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Gizli nüfusların yazılması 
iç!n 15 T eşrinievvele kadar 
devam edecek olan son müh
let dün başladı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F'IATI 5 KURUŞTUR. 

Ürnumi Hizmet 
Şirketleri 

• .Nafia Vekaleti ile Tramvay Şir
ij •tı . ara11ndaki muvakkat anlapna ne
~ıınde dündenberi tramvay Ücret
lır nde ehemmiyetli tenzilat yapılmıt· 
la· Tramvay ücretlerinin yavat yavaı 
1ıı,•ıl çıktığını hepimiz biliyoruz. Beı 
llihtıııtan altıya, altıdan yediye, sekize 
Oıı ~Yet birin<:i mevki bir bilet için on 
ti iki kuruta kadar çıkmııtır. Ücretle-

çıkarırken, elektrik ücretlerinin arl
~"• elektrik ücretleri de çıkarken, 
~ü-r fiatlannın ve amele ücretlerin.in 
lii. ası gibi sebepler ileri sürülmÜ§· 

•I Elektrik olsun tramvay ve telefon 
~un, ücretler bir defa çıktı mı bir 
• ~ daha inmez. Ücretlerin çıkmasına 
~I olan sebepler ortadan kalkar. Kö
~ ~r ucuzlar, lnıiliz lira.ı kıymetten .:rr· .. Amele daha az ücret alır. Fa
lı,. Y_ukselen ücret olduğu yerde ka
ı.j,. Şırket te bunu izah için bin bir 
di P bulur. itte htanbul halkının §İm· 

Ye kadar tecrübeıi bu idi. 
ili llunun içindir ki tramvay ücretleri
ı: dünden itibaren İnmesi bütün halk 

lfından çok mes'ut bir hadise ola
~ karıılandı. Tramvay ücretlerini ta• 
ı.;:. ~.den elektrik ücretleridir, Elek
. . llcretleri de kömür fiatına bağlı 
~ı· Kömür fiatı da ıuna ve buna ta
ıt ır. Bütün bu umumi bjzmet mües .. 
il;. ,.!erinin ücretleri borsadaki kambiyo 
•I Harı aıibi, anlaıılma11 çok mütkül 
) a,. bir formüle tabi olarak değiıi
~ Şu farkla ki timdiye kadar asla 
!'ııı Y?r, boyuna yükseliyordu. Dünya
ı._·: ~il' tehrinde vesaiti nakliye iicret
""'1ıın böyle kambiyo borsası gibi bir 
~ ~ll~re tibi olarak değiıtiği gö-

"""'hUttir. 
"- Ali Bey Nafia Vekili olduktan aon-

hu rneselelcr ile ciddi surette meş
~ olrnağa batladı. Şirketlere karşı bir 
~. Yl>t almak onları imtiyazlarından 
Ilı haklarından mahrum etmek asla 
~ •Y•uu bahiı değildi. Biliyoruz ki şir
;::İn imtiyaz mukaveleleri, Avrupa 
iır Yeıinin bu memleketi insafsızca 
il ''tnar ettiği zamanlarda yapılmıştır, 
~un!a beraber, mukaveleleri feshet
*'1u kim•enin aklından geçmemiıtir. 
ıli .. hterem Ali Beyin temin etmek iste
ııı~.bu. §İrketlerin her ıeyden evvel u
lı..tı 1 hı<met müesseseleri olduklarını 
l'ii •larnaforından ibarettir. Sevinçle gö
J0~z ki muhterem Nafia Vekilinin 
llıı ınl.ar iradesi müessir olmağa baıla-

ıtır. 

~ iliz bu meselede ıirketler için ta
eti- •dilecek yolu üç kelime ile hülasa 
ılı.~' Umumi hizmet müessesesi ol
lek ~tını hatırlamaları. Şirketler mem
ıı_.::,tirnizde faaliyete ıeçtikleri zaman
)t, eri dünya çok değiımiştir. Her 
•ı) de Yeni şartlara uymak zarureti ha
~1~\du, Şirketleri haklanndan ve im
lıli; arından mahrum etmek mevzuu 
ti)~~laınaz. Fakat onlar da yalnız im
lıb • arı Üstünde durup ta bunun kar
~1 ol~n hizmeti unutmamalı, her ni
~rı 'n bır külfet mukabili olduğunu ha
<lik i,'.alı~ırlar. Eğer mukabili verilme
'tJı. l~ ımtiyaz baki kalabilseydi, de-l ik siıtemi yıkılmazdı. 
Ilı~ •tanbul halkının umumi hizmet 
l\y •••eseJerinden İstediği, verdiği pa
~ '!'ukabil hizmetten ibarettir. Elek
~- t•rketinden elektrik ıaatlerinin ki
~1~nı rnakul bir hadde indirmesini 
~ 'Yor. Her sene kira teklinde veri
~ara ile sermaye birkaç sene içinde 
\ dev oluyor. O halde kira iıtemek-
1\ ti arn etmek doğru değildir. Son
~~ ektriı. fiatı çok pahalıdır. Bugün
~Brtlara ıöre, daha ucuz olmak ıe-

r. 
~,, ~lektrik fiatı inecek olursa, tram
~ ~<retleri de kendiliğinden iner. Fa
~".". kafi değildir. Kambiyo borsası 
~Yi~ lııip. çıkmıyacak, sabit bir ücret 
tiıı •dilmesi lazımdır. Sonra biletle
~~h~~z bir iıtikamet üstünde değil, 
"'illa e ~ İstikametlere doğru iıleyen 
'd;ı.:e ~·~ünde muteber ol_ması kabl!) 
~- Udır, Avrupa ıehırlerinde bır 
'lıı ı,~i mesafe için bilet ücreti ve
t'ıı ~ Yolcu, ıehrin her tarafına itle
" il llardan istifade edebilir. Mese
~Ytııelıe!<ten Sultanahmede ıitmek is-

.. hır yolcu için bir defa Bebekten 
t.. On'· '"'• .. une kadar bilet alıp ta azami me-
'-"-'> ucretini tediye ettikten sonra Su!
)\) ş:'ede kadar gidebilmelidir. Tram
~~I •keti, kendince lüzum gördüğü 
-~ dolayıaile arabalanru Eminö
'-, hu daha ileriye kadar itletmiyor
~ ' Yolcuyu iki defa bilet sat'ın al
l ~. ş· ~ecburiyetinde bırakmamalıdır, 
'<lıı,ı •tlı, lstanbul ve diğer hatlar hak-

-..8 da clonudur 
'• l l D" - ' 

~tteıİ, "!0n Şirketi tarafından alınan 
;" v

8 
~ de çok ıslah edilecek taraf

e, ı_; r. Bir müıteri bir taraftan di-
~ te)ef ala nakletti mi, taşındığı yer
~ )e ?n teıisatı olsa dahi ıirket bu
\''taf llıden yapmıf gibi müıteriden 
lıl,tıb al•yor. Geçenlerde bir kariimiz 

bfOrdu· ... "• . ;'lt d .~kadatımla anlatarak apartı-
t~ tı,,,.j'll:•ıtirdik. Onun da telefonu var
il.; hı tn de. Şirket bu tesisatı olduğu 
~ı de~~kt.ı. Yalnız telefon numarala
~ y.,.!!'§brdi. Fakat her iki tesisatı 
it1' ~ui.;'"ı>mış ıibi bizden masraf al
•! •lduğ velenin buna ne derece müsa
~·- d "~u bilmiyoruz. Fakat müsait 

lıdu.8 hıze doğrusu çok aykırı gö -

'-ı't•lefon · 1 • d d'" b' k lk ~ lid\I k" 1§ enn e ıger ır ay ırı ı 
~•t t' ı mükaleme adecll arttıkça 
~}it ~artı~or. Mesela beş yüz keli
~~· ~er neı:un her mükaleme için ver
_,~lt~ı..,':1• ~•.n ke!imelik abonenin ber 
"'>ı-. l' • 1 ıçı!' verdiği ücretten daha 

~ a tstibldk eden müıterinin 
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ilk tramvay Kadıköy iskele meydanında 

Kadıköy de dün s~bahtan
beri Tramvaya kavuştu 

Tramvaylarda dün tatbike başlanan 
ucuz tarifeden Halk çok memnun 

Saat kiraları da indi 
Üıküdar tramvayının, tıp fakiiltesfo

clen Kadıköy iskelesine kadar temdit edi
len yeni hattı c!iin sabahtan itibaren İf
lemeğe batlamıştır. Bu suretle Üsküdar 
iskelesi tramvayla Kadıköy iıkeleaİnl> 

bağlanmııtır. Dün yeni hattın itlemesi 
dolayıaile meraıim yapılmamııtır. Suadi
yeye kadar uzatılmakta olan kıımın da 
ikmalini müteakip, cümhuriyet bayramın 
da küıat resmi yapılacaktır. Şimdi işle
meğe açılan kmmda, eski vagonlar sey
rüıefer etmekt~dir. Almanyaya siparİf e
dilen levazım gelmeğe baılamııtır. Fa
kat henüz yeni vagonlar gelmernittir• 

Üsküdar tramvay ıirketi bilet ücretle
rinde de tenzilat yapmııtır. Evvelce ıs 
kuruş olan azami fiat timdi 12 kuruta in 

clirilınittir. )kinci mevkide ise daha nok
ıandır. 

Kadıköy - Üsküdar iskelelerini biri. 
birine bağlıyan yeni hattın (az.la rağbet 
bulacağı, çünkü bu kısmın hakiki bir ih-. 
tiyaca cevap olduğu ali.kadarlar tarafın
dan temin edilmektedir. Kadıköyden Üı
küdara ve Bağlarbaıına iıliyen otobüs
ler bundan sonra mütteri bulamıyacaklar 
dır. 

lstanbul lTamvaylarında ucuz tarife 
ba,ladı 

Tramvay ıirketile 1923 le aktedilınit 
olan mukavelenin tayin ettiği tarife dün 
sabahtan itibaren tatbik edilmeğe bat

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Türk d.ili Tetkik cemiyeti 
yeni merkez hey' eti 

Umumi merkez hey'eti teşkilatında 
kimler ne vazife aldılar? 

Cemiyetin yeni bir tebliği 
IST ANBUL, 1. A. 

A.- T.D.T.C. Umu. 
mi katipliğinden : 
T. D. T. C. nin yeni 
U. M. H. 1. nizam
nameye göre teıkila• 
tını yapmııtır. Sekiz 
it ve çalııma kolu
nun batları seçilmİ§, 
iki başkan vekilliği oe. 
çimi yapılnuıtır. 

Bu suretle yeniden 
kurulan U. M. H teı• 
kilatı §Öyledir : 

1. N ecml Bey Baıkan Saffet Bey 
(Enir.can mebusu), Umumi katip lbra
hün Necmi Bey; Muhasebeci Besim A
talay Bey, (Aksaray) ; Lenıiiistik kol
baım Ahmet Cevat Bey, (Çanakkale), 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Milyonlann yarattığı 

az .. İs!iblak eden müıteriden daha az 
musaıt olan şartlara tabi olması bugü
nün it mantığına uyar bir mesele de
iildir. 

Bize öyle gelir ki bu aykınlıklann 
izalesi ve ücretlerin de halkın tediye 
kabiliyeti hududu içinde tesbit edilme
si, ayni zamanda tirketlerin de men
faatlerine uygun olacaktır. Nihayet tir
ketlerin sattıkları servistir. Bu ıervis 

çok pahalı olursa, halk elinden geldiği 
kadar satın almamak yolunu arar. E
lektrik biriiok evlere ııinnemiıtir. Te-

' ----/ 

/, 

Sallet Bey (Erzincan) 

r 

Litloda Luna park .• 
(Yazm dördüncü aayfamızda) 

lefon hala büyük bir lüks aayılryor. 
Tramvay parası vermiyelim diye elin
den .. relen merkeze doğru göç ediyor. 
Bu ucretler ucuzlayacak olursa, hem 
Istanbul halkı medeni ihtiyaçlarını 
tabnin etmiı olurlar, bem de §İrketler 
kazanır, İtte muhterem Nafia Vekili 
Ali Beyin de yapmak istediği hudur. 
Tramvay ücretlerinin indiği bugünde 
kendisine ıükran hislerimizi bildirir
ken, lstanbul halkının samimi hialerine 
tercüman olduğumuza kaniiz. 

Ahmet SOKRO 

Baıvekilimizin 
Şark seyahati 
Başvekilimizin Perşembeye 
hareketleri muhtemeldir 

Biraz rahatsız bulunan Baıvekil 
ismet Pa§& Hazretleri dün Dolma
bahçe sarayında istirahat ebnitler • 
dir. 

lıtnet Paıa Hazretlerinin tarkta 
yapmaları mukarrer olan seyahatle
rine perıembe günü çıkmaları muh
temeldir. 

Baıvekil Paıa, refakatlerinde Da
hiliye vekili Şükrü Kaya, Trabzon 
mebusu Hasan, Gümüşhane mebuıu 
Hasan Fehmi Beylerle kalemi mah -
sus müdürleri Vedit Bey bulunduğu 
halde Denizyollar idareıinin bir va
purile evvela T rabzona ve oradan 
Erzuruma ıideceklerdir. 

Batvekilimizin bu seyahati lS 

• Hasan Fehmi ve Hcuan Beyler 

gün kadar sürecek ve ıarkta bazı 
tetkikat yaptıktan sonra Ankaraya 
döneceklerdir. 

Nafıa V·ekili 
izahat alıyor 
Tramvay, elektrik, telefon 

şirketleri işleri 
Şehrimizde bulunan Nafia vekili 

Ali Bey, dün aabah Rıhtım hanına gi
derek Nafia ıir-
ketleri baımüfet-
tiıliğinde bir müd-
det meıgul ol -
muıtur. Ali Bey, 
ba§mÜfettiı lbra -
hun ve komiser Ci
vantir Beylerden 
muhtelif itler hak
kında izahat al -
mıı, ıirketleri ala
kadar eden bazı 
huausat etrafında 
görüımüıtür. Na
fia vekilimiz, bu 
meyanda telefon Ali Bey 
tirketinin besapla-
r!"ı ve mu~n10latıru tetkik eden beye. 
tı de nezdıne davet etmit kendile
rinden bugüne kadar d~vam eden 
tetkikatın vardığı neticeler hakkın
da malıimat almıı, bazı direktifler 
:vennittir. 

Ali Bey, ıehrimizde olı gün ka
dar kalacak, bu müddet zarfında 
nafia müeaıeaelerinde teftiılerine dc
yaın edecektir. 

Gizli nüfus 
Kalmıyacak 

-~--, 

Yazılmak için ıoo mühlet 
dünden itibaren ba§ladı 

Gizli niifuslarm yazılınası hakkındaki 
son mühlet dünden itibaren haşlamıttır. 

Te,rinievvelin onbeıine kadar devam 
edecek bu son müddet zarfında herkeıin 
nüfuıa kaydolması ve gizli biç bir kimse 
kalmaması için nüfus umum müdürlüğü 
pek çok çalıımaktadır. 

Şehrimizde bulunan niifus müdürü u
mumisi Ali Galip bey bu meaele ile ya
kından metgul olmaktadır. 

Ali Galip bey dün lstanbul nüfuı mü
dürlüğünde geç vakite kadar, gizli kalan 
niifuıların kaydi için yapılacak itler hak
kında muhtelif vilayetlerdeki nüfuı mü
dürlüklerine emirler vermiıtir. 

latanbul vilayeti nüfus müdürlüğü de 
gizli nüfuılann yazımı hakkındaki 2S76 
numaralı kanunun maddesjni ve bunun 
nasıl tatbik edileceğini gösteren beyanna
meler tabettirm.iştir. 

Bu beyannameler bugünden itibaren 
latanbulun en iılek yerlerine asılacaktır. 
Bu beyannameyi aynen dercediyoruz: 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 
2S76 numaralı kanun: 

Eylülün birinci gününde nteırinievve
lin ıs İnci gününe kadar bir buçuk ay i

(Devamı 6 met sahifede) 

Ateş böcekleri 
--o-

Nezihe Muhiddin H. ın 

Gazetemiz için 
hazırladığı yeni 
milli roman --

yarın başlıyor 

Rusyanın Cemiyeti Akva
magirmesi için muhtelif mem
leketlerde yapılan teşebbüs
ler ümit verici mahiyettedir. 

Tel , { Müdür: 24318, Y•11 h ll!'rİ müdürü: 24319. 
• Jdare •e Matbaa : 24310. 
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70 ~addelik kambiyo 
=. talimatnamesi çıktı ~ 
1 Yabancı memleketlere seyahat ede-
İ ceklere 200 liralık döviz verilecek 5! 

1 ANKARA, 1 (Telefonla) - 11 ı 4 - Eski kararnamenin 12 inci = 
numaralı kambiyo kararnameıi ya- maddesi kaldırılmıttır. 1 
rrnki resmi gazetede çıkacak ve Bankalar doğrudan doğruya dö-

ia mer'iyet mevkiine gjrecektir. viz veremiyecekler ve bilUmum dö-
S Yetmİ§ maddeyi ihtiva eden ka- viz ihtiyaçları kambiyo müdürlü. ~ 
= rarnamede 9 ve 10 numaralı ka- ğünün emrile temin edilecektir. = 
s:ı rarnamelerin esaslı hükümlerini ce- Bundan sonra ihracat tacirleri ::3 
= metmit ve tatbikatta ıörülen ba- ıümrük bt:yannamelerinin bir k.ı • = 

zı nevakm ikmal etınitlir. taaını da kambiyo müdürlüklerine i 
Bu kararnamenin yeni hüküm- tevdie mecbur olacaklardır. 

lerini bildiriyorwn : S - Devlet memurlanrun hariç 

1
1 - Ecnebi memleketlere se- memleketlere yapacakları seyahat 

yahat etmek iatiyenlerin döviz ihtİ· için kendilerine lizım olan döviz 
yaçları tahdit edilmiıtir. Ecnebi ihtiyaçları icra Vekilleri heyeti ka-ı 
memleketlere seyahat etmek isti- rarile verilecektir. 
yenlere asgari yÜz, azami 200 li- Bir vazife ile hariç memleketle-

Ei ralık bir döviz veri1ecektir. re giden kuriyelerin döviz ihtiyaç .. = 2 - Ecnebilerin Türkiyedeki ka- lan bu hükümden müstesnadır. 

1 zançlarından çıkarabildikleri mik - Bundan baıka kararnamede Ej 
tar her türlü vergi ve tevkifat çık- gümrük makbuzlarına, gümrükler- 3 
tıklan aonra kalan miktarın Üçte ce dercedilecek me§ruhat ve 2iyaa _3_ 
biridir. uğrayan gümrük makbuzlarının = 

i 3 - Türkiyede iradı olan ve ec.. nüa.hai saniyeleri Üzerine döviz ve· == 
nebi memlek~tte ~turan ıah11lar rilebilmesi için ifası lazım gelen -
her ay azamı 100 lıra çıkarabile- muameleler hakkında da hükümler = = ceklerdir. vardır. := 

~ııııınnııuıuuıımnmıııınmnnımnmııımmııııımnmnmı ııııııııııııııııııııııımıınıııı~ 
Amerikadaki hü_qük grev -

Bir milyona yakın işçi 
"" 

umumı grev yapıyor 
Bu grev M. Roosveltin iktidar mewkiine geldiği 
gündenberi yapılan grevlerin en biiyütüdür 

Amerikada gene büyük bir grev 
ilônına karar verildi. Bu greve if· 
tirôk edenlerin adedi henüz ma
lum değilse de umumiyetle 600 
bin, 800 bin arasında tahmin edil· 
mektedir. 

Bu grevin sebepleri şudur: 
Amele patronlardan Üf şey is

temektedir: 
1 - iş haftasının kırk saatten 

30 saate tenzili, 
2 - Bu 30 saat is:in şimdiki ÜC• 

retlerin muhafazası, 
3 - Amele sendikalarının ta • 

nınması. 

Bu grev M. Roosveltin mevkii 
iktidara geldiği gündenberi ilan 
edilen grevlerin en büyüğüdür. 
Çünkü eskisine nazaran daha s:ok 
amele iştirak etmektedir. 

Her halde bu grev zaten bir • 
s:ok müşkülat is:inde bulunmakta 
olan birleşik Amerika devletleri • 
nin iktisadi ve is:timai manzarası 
üzerine büyük bir tesir yapacak
hr. 

Amerika reiaicumhuru M. Roo•rıelt 

Dün bu hususta aldığımız tel 
grafları aşağı dercediyoruz: 

NEVYORK, 1.A.A. - Mensucat gre
vinin önüne &eçmek için, hüklimetin ve 
ıanayi münaıebatı milli konseyinin ih

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
ikmal imtihanlarında· pek 
az talebe muvaffak oluyor 
Orta tahsil için kayıt müddeti uzatıl
mıştır. ortamekteplere tehacüm var 
Lise ve orta mekteplerde dün sabah

tan itibaren eylül devresi bakalorya ik. 
mal imtihanlarına başlanmııtır. Dün lise 
]erde (500), orta mekteplerde (700) ka
dar talebe imtihana girmiıtir. Liselerde 
riyaziye şubesinde fizik kimyadan, ede-

• biyat ıubesinde de tarih coğrafyadan im 
tihan yapılmııtır, Orta mekteplerde de ri 
yaziyeden imtihan yapılmııtır. Haziran 
devresi imtihanlarında da bir çok talebe
nin bakaloryada muvaffak olamamasına 
rağmen, ikmal imtihanlarında da bir çok 
talebe muvaffak olamamıttır• Bilhassa or 
ta mekteplerde riyaziyeden vekalet çok 
zor olmıyan sualler tertip ettiği halde, 

112 talebe verilen sualleri halledebilıniıler 

dir. 

Orta mekteplere tehacüm var 
Lise ve orta mekteplere talebe kayıt 

ve kabulü müddeti eylülün (IS )ine ka
dar uzatılmııtır. Bilhassa orta mektep
lerde yeniden binlerce talebe kaydolmak 
tadır. Mekteplerde kayıtlannı temdit et
tiren talebe azdır. Buna ıebep sınıf ikmal 
imtihanlarının henüz baılayıp neticclen
memesidir. Mekteplere yeni talebe ka
yıt ve kabulü icap ederse bir teşriniev
vele kadar uzatılacaktır. 
Hukuk fakültesi eylül imtihanları 

Hukuk fakültesi eylül devresi İmtihan 
lan cetveli ha21rlannuştır. imtihanlara 
lS eylülde batlanacaktır. imtihanlara bi
rinci 11ruftan, (500), ikinci sınıftan 
(230), üçüncü sınıftan da (150) talebe 
ıirecek tir, 
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TA RIHI TEFRiKA: 131 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C. 

MiLLiYET PAZAR 2 EYLUL l~.s4 

\HARİCİ HABERLER -
l'\~. '- • •.-- ..... ı.:..' ... 

Rusya ve Akvam cemiyeti 1 D 
F ransızgazeteleriRusyayı Balkan oyu.ı:ı.!~~ı 2 nci günü 

terviç etmektedirler Umumi tasnif: Yunanlılar 94, Yugos-
Yakalanan münevverler sabahlara 

kadar dayak 
lavlar 90, Rumenler 38, Türkler 21 ... yemişler, bodrumlarda ölmüşlerdi ••••• 

Rusyanın cemiyete gh·mesi için üç büyük 
devlet tarafından muhtelif hükumetler nez
dinde ki teşebbüsler ümit verici mahiyettedir 

ZAGREP, l ( Atletlerimizle giden muharririmizden - Tele/onla) 
- Balkan oyunlarının ikinci günü bizim için birinci güne nisbetl~ 
daha iyi olduysa da 200 metre ile uzun atlamayı keybettiğimiz için 
beklediğimiz neticeyi alamadık. 

Hiçbir memur Erzurumda ka· 
nun ve nizam, adalet ve intizama 
mugayir bir işte bulunmağa cesa
ret edemiyor. Eski irtişa ve irtibat
lar ahalinin siddetli hükümleri kar
şısında günden güne azalıyor. Va
li Ata yediği tekmeler ve sopa
lar, gördüğü hakaretler ,imdiki hü
kumet memurlarına bir ibret misali 
.,.Juyor. 

Erzurumlular hakikaten bugün
lerde, cehalet zulmeti içinde çat. 
kandıkları halde takdire layık de
recede münevver fikirli oldukla
rını isbat etmitlerdir. isimlerini 
yazmak bilmiyen o Osmanlı dili
verleri medeniyetten, Abdülhamit 
idaresinin fenalığından, hürriyet
ten, terakkiden ve umumi hakla
rın müdafaasından hararetle bah· 
sediyorlar. Bitlisliler, Trabzonlu
lar komşularının bu fedaki.rane 
gayretlerine ka:"'ı lakayit kalmı
yorlar. Görülüyor ki ahali isterse 
hükumete istediğini yaptırtabili
yor. işte Erzurumluların üç sene
denberi devam eden müttehit ha
raketlerinden haul olan netice bu
na bir misaldir. 

Her ı eneki mahsullerinin bir kıs
mı ve bahusus sığır ve koyunları
nın ekserisi Dersim efkiyası tara
fından gaspedi!en Eğinliler ve Ke
mahlı"ar hükumete birkaç defa 
müracaat etmislerdi. Bu müracaat
larından bir n~tice hasıl olamayın
'-" içlerinden bazıları ahalinin ve
killeri sıfatile lstanbula gittiler ve 
mabeyine müracaat ettiler, fakat 
zavallılar tevkif edildiler. Şimdi 
ne olacakları, malum değil! Ahali 
kazandığının bir kısmını hüküme
te ve gi olarak verir ve kalanını 
da eşkiyaya gaspettirirse kendisi 
aç mı ya~ıyacak? Her taraftan za
ruret ve sefalet feryatları lstanbu
la kadar şiddetle aksetmeğe bat
ladı. Erzurum!ular nasıl müdafaai 
hukuk İçin ileri atılmı,lar, menfa
ya gönderilen hemşerilerini nasıl 
geri getirtmiflerse, Eginliler ve Ke
mah lıfar da fimdi lstanbulda mev
kuf bulunan hamiyetli hemserile
rini öylece kurtarsınlar!,, · 

Diğer bir mektupta Er:ı:urum is
yanının neticesi 'u suretle izah e
dil iyordu: 

" Eyvah, geçenlerde kadınları bi 
le Rus muharebesine iştirak etmif 
olan Erzurumlular fimdi hapisha
n'!lerde dayak atılarak öldtirüluyor 
lar. Bunlar adalet istiyorlardı. im
da t! diye Erzurumda bağırmıslar 
ve konsoloshanelere müracaat et
miş'.erdi. Ne çare ki memleket bir 
buçuk arşın kan altında ve aıfrr
dan aşağı yirmi derece soğuk için
de titrediğinden, halk ısınmak icin 
mahrukat bulamadığından hürri}.et 
l edaileri şa~ırıp kaldılar. 

Bu sayede isyanı bastırmağa mu
vaffak olan Abuk paşa birinci fe. 
ıik oldu. Daha bir çokları da rütbe
ler aldılar. Ebucehil vali emelleri
ne nail oldu.,, 

323 senesi,..nihayetlerine doğru 
vilayetlerin birçok yerlerinde Ja. 
Y~~~ar zuhur etmekte olduğu bil
dırılıyordu. Halepte de ahali ayak. 
lanmıştı. Askerlerle halk arasında 
kanlı mü~e.demeler olmuttu. Şam
dan ve Gaziantepten taburlar sev
kedilmitti. Yakalanan hürriyetper. 
verler bodrumlara trkılmı,lardı 
Bir çok gece sabaha kadar dayak 
yemişler ve ölmütlerdi. Bunların 
akrabası ertesi sabah babalarını 
kardetlerini ve yahut kocalarını a: 
ramağa gittikleri zaman onlara 
arananların Zitona flin gönderil
dikleri ve o.ada muhakeme edile
cekl~ri söylenerek avutulmuflardı. 
Hakıkatte ise cesetleri henüz bod
rumların içinde bulunuyordu. Pari
se yazılan bir mektupta soruluyor
du: 

"Erz .. .. .. ~da vesair mahallerde 
oldurulen yı.izlerce binlere T·· • ,,_.. h"b" , e ur 
0<un sa ı ı yok mudur? T·· ki 
h 

. . . ur er 
akıkaten kımsesiz midirler? Bakı

nız Erzurumda Ali isminde R 
tebaasından birisi de varmıs. Bu:~ 
dam da kıyam eden Erzuru~lular
la beraber hapse atılmtf. Halbuki 
Erzurumdaki Rus konrolosu Alinin 
muhakemesinde hazır bulunmak ve 
onun hukukunu müdafaa etmek j. 
çin emir almış. Bizim de böyle bir 
sahibimiz neden yok? Yegane sa
hibimiz olan Allahü azimmünan 
neden intikamımızı almıyor? Ne
den o zalim Abdülhamidi neden 

birin evvel yok etmiyor, kahretmi
yor ? 

Halepte zuıLim gören ahalinin 
bir kısmı Arap izzete müracaat et
mif, Netice: müracaat edenlerin 
hepsi Akkaya nefyolunmu,lar !" 

Merkezi Trabzon olan Terakki 
ve ltttihat cemiyeti Lazistan fU· 
besi tarafından Trabzon ve ha
valisir..e dair bu yolda mek
tuplar yazılırken diğer tube
lerde kendi dairelerine ait ha
berleri esirgemiyorlar ve cemiyetle 
sık sxk muhaber ediyorlardı. Bu fU 
belerden birisi de Kıbrıs şubesiy
di. Orada çalıtanlar arasında mu
harrilcrden Vassaf Kadri, Mehmet 
Salih Milaslı Ethem Safi, lmıail 
Zeki ve Ali Sıtkı beyler bulunuyor
lardı. 

Bir de Bahriye erkanıharp reisi 
sabdu Faik paşa da cemiyete gir
mek istemitti. Cemiyet bu zat hak
kında tahkikat yaptığı zaman onun 
cemiyete girmeğe layık olmadığı 
anlaşılmıttı. Bunu !ebebini, sair 
Efrefin mütaleatile be;aber Meh
met Salih bey cemiyete atağıdaki 
surette anlatıyordu: 

"Hemen bir seneye yakın bir za
mandanberi Larnakada oturan Fa
ik pafanın ahvali cemiyet tarafın
dan sorulmuttur. Bu bapta bazı 
hakikatlerin arzını vicdanım em
rettiğinden müsaadenizle bunları 
bildireceğim. 

Bendeniz dahi bu ağustosun on 
dokuzuna kadar Faik paşayı ce
miyetimizin bildiği gibi ahrardan 
ve vücudile iftihar olunur zevattan 
addederdim. Hatta Hicivgilyanı a
sırdan ~ref efendi hazretlerinin 
Nedimof fabrikasında nahrar yetif 
mez. Bunda mutlak bir melanet 
olmalıdır diye mükerreren vuku bu
lan ifadesine itiraz ederdim. Haz
reti Etref ise ne mal olduğunu bo
yasını atınca anlarsınız der.di. 

Hakikaten hazreti Eşrefin hak
kı varmış. Zira ınal kendini hara
retin fiddetinden 19 ağustostaki 
cülusu hümayun günü gösterdi. Şöy 
le ki: Lil rnakada köylülere lı:omis
yonculuk ederek mai,etini temin et 
mekte olan Hacı Halil Olemavi 
isminde birisi vardır. Faik Pafa 
bir gün Hacı Halili yanına çağıra
rak: "Ben cülusu hümayunda do
nanma yapmak i! tiyorum. Bu vazi
feyi &İze havale edeceğim. Eğer ar
zum veçhile donatı . :sanız , size bir 
çavu, nitanı yazar getirtirim.,, de
mi,. Zaten hacı Halil de p~a gibi 
rütbe ve nifan budalalarından ol
duğundan "emriniz ba,üstüne,, der 
ve ertesi günü maiyetile beraber 
tenviratı hazırlaınağa başlar. P~
nm müsteciren oturduğu evin önü
ne bir kaç sütun diker balkona bir 
kaç bayrak asar ve ortasına sülüs 
yazile "Padişahım çok yaııa,, lev
hasını yerlettirir. 

-Bitmedi-

Milli birlik aleyhinde 
. PARIS, 1 (A.A.) - 5. F. 1. O. Sosya
lıst .~' Fransız iıçilerine hitaben net 
rettigı hır beyannamede Sosyalist tarzı 
haller lii%ıonuna iıaret ederek gelecek 
Kanton intihabatında milli birlik namzet 
leri aleyhinde rey vermelerini bildirmek
tedir. 

PARIS, 1.A.A. - Dün aktam çıkan 
müteaddit Pariı gazeteleri Sovyet Ruı· 
yanın Milletler Cemiyetine girmesi me· 
selesini tetkik ebnekedirler. 

Tan gazetesi, baımakalesinde, Sov· 
yet Rusyanm Milletler Cemiyeti bari-

• cinde kalmasındaki mahzurlan bu mües
seseye girmesindeki menfaatleri kaydedi 
yor ve Sovyet Ruıyanın Cenevreye gir~ 
mesi ile bu memleketin asyai siyasetinin 
nihayet bulmaıı ve diplomasi usullerini 
diğer devletlerin diplomasi usullerine uy 
durması muhtemel olduğunu ilave edi· 
yor. 

Entransijan gazetesine göre, 5.Jvyetle· 
rin Cenevreye iştiraki beynelmilel vazi· 
yet noktai nazarından fevkalade mühim
dir. 180 milyon balkı temsil eden mem· 
leket, cihan m.r'<azenesinde her halde 
mühim bir kuvvet teşkil eder. Bu kuv· 

. vet ihmal edilemez. Sovyet Rusya Ce
nevre müeııeıeıine ıinnelidir. 

LAHEY, ı. A.A. - Holanda hüku
meti Sovyet Rusyanın Milletler Cemi
yetine girmesi meselsinde assambled<ı it· 
tihaz edeceği hattı hareketi tetkik eyle
mektedir. Şimdiden anlaşıldığına göre, 
Holanda Sovyet Rusyanın girmesi a
leyhinde rey venniyecektir .Fakat lehte 
mi rey vereceği ve yahut iıtinkif mı e· 
deceği de malum değildir. 

M. Barthou'nun temaslan 
PARIS, ı.A.A. - M. Bartu M. Titü· 

Cenubi Amerikada 

Bolivya-Parguvay 
Muharebesi 
Parguvayhlar galip vazi

yette ilerliyorlar 
ASSOMPSIYON, ı. A.A. - Resmi 

bir tebliğ, Paraguay krtalarının ı4 kü· 
çük kaleyi ve 185 mitralyöz, 35 otobüs 
zaptet'tiklerini, 25 zabit ile 2899 asker 
esir aldıklannı bildirmektedir. Bot;vya 
!atalan geri çekifu.ektedir. 

V AŞINGTON, ı. A.A. - Paraguay 
hüklımeti, Çako harbine nihayet vermek 
için kayıt ve şartsa: olarak hakemi kabul 
ettiğini bildirmittir. Bolivyarun da kabul 
etmesine intizar etmektedir. Bolivy ... 
iki kaydi ibtirazi koymaktadrr. Bunlar· 
dan biri Paraguaya ait Rio limanı üze
rindeki hukukuna mütealliktir. Resmi 
mahafil Bolivyamn nihayet kabul ede
ceği fikrindedirler. Arjant\n, Uruguay 
ve Brezilyanın mütalaası da bu merkez
dedir. 

Mösyö Barthou 
--o--

Fransız nazırı sonbaharda 
ltalyaya gidecek 

PARIS, ı (A.A.) - M. Barthou'nun 
sonbaharda Romaya gideceği teyit edil
mektedir. Cenevre Milletler Cemiyeti 
müzakereleri haricinde yapılacak görüş
meler kı•men bu mühim diplomtik mü
likatın ihzarına haıredilecektir. 
Yugoslavya Kralı Parise ge:iyor 

PARIS, 1. A.A. - Yugoslav Kralı 
Aleksandr'ın Paris seyahati İçin alına
cak tedbirler Belgradla bararetlj noktai 
naı:ar teatiıine veıile obnaktadır. 

Deniz toplarının tahdidi 
LONDRA, ı (A.A.) - lngiliz resmi 

mabafili, bu sabah çıkan bir Amerika 
gazetesi tarafından deniz toplan çaplan
nm tahdidi bakkmda lngiltere ile Ja
ponya arasında aktedildiği bildirilen .iti
laf hakkında kat'i olarak ademimalümat 
beyan etmektedirler. 

lesko ile Sovyetlerin Milletler Cemiyeti
ne girmesi, Avusturya vaziyeti ve şark 
misakı müzakereleri hakkında görüşmÜf ı 
tür. Pariste, Sovyetlerin Milletler Cemi
yetjne girmesi için baıfıyan müzakerele
rin neticesi hakkında nikbinlik gösteril
mektedir. 

Bu iş münhasıran auambleye tealhık 
etmekte ve iki sülüs ekseriyet kafi gel
mektedir. 

Bundan başka tark misakı hakkındaki 
noktai nazar teatisine alakadar devletler 
arsınd devm edilmektedir. Fak at bu mü
zakerelerin daha bir müddet devam ede; 
ceği anlatılmaktadır. Bu iki nevi mÜza· 
kere arasında hiç bir münasebet yoktur. 
M .Bartu ile M. Titüleskonun 7.9 tari
hinde Cenevrede başlıyacak olan müza
kerelere iki memlek~ bağhyan sıkı 
dostluk ruhu dahilinde ve müştereken 
hazırlandıkları zannedilmektedir. 

LONDRA, 1. A.A. - Röyter ajansı 
bildiriyor: Gayri resmi Londra mebafili
ne göre, Sovyetlerin Cemiyeti Akvama 
girmeleri hakkında üç büyük devlet ta· 
rafından muhtelif hükUmet merkezlerin
de yapılan teşebbüse verilen cevaplar 
ceıaret verici mahiyettedir. 

Röter ajansı, Sovyetlerm lngiltere, 
Fransa ve 1 tal yanın teşebbüslerinden 
sonra Cemiyeti Akvama girmek huıu .. 
sunda en müsaiJ bir mevkide bulundukla 
rını öğreniyor. 

ftalyada 
---o-

Sosyalistlerle 
Faşistler 
Anlaşıyor mu? 
M. Mussolini ile Sosyalist 
lideri arasında temaslar 

MILANO, 1. A.A. - Deyli Telgraf 
muhabirinin öğrendiğine göre, M. Mus. 
solni, sosyalist mebafilini, bu fırkanın 
Caşi•t fırkasında yeni bir ıoıyalist fatist 
cenahı yapması hususunda yoklamııtrr. 

Buna mukabil, sosyalistlere, fırkada 
mühim ve bilhassa milli iti kontrolu al· 
trnd.> bulunduran idari §Ubelerde vazife
ler verilecektir. 

Dahili siyaset tarihinde, bu teşebbüs 
M. Musolininin en cüretkir tqebbüsü
dür. 

Sosyalist lideri M. Kal<Mra'nın M. 
Musolininin teklfini kabul edip etmiyece
ği hakkında efkan umumiye çok muhte
liftir. Ve M. Musolini ile M.Kaldera ara· 
sındaki son mülakat hakkında birçok ıa· 
yialar dolaımaktadır. Ezcümle M. Mu
solini'nin M. Kalderayi "arkad~t" olarak 
sel~mlndığı ve M. Kalckra'nın, ltalya
da hüriyet iade edildiği takdirde faıist 
fırka<ına gİrmeğe hazır olduğunu söy
lediği vakıt, M. Musollni "ıabsi büriye
ti d1;.;ğil ,kollektif hüriyeti,, venneğe ha .. 
zrrlandığını söylediği rivayet olunmak
tadır. 

Milanoda efkarı umumiye, M. Kal
d~ranrn dürüstlüğü ile nufuı;unun, eğer 
~ırleşm; tahakkuk eckroe, ll!rmaye ile 
ııe aynı zamanda yardım edeceği kanaa
tindedir. 

Almanyada siyasi mah-
puslar ıerbest 

. BERL,I~, ı (A~.) - Pnuya Baıv•· 
li M. Gonng, bugı.in 742 siyasi mahpu
sun serbest bmıkdmasıru emretmi§tir 
Bu mikdar, Pruayada mevcut bulun...; 
bu kabil mahpusların yansından fazlası· 
ru teşkil emektedir. Ve ekserisi Sosyalist 
dem<>krat ve komünist frrkalarının sabık 
azasıdır. Berlin civarmdalıi Oranien
burg tecrit kampı da kalclınlmııtır. 

200 metrede Demir ve Mehmet Ali seçmeyi kazanamadılar. 400 
metre maniayı da kaybettik. 

5000 metrede Levharyoti beşinci oldu . . Gülle atmada irfan üçün· 
cü , Veysi beşinci. Balkan bayrağında beşinci olduk. 

Umumi neticeler sunlardır: 
Uzun atlamada birinci Yugoslav, ikinci Yunan, uçuncü Yugo•· 

lav. Mesafe 6,85. Tevfik 6,10 yaptığı için seçmeyi kaybetti. 
5000 metre birinci Yugoslav, ikinci ve üçüncü Yunan. Vakit 16 

dakika beş saniye 4/ 5 • 
-Gülle: Birinci ve ikinci Yugoslav. Üçüncü irfan. Mesafe 14,22. 

irfan 13,10 attı. Veysi 13 ile befinci geldi. 
200 metre: Birinci Yugoslav, ikinci Yunan, üçüncü Yunan. Vakit 

23 saniye 2/ 4. 
400 mania: Birinci Yunan, ikinci Yunan, üçüncü Yugoslav. Vakit 

55 saniye 7 1. 

Yeni rekor: Balkan Bayrağı: Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, ii· 
çüncü Romen. Vakit 3 dakika 23 saniye 9 10. Umumi tcunil Yunan
lılar 94, Yugoslavlar 90, Romenler 38, Türkler 21, Bulgarlar 17, Arna
vutlar 6. Yugoslavlar Yunanlılan çok yakından sıkıştırmaktadırlar. 

• 
Balıkesir l dman birliği-Altay maçı 

IZMIR, l ( A.A.) - Bugün AI.ancak stadyomunda Balıkesir id
man birliği lzmir şampiyonu Altay ile karşılaştı. lzmir şampiyonu ha· 
kim bir oyunla 4 - 2 galip geldi. 

Rusyaga nekadar malgöndereceğizİ 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Rusya ile imzalanan ticaret anlaf• 

ması gümrüklere bildirilmiştir. Anlaşma l kanunusani 935 tarihine ka· 
dar mer'i olacaktır. 

Yeni anlaşmaya göre, Rusyaya iki milyon lira kıymetinde tiltik, 
canlı hayvan, av derileri, portakal, buna mukabil Ruıyadan memleke 
timize 2 milyon liralık muhtelif eşya ithal edilecektir. 

Rusyanın memleketimize sokacağı mallann baslıcalan 450 bin ki
lo matbaa kağıdı, 5 milyon 750 bin kilo kaşarlı kaŞarsız ve boyalı pa· 
muklu mensucat, 75 bin kilo galoş, 1,5 milyon kilo antrcuit kömürii, 
Ruıya ile yapılacak ithalatın 650 bin liraya kadar olan münhasıran 
Kafkas hududundan yapılacaktır. 

Yeni Vali vekilleri tayin edildi 
ANKARA, 1 (Tele/onla) - Kocaeli vali vekilliğine mülkiye mii· 

fettişlerinden Hasan Faik, Çankırı vali vekilliğine müfettişlerden Der• 
viş Hüsnü, Giresun vali vekaletine müfettişlerden Tevfik TalJJl 
Burdur vali vekilliğine lzmir vali muavini Saip Beyler tayin edilmif· 
lerdir. 

Birinci U. Mü/ ettişlik baş müşaviri 
'ANKARA, l (Tele/onla) - Kastamonu valisi Fuat Beyin birin

ci umumi müfettişlik başmüşavirliğine tayini , yerine de vekaleten mül
kiye müfetti~lerinden Fazıl Beyin tayini ali tasdike arzedilmiftir. 

Zipaat Vekilinin tetkikleri 
SARIKAMIŞ, l (Mililyet) -Ziraat vekili Muhli• bey refakatinde IJ4-

li ve Kars mebusu Omer Kcimil bey olduğu ha~de bugün saat on birde 
fehrimize gelmişler ve merasimle karşılanmışlardır. 

Vekil bey Sarıkamış Çam ormarılannda tetkikat yaptıktan sonra 1)0· 
li beye veda ederek kalemi mahsus müdirile birlikte Hasankaleye hare
ket etmiştir. 

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

Maarif Vekili ve 
müsteşarı 

Nafıa 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Maa
rif vekili Zeynelabidin, Nafia müs -
teşan Arif, varidat umum müdürü 
Rüttü Beyler bugün geldiler. 

Antalya Valisi 
ANKARA, 1 (Telefonla) - An

talya valisi Nazif Bey yarm Ankara• 
ya gelecektir . 

Ela:ziz defterdarı 
ANKARA, ı (Telefonla) - Ba

lıkesir defterdarlığına tayin edilen 
Elaziz defterdarı Behçet Bey yeni va· 
zifesine ııibnek Üzere ıehrimize gel
miıtir. 

Kazım Paşa Hazretlerinio 
teşekkürleri 

ISTANBUL, ı A.A. - Büyük Millet 
Meclisi R•i•i Ki.zan Paıa Hazretleri 30 
ağustos zafer b:ıyramı münasebetiyle al• 
dıkları pek ~uk tebrik telgraflarına af• 
rı ayrı cevap vermek imkinsızlığınd•
dolayi, tetekkür ye mukabil tebrikleri• 

nin i.blağına Anadolu Ajansmı tav•İt lıl" 
yurmuılardır. 

Hariciye Vekilimizin 
teşekkürleri 

ISTANBUJ., ı.A.A. - Hariciye lir 
kili Doktoı Tevfik Rüttü Bey ile refi1'1'' 
lan Hanımefendi, kerimeleriııin udi"" 
cı dolayısyle her taraftan aldıkları tel .. 

' ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ "\I L~----------------------------------------------~J 
rik tel \"e el yazılarına kartı teıekkiirl"'. 
rinin ibliğrna Anadolu Ajansını u•'il 
buyurmuılardır. 

Ölen bir ltalyan gemicilİ M. Roosevelt'in ikti- maddi mukavemetler kadar büyük ol- Sovyet Şuralarında hQfarat ile mücadele için yeni bir seri 
du. Çünkü iktııadi hürriyetin klciaik inıaatı yapıldı. Havadan reıim almak, 

Sadi siyaseti memlekti olan Amerika'da iflerin ,ah· sivil tayyarecilik havadan zeriyatta bulunmak için tay-
Cumhurreu Rooıevelt Havay adala• si idareleri, timdiye kadar tamamen yareler inıa edildiği gibi sıhhi nakliya-

b "k SoıJyet Şuralan Cumhuriyetinin bü- h l d ·· d n seyahtinden avdet ettikten sonra ser est ı en hükumetin mecbur yap- h. ta. ıpora ma sus tayyare er e vucu e 
·· 1 d .. b" k h 1 tığı müdahale, tecavü;ı;kar bir hulül tün fe ır ve Kolhozlan 18 ağusto• getirildi. 

soy e ıg ır nutu ta a i hazırdaki ik· günü tayyare bayramı ıenlikleri yap· Halı"ha-ırda hava • ·tları ellı" bı"n kı"· 
hsadi ve mali siyasetinı" ,·.ıı"kbalde d- mahiyetinde görülmekte rJe reddedil· 1 d S • n:.ı - k . mıf ar ır. ovyet sivil tayyare filosu- l t · b 1 t B 1 h l idame fikrnide olduğunu ve bunun i- me •le idı. ome reyı u muş ur. af ıca at ar 
r;.

1 
Amerikan milletinin hudutsuz bir Maamafih Roosevelt fikirlerinin nun inkifal mebdei l923 senesidir. ilk Moskova • Vladivostok, Moskova ·Ti!-

• doğruluğuna kani bulunduğundan gir• SorJyet hava hattı Moıkova ile Nijni lu, Moskova • Taıkent hatlandır. 
mü:zaheretine gürJendiğni söylemiftİr diği yolda devam etti. Ve 

0 
yoldan in· . ten 1928 e kadar haıJa hatları 9,326 Sovyet hatları, Şuralar ittihadının 

Cumhurreüi ezcümle diyor ki:" içti- hiraf dmeıi için yapılan ilhamlara ten 1928 ze kadar hava hatları 9,326 iktısadi ve idari ihtiyacına göre tesis 
mai adaleti elde etmek İrin tatbik k 1 k d" A "k 'd h • kilometreyi buldu. Bu müddet zarfın· d"l · · U k ili" k 1 k • u a •'erme ı. men a a er ıeyı e ı mqtrr. :za m ı mınta a ar na • 
heıabında bulunduğumuz üsuller 1 k 1 da tayyareler 21,000 yolcu rJe 368 ton· sarmış o an spe ü asyonu vasi mikyıu· liyatı temin etmektedirler. Bu mınta-
memleketin umumi zenginleşmesine ta durdurmağa, banka ve borsa serma· luk posta ve emtia tQ§ıdılar. kalar ihtilôlden evel her türlü vesaiti 
hiz.met etmekte rJe bir sınfı diğeri=· yesnin kadim hakim nüfuzunu kesret· Sovyet fabrikaları 1926 ile 1932 a- nakliyeden mahrum idiler. Mesela Or-
rarına olarak ;ı;engiletmemektedir." meğe, rJ'" Vashington'da menfaatte- rasındaki senelerde tayyare ve motör ta Asyada birçok hatlar vardır. Stalina 

Bu ibare, ırerek Birlefik Devletler min için tatbik edilen bir taraflı si· inıasına başlamışlardır. bat ile Tacikiıtandaki Kurug arasın· 
hükumet Reisinin geçen sene martın· yasetı" bertaraf -ımeg" _ muvaffak ol· daki mesafe vaktile bir ayda katedilir-- - Dokuz mevkili, çift motörlü, tama· 
da İf başına geçelidenberi istihdaf el· du. Her reyden erJVel iki esas mesele· men madeni "Ant 9,, tek satıhlı tayya· ken şimdi dört saatte katediliyor. Si-
liği gayeyi, gerekse iktısadi buhranın nin halli icap ediyordu ve hala etmek- reler, kırk iki mevkili,beı motörlü ta- beryada Yakuçk · lrkuçk hattı da 
orünc< geçmek için alman bütün ted- tedir : lşai:diğin kaldınlması veya hiç mamen madeni "Ant 14,, tayyareleri böyledir. Bu hat üzerinde altın ve 
birleri tevlit edilrn düıünce tarzını olm ı>Zıa a;ı;altılmaşı; zirai iktısadiya- inşa edildi.Harkof mühendisleri muhen kıymetli kürk nakliyatı yapılır. Kara• 
göstermektedir. Bu siyasi - içtimai te- tın ıslahı. Bütün dahili siyaset bu ga· dis Kalininin idareıinde olarak tek •a· dan 18 gün süren yol tayyare ile üç 
mayül. " Beyaz Eıl' in iktisadi prog- yelerin istihsaline tabi tutuldu. tıhlı ve bir motörlü "K 5,, tayyare/erini günde katediliyor • 
•amını bir kırmızı ci;ı;gi gibi baştan· Bu ~ebeplerden dolayı Amerika al- inıal ettiler. Sürat posta tayyaresi 0 • Beı senelik plana göre 1937 de SorJ· 
bQ§a kateder. Maamafih proğram ge- tın esası tukederek dolann kıymeti· lan bir motörlü "P 5,, tayyareleri ec• yet Şuralar ittihadının hava hatları 
rek gayri munta;ı;ır imkanlar harp ni miıhim bir miktarda düşürdü. Mü- nebi memleketlere olan seferler için 85,000 kilometreyi bulacaktır. Bu ra-
koymak ve gerehae muhtemel akıü- tea/ı1,itlrrin teşebbıi.leri hükumet ta· vücude getirildi. Dört mevkili ve ta· kam içinde mahalli hatlar dahil değil-
larnelleri his ve tahdit etmek için ol- rafından canlt:ndırıldı rJe himaye gör- mamen madeni "Stal 2,, posta ve yolcu dir. Hava hatları tercihan yolu olmı· 
duJ.~a elastikidir. dü. yan mıntakalarda rJe milli Orta Asya H lb k · R ı tayyareleri de inıa edildi. 

a " 1 ooseve t islahatına karıı Correapondance Politique et dı"plo· l _ _, b k ·ı h f"l cumhuriyeti ile Ka;ı;akiıtan, Yakutia· ·· "I "k t ··k Bun aruan aı a ıivı aıJa ı osun· 
gol'"ıı en psı o oıı mukauemetler. matique, Ja me.aruata ve ormanlara muzır olan tan ve Sib4?ryaJa teıis eılilec-lttir. 

için yapılan iyin . 
ANKARA, 1 (A.A.) - Bir kaz• ~· 

cesmde vefat eden ltalyan gemici~ 
istit-ahati nıbu için Moladibari' de ~:-. 
sun ı3 iincü pazar günü yapılan aY'··,.lı 
mahalli hükumetin daveti üzerine 1;,ıı 
konsolosunun iıtirak ettiii haber alı 
br. 

• 
ı 

. ı 
sveçin Ankara orta elç1~,

ANKARA, ı.A.A. - AnkaranrJI 
veç orta elçisi M. E. Bohcman, V "'~ 
va orta elçiliğine tayin edilmiş ve •;.. .. 
in Paris orta elçiliği müsteşarı olan 

0 
o' 

Vinter, M. Boheınan'ın yerine Ank•' J>tl 
ta elçiliğine naklolunmuştur. faka! i"" 
değişiklik, laveç Prensi Hazretlerı0 ~· 
teşrinievvelde Türkiyeyi ziyaretini r1J 
teakip yapılacaktır. 

Harpte batan bir lngilİ:I 
kravuzörü 

su sütüne çıkarıid• ~· 
LONDRA, ı (A.A.) - Dokuz ,,.y İJ· 

ren bir çalııma neti<:esinde ı9ı8 de ,,, 
man filosu ile Skapa Flov'da ~ iW 
bin tonluk Bayern kravuzörü'!'urı İi"1 
tüne çıkarılmasına muvaffakiyel 
olmuftur. 
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~~iE=L=E~~Lj~--~=E~H~İ=R=~H=A=B~E=R==:L~E=R=İ~-
Zagrep 

- Balkan notları -
Bir fehirde dört gün kaldıktan 

...... a onun hakkında malumat uer:")'e kalkmak b:raz fodulluk olur 
ı.~ bazı ecnebi muharrirlerin bir hal
~ gördükleri Türkiye hakkında 
~mleri havi eserler yazmasına 

er. 
t. Onun için Zaıirep hakkında cid-
1 "'°lumat uereceğimi beklemeyin. 
~ Elendim on altıncı asırda bizim 
~ elimize geçmiı olan bu firin ıeh· 

'iıı tirndiki nüfusu 180,000 kifidir. 
t A.urupada bir hayli ıehir gördüm. 
._tıııların İçinde (Zagrep) en temiz 
~:zellerinden addedilebilir. Se
ıft·· a#alt - amma yunuqak tulalt 
, itil - olan genif caddeleri ue .,. 
~"''f muntazam binalarile Macar 
·:'lfrlerini andıran Zagrepte iki deu
~ •aerleri göze çarpmaktadır: Biri
ı.1~ten euuelki binalar, heykeller 
"""" filan. Bunlarda Alman ue Ma· 
~ IOııati görülüyor, diğeri de harp
~- IOnraki kübik binalar. Bunlar· 
"'"'el., bir hayli var. 
~Şehirde hayat hoı. Geniı kahue-

Oe çok temiz, güzel park ve park
~ uar. Tabiat yeıil ue diri. Sa
..:!• aoluk çiçek ue asık çehre görün
~J'or. 

L.ICadınlarda yanık deri pek mak
~ Alı.,r püskülü gibi 6an saçlı, 
.""f telatin rengi derili kızlar göze 
~~r. Belki omuza da çarpar. Ben 
-ıyoram. 

~ khir dWı. Yalnu: bir tepecik uar 
' Oraya bizim tünelin onda biri ka
~.!t'8a fakat daha dik bir neui 
~ler ile çıkılı.,,.,,. Tramuaylan 
~i"" çifter fakat ağır ue uyrek gi. 
~~r. ,Otobüaleri, otokarlan uar. Tak-

vqaeki liatta. 
-..!, erli kumaılan ucuz, yabancı ku· 
t:!'!'r pahal.. Y alnı;ıı; lıütik ue mu
--- eıycuı ucu;ıı;. Neden bilmem. 
"'!t,khirde bin kadar miüıliiman oar· 
!iııİ Ba..,lan otele kadar gelip bi
~ rocuklan ;ıı;iyaret ediyorlarmıf. 
~ , göremedim. Hatta içlerinde bir 
~brıam elendi uarmıı ki; Türk sö
ı.....:: İfitince kendini tutamayıp ağlı
--;"'I· 
c.agrepte bazı müıahedeler 

>i',J,,Polialer fİfman ue tombul. En bü
tııı meydanlarda yemiı pa;ıı;arlan ku
llıı "Yor. Ga;ıı;eteciler bağırarak aat • 
ır..r0rlar. Hiç bir •atıcı bağımuyor 
lf.., Cece •okaklarda çıt çıkmıyor. 
"'" çok terbiyeli. 

.. (~atrep) te lrannua, bizde çin• 
' rlbi, dün bir bankaya gittim. Fran-.:Q bilen adam aradım. Bütün me
,,4 lcrr bir araya toplandılar bir çey.. 
~ "iraıtıktan aonra lena bir lek
&.;,J..........,cuı aôyliyen bir madam 
~ ular da 11örüıebildik. Halbuki 
ı.,''floalauyada lransu: politikası ha
-...,. değil mi? .• 
,~urada orta nesil İngili;ıı;ceye me
>q4 Neden böyle olmaf bilmem. 
lıci Gf aanıyorum ki; lngiii.. ticareti 
ıı.:'li ileride. Bir kere petrol ue ben
ıı...,(Şel) imıindeki lngili;ıı; kumpanya-

Q ••• 

;,, :uradaki kahuelerde tam benim 
),, •,. iiim bir ıey uar. Bizimkilerde 
•..,. Ghoe, ya çay, ya lokum değil mi? 
1;;:Gda karpuz., kavun ue yemiş yiye
~iz. Eğer biz de bir kahueci bu 

Q#ıı[ etse hayli para kazanır. 

••• 
~rıgün Balkan apor komitesi top· 
'1t1tt'• Ceçen aeneki :zabıtlar okun • 
1 ~· GJ1 aonra celaeyi tatil etti. E808-s;;• karar uerilmiı değil. Y alnı:, 
t,f~U halinde ihfiadrndan utifade 
~ek Üzere atletizm için bir müte• 
~ lar komitesi teıkil edildi. B~ • 
\ lı. de Adil Giray ue Unuan Beyler 

-iteye girdiler. 
1... ~grep •por noktasından Yugos -
~ın merke;ıı;idir. Son defa teıkil 
\j •ri (Federaayonlar lederaayo • 
f( ~ahi (Zagrep) te bulunuyor. 
l....,lı.;; •ponın en kesil yeri ue müte
C°'olann bulunabileceği yegône ıe· 

llraaı. 
~~raya geldik geleli dauet, öğ
f.;'""'eii, akıam :r.iyaleti lalan. E
~•P•ine gitmek lô:r.ım gelse gö;ıı; 
~a oe çalırmaya mahal yok. Ben 
~ bunları gördüğüm zaman gele· 
S. t-erıe lnı adamlar &;..., geldikleri ""° 
~ları n-1 ue nerede ağırlaya • 
~ düıünüyonım. lnfQllah yü -

~ lıara çıkma;ıı;. 

t FELEK 

BUl<~A f 
I~ ''- . ......._undan alman cetreldir) 

1 Eylül 934 
ı...~ IC Ş A il F I YA T L A R l 
~ lt1t4zLAR l TAHVILAl 
""l~ da~ili 96 Rıhtım 17,75 

~hal zs.~ Miem•ail 48,75 
.: 27,45 • il 47.70 

1 27,46 • ili 49,00 

~-... ESHAM 
: "~"" Nama 10 l Reji lrapon•u.• 2,35 
~ , 11 ..... '*t.i)ine 10 ·ı eıefoo 10,SO 
~lı;İ) 'lleaaia 105 Terkoı 17.50 
l~ -~ ~ÜrnbU. Çimento 12,20 
('-'~••• 55,50 lttibat de7. 13,50 
~I r 35 Şark .ı.,. 0,50 

• f.t ııı Hiaae 27,25 i Balya 1,55 
.. , .. İJ• 15..25 Şark m. ecu 3,20 

~ÇEK FiYATLAR/ 
~" tı 6.18 Prai 19,13.SO 
--~, .. ~ 12,06 Belıral 34,83,50 
C"~ 80,72 1\1 ••"-ova 10,00 

~ 9 .27 aA Beı-lio 2,05,75 ... .-.. 4 '7n 

~ıı.._ •t:J 2,43 ,~ V arıo•• 3,%"t6 
~~tfıtd 3 ,39 Budapeıte , 
ı.;ıı- .... 1,17,50 Mad'il 5.111,50 

)' 83,63 Bükreı 79,32,84 
65.35 Viyana 4,,25 

N U IC U T (Sat~) 

lrı Kuruı Kuruf 
1 t, t 
~I btı~ r111ı11a1a 170 20 1.Javiçre 808 
1 ~ .... ' 117 1 Pezcta 18 
1 ş,,,. t.~. 106 1 Mark 49 
~ ı, ...... 22 t Z•lo ti 20,50 
q; ~ı;. 629 20 Lceı "' lıı 1 ' 216 2.0 O.na,. 53 ~ ..... 
~ . ft 23 1 ' · ıernoviç 

1 fl • ., .. ··~i\· 115 Ahın 9 .22 . ... 24 ' ,.,ft: idiyt. ... ti,SO 
-3 ' R ~nknot 240 

EKONOMi 

Buğday 
Piyasası düzeliyor 

Almanya mühim miktarda 
buğday alacak 

Son günlerde buğday ...o,lan ve buğ
day ihracatımız hakkında piyasada çok 
iyi haberler almmaktaclır. Almanyanın 
mühim ınikdracla buğday almak için zi
raat bankaıma müracaatta bulunduğu 
da bu meyanda anlıt§rlmaktadır. Verilen 
malümata nazaran Almanyanın teklif et
tiği fiyat 4,5 kurşutur. Diğer taraftan 
150 bin tonluk bir buğday oabıınm ya
pıldığı da ısrarla .öylenmelrteclir. 

Piyasada lıu sene buğday ihracatımı
zın ıtediye ve ticaret müvazenemiz üze
rinde mühim bir rol oynıyacaiı kanaati 
umumidir. 

TUrkofis reisi geldi 
T ürkofüi reisi Faile Kurt oğlu bey 

dün lzmirden şehrimize gelmiııtir. Faik 
Bey şehrimizde bir müddet kalarak ih
racat tacirlerile temaslar yapacaktır. Fa· 
ik bey dün ofisin lstanbul merkezinde 
meıgul olmuıtur. 

LAstik - deri kavgası 
Lastik •anayicileri ile ayakkabı, deri 

ve kösele oanatkarlan arasında iistik 
altlı keten ayakkalıılann deri ayakkabı· 
lara rekabet etti~ iddiasından çıkan 
meseleyi tetkik eden ticaret odası ko
misyonu dün de oada da toplanmı§ ko
misyon raporunun hazrrlanmasma de
vam edilmittir. K<>lllisyon raporuna 
Pazartesi günlcü oda idare heyetine ye
tiııtirecektir. 

Almanyaya yapacağı ihracatımız 
Almanya ile memleketimiz arasındaki 

takaa anlaıması bir kmm ihraç madcle
lerimizle beraber bilhassa yapağılarmıa 
için çok İyi olmuıtur. Son ÜÇ ay içinde 
bu anlatmanın çok verimli neti~!~ 
görülmüı ve Ahnanyaya """'!lekeiimi;Z· 
den mühim mikdarcla yapağı ıhraç edıl
miıtir. Gelen malUınata ıı<>re ~Y?~.lmilel 
yapağı sabtının santralıze edildigı yer 
olan Bradford piyasası bu halden ehem· 
miyetli ıekilde müteessir olmaktadır. 

Gümüş paralar 
Basıldıkça piyasaya 

çıkanlacak 
Yeni gümüş, nikel ve bronz paralarm 

basılması için yapılan hazırlıklar denm 
etmehtedir. Taovip edilmek Üz<re Anka 
raya maliye vekaletine gönderilınit olan 
giimüt para modellerinin ~~n !'dali~e 
vekaletinden iade olunacagı ümrt edil
mektedir. Kalrplar iade olunur olunmaz 
derhal faaliyete geçilecek ve gümüş pa· 
ralann basılmasına baılanacaktır. Para
lar basıldıkça Cümhuriyet Merkez Ban
kasına verilecek ve Cümhuriyet merkez 
Banka11 da peydel'P"Y tedavüle çıkara
catır. 

Amerika konsolosu yeni 
vazifesine gitti 

Amerika Birleşik hükumetleri l&tan
bul ceneral konsolosu M. AHen hükume
ti tarafından başka bir vazife~e ta~ ı;
dildiğinden evvelki gün Marsilya ~
le Fransaya gitmittir. M. Ailen yınm se 
neye yakın bir zamandanberi menıleke
timizde kalmış ve kendisini heri<ese sev 
dinnişti. Samimi bir Tüık d~tu. olan 
M. Ailen Türkçeyi de öğrenmı§b. Mem 
leketimizden ayrılııını teessürle karııla· 
nz. 

Metresini öldüren Osman 
Bundan bir müddet evvel Kasnnpa?· 

ela bir cinayet olmuş, Osman ismin.el<; 
bir adam Nazmiye ismindeki metr~~ına 
boğduktan sonra oturduğu. odanın doşe
mesi albna gömmüt ve Rizey~ ~ç~ 
üzere Cumhuriyet vapuruna bırumtll· 
Oınnanın boşakbğı odaya yeni tat•· 

nan kiracının evi temizlerken meydana 
çıkardığı bu cinayet ~rine ?smanm 
tevkifi için Karadeniz ukelelerıne tel· 
graf çekilmit ve Osman lneboluda tev· 
kif edilmişti. 

Katil dün htaııbula ııetirilmif, adliye
ye teslim olunmuıı ve levlı:ilbaaeye gön
derilmiıtir. Oaman cürmünü inkar et
mektedir. Müddeiumumilik Kamnpaıa 
merke:rinılen e.....ı.ı İslemİftİr. Ewak 
gelir gelmez istintak hakimine tevdi edi
lecektir. 

Esnaf bankası heyeti . . 
umumıyesı 

Esnaf Bankalı heyeti umumiyesi fn. 
kalade olarak bundan bir ay en-el bir iç 
tima yapacakb. Baııl<anm vaziyetinin ve 
mevduatı koruma kaunnu hükümlerine 
uymıaımn mevzuu bahsedileceği bu top 
Jantı ekıeriyet olmadığından yapılama· 
mıfb. Banka heyeti umumiyesi bu ayın 
sekizinde tekra,· fevkalade olarak toplan 
tıya çağınlacakbr, 

Yeni Yunan deniz ateşesi 
Yunanistanm Ankara sefareti ateıesi 

M. Lundras Yunan bahriye nezaretinde 
daha yüksek bir vazifeye nakledildiğin. 
den yerine M. Vulgaris tayin edilmiıtir. 
M. Vulgaris tchrimize gelerek yeni va
zifesine bıqlamıtlır. 

M. Lunc!ras'ta bir kaç güne kadar A· 
tinaya gidecektir. 

--o--

Eski Bu' gar sefiri gitti 
Bulgaristanın milletler cemiyeti mu· 

r f"I "' t..~·1 •1-rt~ t1tyİn edilmiş olan Ankara 
ıefiri M. Antonof dün akşamki trenle 

g.tınıtıır. 

Belediye intihabatı 

En az 400 bin vatandaşın 
reye iştirakleri lazım 

Dün dıvarlara halkı tenvir edici ilanlar 
yapıştırıldı, encümenler işe başladı 

Eminönü kaymakamlığında intihap 

Belediye intihap encümenleri dün 
akııam saat 18 de mmtakalannda ilk 
toplanblar1111 yapmışlar ve intihap 
defterlerini tetkike baılamışlardır. 

Salı gününe kadar defterlerin tel· 
kiki bitecek, salı günü askıya kona • 
caktır. Defterler alb gün askıda du
racaktır. 

Bütün vatandaılann intihaba işti
rak etmeleri için büyük caddelerde
ki duvarlara, halkın kesif olduğu 
meydanlara ilanlar yapıflınlıruştır. 
Bu ilanların önünde , dün kalabalık 
bir halk göze çarpıyordu. 

lntihabın leşrinievvelin ilk cuma 

BELEDiYEDE 

Şehir 
Civarındaki yollar 
Tamirleri bitince şehir 
caddelerine başlanacak 
Şehir civarındaki yoHann tamiri bit

mek üzeredir. Belediye, uzun zamandır 
tmnir yüzü gönniyea, tehir dahilindeki 
bir çok cadde ve sokakları tamir ettire
cektir. Şehir civarında yeniden bir çok 
asfalt yollar vücude geıirilmiıtir. 

Sıhhi levazim satan dUkkAnlar 
Belediye daimi encümeni, sihhi leva

zım satan dükkan ve müesseselerin ak
tamlan saat 21 de kapatılmalarına ka· 
rar verilmİJtir. 

Zabitai belediye memurlarına 
ihtar 

Zabitai belediye mennwlanrun bele
diye yaıaklarırun tatbikine nezaret etme
dikleri, yalnız inzibati itlerle u~
n anlaşılmııtır. Be4ediye kaymabmbk. 
lara bir tamim göndererek bdediye me
murlarmın vazifelerinin ne olduğunu ih
tar etıniıtir. 

Yanmayan 'fenerler 
Bazı cadde ve sokaklarda fenerlerin 

yamnadığı yapılan şikayetlerden anlapl
truflır. Belediye memurları kendi mmla· 
kalan dahilinde bulunan ıııluız feneO"leri 
teabit edecekler, bunlar tamir edilecek
tir. 

Fırınlardı kesici, eleyici 
makinalar 

Fınnlarda keıici, eleyici makineler 
kullanılma•ı hakkındaki mecburiyet bir 
miiddet için tehir eclilnıqtir. Buna ııehep 
bu " 1 • derin ~sinin hariçten setirtil 
meıi mecburiyeti hasıl olmasulır. 

encümeni aeçimi yapılıyor .• 

giiııü yapılması takarrür etJnİf gibi
dir. intihap bir günde neticelendiri
lecektir. Belediye intihabı için Is -
tanbulda asgari 400 bin vatandaşın 
reye itlirak etmesi lazımdır. 

Çünkü, lstanbulun nüfusuna gö • 
re ancak bu tekilde kanunı niaabı ek
"""iyet temin edilebilecektir. 

Vatandaşların kolaylıkla reylerini 
kullanabilmeleri için intihap sandık
lan her kaza dahilinde muhtelif mm
takalara konacaktır. Bütün vatandaş
ların hem vazifesi ve bem de hak
kı olan intihabata seve seve iştirak 
edecekleri fÜphe&izdir. 

GUMRVKLERDE 

Gümrükte 
Değişiklik 

Merkez ve taşra teşkilatı 
için bir proje hazırlandı 

Aldığımız malı'.lmata nazaran gümrük 
ve inhisarlar vekaleti gümrüklerimizin 
ıınerlı:ez ve tatra tqkilatım tamamen de
ği:ıtireceK bir teşkili! kanunu projt»i ha 
zırlamııtrr. Bu proje ile gümrükler veka
leti merkez teşkilatı olduğu kadar taş· 
ra teşkilatı da esaslı değişikliklere uğn
yacakbr. Bu meyanda merkezde bir ik
tisat müdürlüğü ihdas olunmaktadır. 

Ta'"' t<!fkilatıncla görülen fazla kalem
ler lıalclırılınakta, lstanhul gümrüklerin
de bir çok tevhitler yapılmakta, sen!ı
Jenn çalıpna trorzları tayin olunmakta

dır. 

Takip memurlarına verilen 
ikramiyeler 

Gümrük kaçakçılığı takibinde ya
rarlığı görülen memurlara verilmekte 
olan yüzde (30) ikramiye, yüzde 
(25) e indirilmiıtir. T.uarruf edilen 
yüzde (5) (er, kaçakçılık takibinde • 
yaralanan memurlara verilecektir. 

Devlet matbaası müdürü 
vazifesi başındadır 

De.rlet matbaası müdürü Hamdi 
Emin Beyin vekalet emrine alındığı 

bir gazete tarafından yazılıyordu. 
Yaptığımız tahkikata göre, böyle 

bir fey yoktur. Hamdi Emin Bey 
clün bize: 

- Görüyor&unuz ki yerimdeyim, 
Yekİllet emrine alınmadnn,, den it
tir. 

ADLiYEDE 

iki elim 
Hadise 

• 

Annelere ibret olacak 
iki feci lavha 

Dün f'!brimizde çoculr dütürmelı iate
mel< yüzünden iki feci vaka ohnuı, ço
cuk düıürmek istiyen kadınlardan birisi 
maalesef ölmüş, diğeri de ölmek üzere 
iken h8$tahaneye kalıhnlmıftır. Müddei
umunriliğin vaziyet ettiği bu bidiseleT 
hakiı:HMla öğrendiğimize ııöre ölen kadın 
cağız memleKetin tanınmıt muoiki aanat 
kirlanndan birisinin refika11 ve üç ço
cuk anasıdır. Bu kadıncağız dördüncü ço 
cuğuna hamile blmca doğurmamalı: için 
niıadır kutlannut ve bin netice öhnü!lür • 
Ceaedi morga naklecl.ilmiftir. 

Bu hidiae bakkmda müddeiu-
mumilik tarabndan bir kaç kitinin malu
matına müracaat edilmittir. Bu meyan· 
ela Fatma Zehra hanımı ölmeden evvel 
iki giin tedavi ve sonra tehlikenin önü
ne ııeçilemiyince hastahaneye kalclıni
masmı 1avsiye eden doktor beyin de bu
gün maliimahna müracaat edilmesi muh 
temeldir. 

Haıtalıİmeye lraldınlan kadın Y ediku
Jede oturan Angelilıi bannnclır. Bu kadın 
cağız ela çocuğunu düıürmelı istemit. 
mahiyeti meçhul bir ilaç kullanmııtır. 

Çocuk düımüı, fakat kadının ela haya
tı teblikeye gİnnittir. Ümitsiz bir halde 
Yedikule bastahan.,.U,e kaldmlan Ange 
!iki hanım çocuk düıürmek için ilaç içti
ğini inki.r etmektedir. Her iki vakımm 
tahkikine de nöbetçi müddeiwnumisi 
SaHm bey vaziyet ebniıtir. 

Adliyede biriken plAklar 
Adliye matbuat tetkik bürosu tarııiın

dan tetkik edilen ve ikiter nüsha obeak 
muhafaza olunan ı ı aıııofon plildarından 
Etnoğralya müzesinde iıtifade edilebile
ceği dütünühnüı ve Maarif Vekaleti a
raunda bir anlaşma yapılarak bu ptak· 
!ardan Etnoğrafya müzesinde iıtifade 

edilebilecek olanların müzeye verilmesi 

kararlattırılmışbr. 

EtnoğTafya müzesi müdürü OllDail Fe
rit bey lstanbula gelmiı ve dün müddei
umumilik ve matbuat tetkik bürosu ile 
temas ederek depoda mevcut plaklan tet 
kik etmeğe ba§lamıştır. Bunlardan İl<' 
ylll'tyan plaklar ~ Etnoğralya müzesine 
nakledilecektir. 

EJrefiR fiirleri ve bir dava 
~ me ... ınnun gayri münteıir asa

rını bir araya toplıyarak edebi abideler 
ismi altında ne~en Mimar Numan bey 
le bu eseri basan Milli mecmua matba
ası ıalıilıi Mehmet Mesih bey aleybine 
müddeiumumilik tanılınılan bir müsteh
çen nqriyat dava11 açılmıtb. Dün bu da 
vaya üçüncü ceza malıkemesinde başla
ndmı§, suçlular eseriııı müıtebçen olma 
dığım aöy~tJeTclir .. ~.ubakeme ı~çlula 
rın vekil tayın etmesı ıçın baıka gune bı 
rakrlmııbr. 

Sandal içinde adam 
dolandıranlar 

Bundan bir buçuk ay evvel Haliçle 
bir sandal isinde kaçak sigara kağıdı a
ramak lıabanesile y aup isminde bir ... 
damın 2410 lirasını clolandıran Yani '" 
Hasan iıimli iki sabıkalı dolandırıcının 
muhakemesine dün ikinci ceza mahke
mesinde bakılmrııtır. Suçlular cürümleri
ni inkarda ısrar etmekte<firler. Muhake
me tahkikatın geniıletihnesi için lıa§ka 
güne bıralalmııtır. 

C tahvilleri 
Son kısım tahvillerin de 

ıüratle satılacağı 
daha ıimdiden anlaşılıyor 

Ergani demiryolu istikrazmm üçüncü 
tertip talıvilleri diinden itibaren aetııa 
çıkanhmfbr. Dört milyon liralık cılma 
bu tahville beraber tahvillerin tamam tu 
tar yekunu 12 milyon lirayı balmut o
lacaktır. Bu tahvilleri ıa.tm almaiı k&rlı 
bir it olduğu kadar her t"7den eYvel 
bir vatan borcu bilen halk 'ft lıomkalar 
b · · · ikiDci tertip tahTilleri adeta 
1ıau;::c'.....:ı: almıtb. A ve 8 tahvilleri ba 
aurede , ... idon çak evvel aaıtılmtfb. 
C tertibi tahvillerinin de bundan daha 
çok kısa bir müddette aatılacağı muhalı· 
kalıgöriilınektedir. • 

Dün baılıyan ıatı§lar bundan eY'ftll&i 
tahTillerin bamill....U. y.palomttır. Ayın 
betine kadar yahıız bu baldo haiz olan 
)ara yapılacaktır. Aym betinden otuzana 
kadar olan müddet yeni alacaklara tah-
sis ediJmiJtir. __ , 

D .. b' •ok mali müesr.eıeler ev,._ce 
un ır T • • •-"'- ede 

aldıkları tahvillerin oerilenlll ,_.... • • 
ek . tahvilleri almıtlardır. Aldıgı· 

r yenı'·-~- nazaran bu Dört milyon 
mız ına uu-~ . alı ·ı 1 akl 
liralık tahvillerden yem t vı a ac a-
ra pek az bir mikdar kalmaktadır. 

! 500 İngiliz seyyahı geliyor 

Rusyaya giden Sporcular~'!lız . 
Bir müddet evvel Cumhuriyet Halk Fırkası umumı ıdare heyetı 

azasından Cevdet Kerim Beyin riyasetinde Rusyaya giden sporcuları
mız dün sabah saat 8 de ltalyan bandıralı bir vapurla limanımıza 
avd~t etmişlerdir. Sporcularımız rıhtımda birçok zevat tarafından 
parlak bir ~ekilde istikbal edilm' rdir. 

Bu ak?m şehrimize İngiliz bandıralı 
Belgenland vapurile, 500 kadar lngiliz 
seyyahı gelecektir. BeJaenland vapuru 
27 bin ton hacminde büyük bir vapur· 
dur. Seyyahlar şehrimizde iki ııün kala· 
caktır. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhilli~ B., 

Ankarada toplanacak ol":n b."ledıye
ler bankalı heyeti umumıyesınde bu
lunmak üzere dün akfADI hareket et· 

mittir . 

3 

Günü~ ı 
~.,.. 

En büyük tehlikef •• 
En büyük tehlike , harpte de· 

ğil aal.htaılır. Çünkü sulh zama • 
nındadır ki harp ilan olunur. Ve 
devletler biribirlerinin etini kemi· 
ğini yerler. Onun için insanların 
aulh :r.amanındaki endişeleri da • 
ha çok büyüktür: 

Aman harp olmasın! Aman 
bir patırdı, bir gürültü çıkmasın! 

Tasavvur edin ki harp denilen 
ağaç eğer bir kanşıklık deuresin· 
de neırviinema bulursa, onun 
tohumİarı muhakkak mlh zama
nında atdmıftır. Bunun için mlh 
zamanında bütün dünya o tohum
lann kendi kanından keneli canın
dan beslenmesi itibarile muhak -
kak '!\uz.taTİptir ve rahatnzJır. 

Harpk İ•e ümit vardır. Sulh 
ümidi vardır. Bir gün giiya, raha
ta hU%aTa kavupnak ümidi var • 
dır. 

Harbi mlh, •u harp ·oğu • 
nır. Baz.an bi. -· • ıe biriai kız, 
bazan biriai kız biriai anne olur. 
Bunun için dünyanın teuehhüm 
ettiği hıız.ur ve aiikiin bir fecri 
ktizipten ibarettir. Bir seraptır. 
Çünkü dairei la.ide gene başla -
dığı yere dönmektedir. 

Sulhun en büyük fecaati har
be hazırlanırken, diğer taraftan 
milletler için daima harpten bü
yük felaketler vücuda getirmesin· 
dedir. 

Bugün sulh var diye aöylenip 
duruyoruz. 

Hangi sulh? Nenin sulhu? Ki
min sulhu? 

Vakıa hudutlarda harp olmu
yor. Tel örgüleri, tanklar, toplar 
iflemiyor. Fakat bir çok yerlerde 
dahili kanpklıklar, dahili harpler, 
iktisadi harpler devam edip gidi
yor. 

Mesela Amerikaıla epice za
mandanberi hüküm süren iş ka
Mfıklıkları , grevler, bugün Birle
pk devletlere küçük bir muhare
beden daha mı az zarar vermiş· 
tir? 

Yeniden 800 bin ki1inin greu 
ilan ettiği haber veriliyor. Bu greı; 
yüzünden günde her adam bir 
dolar ziyan etae bir aydaki zarar 
24 milyon dolar eder •.• Her işçi
nin, üç k.ifilik bir aileye malik ol
duğu hesap edilirse bu grevden 
aşağı yukarı iki milyon 400 bin 
kişi mutazarrır olacaktır. 

Hangi harp bir tahtadan bu ka. 
dar kişiyi aç bırakmış ve bu ka
dar bir zarar tevlit etmiştir? Di
ğer taraftan birçok yerlerde dahi· 
li kargtıfalıklar, kıtaller, tevkifler 
devam edip duruyor. 

insanlar huzursuzluk içinde ... 
Cenubi Amerikada iki mem

leket halkı biribirini yiyor ••. 
Orta Avrupada her gün yeni 

karışıklıklara şahit oluyoruz. 
Asyada vaziyet ayni manzara

yi arz.ediyor. 
Japonya ile Sovyet Rusya ara

nndaki ihtilal her gün daha had 
bir şekle giriyor ••• 

Diğer taraftan harp malzeme
si imal eden fabrikalar muttasıl 
çal11ıyor. Yeni tayyareler, yeni 
ga:r.lar, yeni mikrop bombaları 
bulunuyor. Bunun İçin milyonlar • 
ca lira sar/ediliyor ..• Hep bunlar 
ıulhun ne kadar büyük bir tehli
ke olduğunu göstermez mi? in
sanlar maalesef şimdiye kadar ne 
harpten ders almışlar ne sulhun 
laydalannı takdir etmiflerdir. ln
ıan, insan olalı her şeye akıl er
dirmeği düpinmüş her şeyde man· 
tığı ltlikim lnlmağa çalışmışsa da 
ba vadide katiyen zihin aarlet
memİftİr. Ve yahut sarlıziheder· 
/eri dinlememiştir. 

O bunclan soma da gene bın
nunun doğrmuna gidecek gene biJ. 
d'iğini işliyecektir. 

Acaba bir harp olacak mı? 
Madem ki ıulhtayız? Bunu mu· 

ha/Jıak bir harp lalıip edecektir. 
Acaba harp yakın mıdır? 
B- /reslirmek P'!k kolay de

lildir. Çiinkü harbetmek harp 
mabonesinin kavvetinclen ziyade 
milletlerin ruhi haletlerine bağlı
dır. Şimdiki halde dünyada bi
raz bu cihetten yorgunluk var .•• 
Hele bu sulh devresinde yorgun 
beşeriyet, nekahal zannettikleri 
zamanı geçirsinler de o zaman gö-
rürüz. 

Mümtaz FAiK 

Numan Rıfat Bey 
Şehrimizde bulunmakta olan baric:iye 

umumi katibi Numan Rifat bey dün ak
şamki trenle Ankaraya gitmiftir. Nu
man Rifat bey dün öğleden sonra T o
katliyan otelinde Hariciye Vekili Tevfik 
Rü~tü beye arzı veda etmiştir. 

Şehrin filmi a'ınıyor 
Bir Avusturya film ~irketi namrna re

jisör M. Goldscbmid htanbulun bazı 
manzaralarını filme almaktadır. Film 
tiri.eti tarlıa ait bir film çevirmelıtedir. 
Bu manzaralar bu filme il3ve edilecekıiT. 
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Seyahat intibaları : ıo 

Otomobille Avrupada 
9000 kilometro 

... ( __ Ö_z_d_ı_·ı_im_iz_l_e __ )'I içtimai bahisler =1 

Venedik yılın 12 ayını orada geçiren 
[er için çekilmez bir şehirdir ... 

Az bir emek Filoryayı da bir Lido yapabilir 
Venediği dola,an seyyahın bu 

tehir hakkındaki en bariz i~tibaı, 
senenin on iki ayında Venedikte O• 

turmağa mahkum olan insanlara 
me.hametten ibarettir. Cidden ye
rinde bir merhamettir. Sokakları 
açık lağımlardan ibaret olan bir te
hir dütünülsün. itte Venedik böy
le bir tehirdir. Büyük kanal deni • 
len geni~ caddenin suları deniz su
yo ile temizlendiği için tahammül 
edilebilir. Fakat tehir içindeki di
ğer clar kanalların suları lağım su
yu kadar pis ve mülevvestir. Süp • 
rüntükr kaymak gibi suların üstün
de yüzer ve yazın kokudan geçil
mez. 

S kakları kanaldan ibaret olan 
bi şehri bir seyyahın gönne'i en· 
tcresan olabi ir. Fakat daima bu şe
hi~Je yas mak işkence olsa gerek
tir. Kana lar kapanamaz mı? El • 
bette kapanır ve V enedik sıhhi bir 
ş~ ,;r halini alı.. Fakat o zaman 
V netlik Venedik olmaktan çıkar. 
Her sene )Üzbinlerce seyyah bu 
şehri ziyaret etmez. Onun için mü
ze ha'ind~ ka!mağa mahkumdur. 

Otomobirmizi Mestere'den ge • 
len yolun sonu olan meydanda bı
raktıktan sonra Büyük kanal üstün
de Piaz le Roma iskelesinden Ha
i vapvrlar• gibi bir vapura bin • 

c'.ik Tıkır tıkır Büyük kanalr baş
tan başa katederek San Marko 
mı;ydanının iskelesine çıktık. Vene· 
c' ~ ehri b ı San Marko meydanı i
le Büyük kanal ve bir takını dar 
kanallardan ibarettir. Meydanın et
rafı yüz.erce odası olan Doçlarm 
aa. ay: ie çevril mittir. 

San Marko meydanına vardığı
mız zaman yüzlerce, binlerce sey
yahın :.\lman mamulatından Vene
dik ctyas1 satın aldıklarını gördük. 
Cam boncuk, dantela, kartpostal ,ci 
g '\ ğızlığı yüzlerle, binlerle on • 
L- 'e '.e kalem eşya. Hepsi de aey
y Ha için. Seyyahlar vapurlarla, 
şimendifer katarlarile sürü ile ge
len otomobil erle Venediğe geli • 
yorlaı-. Bu eşyayı yağma edercesi
ne •'\tın alıyorlar. Dar rnkakları do
l. şıyor' r v~ dünyanın en güzel teh 
r;n· ı:,?rdük diyerek memleketleri
ne döniiyorlar. 

San Marko meydanının dikkate 
f yun olan dilier bir ~yi de güver
ci.~ eridir. Eeyazrt camii avlusun • 

a : ıh ercinler kadar insana alıf· 
kı::ı olun bu güvercinler seyyahların 
c ~. rm ve hatlarına konuyor-
1 . 

S n Marko meydanından sonra 
d~r c1•ddara ve kanallara gittik. 
Ba; ük dükkanlar ve mağazalar 
seyy hlarlıı dolu idi. Esasen bu ma
ğazalar seyyah eşyasından başka 
bir sey satmıyor. Dar bir sokağa 
girdik. Sonra bir sokak, bir sokak 
daha. Yolu kaybettik. Tekrar San 
Marko meydanına gelinciye kadar 
çekmediğimiz müşkülat kalmadı. 

Bir çok ecnebiler Lido'ya gitmek 
için Venediğe ge'.irler. Lido Istan
buldan Kınalıada kadar uzakta bir 
sahil eli •. !tal yanlar buraya milyon-

lar sarfeclerek oteller, villalar, yüz· 
lerce küçük sahil kulübeleri ve bir 
de plaj yapmışlardır. San Marko 
meydanı i kelesinden bir vapura 
binerek yarım saat içinde Lido'ya 
çıktık. iskele boyu kahvehane ve 
lokantalarım cazbantları biribi
rine kantmış gürültülü bir yer. Bu
radan bir tramvaya binerek sahile 
indik. iskele boyu bize Büyükada 
rıhtımını hatırlattığı gibi, sahile gi
dince kendimizi Floryada zannet • 
tik. Yalnız Floryanın tabii hali da
ha güzel. Li"do' da yapılan tesisat ta 
Florya' da yok. Şu muhakkak ki Li
do'ya sarfedilen paranın yüzde bi
ri ile !m plaj A vrupanın en maruf 
plajı olan Lido'dan yüz kere daha ! 
mükemmel olur. Florya sahili daha 1 

uzun, kumsalı daha geniş, kumlan 
daha ince ve daha temizdir. Fakat 1 
Lido'yu bugünkü haline getirmek ı 
için milyarlar sarfeclilmiştir. Bura- : 
da erkekler çıplak dolatır. Yalnız · 
en mahrem yerlerini örtmek için 
dört parmak eninde bir şerit var • ı 
dır. lğri büğrü, kıllı vücut seyret -
mekten insan iğreniyor. Kadınlar 
çıplak vücudun çirkinliğini anla • 1 
mağa batladıkları için olacaktır ki 
plajlarda tekrar giyinmeğe başla- ı 
dılar. Plaj kıyafeti denilen yeni bir 
kıyafet moda olmuştur ki, vücudu 
sokak elbiselerinden daha ziyade 1 
kapıyor. Vücutlarını envai renkte 
ipek pijamalarla kapamış ayaklan·: 
na eski Yunan kadınlarının giydik
leri sandalları giymif nazeninler o
tel koridorlarını, lokantaları, eğlen
ce mahallerini ve ıokaklan doldur· 
muşlardı. 

Deniz üstünde teraaaaı olan bir 
lokantada öğle yemeğini yedikten 
sonra Lido'dan ayrıldık. San Mar· 
ko meydanını, V eııedi !jin dar so • 
kaklarını b;r deofa riaha dolaştık - : 
tan sonra tekrar Büyük kanal için- ı 
den Piazale Roma'ya geldik. Bu • 
rada binlerle otomobil araaında bi
zimkini bulmak bir meMıle idi. Fa
kat Venedikte seyyahın kolaylığı 
için her tey düşünülmüftür. Çünkü 
Venedik seyyahlar yüzünden mü -
reffeh geçinen bir tehirdir. Ünifor
malı bir memur, elimizdeki mak • 
buzun numaraııına bakar bakmaz 
de:lıal arabanın nerede bulundu • 
ğunu bize anlattı. 

Venedikten deniz üstünde yapı
lan geni' yol üstünden Mestere'ye 
döndük. Buradan Padua, Vicenza, 
Verona yolu ile Garda gölüne gi -
decektik. Mestere ile Padua aruın
da bir Auto strada vardır.iki şehir 
arasındaki dıiğer yollar da mükem
mel asfalt olduğu halde biz Auto -
strada'dan gitmek için bu yolu ta
kip ettik. Evvelce de anlattığım gi
bi Autostrada yalnız otomobiller 
için yapılmış bir yoldur. Bu yolla
rı kullanmak için küçük bir ücret 
alınıyor. Fakat benzinden yapılan 
tasarruf bu paraya bolbol tekabül 
ettiği için herkes bunu tercih eder. 
Bu yol sayesinde Mestere ile Pa • 
dua arasındaki mesafe de hemen 
hemen izale edilmit demektir. Sa-
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-- Bak! dedi. Seni eskisi gibi 
ı:öğsümde tutuyorum, avutuyorum, 
gözya~iarını siliyorum. Eskiden de 
böyle ya)Jmaz mı idim Sansarosum. 

- Etkiden karnında birı çocuk 
yoklu! 

- - Jlııeler diyorsun? 
SanJaros ayağa kalktı. Uzun kol

ları E rktı. Koca kulakları kıpırda
ma ,a başladı. Gozleri parlıyordu. 
Emın ye baktı baktı ve boğuk bir 
5C Je: 

- Ben geni seviyormuşum! 
Diyerek başını Eminenin dizleri

ne çarpıp ayak ucuna çöktü. 
- Ne yapıyorsun Sansaros ! De

lirdin mi? Nele!" aöyliyeceksen hınç 
kırmadan söyle • 

- Ben seni seviyormuşum! 
- Ben de seni seviyorum. 
- Ama Sansaros kardef gibi. 
- Elbette. Senin iyiliklerini unu 

tur muyum? 
- Ben Emine abla gibi değil. 

Ben ~imdi anladım. Ben bu kapıya 
el siirünr~ - ..... •~ ·1 · -~ •.: L. .... n ... eni yıl-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
lardanberi aeviyormu•um ! 

- Kısmet böyleymiş. Ne yapa
lım Sansarosum ! ? 

Sanaaros cebinden bir sustalı ça
kı çıkarıp hemen keskin ağzını aç
tı. 

- Bu çocuğu karnından çrkara. 
hm. 

Eminenin bütün saçları dimdik 
kesıldi. Sansarosun kim ve ne ol
duğunu biliyordu. 
- Öyleyse beni sevmiyorsun San• 

saros ! 
- Naaıl isbat istersin? 
- Seviyorran bu iş için gelme 

buraya. Git buradan. 
- Zaten gideceğim. Görünmez

lere gideceğim. Onu söylemeğe gel
miştim. Fakat giderken içime bir
denbire doğdu ki seni seviyonnu
fum ! 

Eminenin bir söz söylemesine 
meydan bırakmadı, uzun ve kemik
te~ k.olları ile sarıldı. Bir mevsimi 
ge mı~ erkek pa:ısr hırsile saldırdı 

Er:line kıvranıyor, yalvarıyor: 

Yaptığı itler pırlanta 
gibi ortada duruyor ... 

Sava,çılık (1) okulağının (2) 
en eski çıkışlığı (3) 92 yaşına es· 
miş Kazım Paşa geçende bir ga
zeteye uluğ ( 4) önderimiz (5) i· 
çin : 

- Yaptığı işler pırlanta gibi 
ortada duruyor ..• Demişti. Bu en 
kocamış çer·imiz (6) bir daha 
kalkamayacağı yatağı içinde biz 
bayık (?) [ara belki son sözünü 
söylemiş oldu. Buna bir keres 
(8) de diyebiliriz. Çünkü Kazım 
Paşa, bugünün adamı, olmadığı 
gibi dünün de adamı değil. Onun 
ağzından Pilevneyi, Şıpkayı, Düme 
heyi dinler gibi olduk.Yıllar var ki, 
Mustafa Kemali anıyoruz, Gücümü 
zün yettiği, dilimizin döndüğü ka
dar onu öğmeğe (9) çalışıyoruz. O
nun üırtünlüğü bu öğüşlerin ve bu 
anışların o kadar tepesinden bakı· 
yor ki, yazdıklarımıza, dediklerimi 
ze gün oluyor da utanasımız geli-
yor. 

Yer yüzünde yaşıyanların en ulu
su Mustafa Kemal için 92 yaşında
ki Kazım Paşanın söylediği bir iki 
çift söz bütün yazılanlardan ve ya· 
zılacak o!an:ardan, söylenenlerden 
ve ilerde söylenecek olanlardan çok 
daha değerlidir. 

Onda geçmişin, sesini dinliyo· 
TUZ. 

O ses diyor ki: 
- Biz yalnız "öl!,, denildiği yer

de ölmesini bildik. Mustafa Kemal 
İse ölümleri göze alarak yaşattı. 

Biz ana yurdun çağırışına koş· 
muştuk. O i e anayurdu arkasına 
takıp sürükledi. 

Biz bir Plevne yapmıştık, bir Şıp 
ka yapmıftık, bir Dümeke yapmış· 
tık. O ise bir tek kurtu,!"'i aavaşile 
elimizden gidenlerin hepsini geri 
aldı. 

Kazim PQfanın sözlerinde, insan 
bir kaç bin yıllık geçmipn Gazi için 
ne düpindüğünü öğrenmif gibi olu· 
yor. 

M. SALAHADDiN 

( 1) SavaŞ<;ılık -Harbiye (2) Olrulak
mektep (3) çılaşhk - mezun (4) uluğ 
- en büyük (5) önder - rehber (6) 
çeri - asker (7) bayık - fani (8) keres 
- vasiyet (9) öğmek - methetmek. 
_. .... ıı:::ıı:ııı:maı:ıızmım:ı:... 

Asnn um desi "MiLLiYET" tir. 

ABONE UCRETLERl: 
Türkiye için Hariç İçiu 

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

12 " • • • • • • • 1.-ı - 28 -

Gelen nrak ıeri verilmez.- Müddeti 
ceçeıı nüshalar ıo lr.uru4tur.- Gaıete ,.. 
matbaaya ait ithır içiıı müd.i.riyete mÜrôi• 
c:aat edilir. Gazetotniz ilitnlann meı'uJi,. .. 
tini L.abuJ etmez:. 

= LA±! 1 2 "" atte yüz yirmi kilometre süratle bu 
yolu katettik. 

Buradan tekrar asfalt yollara 
geçtik. Ve Vicenza ile Verona'yı 
geçtikten sonra Garda gölü üzerin
de Sirmione denilen bir yerde ge
ceyi geçirdik. Bu kasabada kaldr • 
ğrmız otelin adı Eden yani Aden 
Cenneti idi. Ekseriya yer isimleri
nin delalet ettiği mana ile hakikat 
arasında bir münasebet yoktur. Sir
mione'deki Aden oteli bihakkin İs· 
minin delalet ettiği gibi bir cennet 
idi. 

A. Ş. 

elinden gelen her şeyi yapıyordu. 
Ve bütün bu boğuşma arasında 
geçen ömrünün bütün noktaları 
şimşekten bir panorama halinde 
beyninden geçiyordu. 

Sansaros olmasaydı, Emine ya 
T abakhfanenin köpek tersi kokan 
bir teknesinde çürüyecekti, ya biı< 
Çankırı kapısı evinde.. Sansaros 
Emineye bir etten, kemikten ve 
yürekten Allah gibi yetişmişti.Emi 
nenin Sansarosa olan minneti bin 
ömre bedeldi. 

Sansaros; artık gelmezlere, gÖ· 
rünmezlere gideceğim diyordu. 
Sansaros dediğini yapardı. Sansa
rosa öm ıünün minnetleri, bütün 
minnetlerini bir dakikada ödemek 
kabildi. 

Fakat Salim efendi? 

O yiğit ve İnsan Salim efendi 
ne olacaktı? Emine bir adale ve bir 
duygu savaşı içinde idi. Sansarosa 
minnetini ödemese dünyanın en bü
yük nankörü olacak. Salim efen
diye hiyanet işlese, kim kimse duy
ma!a bile, yüreğinde dünyanın en 
büyük kahpesi kesilecek. 

Ne yapmalı? Ne yapmalı Alla
hım! 

Hüngür hüngür ağlamağa b~ 
!adı. Devrildiği demir karyolanın 
üstünde gözleri bir çift cairlav"""-

Kağıt fabrikası 
Yapılırken ••• 

insan ilk önce büyük bir sevinç du· 
yuyor. Fakat, bu sevinç yalnız iktıa&· 
di bir duygu değjl. Para ayrı ayrı İn· 
sanlar için olduğu gibi, cemiyetler için 
de daima telafi edilebfür bir §eydir. 
Mesela her yıl kağıt yüzünden yaban· 
cı ellere giden milyonlar, bizim elimi· 
zin mahıulü olan tütün veya afyon mu
kabilinde alınacak para ile gene geri 
gelir. Bunun için iktısat bakımından te
selli bulmak mümkündür. 

Ancak, kağıdın memleketimizde ya. 
pılacağına sevindiren, paradan daha 
üatün, samimi bir sebep var. Hergün 
sabah ak§aın okuduğumuz gazeteler
den tutunuz da cepleriınoizdeki vesi· 
kalanmıza, hattii paramı~a kadar her· 
ıey kağıt ile kaim. Halia kendi malı· 
mız diye aldığımız meyveleri bile tatı· 
mak için kağıda muhtaç oluyoruz. in
san, kendi menıleketinde bir kağıt 
fabrikası bulunmayınca, her işinde ya
bancı memleketlere bağlı olduğunu da
ima hissediyor. Geçen gün, lzmitte ilk 
temel taıı ablan fabrikanın verdiği bü
yük sevinç te işte bundan ileri geliyor. 
Bu bir tek fabrika kağıt ihtiyaçlarımı· 
zr büsbütün temin edemese de, ümit 
veriyor. Elbette arkası gelecek, kağıt 
fabrikıuırun biri bitince be§ olacak, on 
olacak. Biz de gazetelerimizi, kitapla .. 
rmuzı okurken fikirler kendi malımız 
olduğu gibi, onları taşıyan kağıdın da 
kendi malımız olduğunu dütünebilece· 
ğiz .• 

Bu büyük sevinçten aonra insan dü .. 
tünüyor: Rivayete göre kiğıdın ica .. 
dmdan beri daha iki bin sene olma· 
mış. Yani medeniyet tarihine göre da .. 
ha dünkü icat denilecek kadar yeni 
bir ıey. Acaba kağıt yok iken mede· 
ni insan~ar kiğıt ihtiyacını nasıl temin 
ederlerdi? Ne üzerine yazı yazarak, 
f kirlerini teati ederler, kendilerinden 
sonra geleceklere bırakırlardı? 

lzmitteki fabrikayı kuracak olan 
kağıt mühendisi Mehmet Ali Beyin yaz 
dığı kağıtçılık tarihçesine ( 1) bakılır· 
aa, insanlarda ki.ğıt ihtiyacı - yazı 
ihtiyacı olacak - beşeriyetle beraber 
ba~lamış. ilk insanlar etraflarında 
gördükleri eş.yanın ve hayvanların ~e· 
killerini taşlar Üzerine, kemikler Üze .. 
rine çizmişler. Yazı icat edilJiği vakit 
ırene ilkin tq ve kemik Üzerine yazıl
llllf. 

Sonra pi~t topraktan leYhalar i
cat edilmif. Boğazköy'de yapılan arat· 
tınnalarda Etilereden kalma ve böyle 
pişmiş topraktan levhalardan yirmi 
binden faz'a tablet bulunmuı .. Daha 
ıonraki devirlerde tahta, kurıun, tunç, 
filditi levhaları üzerine balmumu 
veya alçı sürülerek yazı yazılmıf. Fa
kat bu maddeler ağır §<'yler oldukla
rmdan insanlar yazı için daha kulla· 
nışlı maddeler aramıı1ar. 

Bi rtaraftan eski Mmrhlar, dijter 
taraftan Amerikaınm en etki ahalisin· 
den Maya'lar Papirüs ağacı yahut tat 
hurması elyafından tabakalar icat et· 
miıler. Mehmet Ali Bey bu iki kavmin 
gerek yazıları, gerek yazı için bulduk· 
!arı nebat tabakalarını biribirlerinc 
yakın oldukları ha!de, bjribirlerinden 
haberleri olmadığını, Alman müellif· 
!erine söre, söylüyorsa da, bel:U bir 
gün her 'ki kavmin bu icatları Asya • 
nın ortaaından getirdikleri sabit ola
cakbr. 

Mmrlılann Papirüsten yaptıkları ta• 
bak:ılar pcl< meıhurdur. Eski ausnn 
hııra.bclerindc arada urada bulunan 
Eber& Pap1rüs, Scbmit Papirüs ıribi, 
böyle nebat elyafı Üzerine yazılmış ya
zılar eski mısırdaki ilim hakkında bize 
kıymetli haberler vermekte ve Avrupa 
kütüphanelerini aüslemektedirler. 

Yazı için Mısırlılar Papirüs kulla • , 
nırken baıka kavimler hayvan derisi 
kullanırlarmış. Bir aralık Mısır padi
ıahlanndan biri Mısırdan Papirus çı· 
karılmasından dolayı baıka kavimlerin 
de kolayca yazı yazarak kütüphanele
rini büyültmelerini kıskanmış, Papi· 
rüs ihracını ya.sak etmiş. Bunun üze
rine bizim Bergama'nın eski ahaliıi 
hayvan derisinden yapılan meşhur 
parşömen tabakalannı icat etmişler. 

Kiğrdın İcadından önce, Çinliler 
bambu yapraklan Üzerine, bambudan 
tabletler üzerine, keten ve ipek ku-

dönmüştü. 

Sansaros nefes nefese sordu: 
- Sen niçin ağlıyorsun? Ben ar

tık görünmezlene, dönmezlere gi
deceğim. 

Bu sözler Emineye kat'i bir em· 
niyet verir gibi oldu ve kendisini 
Sanıarosun kollarına bırakırken .... 

Dışarda bir korna sesi, bir motör 
gürültüsü. Bir otomobil Keçiöııane 
gidiyor sandı. Fakat motör durdu. 
Bir öksürük. 

- Salim efendi! 
Emine çılgınla,tı. Sansaros bir 

teY duymuyordu. Sokak kapısına 
giren bir anahtarın dönme sesi. 
Emine fırladı. Sokak kapısı açıldı. 
Ayaş belini aşamayan Salim efen
di bir iki lastik patlattıktan aonra 
düşmü,, i,te geliyordu, lastiklerini 
çıkardığı, paltosunu astığı işitiliyor 
du. 

lşin dehşetini Sansaros ta anla
dı. 

Hemen doğruldu. Tekrar Emi
nenin kulağına atıldı ve fısıldadı: 

- Hırsız var! Hırsız var! diye 
bağır. Avazın çıktığı kadar. 

Emine tereddüt etti. 
- Merak etme Emine. Hırsız gi

bi yakalanayım. Atık gibi değil. 
Çabuk bağır. 

<;,.f,.,ı,. avak sesleri 

Bugünkü program 
• lSTANBUL : 

18,30 plak, nefriyab, 19,20. Ajanı haber• 
leri, 19,30 Türk musiki netriyatl, (Keman' 
Retat, Meıut Cemil, Muzaffer beyler ve Ve
cibe, Vedia Riza harumlar.) 21,20: Ateı-Gü· 
net kulübünden nakil, 21~30 Orkestra karııık 
proıram. 

223 Kbz. V ARŞOV A, 1345 m. 
20,45: Danı musikisi. 20,50: Musahabe, 21, 

54: Senfonik popüler konıer. 21,SS: Haberler. 
22: Konferanı. 22,45: Lemberıten naklen: Ne
ıeli neıriyat. 23,15: Konferans. 24: Danı mu· 
ıikiıi, 24,05: Musahabe. 24,.30: Danı muıikiıi. 

Khz. PRAG, 470 m. 
20,30: Sli.v danı pli.klan. 21,55: Musahabe. 

22: Antonin Dvorakin eserlerinden "Leı en
ter.Sıı,. iıimli opera temsili .23: Saat ayarı 
- Haberler. 23,20: Pl.ik. 23,35: Haberler. 
23,30: Salon orkeıtraıı. 

823 Kh>. BUKREŞ. 364 m. 
11,30: Dini ne,riyat ve musiki. 12: Oğle kon· 

seri. 13: Haberler. - Plik. 13,45: Taıanni1i 
hafif musiki. 14,15: Haberler. 14,40: Pli.le:. 17: 
Köylü netriyab. 18: Sibiciaru orkestrası. 19,20: 
Taıanni ve popüleT dansl . ..-. 20: Univerıite. 
20,20: Plıi.k. 20,45: Musahabe, 21: Radyo or· 
keıtraıı. 22: Spor. 22,10: Muhtelif milletlerin 
danslarından. 23: Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Neıeli ıö:r:ler. 20,35: Film muıikiıi. 21 9 10: 

Müıaınere. 22: Spor haberleri. 22,30: Keman 
konseri. 23,15: Rigo ıigan orkestrası. 24,20: 
Baclımann salon kuartedi. 

686 Kh•. BELGRA T, 437 m. 
20: Plak. 20,15: Tasannili konser. 21: Pliı.k. 

21 130: Keman konseri. 22,10: Reklimlar. 22,20: 
Radyo orkeıtraıı. 23: Haberler. 23,15: orke tra 
ı efakatile halk ıarluları. 23.45: Kahvehane kon· 
ıe-ri. 24,15: Danı pl:i..kları . 

ROMA · NAPOLI . BARI 
18: Tagannili. konser · ft1usahabe. 21: Saat 

ayarı - Plıi.k. 21,10: Plilk. 21,45: Bardo mı:ı.ı· 
ka. 24: Haberler. 

MILANO • TORINO • FLORANSA. 

21: lt1usahabe. - Pl.ik. 21,45: Romadan 
nakil. 

592 Kh•. ViYANA 507 m. 
20,20 iki piyano ile Ruı muıikiıi, 21 Şiir 

21,05 Bursıarten'den nakle-n konser Holzer İ· 
daresinde, 23 Haberler. 23,20 Danı muıikiıi, 
1 plak. 

maşlar üzerine, Hintliler İse - orada 
çok büyük yapraklı nebatlar çok oldu
ğundan - nebat yaprakları üzerine 
yazarlarmış. Hindistanda edebiyat ya· 
zılan için kullanılan hurma yaprakları 
ilkin au veya aüt içerisinde bırakılır 
sonra iki üstuvane arasında .aıkı§tırı
lırmış. Tabiidir ki, sütlü yapraklar fi. 
kir itibarile en ziyade gıda veren yazı· 
lara tahsis edilmiş olsa gerektir. 

Nihayet, Milattan önce 105 yılında 
Çin imparatornnun ziraat veziri olan 
Toai . Loun ilk defa olarak kağıt yap• 
mış. Ancak, Çinliler pek kıskanç adam 
!ar olduklarından icatlarını saklı tut
mak huyları vardır. lpek böceği koza· 
lanndan ipekli kumaı yapmağı da icat 
ettikleri vakit bunu aakh tubnutlar 
ve kim haber verine kafası ke&ileceği
ni ilan etıniılerru. Sonra bir Çin pren
ses yabancı bir ıehzadeyi severek kaç· 
tığı vakit İpek böceklerini de beraber 
kaçırmıt ipek kumatlar yapmağı ale· 
me tarubnışb. 

Onun gibi, kağıt icadını da asırlar
ca gizli tutmuşlar. Ancak Milattan son 
ra yedinci asnn batında Kore impara
tıu-u Çine iki rahip göndermit, orada 
küğıdın nuıl yapıldığını öğrenmiş. Son 
ra Japonlar da Korelilerden öiirenmiş
ler ve böylece Çinlilerin sırrı dünyaya 
yayılınış. 

Bundan Çinlilerin kendileri pek 
memnun olmasalar gerektir. Fakat bü· 
yük adamlar dünyanın neresinde olur
aa olsun onlara hürmet etmek bizim 
adetimiz olduğundan, kağrt fo.brika
mız yapılırken ilk kaiıdı icat eden 
Tşaı • Loun,un adını saysı ile anma· 
mız lizandır. 

G.A. 

( 1) Kimya ve Sanayii mecmuası Tem
muz 1933 

Ampul ve sıgara ka· 
ğıdı meselesi 

Sovyet ticaret mümessili 

izahat veriyor . 
S. S. C. 1. Türkiye ticaret mümessili· 

liğinden iki memurun bir ampul ith•.' 
meselesinden dolayı ihtisas mahkeıneı~· 
ne verildiklerini haber vermiştik. Dün " 
münasebetle Ticaret mümeısilliğinden 
bir mektup aldık. Bu mektubu aynen 
neşrediyoruz: 

" Muhterem gazetesinizin 30 Ai01'" . . ... 
tos nushasında, elektrik ampullerıne .

1 rıh siırara kağıtlarını kaçak sureta • 
Türkiyeye ithal ebnelerinden dolayı 
Sovyet Ticaret Mümessilliği memu~: 
nndan 2 kişi ve 1 komisyoncunun ırt 
kemeye verildiği yazılmıştır. 

Mezkllr yazının yanlıt tefsirlere. 11~ 
aile olmasının önüne geçmek için aud: 
ki yazının muhterem gazetenizde neırı· 
ni rica eylerim : 

Elektrik ampulleri S. S. C. 1. den ı.ı:· 
tün memleketlere sigara kağıdına ~ 1 

olarak gönderilmektedir. Yalnız Tur• 
kiyede sigara kağıdı inhisar maddele
rinden olduğundan, Türl<lyeye ihraç e
clilen ampuller için ha§ka ambalaj ~ııl; 
laorlmaktadır. Geçen sene, CumhurıY• 
bayramından evvel mümessillik, TürkiY• 
ye bir mikdar ampul acilen 1<Önderilrn"" 
ıi için Odesa deposuna emir verdi. O .. 
desa deposundan bir takım memleket· 
!ere ampul ihraç edilmekte olduğunda~ 
, .. dai.na depoda sigara kağıdına sarı 1 

miil,im mikdarda ampul bulunduğun~•" 
depo memurları diğer memleketlere ıh· 
raç edilmek üzere ihzar edilen ve sigar• 
kağıdına sarılı olan ampullerin bir k15_

mını, acele ettikleri için yanlışlıkla Tu~ 
kiyeye gönderdiler. Sigara kağıdına .,.. 
rıh ampul partisinin ithali sırf bu yan• 
lışhk yüzünden ileri gelmiıtir. Müm••: 
sillik bu yanh•lığı bilmediği içindir k• , ··ın· 
memurları beyanname imza ederek gu 
rüğe vermişlerdir. 

Ampullerin sigara kağıdına sarılı ol~"' 
ğu meydana çıktığı zaman kiğıtlar: t;
tün inhisarı memurları müvacehesın e 
imha edildi ve bu hususta 28-11-1933 
tarihinde resmi bir zabit tutuldu. 

Biraz sonra 10 bin ampuluk yen! ~ir 
parti mal geldiği zaman Mümessı.111~. 
Odesada yapılan yanlıtıhğm tekerrur"t· 
den endişe ettiği için malı mua;.ene et 1 

ve yine ampullerin sigara kağıdına "'d. 
nlı oldukları ı:-örülüncc bu katrtlar .. •. 
imha edildi ve ancak bundan sonra goJıil 
rük beyannamesi verildi ve ampullel' 
ıümrükten çekildi. 

Bu ıuretle, bütüa mesele bir ~ ' 
ibarettir ve mümms~m IP)CllllP"'" 
lan kaç.kçılık itlıırile met,.U e~ 
tabii çok uzaktırlar. 

Bilvesile teyidi ihtiram olunur ,jerı• 
dinı.,, 

s.s.c.ı. Türkiye Ticaret 
Mümessili 

Yedinci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayi hapsedilip paraY• 

çevrilmesi mukarrer olan yazllıane ... 

yasi 4.9. 934 tarihiae müaadif talı giina 
saat 10 ile 12 Jstanbulda Talıtakııleıle 
Prevuayana hanı önünde açık arttırrııa 

ıurctile satılacağı ilan olunur. (2268) 

ZA Yl : Of Askerlik tubesinclen alısııl 
oldujium asker; terhis tezkeremi Estıl· 
ıehirC:o za:;i ettim. Yenisini alacaiı"" 
danı esi.isinin hükmü olmadıı}nıı ilit~ e..ı 
derim. Ot kazaaı Zino köyünden v;:-
0 er oiullarından 319 do4wnlu r.fe 
ınot ojilu Aıiıı. (2282) 

Har i k Hayat Kaza ve Otomobil 

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

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN -YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 5608 

Emine avazı çıktığı kadar: 
- Hırsız var! Yetişin! 
Diye haykıı•dı. Salim efendi kah

kaha ile güldü. 
- Korkma korkma! Ben geldim. 

Aynt belini atamadık. Çok zahmet 
çektim. 

- Yeti! Salinı efendi.! Yeti§! 
Salim efendi kapıyı itince açtı. 

Sobanın kenarında duran Sansaros 
dimdikti. Elindeki sustalının kes· 
kin ağzı parlıyordu. Beş numara 
lamba masanın üstünde san sarı ya
nıyordu. Salim efendi hemen taban 
casını çrkardı, ansarosun göğsü
ne nişan aldı. 

Emine yüzünü kapadı ve bir çığ
lık kopardı. 

Sansaros kıpırdamıyordu. 
Salim efendi parmağını tetiğe 

dokunduracağı vakit durdu. 
- Vay imanını! dedi. Sen San· 

ıarıossun! 
Sansaros ses çıkarmadı. Salim 

efendi: 
- Değmez! dedi. Senin gibi pis 

bir hırsızın, bir serserinin kam ile 
elimi bulattırmağa değmez. 

Sansaros bu sefer hücum etti. 
Sustalıyı Salim efendinin karnına 
saphyacaktt. Salim efendi son söz. 
lerini aöyleyenedek Sansaros öldü. 
rülmesini beklemitti. Salim efen-

~ 
- - -:.: jıl 

di öldürmeyince ve öldürmedıgıllıı· 
sebebini söyleyince bu sefer sıı 
saros yaralanınıttı. 1 ıı 

Dinç ve gürbüz bi re.danı 0 ~e 
Salim efendi çevik bir harel<e 
öne doğru biraz iğilmit San•11~. 
sun sağ omuzuna bir tekme v.urlleıı 
ca, sustali çakr Sansaroıun eJıncl 
fırladı. liıı' 

- Seni bağlayıp polise te• 
edeyim kerata. ı~ıı· 

Sansaros sobanın dibinde Y"fell' 
dan baygın duruyordu. Salirn e 
di yerden çakıyı aldı. 

Emine bayılmıştı. şıf 
Salim efendi sofadaki çaJYlpeıl' 

ipini alırken Sansaros fırladıd. <le 
cereyi açtı. Lambayı tekınele 1

111. 

bi ı5.n içinde Eminenin üstüne def~ 
dı, dudaklarından ilk ve son 
öptü. 

Salim efendi haykırdı: 
-Dur! 
Ortalık karanlrktr. ··) '~ --zu o 
Sansaros pencereden su 'l/t 

Salim efendi pencereye ko!tuj0~· 
Samarosun daldığı karanJıga 
ru birkaç el ateş etti. 

Bir iki sokak köpeği uludu ro'' 
Ve karanlığın yuttuğu Sansa 

kimse bulamadı.... •)<ııtel" 
Mayıs • 934 Dı VZ 
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~~e Zafer ve Tayyare bayramından İntibalar: Yukarda &olda 
1 rıı ~ıtkı Şükrii 8., Müstahkem mevki Kumandanı Mumtaz Pafa, 
erı llıderrniz zabit nutuklarını söylerken, a,ağıda geçit 
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'ı . l'ı e:vnelmilel panayın : Yuha rıcla solda inhlııarl•r pavyonu, 
rıfa havuz ve umumi bir gör üniif, altta atlı kannca,sağda methal 

1~1llir postası nkarada kaza geçirdi 

'ıı ~Nl(A.RA, (Milliyet) - Bugün I= postasını yapmakta olan 
1.oıkara istasyonuna girerken mühim bir kaza geçirmiştir. 

'ıı ~İ'cf 0 rn.otifin ön kumı makastan geçmiş kömürlüğü geçerken ma
~i' enbire kapanarak kömürlük ve müteakip beş vagon müvazi gi. 
1.t!Z~ hatta geçerek yoldan çıkmıştır. 

\lıi'>ı kniatin mahareti sayesinde tren derhal durdurulmuş ve bu 
~ Gza ziyanıızca atlatılmıştır. 

tallbulsporun Ankarada yaptığı maç 

~l\J>,. lstanbulspor ve Al tınordu bir arada 

.. 'flot'ftA., (Milliyet) - la- cak maçın oldukça mühim ve heye. 
~ ij~~, takımı iki maç yap- canlı olacağı tahmin edilmekte-

' İl~ İlke Ankaraya gelmit ve 
.~~ )\p ınaçı Altınordu muhte· dir_. ______ .,. _____ _ 

· ~ ını,tır. Gedizde "tf · t k"IAt 11 ~e Sok nezih olarak devam I al ye SŞ I I 
~ n r GEDiZ, (Milliyet) - Gediz be-

\' Q;ı.J· e ıcede lstanbulpor 
'tııı tp gelmi~tir. 

Ankara .... ·ı 1 gucu ı e yapı a.-

lediy0 sincc mübayaa olunan bir a
d~ ngın motopompu bugün kasa 

Çorum 
Tren bekliyor --Bu şehirde içte, dışta ve 
gördüğünüz hcpai yeaidir 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorum, 
köte, bucağını çevreliyen vilayet 
sınırları içinde Gazi ülkü ve sevgi
sinin en canlı ve verimli örnekleri
ni vakit vakit göstermit ve yaymıf 
bahtiyarların bahtiyarı bir cumhu· 
riyet beldeıidir. 

Şimali Anadolunun bu, varlığı 
çok ülkesinde, yer yer peydahla
nan enerjiler, Çorum, gençlerinin 
gönüllerini tatlı tatlı helecanlandı
racak, gururlandıracak kadar kıy· 
metlerle dopdoludur. 

Saltanat idaresinin bakımsız, 
efkiya uğrağı Çorumu ile, Gazi 
Türkiyesinin ülkü, sevgi dolu Çoru
mu arasında fersah fersah, ula~ıl
maz ayrılıklar vardır. 

Din, mezhep mücadelelerile u
zun uzun 'boğutan, tagallüp ve ta
assupla boğaz boğaza gelen Çorum 
bugünkü •en netesini kayıtsız, 
garazsız Gazi yoluna katılmakla 
bulabilmittiv. 

Mazi olmut bir devrin çeşit çe· 
tit facialarını birer birer deşmek 
bu, mahdut sayfaların yeri değilJir. 
Ve ben, bu, kırık, fersiz satırlarda 
yanık, yıkık Çorumu değil, baş
tan hafa ülkü sevgi kaynağı bir bel 
denin ten ten türkülerini söylemek 
istiyorum ... 

insanlar görüyorum yeni ..•• yapı
lar görüyorum yeni... Etrafı ağaç· 
lıklı yollar görüyorum yeni •.. Kafa
lar yeni, gönüller yeni, enerjiler 
yeni, hep hep, yeni. 

Me111leket Analarının tatlı ve il· 
cak bir çatııı olan Doiın' evi her 
ferdo eti bulunmıyan bir (lumlıu
riyet eseridir. 

Hasta vatand;qlara
0 

kucak ku
cak bir çatıııı olan Dofuın e'1. her 
hanesi cumhuriyetin feragat dolu 
bir varlığıdır. 

Renk renk, pırıl pırıl yanan e-

Çorumda doğum evi 

lektrikler cumhuriyet Türkiyeıin
de nurlanmıftır. 
B~ gürül gürül akan sular Kema 

liet de-...rinde gelebilmi,tir. Gazi 
çocuklarının cıvıl cıvıl kaynaftığı 
mektepleri cumhuriyet yükaeltm't· 
tir. 

Milli kültürümüzü inan ve iman
la yanan halkevi bu, memleketın 
en degerli bir eseridir. 

Önünden her geçeni hayran hay
ran saygıyla duraklatan Şehitlik 
abidesidir. Vatan için kanlarını se 
ve seve akıtanlara ne büyük bir 
sevgi nümunesidir. 
Ve bütün bunların batında, Çorum 
çocuklarını engin bir deniz gibi 
dalga dalga cotturan Gazi heykeli 
ne büyük kudret kaynağıdır. 

Bu, memlP.kette her ,ey yenidir. 
Düne kadar Elkasibü habibullah 

ile mütevekkil mütevekkil pinekli
yen esnaf, bugün cumhuriyet ikti
sadıyatma aksamadan ayak uydu
ran bir varlık gösterebilmiştir. Ve 
bu, meml~ket evlatları, yerli malı 
yerli yiyeceği ve yerli imanlarını~ 
gönüilü bi• sevgilisidir. Çorumda 
en zengininden en fakirine kadar 
~erkes yerli y~r, yerli giyer, yerli 
ıçer. 

Ttatlı, ılık bakıtlı, gözleri kud
retten sürmeli Çorum kızları yeni 
hayata ayak uydurmaya çalışıyor. 
Onun tek ve yegane kusuru henüz 
çarşafı atm:\yışıdır. Ve gün gele
cek ha kikatletecek ki, bu, da bir 
hikaye olacaktır. 

Ve bütün bu b~arılmış kıymet
ler, deı:;erli varlıklar arasında tek 
bir istek, tek bir dilek var: Tren! 

Ey Türk vatanın en ıssız kucak
larına kadar uzanıp yapılan demir 
ağlar, bu, ver:mi çok diyarda sarıl
dığı, kucakladığı gün, trenin düdük 
!eri uzun u:zun Çorum ufuklarında 
çığlıklar kopardığı gün, Çorumlula
rın bahtiyarlıkları kat kat artmıt 
yuceleşmiş olacaktır. ' 

bamıza gelmiş, tecrübeler yapıla
rak belediyece teslim alınmıştır. 

Edirnede Avcılar bayramı nasıl geçti? 
Edirnede avcılar kuiuluşlarının ikinci yılına verimli bir vazi 

vette girdiler - Sarayiçinde kır eğlencesi- atış talimleri 

Avcılar bir arada, madalyonlarda birinciliği ve ikinciliği alan marangaz Nuri ve polis Nazmi elendiler 
Edirne Halkevinin spor klübüne ı müteakip takım halinde dizilen ı yazi efendi de üçüncülüğü almıf 

bağlı avcılar derneğinin ikinci av avcılar itaret düdüğünü bekler- bıi!undular. 
mevsimine girit münasebetile, yap ken bir ağızdan batlayan cumhu- Birinciye yerli mamulatımu: • 
tığı kır eğlencesinin ana hatlarını riyet marşını müteakip üç yaylım dan güzel bir av çantası, ikinciye 
telefonla bildirmit ve çok değerli ateş ... Artık yemek hatlıyor: en iyi cinsten bir fişeklik, üçün-
bir surette geçen bu avcılar hayra- Orman kebabı, Bekir Beyin pi- cüye de bir av bıçağı hediye edil-
mına ait tafsilatı mektupla yaza- yasaya hakim pirincinden yapıl • di. Netice itibarile marangoz Nu • 
cağımı haber vermiştim . mıt nefis bir pilav, karpuz, ayran ri efendi 934 senesi şampiyonlu-

Emniyet müdürü Kerim beyin re ve buzlu su... ğunu ihraz etmiş oldu . 
idiği altında bulunan dernek, bay. Müsabaka başladı: Bu müsabakadan sonra , ha-
rama ait hazırlıklarını bir hafta Ankara mebusu Aka Gündiız, zırlanmıt olan mavzerle atış ye-
evvelden hazırlamış ve eglecek kaymakam Adil, C. H. Fırkası re- rine geçilirken umumi müfettiş 
davetlileri kar9ılamak için, ıurti iıi Akıncı oflu Ibrahim, belediye Ibrabim Tali Beyefendile hatmü • 
ınahsusada, tertibat al~~tı. Bütün reisi Ekrem, A. M. yazı işleri mü- pvirleri Şükrü Beyin ıeldikleri 
bir memleket aTcılarını bir sene dürü l:ızettin, Müftü oğlu Şerif ve duyuldu. 
evvel Varnada temsil etmif olan yüzbafı Babaettin Beylerin hakem- Bilhassa gençlerimizi atışa te~ 
atılgan muharririmizin ayni za- lik!eri önünde başlayan müsaba - vik etmek maksadile yapılan bu 
manda atıcı bir avcı olup olmadı- kaya avcılardan Kavalalı Ahmet, atıflara hemen bütün davatlibr 
ğını görmk iatiyenler avcılar bay- b,.hçrvan Akif, lsmail efendilerle İştirak etti. Büyük bir sevinçle ya-
ramıru dört gözle bekliyorlardı. Feyzi ve Ramazan ağalar ve Şa- pılan bu atıflara genç mektepli -

23 ağustos perfembe günü ak- hap, Ra,it, Nuri, Nazmi, Mahmut, !erimizin ve bilhassa, başta kız 
şamı gelen posta treni Tekirdağ- Şemsettin, Pa:talı Etem, Cemal, muallim mektebinin bu seneki ıs-
dan, Uzunköprüden ve bir çok ka· Niyazi, Ahmet, Fettah, Recep ve tidatlı ve güzide mezunlarından 
za ve yollardan gefon avcılarımız· Alpulludan lbrahim Beyefendi • H.ana Süleyman hanım bulundu-
la birlikte halkçı fırkanın halkçı !erden mürekkep müaabakacılar ğu halde, genç kızlarımızın i,ti • 
mebuıunu da getirdi. Tekirdağ arasında açılan müsabaka, teker rak etmesi bütün bir halkı en~in 
belediye reisi Ekrem, ,arap fahri- teker olmak üzere , iki cansız ve sevinçlerle öğündürdü. 
kası müdürü Hadi, Dramalı Ratit üç sıın'i güvercine atış suretile Tunca nehrini büsbütün güzel. 
Beylerle diş doktoru Nadir bey yapıldı. leştiren ormanın sararmağa baş -
gelen kafile arasında bulunuyor- On sekiz müsabakacı arasında !ayan yaprak:arı arasından ~üneş 
lardı. marangoz Nuri, polis Nazmi ve aon manzaralarını gö.teriyo• v" 

Cuma sabahı ıaat tam altıda, 
yeknasak kıyafetlerile, avcılar klü
bünd. toplanan avcılar, muntazam 
bir yürüM halinde, Cari, heykeli 
önüne giderek ihtiram vaziyeti al
mışlar ve hilal feklinde yapılmış 
dilber çelenklerini her sahada in
kişafımızın amil ve müessiri olan 
en büyüğümüzün ayakları önüne 
okyarak ve mÜ2jİkaya cumhuriyet 
marşı çaldırarak Saray içinin Ta
vuk ormanına yürümüşlerdir. 

Yeşil gölgeli ağaçlar altında ve 
çuk muntazam servisli bir büfe ö
nünde şenliklerine hathyan avcılar 
bir taraftan misafirlerini karşılar
larken diğer taraftan da mümarese 
!erine giritmitlerdir. 

Artık davetliler sökün etmiştir: 
Fırka reisi, fırka azaları, kuman
dan, jandarma zabitanı, mektep 
müdürleri, muallimler, muallime
ler, gazeteciler, gazete muhabirleri 
derken vali Salim Özdmir bey ve 
Trakya umumi müfettişliği erkanı 
ve çiftesile birlikte gelen Alpullu 
teker ve ispirto fabrikaları mü • 
dürü Ali Şefik Bey ..• 

Bayraklarla süslenen ağaçlar 
arasından geçerken bir dönüm nok
tasında tarihi bir kahraman gibi 
atını mahmuzlayarak önünüze çı
kan ve sizi saygile karşılayan bir 
süvari size bayram yerine kadar 
refakat ediyor ve tekrar atını malı 
muzlayarak geriye dönüyor. 

Reis Kerim Bey, hakiki birer 
vatan kızı olan iki yavrusile bir • 
likte servislere bizzat nezaret edi
yorlar, genç ve istidatlı oğlu da 
engin bir misafirperverlik hissi • 
le konukları karşılıyor •.• 

Dakikalardanberi atılan tabak
ları vurmağa cahdeden ve bir tür
lü vuramayan tanımadığım bir av· 
cıyı müteakip Ankara mebusu A
ka Gündüz Bey çifteyi eline alı -
yor ve ilk atışında, havada uçan 
tabağı, ikiye bölüyor ... 

Şimdi iki parça halinde yere 
doğru süzülen tabaklara bakan 
Halk, gayri ihtiyari: 

- Atışı da yamanmış ••• 
Diyorlar. 
Saat bir. Karavana borusunu 

Şark Demiryolları kumpanyasına dilber bir grup levhasına bürünür-
mensup 70 yatında bulunan Niya- ken cuı:n.'ıuriyet devrin;n yet.J•lr· 
zi efendiler üçer puvan aldılar. diği genç, ü •. rucü ve heyecanlı 

Bu zevat arasında tekrar, &uni Türk kızı son mermi3ini, tam bir 
güvercin üzerine, müsabaka yapıl· isabetle, hedefine yapı,tırıyor ve 
dı. Niyazi efendi çıktıktan sonra bunu engin bir öğünme hisaile te
Nazmi ve Nuri efendiler müsavi mata edenleri .. b:J.frnda Gazi, bay 
kaldılar. Bu zevata tekrar canlı rağım omuzlarında ta,ıyan özlü 
çift güvercinle atış yaptırıldı ve bir halk kalabalığı bulunuyor • 
bu suretle Nuri efendi birinciliği, du. 
polis Nazmi efendi ikinciliği, Ni- Mehmet BEHÇET 

Kastamonuda her cihetçe mükemmel 
Gazi stadının açılış resmi yapıldı 

Kastamonu stadyomunda yiiz;me havuzu 

KASTAMONU, (Milliyet) - 1 
17.8.934 cuma günü çok zengin bir 
programla Gazi stadının açılma 
resmi yapıfaı. Daha öğleden evvel 
bütün Kastamonu halkı stadyomun 
iç ve dıtını doldurmuf, herkes sa
bırsızlıkla açılıtı bekliyordu. 
Havanın birdenbire bozularıak 

tiddetli yağmur yağmasına rağmen 
merasime devam edilmiştir. Stad
yomun yapılmasında, ta,1zim ve ter 
tibinde yorulmadan, usanmadan 
haşlıc ı esasları temin etmiş olan 
Valimiz Fuat Beyefendinin bir hi
tabesile merasim ba,Iamıştır. Kor
dela kesildikten sonra binlerce halk 
içeri hücum ederek çocuk bahçesi, 
futbol sahası, yüzme havuzunun et
rafını doldurmuştu. Halkevi Reisi
nin bir hitabesini müteakip yüzücü-

le~ alkışlar arasında havuza atla
mıya başlamışlardı. Kırk metre u 
-zunluk ve yirmi metre eninde olan 
havuz esasen mevkiin çok latif o
lan manzarasını bir derece daha 
artırmıt ve süslemişti. Çocuk b h· 
çesinde buiun n tel kayak, tahta 
kayak, tahtaravalli, dönme salın -
cak, sabit salıncak ,atlı karınca gibi 
oyuncaklar çocuklar tarafından 
çok rağbet görüyordu. 

Beynelmilel kabul edilen fekil
de futbol sahası, tenis ve voleybol 
sahası, cimnasttik mahalleri, yüz -
me havuzu ve çocuk bahçesi gibi 
asrın icaplarını bir arada toplıyan 
ve tabii manazırı ile eşi olmıyan bu 
stadyomun ileride çok rağbet gö
receği ve şehrin hakiki bir mesire 
mahalli olacağı şimdiden tebarüz 
etmektedir 
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(MÜTEFERRİK HABERLER) 
Devairdc 
Çalışan avukatlar 

Dünden itibaren bir arada 
çalıımağa baıladılar 

Bütün devlet dairelerindeki avukatla· 
nn bir arada toplarulmuına dair kanu· 
nun tatbikine dünden itibaren başlan
mııtır. 

Kanunun tatbikine dair hükUmetten 
tebellüğ edilen taimmtnameye göre ls· 
tanbul vilayeti dahilindeki bütün avu
katlar latanbul muhakemat müdürlüğün 
de top}anml§br. 

Diin sabah muhtelif daireJerdeki 19 
avukat 1 otanbul vilayet muhakemat mü
dürlüğüne gel ... ek yeni vazifelerine bat
iamr§lardır. 

Avukatlar timdiye kadar takip elmİf 
oldut.ları bütün davalara ait dosyaları 
da muhakemat müdürlüğüne vermitler
dir. 

Müdüriyet ba doıyalan tasnif edecek 
'Ye her avukatın ilıtiıaama göre davalarm 
dosyalarım havale ede<:ekıtir. 

Dosyayı alan avukat o cUrvanın bitme
sine kadar bu dosyadan meşul olaca.ktr. 

Ancak avukatlar; dairelerin müşavirle
ri olduğu için yıİne mensup oldukları da
irelere girecekler ve mümm iılerde fikir· 
lerini bilclireceklerdir, 

POLISTB 

Sevda kurbanı 
Bir aşık kızın akrabası 
tarafından yaralandı 

Evvel!ki gün Feriköyünde kadm yüzün 
den bir ıoför yaralamruşbr. 

Feriköyünde oturan Ahmet efendinin 
baldızı ve Bedros efendinin kızı Matma
zel Hablakimayı toför Ali efendi namın· 
da biri sevmektedir. 

Ali efendi ile matmazelin görüftiikle
rini haber alan Ahmet ıoför Ali efendiye 
bald12JDdan vaz geçmesini söylemiş ve 
tehdi.t etmiftir.Bu tehditlere ehemmiyet 
veO"mİyen Ali efendi ile aralarmda kav
ga çıkımı ve Ahmet yanında bulunan bi
çakla ıoför Ali efendiyi ağır surette ya
ralamıı ve lcaçmıı ise de yakalanımııtır • 
iAti efendi hastahaneye kaldmlım§br, ya· 
ra11 ağırdır, 

Bisikletlerde ... 
ıBakırköyünde Karta] tepede oturan 

18 yaımda Nahide hanıma Kartal tepe 
caddesinden bisikletle geçmekte olan 
Mustafa çavuıun oğlu Yusuf çarmı§ ve 
loızı gözünden yaralamıştır. 

Borular nereye gitti ? 
Eyüpte Sofularda oturan Ahmet uata 

polise müracaat ederek Yaşar zade tuğ
lacı Hatan efendi tarafından kendisine 
ıet!im edilen 35 kflo kurşun boruyu tuğ
la ameelsinden Mehdi, Kerim, Ali isim ~ 
lerinde üç kişinin çaldığını ve ~eiblebici 
Saide sattrklarmı iddia etmiş ve tahlılka
ta başlanmıştır, 

Silah atan adam 
Sirkecide otomobil içinde silah atarak 

kaçmak istiyen Tacettin isminde lıiri ya-
kalanmıştır. 1 · 

Kumar oynayan çocuklar 
Fatihte T"f handa oturan Şevket is

mi.ndeki çocuk ile ayni hanede oturan 
Y akup ismindeki çocuklar zar ile kumar 
oynarken zabıtaca görülmüş ve b... iki
ıai ele yakalanmııtır-

Bir ev yanıyordu 
Uzun çartıda Yeni handa otUTan Sıdı· 

ka hamının mangalından çıkan ateş odan 
nm tavanını sararak yangm çıkarmıı•a 
da derhal söndürülmüştür. 

Oynarken yaralandı 
Balatta Karabq mahallesinde Paftanın 

lıizmetçiu Raıel oynarken düşmüş, aya
ğından yaralammı ve hastahaneye kaldı
nlmrştır. 

Ürken beygirler 
Eminin idareııindeki beygir ürkerek 

hamal Hasan i•minde bir yolcuya çarp· 
nDf ve yaralamıştır. 

Yoz lirayı çalanlar 
ç-.berlitaıta Emin Pqa hanında ya

tan Ahmet efendinin odasmdan yüz lira· 
ann çalan Emin ve Faik yah)anmıglar· 
dır. 
~~~~-o~~~~-

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilmİ! barometre bu sabah saat 

7 de 759 14 te 759, derecei hararet saat 
7 de 2ı,s, 14 te 28,5, azami hararet 30,5, 
asgari 19,5. Rüzgar 10 a kadar lod!"~ 
bilahare poyrazdan esmiştir. Azamı su· 
rati saniyede 9 metreye kadar çıkmıştır. 

Malôlga:ıiler İstanbul şu
besinde intihap 

Ankarada Malulgaziler birliği 1stan• 
tıul şubesinin yeni heyeti idaresi ile he· 
yeti merkeziyesi dün saat 15 te 1:oplan
IDIJ bu toplantıda birlik riyasetine mu· 
rahhası umumi lsmail Hakkı bey, katip 
gmumiliğe Sadettin, muhasebeciliğe de 
Zilini beyleri intihap etmiştir. Yeni idare 
heyeti buğünden itibaren yeni işlere ba· 
kaca!&tır. 

Malulgazilcr Birliğindeki 
küçük zabitler 

Maliılgaziler birliğinin cuma günkü 
kongresinde kendilerin': rey hakkı ':'er.il· 
mediğinden dolayı mugber olan kuçuk 

b"tl k~da Ankarada toplanacak 
zaıerya... k"' 
olan kurultaya iştirak etme uzer~ wa
lanndan iki murahhas seçeceklerdır- Ve 
bu murahhaslar kurultayda hukukları~ı 
müdafaa edecektir. Ayni zam~n~a. y~nı 
teşkil edilecek birliğin ilk proıesmı ç.ıze· 
cek~cr ·1 ·r 

ViLAYETTE 

Tabiiyet umum müdürü 
geldi 

Dahiliye Vekaleti tabiiyet umum mü
dürü Mümtaz Bey dün Ankaradan şehri
mize a:elmitllir. 

Mümtaz Bey lstanbulda on beş gün 
kadar kalacak, bu müddet zarlında tabi· 
iyet işleri ile yakından meıgul olacak
tır. 

Eyini maa,ı 
lıtani>ul vilayeti ile belediye memur· 

lanna dün eylül maaşları tevzi emhnıit
tir. 

Dullar ve yetimlerle mütekaitlerin üç 
aylıkları da eylülün be§İnden itibaren cla
ğıtılacal<br. 

Jandarma umum kumandanı 
vilAyette 

E vveHci gün tehrimize gelen jandarma 
umum kumandanı Kazını Paıa dün lı
tanl>ı>I vilayetine gelerek jandarma ku
mandanlığında bOr müddet me§gW ol
muıtur. 

~'----K--üç_ük_. __ h_a_h_e_rı_e_r ____ ı 
* Yunan ceneral konsolosu Kapsa· 

lis mezunen Romanyaya gitıniştir. 
Gelinciye kadar Viı konsül M. Lanbru 
kendisine vekalet edecektir. 

* Üsküdar mıntakası tahakkuk mü
dürü Amir bey bir ay müddetle me· 
zuniyet almış.tır. Kendisine Beyoğlu mm 
ea.kası tahakkuk müfettiti Ahmet Tev· 
fik Bey vekalet edecektir. 

Yüzme mukavemet yarışı 
TORONTO, 1. A.A. -Dünya yüz

me Maraton yarışı Amerikalı Nelson tla
rafmdan kazarulınıtbr• 

Danimarka ve Naziler 
KOPENHAG, 1. A.A. - Danirmar

ka milli sosyalist fırkası feshedilmiftir. 

Tayyareye yıldırım 
SEN JOZEF, (Miısouri), 1.A.A. -

Evvelki gece, bir yolcu tayyaresine yıl· 
dırım düşmüş, tayyare yanmıttır• içinde 
ki 4 yolcu ile pilot ölmüşlerdir. 

Paris- Moskova telefonu 
PARIS, 1.A.A.,;- Diin p,risle Mos

kova arasında doğru telefon ı,örüımele
ri açılmı§br. M. Bartu bu münasebetle 
Fransız hükfunetinin Sovyet hükfunet 
ve milletine hitabeden bir beyannamesini 
okuınuttur. 

Kadıköy tramvaya 
Kavuştu 

(Başı 1 inci aahifede) 

Tramvay ftmendiler hattının 
altından geçiyor 

lanmıştır. Şimdiye kadar almmakta olan 
ücretlere nazaran bir hayli ucuz sayılan 
yeni tarife, halkta büyük bir memnuni· 
yet uyandmnışbr. 

Bilhassa uzun hatlar ve mıntakalar i
çin halkın lehine bulunan tenzilatlı tarife 
pmdiki halde muvakkat §eklini muhafa
za edecektir. 

Çünkü, şirketle bir kaç aydımberi de
vam eden mü;zakereı ... neticesinde tarile 
ücretleri ve vaziyetin tanzim ve ıslahı 
hakkında teobit edilen esaslarla, dün tat· 
bik sahasına konulan muvakkat tarifenin 
mezci auretile daha kullanıtlı bir ·tarife 
hazırlanmak üzeredir. Daimi §<'kilde ka· 
lacak olan bu tarife ile tebeke 3 ınmtaka 
ya tefrik edilecektir. Yüksek mektepler 
talebesi ile amelenin istifadesini temin 
için bazı f"'tlar konarak daha §ümullu 
vaziyete getirilecektir. Hazırlanacak ye
ni tarife bir çok balmnlardan halkın 
menfa4tme olacaktır. 

Aksi halde yani, mmtaka esası üze
rinde §İrketle bir anlaşma temin emleme 
diğine göre hasıl olacak vaziyet ıudur: 

Nafia şirketleri komiseri ve baı müfet
tiıinin iştirakile bir tarife komisyonu top 

}anacaktır. 

Daimi tarifenin tesbiti bu komisyona 
havale edilecek ve hayat endeksi esası 
üzerine yani bugünkü hayat şeraiti, a• 

mele ücretleri ve elektriğin esas layıneti 
nazari itibare almınak suretile ücretlerin 
yeniden tenzili cihetine doğru gidilecek· 

tir. 
Elektrik saat kiraları 

Dünden itibaren elektrik saat kiraları 
da son karara göre tenzil edilmiıtir. Abo
nelerde ekseriyeti teşkil eden 10 ampere 
kadar tek safhalı saatlerin kiraları 12,5 
kuruş.a inmiştir. Dünden itl ıaren, fatu
ralar bu tenzilata göre doldurulacaktır. 
Su ve hava gazı saatleri hakkmda henüz 
tetk'.kat devam etmektedir_ 

Amerika da 
Yeni Orleau şehrinde ida

rei örfiye ilin edildi 
NEVYORK, 1.A.A. - Yeni Orlean 

ıehrinde örfi idare ilan edilmiştir. Bu
nun ıebebi, Luizyan lıükiimeti parla
mentosunun tayin ettiği hususi icra ko
mitesi tarafından, belediye işlerinde suiis- · 
timaller oldıığuna dair vaki ihbar üzeri. 
ne, yapılacak tahkikatı himaye etlmek
tir. 
Hükiımet dahilinde yapılacak teşrii 

intihabat dolayısiyle siyasi ilıtiraslar son 
derecesini bulmu§'tur. 

Kurtuluş bayramları 
UŞAK, 1 (Milliyet) - Upklılar 

kurtuluşlarının yıldönümlerini Co,'§ • 
kun. tezahürat ve derin bir heyecanla 
lartluladılar. 

GEDiZ, 1 (Milliyet) - Bugün 
Gedizliler kurtuluı ırünlerini ayııen 
canlandırarak •kutluladılar. 

İngilterede gürültü ile 
müca~ele 

LONDRA, 1 (A.A.) - 16 eylül 934 
tııribinden itibaren bütün lngiltse da
hilinde otomobillerin 11,30 dan sonra 
koma çalmalan yauık edilmİ§tİr-

Har binde haydutlar 
HARBiN, 1. A.A. - Haydutların bir 

Danimarkalı ile bir Amerikabyı kaldır
dıkları teyit olımma.ktadtr. Ölenler ara
sında, 9 Japon, 5 Çin'li vardır. 21 kişi 
yaralanmıştır. 

Alman moratoryomu 
BAL, 1. A.A. - Beynelmilel tediyat 

bankası ınahafili M. Şaht:'m üun bir a}. 
man moratoryoınunu haber veren beya
nab hakkında tefsiratta bulunmktan 
imtina ediyorlar. Bununla beraber bu be. 
yanatm tevlit ettiği tiddetli intiba his
sedilmektedir. Bankanın müdiri müstak
bel tediyat hakkında Rayitbanlan Berlin 
deki rüesasiyle görüşmüştür. 

Kembriç üniversitesi 
LONDRA, 1 (A..A.) - 500,000 lster

lin fuası sarfı ıile inta ve ikmal edilen 
Kembriç ( Camlmidge) üniversitesinin. 
yeni kütüphanesi kral tarafından, 22 bj. 
rİnci teırinde, resmen açı!a<:aktJr, 

Dr. Cemal B. Ankaraya 
gitti 

Cumhuriyet Halk Fırkası vilayet 
idare heyeti reisi doktor Cemal Bey 
Ankaraya gihniıtir. 

Spesiyalistler kongresi 
Ankarada bir spesiyaliatler kon

gresi toplanıyor. Bir hafta kadar 
sürecek olan bu kongre azalarından 
bir çoğu gitm.iılerdir, 

Mürettiplerin toplantısı 
Matbaalardan çağrılan murahhas

ların iıtirakile evvelki gün yapılan 
müretıtiplerin toplantıamda cem.iye • 
tin vaziyeti müzakere edilmit, 14 ey
lülde umumi heyetin idare heyeti 
seçmek Üzere toplanmağa çağrılma.. 
sına karar verilmittir. 

Kari mektupları 

Yük arabacıları ne 
diyorlar? 

Biz lstanbul Yük araba<:rlannın hayat 
ve mukadderalfa~· al&kadar edecek ma· 
hiyette ahiren l&tanbul belediye encÜ• 
meninin karar verdiği üzere bütün ara· 
halara lastik takılması karargir olmuş· 

1 tur. Halbuki, dışından bakılınca medeni· 
yet ve teceddüt iktizasından olduğu ci
hetle halkçada mucibi memnuniyet gö
rülen bu hadise iç tarafından tetkik edi
lince, biz arabacıların hinnetice mahvım 
intaç edecektir. Zira, lastik tekerlek 
~örilte üç sühuleti devri meneder, dörtte 
uç koşu hayvanlarmı ezer, dörtte bir 
yük almak icabeder buna rağmen bir yo
kuştan bile çdnlamaz. Farz edelim ki, 
Gümüşsuyu baymndan yükle Dolmabah· 
çeye ineceğiz. Tekerleğin bağlanması 
mecburidir, bağlarsak lastik yanar demir 
kızağa yine yanar. 

Firen makinası konulmaSJ icap etıeki 
bu da imkansızdır. Çünkü, araba icabın· 
da !-kiYe bölünerek kereste ve emsali yük 
lenır. Bu vaziyette bunlar yükletilemez. 
lstanbulun büyük caddeleri hariç diğer 
sol<aklannda lastikli araba değil, yaya in 
san zor yürüyebilir. Bu gün bu arabalar 
bizim ise her hangi bir harpte ordunun• 
dur da.Harpte bu vaziyette nafi olmaz ve 
hi~ bir iıe yaramaz. Kalddri, fakrü hali
mızde bua:ün bu masrafa mütehammil 
değildir. 

Kalyoncu kolluğu arabacılarından 
, VELi 

Saat açma paraları 
Bendeniz kiracıyım; belki her sene 

ev değiştirmek med>uriyeti haıııl oluyor. 
Şirketin senelerdenberi devamlı müşte
riııJ olduğum halde her yeni eve geçtik
çe saat açma bedeli pmİ)e her iki sa
atten birer lira alıyor_ Gazetelerde bu ci
hetin mevzuu bahsedildiğine rastlama
dın:' •. Eı~~n _ıirket nahak yere hava ga· 
zı ıçın dort. li~ ve elektrik için iki li
ramı depozıt diye zaptetmiş; ayrıldığım 
evden çıkmadan bir gün evvel muntaza· 
man geçeceğim evin saat numaralarile 
beraber vaziyeti şirkete bildirdiğim ve 
hesabımı tesviye ettiğim halde aaat aç· 
ma parası diye aldığı birer liradan iki li
rayı alıyor ve yeniden de bir kunturat 
imzalatıyor; aksi takdirde yeni taşındı
ğım yere cereyan vermiyor. Benim gibi 
1 atanbul halkının krsmı azamı kiracıdır 
ve sıkça da yer değiştirirler. Şirketin 
haksız yere aldığı hu paraların iade•i 
veya hiç olmaz Ja bundan sonra buna 
mani olunması Jitzım gelmeli? 

Laleli Fethi Bey caddesi 
numara : 7 5 : Tahsin 
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~-~ Tırtıla bakan köpek, daha doğrusu taklit merakı.. j 

ÇİÇEKLERİN İNTİKAMI v1 
Komedı 1 perde j rer. Cevriye hanım ekti suratlı, aksi bir bildiğinden ıaşıyor mu? Bunu da 

Şahıslar: Aliye hanım - Ab- 1 kadındır.) yazın! jjıll- ıı 
di Bey_ Cevriye hanım_. Hiz- Polis - (Kapımn önünde durarak) P'!li! - P":10 ~e'.'dim. <'._örd Nıl' 
metri kadın_-_ Polisler affedersiniz hanımefendi, sizi rahatsız hepaı~ .oldugu gmı yazacagııJl· 

" ettik ama.. ben, di "' 
(s h B

• L d ) gı yorum. .. 
a ne: ır yataH o ası Cevriye hanım - (Polisi iterek elinde Cevriye - Yok durun bakalıJl!'.,1 

(P.,,,de açılına:zıdan evvel almrıklar, tuttuğu ıapkayı gösterir.) Bitti, mah- daha son söriimü 'söylemedİ111· ~ 
tıksırıklar ve ö~w..ü.kler duyulur. -;- voldu, 11nı g~ıterir) bunun hesabı gör' JI' 
Perde açılır; Ahdi Bey, sahnede ve gı· Polis - (Nazikane) eh, bir parça.. Polis - Onu mahkemede bal 
yinmesini bitinnek ii;zeredir. - AksırM> Aliye Hannn - Çiçeklerimi sulama- siniz. 

1 

tıksıran ve öksüren odur; vakit, vakit yun mı? Cevriye - Görüıürüz. (Poli51• i/ 
bumunu çeker. - Odada:ki masanın Ü· Cevriye Hannn - Yepyeni fapkam 1e çikar, Aliye hannn arkalarındal' 
zerinde cep •aatİ, cep cüzdanı vesaireyi alalı topu l<>pu üç sene bile olmamı§tı. kaha ile güler.) ' .. 
ve .sonra bazı ufak tefek ıeyleri ceple- Polis efendi bunu olduğu gibi yazınız. Abdi - (Korkak) aşkolsuıı, -
lenne k?yar.) Polis - O vazifemizdir. gülüyorsun ela ... 

Ahdi Bey - (Küçük kağıtla- Aliye Hannn - Vah vah, çok acıdım Aliye - Pek tubafnna gitti. d• ... 
rı ok~yarak : ) Kömürcüye ha- doğrusu. Abdi -Ben, o fikirde değiliJll; '_,/ 
her gondennek lazımdı. , , Ev· Polis - Hanımefendi (Cevriye ham- senin çiçeklerinden bıktım, isteııı•ı"'..I 
vah, unuttum! (Kağıdı cebine koyar mı gösterir) hanmnn ıapkaıamı JSlatmıı Ban, uslu bir adamnn karakollar!J. 
ve bir ba§ka kağıt çıkarır:) Hasan ama lllllZ. kemelerle uğraşamam'. f 
budalaynn, pabuclanmı kunduracıya gö- Cevriye - Evet .• Ödeyecek. Ocleme- Aliye - Sen de tuhafsın1 ftl" 
tiirdüyd~: Onu da unuttu~ıı. (C~inden lidir. Ödemeğe mecburdur. hiç yo~tan eğlence çıkıyor! , . f 
başka ka.~t _çıkarır) __ C~I efendı, bo,... Polis - Eh bundan küçük bir zarar Ahdı - (Hiddetle) artık kfıl1';/ 
cun takstbnı ver. ~egını, . onu ,da unut- ziyan alırsın12. yor musun? çiçekleri de, saksı 
muş olalım. (Kağıdı cebınden çıkarır, Cevriye - Küçük mü? Üç senelik kaldır at, gözüm görmesin. ·•" 
ıbB:§ka kağıt çıkar1r) Banyonun muısluğu diyorum ıize.. Aliye - Nasıl! Nasıl! cici çiçe<"' 
tamir e.~ecek. yay, bunu da unuttum Aliye - Artrk kafi zannederim. mi kaldırıp ataynn mı? . ( 
du. (Kagıdı cebıne koyar, ibaıka kağıt CeYriye - Polis efendi, bakın, üste• H' t · k d (B" 1csı ı~ 
çıkarır bakar) A ) tmu lik kafa da tırtuyor. ızme çı a m - ır sa , ~ı• 
.• 

8
• nl h m~~b~eyk~':, dunu • rer) hanımefendi, dün ısmarJadıgı 

3um. u ann epsmı ır agı a yazma- Aliye - Ayağnnı tutacak değilim ya? •· tirdi! ; 
lı. Eğer bunu da unutacak olurısam, ar- Cevriye - Polis efendi, ıuna bir teY çegı ge er. oi ~ 
tık yapacak bir it kalmaz. Kafam q. ra- söyleseniz e! Abdi - Ne! Ne! şimdi, bu ye 
hat eder. Polis - Doğrusunu a-Oyliyeyinı mi, sı ne. olacak? .. .Jıi 

Abdi Bey - Nasıl daha hazırlanma- ıizde işi biraz fazla uzatıyorsunuz ya! Alıye - Pencerenin önüne, ol 
dm? Aliye - Hayır, polis efendi; ben, sıların yanına koyacağım. 

Aliye Hanım - Hazft'lanıyorwn. evvelce de söyledim, Bu ite çok canım Abdi - Şimdi çıldmyorUııı~: ' 
(yorganı, battaniyeyi kaldınr, yastığı dü sıkıldı. Hamm, kusurumu affetsin, de- di deli divane olurum. Ben, ne dil, 
zehir). elim. ne oluyor? Ver o saksıyı bana! .. (•· 

Abdi Bey - Ne yapıyol'Sun? Abdi Bey - Sen, bunu hergün &Öyler, reye doğru gider) gebn de görUP 1 
Aliye Hanım - Yatıyorum. tekrarlarsın. Ama, bunlar, beni zarar (Pencereyi açar ve çiçek sak•••'~ 
Abdi Bey - Hasta mısın? Gene mi ziyan ödemekten kurtarmıyor ki! Siz, detle dışarıya atar) artık bıçak ·~ 

Lendinİ basta zannediıyoraun? aöyleyin polis efendi! haksız mıynn? dayandı! (Öbür sak51Jan da b• 
Aliye H'?"'D - Sen nezle olduğun Polis - Hayır! yerden göğe kadar dışarıya fırlatır atar) haydi b 

zaman benım hasta olmıyacağımı mı hakkınız var! timdi ..Wayın... Sulamak, zarar •• 
zannediyor&un? Aıbdi Bey - Tekrar ediyorum, zev- ödemek nasıl olunnuş, görün .. • 

Abdi Bey - (Aliye hanıma yaklaşır cem, belediye nizamlarmı bozacak İ§· (Sokaktan gürültüler duyulur)~! 
ve hiddetle) nasıl, demek ben neozle ol· ler yapıyor. Çiçeklerini, pencere kenarın Aliye - Ne oluyorsun? ne y• 
duğum iıçin.. da sulamaması için o kadar yalvardnn. aun? •' 

Aliye Hanım - (Korkarak geri Ç<!ki- Bütün kabahat onundur. Abdi - Artık, şimdiden sonr• 
lir) bana yaklaşma.. dokunma bana.. Polis - Efendim, bunun kolay bir polislerin gelmesi, karakolluk, .. 
(Hemen yatağa girer. Yorganların altı- şekli de vanlır. Eğer hanımınız, çiçekle- melik kapılı bacalı olmağı i~teııı•Y) 
na sırtlanır. rini, yağmurlu havalarda sulayacak o- (Kapı açılır ve polisler girer1

1
•'' 

Abdi Bey - Kendini emniyete alma- !ursa, kimse farkına varmaz! Polis - Efendi, haydi karak0 
• 

na çok teteklriir ederim. Fakat ben se- Aliye - Yağmur yağdığı zaman, ri. run 
nin hastalığımn buJatmasmdan Jr.orkmı- çekleri ayrıca sulamağa lüzum var ~- Abdi - Nasıl, ben mı? (Polisi•'' 
yorum. dır.? diyi alır ve götürürler.) tıJ ı 

Aliye - Ama ben korkuyonmı. Ku- Cevriye - Görüyor musunuz polis Aliye - Çiçeklerim, intikafl'.11 

zum, ~zakta dur~ nezleni bana geçimıe.. efendi, siz, yol gÖsteriyol'Sunuz da, o, !ar! 
A~dı - Haydı kalk, heınen giyin! 
Alıye - Hayır, 
Abdi - Allah allaıh, eğer burada bir 

hasta varsa o da benim. (öksürür, aksı· 
rır, tıksmr ), 

Aliye - Buna şüphe yok. Mal mey
~~a.. Beni de mi kendine benzetmek 
ıotiyorsun? Haydi beyefendi, ;şinegit, 
~b!, epey geç kaldın. Şimdiye kadar 
dukanı_n açılmış olması lazmıgelirdi. 
Abdı - Senin de tam yarım saat ev

vel ~azırlanıruş olman lazımdı. 
Al!Y~ - Aman, ne inatçmn? Ben 

k~n~ı koruyorum diyorum sana.. Git 
dukkaru aç, işe başla.. Ne bana dokun, 
"ı e de .çiçeklerime.. (Yatağında doğru. 
ur, ehle ~sılan işaret eder) 

Abdi Bey - yok artık ı.".. kadarı 
f~zla .. Bana bu zevki de ya;ak edemez.. 
sın ya. 
Aliye hanım - Çiçeklerim sonra ölür

ler. 
Ü Abdi - O da benim umurumda idi. 
, ~ tane saksın var. Üç saloıııyı sulamak 
ıçın, sokaktan geçen Üç yÜz kişiyi ısla
tıyorsun, ben de bu yüzden ceza veri
yorum. 
k ('\~i Bey omuzlarını kaldırark çı-

ar, '.'"az .~a Aliye hanım kalkar. Sıl'
~!'a bır yun manto geçirir. Omuzlarma 
..;;- atkı atar, ~line ~ir sulama kovası 
h rj p~.,..eyı açar, çıçekleri sulamağa 
aş ar. ı.,,;:ra pencere?} kapatır. Manto
·~u çı r. Atkısmı atar ve tekrar ya
ta~a yaKbnaz. Pek az sonra güriiltüler du 
'YU ur. . apı şiddetle açılır.) 

.. Abdi Bey - Karım, işte kanmı ö-
ruyoraunuz ya B'""'' · 1 b g ltı d " u•·un ış er unun başı· 
nıli ~. :' n an kopuyor. Bununla hivf>ir i
şıgım yok. 

(Cevriye hanımla birlikte polialer gi-

YENi NESRIY AT 

Havacılık ve Spor 
Bu kıymetli mecmuanın 125 ve 

126 numaralı sayısı çıkmı§tır. Bu &a· 

yıda: Zafer günü tayyare günü; bun. 
dan on iki 1 1 Kı sinde .. ..yı ~~e. zıltaş dere • 

~ gonullerıınızın 30 ağustosu, 
3o aı:u~toa zafer ve tayyare bayra • 

·;:.~· -~kzb 30 ağustosa kavuıturan iki 
I u~ h aş, tayyare cemiyetinin on yı
J~ a ra~an milletimizin bu sene or .. 
• uya hedıye ettiği 26 tayyare; 30 a. 
g?~?• tar'are bayramı ıenlikleri gi-

dı ır ço kıymetli mündericat var
ır, 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek nişangahlarma ait islahat ve 

tad~lat " hakkındaki ihtira için berat ta
lebı zımmnda lstanbul vilayet celilesi
ne takdim edilen 29 Ağustos 1928 tarih 

v.':. ~5079 numaralı müracaatın ihtiva et. 
tıgı hukuk bu kere başkasına devir ve

yahut İcara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla hu hususta fazla malfımat edin· 

mek İsteyen zevatın lstanbul'da Bah
çekapu'da Taş hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri iliıın o-
lunur. (2187) 

5627 

Gizli nüfus 
Kalmıyacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
çinde her aile reisi kendi evindeki veya 
emri altındaki, her veli velayetindeki, 
her vasi vesayetindeki nüfusa yazılma
mı§ kimseleri bunlardan evlilikleri kaytt 
edilmemiı olanların evlililolerini ve öl
müş veya kaybolmuş olup ta nüfustan 
silinmemiş bulunanları ve reşitlerin biz. 
zat kendilerini köyde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerine kasaba ve ıehirlerde beledi
yelere bildimıeğe mecbur tutmaktadır. 

Kendi evlerinde veya idareleri altın
daki y.,,-1..-de yukarda sayılan doğum, ö
lüm, kaybolma, evlenme vak' alarile ala
kalı kimse bulunanların bugünden itiba· 
ren köyünün muhtarına ve yahut mahal
lesin.in bağlı bulunduğu nahiye belediye
sine müracaat ederek gizli kalmıı nüfus 
vak'alanrun bildinnesi menfaatleri ica
bındandır. 

Bu ihbarlara teallük eden muamele· 
)erden pul parası ve sair hiç bir güna 
masraf abnımyacakbr. 

15 tqrinievvele kadar bildirilmemiı o
lan bu vak'alar ile kanunun nqnnden 
sonraki yeni doğumları bir ay, ölüm vak' 
alanın 10 gün ve evlenme vakasıru 15 
gün içinde nüfus dairelerine bildirmeyen 
)erden ve kendini yazdırmayan reıitler· 
den mazeretlerini islıat edemedikleri tak
dirde idare heyetlerinin kararile bir lira 
dan on liraya kadar para cezası alınır. 
T elorar edenler hakkın da bu ceza iki kat 
olarak tayin edilir ve tahsili emval ka· 
nunu hükiimlerine gÖt'e tahul olunur. 

Bütün medeni hakların istimalinde ev• 
vel& aranan muntazam nüfus lı:aydmm 
yurlıtqlara temin edeceği kolaylık ve 
faydalM" göz önüne getirilerek verilen 
müsaacleclen herkesin iatifadesi tavsiye 
olunur. 

(Henüz nüfusa yazılmamı! muhacir ve 
mültecilerde kendilerini ayni surette ka
yıt ettirecekl ... dir). 

Türk dili 
Tetkik cemiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 
Filoloji kolbaşısı ve başkan vekili Ali 
Canip Bey, (Ordu mebusu); Etimoloji 
kolbaşısı ve başkan vekili Hasan Raşit 
Bey, (Muş mebusu); Gramer • Sentak· 
•İ kolbaşısı Yakup Kadri Bey (Manisa); 
Luga~ kolbaşısı Celal Sahir Bey (Zon
guldak); htiıah kolbaım Refet Bey 
(Urfa); Derleme kolbaşısı Naim Hazım 
Bey (Konya); Ne~riyat kolbaıısı izzet 
Ulvi Bey (Afyon). 

Hasta bulunan Celal Sahir Beye iyi
leşinciye kadar Ali Canip Bey, seyahat
te olan Y akup Kadri Beye de gelesiye 
değin Ahmet Cevat Bey vekillik edecek· 
tir. 

ISTANBUL, 1. A.A. -T. D. T. C. u
mumi katipliğinden : Oomanlıcadan 
TüT~çeye tarama dergisi hakkında dü
zeltme, katma ve seçme yolunda gelen 

Amerikadaki 
Büyük grev 

(Başı 1 inci sahifede), i 
tiliıfı süratle hal hususunda bır ~ 
açmalarına rağmen, artık ümit Y0 

di r 
r. ..,ıtlf, ili~ 
Uykusuzluktan gözleri J<G•., (I 

hald~ gazetecileri kabul eden "" ~~ 
man, demiştir k.i : , 

" - Patronlar hususi poliı i~ 1 
daki bt1ydutlan tutup ta ıazy~k',t I ~ . 
madıkları takdirde işçiler cebıt 
det göstermiyeceklerdir. 

Şimalde, sendika işçileri, soP~:,~ "'
dar müc~deleye karar vermitl•' iı\'.r ~ 
kat sendikalara dahil olmıyaP 
greve iştirak etmemeğe karar • /. 
dir. lı,, 

Elbise sanayiinde sendikala!y ' 
sup 6.000 İşçi bir tesanüt gre"1 

"" 

ğa h,,zırlanmaktadırlar. '• -.. 
VAŞiNGTON, 1. A.A. - y~ 

ve s1;1ni ~~k sanayi işçileri_ne! .1;;.e 
grevme ıştirak ebneleri bıJdıtl "ıJ 

Bugün iki milyon işçinin gre~ 
meleri muhtemeldir. J!"'. 
VAŞiNGTON, 1. A.A. _..,,~ <', 

2.1,30 da yapılması kararlaştır1 ,-ı'j 
tün Birleşik Amerika mcnsucaC g~· 
ni alakadar eden grevin ö11ÜJ1e 
için pek az ümit kalmıştır. , /ıı 

Greve iıtirak edecek i§çil~!'ııif· 
hakkmda tahminler çok deg•l1 b"I 
kat yüzbinlerce işçinin grevi ~· 
cekleri muhakkak gibidir. · 1 

it nezareti, temmuzda A j;1 
mensucat fabrikalarında çaht""~ı~ 
yısını 407,340 olarak tahmin e 

Nevyork Taymiı ga><ete•~ 1 
mensucat sanayii ile buua .,..!'" ı,) . I\~ 
işçileri greve iştirak ettikletı J'9' !ot 
bir milyon işçinin iısiz ka!AcJI ·r 
min etmektedir. y~- 1 "-~ 
VAŞiNGTON, 1. A.A. _... t<~1 

ri reisleri, pamuk mensucatı J
tirake karar vermişlerdir. 
1511,000 İşçiye şamildir. 

.... ı __ ;..;_r!!' 
DOK T O .R.,,~ı 

Rusçuklu Ha~~ 
.Galatasarayda Kanzuk ec:ı& 3 ~/ 
karşı•ında Sabne sokağın~_. , 

ralı apartmıanda 1 n $ 56)! 

--............ !!!!!!!!!"~----~-1 - ·---- ı~iJıl dl' 
cevapların sıraya konarak teıa ıf'..ıl' 
lanmak üzerederi. Bu h~su• 0 ~'/•/ 
serdedenlerin düşünceler~n~• ~Jııf"f 
yerinde görülenler. Dergın•~iJllİ~ 
- zeylinde - basılacak ve Jıl~(· b' 
leası ol~uğu da işaret .~.ıil•~ıl•'f~ 

Tetlnklcıc bir ayak on<• d•ıl•fl ~I 
Üzere nıul•aleası olan a~k350,,ı1ıt9 f 
mutaleblan nihayet eylul ı.eıi~e 
A"karada T. D. T. C: n'"~~•"''" 
m"..'leri ehemmiyetle rıca 0 
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Bir fen kurbanı daha! Münak sa temdidi 
Ilgaz Belediyesinden: ? • • ••••••• 

arıste Pastör Enstitüsünde çalışan genç bir 
1 Yüzbaşımız Ruama karşı çare ararken ken-

llgaz Kasabasının suyu İçin alınacağı ilan edilen font 
boru münakasası görülen lüzum üzerine 10 Eylül 934 pa
zartesi gününe tehir edildiği il8.n olunur. (5312) disi bu hastalığa yakalandı ve öldü 

101 1'.~ıs, 27 (Hususi) - Bakteri- -
•ld •ı.ı ılnıinin bugüne kadar geçirmit 
''lldlfU büyük ilerleme devresi esna· 
\ 11; "bu ıube üzerinde uğratanları 
,.,::rııez bir düıman t eklinde zaman 
llfılıan Dlefgul eden korkunç bir has-

. ~ardır: Ruam. 

1 Şlllıdiye kada r bu müthiı haatalı
.,J ı,:•nnıeğe uğraşanlardan bir çok • 

.ır '!>i;J rııa~leaef ilim uğruna kurban git· 
l t·l'. ttdır ve Ruamın e.siri olmuılar -

~ Paa~1te dör~ ~e?.edenberi Fransa.da 
•i1tde r .. ensııtusunde Ruamın pençe .. 

"it olen bir çok meslektaşlarının 
ltn. lllnını almak için uğraıan genç 

l
',Y h,1 't('•rımızdan bakteriyolog yüz • 

', d emal Cemil Bey de ayni akibe
~ t, •~Çar olarak 20 ağuıtoıta Pariı • 
il ~ at etmiıtir. 

':tııı •ınaı Cemil Bey, genç baytarla
J ·~~dandı. Enstitü Pastör'de bulun• 

ı •, .. IDÜddet zarfında hocalannm 
•ıı llıuesseaedeki bütün ilim adamla· 
D~ büyük teveccühlerini kazandı. 
1'ri Orasını muvaffakıyetle batardı. 
,, .. • honorable derecede Doktor Ve
t'er Ünvanıru aldı. 

l.ı,n llıa.t bir ıenedenberi mühlik ve kor· 
~ hır hastalığın ıztırabları içinde kıv 
t~ nk l<eınali, bu """ Türi< evladını bu· 

•yb t .• • l) .. L e r-~ış u ....... uyoruz. 
'tııd ""• 1929 senesinde göz yaılan ara· 
dip a. ve bütün fen adamlannı meyüse· 
~llı.e bu uğurda aramızdan giden 
l.,_d ~."e Hüdai merhumların kalpblerde 

i~ ~bor ~~ı derin yaralar kemalinkile be· 
(!il 

8 
llçleıımit bulunuyor. 

. ~ ':'ıııi u k~hramanlar menıup olduklan 
d~n Yetın fen tarihlerinde olduğu kadar 
ıl;ı Ya lllern.inde de daima hörmetle yade-

1" ~~~ele hakiki tehitlerdendirler. Bu üç 
'-d Yavrusunu tam kendilerinden isti-

' qı·' edileceği bir zamanda alıp götüren 
~~ruam mikrobi (Bacillus Mallei) 
'••ı.' tarihinden beri geçen yetmiş iki 
.. 1 ~· Yakın bir zamanda b:r çok l<İm· 
~ de pençesi altında mahvetmiştir. 

•er· u habis mikropla uğratan dünya Ü· 
li ~ndeki bütün laboratuvarların verdi· 
te •,_bizimkilerle beraber saydan on İki· 
~1".8~ felaketzedelerin ondan sakın· 
dı1tı •çın bütün ihtiyati tedbirleri al
?tııı~" halde yine bu zalime mağlup 
~' b~rı kendisinin korkunçluğuna aıi· 

8 
1~ delildir. 

~il~. ı~lerle uğraşan laboratuvar adam
''ııla ıli~er ki Ruam mikrobu kadar o
b;, "traşalanların yok denecek derece

"jt lııiı.'."'lQ.op yoktur. Her ne kadar diğer 
ıı,~lar veya bunlann ;frazlarından 
IJ\;; ten olmakla hayatlanru feda eden 

<· tıı- terripler varıa da bunlann adedi 
ı ~ Yapbğı harasat yanı!'da hiç me
~de kalır. 

Müttehit 

t~IS • EMNiYET - KART AL 

[(onıerve fabrikaları 
l'iiıit Anonim Şiriı:etinin: 

1, il,; lıiııedarlan Ticaret kanununun 362 

l~:ı.ı"'•ddesine tevfikan !I Tetrinievel 
Q"ıı lalı ıı:ünü ıaat 9 da F eriköyünde 
'in °~ti bahçesinde aıağıılaki ruzname
ı1 d"11Qakeresi için fevkali<le toplanma· 

'"et olunurlar. 

1 Müzakere ruznameıi : 
ıı. . ..._ Şirket sennayesi sülüı derecesi· 

iti '~dimnden Ticaret kanununun 325 

Ilı; ltı&ddeıi mucibince mezkür sülüs &er· 'ile iktUfa veya şirketin tasfiyesi 

t daki karar ittihazı. 
li, n ~ 20 hisse senedine sahip olan 

,'"darlar Ticaret kanununun 371 nci 
dd, . . ti . • 

"ııı .""" terli.kan hısse ıene ennı 

'ili "nıi toplanına gÜnünden bir hafta ev· 

ı1 ıı. kadar ıirketin merkezi olan Ay

'1;'-Ydaki fabrika veznesine tevdi el· 

<lir1 .... 
~ ' idare Mecliıi 

l 
~but ikinci icra memurluğundan: 

~t 'ı-ti Fani efendinin Beyo&-lu altıncı 
&:Q t!ı-litinden musaddak 11 tetrinievvel 

~ ve 8409 No. lu kira mukave

kıı ile mukaddema Beyoğlunda Ni

""-~'"•cla Kiğ-ıthane caddcs~de Kavak. 
>ı .tı"da ınukim madam EIYJre Cervab· 

ı.,.,~nde ki alacağı bulunan 111 
~~ !',() k11ru;un !üzümü tahıiline dair 

~ep Üzerine borçlunun ikamet 

qı._ .. tneçbuliyeti haıebile Milliyet ga 

~t llı.in 10 ağustos 934 tarih ve 3052 
•lı n" 

t Usbasının altıncı sahifesinin altın-
' ·~ı·· ~.... llniinde yazılı Iarun keenlenıye-

'dolunduiiu ôlin olunur. (2270) 

lıt"-b lı - 1 tllı ... , ul kumandan gı sa -
~rn.a komisyonu ilanları 
p latanbul Kumandanlığı kı-
ı 'tı h ih . . . 
~"ı:ı ayvanatı tiyacı ıçm 
~İl ah zarf uıuliyle 521,000 
l~t? kuru ot alınacaktır. lha
ll\i 1 ~0-9.934 tarih pazartesi 
!~~~~ saat 15 dedir. Taliplerin 
ııtl\ tıarn.eyi görmek üzere her 
~ ~İi "e Pazarlığa iştirak için 
~i}>le b ~e~inatı muvakkatala
liııd trlıkte ihale günü ve vak 
~11\-ı e Fındıklıda Fırka Satm
la.~1 a koınisyonuna müracaat-

· (67) (5029) 
5670 

Bakteriyolog yü:ıbaşı Kemal Cemil B. 

Bundan dolayı bugün araıtınna yapan 
dünya laboratuvarlarında bu habis mik
rop! uğraıalanlann yok denecek derece· 
de RZ olmasına rağmen, kendi sınırlan 
haricinde de kabiliyetlerini ecnebiler 
arasında pek iyi tebarüz ettiren Türk 
evlatlarından birisi o!an Kemal, kork· 
madan, yılınadan, beteı-iyeti hu habiıin 
zulmünden kurtarmak için bir kaç sene
denberi onu mağlup edebilecek vasıta· 
lan, çareleri araştırmakta iken oda ey. 

velki felaketzedeler arasına girdi. O
nun bu pek hazin biten tetebbüsü §ÜP· 
hesizdir ki kendisinin mensup olduğu 
yüksek ve asıl Türk neılinden tlevarüı 
kan dolayısiyledir. Kemal bugün ölme
miıtir, ve ölmiyecektir, onu yap.yan öJü .. 
ler arasına geçmiş görüyoruz. Nasıl ki 
Ahmet ve Hüdai ile bu oğurda ölen bir 
çok milletlerin yavrularını her gÜn 
hürmetle yedetmekte isek Kemali de 
onların arasında hatırlayacağız. 

Onun bu beklenmiyen ölümü bura· 
daki vatandaflarını ve mensup olduğu 
millet efradını ne kadar karalara bürü
dü}' se, Pas tör evinin ve bütün dünya .. 
nın yüksek ve temiz kalplı ilim adamla
rrnı da o derecede müteessir ebniı bu .. 
lunuyor. 

Kemalin yeıı-i.ne Türklük nam ve ıe
refi için başlayıp nihayette kendi cani
le ödediği bu iıte düşünmediği ve hiç 
şüphesiz milletin onu sayesine alacağı 
yavrusu ve ailesi efradının duyduğu bü
tün elemlerine, Kemalin meslek arka
da,ları ve vatandaşları da iştirak etmek· 
le o acıyı bülüşeceklerdir. 

Senelerden beri ana vatandan uzak 
memleketlerde onunla beraber aynı o
ğurda çalııan meslektaıı, ben de Ke
molin bu hazin ölümü karşısında hür
metle eğilmeği bir vazife bilirim. 

Pastör müessesesinde: 
M. SADETTiN -Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han. Tel 22740 4 --111 
1,rabzon yolu 

VAT AN vapuru 4 Eylül SAL l 
20 de Galat arıhtımından kal
kacak. Giditte Zonğuldak, lne-
1bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürmene, Ordu'ya uğrayacak
tır. (5329) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 3 Eylül PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rrh
trmından kalkacak mutat iske
lelere uğrayarak Cide'ye kadar 
gidip dönecektir. (5330) 

iz mir Sür' at 
ISKENDERIYE YOLU 
EGE vapuru 4 Eylül SALI 
11 de Galata rıhtrmmdan kal
kacak doğru İzmir, Pire, lsken
deriye'ye gidecek ve dönecek
tir. (5331) 

lm••ı _______ _ 

lı.tanbul 6 Jncı icra dairesinden : Bir 

borcun temini istifası zunrunda 

mahcuz ve paraya çevrilmesine karar ve· 

rilen 2900 lira kıymetinde gayri müba

dil bonoıu ilk artırmaya çıkanlmıı isede 

muhammen kıymetini bulmadığından 

4-9-934 saat 10 dan 11 re kadar 4 üncü 

"akıf h~nmda para borsasında ikinci ar-

tınnası icra kıhnacağından taliplerin 

mahalli mezkurde hazır bulunacak me· 

muruna müracaatları ilin olunur. 

(2279) 

20.000 Kilo Sadeyağı 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı Satınal

ma Hey'eti Reisliğinden: 
Deniz Efradı ihtiy!'cı için kapalı zarf usulile münakasa

ya vazedilmiş ve 22 Eylül 934 cumartesi saat (14) de iha
lesi İcra kılınacağından taliplerin şartnamelerini almak üze
re Ankara'da Deniz Levazım Müdürlüğüne lstanbul'da Ka
sımpaşada Deniz Levazım Sa tmalma Komisyonuna, lzmitte 
Uıısübahri Satmalma Komisyonuna müracaatları. (5295) 

• 
Galata ithalat Gümrüğü 

~ üdürlüğün«Jen: 
Adet 
8000 Granit parke taşı 

Bu taşların 26-8-934 tarihinde icra kılınan açık arttır
masında beherine verilen l Kuruş beş para haddi layik görül
mediğinden daha fazlasına İsteklilerin 11-9-934 salı gunu 
saat 7 ye kadar satış komisyo :ıuna müracaatları. (5180) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 
Galata: Bereketzade mahalle si zürefa soka· 1000 Peşin 
ğmda 8 oda, taraça ve müş tt"milatı saireyi ha-
vi 7 ve 5 No. lu hane ile dük kanın yarı hissesi 

Y enikapı : Katip Kason mahallesi yalı soka
ğında eski 5 ve yeni 7 No. lu hane. 

1100 .. 
Kadıköy : Osman ağa mahalle si Vişne sokağın- 1200 ,, 

da 5 oda ve sair müştemilatı bulunan eski 122 
yeni 14 No. lu hane. 

Beyoğlu : Pangaltı mahallesinin Kaya sokağın-1250 ,, 
da dört oda ve sair müştemi :atlı eski 33 ve yeni 
27 No. lu evin yarı hissesi. 

F eriköy : Birinci kısım mahal lesi Poyraz soka- 3000 ,, 
ğında 25 ve kaya sokağında 63 No. lu iki dük
ka nı müştemil 23 No. lu kil. gir apartmanın 
3-24 hissesi. 

• 

Yukarıdaki mahallerin hiz larındaki kıymetler üzerinden 
16 Eylül 1934 pazar günü sa at on dörtte açık arttırma sure
tiyle satılacağı ilan olunur. (M.) (4976) 

Tayyare cemiyeti Laleli 
Apartımanlar idaresinden: 

Tayyare Cemiyeti Laleli Apartmanlermda üç, dört, beş 
odalı daireler, her keseye elver işli bir surette kiraya verilecek
tir. isteyenlerin apartmanlar ideıresine müracaat eylemeleri. 

(5209) 5722 

Eyüpsultan ıulh icrasından : 
Eyüpl'e Camii Kebir mahallesinde Bo

yacı Çeşme ıokağında eski 8 yeni 8 No. 
lı ve ber mucibi karan mahkeme lstan• 
bul tl\pu heyeti fenniy •since tanzim o

lunup dosya meyanında bulunan ifraz 
haritasında münderiç hudut ile tefrik 
kıhnan ve 2 numarasile irae olunan ma 
bahçe iki kattan ibaret alt katta taşılık 
ve denae nazır kapıdan içeriye girildik
te karşıhklı iki oda bir abdesthane bir 
mutbak ve b!r kiler camekanla tefrik c
dilmit olan mahallin sokağa nazır bulu· 
nan diğer bir cümle kapısı arasında taş .. 
lık ve merdiven ve yukanya çJulır. Yi
ne bir sofa ve sofa üzerinde kütüphane... 
ye mahsus kapu mahallile bir abdesta
hane karıılıklı iki oda ile denize nazır 

iki oda ve yine Üsf katta karıılıklı iki 
odanın içinin girilir denize nazır aynca 
yine bir oda ve üst katta kartılıklı bulu
nan oda içinden geçilip denize nazır olan 
odt nın altında kömürlük ve denize nazır 

ve rıhtımı havi ve demir parmaklıklı ve 
ortalanndan çimentodan yapılıruı havu
zu ve meyve ağaçlarile bahçe ve bu bina· 
nın avlısında teıkil eden ara yerde bir 
balıçe ve bu bahçenin içinde bir mutbak 

ve iki Ufak odası karıılrklı ve bir araba
lık ve bir ahır ve bir kayıkhaneyi muh
tel'i bulunan mahal ile üst kat abdestha

ne ara~ında gusulbane vazifesini gören 
iki musluğu havi bir ıobadan ibaret bu
lunmuı olduğu ve yağlı boya ile boyan. 

mı§ bir bap sahilhanenin 1117 metro 

miirabbamdan ibaret mesahayı umurni

yesinin beher metro mürabbar iki bu

çuk liradan (2875) lira ve mevcut ha

nenin kaimen kıymeti (2000) lira ve 

mü~tem•latının kaimen kıymetô (500) 

lira ki ceman (5375) lira kıymeti mu

hamıninesi olup mahalli mezkur ihale 
oluran müıterisinin imtinama binaen j .. 

Büyük bir miiessese tarafından 

Elektrikçi namzetleri 
alınacağından sanayi mel<tebinden me
zun veya o derecede tahsil ırönnüı ve 

namzetlik çağında bulunan taliplerin ter
cümei hallerini ve ellerinde bulunan şa
hadetname ve ve.aikm suretlerini (E.M.) 

rumuzile lstanbul 176 posta kutusu ad-
resine göndermeleri. (2274) 

hale feıh olunarak icra ve ifliı kanu· 

nunun 133 ci maddeıine tevfikan bala· 

da muharrer mezkür sahilhane Eyüp. 

sultan sulh icrasından onbeı gün müd

detle 17-9-934 tarihine müsadif pazar

tesi günü ıaat on dörtten on albya kadar 

açık artırma suretile satılacaktD". Ve en 
çok arınana ihale edilecektir. 

Satış ıartınamesi 1-9-934 tarihinde 

divanhaneye talik olunacaktır. Arttırma• 

ya İftirak için yüzde yedi buçuk teminat 

akçesi alınır. Müterakim vergi tanzifat 

vakıf icaresi sahiplerine ve dellaliyeıi 

müşteriye aittir. 

Hakları tapu ıicilile sabit olmadıkça j. 

potekli alacaklarla diğer alikadaranın ir

tlfak hM<kı ıahiplerinin ;ıan tarihinden iti 
haren on bet gÜn içinde evrakı müıbi-

telerile bildirmeleri lizundır. Akıi halin
de haklorı tapu sicillerile sabit olıru

yanlar satıı bedelinin paylaımasından 

hariç kalırlRr. 

Alakadarnın icra ve iflaı kanununun 

123 ci maddesine tevfikan hareket et

meleri ve dl\ha ziyade malumat almak 

isleyenlerin memuriyetimizde 934-433 

No. lı dosyasına müracaat etıneleri ilan 
olunur. (2269) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 
1303 

Semti: Mahallesi: Sokağı: Cinıi: Hl11eıl: EmlAk Takarrllr eden 
bedel müzayede1I 

8310 T. L. 

ıu: 

Galata Arap camii Kalafatyerl Kagir mağaza 
OıtU üç kat dört 
oda vesaire bir 

Tamamı 
No. su 

91 

bıp hana 
Yvkarda mevkii Yeaevaafı yazılı rayrimenkulOn icra edilen 

liralık pey baddi"aylk görülmediğinden mDddeti müı:ayede bir 
günü ııaat on dörtte ihaleıi takarrür etmiıtir, 

arttırma netice1lnda elde edilen 8310 
hafta uzatılmıı ve 6/9/934 Per~embe 

Tal:p olanları• yüıde yedi buçuk pay akçelerlle beraber aatıı komisyonuna mliracaatları lazımdır. 
Şartname Bankamız kapısıııa asılmıştır. Sene! hali ye Yer~lalle belediye raaimleri müşteriye aittır. (5222) 

7 
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Darıcada bulunan kıtaat ih-1 23-9-934 cumartesi günü saat 
tiyacı İçin 275,000 kilo U n, 1 onda kapalı zarf usulile satın 
375,000 kilo Odun 3-9-934 pa alınacaktır. Taliplerin şartna· 
zartesi günü saat 14 ve 16 da meyi görmek üzere her gün 
ve 60,900 kilo Sığır eti. ve münakasaya iştirak için d~ 
5-9-934 de ayrı ayrı pazarlıkla Balıkesir İçin 940 ve Susuur
satın alınacaktır. Taliplerin luk için de 565 lira muvakkat 
şartnamesini görmek için her leminat akçelerile birlikte yu 
~ün ve pazarlığa girişecekle- karda yazılı günde muayyen 
ı in belli saatte Darıcada Sa- saatten evvel Balıkcsirde K. 
tınalrna Komisyonuna müra- O. Satmalrr:a Komisyonuna 
caatları. (166) (5323) müracaatları. (155) (5250) 

"' "" . 
Tekirdağ kıtaatı için 12,000 

kilo Koyun eti münaka
sasında verilen fiat pa
halı görüidüğiinden müna
kasası 9 - 9 - 934 pazt.r 
günü saat 15 de yapılmak üze
re talik edilmiştir. Taliplerin 
şartnar.tcsinı görmek için her 
gün T ekirdağında Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(165) (5326) 

ıı.: * • 
Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı i

çin açık münakasa usulile mü
nakasaya konulan 9,000 kilo 
Gaz Yağının ihale günü talip
lerin verdikleri fiatlar Kuman 
danhkça pahalı görüldüğün
den ihale günü bir hafta müd 
detle 8 Eylül cumartesi günü 
saat 15 şe talik edildiğinden 
taliplerin T ekirdağında Sa
tmalma Komisyonuna müra-
caatları. (162) (5328) . " . 
Tekirdağ hastanesinde mev 

cut Etü 23-9-934 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa i
le tamir ettirilecektir. Talip
lerin tamir edilecek aksamı 
görmek isteyenler her gün ve 
münakasaya iştirak edec,•k
lerin belli gün ve saatte T e
kirdağmda Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (161) 
(5324) .... 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 
(448) aciet. oksijen koklatma 
(60) adet oksijen doldurma ci
hazları ile teferruatı ve (538) 
adet oksi_;(.n bombalar kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 25-9-934 sah gunu 
saat 14 de icra edilecektir. Ta
lipler evsaf şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup 
larile birlikte Ankara M. M. 
V. Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (165) (5325) . .. . 

Manisadaki kıtaat hayvana 
tının senelik ihtiyacı olan 
251,800 kilo kuru Ot kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. Münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 16 da ic
ra edilecektir. Şartnamesini 
!!"Örmek isteyenlerin cumarte
si ve çarşamba günleri zeval
den sonra münakasaya İştirak 
edeceklerin yevmi mezkurda 
ve muayyen saatte Manisada
ki Askeri Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (164) 
(5327) 

* * • 
Tekirdağ Kıt'a ve müesse· 

satı için 50 büyük, 80 küçük 
dökıne soba 20 Eylül 934 per
şembe günü saat 15 de pazar
lıkla alınacaktır: Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Tekirdağ Fırka 
Satmalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (156) (5249) . "' . 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı 
için münakasaya konulan 990 
bin kilo arpaya teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden bir 
ay zarfında pazarlıkla ve 
4-9-934 salı günü saat 14 de 
intaç edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
Konyada Satmalma Komisyo 
nuna müracaatları. (157) 

(5246) 5696 
• • • 

Balıkesir Garnizonu kıtaa
tı için 250 ton ve Susuurluk 
kıtaatı için 150 ton yulaf 

• • • 
Adapazarı kıtaatı için 7200 

kilo Sade yağma 27 -8-934 ta
rihindeki münakasasına veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
tekrar münakasası 4-9-934 dı 
yapılacağından taliplerin A
dapazarında Satmalma Komi• 
yonuna müracaatları. (158) 

(5248) 5697 .. .... 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı -

için 46.000 kilo Bulgur 5 
Eylül 934 çarşamba günü 
saat 16 da kapalı zarfla alma· 
caktır. Sartname ve nümune· 
sini gör~ek isteyenlerin her 
gün ve taliplerin mezkılr gün
de belli saatten evvel teklif 
mektuplarile Çorluda K. O. 
SA. AL. Komisyonuna müra-
caatları. (76) ( 4654) 

5633 
* * * 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin için 31 ,000 kilo Koyun E 
ti 5 Eylül 934 çarşamba gü
nü saat on beş buçukta kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname! 
ni görmek isteyenleri nher güı 
ve taliplerin mezkür günde 
belli saatten evvel teklif mel 
tuplarile Çorluda K. O. SA. 
AL. Komisyonuna müracaat-
ları. (77) (4655) 

5634 .. ~ 

Vize icin 11027 kilo Pınar 
Hiııar içi~ 9222 kilo Gaz Ya
ğı 2-9-934 pazar günü saat 
15 de ayrı ayrı a!eni münaka
sa )Je satm alınacaktır. Ta1ip 
lerin evsaf ve şeraitini öğren· 
mek Üzere her gün ve müna
kasasma gİrişecek!erin Vizede 
Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (87) (4731) 

5633 
• • • 

Jzmir Müstahkem Mevki 
kıtaahnın 21,750 kilo Sade 
Yağı ihtiyacı kapa'ı zarf usu· 
lile münakasaya konulmuş 
tur. ihalesi 5 Eylül 934 ça r
şamba günü saat 16 da lzm · r 
Müstahkem Mevki Satına!ma 
Komisyonunda yapılacakt ır. 
Taliplerin şartnamesini gör

mek için her gün ve münaka· 
saya gireceklerin bel'i saatten 
evvel teklif mektup1armı Mez 
kur Komisyon Reisliğine ••er· 
meleri. (83) (47?~ 

5639 .. .. . 
Tekirdağ kıtaatı için 600 

ton Odun 5 Eylül 934 car
şamba günü saat 15 de kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmelı 
için her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Tekir· 
dağıııda Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. (86) (4735) 

5640 
• * .. 

Vize Kıt'atı için 45291 kilo 
kuru ot,. 44341 kilo saman, 
96156 kılo arpa 10 - 9. 934 
Pazartesi günü saat 15 de ale
ni münakasa ile satın alınacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek İçin her gün münaka
sasma İştirak edeceklerin Vi -
zede Satmalma komisyonuna 
müracaatları. ( 4917) 

5656 
• • • 

Vizedeki kıt'at ihtiyacı için 
5096 kilo ve Pmarhisardak 
kıt'at ihtiyacı için 4091 kilo 
sabun aleni münakasaya kon -
muştur. Taliplerin evsaf şera
iti öğrenmek için her gün ve 
ihaleye İştirak için de 8 Eylül 
934 Cumartesi günü saat 15 
de Vizede Piyade Askeri Satı 
nalına komisyonuna mürac;o 
atları. (4919) 

s 
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rosu dolmuştur. Muracaat edılme. 1 - ilk, Orta ve Lıse kııımlarına kız Ye erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 

• 
i VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST .ı\NBUL ACENT ALICl 

Liman Han, Telefon: 22925. • 2 - Kayıt için herifin 111t ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
m eSle [5302} . 3 - Yeni talı benin kaydına devam edilmekte olduğundan, eski talebeni• yerlerini muhafaza için 

bır an evvel kayı tlarını yenilemeleri li:ınmdır , 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -
Mektep Eyhilün 17 inci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi §ubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüsnü· 
hale pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler Ücretinde mühim 
tenzilat yapılmııtır ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağus
tostan itibaren Cuma ve Sa1ı günleri. Fazla maliimat için her zaman mek
tupla müracaat edilebilir. Telefon: 60471. (697) 

5618 

SENJORJ KOLEJi , 
1 Galata da Osmanlı Bankası karşısında Çınar sokak No 2 Kayıt muamelesine ı Eylül -

de ve derslere 15 Evlülde baş!aııac•ktır. (2116) 5623 ı 

Giresonda Piyade Aakeri Satın. 
alma Komisyonu Reisliğindenı 

1 - Gireson Garnizonunda bulunan ve bulundurula
cak olan kıtaat ve müessese için bir senelik ihtiyacı olan 
310,000 kilo Ekmeklik Un kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 22-9-934 cumartesi gÜnÜ saat 14 de Kuman 
danlık Dairesindeki Satınalma Komisyonunda icra edile
cektir. 

3 - Talipler şeraiti öğrenmek ve arzu ederlerse şartna
menin sureti musaddakasını almak üzere her gün Komisyon 
Reisliğine müracaat edebilirleı·. 

4 - Bedeli muhammenin muvakkat teminatı 2383 li
radır. 

5 - Münakasaya İştirak edecek zevat teklifnamesini 
bir zarf İçerisine koyup mühürledikten ve ismini üzerine 
yazdıktan sonra hu zarfı, teminatı muvakkateye ait makbuz 
ilmühaberi veya banka kefaletnamesile beraber ikinci mü
hürlü bir zarf içine koyup üzerine teklifnamenin hangi işe 
ait olduğunu yazarak ikinci rnatJdede yazılı tarih ve saat'n 
bitiminden evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
ve taliplerin ihale saatinde komisyonda bulunmaları ilan o-
lunur. (5040) 5671 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmı nın kayıt ve kabul işi 3-Eylül 
934 de haşlayarak 24 Eylül 1 934 akşamına kadar sürecek
tir. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe giinleri 
saat ondan on altıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek ist eyenler kayıt ve kabul şartları
nı tafsilatile öğrenmek üzere her gÜn mektep idaresine mü
racaat edebilirler . 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları İçin müracaat 
edenlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
tecaVÜz ettiği takdirde .içlerin den müracaat tarihi sırasile iyi 
ve pek İyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsil
lerine fasıla vermemiş buluna nlar tefrik ve tercihan kabul o
lunur. 

5 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına liselerden iyi 
ve pek İyi derecede mezun ola nlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızca
dır. Almanca ve lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yük
sek iktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Lisesine alınacak 
talebenin en az lise ve orta me kteplerde tedris olunan derece -
de Fransızca bilmeleri meşrut tur. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesika1ann mü • 
dürlüğe hitaben yazılacak isti daya bağlanması icap eder: 

1-Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı 2 -
Sağlık ve aşı raporları, 3 - H ükumetçe müsaddak iyi ~esika
s~, 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 -Uç fotograf, 6- Mektep idare· 
sınden alınarak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki ta· 
marn olarak tevdi. Etmiyenlerin kaydı icra edilmez. 

8 - Mektebin her üç kıs mı nehari ve muhtelit olup ted-
risat öğleye kadardır. ,(5242), 5729 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 
mekteplerle mülhak pansiyonların Yoğurt, Nohut irmik 
S h 

. ' , 
~e rıye, Kuru Fasulya, Mercimek, Bezelya, Kuru meyva 
Gravyer peyniri, Şeker 1 Zeytin , tanesi, Hayvan yemleri, Ye-: 
mek ve Ekmet artıkları ve Çamlıca Kız Orta mektebinin 
Sebze Patates ve ekmeği ve E renköy lisesinin Sebze, ekmek 
ve odu~u ~e.Kandilli lisesinin ekmek ve Patatesi ve Haydar· 
pa~a lısesının odun, Manğal kömüru, Kok ve maden kömür
lerıyle Kabataş lisesine ait ekrrıeği. Bunlardan Sebze Pa
tates, Ekmek, Yoğurt, Zeytin tanesi, Gravyer peyniri' kuru 
me!va, Şeker, odun, Mangal kömürü, Kok ve Maden kÖmür• 
lerı 12 • 9. • 934 ve Nohut, irmik, Şehriye, Kuru Fasul· 

ya, Mercımek, Beze~ye, Ha yvan yemleri, Ekmek ve yemek 
artıkları 19-9-934 tarıhlerine müs1.1.dif çarşamba günleri 
saat 16 da ihale edilmek üzere lrapalr zarf usuliyle mevkii 
münakasa ve müzayedeye ko nulmust.ur. 

Şartnamesini görmek ist eyenle;in İstanbul Erkek lise· 
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecek
lerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte Komis· 
yonun1uza müracaatları. ( 4 877) 5713 

4 - isteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname g&nderilir. 
Adrea: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 (2007) 5314 

• ,(_,_ • ~. lr ~ ., ', • , ,. ,_, • ' ~' l • l 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Karyesi Mevkii cinıi Harita Metre Beher metre llecmuu Muhammeıa 

kıymeti 

L. K. 
59 64 
59 64 
51 96 
51 96 
51 96 

No. M. murabbaı 

Bostaıacı KOçükyalı kılağuz çayın .. 
" .. .. 

Kartal 

Sıra 
No.ıu 

1258 

" 
" .. 
" 

Mlşıli ayazma 

Semti Mahal111i 

Büyükada Yalı 
Tarabya Tarabya 

Arsa 

" .. .. .. 
Tarla 

32 497 
33 497 
21 433 
22 433 
23 433 
00 1897 , •• 

yiaıı T " ) 

hiıs~sı ta• 

Sokağı 

Valsami 
Tarabya Cad. 

L K. 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 

564 
1260 
1261 
1262 
1264 

Edirnekapı Atik Mustafapa1a Sel eski Çınarlı çeşme 

1079 
1096 
1111 
1119 

1121 
1130 
1135 
1136 
1137 
1138 

155 
186 

Tarabya 
Heybeliada 
Büyükada 

Heybeli ada 
Beyoğlu 

Tarabya 
Beyoğlu 

Sumetya 
Ortaköy 
Cibanııir 
Boğaııçi 

Burgazaduı 

Burgazadaıı 

Kaza11 
Kartal 

Tarabya 
Heybeliada 
Maden 

Dat 
Yeıaifebit 
Tarabya 
Tozkoparan 

Çırağıbaaan 
Ortakily 
Cihangir 
Anadoluqisar 
Burgazada11 
Burgazada11 

Karyeıi 

Dolayoba 

Soğukıu yolu 
Mektep 
Ayanikola 

Değirmen 

KiliH 
Ziso 
Kabriıtan .,Aımalımesçit,, 

iki yüzlü çeşme 
ZOnbül çıkmaıı 
Uzun yol 
Çarıı 
Mezarlık 
Manastır 

Mevkii 
Tayşantepe 

Ciıaıi Hlaaesi Emlak Hl11ey• g&re 11111 

Araa 
No. ıı bamıııen kıyıııat 

Tamamı 6 400 T. L 
Ahıap iki dlikkln 7244/15840 114-116 1384 " KAgir hane 1/4 10 625 " Bağ Tamamı 31 eski 500 " Alııap ba•e ve 1851 metre arsa " 5 2SOO •• 
Birinci kat kargir diğer katlar 415 48 24000 il 

ahıap kötk bahçe ve mOıtemilAtı 
Ana Tamaııu 8 400 ,, 

.. 2/3 3-5 160 ,, 

.. Tamamı 7 54 ,, 
Klgir hane ve dükk&n 1/6 [19·21 yeni]2500 " 

[26-28 eakiJ 
Buglln arsa 112 3 102 " Ahşap hane 1/2 3 500 " 

" 1/3 S9 311 " 
" Tamamı 8 400 " 
" .. 16 2000 " 
" " 39 tapu 665 " Miktarı 

Tarla 10371 metre 300 
··~ 

152 ,, Pendik Sapaubağları Arı• 313 100 11 

153 ,. Maltepcı Kuru çeıme Tarla arsa halinde 382,50 .. 200 ,, 
Yapılan ilk arttırmada talip bulunmıyan evsafı yukarıda yaıılı ga1rlmenkuller on gOn m6ddıUe yllzde yedi buçuk pey akçelerile 

ihale bedılleri nakdın vıya gayrimllbadil bonoıile ödenmek üzere ıatııa çıkarılmııtır. İhaleleri 12/9/934 tarihine mll1adif Çarıımba 
gOnll saat on heıtedlr. Şartname BankamıııD kapısına asılmıştır. Senei haliye varııisile belediye reılmlerl mllşterlye aittir. Milzayedıye 
iıtirak edeceklerin meıkür ıııade ıatıı komlsyoııuna müracaatları lazımdır. (5224) 

1 EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 1 
1 - Beyoğlu, Kaınerhatun, Galata Saray karşısında köşe 

başında 4 No. lu Otel. 
2 - Kadıköy, Zühtü Paşa, Tahta köprü 14 No. lu hane. 
3- ,, ,, t1 · " " 6 t1 oda 
4 - Kadirça, Bostanı ali, camii ittisalinde 29 No. lı oda 
5 - ,, ,, ,, ,, ~· 31 ,, dükkan 
6 - Beyoğlu, Hüseyin Ağa, Zambak sokak 6 No. lı dükkan 
7 - Galata, Yeni cami, bedes tan altında 8 No. lı dükkan 
8- Kabataş, Omer Avni, cami karşısında 221ve223 No. 

lı iki dükkan . 
9 - Usküdar, Selman ağa, cami Sokak 4-1 No. lı dükkan 

1 O -- Boğaziçinde kuru çeşme de 119 No. lı Arsa 
Yukarda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
12-9-934 çarşamba günü saat on beşe kadar Evkaf Müdür· 
lüıJünde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (5297) 

Evkafı mülhakadan Karamürsele tabi Altunizade vakıE 
çiftliğin icar müddetinin 1Teşrinisani1934 tarihinde hitam 
bularak ekin zamanının hulı11 etırıiş bulunmasına binaen 
mezkur çiftliğin 1 Teşrinisani 934 tarihinden 1 Teşrinisa· 
ni 935 tarihine kadar bir senelik icarı (1500) lira muham· 
men bedelle müzayedeye çıkarılmıştır· 

Yevmi ihr.le 6 Eylül 934 perşembe gÜnÜ saat 16 da Ka· 
ramürsel Karnakamlık makamında icra olunacaktır. Talip 
olanların her f ün Kaymakamlık makamına müracaat ederek 
müzayede şe ·aitini öğrenmeleri ve yevmi ihalenin saat 16 
da bedeli muhammenin yüzde 15 şi teminat parasile birlikte 
Kaymakamlık makamında ha7ır bulunmaları ilan olunur. 

(5133) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundanı 

-- 30 bin kilo Sade yağının 22-9-934 cumartesi kapalı Z'arf 
usuliyle ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde mu
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak 
Selimiyede Fırka satmalama komisyonuna müracaatları la
zımdır. Arzu edenler Sade yağına ait şartnameyi daha evvel 
komisyonda görebilirler. ( 519 9) 

( DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Münakasası feshedilan 183 kalem ecnebi eczayi tıbbi· 

ye 6-9-934 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa Mağaza
sında pazarlıkla mubayaa edilecektir. Fazla tafsilat için Hay. 
darpaşa mağazasına müracaat edilmesi. (5314) 

_. 

Nafıa Vekaletinden: 
~ Bursanın Gölbaşı mevkiinde yapılmakta olan T oprali 
bende ait dip savağın muhammen bedeli 14840 lira olan Va·• 
na, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Münakasa 17 -9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir· 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üze• 
re malzemenin Cins ve nev'ine göre toptan fiat teklif edeeef( 
lerdir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) ilralık muvakkat temiıı&l 
ve Ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evvel oıii• 
naka&a komisyonu riyasetine tevdi ebneleri icap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak /\il" 
karada Nafıya Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler• 

(5149) r 1. · ." 57ly 

Muallim aranıyor 
ıTürk Maarif Cemiyetinin Bnrsa'daki Lisesinin ~rtıı 

mel~tep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi mualliı:ır 
ler aranmaktadır. (Riyaziye) (Fen bilgisi ,Tabüye, Bi.Y?" 
loji), (Fizik, Kimya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgısJı. 
içtimaiyat, Felsefe), (bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi der

11 

leı·inde İngilizce bilenler tercih edilecektir.) 
Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kide~ ~= 

ehliyetlerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin ves~ • 
rile beraber Ankara' da Türk Maarif Cemiyeti Umumi er 
kezine müracaatları. (4717) 57~ 

Adana Belediye Riyasetindeııs tı 
- 1 - Adanada yaptırılac ak Gazi heykeli kaide in§ll

3 
r• 

'(14000) on dört bin lira muhammen bedel üzerinden paZll 
bkla talibine ihale olunacaktı r. . 11e 

2 - Bu işe ait proje resimleri ile mukavelename suretİJ3ş 
şartnameler Adana Belediyesi, Ankara ve lstanbul Nafıa 
Mühendisliklerinden beş lira mukabilinde alınabilir .• 1 tııJJ 

3 - Bu inşaatı yapmak isteyenlerin nümunesi veçhi d tiJJ 
zim edecekleri teklif mektupla rmı, teklif edecekleri. be ;il,. 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatı ıle yu JJıı• 
da yazılı Nafıa Baş mühendisliklerinden bu İş için alaca. Jlll" 
rı fenni ehliyet vesikası ile birlikte 10 Eylül 934 akşa 
na kadar Adana Belediyesine göndermeleri ilan olunur. 

'(5309) ,,,.,, 

Nepiyah iJare eden: MVMTAZ FAiK 
. - ~ ~'~-


