
)5vcç Veliahtı ile refikaları 
sah günü şehrimize geliyorlar. 
M. Vekaleti bütçe darlığından 
yatı mekteplerini kapatıyor. 
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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 • 
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ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakin mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

İslam köylerini yakan Bulgarlar
dan ümidi kesmek lazım geliyor 

Cemiyetimizin Ermenilerle itti
hadı ne kadar fiikrana tayan ise bu 
ittihadın Rumlara, Bulgarlara ve 
Ulahla.a da tetmili lüzumu o kadar 
işikardır1 diyorsunuz. Maattees .. üf 
emelimiz, hiç olmazsa timdilik, 
sırf bir hayalden ibaret kalacaktır. 
Bulgarların "V eçerna Goşta,, gaze. 
tesi ve daha sair Bulgar gazeteleri 
25 kanunuevvel tarihli nüshaların
da "Bulgarlar böyle bir ittihada 
ne muvafakat, ne de iftirak edebi
li•ler., diye yazılıdır. O halde, Er
ır.enilerin Drotak komitesi Bulgar
ların ittihattan uzak kalmıyacak
larını temin ettiği halde, idam köy
lerini birer birer yakmakta olan 
Bulgarlardan ümidimizin kesilme
si lazmı~eliyor. 

Rumların ve Bulgarların birer 
hükümet olduğu ve Rum, Bulgar 
komitele:'İnin o hükümetlerin ha
riciye nezaretleri tarafından idare 
edildikleri sizce de mechül olmata 
gt:rektir. Bu komiteler Osmanlı dev 
lı;.tinin menfaatleriili dütünmek 
~oyle dursun, kendi milletlerinin 
menfaatledni çiğnemeyi göze aldı. 
'acak kadar o hariciye nezaretleri
ııin tesir ve nüfuzu altında bulu
ııuyo.Jar. Onların arada sırada Is
lamlara hitaben de beyennameler 
";tretmeleri fslamları aldabnak i
çındir. Yoksa esas maksatlarr ev
vela istiklallerini kazanmak ve on. 
~an sonra kazandıklarını Bulga
r~stana veya Yunanistana ilhak et
lırmektir. 

Doktor Bahattin Şakir Bey Paris
te Madt'leine civarında bir evde 0 _ 

!u.rnıuftu. Bulga:-ı komitelerinin re
ısı Sarafof Parise geldiği zaman 
0 da ~Y_ni evde ikamet etmif, tezke
releı:ını .o~ada yazmış, Makedonya 
c~mıyetının mührünü hane sahibi
m~ yardimile beraber tanzim et
"'.1•· Mühür bir kürei musattahaya 
hır aralan penr .. ıi atddınnı .. t . B ~ ·- gMe-
rıyor. unun mani11 fudur: An-
lan pe.?ç«:si Bulga.~an temsil edi
yor, küreı musattaha ise du''ny . h anrn 
payıta ~ı olmağa layık lıtanbulu i-
fade edıyor. Gayei hayali ftsanbu
lu almak olan bir komı'te b' . 1 · 'h ızım e ıttı at edebilir mi? 

.Maa.mafih rukardaki ifade) · 
m d b' · en-ız en ızım Bulgarlardan b'· b'' tü .. 'd' . . us u-

n umı ımızı kestiğimiz ve na·· 't old · umı 
d ug~muz manası çıkarılmamalı-
1~ Bız gene elden geleni esir ge 

nııye~eğiz. Diğer taraftan d h .,: 
~eyetı merkeziye Bulgarlarla :o~ı ·k:t uğ ·lafmayr, çete teskilatr
nı ~ . a etmeyi, Makedonya' komi
t~ının esas letkilatını her sureti,. 
m~hledecek tarzda gizli faali.yet~ 
te ı.: unmayı biran bile nazarı dik
kııtteıı ayırma~sa belkı' BuJ 1 1 · 'h ~ gar ara 
ıtt.ı alt etmemizi bu suretle tesri et
mış o ur. 

f e~a A.tina hariciye nezareti ta
ra ı~ ~.n ı~a::e edilen Rumların 
dahı husnu nıyetlerinden emin ol-
::;;ak. ve ~er türlü ihtiyatı ele al
' mumku~se Yunanistan ile alı1-
~larınrn k;sılmesine çalıfmak bil-

assa tavsıye ve rica ol Ga 
mevauk bir membadan u~~_:_ yet 
za b I "ll'Dlet Rı. eye yazı an bir mektupta d . 
lıyordu ki: enı-

"K 

fevkalfıde fedakarlık ihtiyar edil
medikçe onlara bir fey dercettirile
miyor. Yalnız dercedilmek üzere 
gazetelere gü- derilecek mektup
lara imza e..ıerken mektupların 
Terakki ve ittihat cemiyeti tarafın· 
dan yollandığı dikkatle kaydedil
melidir. Yalnız "Osmanlı denildik
çe Prens Sabahattin Bey fııkası 
zannediliyor.,, 

Bu yazılardan anlaşılacağı vec
hile kongre toplandıktan ve icraa
ta dair güzel kararlar verdikten 
sonra muhtelif anasırın teşkil et
tiği fırkalar arasın'.!a bir ittihat de
ğil,tabiatında ittihadın ismi,eseri bi 
le yoktu. Her ne kadar kongre ic
raat hakkında ittihat etmeğe karar 
vermi~se de, gayet büyük fedakar
lıklar, samimiyete müstenit sıkı bir 
rabıta bulunınasınr emreden bu ic
raat, esas meselelerde hakiki bir 
tesanüt olmadan nasıl mevkii tat
bika konulabilirdi? Abdülba.midin 
mü,terek dü,man olması bu icraat 
tesanüdünü temine kafi değildi. 
Çünkü fÖyle bakılacak olursa kon
gııeye iştirak eden fırkalar ve grup
lar, Abdi.ılhamide karfr olduğu ka
dar biribirlcriııe karfı belki ayni 
derecede dür.nandırlar. Terakki ve 
ittihat cemiyeti Türk olmak ve 
T:irk vatanına fartı muhabbetle 
bağlı bulunmak itibarile Türk ol
mayan ve Türkiyeden ayrılmak is
te} t:n gayri müslim gııuplara düf
mandı. Ayni zamanda gayri müa
lim lefekküllerin tarafını iltizam 
eden Sabahattin Bey fırkasını da 
hiç sevmiyordu. Diğer taraftan Sa
~ahattin Bey fırkasile gayri müs
lim gruplar da Terakki ve ittihat 
cemiyetini, Osmanlı devletinin ta
mamiyeti mülkiyeıini her feyden 
evvel ileriy .. sürdüğünden dolayı, 
hakikati halde hiç istemiy:ırlardı. 
Bu vazi}'"'l kar~ıaında kongrenin 
vermiş olduğu bir fayda varsa o da 
AbdüHıamidi biraz daha fazla en
diie}·e dütürmeıi, biraz daha kor
kutması olabilirdi. 

Prens sabahattin Bey takip etti
ği polit.i~anın doğruluğunu iıpat 
etmek ıçın gerek neşriyatı, gerek
se beyanatı vaııtasile şu fikirleri 
tamim etnıeğe çalıfıyordu: 

"Elim ve medit senelerin tet
kikatı ve tah!ilatı neticesinde edin
diğimiz kanaatlerin tashihine çalı
fırken, bunların "Şurayı Ümmet,. 
!erin dilsiz ittihamlart'te kar,ılaş
tığını görünce hilafgiran muhitin
de biri ekseriyet, diğeri ekalliyet 
olmak üzere iki muhalif cereyan 
önünde bulunduğumuzu gördük. 

Fakat maruz kaldrğmıız en çir
ki~ iftiraları bile, Yıldrz cinayet
lerı karfrsında görmemeğe, bil • 
memeğe cebri nefsettik. Daha Er
zurum ve civar isyanlarının zu
huru anında Paris "ittihat ve Te
rakki,, Cemiyetinin aleyhimizde 
dahile gönderdiği gizli mektup • 
fardan tikayet edenlere ve bu (if. 
tiraJar, Avrupada Türk münevver
leri arasında ittihat olamıyacağını 
iıbat ediyor) iddiasında bulunan 
muhabirlere kartı demiştik ki: 

-Bitmedi-
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HARİCİ HABERLER -
M. Litvinof'un 
Bir mektubu 
Silahsızlanma işlerinin he
men müzakeresini istiyor 

CENEVRE, 27. A.A. - M. Litvinof, 
umumi heyet reisine bir mektup gönde
rip, ıilihlan bırakn'ıa meselesinin müia
kereıine batlaınak" ~~İn vaktin dar oldu
ğunu beyan ve mamafih silahları bırak
ma konferanıı reisi tarafından hazır· 
lanan raporun aham cemiyeti mecli· 
ıine tenli edilerek, takip olunacak bat
tı hareketin oradan istilam olunmasını 
temenni etmiıtir. 

Mançuri topraklarına inen 
Rus tayyaresi 

MOSKOVA, 27. A.A. - 26 Eylül ta
rihinde gecenin saat ikisinde Daouria 

· iıtasyonu mıntakaıında gece ekıerıizle .. 
ri yapan bir Sovyet tayaresi · yolunu 
taşınnış, hududu geçmiı ve Mançurya 
istasyonu yakininde Mançuri arazisine 
karaya inmek mecburiyetinde kalrıştır. 

Hariciye komiserliği tarafındaıı veri· 
len talimata tevfikan Sovyet konsolosu 
gerek yollarını t•tmnıt olan pilotların 
ve ~ rek tayarenin Rusyaya dönmeleri 
için Mançuri hükUmeti memurları nez
dinde teıebbüüsata giriımiıtir. 

85 yaşında bir Rus bilgini 
MOSKOVA, 27. A.A. - Sovyet ale

mi, bütün dünyada ıöhret kazanmıt 
olan mümtaz Rus dil alimlerinden ve a· 
kademi azaaından Pavlofun 85 inci yıl
dönümünü teıit etmektedir. 

6:J senelik faaliyeti esnasında mümai· 
leyh bir çok kitaplar yazftll§ ve eserleri
nin ekıeriıi ilme yeni bir istikamet ver· 
mittir. Halihazırda M. Pavlof üç büyük 
laboratuvarın mesaisini idare ebnektedir. 
Ve bunlarda elli mesai arkadaıı vardır. 

Fransız Frangı 
düşürülmiyecek 

PARIS, 27. A.A. - Mebusan mecliııi 
maliye -enci!meni huzurunda izahat ve. 
ren, M. Jermen Marten, Franaız frangı
nm kıymetten düıürülmesi Öusuıunda 
hükumetin nok!:ai nazanna dair çok va
zih beyanatta bulunmuıtur. 

Maliye nazın, frangm istikrarı aley
hinde bulunan bazı mahafili tiddetle 
tenkit ve takbih etmittir. 

Mümaileyh, milli paranın kıymetten 
düıürülmesinin mali teknik noktai naza
nndan budalalık oldupnu ve hiilrume
tin buna ıiddetle karıı koyacağını te. 
yit eylemiıtir. 

Dünyanın en büyük 
yolcu vapuru 

GLASKOV, 'J:l. A. A. - Dünyanın 
en büyük yolcu vapuru dün Lyde de, 
lngiltere kraliçesinin l>Üzurile suya indi· 
rilmittir. 

Kraliçe, gemiye 'Kraliçe Mary admı 
venniıtir. 

Amerikalılar harp zengin
lerini sıkışhracaklar 

VAŞiNGTON, 27. A.A. - Silab ti
caretini tahkik heyeti reiıi, ayar.dan nay 
harp zamanında elde edilen bütün ka
zançlann musadereıi hakkında bir 
kanun layihasının hazırlandığını haber 
vennitlir. 

Bu kanun hükmünün makabline tü
mülü olacak ve harbin ilanı tarihinden 
itibaren mcri bulunacaktır .• M. Nay'ın 
verdiği ~..:ahata göre, bu kanun mucibin. 
ce, 10.000 dolardan fazla senel.k irat 
veya kazançlardan yüzde 98 niıbetinde 
vergi alınacak ve bu miktardan aıai'ı ka
zançlar için de timdiki kazanç vergisi
nin iki katı tarhedilece!<tir. 

ltalyanın Çin elçiliğl 
ROMA, 27. A.A. - (Stefani ._;an.m

dan) : Salabiyettar mabafilden haber a· 
hndığına göre, ltalya hükiimeti Çindeki 
orta elçiliğini, yakında, büyük elçilik 
derecesine çıkarmağa karar vermiıtir. 

Küçük 
Lindbergin katili 
Cinayetle ittihamına ka

rar verilmek üzredir 
NEVYORK, 27. A.A. - Bronks mın· 

takaaının büyük jüri heyeti, Lindbcrg'i 
gizli bir celsede dinledikten sonra 
Hauptınan'ı para çekme suçuyle ittihanı 
etmeğe karar vennittir. Linderbg ile 
Hauptman karıılaıtırılmaınıılardır. 

Hauptrnan Lindberg'in çocuğunun ka· 
c;ırılmaaına iıtirakini inkarda devam et
mekte ve hayat kartılığı olarak alınıp 
evinde bulunan pa..anın timdi ölmüş o· 
lan Fit tanfından kendiıine verildiğini 
iararla söylemektedir. 

Bugün zabıta memurları Hauptman'r 
garajında döıeme tahta11nm altında ye
niden bir miktar para ve dolu bir al
man tabanc:aaı hulmutlardır. Nevjeraey 
adliyeıinin Hauptman'ı ileride cinayetle 
ittiham edeceği anfaıılmaktadır. 

NEVYORK, 27. A.A. - Lindbcrg'in 
çocuğunun kaçınlmasile meşgul olan za
bıta, Kolombus vapurunu kaçırıp ta,' 
bilahare ona yetiımek i~in bir römorkör 
kiralayan çok paralı bir adamı aramak
tadır. Yakında, yeniden bazı kimselerin 
tevkifi bekleniyor. 

Viyanaya giden zabitleri
miz Sof yadan geçerken 

SOFY A, 27 (Milliyet? - Viya na
da yapılacak olan beynelmilel at ko
ıularma iıtiri.k etmek üzere Sofya -
dan geçen 7 Türk zabiti, istasyonda 
20 Bulgar ıüvari zabiti tarafından 
karıılanmıı, ve trenin iki saat kıt.! -
nıasından iıtifade edilerek ''Bulgar
ya., lokantaamda kendilerine kahve
altı ikra.m edilmiştir. 

Bu iki sa11.t zarfında Türk ve Bul
gar zabitlerinin saınimi bir dostluk 
hava11 içinde konuf!Jla(an pek İyi bir 
;ntiba haaıl etmiıtir. 

M. Barthou'nun bir sözü 
BELGRAT, 27 (Milliyet) - Bel

gratta çıkan ''Pravda,, gazetesi, Ce· 
ne\•e muhabirinin Fl'3nsa hariciye na
zırı M. Barthou ile yaptığı mülakatı 
neşre~:nektedir. 

M. Barthou Prıt.vda muhabirine 
Romaya gittiği va.kıit Y ugoalavya ile 
ltalya araamdaki pürüzlü meaelele -
rin halli için tav&11utt11. bulunacağı • 
nı aöylemiıtir. 

Yunan muhalifleri hüku
metle uyuşamıyorlar 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dün 

de bütün ııün iki zümre arasındıt. bir 
&nlaıma yolu bulmak için gÖrÜ§me -
ler yapıldı. 

En büyÜk müfküli.t intihap ıis -
teminin teabiti meseleainden çıkıyor. 
Görüf'Jlelere nazaran, Mö&yÖ Çalda
ris yeni intihap kanununu terketme• 
ğe razı oluyoraa da, intib&p sistemi
nin tayinini yeni cuımb.urreiainin ilı.ti
habından sonraya bırakılmaaını iate
yor. 

Diğer taraf!& muhalefet fırkala -
n mutabık kalınan meıelelerdc t<!mi
nat istemektedirler. Bu giditle mü -
zakerelerin bir neticeye varamıya • 
cağı anfa1ılmakt11.dır. 

Bren elçiliğ·imizde 
bir suvare 

CENEVRE, 27 (A.A.) - Türki -
yenin konseye intihabı müna.sebetilo 
Bern elçisi Cemal Hüanü Bey gayet 
parlak bir •Üvare vermittir. 

Süvarede Tevfik Rüttü Bey ve 
Türk heyeti murahhasası ve burada 
bulunan muhtelif devletler hariciye 
nazırlan ve murahhasları ve refika • 

- - .... il • • 
ktisat Vekilinin tetkikleri 

•••••••• 
Celal 8. İzmirden Isparta ve Antalyaya 

gidiyor. Uşak şeker fabrikası 
IZMIR, 27 (Milliyet) - lktiıat V.kiti 

Ce'al bey hugü.1 U a'ıtan t hrin ize ı el· 
eli Vck:ı B>y icta~. onda val ıoata,, fı ka 
r.iıi, be·ed.)e re:si tac rler ve g.ı;e:eci· 
(,. tar.f ndın kar ,ılamn:ıtır. C' ô.I bey 
gazttec'.lere: 

- Seyahat proğramon zı 0 1:udl nuz.. 
lzınir gazetecilerine söyliyecek başka bir 
~ey yo'ctLr. Cuırarteıi gÜnÜ lrpart , Ke
çibur:u ve Ar..ta yaya gid~:::e~im. deC:i. 

V dcil Bey coğruCl miı ıf:r k lacı ğı 
Oaman zade H•md. ley n evlne gibnit· 
tir. 
UŞAK, 27 (M lliyct) - t:ıa' taki ıe

ktt fabr kası ile Uıaı aki iktisadi v zi
ytti te kik eden İ.\isat vek'li Celal ley 
bugün lzmire gitmiştir. Vekil beyin şe
ker fıb:. kasınd, y pi ğı te ' kiklıri l r eti· 
cesi {Un·ardrr: 

Pancc r ekm m ldan, ekici! r:n a · edi, 
ekicilerin vaziyet · 'e borcu, tecrü'b-e ur-
1'.l n, h• arat ve h •tal.k ar:a n üc:cele 
tekli, köylü:.Ü> mü:aJele)e giıl!cc'iği 

alaka, ta~a ba'~mıı i~le~·, k"my~vi gübre
ye ka~ıı köyliinün temıyülü, ç'J. ile.e 
fabrikanın yarc!mıı, el e bulunan n tice· 
ter, te::riibe tarlaht:T.da köy:ü çoculdan· 
nııı ziraat ı:.sulJerin: ölrenntlet"• ve ta• 
m"mi ... 

Ve:OI bey lltakt• es: af v> t ci,lerin ;l 
leıile de al:.kadar olmuılar, t v iyelcTd 
bu'unın•flar:ı-. Celal bey yeniden geni! 
lett rilmiı olın Yılan:lar mersucat f.ıb
Tikas nı da z'yaret etm'ı'erd'r. 

lktiuıt Vekili Aydında bekleniyor 
Yeni ·tevkifler 

AYDIN, (MiUiyet) - Il<tıaat Vekili· 
miz Celal Beyefendi beraberinde iktisat 
vekfileti maden mütehasıııı Avusturya· 
nın Leoben şehrinde kain yüksek maden 
mektebi profösörlerinden Herrn Bartelın 
Cranigg olduğu halde bu aym ıonların
da Aydına gelerek Koçarlmın Sol>uca l<Öo 
yundeki madenlerde tetkikat yapacak ve 
buradan lapartaya gideceklerdir. 

Yugoslavya Kralı·Sofyada 
BELGRAT, 27. A.A. - Kral Aleksandr ile Kraliçe Mari bugütt 

saat 11 ,56 da Bulgar Kral ve Kraliçesini ziyar-et etmek üzre, Sol yaya 
hareket etmişlerdir. 

Maiyetlerinde, Yugı,slavya Hariciye nazırı M. Y evtiç de bulun
maktadır. 

Maliye Vekili bugün geliyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye vekili Fuat Bey bu akfam 

lstanbula hareket etmiştir. Fı•-:ıt Bey lstanbu!da bir gün kalacak ya· 
rın akşamki trenle Ankaraya dönecektir. 

Ankaranın geni otobüsleri 
ANKARA, 27 (Telefonla) -- Ankara belediyesi tarafından fehir 

münakalatını temin etmek üzere Rusyaya sipariş edilen otobüslerin 
yapıldığına dair belediyeye malumat gelmiştir. Otobüsler tefrinievve -
lin on beşinde Ankaraya gelmiş bulunacaktır. 

Yükselecek hakimlerin listesi 
AN KARA, 27 (T elelonla) - Eski hakimler kanununa göre terli 

edectk hakim ve müddeiumumi ve icra reislerini seçecek adliye tetkik 
encümeni tetkikatını bitirmiştir. 

Encümen listesini hazırlamaktadır. Pazar günü liste vekalet ma· 
kamına verilecektir. 

ônümüzdeki ha/tanın sonlarına doğru yeni Tlakünler kanununa 
göre hakim sınıfına mensup olanların neülerini tetkfk ederek tasfiye 
yapacak olan tetkik encümeni toplanacaktır. 

Muammer Bey 
ANKARA, 27 (Telefonla) lı ban

kaaı umum müdür vekili Muammer 
Bey Mısıra gitmek Üzere bu akıa.m 

lıtanbul11. hareket etmittir. 

Rizede dereler taştı 
RiZE, 27. A. A. - Dün ak~ baı

lıyan yağmur sağnak halinde devam et· 

mektedir. Dereler taııruıtır. 

Nüfus umum müdürü 
Karsta 

• KARS, 27. A.A.- Dahiliye vekaleti 
nüfuı umum müdürü Ali Galip Bey dün 
ıehrimize gelmiı ve bugün mebui;;;;-uz 
Omer Bey ve valimiz ile birlikte tetki
katta bulunmak üzre kayalar...-g;:'miş· 
tir. 

Yakalanan kaçakçılar 

•• 
Uç mütehassıs 
Getiriliyor 
lktısat Vekaleti içticaret U 
müdürü dün lsviçreye gittl 

l\tiaat tetkila~mıız iç'n üç ecne'>i ınii
te~anıs getirtümeıi teka:r.r et niıtir
Trakya mın:akatmda tetkikat )apa' he
yetle beraher şehrimize döne:t lkti:at V• 
kileti iç ticaret umum müdürü lunail 
Hakkı bey, bu m:itelıuıuları temin el• 

mek üzere dün akıamki ekspreıle lsviç
roye hareAlet ebnlttir • 

lan, Milletler Cemiyeti erki.nı ıube ANKARA, 27. /\~. - 20.9.934 tari
müdürleri, mesai büroau erkim, bey- hine kadar sekizi müıademeli olmak Ü· 
nelmilel matbuat mümessilleri ve Ce- zere 31 kaçakçı vakaaı o\muıtur. Bu va
nevre şehrinin resmi erki.nı ve tanın- kalarda dört ölü, üç yaralı, elli kaçak
mış aileleri ıüvarede hazır buluıı.mut-
ıard çı ve 83 ı kilo gümrük kaçağı, 234 kilo 

IHllail Hakkı Beyin ıeyyahati on beJ 
gün kadar sÜl'ecek, bu müddet zarfında 
muhtelif iktisatçılarla temaata bulunacal< 
tır. Getirtilecek üç mütehanısa iktisat 
vekB.letinde muhtelif ıubeler üurin<le 
vazifele rverileoek ve ihtİ4aılanndan i•· 
tifade olunacaktır. 

Aldığımız maliımata göre; bu müteba• 
aulaNlan ikisi, tarunmıt Ahnan proleaOr 
!erindendir. Mütebasaıslar memlııkeıtİ• 
mizde bir sene kadar kalacaklardır. 

ır. 'nhi ka - b' ·ı,ı. 56 . Doatane bir hav11. içinde ıreçen bu ı sar çagı, ır il ~ mennı, 
&ÜvaN>de samimi mükalemeler olmuı- 27.727 defter siğara kağıdı ile 90 çuval 
tur. ' tuz ve 3ı kaçakçı hayvanı yakalanmııtır. 

Dünkü hava 
. onl'.~e~e hasıl olan ittihat ü-

2erıne hurrıyetperverane har k 
mani olmak icin "Yuna e ~t.e 
'h d · 0 umunıı ıt tı a ı,. tarafından OsnıanJı ın 1 -ketlerindeki Rumla- ,.- 1• em e

t j' ·- olZ 1 surette 
a ı~at verilmiftir. Bu .gizli talima-

,------------------------·------------) l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
rsT ANBUL, 27. A.A. - Sıfır dei'e

cei hararete ve deniz seviyeıine indiril
mit barometro bu sabah saat 1 de 7.;t, 
14 de 767, derecei hararet 7 de ı7, 14 iie 
23, azami hararet 23,5, asırari IS. i<iix
gar umumiyetle yıldızdan eımiıtir. A· 
zami ıürati saniyede (8) metroya çık· 
mı§tır. ta gore Yunanlılar Abdu''Jham't 'd · . 'd ı ı a-resının ı ameMne h' t 

ıznıe ve mu. 
avenet edeceklerdir 

''R .,, 
lacak uı:t;eh!~t:;~~ karfı yapı-
ihsas ett" ·ı . . garlara asla 

ı.ıı memelıdır. Ancak b 
~ureltlelo ~~rekette ınuvaffakıy~ 
ası o abılır. 
Bir de A B d h. rna vut alkan koınitea -

a ı zannımıza göre .. he . ı 
!ardan ınürekk . fup lı tahıa
dahi tam b. . _eptır. Bunlara kartı 
lazımdır. ır ıtımat gösterilmemesi 

Ubrideki Emin ç t . . 
lı Terakki ve ftt'h e esının Osman-

. ı at cem· t' Ub • şı.besıle m.. . ıye ı rı 
• unaıebetı old • 

daır Bulgar gazetele . d uguna 
• rın e yaz 1 
nkralara cevaben h ı an 
mektup ·· d . . azırladığınız 

goz en geçınleıoek 
lubun dahilden Brük !' o mek. 
<lndcpendance Belge) se de çı~an 

·· d ·ı gazetesıne 
go~ ~rı mek üzere tarafınıza iad 
edılm t' s· . e 

• .. 
1
' ır. ızın oradan bu mak ı 

yı gondermenizde fevkalıid ab._e
ehemmi t d e ır 

ye var ır. Gerek gazete 
gd7rekpse .oku.l'.anlarca tesiri mühim: 

ır. arıstekı 1 b gazete ere gelince 
unların ek•e;'İıi Abdülhamit tara-

fından satın alr",_,, olduğu iı;:in 

Hava muharebele
rine kartı 

. Yazan: Sabık Fransız hava nazın 
Pıerre Cot. 
. Haı;a muha~ebelerinin büyük teh

likelerı clolayuıle bütün memleketle
rin umumi efkannda uyanclırclığı en
clifeler, günden güne artmakta ııe 
müdafaa tedbirleri istenmektedir. 

Parlamentolar bunun için tahıi • 
•atlar kabul ve hükumetler hava fi· 
lolarını takviye ediyorlar ve bu hal, 
müıterek tehlikeyi azaltacak yerde 
arttınyor. Fran11a son aylarda alelii -
ele bütçesinden baıka hava te.tihatı 
için ayrıca üç milyar franklık tahsi-
11atın •arlına karar vermİftİr. lngil
tere clahi kendi hava kuvvetlerine 
claha 41 filo ilôve•ini lüzumlu aclclet-

;..;. mor-· 
Acaba bu telO, Ve encliıeler yerin

de ve haklı mıdır? Hava muharebe
lerine karıı tahaffuz kabil midir? 

Tehlike çok büyüktür. Ve .seneden 
seneye ele inkita•ız büyüyor. Zira ha
vacılık ôlemincleki terakkiyat daima 
ve ıüratli bir tempo ile artmaktadır. 

Bir /ngiliz mütehauuı, Ceneral 
Groueı, umumi harpte 1914 ten 1918 
e kadar otuz ton meuaddı müıteilenin 
Londra üstüne atıldığını hatırlatmq -
tır. Bu otuz ton 1800 kurbana malol
muştur. 

Cene,al Groveı, halihaıırcla, bir 
günde 600 ton meı>adclı müıteilenin 
Londra üstüne atılabileceği filtrintle-

clir. Bu belki mübalağalı bir tahmin- ı 
clir. Bunun için ba bunu cugari bir 
haclcle indirip 300 ton olarak kabul 
edelim. Ve fühakika hava filonı 300 
ton mevadclı miifteileyi pek kolaylık
la lnırilalerin hükumet merke%ine a
tabilir. Ayni imkan Paris, Brükıel, 
Bertin, Prağ, Varıova, Roma, Belgrat, 
yahut Buclapqte ıehirleri ile garbi Av 
rupanın bilcümle ıanayi merkezleri i
çin clahi varittir. Yalnız Soııyet it
tihadı taralınclan vücucle getirilen bü
yük •anayi merkezleri bu imkanın ha
ricinde kalır ve bu 11ayecle Sovyet Ruııı. 
ya harp halinde huıu•İ bir mevkii haiz 
olur. 

Şimdi bu 300 tonun te•irlerini tet
kik edelim. Bununla yalnız bir günde 
Avrupa'nın herhangi büyük bir ıeh
rincle 18,000 ki§i ölclürülebilecektir. On 
gün zarfında bu suretle 180,000 kur
ban, 100 gün zarfında 1,800,000 kur
ban verilecek elemektir. Bu nevi bir 
tahribe mukavemet edebilecek tek bir 
devletin ve böyle bir hale ihtilal çı
karmaksızın clayanabilcek clerececle 
kuvvetli ıinirlere malik tek bir mille
tin mevcut olduğu :zannedilebilir mi? 
Fakat bu claha hiç bir fey cleğilclir. 

Biz bu mütalealarunızcla ıon harpte 
kullanılmıı olan bombalann aynının 
kullanılacağını farz ve kabul ettik, hal
buki ilim on beı •eneden beri müthiı 
ketifler yapmııtır. Bu iılerin en iyi 
biliciai Fran•~ ôlimi Proleaör Wnıe· 
vin, ancak bir kaç tayGTenin büyük bir 
fehrin üstünden uçmasile bu ıehri ta. 

mamen zehirlere g:Jrkecleceği fikrinde- ı 
clir ve ilave ediyor ki, hiç bir gaz "'as
keri bu gazlara karıı tahaffuz tnnin 
etmez. Bu hal yüz binlerce erkek, l<a
clın ve çoa.ıklann kat'i ölümü demek-
tir. ı 

Bugün ancak 1 ve 2 kilo ııkletinde 
yangın bombalan vardır. Tek bir 
l•omba tayyaresi bu bombalardan yedi 
•eki" yüz tanesini Parü'ten Lonclra;ı.a 
tQfıyabilir ve bu miktar, Lonclra, yahut 
Paris itfaiye kuvvetlerinin sönclürme
&ine yetiıemiyeçekleri clerececle çok 
;!'angınlar ikaına kafidir. Uzun müd
det Pari• itfaiyuini idare eclen bir 
F ranıız cenerali, her türlü tahaffuz 
tcclbirinin hayali olduğunu ve halkın 
böyle bir anda halası, yalnız kaçmak
ta bulubileeciini söylemektedir. 17te 
te/ı/ikeler böyle büyük ve biamanclır. 
Hüküuıet merkezleri bir kaç gün için
de tamamen tahrip edilebileceğine na-

:raran bütün medeniyetimiz tehlikeye 
maruz bulunuyor, elemektir. 

Pe&ter Lloyd 

Teslihat masraflan 
artıyor 

Cenevreclen bildiriyor: 
Milletler cemiyetinin umumi katibi 

bugünlerde silahlanma yıllığı kitabının 
onuncusunu neır-etmiıtir. Bu kitapta 
muhtelif devletlerin müdafaa tedbirle
ri hakkında resmi rakamlar münderiç 
tir: 

Yedi büyük el evlet, yani F ranıa, 
Almanya, /ngiltere, ltalya, Japonya,. 

Rusya ve Birleşik Amerika devletleri 
senelik bütçelerini bir hayli arttırmıı
larclır. Birı;ok memleketler gelecek 
senelerin teslihat bütçelerini, ıimcliclen 
borçlanclırmıılarclır .F ranaa, I ngiltere ,i
t al ya ve Japonya hükumetleri, müda· 
faa tedbirleri için birer program neı
retmfİlerclir ki, bunların tatbiki üç 
ilô beı sene cleoam edecektir. 

Fransanın ıimdiye kadar mevcut o .. 
lan askeri bütçesinden baıka hudut 
iıtihkiimlannı takviye için bu sene 
claha 2 milyar franga ihtiyacı vardır. 
Ayni zamanda "Milli techizat., namı 
altında aynca mah•ubu yapılan askeri 
maıraflar da vardır. 

ltalyanın 1933 - 34 ele clört milyar 
liretilk bir askeri bütçeli vardı. Bu 
bütçe 1940 ıenesine karlar 2 milyar 
liret claha arttınlmııtır. Bu para de
niz ve haııa filosunun ikmaline •arfe
clilmekteclir. 

Japonyada bu seneki aıkeri bütçe 
için bir dahili istikraz akti lôzımgel
mi§tir. Gelecek sene için tasavvur edi
len a•keri planlar clolayuile, milletten 
- ıimcliye kadar hiç bir suretle vaki 
olmayan yüksek derecede - feclakôr
lıklar istenecektir. 

Müessif bir kaza 
(Başı 1 inci sahifede) 

saraydan dönmekte olan diğer bir 
otomobile çarpmıttır. 

Bu çarpışma neticesinde otomob!• 
lin camları parç111 lanmıt ve Möıyo 
Hamiin de batın<7an hafif yaralan• 
mıştır. 

Mösyö Hamlin Amerikan basta• 
nesine kaldırılmış ve yarası dikitınit• 
tir. Kendisi hastanededir. • 

Bu müeı:ı.if kaza konferanı muhı~ 
tinde ve bilhaua Türk heyeti murabba· 
11 arasında büyük tee11ür uyandırmıt" 

tır. 

Konferans reisi Hasan Bey diiı> 
öğleden Mmra baıtaneye giderek, r.f. 
Hamlini ziyaret etmiş ve bu kaza • 
dan dolayı beyanı tee11üf ederek 
konferans namına hatırını istifsar et• 
miştir. 

Mösyö Hamlin'nin bugün haataue~ 
den çıkması muhtemeldir. 

Muhterem misafire geçmit olul1 
deriz. 

Almanyada ordunun resmi masraf
ları geçen ıeneye nisbetle 1/3 ve hava 
filoını masrafları 1/2 arttırılmı§tır. Al· ...,,... ....... """'"'""""''"'"'"'""""""",....,...._-~ 
man teslihat masrafları, Alman umum milyon ruıleye baliğ olmak suretiltı 
bütçesinin 1 /6 nisbetincleclir. bir rekor rakımı tetkil etmektedir. 

Sovyet Rusyacla culıeri bütçe yüzde /ngilterecle askeri maaraflar 
on beı niıbetirule artmııtır. Aıkeri 4,795,000 /ngita liraaı artmııtır. ı.t) 
makıııtlar için )'apılıın maıraf, 1800 -.. , (Pariıer Ta~ebla 
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Kiralar ve bina vergisi Tiyatro, Sinema, Radyo 

lstanbulda hiç bir fey altı sene EKONOMi SIRKETLERDE BELEDiYEDE MAHKEMELERJ.J.e •b t t l • • :z;arfında yü:ı:de kırk, elli nisbetin- ve Dl aye e evısıyon 
de ucuzlamamıştır. Yalnız bina hi- s·· ·ı·k L" . k t• H il K d k ·ı· ilk bulutların 1ıölgesile beraber raları •.. Gazetelerde arasıra Is - UDgerCI l iman ŞIT e l ama ar a lll ati l insanlar da gölgeli yerlere çekilme-

ğe baıladı. Güneı yavaı yavaı hara-
tanbulda kiraların yüksek olduğu· u "' h t• ı• • • •f retini kaybediyor. Plajlar çıplakla§•· 
na dair gördüğümüz ya:z;ı/ar va:z;i- yeni şirketin nizamna- mum ı eye ı çın yenı tarı e Dün ağır caza da OD sene yor, çıplaklar giyiniyor... Açık vü-
yeti.bilmeyen ve yalnız; lstanbulun --- c:utlara ve açık havalara elveda! ... 
memurların oturduğu resmi daire- mesi taıdik edildi Fesih kararı tarihjnden t k l l . . • hapis giydi Şimdi kıı eğlenceleri var ... Gelsin 

l Yerli ıennayedar bir -·pun tetd>- S e e ve gar ar IÇlD yenl Bir gün Kabataı liıe1i önündeki kal- tiyatro! Gelsin sin«ma! ••. 
lere civar mahalle erindeki vaziye- o·- itibaren b !d Fakat biliyor musunuz, yaVOf ya-
ti esas olarak alanların hakikate büıile t"§l<ili için çalışrlan «aüngen:ilik ir tarife yapı ı dmmdan geçerken Sabriye H. i11ninde vn• ti~atro ve sinema da ifl.;• etmek· 

priı:eti» nin nizamnamesi vekilltt heye- h } ·ıd• bir kadim vunıp öldüren Yatar oğlu Ali ..,. 1 
-

uymayan fikirleridir. Vaziyet fU • tince tasdik edilmiıtir. Bir a; güne ka- esap ar iÖzd~n geçin 1 Belediye vapur iskelelerinde ve ti- efendinin mubalı-; dün ağır ceza mab tedir. Birkaç ıenedir tiyatro ve si-
dur ki: Bundan bef altı aene evvel dar ela tescil muamelesi bi.'tirilecek ve ö- Liman şirketi umumi heyeti dün saat mendifer garlarındaki hamallar için kemesinde bitirilmiftir. nema müdürleri müıterni:zlikten do -
100 liraya verilen apartıman bugün nümüzdeki hafta zarfında oüngercilik 15 le liman hanında fevkalade olarak yeni bir ücret tarifesi tesbit etmit Suçu ıabit olduğu için Ali efendinill layc hayli ıikayetlerde bulunmakta-
50 - 60 liraya müıteri güç bulı• • tirketi faaliyete geçmiı olacaktır. toplamruıbr. Bu toplantıda Maliye VelLi ve alakadarlara bildirmiıtir. 10 sene hapsine ve ölünceye kadar llm· clır. Hatta bu yüz;clen Franıada birçoA 

G l k b 
• b J T·'rk 1 d .. 1 ak 1 . ahak:k üd Tal I Bu tarifeye göre, rıhtunda aan • me L'---.. ---'--den mahrum -"'--ın' e iflaslar bile olmu§tur . ..... r e ece sene un•• et u ıu ann a ıun:g- avam ve ~ namına t ·-'- m" uru" .. a·ı, z n.rznıeuo:nın ~ I ı- • • • - a• ~· cu ""' • dallardan arabaya büyük yükler 30, , ____ veriDqtir' . • nsanlann baıka eğlencesi olma-

h • • k L iki "L·· d bunların satr•ım yoluna ko·-...ı.. g~~ ...-... ı;.....nı .;rketi' n•-•na tahıı') mu··..ı."-u" •-- el a Gf<18ı ınece , .,e !'"Ur sene e • , .. _ -,~- •••• -··~ ,.... -- ""'" küçükler 10, ntıtnna yana§mı§ vapur• ığı :zaman tiyatro gü:z;el bir ıeydi; 
aynı iniş devam edecektir... =ı~:= bı: t~~:1'!~h~::~~:~ Ali Riza ve iktisat Vekaleti namına da dan arabaya büyük yükler jçin 40 Hakaret kasdi görülmedi :zehvkli bir ıeydi. Onun için fevkalade 

Eskiden bir kanaat vardı. Bir tirketler komiseri Hidayet Beyler ha:nr küçükler için 25, Haydarpatada tren- Belediyeru'n L."'a oazet-: ale.,..ine te acüm görüyor, tiyatro müdürleri 
mi istifade imkanlarını arayaaık ve te- bulunmu§lardır. d b ki · · 25 k" ük' nan • - '" "th' 1 d s · · memlekette bir fey acın/arsa ora . --•· cak en vapura üyü er ıçın ' uç - ikame ettiği hakaret imiz n-riyat dava- mu 'f •ervet yapıyor ar '· cuu: sı-
mme ~fa br. 934 senesi ki.nunusanisinden itT"-aren ler jçin 10, vapurdan muayene yeri _ - 3 nema buna rekabet etmekten uM6Atıı 

halkı rahat eder k • ed ilk o··nce bir 1 • b ı 'rk t' f h' k 'li •--·tı· 12 una dün ;;,.;;ncü cezada devam edilmit· z ar er. • • • ça •tına programı azır a §1 e ın es ı ararının ven 1 ..... ı ı ne biiyükler için 20, küçükler için 1 O tir. ·•-· çünkü kulağın ihtiyacını tatmin etmi· 
Buğdayın ucu:z;laması ekmeğin u- nacaktır. Ôğrenciiğimize göre, sünger ağuıtosa kadar olan zamana ait bilanço kuru• hamal ücreti alınacaktır. yordu. Fakat vaktaki aesli filmler 

---• evs' · 1 'tı'b 'I '-··I ·· d · ·1m· • • Dünkü muhakanede belediye vekili cınıamasını mucip oldugu" halde m nm o mas ıı an e mayrsm ~an- goz en ge<çırı ı§tir. Piyano nakli için aynca (300) ku- meydana çıktı, artık tiyatrolar fa:zla 
glcmd "t ddıt' _._. 1 .. ı ld li · · h J ,_. •• davadan ferağat ettiklerini söylemiı, fa-bugu"'n bundan kiiretmedigı" "miz an- a mu ea ""'1P er sungeT av a- are mec sının ırzır aaıgı rapora go- ru§ alınacakbr. Bu tarifeden fazla ka . İf yapomamağa başladı. Çünkü kutu· 
mag• a ,.ıkarılacaktrr. Bu i•, te•rinievvele r bu .. -" t ----' nd 718 302 l'ralık il • 1 • . t iddia makamı davayı belediyenin de- l d d f'lml . b . . 

l'-,-' dı. Şım· dı" hep bekledı"gım"" 1·~ ve • • • e; mu ..... e zarıı a • ı ücret isteyen hama ann ı§ enne nı- •. 1 !...l..ı,_ • ar a uran ı er tıyatronun ıtıp 
""" M '--d .. ektir' ral -·•--L" 772 409 1· al_._ 'd gı • .....;., ınakımımın ikame ettıgı .. ni SÖy· k b 'l l b l .... ar surec • mu a "'""'"""• , ır ıa 1'an at hayet verilecektir. tü enmek ı meyen, ö meyen, ozu • 
istediğimiz buğdayın yükselmesi • Diğer taraftan, tirket, §ehİrde bir ıün temin edilmiJtir. Buna nazaran ıafi kir S · d 1 Jiyerelc dev11m talebinde bulunmuıtur. mayan birer konservesi idi. Üstelik 
dir. Viikıa hepimii ekmekte kilo ııer meı:heri açınak üzere hazırlıklara mi<.dan 54,107 lira tutmaktadrr. ur:ar an taş aşıran ar Bunun üzerine belediye ve.kili drıan Hyİrci, tiyatrodaki mahdut dekorlar· 
ı.... b• k /--' •• ı, .. ı trr B d M __ ... b çııkanlmıı, davaya devam edilmi•tir. llha- l k l d • d d .. ~•na 11 aç_para . ıu.ıa verecegız -• llml§ . ura a ann..,...,a u yaz Heyeti umumiye ikinci" • t..,....;_,_ 19 un- latanbul surlarının muhtelif yer- • a a mıyor, otur ugu yer e unya -

l li h b b Y 1 "'- t "bel d eJd edil ·· --.·~~· mi Safa Bey, bir haıki.katin yazıldı"-, k.. l · · d l d OL ama meme et esa ına u ""k•e- apı an.,. ec:ru er en e en aun • .. ·· -'-- ı-----'-- !erinden, bazı kimselerin ta• çaldık- .. -- nm bırçok O§e erını o afıyor u. ,,. 
ı- ııerler t hir d'I ektir. cu pazartesı gunu t_,.... top ıuıacıumr. • ya:zı:da hakaret kastı olmadıgı" ru aöylemi• l t 1 . • b 

/is. büyu"'k alıs, verif hareketı• dog"ura- eş e ı ec • lan anlaşılmıştır. Belediye aurlara bek ' yanus ar, ayyare er, ınsan ayag' as· 

L k O · d H u... iddia makamı da mütaleaaında yazı- , - 1 h caktır. - asti - arı avası lk . d çi tayin etmeğe karar vermiıtir. mamıı orman ar, gazmo ar, ep onun 8 eVJ 0 e Tarihi olan bu surların tahrip e- mn teddkinde yazılanm hakikat olduğu- içindi ve bütün bunları tiyatrolardan 
Kiraların ucuzlaması da buğda- Li.ıtik ve deri rekabeti meselesini tel- dibnesine meydan verilmiyecektir. nu, belediyeyi tebkir eden mahiyette neı- daha ucuza seyretmeai mümkündü. 

yın ucuzlamasına benzer. Kira düs- .kik etmelı:te olna komisyon dün son bir K I b riyal gÖrülmediğini söylemit, beraet lale · Hele mesela tiyatrodan yana fakir o-
tükçe bina kıymetleri düser. Bind toplanb yapmıı ve kat'i kararrru Vermİ§- yeni çıkan kitapların ıer- urtu uş ayramımız binde buluımıu§tur. Mahkeme IUıami Sa- lan §ehirlerde tiyatro namı altında 
kıymetlen dü,tükçe m~mleketin tir. b t •• k ) k 6 teırinievvel kurtuluş bayramı i- fa Beyin beraetine karar venni§tir . oynayan dört tane çengiyi aeyred« -

ba -1 • k k l Yanlan netice hakkmdaki raporlann es muna aşası yaoı aca çin bir program hazırlamak üzere Ensari BUıent imzası cek yerde bir Casino de Paris'nin 
yere g ı servetı ye unu e si ir, hazırlaıvnaaına yann bularulacak ve ra- D ve ~ahut bı"r Folı'e Ber'"re'in .,;;zfor-• l" h k --. Ün aktam aaat 17 de hallıevin - belediye reis muavini Hamit Beyin ı .,. ı-
vergı az ge ır, ümran are eti eksi- por pazar günü idare heyetine tev" edı'· Hafta gazetesinde Enıari Bülent im- ce kızının hep bir anda yelpaze gibi 
l • en de bir toplantı yapılmıştır. Bu top • riyasetinde bir komiayon pazartesi 'le 
ır ve geçimi gayri menkul aervete lecdıtir. gününden itibaren faaliyete geçecek- zaaı morg hakkında yazılan bir yazı- bacak sallamalarını seyrelmek ken -
bağlı olanlann maifeti daraldığı Bu ;,e artık bitrniı ve .bir sona bağlan )anlıya ünivenite profesörleri, do- tir. dan dolayı açdan davaya dün devam eilil· clisi için daha eğlenceli idi. Facia, 
gibi gayri menkul vergisi alan ma- mıı nazarile bakılmaktadır. Oda idare çentler, muharrirler, muallimler, üni- M k t k I miştir. komedi ihtiyacını, beynelmilel fÖh -

'

• h • d heyeti, raporu gözden geçirecel<tir. venite talebesi ve daha birçok münev &Ç a ramva JI iŞ 1 Jl llhami Safa bey mahkemede Enaari ret yayırııı artistler çeı>irdikleri 
ıye QZlnesi ve bele iyeler zarar ver kimıeler ittira.k etmi~tir. Bülent namı müsteannın Suat Derviı filmlerle adamakıllı tatmin ediyor -

ederler, bu :z;ararı diğer menbalctr- Para yerine buğday kadar inecek hanıma ait olduğunu söylemiıti. Dün Su· du. 
dan örtmeğe çaltfırlar, mükellef Türkiyedeki ecnebi tllketlerin temel- Toplantıda, yabancı dille veya Maçkadaki tramvay hattının Maç- at Dervit hanım mahkemeye gelmiı. En· 
b(Jfına düşen vergi miktan artar. tü ve faiz yerine harica buğday çıkarma- türkçe, yeni çıkan ilmi, edebi eserle- ka kışlası önüne kadar inmesi tram- sari Bülent imzaaınm kendi imzası olma-

lstanbulda bina kiralarının düf- lan hakkında icra vekilleri heyetince ka· rin halka tanıtılması, anlatılıınaaı İ· vay tirketi tarafından kararlafmıt • yıp kocaaı Nizamettİll Nazif Beyin İm· 
meaine s.ebep ne oldu? •• Bu sebep bul edilen kararname dün alakadarlara çin neler yapılması lazım geldiği tır. zası olduğunu, kendisinin Hat.içe Hatip 
ler muhtelı"ltı"r.· bildirilmiıtir. gJriiJülmüı, bu hmusta uzun boylu Durak yeri Maç.ka kıılasının Ö - ve Suat Senan imzalarını kullandığım, 

Y t 1 
.. k I I nünde yapılacak eski durak yerleri lıemli yazılarile beo-aber lrocumm yazı-

1 - /stanbuldan bı"r kısım halkın umur a arımız muna •ta ar yapı mı§tır. 1 de gene kalacaktır. arını da gazeteye götürdüğü için Enaa-
gİtmesi ve fehir nüfusunun eksil • Banelon ticaret mümessili Cabit Bey Birçok hatipler aöz söylemiılerdir. Ayın birinden itibaren yeni vazi- ri Bülent imzMmm kendisinin sanıldtğı-
mesi; Trabzonda yumurta ve fındılc itleri ü- On bet güne kadar, toplantıya iıti - yetin tatbikine batlanacaktır. ru ıöyleıni§tir. llhami Safa bey de Ni-

2 - Maipet daıla,ıp keselerin zerinde tetkikatta bulunmuıtur. rak eden zevat, Utedikleri yeni bir Süt satışı messlesi zamettin Nazif beyle yazı angajmanı ol-
eshi kiralar! vermeğe tahammül e- Amerika ticareti kitabın compte - rendu'sünü yapmalı Süt mü&tahsilleri ile süt aatıcıları rnadığıru, gelen yazılan Suat Derviıt ha-

d el 
• üzere halkevine birer mektup gönde- nmun sandığım, maamafih miiıveddele-

emem erı; Amerika Birletik hükiimetlerinin a- araunda devam eden gÖTÜ§lllleler he- rin mahfuz oldugu· nu, y•~·mn •-'--'- ya· 
V d i receklerdir. b' · - a.uuuı 3 - ç ört sene evvel baflayan uıtostalri ihracatlan 172 milyon ve nüz aağlam ır neticeye vannamıt - 2111 olduğunun tetkik edilebileceğini aöy· 

bir bina yaptırma cereyanı netice- itbalab da 120 milyon dolar olmuttur. Teırinievveld-:n itibaren her haf- tır. lemittir. 
sinde kiralık binaların artması; lzmir de UzUm ta muntazam bir tekilde halkevinde Seyyar aatıcılar, 'kendilerine ya • Muhakeme yazı müıvecldelerinin mah 

4 _ Bu yeni binaları yaptıranla- JZMIR, 27 (Milliyet) Uzüm toplanılacak ve yeni eserler hakkın- pılan tekliflere kartı birçok itiraz - kemeye verilmesi, Nizan...ttin Nazif Be. 
nn ekseriıi borç para ile yaptırdık- piyasasında bir kuru§ tenezzül var • da izahat verilecek, Üzerinde müna - !arda bulunmuılardır. yİn getirilmesi ve yazının gerS kendi-

' 
nd ba 

d katalar yapılacaktır. Söylendiğine göre; aütçüler cemi- ıine, gerek Suat Dervit hanıma gÖlteril-
cırı an o rcu ödemek için bina- ır. yeti bu iıte belediyeniı:& müdahale- me1i i.çin 4 t"§rini evvele lımıkılnuttrr. 
larını yok pahasına kiralamaları... Yapılacak bu ilmi içtimaların za• sini iateyecektir. 

B MAARiFTE bıtları hüla1.a §eklinde ve brotüı- ha- Bir dayak davası 
ir fehirde ihtiraç_tan fazla bina - !inde neıredileceklir. E k k l 

yapılması oranın harap olma•ını B 1 d" • • h b ırar aça Çl arı Rahmi efendi >amindelö komtularmı 
mucip olur. Çünkü ihtiyaçtan laz- e e ıye ıntı a 1 Gazi Hazretlerinin hitabe:eri Gümrük muhafaza tqiklab altı dövmekten suçlu Ahmet ağa ilet..nı Ay 

1 b• · · / v G · H J • • h · · kinden müı-ekkep bir e1rar kaçakçı- §e hanımın dün üçüncü cezada muhake. '! ına ırat getırmez. rat getirme- C mektepler azı azret erının cum unyetın "'jebekesi yakalamıştır. meleTlne devam eclihniıtir. Rahmi efendi 
yınce vergisini veremez, tamir edi- onuncu yıldönümü miinaaebetile söy- mahkemeye davadan ferağat ettiğini bil· 
lemez, nihayet en'kazaya gı"de;. !edikleri tarihi nutuk, latanbul halke- lzmitin Çakırca köünden Hüseyin clinnit ise de iddia makamı muhakemenin 

B 
ı vi tarafından güzel bir tekilde cam ef. vapurdan çıkarken yakalanmıı, ~ 

og"aziri yalıları, Erenko'"y Ve Çam- M a .f v k l t• kt '1uimkU umumiye namına dev11mım ve .. a rı e a e 1 me ep- Üzerine hikkettirilmiı ve toplantı ıa- torbasında bet buçuk kilo earar bu- Jul d 
lıca kö,kleri Ve Boğazın iki nrtı lonundaki hitabet künüıünün üs.tüne lunmuıtur. Hüseyin ef. nin Ferikö • suç arın cezalan mlmasını isterniıtir. 
üstündeki büyük ve eski kE•iinel~r lere bir tamim yaph asılmııtır. yündeki evinde de arama yapılıruı, Mat.l<eme k........, teftıimin:i teırinievvefin 
b d ....,. M · V · d" '-') b ı Tah on yedinci ııününe &..-&.-.~. an an dolayı enkaz; haline gel • aar•f elcaletr, bütün mekteplere bir ort 1<1 o esrar u unmuıtur. ki - T ---.....· 
mektedir. tamim göndererek belediye intihabı ile Tayyare cemiyetinde lıat derinlettirilince Hüseyin ef. nin arı vapurunda bulunan 

·~ Kaınnpatada kahveci Cahit efendi -
Bu kira inifinin bir aksüliimeli a1ikaclar olunmaum bildinnittir. Mektep açıkta kalaıalar ye de earar aatbğı anlatılnut ve Ca- içkiler 

olacakhr. Bunu da hakiki seviye te- lerde tarih ve yurt bilgiai muallimleri ta- Tayyare cemiyeti lıtanbul tubeainin hit efendinin üzerinde araıtırma ya- Vapurcululı: p..4<etinin Tan vapunın-
liikki etmek doğru değildir. Yeni !ebeye intihap halıionda kıonferamlar yeni sene kadrosu gelmİ1tiı". Yeni kad- pılmııbr. ela bulunan içkilerden dolayı ihtisas mah-
bina kanunu ile yeni İnfQ<lt hum _ verecekler, rey atılan yerlerde tezahürat roda (7) memur açıkta ka!nııftir. Bu me Cahil efindin.in evinin apteaane- ı......,.ince verilen maiılıiimiyet kararı 
ması dıumuftur. Son yapılan biııa- ta bulunacaklardır. intihap günlerinde murlann yerine yenileri ta1'n edtbniı- ainde ve karısının koynunda da es· temyizi umumi heyetince tetkil< edilmiı 
1 ti. A kt kal '--- J. .. rar bulunmu•tur. bo---'---- B d ann ür senelik vergi mualı"yetı" de biitün mektepler donatılacaktır. r. çı a an......,........,., men .. •ze mu· ' ve ""''""''tur. u avaya seki:zinci ih-

.. ed -'- "-~ -- bulu J d Hüseyin, Ali Cahil efendilerle · ahk · bı'tmı"ftı·r. /stanbul kı·racılarında "-'-akl da hitabe racaat ...... f""'Yg•~ nmuf ar ır. - m anesınde tekrar bakılacaktır. ,,.,. ar eclecdı halk hatip- . 1 kanar Binnaz hanunla eniıtelerinden 
her •ene bir yerden öbür yere tasın lerine ilk mclcteplerden kürsü tanin edi- Birinci teşrin ayhgıw mürekkep olan earar kaçakçıları ya. 
mak merakı da arhk yavas yav~• lecclctir. kalanarak emniyet müdürlüğüne ve- Şirketi Hayriye 

Bilet Ücretleri 
dunılmağa baflıyor. . T Butun ) at mekt l . Birinci tqrin aylığı PazartHi ııünü riaiılerdir. On üç kiloya baliğ olan 

Demek istiyorum ki; gelecek iki 1 ap erı verilecektir. eerarlar müaadere olunmuıtur. 
•ene sonra ltıtanbulda kiralar bel- kapatılacak 
ki ıabit bir aeviye arzedecehtir. Is- Aldığımız maliimata göre, Maarif Ve· 
te ancak 0 zaman İrat miktarların. ı kaleti bütçe darlığı dolayısile yatı mek-

teplerini peyderpey kapanmağa karar
tahmin edip vergileri ona göre al- vermiıtir. Son bir ıene içinde AnadoiOda 
mak hem hazine hem de mükellef bir kısım yatı mektepleri esasen lı:apatrl
lehine bir İş olacaktır. Yoksa bu . ıruştır. Şimdi Anadoluda (3), h
günkü halile ne mal sahibi aldığını tanbulda (2) yatı mektebi kalınıı
bi.liyor, ne de maliyeci isteyecegı··- tır. Eu me'.<.efler do sen za. 

manlarda çok fazla tehacüm vardır. Fa-
nı. • • kat kadrolar çok daraltıldığı için y..,i ta 

FELEK lebe alınmamaktadır. Hikimiyeti milliye 

1 O 1 
yatı mektebi trahom hastalığına tutulan 

K I{ • A çocuklara tahıiı edilmiı, Anadoludan bu 
(it Bankaımdan alınan cetveldir) gibi talebeler lıtanbula ııetirilm>ttir. 

27 Eylül 934 Not nuır.ara arı tahrif mi 
A K ş A M F I y A TL ARI edilmiş? 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT in.kıl" )' 'nde "'- .L...1. lw•rau dahili 97 R·h- 17 ap llell • taawxname 11U1a11 is 
1933 Er,..; 97 Müm•uil 49 O& teyen (7) talebeNıt, muameleleri yapı-
llnı&ürk 29.15 .. il 45:40 hrlıen, not kiğıtlanndaki numaralarııu 

" il 28.35 • ili 49 oo tahrif ettiklerine dair Maarif V.c.aJeti 
" 111 28,55 • 

E S H A M umumi müfettiıliiine bir ihbar yapıhnıı 
,, a ....... Nam• 10 1 Reji lrupo11•11& 2,35 tır. Vtki.let umumi müfettiıi Ekrem bey 
• " Hamiline 10 T .t.foa 10,2:> mektepte tahkikata baılamıtbr. 
" •• Müet•i• 105 Terkoa 18 o · •t d d 1 b 1 Türkiye Cumhu· Çimenlo 12.60 nlV8rSI e 8 erS er l!t IJOr 
rİ.y•t bank••• 58 ittihat dey ı:;.ı;o H T 
Tram••Y Jl Şark dey. 0,85 ukuk fakültesi talebesi cemiyetin. 
Anadolu hisse 27,55 ı Balya J.55 den : 
Şir. Hayriye ıs.so $ark "'· •c:t• 3.20 1-10..934 Pazartesi günü aaat 9 da üni· 

Ç E K F I Y A T L A R I venit.e . konferans salonunda yeni ders 
Londro 617,75 Prai • 19,03,13 senewnn !>atlaması dolayuile hocalan-
Parl• lZ.03 Bell'r&t 34,75,63 d rof 
'Nüyo•k 80,06 Mookova 10,90,25 mız a~ P eıör Dr. Ali Fuat B. tarafın-
Milôoo 9,25,50 Borlin 1,98,61 dan bır açılıı dCl'si verileceğinden bütün 
c.,..,.,. 2.43 v • .,... 4.20 arkadaflann mutlaka bulunmalan rica 
Atiaa 83,l3.25 Budapeıte 3.95,14 olunur. 
8rüı. •• ı 3,38.ZS Madrit 5,80,11 
AM•terclam 1,16.94 Bükref 79,&l.25 
Sof7a 65,35 Viyana 4,15 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Karat 

20 F Fran•ıa 170 20 I.t • .,içr• 808 
1 Dolar 117 1 Petet. 18 

21 Kur. C•k. 106 1 Mark 49 
1 Şile. A..,~ 22 1 Zeloti 20.SO 
1 l•terljn 629 20 Ley 1e 

20 Lir•t 216 20 Dinar sa 
20 Le~• 23 1 Çerao•ic -.-
ZO F. Bol<ib 115 Alba. 923 
20 Drahmi 24 Mecid.iy• 341,sG 

1 Flori• S3 Banknot 240 

Rüam mücadeleıi pa
zartesiye baılıyor 

Rüam mücadelesine bir tqriniev· 
ve) pazartesi günü batlanacak ve tek 
tırnaklı hayvanlar muayene edile • 
cektir. 

Fatih hayvan haataneai muayene 
iıtuyonu ittiha.z edilmiıtir. Baytar • 
lar bu istasyonda aaat 8,5 tan 11 e 
kadar muayene yapacaklardır. 

" 

Veka'et bazı hatlarda 
yeniden tenzilat yaph 

Liman tarife komiayonu son top-
lanbsında Şirketi Hayriyenin bilet 
fiatlarını tetkik .-imiş ve bunlann 
pahalı olduğunu görerek Akay bilet 
fiatlan derecesine indirmitti. 

Komisyonun bu karan da ta~dik 
edilmek Üzere iktisat vekaletine gön
derilmiıti. Vekalet komisyonun tes
bit ettiği fiatlar Üzerinde yeniden ten
zilat yaparak latanbula göndermit -
tir. 

Buna göre, Şirketi Hayriye Be
ıiktaş, Harem, Salacak tarifesinde i
kinci mevkide 60 para ve birinci 
mevkide 2 kıırut tenzilat yapacak -
br. 

Yeni tenzilatlı tarife de ayın bi
rinci gününden itibaren tatbik edi • 
lecektir. 

Şirketi Hayriye buna itiraz et
ınek İ.atemİ§M> de vekalet tarafından 
tarife ta&dik edilerek gönderildiği i
çin buna imki.n olmadığı bildirilmit
tir. ı.d 

Ermeni vatandaşları
mızın gayreti 

Ermeni vatandaılarunızın letkil 

Sergiye girecek hayvanlara puantaj yapıldı 
• ettiği 1 numaralı dernek, geçenler -

de 4000 lira toplamıtb. Bu kere de 
3000 lira toplanuı ve merkeze ver • 
miıtir. 

1 teırinievvel ııazarteıi günü vi
layet baytar müdli.clüğünce açılacak 
olan hayvan aergi,inin kayıt mua • 
IDMeleoi nihayet bulduğunu yazmıt
tık. 

Scl'gİye 42 tay, 16 kurak, 8 inek, 
2 bofa olmak üzere 68 hayvan kay· 
dedilmiıtir. 

:Vilayet baytar müdürü Etem Be
yin riyasetinde olmak üzere beledi
ye baytarı Eaat, mücadele mütehaa-
1111 Abdürrahman, a:tıır depoau mil-

dürü Abdülkadir, hayvan hastanesi 
mütehu"ar Sa.it Halini, Bakırköy bay 
tan Lutfi Beylerden müı-ekkep bir 
heyet dün ıabah Edirnekapıdaki aer
gi mahalline giderek hayvanlarm pu
vantajını yapmıılardır. 

Dün lusraklarla, boğalar, inek-
lere puvantaj yapılmııtır. Cumarteai 
sabahı da taylara puvantaj yapıla -
caktır. Pazar gÜnÜ taanif neticesi 
hayvanlann derecelerine göre aahip· 
elrine mükafat tahıiı edilecektir. 

Bu dernek çok güzel çalışmakt .. -
dır. 2 ve 3 numaralı denıeklerin de 
ayni tekilde çalıpnakta olduklan ha
ber alınmıttır. 

--o--

Muhacir akını 
Balkanlardan mühacir ııelmesi sür

mektedir. Dün de 170 mühacir gelmit· 
tir. Bunlar Trakyada yerleştirilecektir. 

S.. hafta içinde daha çc* mühacir ıel
meai ele beklenmektedir. 

Onun için tiyatrodan .sinemaya, 
hakikatten, gölgeye doğru bir hicret 
baıladı. insanlar için gölge her ne • 
dense hakikatten daha c~ptir. Ha
yal bir çoklarımızın kafasında haki • 
katten daha kuvvetli bir ıekilde iı -
ler ... Fakat sinemanın da aallanatı 
çok sürmedi. iktisadi buhran ceple -
ri boıaltmıı fakat hayalleri :zengin -
leıtirmifti. insanlar, az; para ile, çok 
ff'Yler görmek istiyorlardı. Bugün 
bundan bir iki sene evvel bir •inema 
koltuğu için verdikleri paanın an -
calı yaı..sını lııyabiliyorlar, ve e:ski 
filmlerden daha :zengin daha masraf· 
lı filmler isteyorlardı. Bu filmler ise 
çok pahalıya mal oluyordu. F eokala
cle ıansa malik olan filmler istisna e
dilirse artist, atüdyo, ve saire Ücret
l«rini koruyamıyanlar çoktu. 

Nlhayd radyo imdada yeti,ıi. Raci. 
yo, hem ainemaya, hem tiyatroya 
rekabet etmeğe baılrdı. Se ... iz aine
ma nasıl kulağın ihtiyacım tatmin et· 
miyoraa radyo da aksine gÖ;ııe bir 
ıeyler vermiyordu. Fakat kulağın 
dünya ile olan alakası mükemmeldi. 

Radyo sayesinde her hangi bir o
perayı, her hangi bir cazbandı, bir 
musiki parçasını, bir komediyi, bir 
opereti ve saireyi dinlemek kabildi. 
Oıtelik masraf Ofağı yukarı ••fıra in
mi,ıi. Ne tiyatroya gitmek için bir 
yol para.sına ne tiyatro ücretin~, ne 
de Riyinm,.h lıülletin~ iht:yar ,,,._ rtb.. 
Frak, nnoking, tuvalet yerini pijama
ya bırakmıflı. Val:ıı-a ne de ül.ı.w d
yo ne tiyatro ne nnema kadar değil
dir. Fakat insanı birçok masraflar -
elan, külfetlerden kurtardığı için bu
nu tercih edenler çoktur. Üstelik rad· 
yo aayennde dünyanın birçok hava -
clisl«rini de derhal almak mümkün -
dür. Radyo sade sinema, ve tiyatro
ların cleiil, ga:z«telerin de dü~manı -
dır. Halk çok defa dünyada olup bi· 
tenleri meıela Anadolu ajanaının 
telgraflanndan iki gün eovel Öğrene
bilir. 

Şimdi yeni bir icat var: Teleııision I 
Bu sayede dünyadaki vakayii oda -
mızın içinde hem i~itebilecek, V« he11. 
ele görebileceğiz. ... Fen ilerliyor. Ya
kın :samanda her halde bu da harıe< 
alem olacaktır. 

Hülôsa ôlimlerin, muhterilerin me· 
aaisi, yorgunluğu fazlalaştıkça, in•an• 
ların rahatı artıyor demektir. 

Acaba bu rahat ne dereceye ka -
dar ilerileyecek? Orasını şimdiden 
kestirmek mümkün değili Fakat ahi 
fU kann doyurmaya da bir çare bul
•alar / ... 

Mümtaz FAiK 

Trakya 
İktısadiyatı 
Edirnedeki toplanhya gi-

den h~yet geri döndü 
Trakyamn iı.tiaadi kalkrmnası için E

dinıede ikinci umumi müfetti lbraıhim 
Tali beyin riyaıetinde toplanan kongre
nin çalıtmaaına iştirak eden iktisat heyeti 
dün ıabah şehrimize dönmüşlerdir. 

lkti1at V elcileti iç ticaret işleri müdü· 
rü l.mail Halı:kı, tef~ heyeti reiıi Hay
rettin ve teıviki sanayi reisi llhami Na
fiz Beylerden müteıekkil 1>u unan heyet 
Edimedeki tetkik ve temasları etrafında 
mühim bir rapor hazırlamıttır. Bu rnpor 
iktisat vekaletine bildirilecektir. 

iç ticaret itleri umum müdürü İsmail 
Hakkı Bey, dün öğleden ıonra yüksek 
ticaret ve ikti1at mektebinde metgul ol
ınu§, JUÜdür Nihat Beyle bir mıiddet gÖ· 
rüşmüştür. Teşviki ıanayi reisi llhaıni 
Nafiz Bey de sabahleyin tehrimiz sanayi 
müfettişliğine gelerek sanayi müfettişi 
Daniş beyden izahat almııtır. 

• 
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Sovyetler ve Üfman arı_ yik karıısında teklifini geri aldı. Yani 1 

Sovyet Rusya'nrn Millet~er Cemiye· 
tine i.za olması etrafındakı uzun mua· 
mele nihayet bitti "e Sovyet~e~, ~enev
re teşkilatının çah~masrna ııtırak et .. 
meğe baıladrlar. Sovyetlerin Milletler 
Cemiyetine yerleıtikten ve Konsey da
imi azalığını temin ettikten son~a 
aleyhlerine çah~n gizli kuvvetler!n 
mahiyeti gittikçe meydana çrkmaga 
baıladr. Filhakika sinsi sinsi çalrıan 
bu kuvvetler, Sovyetlerin Millet.~er Ce· 
miyetine iıtirakini bir hafta on gun ka· 
dar geri brrakmrılardrr. . ... 

akalliyet hükümlerinin baıka memle- Ey Boğaz ... dilerim ki ••• 

Almanya Milletler Cemıyetı azalı • 
ğından çekilmiı olmakla berabe~, Al· 
man Milli Sosyalizmi, Savyetlenn ce• 
miyete girmemesini temin için Cenev• 
re'de nüfuzunu kullanmııtır. Jap~nlar 
da buna çalrımrılardrr. Esasen bır de
fa Sovyet Rusya cemiyete aza olduk
tan sonra Japon gazetelerinin yazıla
n, Sovyet Rusya'nrn Milletler Cemiy~ 
tine girmesini b~ U~ak Ş~. d.evl.~tı· 
nin hiç te iyi telak~ı ~tmedııı:rnı g.o~ • 
termektedir. Portekrzın katoliklerı ıle 
lıviçre'nin Kalviniıtleri ve Hol:-ndaru~ 
muhafazakarları da Savyetferın cemı
yete girmesine karı• koymak için bi~· 
ıeımiılerdi . Bütün bu kuvvetlere hır 
de Beyaz Rusların entrikaları ila".e 
edilecek olursa, her halde Sovr:etlerın 
cemiyete ittir8.k edebilmeleri dıploma· 
si için bir muvaffakıyet telakki edil
mek gerektir. 

Ancak Sovyetlerin Milletler Cemi • 
yetine aza olmalarile it bitmiyor. Sul
hün ve müaaelmetin takviyesine yar· 
dnn yolunda Sovyetlerle Fransa ara· 
sında daha sıkı bir emekbirliği istih
taf ediliyor. Esasen s~,,.etlerin Millet· 
ler Cemiyetine girmeleri, bu hedefe 
doğru yürüyüıte bir merhale telakki 
ediliyor. Fransa ve Rusya bir Şark Lo. 
karno'su yapmak iıtiyorlar. Böyle bir 
Lokarnonun yapılması için her ıeyden 
evvel Sovyetlerin cemiyete i.za olma· 
lan icap ettiği içindir ki Rusya Millet
ler Cemiyetine girmiıtir,Şark Lokarnosu
na girebilecek devletler çoktur: Ruıya, 
Almanya,Lehistan, Balbk memleketleri, 
Çekoslovakya. Bu misak ancak bütün 
bu devletler ittirak ettiği zamandır ki 
çok ehemmiyetli ve tümüllü olur. Fa· 
kat hepsinin de iıtirak edeceği ıüphe
lidir ve iıtirak edecek devletlerin az
lığına ve çokluğuna göre ehemmiyeti 
de az veya çok olacak. Sovyetleri Mil
letler Cemiyetine getiren merasimden 
ıonra şimdi bu Şark Lokarnosu etra· 
fmdaki çalışmaya ıahit olacağız. 

• • • 
Lehistan ve Akalliyetler · 

Akalliyetlerin haklarını himaye 
eden muabedelerle bağlı kalamıyaca
ğını ve bütün dünya devlet1erine ıa• 
mil olmak üzere akalliyetler hakkında 
bir takmı beynelmilel hükümlerin ka
bul edilmeıini ileri süren Lehistan, bü
yük devle .terden ııördüğü mukavemet 
karıııında gerilemittir. Lehistan'ın is
tediği JU idi: Bir takım muafiedelerle 
Lehistan akalliyetlerin haklarını hima. 
ye edeceğine dair teahhütlere girİf

miıtir. Lehistan bu akalliret hukuku· 
na riayet etmemezlikte bulunacak de
ğildir. F alcat diğer devletler akalliyet 
hukukuna riayet kaytlarile bağlı değil
ken, Lehiatan'ın bağlı olmaaı doğru 
değildir. Ya diğer devletler de bağ
lanmalı, yahut Lehistan da baih kal
mamalı. 

Bu iddia büyük devletlerin ıiddetli 
itirazlarına hedef oldu. Çünkü akalli
yet kayıtlarile bağlı olmayan ve mem
lek~llerinde akalliyet bulunan baılrca
de•lı. tler h'lnlardrr. lnııilizler, mesela 
la~ o~yalrlar hakkında Milletler Cemi
yetine he&ap vermek mecburiyeti altın
da bırakrldrklarmdan ıaırrrp kaldılar. 
Sir John Simon ıiddetli bir nutuk ıöy
leyerek, akalliyet hukukunu kefalet 
altına alan hükümler imzalanırken, 
bunları bütün dünyaya teımil etmek 
gibi bir fikir asla varit olmadığını IÖy· 
ledi. Diğerleri şunu iddia ettiler: Le· 
histan biribirine uymayan iki bakım 
ileri sürüyor. Hem bir taraftan bu mad. 
delerin tatbiki zor oldujiunu aiiylüyor. 
Hem de onlan batka memleketlere de 
teşmil etmek istiyor. Muahedelerin 
dcğiıtmesine çığır açacak diye Fransız .. 
lar da itiraz ettiler. 

Mesele altıncı komisyonda müzake-

ketlere teımilini artık istemiy<><. Fa
kat kendisinin bu kayıtlarla bağlı ka
lacağını da kabul etmiı değildir. Bina
enaleyh Lehistan'm ileri attığı mesele
nin ancak yarm halledildi. Y arm duru-
yor. .. • 

ltalya'da Askerlik ı 

Italya'da askerlik hakkında neşre • 
dilen yeni bir kanun lngiltet'e ve Fran
sa'da ıiddetli mukabelelere maruz kal· 
dr. Bu kanuna göre her ltalyan sekiz 
yaırndan elli bet yatma kadar aaker
lilc vazifesile mükellef olacaktır. Tabii
dir ki bu, filen kıtada çalıımak gibi bir 
vazife değildir. Çocuklara mektepler
de askerlik terbiyesi verilecek. Asker· 
liie kartı sevgilerini uyandrrmağa ça· 
lrırlacak. Askerin vazifesi de krtadaki 
hizmetini bitirir bitirmez nihayetlen
miyor. 

Bu izahattan anlatılacağı üzere, 
Muuolini eaaıen muharebenin teki. -
mülü ile bir milletin her yaıtaki fert
lerine terettüp eden vazifeyi kanun 
halinde tesbit ediyor. istikbalin muha
rebeleri, orduların çarpı1ma11 değil, 
milletlerin mücadelesi olacaktır. Bu 
mücadelede her millet ferdinin yapa
cağı iti önceden bilmesi l&zımdır. Ital
ya'daki kanunun tümıil ve mahi~eti bu 
olsa gerektir. Ancak bu kanunun baş· 
ka memleketleri ikaz ederek onlar ta
rafından da ayni mahiyette kanunla
rın kabulü beklenebilir. .. . . 
Balkan ve Küçük ltiliil Konseyleri 

Cenevre'nin ehemıniyeti yalnız Mil
letler Cemiyeti içtimalarına saline ol
makla kalmıyor, bu içtimalara ittirik 
etmeli: için gelen devlet adamları ara
da kendi işlerini de görüyorlar. Bir ta
raftan Sovyetlerin Milletler Cemiyeti
ne girmeleri etrafındaki müzakereler 
devam ederken, diğer taraftan da ilci 
grup devletin hariciye nazırları ayrı 
ayrı toplanmıtlardır. 

Bunların birincisi Balkan Birliğinin 
Konseyidir. Herkeıin bildiği gibi; Bal
kan misakı ile bir de Balkan Devletleri 
Konseyi tefkil edilmiıtir. Balkan dev
letleri Hariciye Nazırlarının İftirakjle 
meydana gelen bu Konsey, Cenevre'de 
toplanmış, Sovyet Ruıya'nrn Milletler 
Cemiyetine girmesi meaeleıini ve diğer 
ıiyaai meseleleri müzakere ederek ka.
rarlara bağlamıştır. Ballan Konseyi 
yakında Ankarada tekrar toplanacak
tır. Bu içtimarn ehemmiyetli olacağı 
ruznamesinin zenginliğinden anlaıılr
yor. 

ikinci içtima da Küçük itilaf Kon
seyinin toplanmıurdrr. ltalya ih Fran
sa arasında bir yakınlık tesisine doğ· 
ru adım atıldığı ve bu yüzden Yugos· 
lavya'nrn Almanya'ya doğru ııneylet • 
mekte olduğu söylendiği bir zamnada 
bu içtiınaın akti ehemmiyetli idi. An
lqılıyor ki Yugoslavya'run Franaız ve 
Küçük itilaf siyasetinden ayrrlmağa 
niyeti yoktur. Uç Küçük itilaf Devle -
ti - Yugoslavya, Çekoslovakya ve Ro· 
manya - ıu meselelere karşı takip 
edilecek siyasette mutabık kaldıkları
nı bildirmişlerdir: Rusya'nın Milletler 
Cemiyetine girmesinde. Bir Şark Lo· 
karnoau imzasında. ltalya ile münaae .. 
betlerin yakrnlaşmaamda. Milletler a· 
raıında münasebetlerinin aon görünüşü 
karJrsında sonuncu nokta çok ehem · 
miyetlidir. 

Yugoslav Kıralı Bulgaristan' da 

Yugoılav Kıralı Aleklandr Haz
retlerinin bir kaç gün içinde Bulgaris
tan'ı ziyaret edeceği bildirilmektedir. 
Bu ziyaret, ilkönce Bulgar Kıralı Bo· 
ris tarafından yapılan ziyareti iade 
mahiyetindedir. Kıral Boris garbi Av
rupa'ya giderken, bir kaç defa Belıı
rat'ta durmuı ve Kıral Aleksandr ile 
gÖrüşmüıtü. Bundan baıka, beı altı ay 
evvel, Bulgar Baıvekili ve kalabalık 
bir heyetle beraber, reımi bir ziyaret 
le aypmrştı. O zamandan beri Yugos . 
lav Kıratının Bulgaristan'ı ziyareti 
kararlaımıı bulunuyor. 

Ancak bu ziyaretin yalnız böyle res
mi bir kadro içinde kalması beklene
mez. Açık bir meseledir ki Bulgaris . 

Milliyet'in Edebi Romanı: 24 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

de tesadüf etse belki ona batını 1 yin çalgılı kahveıinde flut çalan 
ten çevirecekti!... Rumdu. Necat sduldL Etrafa göz. 

Parasız ve kimıesiz kalmıttı~ Ka- gezdiııince nazarına tesadüf eden
ranlık dütüncelere dalgın b&4ma lerin bazılarını iyice gözü ıaırmağa 
bir kaç damla yağmur düttü. B141- baflamıttı. Dıtarda yaz kasırgası 
nı kaldırdı. Gökyüzü birdenbire nihayete ermİf eımer bulutların a
kararmıftı. Sıklatan yağmurun al- rasında ıtıldamağa batlayan günet, 
tında dadılar teia.,la saçları ve bo- pencerelerde biriken yağmur kat
neleri uçufarak he~n derlenip relerini bıllurlattırıyordu. Kahve
toplanıp bahçeden çıktılar. Yağ- hanenin önünde birden bir otomo· 
mur sicimleri arasında esen kasır- bil durunca pencerenin önünde O• 

ga Necatı da kaldırdı. Islana ıslana luranların gözleri dıtarı çevrildi. 
caddeye çıkınca en yakın bir kah. Necat ta irkilerek baktı ve biran
vehaneye kendini dar attı. "Kırmızı da sarararak geri siper aldı. Oto. 
kamelya,. ismini tafıyan keskin ispir mobildeki Suzandı !... Şoför içeri 
to kokusunun karıttığı kesif cigara girip kahve sahibile iki üç kelime 
dumanlarile bulutlanmıt bu külüs- konuttuktan sonra bir masaya yak
tür salonun havası ifratla boyan- laftı ... Masadan kalkan iri yarı bir 
mıt kadınların cırlak kahkahalarile zenci kalın dudakları arasında 11• 

yırtılıyordu. Belliydi ki adi bar ar- rıtan beyaz ditlerini göstererek ka
tistleri kadınlı eıl:ekli toplanmıt- pıdan dısarı fır,ladı ve otomobilin 
lar, aktamı bekliyorlardı. Necat açık kapıaından içeri girince araba 
pencerenin önünde bot bir masaya hareket etti. 
geçti. Etrafa korkak bir göz ıttın-:a .. ~~nç adam; garip bir ıstırabın 
diğer köşedeki pencerenin önünde yuku altında ezilmitti. Kalbini 
oturan dazlak kafalı bir ar•~,,.. ona yoklamağa bile hacet yoktu, Suza
gülerek selam verdi. Boı A. f be- ,... ~ · • · •• ,.,r<lµ. Zenci erkekle bel-

Dün, vapurla lstanbula dönüyor
dum. Boğazın Rumeli kıyısından e
sen güz yeli, sırtımda ince bir ür -
perti uyandırdı. Yeleğimi giymİ.f 
miyim, diye elimle yokladım. 

- v,üdün mü? diye •ordular. 
"Vşüdüm!,, derneğe korktum. Sa
nıyorum ki, üşümenin lalını edecek 
olıam, "Hadi lstanbula dönelim!,, 
diyecekler. Boğazın içli ve alımlı 
güzelliğine doymadan l•tanbula 
dönmek. • • Bu bana öyle acı geli· 
yor ki ... 

Köye yerleşeli, dört ay olmuş. 
Buna inanmak bile istemiyorum. 

Günler, hiç bir yerde Boğaziçinde 
olduğundan daha çabuk geçemd. 
Köyün yerlilerinden biri ile konu
şuyorduk. Göçün lalını açacak ol· 
dum: 

- Dur bak.alım, yahu .•. dedi, da
ha lüfer bile çıkmadı. Lüle,i bırak 
ta yağlıca bir uskumru bile yiyeme
dik. 

Eylülde Boğaziçi bırakılır da ne
reye gidilir? Daha önümüzde pas
tırma yazları var! 

Kendi kendime: 
- Zavallı pcutırma yazı ... de -

dim, koca yazdan kala kala elimiz
de bir sen kaldın. Sen de gittikten 
•onra, ne ile avunacağız? 

Köyün yerlilerinden, geliri dol • 
gun bir başka tanıdık atıldı: 

- Boğazın kışını yazı kadar se
verim! Onun için de yaz, kış bir ye
re gidemem! Geçen yıl, eve çocuk
ların zoru ile bir de "kaloriler,, a
lınca, iyiden iyi yerleştik! .. 

Kene/isine beylik bir kaç •Özle 
karşılık verdim. Fakat içimden ' 
,öyle söylendim: 

- Ey Boğaz! dilerim ki, kalöl'İ· 
lerli yalılarda oturanların çoğal -
sın! Yoksa, benim gibi henüz kışlık 
odununu alamayanlara kalırsan sa
na acı:tm! ... 

Ve sonra, gözlerimi, Bebek sırt-
· !arına diktim, karlı bir kanun gü
nü, Boğazın aisli denizine dalarak 
geçirilecek işsiz bir günün tatlı sa
atlerini düsündüm. 

, M. SALAHADDİN 

tan son aylar içinde Yugoalavya'ya 
karşı bir temayül göstermiıtir. Bu te
mayül bilhaasa Y orgieyf hükumeti iı 
baıma geçtikten sonra kuvvetlenmiı
tir. Fakat Bulgariatan'rn takip ettiği 
bu siyasetin hedefi müphemdir. Bul • 
ııarlar yalnız Yugoslavya ile anlaşmak 
ve diğer Balli'an komıularile araların
daki ihtilaflı meseleleri halletmemek 
istiyorlarsa, beyhude bir gaye peşinden 
koıuyorlar. Çünkü Balkan miıakr Yu
goslavya'yr diğer Balkan devletlerine 
sıkı bir surette bağlamııtrr. Yugoslav
ya Bulgariıtan'la ayrı anlaşamıyacağı 
gibi, aralarında cereyan eden müzake
relerden diğer Balkan devletlerini ha
berdar etmeğe mecburdur. Diğer ta· 
raftan bütün Balkan devletlel'İle bir
den anlaşmak daima Bulfiat"~~tan'ın 
elindPdir. Şimdiye kadar Bulııuistan'· 
ın Balkan Mjsakına gireme.m.eıİn\°!I en 
mühim seb,.pierden biri, YugoslaYya 
ile arasındaki ihtilaftr. Her halde ümit 1 
ve temenni edilir ki Yugoslavya ile f 
Bulgaristan arasında baıladrğr bildiri
len bu barııma ve anlaşma temayülü 
nihayet Bulgaristanr da Balkan misakı 
içine getirecektir. 

"' . .. 
Yunanistan'da Cumhurreisi Seçimi 

Cumhurreisi seçimi yaklaıtrkça Yu
nanistan' da dahili vaziyet gerginleti· 
yor. Yunanistan'daki dahili politika 

ki timdi bir odanın mahremiyetin
de eksantrik bir a,k ıahnui Yata
yan bu kadını biç sevmiyordu. Hat
ta ondan nefret bile ediyordu. E .. 
vet kansından nefret ediyordu. Fa
kat nefret ettiği kadın onun kar111 
idi!... Batına hücum eden kam silk
mek ider gibi bafını kaldırınca 
gözleri evvela dazlak kafalı Ru
mun gözlerlle kartılattı; bu küçük 
feytani gözlerde izzeti nefai cnn· 
bızlayan sivri bir gülüt kıskaçlatı· 
yordu. Birden bütün hiddetini bu 
dazlak kafadan almak istedi. Ö
nündeki masanın ü&tünde duran 
iri ve kalın bardağı kapmalC ister 
gibi kalkan elinin hareketi Rum 
flutçünün gözleı>indeki bakıtı der
hal deği,tirdi, fimdi ona bakan bu 
küçük gözler, miskin bir felsefe ki
tabının yırtık bir satırı gibi. -
Hot gör!... bu hepimizin ba,ından 
geçen bir vakadır. Bunda hiddetle· 
necek ne var sanki? - deyen te .. 
sellikar ve müsamahalı bir nazarla 
bakıyorlardı. Elini indirirken seri 
bir bakıtla etroafına bakındı. Kab'
vedeki bütün balütlann ağırlığı 
kendi üzerine abanmıt zannetti. 
Evet bu pekte bir zan ve tevehhüm 
değildi. Orada kendini tanıyanlar 
çoktu. Kimi ıinsi stnat gülüyor 
biribirine hafif tertip itaret çakı: 
yor., biri yakın bir kötede bir aııat 

Si11ema11 

Neıe - Zevk - Hareket ve 
SPOR FiLMi 

ÇILGIN HAYAT 
F raıısııca . alllıln, oynıyanlar: 
WİLLİAM HAİNES - CONRAD 

NAGEL MADGE EVANS 
Ayrıca PATHE dllnya bavadı ... 
leri. Seanılar Hat 11-1-3-S-

7ve9 da 
Fiyatlar: 30 • 45 - 60 kuraı 
Pu~ftn aaat 11 de t~nzilAtlı 

- matine 
----

Burtn gllr•bilıceğinlıı filimler 
1 E L H A M R A Sinemuında j 

KADIN PARMAGI 
Franııııca all:zlil bllyllk film 

Oyıuyanlar: 
KAREN MORlEY .. V ALLAC 
BERRY RIKARDO KORTEZ 

lı&veten: GRAND OTEL 

M t. L t. l\. ::ıınemasınaa 

Zevkine ve gih:elliğiue 
doy ulmıyan bir film; 

SANA TAPIYORUM 
Baı rollerde: 

MAGDA SCHNEIDER 
Oynı1anlar: WILL Y FORDT 

GRET A GARBO • JOHN CRA- II&veten: Pathe dllnya havadisleri 
WFORD JOHN BARRYMORE Seanslar: ll·l-3-S-7-9 

Fiyatlar: 30 .. 49 -'ı) kı·ru, Fiyatlar: 30 - SO - 70 kuruı 
saat ı . , e .t, f ı ı m Bul!'Ün saat 11 de tenıı'litlı 

"hu ive 20 l-uruş Matine - -
görülmemit bir f.lm: 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
4 t~Teşrin 

Sinema teknik ve kudretinin ıon ıllıındnr. 

Hayret ve debıetler içinde kalacakıınııı il (3024) 

lstanbul adiye mahkemeli üçüncü hu· 
lruk dairesinden: 

~~ 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 
823 Khx, BUKREŞ, 364 m. 

111111111 

Madam Vera tarafmdan lkaonetgaru 
meçhul Rifat Kamhi efendialeyhine açı
lan 9341518 No. da mukayyet ihtar da· 
vasının tahkikab bilikmal evrakı dava 
müçtemi heyete tevdi olunmuş ve muha· 

keme günü olarak 10-10·934 çartamba sa 
at 14 te tayin edilmiştir. Yevmi mezkür
da gehnediği takdirde gıyaben muhake
meye devam olunacağı ili.n olunur .. 

(2990) 

18,30: Pl.ik neıri1atı. 19,20: Ajana haberleri. 
19,30: Türk muaiki neıriyall. Ekrem, Ruıen 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun, Ned i.
me hanımlar Ovrik efendi.) 21,20: Ajana ve 
boraa haberleri. 21,30: Radyo orkestrası. tara• 
fından hafif muaiki.. 

13 • 15 Gündüz neıriyab. 18: Karıtı1ıı n:ıuai· 
ki. 19: Musahabe. 19,IS: Radyo orkeat aıı. 20: 
Univeraite. 20,15: oKnferana. 21: Keman kon
ıeri. 21,30: Musah.abe .. 21,45: Mme Flori.da 
popuri•İ· tarafından ıarktlar. 22,15: Piyano 
konseri. 

iV ,l UR CULUK 
lstanbul ikinci iflaı m<murluğundan: 

Müflis sobacı Antovan F oskolu efendi 

ye ait Karaköyde Balıkçılar civarında 

KUr§unlu handa mevcut soba, hrrdavat 

ve muthak levazımı ve sair muhtelif etY• 

açık artınna suretile 1 tetrinievve1 934 pa 

zarteıi günü saat on buçukta .atılacak· 

hr. Taliplerin yevmi mezkürda mahallin 

de bulunmalan ilan olunur. (3015) 

• 

Aınn umdesi " MiLLiYET" tir. 

vaziyetine bakılacak olursa. bugün 
Cumhurreisliği için en tabii namzet 
fimdiki Cumhurreisi Zaimis'tir. Ancak 
ayan meclisinde ekseriyeti haiz olan 
muhalefet, yani Venizeliatler, bazı ıey
ler koparmadan Zaimis'in intihabına 
yardım etmek iıtemiyorlar. Cumhurre
isliği intihabı etrafında hükümetle pa
zarlığa giriımek istiyorlar. 

Hükümet te buna pek yanaımadr -
ğından muhalefet lideri Venizelos'un 
kendi namzetliğini ileri sürmesi mev
zuubahistir. Venizelos Yunan Cumhu
riyetinin büyük devlet adamlarından 
biri olmakla beraber, frr'ka uğra§'D1A -
larile olan yakın alakası dolayısile bu· 
günkü Yunaniatan'da Cumhurreiıliği
ne iyi namzet değildir. Filhakika bir 
Cumhurreisirrin fırka itlerile alakadar 
olmasında asla mahzur yoktur. Ancak 
Yunanistan gibi çok fırkalı bir memle
kette hazan frrl..acrhğı her mülahaza
nın üstünde tutmuf gibi görünen bir 
politikacının Cumhurreisliğr cumhuri
yet için tehlikli neticeeler verebilir. 
Esasen cumhuriyet ananesinin iyice 
kökleımediği cumhuiryet memleketle
rinde bir cwnhurreiai yerine iki cum .. 
hurrehi nam,1.edi bulunmur iyi bir fey 
değildir. Mamafih siyasi olgunluğunu 
bir çok vesilelerle göstermiı otan Yu
nan milletinin bu meseleyi aanıntııız 
baıaracağına fÜphe yoktur. 

Ahmet ŞUKRU 

türıküaü mırıldanarak yan gözle 
gülümsüyordu. Necat tek bafına 
bütün kahveyi biribirine karıttıra
cak bir kasırga koparacak kadar 
bu alemde pitmit bir kahraman ol
madığını derhal hissetti. Miskin ve 
aciz, bütün kuvveti bacaklarına 
vererek bu muhitten kaçmak için 
biıı fİIIlfek gibi dıtarı fırla-Jı.Arka
aından kopan feci bir kahkaha tu
fanı kulak tozuna çarparken camlı 
kapıyı tiddetle çarpıp dıtarı fırladı. 

Saatlerce sokaklarda yersiz, yurt
suz bir serseri gibi dolatıyordu. 
Biran kendini Kağıthane sırtların
da buldu. Etrafta kimseler yoktu. 
Hayat, tertemiz feyzini bu bahar 
aktamı sakin kırlara olanca kudre
tile yaymıftı. Susuz kalmıt bir sey
yah hummasile körpe, yemyefil ça
yırlara kendini attı. Temiz ve se
rin yefilliğe gömülen kırık, dökük 
bitkin vücudu garip ve maddi ol
mayan bir acı ile sızım sıznn sızla· 
yordu. Gözlerini. mavi berrak ve 
pürüzsüz göğe kaldırdı. Gönülleri
le o meçhUI büyük kuvvete yalva· 
ran beteriyet tevekkeli gözlerini 
bu sonıuz ve meçhul mavi aleme 
kaldırmayordu !. Cahil, kudretaiz 
kırık ve bitkin genç adamın içinin 
ta derinliklerinden görünmez bir 
aeyyale halinde bu sonsuz mavi 
tt .. min mechul maverasına doitru 

222 Khz. VARŞOVGA, 1345 m. 
18,15: Koro konaeri . 18,50: Muaahabe. 19,15 

Popüler ltalyan musikisi. 19,45: ?? 20: Hafifi 
muai.ki. 20,30: Pl&k. 21.05: Muaahabe •. 21,15: 
Senfenik konser. 23,30: Şiirler. 23,40: Rekli.m
•• konser. 24: Muaahabe. 24,05ı Dana musİ• 
lciai. 

841 Khz, BERLIN 357 m. 
19,50: Küçüle oda muaikisi. 20: Hukuki ba

hialer. 20,10: Mu .. habe. 20.25: Aktüalite . ( ai
yaai bahisler.) 21: Haberler. 21,15: Frankfurt 
tan nakil. 21,55: Şarkılar. 22,30: Büttnerin eser 
lerindeo senfonik konser. 23.20: Haberler. 24, 
30: Cece konseri. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m . 
20,40: Pliı.k. 20,45: Muaahabe. 21,15: Za1rrep• 

ten nakil. 22,45: Pliı.k. 23: Haberler. 23,15: 
Kahvehane konseri. 23,50: Danı plıi.kları. 

Khz. KONIGSBERG 21 m. 

TURK ANONlM ŞlRKETl 
IST AN BUL ACENT ALICI 

Liman Han, T.I•lon: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupınar ;~PE';~ı 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rrhtnrundan kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

18,30: Şarkılar •e hafif havalar. 18,50: mu
sahabe. 19,15: Zirai netriyat. - Çocuk netri
yab. 20: Aktam musikisi. 20,45: Siyaıi: bahis
ler. 21: Haberler, 21,15: Milli ttefriyat. 21 55: 
Aktam konseri. 23,30: Dana musikiıi. 

Şark Demiryollarındaıı 

574 Khz. STUTTGART, 523 m. 
19,25: Halk tarkıları. 20: Dana plaktan. 20, 

45: Siyasi Jcraa mall.ımat. 21: Haberler. 21,15: 
Milli ne,riyat. 21,55: Oeutschlandıenderden 
naklen senfonik konser. 23: "Anlat, arkada,,. 
isimli askeri netrlyat. - Muı&habe. 24: Aktam 
konseri. 1: Gece musikisi. 

STOKHOLM, 426 m. 
20,50: Bach konseri. 21,30: Muaah.ahe. 22: 

Koro konıeri, 22,30: Mikro.fon ile tenezzüh. 23 
Hafif musiki. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
21,10: Pl&k. 21,45: Var7ete. - Musahabe. 

22,45: Yeni senfonik konser. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,05: Pla.k. 20,45: Spor. 21: Etüdyodan bir 

tiyatro. 22,45: Son lıfabe.rler. 23,05: Si.san ta• 
kımL 23,30: Muıalıabe. 24,.115: Piyano konseri. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
19,15: Skeç. - Musahabe. 20: Amele haya .. 

tına dair, 20,45: Siyaıi netriyat. 21,15: Milli: 
netriyat. 21,55: Hafi( musiki. 23,20: Haberler 
23,45: Dana muaikiai. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
20: Od& muıikiıi konseri. 20,45: Haberler 

21,55: "Karakterprobe,, isimli musikili neıri· 
yat. 23: Haberler. 23,20: Muaikili netri7at.• 24: 
Ak,am musikiıi. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18.SS: Pik•no konseri. 19,25: Spor. 19,35: 

Se11ah netriyah. 19,.50: aHberler. 20: Milli neı 
riyat. 20,20: Holzer radyo orkeıtraıı. 21,45: 
Musahabe. 21,55: KonEeranı. 22,15: Oıwald 
Kalbaıtanrn idaresinde bü7ük konser. 23,20: 
PIAlc. 23,30: Haberler. 23,.50: Akıam lcons .. 
rinin devamı. 24,20: Danı musiki. 

740 Khz. MONIH 405 m. 
20 Net'eli konıer, 20,45 Si1aıi krıa haber .. 

ler, 21 Haberler, 21,15 Renkler isimli tarkı re .. 
pertuvarı, 21,55 Radyo orkeıtraıı, 22.35 Ta .. 
aannili n•t'eli musiki, 23 Haberler, program 
araaı, 24 Gece muaikisi. 

lıtanbul ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer 1900 liralık gayri mübadil bonosu 

6-10·934 cumarteıi günü saat ondan iti

baren lstanbul e.Juun ve tahvilat borsa
•• önünde ikinci açık arttınna suretile 

satılacaktır. talip olanların mezkür gün 

talarrua benzeyen bir hiı tabah
hur ediyordu. ltaediği ne idi? Bil
meyo11du ki bu arzular '.kelimeler 
halinde tekil alsınlar! 

Gözleri toprağa inince hayalinde 
anasile Hacerin temiz. varlıkları, 
sakin yuvaları canlanıyordu. Fa. 
kat bu temiz varlıkları dütünmeğe 
hakkı olmadığını biliyordu. Onlar· 
la arasında kara, kirli manialar 
vard(. O zaman pullu esvaplarile 
iğrenç zencinin zebani kollarıma a
tılan karısı kartısına dikiliyor, kar
menli kahkahalar, dazlak kafalı 1 

miskin felsefe paçavraları, müsteh
zi apaş ıslıkları yüzüne çarpıyordu. İ 
Bu yemyeşil körpe bahar çimenleri 
arasında yatan vücuduna gökyü-

zünde pırıldamağa batlayan yıldızla 
rın sarı ince ıtıkları gökten uzanan 1 
tunç iğneler gibi bapnağa başladı. 
Ve yerinden kalktı. Bir sarhot gibi , 
iki yanına sallanarak yola düzüldü. 
Nereye gidiyordu? 

Taksim meydanını geçti. Köşe
den itibaren sıralanan küçük lo
kantaların önüne gelmişti. Came
k&nlarda ittiha verici manzaralar 
elektrik aydınlığında büsbütün 
meydana çıkıyorlardı. Kızaran et 
ve baltk kokuları genzinden mide
sine inen açlık hırsını tatlı tatlı gı. 
cıkladı. 

Necat ıı.ctı. sabahtanberi ııctr. 

Ana Hatta mahsus seyri seri (A) 
harflr istisnai ve muvakkat tarife ile 
mücavir mevkiflere mahsuı seyri ıeri 1 
No. it tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavele• 
rinin ııetecek Birinci Tetrinin bidayetin· 
den itibaren ilga edileceği muhteran yol· 

culara ilan olunur. Bundan mada ana 
hatta mahsus seyri seri ( C) harflı istio
nai ve muvakkat tarife de ancak 28 
Eylüle kadar (28 dahil) muteber olacak· 
trr. Ahalinin seyahatlarım kolaylattır• 

mak maksadile Birinci Teırinin bidaye
tinden itibaren mutat olan tarifelere tek· 
rar avdet etmektense, bu tarifelerde ati· 
de bildirildiği üzere mühim tenzila11 ya• 
prlmasına Şark Demiryolları Şirketi ta• 
rafından karar verilmiıtir. 

1.- İstanbul Banliyö mevkiflerine 
mahıus olmak üzere ı 

- Y alnrz azimet için % 30 teru:illtı 
havi bir hususi yolcu tarifesi; 

-Azimet ve avdet için %30 tenzllitı 
havi bir husuıi yolcu tarifesi tatbik edi
lecektir; 

2.- 106-107 ve 322-323 katarları ile 
yapılan dahili münakalata mahsus ol• 
mak üzere ı 

- Y almz azimet için % 30 tenzilatı 
havi bir hususi yolcu tarifesi ; 

- Bazı mevakif arasında, azimet ve 
a"det için % 50 tenzilatı havi bir husu· 
si yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 

MODlRlYE.Tr 
ııso1 

ve saatte mahallinde hazır bulunacaii' 

memuruna müracaatla ilan olunur. 
(2985) 

Gayri ihtiyari elini cebine attı. A· 
vucunda bir kaç nikel kuru,tarı 
batka bir şeyler yoktu. Bunuaıla 
bir kahve bile içemezdi. Tok insan
lara burunlarını tıkatan kızaran •· 
tin isli kokusu, bir aç için baş döıı· 
düriicü bir ihtiras alevlendireceli 
kadar cazip ve mukavemet eriterı 
bir tıl11mdır. Necat timdi açlrğıl1 
ihtirasında müfterisleten et kemik 
ve kan mahlutundan bafka bi• 
mevcudiyet değildi. Belki bin ta• 
bak kızarmıt et parçaları bu cahil 
iradesiz insana mukaddeı tanı!· 
mıt hisleri ezdi11ebilirdi. 

Bu lokantalardan birine ClalıP 
nefis kakulan ile midesini gı· 
cıklayan şeylerden tıka ba· 
sa yedikten sonra garsona 
bir iki tokat ve tekme atmak kud· 
retini cızlapn kollarında bulsa İ· 
di belki bu cesareti gösterecekti· 
Ayaklarına zincir takılmış gibi ıii· 
rüklene sürüklene vücudunu tat'" 
mağa batladr. Parmak kapıya doğ· 
rıu ileriledi. Biraz daha yürüdü ~e 
durdu. Bir methali gittikçe aydınlıı.· 
pn bir kapının önünde iki dakik11 

tereddüt eder gibi oldu Buraaı, B0 

ğazkesenli Arifin; yani kayın b11· 
basının lokantaya benzeyen fak11t 
geceleri bar alemine tahavvül ed•11 

ve Suzanın ıahneıinde alatur~ 
- B:ı-rr~": -
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Sivrihisarda Belediye Aydında yeni mesire Elazizde: Keban 
eş senelik imar proğramının yarısın- Paşa yaylasına bir de otel yapılırsa mev Kebanın etrafında gümüşlü kurşun ma-

dan fazlası tahakkbuukmıneıatkaymaihşas· ggı·biı·db··ri.dir !siminde buraya yerleşenl_e r _çok ~laca~ denleri vardır. Fakat bugün muattal 
SIVR1H1SAR, (Milliyet) - Siv- -
~a.r Orta Anadolu yaylasında Kazanın genç ve faal idarecileri r 
~tya ve Porsuk nehirlerinin çe- mütemadi gayret ve hizmet harca.-
diği vasi ovanın ortasında küçük maktadırlar. Belediyenin bet aene-
dağlardan sert ve yalçın kaya- lik iymar programının yarcsından 
~arasında genİf bir kavsin i • fazlası tahakkuk ettirilmittir. Bun-
e eski ve mamur bir kasaba • lann arasında, içme sularının ısla· ~ 

· hı için lazım gelen projeler yapıl • 
~erkez kazada kıymettar birçok mıs su tahlilleri neticeleri alınmıt, 
' ·ıık eserleri ve daha eski za • tesl~at malzemesi hazlrlanmıt hu-
lara ait harabeler ve mezarlar lunuyor. Sıhhat Vekaletince yapı

luralardan cıakrılmıt resimli ve lacak tastik muamelesini müteakıp 
'•h me mer ~slanlar göze çarp- ite batlanacak ve kış gelmeden ik-
~la.ctır. mal edilecektir. 
a Eskişehir • Sivrihisar ve Sivrihi-
i:hassa Yörme, Holanta, Mülk· sar . Sarıköy yollarının ehemmiyet
. Yasıhüyük, Tekyer köylerinde li tamirleri bitmek üzeredir. Bun· 
~ İnsanlar tarafından yapılmlş dan batka Eskişehir • Ankara yolu
k tas meskenleri ile Firikyalı • nun, Kavuncu köprüsüne kadar o-
~ait 'sun'i tepeler bulunmakta· lan mühim kısmının toprak düzel
. Bunlardan ba,ka, yalnız Şark tilmesi ve icap eden yerlerine ta~ 
'ıince tanınmış olmakla kalma- dökülmesi için Eskişehir Vilayet 
beynelmilel meşhur bir sima 0 • Meclisince karar verilmiş bulun 
l\ia5rettin Hocamızın doğduğu makta ve yeni senede ıslah ve tami
hüyüdüğü Hortu köyünde Hoca re b&flanılması için tertibat alın · 
· ~umun yaşayan ahfatları ve maktadır. Kavuncu köprüsünden 
· ~~ i ile kızı Meıyemin mezar Ankaraya kadaı; olan kısmının ta- ı 
:•tı her yolcu için meraklı bir mir ve ıslahı için de Ankara Vila
<ik mevzuu tefkil etmektedir. yetince karar ittihaz edileceği ha
Sivrihi~ ar kazasının umumiyetle her alınmı,tır. Bu suretle Bursa • 
'>isi münbit, hr..vası suyu çok gü- Eskis,ehir. Ankara yolu yolculuk i'·" •lt, çin her zaman müsait bir şekle gi-
tvvelce nehirlerin etrafındaki recektir. 
.lık ve bataklrklar dolayısile ha- Bu sene ağustos içindeki çartı 
olan ve köylüyü bitap eden sıt- yangınında yanan dükkanlar ida-

cumhuriyet idaresinin teessü- rei huıusiyeden istimlak edilmif 
denberi esaslı sıhhi mücadele bulunan yerlere yapılmaktadır.Bu 
.~ilatları sayesinde bertaraf edil- suretle çarşı güzellefmelcte ve ge
!, bugünkü köylümüz srhhat ve niflemektedir. Ötedenberi sağlar 
>e kavu~muftUI'. Bu sebeple yıl ve iyi kiremit yapmakta olan ki · 
' nberi , sıhhat!İzlik ve takatsiz remithane yeniden tamir ve ıslah i
Yüzünden bot duran yerler sü- le faaliyete geçmİftİr. Halihazır is
ltıii~ ve ekilmiftir. Ekilite müsa- tihsalitı 'imdilik kazanın ihtiyaca-
0lup ta imar ve ihya edilmemif tına kifayet etmekte ise de gelecek 
>j çok azalmıftır. senelerde fenni ve fazla miktarda 
~azanın birçok köylerinde pan- iı.tihsal yapabileceği anlatılmakta-

r'asayaylasının suyu buz gibi çefmesi ve Aydından gezmeğe 
· köylüler bir arada 

gelenlerle 

1 ekimine ehemmiyet verilmek- dır. 
~erek istihsal, gerekse randıman Belediye programının diğer mad 
arile çok iyi netice alınmakta • delerini tetkil eden, kanalizasyon, 
l Pancar· sahası ekimi dıtında mezbeha, mezarlıkların bir araya 
an köyler ahalisi pancar ekme- toplatt•ıılarak etrafının duvarla 
~ar,ı çok hevesli görünmekte • çevrilmesi ve ağaçlanması gibi hiz-

metleri için yeni senede faaliyete 
~azanın servetlerinden birisi de geçilect>ktir. Bunlar da, yapılmıt o
.~atdır. Kaza mıntakaıında - lan İflere nazaran bet sene içinde 

1 dele yıllarında çok azalmıf tamamile ikmal edilmif bulunacak
~llan - davar yekilnu bugün tır. ikinci bet senelik .e,roje için de 
binden fazladır. Bilhassa tiftik elektrik, çorap, bez fabrikalan kur 

"İıi nin en iyi cinsi ve verimlisi mak fikri vardır. 
,~ ..................................... .. 

lsveç Veliahtı Salıya geliyor 
(Başı 1 inci sahifede) 11,45 de Reisicumhur Hazretlerine Çan-

~ur vagonu tahsis edilmiıtir. kaya kötkünde iadei ziyarette bul.unacak 
1ıo.firler Ankarada iki gün kaldrk. tır. • 

&onra Bursaya gidecekler ve ora- Saat 13 de B. M. Meclisi Reisi Ka-
!elırimize döneceklerdir. zun, 13,15 de Baıvekil Ismet Paşalar 

Program Hazeratı saat 13,30 da da Hariciye Ve-
.\l'jlCARA, 27. A.A. _ Isveç veliabti kili Bey ~renı Hazretlerini ziyaret e-
~~. Güstaf Adolf Hazretleriyle refika- deceklerdır. . . . . 

l'r L · kerı'meleri Prenses Saat 14 de Harıcıye Vekili Bey tara-
enıes uız ve fınd p ı H ·d b' · · T · · 'ki cı' salı günu·· an Prens ve renseı er azeratr ıe-

ırıncı eşrının ı n f' d 1 kl"b" d h • b' .. • ' 1 1 ki ynı gu"n busuı"ı re ıne Ana o u u un e ususı ır og• ou a ııe ece er ve a 1 .. ·ı kt' 
le Ankaraya hareket edeceklerdir. e yemeııı ven ece ır. . . 

~'• .. af Ad lf refı'kalan Pre Akşam saat 20,30 da Reıaıcumhur nı Gust o ve n· H . • p ı f' 
lu . H 1 • • b · aretlen· ı'r' azretlen Veliaht ve renses er ıere ıne 

ız azret erının u zıy ,ın b · ak • · ki b b' 
.'lan programa göre büyük misafirleri kırb 1 fam Y.em~~ v~ece k ~ ve unu ır 
"nıekte olan Vaıaland vapuru 2 bi- a

4
ub' ~e~ı t . ~. ~~eVtıl~· bt H t 

' t · - - 17 doğru Hay- ınncı tetnn gunu e ıa azre • 
~~::~ın.!funu ;aa:., Y:urada bir mo- leri Reisicumhur Hazretleri ıerefine h-
~ i t?nu~e gbe ~c ~ 1 htanbul veç sefaretinde bir öğle yemeği verecek· 

ııı .. n ıBzar1 da' u u~a. Moulıa~tt'n Bey ler ve 16,30 da da lsveç Sefiri tarafın-
•e e e ıye rem ı 1 • d p p 1 f' b' ka he üf .. H.. .. Riza Pata an renı ve renıeı er ıere me ır • 

•i , re m. ettışı uın~ • ' bul resmi yapılacaktıı:. 
tıye beıınci daire ıefı Hulusı Fuat O .. ak t 20 d p G" 

'~>otokol ıef muavini Şefkati Beyler W Adgulfn ıpamı saat Kare akn;~s .. US• 
~~, H o ve renseı er oy uze-
~"8. çıkarak Prens ve Prenses az- rinden B 't k " Ankar dan 
:<ti~- "H ld' · d' eceklerdir ursaya gı me ıçın a 
~, ·~ Of ge ıruz., .. ıy • • aynlacaktardır. 

4;:' ve Prensesler muteakiben .,:· Ifirinci teşrinin TıeıinCi gunü Karaköy. 
~ Hayda~pafa nbtunına çıka. • den Burıaya gelecek olan misafirler ika· 

1.ı;• o~adan ıstaıyona geçeceklerdir. metlerine tahsis edilen Cumhuriyet kas-
~~r H';[~~ıa ~htunmd~ ~s- nnda istirahat ettikten sonra ıebrin gö-

. ve .~ .. ~?'e reıı muavm e- rülmeğe değer yerlerini gezecekler ve 
•ınqıyet muduru tarafından karı•· ertıi gün .. d abahl · UI d • .ı ..• 
'- · ' 'd d k k u es eyın uagaç .... .., ıstasyon ıçın e e mer ez U• caklardır A . .. ""led B 

da b · 'b · kıt liınl · Ynı gun og en sonra ur-
\-ı, nı ve ır ı lıram ası se •· sadan aynlacak olan Prens ve Prenıesler 
~. lır. .. . lznik barabelerlni gördükten sonra Ya-
~ •na ~uıtaf Adolf ~azreUerı ve !ovadan Ertuğrul yatiyle fstanbula' ge-
"ls'••lero Ankaraya getıre"!'k tren saat çeceklerdir. 
ı b'd~ ;ff ay~arp~§~dan ayrılacaktır. htanbulda lsveç sefaretinde kalacak 

1hncı teşrın gunu saat 10,4~ d~ An· olan Veliaht ve Prenıeıler Hazeratı bi-
,...,~ .. gelecek olan. Isveç Velıahtı ve rinci teşrinin 7,8 9 ve 10 uncu günlerini 

•eıter bazeratı ıstasyonda refakatle- mütenekkiren geril-icekler •ehn m ·· e-
l • Q M M ..,. . il .. K" •• • , ' ' uz l • . ec.. .... .ıı eısı azım, uaşve• Jerı gezecekler Boğazda ve Marmar d 
~İ~et Paı~lar f!azeratı ile Haric~y~ buıuı~ l~nezzÜhler yapacaklardır. 8 

a 
\;ı· &ey, Rıyaseıtcumhur umum katıp 11 ıncı pertembe günü de Istanbul· 
t~~ Muhafız alayı kumandanı Iıulun- dan ayrılarak lzmire gideceklerdir. 

halde eiıicumhur Hazretleri tara- Prenı Güstaf Adolf ve Prensesi.,.. Ha-
~~k karşıla~acaktrr. . . . . . zeratr lzmi~de ~eiıicumhur Hazretleri-
>eı,~ra Yalı ve Beledıye rem, Harıcı- nin kötklerınde ıkamet edecekler ve fz. 
~ ileti umumi katibi, Ankara mevki mirde kaldıkları g\inler içinde Bergama, 
•t n~~".~• .~erk.ez Kumandanı ve em· Ayaıluk harabeleriyle diğer görülecek 
~İ'uduru de ıstasyonda hazır bulu· yerleri gezeceklerdir. 

ı,la e.rClır, . . Veliaht ve Prensesler ayın 15 inci pa-
• b~Yonun ıçınde batta muzika olmak zarteıi günü Toros yolu ile Haleb'e git-

b:• P~?"ad~ kıtası v~ is~asyon. dışın- mek için hususi trenlerine binerek lzmir· 
i !. ıuvarı kıtası mıaafırlere ıhti>am den ayrılacaklardtr. 

~.;~! ıfa edeceklerdir. Prens ve Prenseslerin refakatlerinde 
1
11

cumhur Hazretleri misafirleri i- Damdonör Matmazel de Renteravaerd ile 
ııı.~decekleri AnllAFap.<ıas oteline bı· Saray müıür~iralay Cont Po~e ve 
~~ n &onra Çankaya döneceklerdir. yaver Korvet, kaptanı Sten Erik Vatter 

1
• Cüıtav Adr:Ji Hazretleri saat bul anmaktadır. 

AYDIN (Milliyet) - Aydın· 
F ata yolu Uzerindeki Ptl~yayli.sı 
hakkında evvelce malumat vermit
tim. Halkevi köycüler tubeai bura
ya bir tenezzüh gezintisi tertip etti. 
Gezintiye batta vali bey olmak üze
re fırka, halkevi reisleri, daimi en
cümen azaları, daire müdürleri 
halk ve bir çok köylüler ittirak et· 
tiler. 

Köylülerimiz kadm erkek, çoluk 
çocuk yeni rubalarını giymitler, 
yaylaya bayraklarla süslenınitler
di. Köycüler tubeainin yolladığı bir 
caz takımı sabahtan ~a kadar 
milli ve onun havalan çaldı. Bir 
çok milli ve ~eybek oyunlan oyna
tıldı. Aktama kadar yenildi, içildi, 
gezildi v,e eğlenildi. 

Patayaylasında üzerinde 1244 ta 
rihini tatıyan bir çefme vardı. Va
limizin refikaları hanım bu çefme· 
nin yerine mermerden çok şık ve 
modern bir çefme yaptırmıttır. Yay 
lada kaldırımlar yaptırılmıt tarhlar 
yapılmı., asırlık çınar ve çam ağaç
lan arasında çok güzel bir meıire 
yeri yaratılmıttır. Köycüler tubesi
nin tenezzühile yaylaya kamyonlar· 
la da çıkılabileceği anlatılmı,tır. 
Kamyonlar bir liraya hatta 75 ku-

Görüıler 

ruf& kadar oraya gidip gelme adam 
tafıyacaklardır. 

Patayaylasile Aydın çok ihtiyacı 
olan mühim bir mesire yeri kazan
mıttır. Vilayetçe yaptırılması karar 
laşhrılan otel yapılınca yarın bir 
çok aileler buraya göç edecekler· 
dir. Maamafih gelecek ıene oteli 
beklemeden çadır ve çardak kura 
'Tarak temmuz ve ağuatoa sıcakla. 

nnı yaylada geçinneğe kararlattı
rıanlar pek çoktur. Çünkü Plevne
de Gazi Oıman Pata ile beraber 
harbeden ve eıir olan Kara köylü 

. doksanlık ihtiyar Hasan dayı, ben 
bu hayat ve sağlığı bu yayladan ka
zandun. der gi:bi dinç bir delikan
lı vaziyetile aramızda dolatarak 
yaylayı propaganda ediyordu. Yay. 
layı Aydına bağlıyan yol fataya 
doğru uzatılmaktadır. Dün yaylada 
ki çalıgı ve farkı seslerine köylü 
ve tehirli halkın bir arada ten kah
kahalarına fata yolunda atılan di
namitlerin gürültüleri ve kazma 
kürekleriii çınlayan sesleri karı,ı
yordu. Pata yaylasındaki su haki
katen çok soğuk ve tifalı bir su
dur. insan içerken soğukluğundan 
güçlük çekiyor. 

Yerli mallar pazarından dilekler 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 1 

di. Biraz la/edecek olanı da flfağı 
yukarl kapıdııarıya ederlerdi. Çok 
fükür fİmdi öyle değil. Bizim genç
liğimiz ne kötü devirlerde geçmif ... 

- Şu gerdanlığı beğendim. Alır
sam ne yapara'tnız? 

Kızcağız gülümseyerek yüzüme 
baktı: 

- Kağıda sarar oeririm. 
- Kağıdı neyle bağlarsınız? 
- Sicimle bağlarlm • 
- Peki. Ya fU düzgün çanağını 

alırsam? 

- Onu da kağıda sarar oeririm. 
- Buna da peki. Ya bu kiipeyi? 

Ya bu bileziği? 
Bu sefer gülümıemedi. Eğleniyo

rum gibi geldi kızcağıza. Yanında
ki tezgahçı beyle bakıştılar. Ben 
hiç oralı olmayarak söylemeğe btlf
ladım: 

- Ne de olsa bir yanımızda pot 
bırakıyoruz. Dileyelim ki bu potlar 
en yakın zamanlarda düzeltilsin. 
Bunlar hep güzel ve armağanlık 
şeylerdir. Bunları yapanlar gerçek
ten övgüye değer sanatkarlardır. 
Fakat neye bu pot ve niçin bu ba
yağılık? Bfrer faheser denecek ka
dar güzel olan bu armağanları ya
bancı ambalaj kağıdına sarıp ma
halle bakkalı sicimi ile bağlamak 
doğru mudur? yakışır mı? Bu ince 

. İfleri yapacak kadar zevk adamı o-

lan sanatkarlar mallannı satılsın 
diye size bırakırlarken hepsi için 
de şık birer kutu bıraksalar, be, on 
kurufluk ince kordela verseler, 
hatta bunlar için de ıilak bir para 
alsalar, kutuların üzerinde marka
ları, adresleri bulunsa daha zarif, 
daha kibarca bir fey olmaz mı? 
Ben gerdanlıiı aldım. Bedii zevki 
olan bir aileye göndereceğim. T e
reyağı kôğıdile sarılmıf ve pastır
macı Iİcimile bağlanmlf. olarak na
sJ gönderebilirim? Bu malı yapan
ların düşüncesizliklerini düfün • 
mezler, benim bayağılığıma hük • 
mederler. Değil mi ama? 

Kendilerini paylamadığımı anla
yan Hanımkızla arkadaşı karabı
yıklı bey genişçe bir nefes alıp ba
na hakverdiler. Tabii hakverecek
ler; nazik, zevk sahibi ve vazife 
pişkini insanlar b"fka türlü dav -
ranmazlar. 

iş iftir. Müşteri kaçırılmaz. Tez
gahçı hanımkız da müessesenin 
yapmadığını kendi yaptı. Koşup 
gitti. Kendi elçantasında yumuşak 
bir parça kağıt varmıf. Onu ve bul
duğu güzelce, boı bir kutucuğu ge
tirdi. Aldığım şeyi güzelce sardı. 
Kutuladı. Neye yarar ki gene si • 
cimle bağlayıp verdi. 
Bu küçük alışveriş üzerine neler 

söylemek istediğimi şüphesiz anla
dınız. Bu gibi iflere dikkat etmeli-

Kebiından bir 

EL.AZIZ, (Milliyet) - Bu mek- 1 
tubumla Milliyet okuyucularına Ke
banı tanıtmağa çalışacağım. Keban 
Elazize bağlı kaza merkezlerinden 
biridirı. Eli.zizin 72 kilometre gar
hinde ve Fırat vadisindedir. T akri
ben 15 kilometre boyunda olan bir 
boğaz vasrtasile Eli.zize doğru a
çılmış bulunan kasabanın 15 kilo
metre cenubunda Karasu ile Murat 
umakları burada biribirine katılır-

• !ar ve Fıratı te,kil etmiş olurlar . 
Keban devri sabıkta kör Hasan pa
tanın idaresinde mühim bir mer
kezdi. Kebanın etrafı bağ ve bah
çeliktir. Yazın havası sıcak ve ağır
dır. Suları da fazlaca kireçlidir. 

Kebanda Cami 

Buranın topr,akları da çok münbit 
her çefİt hububat, sebze, ve meyve 
yetitmeye elveritlidir. 

Kazanın enelce genit dutlukları 
ve o niıbette de genit hasılatı var
dı. Keban madeni bugün sönük bir 
haldedir. Burada Yusuf Ziya paf& 
tarafından yaptırılmıt büyük bir 
cami ve bir kütüphane mevcuttur. 

yiz. Daima daha güzele, daha iyi • 
ye ve daha ileriye doğru gitmeli • 
yiz. MahmulpQfa ifportacılığını 
çalı eski bir rüya gibi unutmalıyız. 

Bu suç Yerli mallar pazarının 
değildir. Onun, olsa olsa, giren çı • 
kan efyaya karfı ıöyle bir aldır'lf 
etmezliği var. Bunun da yakında 

yola düzene getirileceğinden füphe 
etmemeliyiz. Yalnız bu güzel mü • 
essesenin Beyoğlu Şubesi bir yan
lı,lık İflemelltedir ki samimi bir 
duygu ile kendisini ayılmak iste • 
rim: Güzel, modern, çok zevkli 
camlıklar yapıyor. Ama hiç bir ma
lın üstünde fiat etiketi yok! O ka
J,;ar lüks, öyle mirasye'di işi görü • 
nüyor ki camlığında bir şeyi beğe
nen adam içeri girme:fe ~kiniyor. 
Bunu ba,kaları yapmı, olsa hemen 
ağızdoluşu sızlanırız. Hiç değilse 
"kazıkçılığa mı kalkıştınız?,, deriz. 
Beyoğlu Şubesinde şöyle böyle se
zilen levantenlik rengini biraz d'1-
ha kendi rengimize yaklaffırmalı 
ve camlığını seyredenlere korku 
yerine içeri girmek isteğini verme
li. Ben (Sümer Bank) babadan kal 
ma malımmı, gibi samimi ve özden 
söylüyorum. Canı isteyen dinler, 
dilemeyen aldırlJ etmez. 

AkaGONDOZ 

manzara 

Kebanın etrafında zengin gümüt
lü kurtun madenleri vardır. Buma
denler evvelce oldukça genit saha
ları kaplıyan zengin ormanlardan 
elde edil~n odunlarla itletiliyordu. 
Ormanlar harap olup yakacak bir 
şey kalmayınca maden faaliyeti de 
durdu, binlerce insan toplanmıt bu
lunan kasaba da az bir zaman için· 
de sönerek eski iktisadi mevkiini 
kaybetiverdi. Bugün Palu, Çimitke
' zek civarında kömür madenlerinin 
bulunduğu ve kasaba ile bu maden
leu arasında, Murat gibi gemilerin 
gelip geçmesine elveritli bir suyun 
mevcut olduğu gözönüne getirilin
ce Keban madeninin kolaylıkla 
canlanıp yeniden iktisadi bir mevki 
tutacağl kendiliğinden anlatılır. 
Elazize kadar gelmit bulunan de
miryolu da maden için büyük bir 
müjde tetkil etmektedir. 

Siirtte kaplıcaya gezinti 
SURT, (Milliyet) - Geçen cu

ma günü batta valimiz A. Sakip 
beyle Fırka kumandanı Hayrulalli 
P&f& oldukları halde halkevi idare• 
cilerile evin bandosu tehne yakın 
kaplıcaya bir tenezzüh yapmıtlar 
etraf köylülerin İftira.kile aktama 
kadar eğlenerek geç vakit tehre av· 
det ehnitlerdir, ----

Nazillide rasat istasyonu 
NAZiLLi, (Milliyet) - Nazili{. 

de birinci sınıf bir rasat istasyonu 
açılacaktm. istasyon hergün rapo
nınu saat 19 da Ankaraya verecek: 
ve Ankaradan 21 de Pariıe iletile
cektir. istasyonun hazırlrklanna 
kaza kaymakamlığınca devam edil· 
mektedir. 

Aydında incir ifl&ri 
AYDIN, (Milliyet) - Ankarada 

bulunan Ziraat bankası müdürü 
tehrimize gelmit ve zirai kredi koo
peratiflerini dolatarak incir itleri 
üzerinde tetkikata batlamıttır. Bu
t;ün umumi zirai kredi kooperatifi 
idare heyetleri Ziraat bankasında 
toplanarak bu İf üzerinde konut· 
malar yapmı,lardır, 

Kanser mikrobu 

Bulundu mu? 
(Baıı 1 inci aahifede) 

muanın 25 ağuatoa 1934 tarlbli 34 
üncü numarasında Dr. W. Brehmer 
tarafından - Fitbomoftora Hpoly • 
morpha - kanda bulunan yeni bir 
mikrop ve bunun tinörler usulü ile o
lan münaaebeti ünvanı altında bir 
makale De§rehniı olup bu makale 
kanıer amili olan mikrobu keıfedil
miı olduğu iddiasını havi olması ae• 
bebile umumi dikkati celbetmiı ve 
yevmi matbuatta kısmen kabul ve 
kısmen raddeder mahiyette bir ta • 
knn neıriyata sebep olmuıtur. 

W. Brebmerin bu tebligatı halk 
arasında huzursuzluk doğurmaya ve 
mazur görülnı.iyecek tekilde eıaasız 
ümitler uyandırmaya müsait mahiyet. 
tedir. 

W. Yon Brehmerin beyanatı mÜı· 
tacelen ve resmi bir surette tetkik e
dilecek olup bu tetkikat neticesinde 
timdiye kadar elde edilmiı olan bak· 
teriyoloji tecrübelerine tamamen zıt 
olan bu iddianın hakikatte yeni bir 
buluı mu, yoksa teknik yanlıtlıkları 
ve hatalı bir takım tetkikler mahsu. 
lü mü olduğu anlatılacaktır. 

Bu tetkikat ve neticeye iktiran e
dinceye kadar kanser mücadele ve 
tedaviıinde huauıi bir tecrübe ve ih· 
tiıaa sahibi tabiplerin m.üttefikan 
ciddiyetinden ıüpbe ettikleri ve bat
ta tamamen reddeyledikleri bu id • 
dialara kartı kat'i surette ihtiyatkar 
davranmak icap eder. 

• 



• 
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K~~~~~~?!~!) mur~h~~~!r~~oi~~.~ırı!!~~::~~a~!:~~~~~:e~~~~~m~~-~~~~!~~!~~~Y~~~~?a·i~~atte-1 SYufgoslav Krdalı 
yette bır degııiklik yoktur. Halkın •a· ı muhterem refikımız M. Mano yuı hassasıyet huna manıdır. Der-ı nnın de tayını lazımdır. 0 yaya Vaf l 
bn almak kabiliyeti azalıyor ve bunun Roustan gibi bir çok kıymettar hal timdi ilave edeyim ki eğer ı,,izlere iı bulurken gençlerin vaziyeti SOFY A 27 (A A ) y 1 
için baitada kırk saat çah§ID& esas ka- • 'I l I d B k d . h'--.J . .' ' ni ııazan dikkate almalı ve ça}'!"nlarm • • • - ugos av• 
bul edilmelidir. dedi. zevat amı o mut ar ır. u ay ı sureti za ı~e en ı~ı ve en vaziyetini de ihlal ebnemelidir. ya kralı ve kraliçesi Hazretleri ile 

Komi • .ton rap<>l'Qnda ıekl.ii etti~ ka- ko~kta maksad~ vardır: ~· sulhperver go~nen vazıyetler. ar. Bir çok gizli işsizler vardır. Bunlarla mayetleri erkanı bugün saat on altı-
rar .uretiude_ i~si~lik~e. müc~~ele içın ça- M!""o ~~~stan'. der!n ve_ genıt ıJ. kaaında ekseny~e .doymalı bıl • müca~le etmeliyiz. ltıizl!f< ~ mil- da Sofyaya muvasalat etmiş ve İs· 
lıpna saatlennın ındi~''."~ ve ~a ~ı l~ulturune sıy~ı old~gu k.ı.dar meyen em~eryalıst. ı,tahaların kat letlenn ~asarı:uflanru tehdıt ~en.~ır. v~I- tuyonda Bulgaristan kralı ve krali 
mukabil çalışan halhn ıstiblik kabilıye- ıdar;, uzun tecrubeJerın paha !andığı halısane bır aurette naza. ı.- halindetlır. Bu volkan hır ıun ınfı- çesi Haz ti ·ı 1 b 1 
· · imam · · ··er tleTin indiril- b' ·ı f I .1• . l b h . l"· edebilir re erı e nazır ar, me us ar 
hnın aza ası ıçın u . e. lÇı mez az mı ı ave etınış bir zat rı dikkate a ınırsa u assaınyete .,.. : .. . . sef' 1 y I f · . / • 
memesini kabul etmekte ıdı. ld - hT • • B d d huk hak .1. • Nazarı dıkate alınacak muhım hır nok· ır er ve ugos avya se aretı e • .<a 

Italyan murahhası söylüyor l Jn~ ~ ı~sınız. dun b- o- ça B' . dven ır. I b 'b' ta da köylülerin şehirlere yerleşmelerine Dl tarafından İstikbal olunmuşlar· 
ltalyan murahhaılanndan M. Pesenti ayı ır • u apeşte e,,. ızzat ıtırı_ne .e~ evve . u gı ı mese- mani ..ım.ktır. İtalyanlar bunun önünü dır. İstasyonda askeri merasim ya-

.. al k d d' ki· Mile. Kerstın Hesselgren ın huzu· lelerdeki m1llı noktaı nazarımızı almak için eşki muhanp' tere ve "'•izlere pılmı&tır 
ooz ara e ı . ') kı b' .,.. Y • 

_ Biz karar ıuretini tasvip ediyoruz. ru ı e, yapmış olduğumuz içtimada mümkün olduğu kadar sa ır köylerde ev vennektetlirler her itte ol- .---------------
lısiztiğe miı.ni olmak. fa§~ icai>atın- eau tnefgalemizi, romantik suret- tarzda ifade etmek istenz. Biz, ~~ gib.i ~da da yalnu: karar vermft< 1 Askeri Tehi iğler 1 
dandır. ı,, mecburi bır v~e. o!"'alıdır· te tatafath ve yüksek sureti haller bugün dünyayı etrafını saran ka- kafi d~ğildır. . • • _ 
Ve herkese bir YllZife venlmeli~: 11 .,.. araştırmak değil fakat daha ziya- buslardan kurtarmak için, üzeri • Ve.;ilaı. kararlan ta~ik etmek liznn-
atlerinde tenzilit yapılmalı ve JJS1Z ame- d I' b' mah' . dü' !.JJ. 'f . 'il tJ chr. Şimdiye kadar verilen .._.rlar !at-
i . d çah &nat verilmelidir. e, tamamen ame ı ır ıyet ar- mıze ten ,... vazı enın mı e ere bilı ediıimit olsaydı, lıubran bu kadar pd-
İ~ a ";;ted=~ınaamele sın.hnın balkın zeden çareler taharri etmek teş. samimi surette hakkı hayat lanı· detti olmryacalrtı. Fertlerin hüriyeti, u-
m••;.. çahııyor. kil eylemiştir. mak ve iktisadi sahada olduğu gi- m11111ı>n menfaati için na11l tahdit edil-

Bundan ıonra Franıı:z muraMıası M. Bununla beraber tunu da söyli- bi siyasi ve içtimai ...hada da dai- mit ;..., bu .-oelede de devletlerin hüri-
Tournau ıöz aldı. ~.' T"?""'? ~~ yeceğim ki, gençlerin itaizliği halı- mi ihtiyaçlannı tatmin ebnek ol- 7eti de tahdit edilmelidir'. ~u . husuııa 
araoıoda aktedilen tuc~ v~ ilr:tnadi ~- kında tiındiye kadar dütünülen duğuna kailiz. Kinler itsiz kal • cesnırane kararlar vennenızı nca ede-
laflann her ıeyden evırel ıçtimaJ prem>p- b" .. edb' J cak · · ·· '- d" alı mal d rim. ,_ . t' at tme . lazım eldi"' . . utun t ır er an geçıcı ve mu mıuı ve unya Ç f ı ır. M. RoYand'da bir tadil t~klifi vardı. 
~~~- 1~ 111etı ed 1 '1ı1' · ,._.'L_di~ etlzıra vakkat tedbirler.J'- ve bundan do· Türk ııruı>WRID bu meıeledeki nol&-.,....,ny e eve erıo .,.u ... ı 11yas .,.. u...- tai ElizD mebu Fezıl Alımet Bu teklifte ücretli ıneaai ıaatJeıine dair 

Eminönü ukerlik şubeıinden : 
Teırin 934 celbinde bilÜmum 316:327 

bakayasile 328 doğumlu efrat celp ve 
sevk edilecelctir. içtima ıünü 24 1. Tet· 
rin 934 olup yalnız deniz sınıfına men-
111p oLüilirm içtima ıünü 13 1. Tetrin 
934 dür. Deniz sınıfına me111up olanla
rm bedeli naktileri 12 J, Teırin 934 ak
ıamına kadar diğer sınıfların bedeli nak
tileri 23 1. T eırin 934 akıarmna kadar 
kabul olunacalıtır. 

rinin banka ve yahut triistler taralmdan layı haklı olaralı zamanımızın ~iDi • au mevcut içtimai kanunların tadııkıne da-
• ~-- edilmelct ld - .. !edi Ka b" "k t hlik 1 • d b' • • Bey izah etti. Fazıl Alamet be7 bu ıı....,.. ir v..,;J.an be~elmilel mukavelelerin tas- YENi NEŞRiYAT 1.....-e e o ucunu ooy . - en uyu e e erın en ırıaı O· ta ,,, _____ , bir L --'---• -'-- , ~- , --

dmların ve çoculdarm çalı1tmlması meee larak telakki edilen bu yeni afeti in m .... ~ Ma=d H;: diki için bütün parliı.mentolann hüku· 
Jca nden lah&.~en ~ ~uıusta_ konul- yer yüzünden kaldırmak için ki- -•~ ... Keratin'i Türk heyeti namına metler nezdinde ıeşebbüıte bulunmalan-

olan tles izah elb .....,.. DJD karar wretine ili.ve.ini itbyordu. 
my"t al m .... Fouıye ~ hh. fi değildin Fakat, niçin? Çünkü tebrik etti. Ve dedi ki: k czı: anan rarmz mura an _ hu bir ırebe olmakt • d b' _Heyetimiz bili ka;Jrt ve tart karar Almanca ıöylenen yegane mıhı 

Reu Hasan Be7 uraoı gelen hatibe ıoz '. • P. _ an zıya «;. ır . . . . 1--:...ti"' kal Bundan soma Yoguıılav munbhasla· 
d 1 deci. ki neticedır İstıkbalın bafka felaket- wretiDi ı-._ etmektedir. P"" 11 - nndan M. >ı--sek •~~u"7e celer..._ nvt-

verm< _ evve . ı : . . . • , , • • clmnak için fimdiye kadar ittihaz edilmit °"" •~ ..., 
_ MHSıef bir kaza nEfu:.a nıle Fre.n- lerı, hatka ıçtimaı kantıklıklan ı· lan tedbirleri his biri bakiJoi ve &ağ- konu Abnanca irada b"§ladı. Bu Almanca 

u mebıula.rınd.ın M. Ham':'o hafif suret- çin filhakika bir sebep tetkil ede- i'.... değildir .. nNolıt nazarm>IZ nıillet· konferansta resmi lisan olarak kabul edil 
te yaralanmıı~r. ,V~ Amerikan hastaha- cek olan bu hal, bugünkü vaziye- )erin yeş_.,L ve mevcudiyet b larmı mit ioe de, Almanlar konf....-.. ittirak 
,esı~ nakledılmııtır. . tiyle bir netice, harp sonrası insa- taııımaktır. etmediklerinden ıimdiye kadar Almanca 

lçtımadan sonra ba•tahaneye gıderek • • . . . d d • . • F __ L .__ ~- M B .öz oôytiyen olmanuıb. Bu ...,heple M. 

lnkılAp psychologie'si 
A. Refik Sıtkı Be)'in bu namda bir hi

tabı çılonıım. Kitap XX inci asrm ileri 
Rejim'ine ait Ruyonel, Radikal, Milli 
Birlik, ülküsünü anlatarak iktilBdi. içti
mai bir tez müdafaasına çahımıt; ldeo
logie ve Yeni Milli Terbiye fasıllarile, 
Türk ileri Rejimi ideoloıie'ıinin Dina
mizm'ini an.§tırmak Utemlıtir. 

Varlık .. 
-~· - . k nf . nıyetının ıçın e çırpın ıgı ııyası ranarz 0Ja111• .......... n • e~er H __ ,_ Al .. fi b' -L euuısını o erans namına zıyaret ve ikt d" . , • • . ' altı ıaat mesai tarzının imdilik yalnız an..,,. manca soy ıyen x.ncı mu"'" 

ıeessürlerimi beyan edeceğim.,, ısa ı ve ıçtımaı teraıtın şayanı madenlerde ıbilı edildi.~ . halbuki bu- bastı. Bu kıymetli sanat ve fikir mecmuası· 
~öz ı ruı Romanya mıu:ablıa ; ı Dr M. teessüf fakat mukaddes bir mu- ..,n be.-~ tatb*i =.. geldiğini Yoguslav murahhasa işsizlik meseleoi- nın J Teırinievvel tarihli 30 uncu sayı11 

Mar.us Georgcocoya gehnitti. M. Geor- haasaluıdır. •öyledi ve lıarar _...w t v' etti. Dİa içtimai ce;>lıeden tetkiki lazmı oldu- Y- Nabi, Hasan Cemil, Ahmet Kut-
ge.c~ iııizlik~"'.' .bahset~. lısizliğio u- Muhakkak bunun başka eaaslı Saat bire gelmişti. biıeden Mmra ğunu söylemiş ve karar ıuretinin aynen ıi, Abdülhak Şinasi, Nahit SUTJ, Beh-
W1umı va~ı~etıın. ı:zah ~ttikt~n .•o.ora ka- sebepleri de yok udur? diyecekıi- 15,30 da toplanmalı; üzere cehe tatil .,.. kabulünü istemiıtir. çet Kemal Beylerin ve diğer yazıcıların 
rar ourehru ta•vııp ebnif ve ıısızlik mese- • O b be d . d'ldi Danimarka da taclilcit istiyor , makale, hikaye, tür ve tercümeleriyle 
lesinin halli cihanın en büyük dertlerin- ~· zaman en ceva n enm 

1 
• D..m..--ka murablıau M. Ulridıcen'de çıkmııtır. Tavsiye ederiz. 

den birini ortadan kaldoracağını .öyle- kı, bunları geçen celrelerinızde, ikinci celse karar ouretiode bir tadilat teklifi ile kür- ·--------------
miştir. bir kısmını size şeref bahtedecek Konfer-.n ikiruıi cebesi P- H- ~ ge'di. M. UlricMeıı kararda mevcut\ 1 iş Ve işçi 1 
Jr,anda murahhasının sözleri bir samimiyet, bir salahiyet ve bir Beyin reiıliği altında saat ıs,45 ıe açıl- ve iflh.lerin boı zamanlannı geç·rmdt 1 

IT!iinda murahbau ve a;Jan reiu M. vuzuhla, tetkik ettiiiiz. Bunlara dı. Hasan bey Fransız murabhaslannd- iç;., allllacak tert:ı..t meyanrnda gençle- 1 • _______________ .. _ 

Beımet, allnılar arallnda kür•üye ıele- yalnız makine medeniyetinin ha- M. Beııauy ya .c;z venliM. BenaMy, - nn maddi ve mineYi ıurette sl>hatleri11'1 Milliyet bu .ütunda İf ile İfçİ İdi· 
Tek dedi ki: • ts;_., •• t • d b'I •• • hah celaesinde .c;z OÖyliyen hatiplerin fi. muhalaza edecek tedabirin ittihan kay- yenlere taııaHut ediyor. it ııe İfçİ 

- Halkın ekseriyeti köylerde :Jata· ~e 1 ';;ahesmıil.ye e de 1 e~~gımF'.l kirlenae temu ederek dedi ki: dmın iliveoioi talep ediycırdu. Bundan utiyenler bir mektupla lı büro • 
7or. Bunların vaziyeti iılah edilmeli, bu- ır !ane • a av~ ~ eceg~m. • ı • - lıoizlil. Avrupaıım nıübim bir loı- .......... t içki ile mücadele olduğunu ve bir mtna müracaat .tmelidirl.,.., 
nun için iktisadi tetlbirleT alımnalıdır. hakika, eger bu muCr!_m hasıretsız· mmda v..dır, l,.miğin önüne I~ çolı cençlerm İ&tİrahat :zamanlarında 20 marangoz VC dog"' 1&• 

M. Benoett çaftçi bir memleketin ,,.;. lik kalplerimizi kurutmak ta de- ;,.;., iıtiblalUıtı artumak lazımdır. Bu içki io\:ıiklerini ....ıatanı. bu kaydının e-
raha11 olmak itibarile ziirraın hayatmı vam ederse, eminiz ki hiç bir rıes. de-;de bir çare bulumnadığı tal«f'ırde hemmiyeti üzerinde durdu. macıya ihtiyaç var 
yakından tetkike fırMt bulduğunu Ye on· mi tedbir bugün teessü. ettiğimiz gençler sokakta kalacak ve ooora itsiz- Mııır ka.ütüliisyonlardan müfteki Taliplerin Galatada Hezaren cad. A· 
ların boş zamanlan zarfında fikri ve ru- b f • • • 1 h ek kah' l'k - .. d L- • • • • bo r-- -'-'-~ H 1 --L-• lar · L: u ena vazıyetı ısa etm ı- ı yu:wn aı nepsınan manevıyatı zu- ........ an ıt ......... maranıoz cemı-
'" melelc.le:-i · in irkiıah, oihhatlerife )' •. h • J - ' B k " daılıa yalı:.ndan alakadar ol gib" ıyetinı aız o amaz. lacaktır ve bunun teoiri albnda hepsi Mmr murahhası Haaan ey ur· ne müracaatlarL 
ıeabirlerio ittibazmı ve a~"':"...;.irl....;;, Atağıdaki noktaya nazarı dik- yarın harp orcı..ı-m. ıireceklerdir. Bir sü7e ıelerek dedi ki: 

. ahıumda da . ka • • • b' dah çok gençler vardır ki, arzularına rai- - •--':ıılik m.eseleü mühimdir. 
oanayı ı tepnili miimlııiia ..., tınızı ır a celbetmeme mü- men it bulamıyorlar. Kiiçü.k yaıta çocuk- ._ 
zarUt'i olduğunu ve ç•hpna oaatlerinin aaad · • • ecl • lan i•- ımetmela<ıen i- tah•İI devre•'nı' Bu 7alru:ıı içtimai değil, ayni zaman-
'ndirilmai Lizım eJ.ı=~-' '-'-- bu enızı nca erını: •- -~ - 1 dir Ge 1 

1 ...,....., ı-..t nun- C'l.--"mul b' mah' • hai uzatmak ve oonra hunların aı1e9ine bir da iktisadi bir mese e • DÇ er 
ı,. baotahğın önüne geçilemiyeceğini ıöy ı,~-yu ır ıyetı z l•rminM v.....- '!aznncbr. Raporda -· mektepten çdunca ba7ata atılıyorlar. 
ledi. Ve netice itil>arile ber memleketin olması lazım gelen gençlerin İf • dedilen tekWler ele noıa-!w , lt yeTlerinin kendileri için kapalı ol-
bu bı11uıta kendisine mahsus tedbirler sizliği meselesi, timdiye kadar lngilı"~ muraLL ~-mın tadı'• teklı'lı' · h .. · J • • 
.L... __ ı· idi - lllUU " dulı.unu ıörimce ayatıan umıt erıru 
..,......1 aznn ıe &-ini ilin etti: ya:lnız Avrupa ve Amerika noktai ·-

M. Rowtan'un teıeklıürleri . ku ti" lngiliz onunılıhaaı M. Baı Rile;r iııizlik kesiyorlar ve tehlikeli bir un.our olu-
Fransız munıhhaalarmdan M. R _ nazarına, yanı vve ı surette Te geaçliğe it buluııma11 w 6 eleoi halı:· yorlar. Bu ıebeple ifıizlik içtimai ya· 

tan M. Hami n'i ı yara'anmuı bad:ı:'~. aaııayilendirilmit memleketler nok .kında CeDe'n'ede istifadeli bir rapqr Juı- ralar içinde en evvel mücadelesi la • 
de.> ha ıaederek detli ki: tai nazarına göre tetkik olunınut- zırlamıt olan in* Matmazel HeMe}g- zım cı)an bir meseledir. 
. --:-- Arkada,ımı:za cötterilen dilıkat ve tu ren'in raponınu -'- beg" eodio;;.n; ve bu 
ıhı.......,., leteldı.ür ederiz. Yaraeı oarıl- r. ..- •-
mıt ve tehlike kalmamı1tır. Hatta bir Ayni mesele dal:ıa az ınüteka- .-..,ıe kendoine t~eldı:ür e!meıllte oldu 
kaç .oaat ıonra buraya aramıza gelebile. mil memleketJerde vasıl oldukta • ğunu .öyleda1.ten IODl'a mndenin hima-
celrtır. Bu müeuif lıi.disenin iyi neticeıi yesi için bu. i{timai kanunlar linm ol· 

d ki bu da b- n tekamül derecelerine göre ta • ıu . ur.. • ra iiyilk bir kardqlik e- duğu.n wö,.ledi ve bu bvavsta lqiltere• 
oerı gordük. Bütün lstanbul haJlo hasta- mamen hafka bir vaziyet arzet • de mevcut ....,llenlen bahaederek 65 :J•-
)'J ıörmek için hHlabaneye ıitti. ilk ls· mektedir. Bu halden de, bizi ali-
lanbula ıeldiğimiz gün burada kendimızı' · 'ına bdar '-~ lı:inueye ••-in•t 
__ ,_,_ kadar eden 111e1elenin umumı' hal- _..._ J" --•~- }--'"'- ---L ,...,,.,,.,,.etimizde addedeceğimizi oöyledi- v...._ ...._,... _..,.., -~ m ........ 
ler. Haılriluıten aziz Fran-mla ohay. linin hidayette mUhtel!f milletle- .b-. cöre lnsilterede iki milyon itıiz 
ehi., ~undan fula karcletlil< eseri ıöre- rİn maddi ve manevi fel'Bİtİne ta- vardır. Fakat ...,e.l nridatı 250 fnııiJiz 
mnclik.,, mamen uygun kısmi surette halle- liras- tecav1iz etmeyenler ipizliğe luır-

• Bun'!8n ooora tekrar ipizlik meseleoi- ri icap ettireceği istihraç olunabi- fi ıig...ta edilmİflerdir. 
nın muzakeresine geçildi. Belçika mu- )' ' J 
rahlıası M. Pelit tam ve esash tedbirler ır. ngiliz murahba&ı bundan '°""' ka· 
alma~ l.üzurnundan bahıetıi ve Belçika Katibi umumimizin mükem- rar ıuretinde bazı tadilat istedi. Bu tadi-
h.?.~DIJJ karar ıuretini a711en tasvip et- mel raporu hakkında yapılan çok Iatıa ıençliğin iısizliği me.eteoinin ıele· 
bgını söyledi, d"-'-- "--L-- b celc be7nelmilel mesai konleraonru ruz-1 taYanı · uuuıt m ... ........,a, ir re • 

-;- . tıizl!ğe nihayet veren kimıe hey- fiki' · • ) k namesine "'-nasım ıeldiE ediyordu. 
l.elmın ddci~ioe liyakat kazaıınut ola mız, ıpiz i meselesinin niçin 
calrtır., detlı. nüfusa müteallik vasıtalarla hal • Gi.:ıli ifsizlikle mücadele 

Faul Ahmet B. in nutku )edilmediğini soruttUruyordu. Bu • Fransız murahhadanndan M. Bolland 
• lSTANBUL, 27 (A.A.) _Par. nun sebebi çok basittir. Cenevre •biz siyasi ve içtimai teraldônin J>İidan 
J~entolar kor.feraıısmın bugün • ve Madritte de huzurunuzda ar • olmall)'JZ!• ciimlesile ıöze baıhyarak de· 
ku celsesinde Elii.ziz mebusu Fa • diki: 
zıl Ahmet Bey tarafından ı'rat o • zeltiğim gibi bugün de söylerim. 1 ·zı· - ısı ığe karıı bulunan çareler ara-
l~n nutkun metni berveçhi ati • Ü ve dünyanın her tarafın • smda yalnız çalışma saatlerinin İ1wlirilme 

dir: i ---------------• .. Huzurunuzda temsil etmekle 
muşerref olduğum Türk grupu na

mına, Js_veç ayan azasından Mel
le "':e~st.ın Hesselgren' e yüksek 
tas'l'.1bınıze arzettiği halihazır ikti
aadıyatının en çok dütünd" .. .. 

1 • . • urucu 
mese elerınden bınne ait hakika. 
ten münakkah raporu için en ha • 

raretle tebriklerimi takdimi bir 
vazife bilirim. 

_ .~ile. Keratinh Euelgren, ken
dııının vasfı mümeyyizi olan bü

yük istikameti fikriye ile, bütün 

gençliğin işsizliği namı alhnda ta. 
nılan cihantümul yeni bir afetin 
çok müheyyiç bir tablosunu :pp
mıflır. 

• insaniyet menafiini yakından il· 

M11ırda ipizlik yoktur. Mıaırda 
mevcut bir kanuna göre, gençlerin 
küçük 7qta ha7ata atılmamalan i· 
çin tabMI mecburiyeti konuhnuıtur. 
Bundan baıka 1933 senesinde cenç • 
!erin ve kadmlann çalıım••• ınese • 
leoi nizamata bağlanmıııır. Birçok 
gençler için atai devreıi ihdaa edil • 
mittir. 

lpizliğin önüne ceçmek için 7ap~ 
mak iotediğimiz bazı kanunlar, kapı· 
tüluyonlar :yüzünden 7apılamıyor. _ 

Gençleri içkiden ~ann~. ~ 
içki satan müe&aeselerm tahdidnu u
tedik fakat kanunu tetkik eden muh· 
ıelit koaıisyon bunu reddetti. itte bu 
auretle birkaç sanayicinin menfaati 
:yüzünden beynelmilel fayda.aı olan bir 
me...,Jeyi intaç edemiyoruz. ( Allnt • 
lar). 

lsveç murahhası Möıyö Berıımaıın 
Matmazel Hesselgren'nin raporunun 
met ve oena etti fran murahhası 1· 
randa ipizlik ol.:.adığını aöylii;Jerek 
beynelım.ilel ticari itilafların itsizliie 
kartı bir tedbir olduğunu anlattı. 

Bundan sonra komiıyon maıbata 
muharriri Lehistan murahhuı M. 
Deb•ki tekrar kürMiye gelerek tadil 
tekliflerini tetkik ederek bunların 
kabulünde mahzur olmadığım söyle-
di. 

Mesele artık tenevvür etmit ıi

biydi. 
Bqkan Hasan Be7, karar ıure· • 

tinde ıadilal isteyen murahhasların 
tadil tekliflerinde Arar ettikleri tak· 
dirde bunlan reye koyacağını söyle· 
di. 

Bunun üzerine Romanya murah • 
hası Mö.yö Pella da bazı tadilat i• • 

tedi. 
Baıkan, el kaldırmak ıuretile tek

lifleri reye koyd\L Bunlardan bazıla
n ekseriyetle, bazıları da iıtifakla 
kabul edildi. Bu suretle karar ıure-

1 ti tadilat ile kabul edilmit oldu. 
1 Katibi umuminin raponun mü 

ı zakereııi 
' Evvelki gün kiı!'oi umumi Mös-

yö Boiısier'nin raponı müzakere e· 
dilirken söz almış olan bazı hatipler 
vaktin gecikmeai dolayııile, kürsüye 

1 elemenliflerdi. 
Dün söz alan Türk murahhasla • 

rından Halil Bey, milli inkilabımız • 
dan uzun uzadıya bahsetti. Türkiye
nin dahilde ve hariçteki sulh siya...,
tini anlattı. Memleketle tam bir •Ü
kun mevcut olduğunu söyledikten aon· 
ra dedi ki: 

KİRALIK VE SATILIK 
Şiılide Bulgar çarımnda on odalı ne

zaretli bir villa gtılıktır. 

* Beyoğluoda Miık ıokağmda bet o

dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır. 

* Şiılicle iki cepbeli üç bin arıınlık 
bir ana ya tamamea veya luunen satılık· 

br. 

Müteımnim malumat içia telefonla 
42238 müracaat, 

6476 

daiunu, iktisadi sistemim.i:ııin clevlet
çililıc olcluian11 Te buırünıkü aiimrülıi 

taıhclidabndaa bahsederken hariçt
selen eıyarun :yüzde 60 mn konten • 
Jan lıarici olarak ,mliğiııi anlatıı. 

Halil Bey sözünü bitirirken, iki 
gÜn evvel Türkelrin dürüst oldukla· 
nndan bahseden Roman7a munılıha· 
•ma Tiirk srupu ve bütün memleket 
naınma tfl§ekkür ederek dürüstlüğün 
Türkün rubunda mevcut ~du&-unu 
aöyledi ve ıiddetle alkıılandı. 
Çekoıloııak mUTQhhannın ıözleri 

Bundan aonra Çekoslovak murah
hası Mösyö Gor Hruaovııl<i muahede· 
lerin tetkiki taraftan olan Macarla • 
ra telmih ederek bazı milletlerin bey
nelmilel parl&menıolar birliğini ken
di maksatlarına alet ittihaz ellikle -
rini oöyledi ve iki gün evvel bazı mu· 
rabbaslann muahedelerin tetkiki ve 
ekalliyetler meaeleeinden ısrarla bah
tederek bu hususta ifraıa varclılda· 
rmı ve netice itibarile katibi umumi
nin raporunun iyi olduğunu söyledi. 

Saat .18 buçuka 7aklapn•ıtı. Ki • 
tibi umumi Mösyö BoitsieT, içtimai ve 
aiyasi mueleleri tetkik eden komiı
yonların toplanacağını ve yarın bir 
gezinti yapılacağ1m heyete tebliğ et • 
tikten aonra Başkan Haoan Bey cel· 
aeyi tatil etti. 

Bugünkü 11ezinti 
Bugün konferansta umumi toplan

tı yoldur. Murahhaılar terefine ida
relerde bir gezinti tertip eclilmiıtir. 

Maralıbaalar Tophanede hazır bu
hmdurulacak buıusi bir vapura bi • 
nerek Büyiikadaya gideceklerdir. Yat 
klübünde tereflerine bir öğle 7eme• 
ii verilecektir. 

Öğleden aoenra Boğazda bir ge • 
zinti yapılacak ve Beylerbeyi saraJın· 
da bir çay ziyafeti verilecektir. 

Türk grupu tarafından ıefrik e • 
dilen ve hanımlardan mürekkep he
yet dün murahhasların ailelerine ~e • 
birde 7aptıklan gezintilerue refakat 
etmiılerdir. Hanımlar terefine Pera • 
palasta bir çay ziyafeti verilmiştır. 

Leh heyeti cumartesi ırünü Tak • 
ıim abidesine bir çelenk bırakacak -
tır. 

Kaclın birliğinin çay ziya/eti 
Kadınlar birliği tarafından dün öğle

den sonra parlam•ntolar konf•ranıma 

Belediye intihabı 
(Ba~ı 1 ınci sahifede). çir 

Halk Fırkası bu hususla kendin" . ııJ' 
miı olduğu yoldan ayrılmamı§ r.~~·tf'ı 
Fırkamızın ııarı her itinde daiıua "ı<~ 
ve açık hareket etmektir. Bir ııı• tof· 
bakında bir türlü ıöylemek diğCI' "1 
tan da el altından başka tür:ü ba~k• 
mek gibi bir zan ve dücü- ,.. -· · ı<r• 
mak ancak iıleri sathi görenlere yalı'~,. 

Binaenaleyh kat'i olarak tek,..r e 
yim ki bir zatı tercıh ..... uı... ... •.. .1111i· 
nam vehesabına çalışmak gibi dar ıı 
yetten uzak bulunmaktayız. ıJe-

lstanbul umumi meclisi aza nllfO":_.,,. 
rinin her birisi htanbulun ve fı~ p~' 
zın kıymetli ıabsiyetlerioclendir. ,,..e ,,.. 
ni müsavi ıeref ve kıymetle taııı>;: ,. 
Namzetlerin her biri diğer ""'!'. ç1· 
leyhinde olmamak tartiJe keneli. ı_çıı> tııı" 
h'8bilir ve propağanda yapabılit 
da oerbestir.,, 

Sandik alayı programı . Iİ' 
1 - 30 Eylül pazar gunii ala1_• t,. 

r8k edecek olanlar uat 14 bıısll8'• ,_.ıl 
dar Sultanabmet meydanında topla 
olacaklardır. 00• 

2 - Alay Sultanahmet nıeyd~b IY 

Ticaret mektebi binasına müıevee<' 01,. 
larak aıağıdaki, tertip ııraıile yer 1 

cakbr. 
a) 1 tfai7e muzikası . ô•~ 
b) iki sıra polis ve arasında EIJ111' 

sandıklarını hamil kamyonlar, 
c) lzcfer, , , 
ç) Kadınlar birliği, Kaclmlar eııtl _,Jd 

derneği, Ebeler birliği Biçki 'I 
d) Mektepler, 
e) Kumkapı muzikası 
f) Sporcular, 
g) Esnaf Ceiniyet:ieri, 
b) Ahali, 
i) Samatya Muzikası, _ dıif' 
j) iki sıra polis arasında Fatih saII J 

m himil l<anİ)ronlar. 1ıeıı 
k) izciler, Mektepler, Esnaf Cerni~•,,,.ı 

3 - Saat 15 de Alay Sultiıo""y 
meydanından hareket etlerek Fuat 1,.ı;türbesi yolunu takiben htaobul il• 
yesi önüne gelecektir. 

4 - Tertip sırasile sandıkları •pi' 
kamyonlar tam Belediye dairesinİll ~ 
ıı önüne gelince A;a7 duracaktı1'• ~.,,,.. 

5 - Eminöoüne ait sandıklar -_:lıl 
yonlara yerleıtirildikten ıotn'a rJıY · 
lstikJal marııDI çalaçaktır. rel' 

. 6 - Marıı müteakip Muallinı l'i" ol"' 
tin Bey tarafından bir hitabe jrııl ,#" 
nacak ve müteakiben Alay harelı•I 
cektir. ~ 

7 - Alay tramvay yolundan gri vr 
Ankara caddesini takiben C. ff. f~ IY 
!ayet merkezi binHı önünde d"""',.ıı ;I 
rada da yine bir hitabe irat olunA".ı,,ı '
hitabeyi müteakip tekrar ala7 ha,... 
decektir. ;, 

8 - Burada Fatilie ait ala7 ayrıl'~ 
Ye Nuru Osmaniye, Çeıberlilllf> f 
zıt tarikile tramvay 7oluna taki"".'.',.a".' 
tih Belecliye•ine aidecelıtir. Eıniıı<' '
ait alay iae Viliyet konağı önünii .. 

1 ~ 
ben yine Postahane ve it Banlrall jjll ~ 
den Y enicami kemeri altından :;:afri" ~ı 
Eminönü meydanına ve oradan 
yolunu takiben Sirkeci dortyol • ~ 
gelecek ve oradan oapılarak ıc:oıı1'1 raıhaneai yanından Eminönü Bel• 
dairesine selecektir- AJI' 

9 - Sandığı bimil Kamy.,..ı.r il" 
diye bina11 önüne gelince ala1 ~ 
caldır. il 

10 - Belediye daireleft kapıl'~ 
Kar·hm ve Beledi7e ıubeü ~ 
leri intiliap ~erile beralı" ".Al 
dığJ tesellüm edecek ve bu suretle ıtJ" ~ 
Um lıltecektir. . • ; 

J1 - Alayın tel'tip ve tanziJIJl~ıl"j 
s~vf< ve ~dareıine Eniin(;nünde11 ~,,Jıl" 
nn Ye Kazım Be7ler Ye Fatihten •• JJ' 
Ertuğrul Ye Vaıfı Beyler m..,.,,,... 
w. - ~ 

12 - Bu zevatm refakatind" verl1_.~· 
olan muavenet heyeti ıol kolları J·,;,· 
ıu üzerine düz lonmzı kordeli ıP" 
lardır. ./ 

La Turquie 
" Milliyet" in fransızca ıı;il~r 

olan "La T urquie" gazetetifll~. 
bonmanlarına gösterdiği aü~ ~ 

La Turquie Türkiye ve Ecn-:1" ...,ı 
leketlerindeki abonelerin" bir J>OPZ 
k~laylık olmak üzere faid~li. bit 

1
, f 

buste bulunarak gerek Tiırkiye ·~ 
rejue Ecnebi memleketlerdel<i !.~ 
komisyoncu, ithalat ve ihracat 1";ı.ı',; 
fabrikatör, san'atk&r ve teknİ~f~ 
birbirine tamlmak ve icabında 
!erine büyük ticarethaneleriıı, t pıı!; 
firmaların, Doktor, Avukat, o~~~jjlı .',~ 
lokanta umumi bahçe vesair bııf ı>;' 
maruf mahalleri bildirmek iizel'ı ç 
sütiin açıyor. Bu ıütunda htaı>b~ ~~ 
ljyeıler ve ecnebi memlekeılerd~..fl~
nelerinin isimleri adreoleri ve ~- 1 
il~nlan meccanen neşredileceı.tıf~k,,ı
adres ilanlarında miiracaal il""'~ 
larmm izahı IUımdır. Bu suretle~~ 
ler ticaret ve itlerini ayni zıunA".1;-:. 
riçte de tarutmak fır.atım bulıı,bf,i~ 
!erdir. Bu makoatla gönderilen 1~1 ,,..,-JI' 
dört beı ubn tecavı'.iz etmeın•SI ~ I" 
dil'. Her üç aylık abonenin iJan• ı ~ 
fa altı aylıklık abonenin dol<"1 ~ ~ 
12 aylık abonenin 7irmi defa te -~ 
nacaktır. Gönderilen ilanlard• ııtf' ,t 
numara11run bildirilmeıi her t• 11 
için de (2) kurut pul gönderilıtı" 
zımdır. rl ~ 

La Turqaie abone liyatl~,~··~· 
Türkiye içla E~nebi pıell' V' 

Ura Kr. /1 
Müddet Ay - - Müddrt ,., 6 

3 3 350 3 

& & 50 
12 12 12 -

lii.kadar eden bir dava mevzuu 

~~~duğu zaman parlamentolar 

b~~l.ıgın~e. daima mütahede eyle
dıgım gıbı, kabil olduğu kadar IB

l"Bhatle bu meseleyi mevzuu bahse

derken kendisine hürmetlerimi 

_takdime müsaadenizi rica edece
ğim. 

- Buhranla mücadele etmekte 
olan milletler vardır. Bunlar keodil.e
rine birer şef arıyorlar. Bu~lann ~ıl
li ıesa.nüdü temin edecek hır tefe ıb
tiyaçlan vardır. Türkiye bu tefi bul· 
muıtur. Bu da Gazi Muıtafa Kemal
dir. (Alkıılar. ) 

ittirak eden kadın murahhas -
!arla murahhaılann zevceleri şe- •••llt••••••••-111"" 

Beyanatıni'a, Türk grupunun, tas

vibinize arzolunan karar projesi

ne tamamen İftirak etmekte oldu

ğ~nu ıöylemekle batlamayı zevkli 
bır vazife bili.;m, 

5614 

Halil Bey cU!llhurjyetin ilinından 
aonra bütün imparatorluk anasırını 
teınizledi&-ini, rejimin demokratik ol· 

refine Perapalasta bir çay ziyafeti ve-
1 

rilmiştir. 
Ziyafette kadınlar birliği azaları miıa

firlere pek ço'.< ;kram etmiıhrdir. Bun
dan ıonra şebir iç'nde otom:l>'llerle b'r 
ıezinti yapılmıt ve kadın marahhularla 
murcıhhaılann rffi'talarına l~tanbulun sci 
rülmeğe değer ye:leri ııöıte;ilmişıir , 

DOKTOR 
1 Rusçuklu Hak1',,ı 

.Cal.taaara)da KanzUk eczalı•~ oJ"' 
karş1&1nda Sahne ıokağında 3 ~ , 

roh aoartımanda 1 nu-;3.3 

• 

' 

1 

, 



1 
{MÜTEFERRiK HABERLER) 
POLiSTE 

İskeleden aşağı 
4 amele birden yuvrlandı, 
ağır surette yaralandılar 

Aluarayda Sofular caddesinde yeni ya 
pılmakta olan yaprda çalışan Davut usta 
ve ameleden Mehmet, Cemil, Emin irke· 
le uzerinde bulunduktan S1rada Davidin 
ayağı altındaki tahta kaymış ve dört İşçi 
Yere düşerek ağ.r .surette ya.-alanmıılar 
ve tedavi için Cerrabpaşa hastahanesine 

!'" kaldınlnuılardrr. 

... Ağaçtan ışığı 
Davutpaıa iskeleoinde bahçıvan Osma 

ıun 9 yaıındaki B.ı.riye ismindeki kızı 
İncir ağacından clüpnüş, ayağı kınlınıı
tır. Bahriye hastahaneye kaldmhnışt:n-. 

Ayağı layınca 
oO- Beyoğlunda B<IJfanbaıı Nur baba so
b O' kağmda oturan Atemdiya ismind««i ka
•1" ıltn, evinin kapısı öniônde ayağı kayarak 

düpnüı ve ayağ~ yaralaıımıftır. Has 
.. 
0
J tahaneye kaldırılmıştır. 

Çıkı ile ... 
Iıtinyede Çayır mahallesinde oturan 

liasan oğlu Hasan ile ayni mııbaltede o
turan Ali oğlu Ismail kavga etmişler, ı~
ınail Hasanı sol bi>(ründen çakı ile hafif 
ıurette yaralanmrştn-. 

Kalıveuı sarhoşlar 
Fenerde Y eıil tulumbada Hamit elen

diııin kahvesine ~elen ameleden Recep 
'il' D 

İle Celi.lettin sarbotlukla kahvedeki müı· 
terilere hücum etrnifler ve kahvecinin 
camlarını kınnıtlanlır. 

Bir çocuk haşlandı 
F enerd.> Haraççı Kara Meıbmet soka

iında oturan beş yaımda Rıdvan innin
de bir çocuk evin mutfağm<la oynarken 
orta yerde duran mangala dÜflDÜttür. Bu 
•ırada mangal devrilmit ve üzerinde kay 
llayan tencere Rıdvanm karnına dokül· 
rnüıtür. 

Kaynar sular çocuğun yiiırıünü, kar. 
IUnı haşlamıı, ağır surette yaralamıştır. 
l<üçük Rıdvan banrın bir halde banaha 
neye kaldırrlmrft.r. 

Eli pıçaklı rakip aşık 
Evvelki gece Topkapıoela bir cinayet ol· 

muştur. Sabahattin ve Mustafa isimler:in 
de iki kişi uzun zarnandanberi bir kadm 
tııeıelesinden birihirlerine clargm bulurru. 
Yorlarmıı. 

. Evvelki ıece ıeç vakit bunlardan Sa
bahattin Topkaprda Sulukule cadde.in
den geçerken tenha ...kırıkta Mutafa ile 
karıılaımıı ve kavgaya tutupDUJlardır. 
ıca.:anlık sokakta M .. tafa biçağını çekip 
Sabahaddinin sol memesinin üotiine sap· 
larnıştrr. Sabahattin yere yuyarlanıne41 
Mustafa da kaçmaia baılaımftır. Bu es• 
~da oradan ıeçeıı bekçi ve devriyeler e-
4ınde bıçakla kaçmakta olan Mustafaya 
tesadüf edip y«kal&nuflar ve Sabahattin 
Öliim halinde hastahaneye bldınlmıı
tır. 

y. Almanların 
Çifçi bayramı 

·-~ 

İ ara byadaki yazlık ika
metgahta 

bugün merasim yapılacak 
Bir teırinievvel nasyonal aosya • 

list Almanlar tarafından fitçi hayra. 
ltıı olarak kabul edilmişti. 

Almanyada ve dünyanm her ta. 
l'a.fında o eün merasim yapılarak bu 
bayram kutlulanacakt.r. Ancak lotan. 
lıutda ve Ankarada resmi tatil günü 
cuma olduğu için bütün AlmanJann 
lıuhınabilmeai maksadı ile bu bayram 
lıugiin Istanbulda •e Ankarada kut
lutanacaktır. 

Alman sefarethanesi tarafmdaıı 
Yapılan programa ıöre, bugün Ta • 
rabyada Alman yazlık ııefaret ika • 
ltıetgilu bahçesinde lstanbuldalc:.i bü. 
tün Almanlar toplanacaktır. 

Sefir tarafından aöyleneoek bir 
llutuktan sonra Alman li.oeoi kız ve 
erkek Alman talebeleri tarafından 
lhilli danslar yapılacak ve Jarkılar 
söylenecektir. Bundan sooııra geç vak. 
le kadar bahçede eğlence yapılacak. 
lır. 

Fakir çocuklara 
yardım için 

Toptancı tüccarlar, bakkallar, 
Zahireciler ve manifatura tüccar
larile zenginlerin nazarı dikkati. 
ile !. .. 

Geçen sene o:duğu gibi bu sene de 
Cümuriyet bayramında fakirlerimize yİ· 
)'ecek ve ııiyecek ile yardana çalıtmak· 
tayiz. Elli bine yakm nüfusu ve içlerinde 
oldukça mühim yoksulu o'an bir muhit· 
te yapacağımız yardnru fazlalattınnak 
için her zaman olduğu gibi cümleniz· 
den vardan diliyoruz. 

içtimai yardım; fert için fazilet, yok
ıu) için kuvvet yurt için refah ve aaa
det kaynağıdır. 

Topkapı Türk Fukaraperver 
Hayır l\füeue>l Müdüriyeti 

- o--
Berberler yeniden eh
liyctnı m ~ alacaklar 

Berberler cemiyetinde, bü!Un berberle
rin yen"den kayıtları ve c':ıliyetnarne a]. 

malan tekarrür <>tımiftir. Ustalardan (3) 
kalfalardan bir lıra belediye harcı alrna
<al<1ır. Yen iden ehliyetname alan!v, ay· 
•>ca cenüy~te ehliyetname harcı verece«. 
lerdir. 

SPOR 

Atletiz._ _ 
Birincilikleri 
Dün Fener bahçe stadın

da yapılan 
müsabakaların neticeleri 
K.adıköyünde Fenerbahçe stadında dün 

öğleden &onra Türkiye birincilik atle
tizım müsabakalan yapılınıtbr. 

100 metre kotulara Semih 11 oaniye
de birinci, Ki211n 11,21 samyede ikin· 
ci gelrait ve İzmirli koıucular üçüncü 
gelmiıierdir. 

lstamuldan Raif müsabaka harici 
lroımuı ise de Semihten evvel ııelmiıtir. 
Fakat müsabaka harici olduğu için bi
rinci olarak Semih kabul edihniıtir. 

800 metre koıuda Şevki (Ankara) bi
rinci Manol (fstanbul) ikinci gelmiştir. 
Üçüncü Burudan Mustafa gelmiıtir. 

10 bin metre koıuda lbralüm Hihni 37 
dakikada birinci gelmiıtir. ikinci lsta ı· 
buldan Reıni1, üçüncü Anl~rahlar gel
miılerdir. 

400 metre koşuda Semilı Liitfi (An· 
kara) birinci gelmiş Ankaradan Emin ; 
kinci gelmi'itir. 

Uzun atlamada Tevfik (lştanLI) bi
rinci gelmiş, Hüseyin (lzmir) ikinci ve 
Semih Liitfi üçüncü ıehniştir • 

Yüıluek atlamada Sedat birinci, Melih 
ikinci, Hüseyin üçüncü gehniıtir. 

Disk atmada Ankara.dan Naili birinci, 
lunirclen H:kınet ikinci ve I:mıirden Ni· 
yazi üçüncü ıelmiı tir. 

4 x 100 bayral< yanıında lstanbul ta· 
k111U birinci, Ankara takımı ikinci, Bursa 
takımı üçüncü ve Balıkesir takımı da 
4 üncü ıelıniılerdir . • 

GUraş birincilikleri 
Isntaıbul mınu.kası güreı heyetinden: 
1 - lstanbul mrntakası güreş birinci

likleri ı2-ı0-934 cuma günü baılayacak
tır. 

2 - 56 ve 6ı i<ilo müsabakalan ı2-10-
934 te Fatihte kain Haliç idman yurdun-
da, 

3 - 66 ve 72 kilo müsa.haıkalan 19-10 
934 te Kumkapı klübünde. 

4 - 79 ve 87 kilo ve ağır siklet müsa 
bakalan da 26· ıo..934 te Beşiktaş klü
bünde yapılacaktır. 

5 - Müsabakaya tecriibeli ırüretçile
~n hepsi girebilecek ve tecrübesiz güreı 
çilerden her klüpten ve her g:Jdetten aza 
mi üçer sporcu iıtirak edebilecektir. 

6 - Güretçilerin behemhal ırüret fede. 
r~syonundan lisanı afmış bulunmaları ve 
nızami vaziyeti haiz olmalan ıarttu-. 

7 - Tolerans )l'(>ktur. 1 
8 - Tarb 11 - 12 ve ..,;;...,a&:.ıar 

tam.n bir de batlayacaktrr. 
9 - Tartı zamanına yetift'Rl"yenler 

111üsabalııolara ıirenıerzler. , 

Dil bayramı 
Memleketin her tarafından gelen 

telgraflarda halkevlerinde dil bayra
mınm parlak bir aurette kutlulandr. 
ğı nutuklar söy:endiği bildirilmekte· 
dir. ---

Harp malulleri için 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Harp 

malullerile tehit öluüzlerine beiye ik. 
ramiyeai olarak 1930 sene.sinden 
ı 934 aenesine kadar gönderilen p.:ı . 
ralardan dağılan ve kalan miktarla
rın en yakın bir zamanda bildirilme· 
sini Maliye vekileti tamim etmiş -
tir. 

1 Küçük haberler 1 :---·--
'f. Edime mektupçuluğuna Istanbul 

vilayeti huk1* ;,teri müdüriiğü tabiiyet 
tetkik memuru Tevfik Bey tayin olunmuı 
tıw. Tevfik bey değerli bir memurdur. 

'f. Ha-ydarpafa .haıtahanesinin mutbak 
ve çamaıırhaneler:inin ketifleri gclmiı· 
tir. Y aiuoda münakasaya kor. lacakt:n-. 

'f. F etiıi Bey seyahatten döndü - Ma
arif V et.ileti umumi müfettişlerinden 
F ethl Bey orta Anadolu da n K.aradeaıiz 
sahillerinde yapbğı 3,5 aylık tetkik seya· 
halinden ıehriınize dönmüıtür. 

Türk Ticaret ve Sanayi Ban
kası Tasfiye Memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Ticaret 
ve Sanayi Bankasının alacaklılarile ak· 
deylediii konkordato mucibince mukad. 
deına bin liraya kadar olan alacaldılara 
olbaptaki ilin mucibince tevziat İcra kı· 
lınınıı olduğundan on bin lirayi müte
caviz alacaklıların evvelce makbuzları 
miktarını yijzde ona ikmal edilmek üze
re ı Teırinievvel 934 tarihli pazartesi 
gününden itibaren her gün sabahlan 
saat ıo.13 e kadar alacaklılar alacakla
ı-ını ve hüviyetlerini müsbit vesaiki ha. 
milen taıhanda beıinci katta kiin Taı. 
fiye memurluğuna müracaatlan lüzumu 
ilan olunur. (2929) 

6198 

İstanbul asliye mahkemesi üçüncü hu
kuk mahkemesinden: 

Nebiye Sahil hanımın İkametgihr meç-
hul Burhanettin efendi aleyJıine aybğı 

934/836 No. ya mukayyet boıanma da. 
vasının tahkikatı bilikınal evrakı dava 
müçteıni mahkemeye tevdi ediliniı ve 
muhıııkeme ı:ünü olarak 27·10-934 CU• 

martesi saat ı3,30 tayin edilmiştir. Biz. 
zat ve bilvekal~ gelmediği takdirde gı

yabında mulıaıkemeye devam olunacağı 

ili.u olunur. (3oı2ı 

MiLLiYET CUMA 28 EYLUL 1934 7 

1 ci hukuk 
Hakimliğinden: 

..... -----.. ı Deniz yolları 1 

1 DEVLET DEMtRYOLLARI lDARESt iLANLAR! 1 
iŞLETMESi 

• ICaside hanrmm Istanbulda Ketenci- Ac:utc:leri ı Karaköy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzadı 

ı... kapısında Sabuncu hanı kartmnda 
74 numaralı dükkancla Vitali efendi aley . .. ___ Hu. Tel 2274o ___ .. 

hine açtığı fekki haciz davası üzerine \ KAR AD ENİZ 
miiddeaaleyhin 12-9-934 tarihinde mah-

kemeye ıelme•i ili.nen tebliğ olunduğu Cumartesı· postası 
halde gelmediği ve müddei tarafından 

müddaaleylıin imzasını havi bir adet de{- VAT AN vapuru 29 Eylül 
ter ibraz etmiı olmaıma ve defterdeki CUMARTESİ 18 de Galata 
imzasını inkir ederse tatbikat ve istikta· rıhtımından aklkacak giditte 
ben sabit olmazsa yemin teklif ebnesine İnebolu, Sinop, Samsun, Gire-
ve ayrıca tediyatı olan 20 lira haldund.ı son, Trabzon, Rize, Hopa' ya. 
dei yemin teklif eı.oen:.esine mebni mu- Dönütte bunlara ili. veten Pa-
amelei gıyap kararmı:n tebliğine ve unı- zar, Sürmene, Fatsa ve Onye'ye 
ha.kemenin de 18-ı0-934 tarihinde saat uğrayacaktır. (6156) 6518 

10,30 da Sult.anahmet birinci sulh hukuk 
m'"1ıkemesinde hazır bulunmadığı halde 
müddeinin iddiasmı ve senetteki imzayi 

ve vakıalan krı'>ul etrniı nazarile baluh 
cağını mübeyyin :fbu muameleli gıya;ı 

kararı ilinen tebliğ olunur, (2991) 

lıtanbul Asliye mhkem~i altına hu
kuk dai~inden: 

Mehmet Tevfik efendi tarafından SU-. 

kecide Paris otelinde misafimen mukino 1 

iken ikınnetgiııhınm meçhuliyeti hasebi· ! 
le vaki ilanen tebliğata rağmen mahke- , 
meye ııelmediği gibi vekil dahi gönder
memit olduğu anlatılarak bittalep gıya· 
bında mahkemeye batlanılarak grya.ben 
ikmal olunan tahkikat zabıtnamesi kıra· 
at ve davacı iıticvap olunmuş ve itbu 
muameleden bahisle gıyap karannm ıs ! 
gün müddetle ilanen tebliğine karar ve- j 
rilmiı ve bubapta ittiliaz olunan gıyap 1 

karan mahkeme divanhanesine talik o• 
1 lumnakla tar'.hi ilin ferdasından itibaren 

be§ gün içinde itiraz cbnediği ve yevmi 

mah~<eme olan 24-ı0-934 çarşamba günü 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 29 Eylül 
CUMARTESİ 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva· 
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne· 
cektir. (6193) 

Mersin yo!u 
INEBOLU vapuru 30 Eylül 
PAZAR 10 da Sirkeci rrhtı
mmdan kalkacak gidişte Ça· 
nakkale, İzmir, Ku,adaaı, Kül
lük, Bodrum, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Me:r!in' e. Dö
nütte bunlara ilaveten Alanya, 
ve Gelibolu'ya uğrayacaktrr. 
(6194) 

Bandırma postaları 
1uanbuldan CUMARTESİ ve 

SALI günleri saat 19 da kalk
makta olan Bandırma postaları 
2 T. Evvelden itibaren saat 15 
de kalkacaklardır. (6195) 

Gidiş - dönüşe mahsus olup Eylül 1934 nihayetinde 
mer'iyet müddeti bitecek olan fevkalade tenzilatlı yolcu ta
rifesi Birinci Kanun 934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit 
edilmiştir. (5912) 6287 

Zeytin, ay çiçeği, pancar, susam, pamuk çiğidi ve diğer 
yağlı hububat küspelerine ve pamuk çiğidine, asgari on ton 
hamule olmak veya bu sıklet üzerinden ücrete tabi tutulmak 
şartlariyle 1 • 10 - 934 tarihinden itibaren I baremine tabi tu· 
tulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat i-
çin istasyonlara müracaat edilmelidir. (6039) 

6315 

1 - Kaldıran inşaatında kullanılan parke taşları, 1 - 10 -
934 tarihinden itibaren taş, toprak, kum ve saire nakliyatı -
na mahsus D. D. 146 numarah tarifeye ithal edilmiştir. 

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

6416 

Bandırma Yoluyla lstanbul - lzmir yolculuğu 17 saata 
indiriliyor. lzmir - Kasaba Demiryollarmm Devletçe satına
lınarak Devlet Demiryolları mf'yan1na ithali üzerine, tarifeler
de yapılan değişiklerle 1-10-934 tarihinden itibaren latan· 

1 bul - lzınir yolculuğu 17 saata indirilmektedir. 1-10-934 
1 tarihinden sonra lstanbuldan cumartesi, salı günleri saat 15 

te kalkacak vapurla Bandırmaya gelen yolcular aynı gün Eks
pres treniyle Bandırmadan haı-eket ederek Pazar, Çarşamba 
günleri saat 8,25 te lzmire varacaklardır. lzmirden yİne 
1-10-934 tarihinden sonra pazar, l'.arşamba günleri saat 13 
te kalkacak Ekspres treniyle Bandırmaya gelecek yolcular da 
Bandırmadan derhal vapurla hareket ederek pazartesi, per· 
şembe günleri saat 7 de lstanbula varacaklardır. Daha faa:la 
malmat edinmek İsteyen yolcuların istasyonlarunıza müra-

i 
caatları ilan olunur. (60:!9) 

idaremiz İçin pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, 
Hırdavat, Demir Matbaa mür ,kkebi motör ve Dinamo yağı 
gibi (154) kalem muhtelif eşyanın 3-10-934 çarşamba gÜ· 
nü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkiir 
saatte mağazamıza müracaatla tahriren teklifte bulunmaları 

saat ı3 te yeni po&tahanede lstanbul As- 1~~=~~~~~~======~1 
!iye altıncı hukuk dairesinde heyeti ha- İstanbul kumandanlığı ıa • 

ve nıağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için 
nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeye-

ı 
kime huzuruna gelmediği takdirde <lava- tınalma komisyonu ilanları 

11-----------;.;;.;;.;;;;.;;;..;;;..--.;;,;;,;_1 
cının iddia eylediği vakıaları ikrar ve 

F. Kıt'atmm ihtiyacı için 
kabul etmiş addile gıyabında muhake- pdı:arl.ıkJa alınacak olan 50 ton 
menôn icra kılınacağı tebliğ makamına una taliplerin e\rvelce verdik
kaim olmak üzere ilan olunur. (2997) leri fiat pahalı görülmüş İ§bu 

unun yeniden pazarlıkla ihale
si 30 Eylül 934 pazar günü Emniyet Sandığı MüdürlüğJnden : 

Unkapanr Hacı Kadın Hızır B . .,.. 
hailesi, Bostan S. 35 No. da Hacer Ha. 
nım 14 K. Sani 934 tarihinde sandığı· 
mıza bırakt o ğı para için verilen 50386 
numaralı tevdiat senedini kaybettiğini 

söylemiştir. Yenisi verileceğinden eıki. 
sinin hükmü olmıyacağı ilBn olunur 

(30,7) 

" saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve ihaleye 

, _ iştirak edeceklerin de zama
nında evvel teminat makbuzla
riyle Fmdı~dıdaki komisyon
d?. hazır bulunmalan. (6172) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Saiın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi için lüzumu olan 168 

a~e~ ~aryola Olbaptaki Şarta ame ve nümunesi veçhi le ve 23 
Bırıncı Teşrin 934 salı günü saat 14 ele aleni münakasa su· 
reliyle ihale edilecektir. :iste~dilerin müracaatları. ( 6115) 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden~ 

ldarei Hususiyeye muktazi 1500 liralık Kinin ile Neo 
hakkında evvelce ilan edilen münakasaya talip çıkmadığın
dan 26-9-934 tarihinden itiharen bir hafta temdit edilmiş ol 
duğu ilan olunur. (6187) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğündem 

•. 1 - Mektebimiz Tepe~ ında Perapalas oteli yanında 
eskı İstanbul kukübü binasına nakletmiştir. 

2 - Dikiş • Biçki, Şapkacılık, Resim, Nakış, Kadın ve er
kek ç~aşırları, kolacılık, ev idareai, Yemek pişirme, Pasta
cılık, Turkçe hesap, Çocukbakunı ve lisan dersleri için talebe 
kaydı devam etmektedir, 

3- Derslere 1Teşrinievvel934 de başlanacaktır. (6083) 
6484 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

690 lira bedeli keşifli lst,anbul ve Galata Gümrükleri 
manifesto kalemleri için yaptırılacak 6 dolap ile keza yap
tırılacak 6 masa olbaptaki keşif defter ve resimleri mucibin· 
ce münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin A fık· 
rasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacağından talip olanların 
Eylülün yirmi dokuzuncu cumartesi günü saat 14 de Istan
hul ithalat Gümrüğünde mü: eşekkil Satmalma komisyonu-
na müracaatları. (5529) 5958 

Karaköse Belediyesinden: 
8894 lira keşifli Karakös e Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya çıkarılmıştır.istekli olanların keşifnameyi 
görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Belediye'ye mü 
racaatlc1.rı. (6047) 6450 

ceği ilan olunur. (6197) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Cumhuriyet gazetesinin 27 Eylül 934 perşembe günkü nüs 

hasmın 8 inci sahifesinde neşrolunan ve " İstanbul Türk 
Liseleri tenezzüh tertip heyetinden " verilen İstanbul resmi 
ve hususi Türk Liselerine ait olamayup kapanan Şehzadeba· 
şı Ttirk Lisesine ait olduğu ilan olunur. (6164) 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2500 lira olan 

alatı tenviriye pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlık 6-10-934 tarihin"e müsadif cumartesi gÜnÜ saat 

15 de Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 
Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 187,5 liralık muvak

kat teminatlarınm malsandığına yatırıldığına dair olan mak
buz veya banka mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları lazımr! ır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ikişer lira mukabilin
de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlü,~ünden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve muayene memurluğundan satın alabilirler. 

(6125) 

Darlaceze Müdürlüğünden: 
Kilo Adet 

00 00 
600 00 

44 00 
00 37 
00 14 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

Aceze muhallefatı 
Fersude aba elbise 
Hurda bakır 
Otomobil dış lastiği 

• 
" ıç .. 

ve iç çamaşır parçaları 

Karyola başlıkları "Dökme,. 
Demir karyola par çaları 
Hurda otomobil a lat ve edevatı 
Tarak altı yünü " Pamuk ile karışık,, 

00 00 Çini Soba parçalar ı 
Darülacezd!e mevcut yukarda isimleri yazılı on kalem 

hurda eşya ve aceze muhallefa tı 21 Teşrinievvel 934 tarihine 
müsadif pazar günü saat onda açık arttırma ile Müessese da
hilinde satılacağı ilan olunur. (6173) 

Gayrimü badiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

29 Eylül Cumartesi 353 numaradan 533 numaraya kadar 
30 " Pazar 534 ., 856 ,, ,, 

1 Teşrinievvel Pazartesi 857 No.dan 1073 numaraya kadar 
Alacakları yekUnu 10,000 ile 50,000 lira arasında olan 

ve karar numaralı yukarıda yazılı bulunan Gayrimübadille
rin binde 43 nisbetinde nakit istihkaklarını almak uzere 
hizalarında gösterilen giinlerd e Komisyona müracaat etme· 
leri. (6198) 

.__İ_n_h_i_sa_r_l_a_r_U_. __ iı_· d_iı_· r_l_ü __ ğ __ ü_n_d_e_n_~_ı 
Avcılara 

Almanyada Valsrode'de ~ain W!of barut fabrikaları 
mamfilatı Perfekt markalı bir inci nevi dumansız av barutu· 
nun Tophane Satış Mağazasında satışına başlandığı ilan olu
nur. (6049) 6452 



Istanbui Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

26-9-934 tarihinde kapa-
h zarf usulile münakasası ya
pılan Merkez kıtaatına ait Yüz 
Elli bin kilo Sığır Etinin beher 
kilosuna teklif edilen fiat gali 1 
görüldüğünden pazarlığa bıra
kılmıştır. Pazarlığı 1-10-934 ı 
pazartesi günü saat 15 de ya- J 

pılaci'ktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün 
ve münakasasına iştirak ede
cekle;in Konyada Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(325) (6180) 

• • • 
Kolordu ihtiyacı Tçin 36 

ton Arpa pazarlıkla almacak
lır. Pazarlık günü 30-9-934 
pazar günü saat 15,30 dadır. 
Evsaf ve şeraiti görecekler her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek I 
ler belli gün ve saatte teminat
lari1e birlikte Çorludaki Ko
m· syonumuza müracaatları. 
(326) (6175) 

• • • 
Müstahkem Mevki kıtaatı 

ihtiyacı icin pazarlıkla alına
cak olan l 6000 kilo Gaz Ya
ğma verilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlığı 
29-9-934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14 de icra 
'\alınacağından taliplerin ev
saf ve şeraiti öğrenmek iste
yenlerin muayyen gün ve saa
tinden evvel teminat akçesi 
vezne makbuzile Hadımköyün 
de Askeri Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (323) 
(6179) 

• • * 
Darıncadaki iki alay ihtiya

cı icin 26000 kilo Bulgur, 
34000 kilo Kuru Fasulye 
7-10-934 pazar günü bulgur 
1:ıat 14 de Fasulye 16 da pa
.arlıkla alınacaktır. Taliple
'"İn şartnamesini görmek için 
f t>r gün ve pazarlığa girişe
r.eklerin belli gün ve saatte Da
ncada Satınalma Komisyonu
n~ gitmeleri. (328) (6182) 

•• * 
Çorlu Garnizonundaki kı-

l'at ve müessesat ihtiyacı için 
'1.leni münakasa ile 393000 ki
Jo hamam çamaşır tutuşturma 
odunu alınacaktır. İhale gü
nü 20- 10-934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Evsaf ve şe
raitini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya işti
ı-ak edeceklerin teminatlariyle 
birlikte belli gün ve saatte Çor 
lu ·iıki KomisyonumUza mü-
ra(;dz.tları. (~\33) (6184) 

• • • 
2000 adet yerli Fabrika-

lar nı:ı.mulatından A. Mt. Se
-neri pazarlıkla mübayaa edi-
Je<>ektir. !halesi 7-10-934 pa
zar günii saat on birdedir. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
İçin her gün ve pazarlığa işti
:ak ecieceklerin belli gün ve 
saatte Ankarada M. M. Veka
leti Satrnalma komisyonuna 
müracaatları. (327) (6183) 

• • • 
Tekirdağ kıtaatı için bir ' 

bafta müddetle talik edilen 
9.000 kilo Gaz yağına bu müd
det zarfında talip zuhur etme
diğinden bir ay içinde 8-10-
934 pazartesi günü saat 15 de 
pazar?ıkla satın alınacaktır. Ta 
~ı;ılerin şartnamesini görmek 
ı~m hf'r gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin Tekirdağ Sa
tınalma Komisyonuna müra-
caatl:\rı. (229) (5666) 

6206 
'I" • 'I' 

.. K.l.'P~! zarfla 18-9-934 sah 
~u munakasası yapılan lz
mıt ve Tuzla kıt'atmm 
(137,000) kilo sığır etine ve
~~e~.~i~t Fırkaca pahalı gö
rüldugunaen pazarlığa konul
muştur. ihale günü 2-10-934 
sa!ı günüdür. Taliplerin yev
mı mezkurda Fırka satınalma 
Komisyonuna müracaatları 

(316) (611 I) 648o 
• • • 

Kapalı zarfla alınacak 33 bin 
kilo Makarnaya muayyen olan 
ikle gününde verilen fiat pa
~alı görüldüğünden nazarlı-

1 '<" ..... ,, "'· ... Nişantaşında - Tramvay ye Şakayık 

1 LE y L i 1 ş a şli Terakki Lisesi 1NEHARİ1 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

56 sene evvel Sellnikte tesis ve 1919 da lstanbul'a nakledilmiş, Türkiyenin en eski hususi mektebidir. 

Resmi Liselere muadeleti Ye muamelatının dilzgilnlllğ'ü Maarifçe mus•ddsktır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKILATI vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Resmi 
müfredat programlanna göre talebeıini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya imtihanlanna hazırlıyan müessese 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin n•zaret ve himaytSine mazhardır. Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır 

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

\2264)- 5808 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı te1ki~ata maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise ıınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına ba9lanını9tır. 
2 - Keyıt için hergiln mektebe •eya yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanHi

ne mtıracaat edilebilır. 
3 - isteyenlere m~ktep tarifnamui gllnderilir. 

Arna\'utköviinde ıramv:ıv caddesinde - Cifıesıravlıda Mektebin telefonu: ~621 O - ÖıYolun telefonu: 241 U 

5620 

-·~ Fatih- Saraçhanebaıı Horhor cadde.i Münir paşı konağı 

Kız - Erkek HAYRI.YE LJ.SESJe Leyi! - Ne~ari 
Ana - İlk Orta - LıH 

Re<mi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ,.e Maarif \'eklletince muadeleti tasdik ol•mmuştur. Tedrisattnd•ki cid
diyet ve intizamile talebenin sıhh•t ,.e gıdasına itinısile unınmış olan mektebimizde kan ve kabul muamelesine başlanmış
tır l1k kıc·rnô:ın iıih-tren eı·nr,._f 1icıını h lar. ·ralebc mtktcbin hu5usİ otomobil ,._ nt ,l-iic;l•ril·• n1 ·ip Hlir. lstiyenlere t"rif-

ğa konmuştur. Pazarlık günü 
30-9-934 pazar günü saat 16 
dadır. Evsaf ve şeraitile nü
muneııini gönnek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda
ki Komisyonumuza müracaat-
lan. (317) (6137) 

6510 

name !(Önd<rilir. Telefon 20530 6302 - . . ... ~-... " 

kara ve İstanbul Levazım 
Amirliklerine ve Konyada Ko
misyonumuza ve talip olacak 
ların vaktinden evvel 845 li
ralık teminat ve teklif mek
tupları ile Komisyona müra-
caatları. (214) (5548) 

5948 "' ... 

betinde teminatı muvakkate
lerile birlikte Fırka Satınalma • Komisyonuna müracaatları. 
(211) (5550) 5949 

~·· Kolordu kıtaatı ihtiyacı i-
çin (800) bin kilo meşe odu 
nun 2 Teşrinievvel 934 salı 
günü saat 15 de kapalı zarfla 
indirilmesi yapılacaktır. istek 
liler '· günündeki saatten evvel 
teminatlarile birlikte teklifi 
mektuplarının getirmeleri ve
ya göndermeleri. (200) 
.(5555) 5950 . -'.'.' . 

Merkez ve Tuzlada'ki kı 
taatm ihtiyacı olan 450 ton 

~ ................................................... . 
SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonkarahlsar Madensuyunnn hazımsizliğe, Kraciğer ve böbrek 

rahatsızlıklarına karşı şifa! hıssalarından istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYUNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle
rine kadar gönderilmekte ve ıyrıcı on şişelik kısalarla da su 

verilmektedir. 

Umumi ıatış yeri: Yenipoıtıne civarında Aksaraylılar ha
nında HiWlahmer satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

601tl 

-· Cağaloğlu: Molla Feneri Caddesinde_ .. 

YENi NESiL ILKMEKTEBI 
YUVA - KIZ • ERKEK 

Bu sene husuıi llkmektepler içinde maıuniyet imtihanlarında 
en bllyllk muvaffsklyeti kaıanmıfbr. Gayet mllntaıam •• ani bir 
yuva ıınıfı Tardır. Ecnebi liısnı öı}retllmektedir. Kayıtlara baılan
mııtır. Cumartesi, Paıarte1i, Çarıamba gllnleri Gğleden ıonra 
on d&rtten oıı yediye kadar mektebe mllracaat olunabilir. 

Mektep 29 Eyltılde açılıyor _____ ,. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
BÜYÜK EŞYA PlY ANGOSU 

Çekit tarilıi 14 Kiııunune1'1'al 1934 bir bilet 1 lira 

İkramiye Kıymeti 23000 Liradır 
1 adet 3000 liralık 10 adat 100 Hrabk 
1 " 2000 .. 20 .. 50 .. 
1 .. 1000 " 50 " 20 " 
2 11 7SO ,, 100 " 10 ,, .... _ 
2 •• 500 " 1000 .. ş " 
" " 200 " 4700 " 1 

Biletler her yerde ıatılmaktadır. 

HİLALİ AHMER 
MERKEZi UMUMISINDEN: 

Esklıehir Merkn ambarında: iç ve dıı otamobil llıtilderl, 
liıtlk kılıfları, motllr &rtlllerl, muhtelif otomobil ıa1elerl veıa· 
ira (29), Alblyon marka aeyyar tamlrane etomoblll, aeyyar 
vinç vHaire (30} aylQJda, Berliye kamyonları (1), fitil marka 
markalı otomobiller, PerlH kamyonları (2), mahtelif otomobil 

makine parçalan (4) teırlnie1'1'el 934 tarihlerinde ıatıls 
. cağından taliplerin mllracaatları -

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komeı-çiyale İtalyana 
Sermaycsiı 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret); 

Traveller• (Seyyahin ,ekleri) ıatar 
L~et Frank, İngiliz liraıı veya Dolan Frank olarali 1ablaıt 
bu ç~kler ıayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
9ır ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehlrde otel• 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en ktiçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebillrslniıı. Traveller1 çek
leri hakiki 1ahlbinden bqka kimsenin kullanamayacafl bir 

tekilde tertip ve lhtaa edilmittlr. (5999) 5611 

Gedikpaıada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Jandarma me ktepleri hastanesi ile Gelibold 
ve Bayramıç, birliklerinin sen elik erzak ihtiyaçları meyaruıı• 
da Çanakkale Jandrama mek tepleri Satınalma Komisyonutı 
ca yapılan münakasalarda mü sbet netice alınmamıt olması 
hasebile münakasalarmm hii kümsüz addile yeniden müna• 
kasaya konulması icap eden ıa de yağı, et ,ekmek, ve princin. 
ve arpanın cins ve miktc.rlaril e hangi gün ve saatta mülıaka- ' 
saları yapılacağı aşağıda gösterilnıiştir. isteklilerin ıeraitİ 
öğrendikten sonra talip olacakları erzaka ait ilk teminatlari• 
le beraber ya Çanakkale'de Jandarma mektepleri Satmal· 
ma Komisyonuna veya Gedipaşa'daki Komisyonumuza ınü• 
racaatları. (5952) 
Erzakm Miktarı Kapalı zarf tarihi Günil saatı 

cinsi Kilo 
Ekmek ) 1,198,000 ) 14 Birinci Teşrin 934 Pazar JO 
Un ) 1200 ) 14 
Sade yağı 27100 ,. 
Sığır eli 154700 ) ,. 
Koyun eti 9000 ) ı-:: 
Pirinç 48200 15 
Arpa 399500 ,, 

" " .. ,, " ,, " 
" 

t4 
J6 

Birincitesrin 934 Pazartesi JO 
,, -,, ,, ,, ıs 

6371 

Kapalı zarfla alınacak 149 
ton Una muayyen olan ihale 
gününde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa kon
muştur. Pazarlık günü 30 
Eylül 934 pa7ar giinü saat 
15,30 dadır. Şartname ve ev
safını görnıelt isteyenler her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda 
ki Komisyonumuza müracaat-

Fırka kıtaatırun ihtiyacı o
lan aşağıda ci·lS ve miktarları 
yazılı mevadc·n kapalı zarf u
ıulile 29-9-93 ~ cumartesi gü
nü saat on her ' e ihalesi icra 
edileceğinden 'aliplerin yüzde 
yedi buçuk ni&betinde temina
tı muvakkatelerile birlikte Fır
ka Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (208) (5543) 
Kilosu 
24,000 sade Ezine, Geyikli ve 

kirazlı kıt'alarma 
3051000 Odun Bayramiç, Ay

vacık kıt'alarma. 

~:~i~=~~:r:nü::ı;;~;:y:at: Satılık ambalaı·lık kaA g""' ıt 
nulmuştur. ihalesi 30-9-934 
pazar günü saat 15 dedir. Is 

ları. (318) (6140) 
6SH 

• • • 
Konyadaki kıtaat ve müesse 

sat için 250 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. 1-10-934 pa
zartesi günü saat 14 de ihale 
edilecektir. Şartnıımesini gör
mek isteyenlerin her gün An-

5947 ••• 
Müstahkem F ırkanm Ezi

ne, Geyikli ve Kirazlıdaki kı
talarile hastanesinin ihtiyacı 
olan (3,355,000) kilo Odun 
kapalı zarf usulile 29-9-934 
cumartesi günü saa• on beşte 
ihalesi icra edileceğinden ta 
liplerin yüzde yedi buçuk niı-

teklilerin şartnameyi görmek idaremize müracaat ______ .,. 
6508 

üzere her gün münakasaya iş- ,..._.."""",__...., ..... --..... ----------------
tirak edeceklerin tayin edilen 
vakitta Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(213) (5549) 5951 

"'* • 
Tekirdağ kıtaatınm 40,000 

Malkara kıtatının 25,000 ki
cem'an 65,000 kilo Makarna
nın ihale günu olan 8-9-934 
cumartesi günü komisyonu-

muza hiç bir talip müracaat et· 
mediğinden bir ay içinde pa
zarlıkla satın alınmasına ka
rar verildiğinden ihale günü 
8-10-934 pazartesi günü saat 
15 e talik edilmiıtir. Taliplerin 
T ekirdağmda Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
.... ~:'. ,(228) ,(5663) 6205 

KiRALIK DAiRE 
Bebek't• 4 oda' elektrik, hı· 
va gaıı ıu, 30 lira. SshUde 
1 No. lu kırmııı yalıya mnra· 

caat. [ 3011 J 

Umumi Ne,riyat tıe Yazı ı,ıerİ 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. J.. Ş. 

1 

• 


