 
Fransız mebuılarından MOıyö Ham· 
)in otomobil ile konferan•a giderken 

( Dcrnını 2 inci sahifede) 

Pazar günü sandık kaldırma alayı ya
pılıyor - Dün propaganda afişleri asıldı 

Belediye intihabatı 

hazırlıkları bitmek Ü· 

zeredir. intihabata bir 
tetrinievvelde batlana • 
cağı için, kazalarda 

intihap encümenleri a· 
ralarında taksimi ve· 
zaif yaparak, intihap 

günlerinde me§gul o

lunacak itleri tesbit et• 
mitlerdir. 

Mülhak kazalara 
ait meclis aza nam ... 
zetleri listesinin yaı·ın 

Eminönü l<a:uuından üç narru;et: Dr. Ali Rı;ı;a, 

Nafiz, Feridun Beyler 

ilan edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
neıredilecek listede ( ı4) iaim var• 
dır. Bu (ı4) isimden (7) ıi aıli, (7) 
.; yedek azadır. 1 

dek azanın ne ıuretle ayrılacağı hakkın· 
da fU izahatı vermittir: 

" - htanbul Umumi meclisine aza 
seçimi iıinde aad ve yedek azanın Fır
ka tetkili.tınca evvelce tayin ve teıbit intihap yaklaftığı için, tokaklara 

türlü türlü propaganda afitleri aııl· 
DU§tır. 

Kiın kazınırsa aza o ılıcak 
C. H. F. lotanbul Vilayet idare heye

ti reiıi Antalya meb'usu Doktor Ce· 
mal Bey dün bir muharririmize Bele
diye intihabatı ve intihapta asli ve ye• 

Dün lstanbul cadclelerine 

Görüşler 

olunduğu tarzında bazı ıayialar döndü· 
ğünü haber almaktayım. 

Otedenberi fınat düıtükçe söylediğim 
veçhile aaıl ve yedek aza doğrudan doğ· 
ruya muhterem halkımızın sandık ba
tında kullandığı reylerinin muha11ala• 
11 olarak belli olacaktır. Cumhuriyel 

{Devamı 6 ıncı sahifede) 

asılan pı opagancla leuhalarınclan 

Yerli mallar pazarından dilekler 
Sultanhamamındaki Yerli mal • 

lar pazarından girince sağa dönü· 
nüz. Kasanın yanında iki keçeli 
flk camlıklar vardır. içleri ,ok İn· 
ce ve anlayı,lı bir zevkle gümüş ve 
altın iflerile süslenmişlerdir. Hele 
kadın süsleri için yapılan gümüs İş· 
Zerine bakmakla doyulamıyor. Bu 
camlık/ardaki yerli ve sanatlı işle· 
rin çoğu armağanlık şeylerdir. Kü
pe, bilezik, allık hokkası, gerdan· 
lık, kalemsapı, surata sürdükleri 
yağlı düzgün kılıfları lalan ~'i ... 
Tezgahçı hanım kızı, birçok şey 

,ıkartarak yorduktan sonra bir ka
fes gerclanlık beğenebildim. Beğene 
bildim, çünkü hepsi de ayrı ayrı o 
kadar güzel •eylerdi ki insana se
çim zorluğu veriyor. Şunu mu, bu
nu mu, ··•ekini mi? insan şaşırıyor. 

Bereket versin tezgahçı Hanım
kız vazifesinde epeyce pişkin, sinir

lenmeden habire çıkardı, habire dert 
anlattı. Eski devirlerde de bazı 

AkaGONDOZ 
böyle yerli mal: dükkanları açılırdı 
ela müşteri ih.inci ,eşidi görmek İs· 
tecli mi, tezgahçı sırtını ,eviriverİr· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

CASUS 
~----------------HAYATIM 

Marthe Richard 
--·--

F ransaya yaptığı hizmetler
den dolayi Lejiyon Donör ni
fanını alan bu kadın yakında 
Milliyet'te hayatını anlatmaya 
ba,lıyacaktır. -·-

KAN - :AŞK - iHTiRAS 
VATAN MACERA HiKAYESi . -. 

Sovyetler Birliği hükumeti nezdine ikinci ilefa büyük elçi olarak 
gönclerilen Vasıl Bey Kremlin sarayında merkez icra komitesi reisi 
M. Teharviakov'a itimatnamesini vercliğini yazmıftık. Yukarıki resim 
bu münasebetle alınmıştır. Sağdan sola doğru merkez icra komitesi 
katibi A. S. Y enoukidze, Vasıl Bey, Hariciye komiserliği başmuavini 
N. V. Krestinski, merkez icra komitesi reisi A. G. Teherviakov • 


