
Yarın sabahtan itibaren bütün 
resmi mekteplerde derslere 
başlanıyor . Bilhassa ilk sı
nıflar bu ıene kalabalık 

lngiltcrede iki tren çarpışmış 
ve vagonlar birbirinin içine 
geçmiştir. 11 kişi ölmüş bir 
çok kimse yaralanmıştır 
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FIATI 5 KURUŞTUR. 

Avusturya, İtalya 
Ve Yugoslavya 

Avusturya Avrupa devletleri ara• 
tındaki münasebetlerin mihverini le§· 
kil ediyor. Almanyadan başka her dev• 
!et Avusturyanın istiklalini muhafazaya 
taraftardır. Fakat bu istiklalin nasıl 
111u1ıafaza edileceği etrafındaki fikir İh· 
tilafı yalnız Avusturyıuıın istiklalini 
değil, "Sulhu bile tehlikeye koyan bir me· 
•ele halini aldı. 

Geçen şubatta Almanya Avustur~a· 
run iatildi.line karşı propaganda ve iık· 
tisadi tuylk ile taamaza &'eçtiği ~
lll'!_n, ID&"iltere, Fran•~ . v_e İtalya, 
«muaiıcdelerin çerçeven ıçmde Avus• 
turya iatikli.Jinin muhafazasına» çalı • 
tac:akların.ı neırettilderi müıterek biT 
tebliğ ile ilin etmiılerdi. Avusturya 
istildalinin ınuhafazaıile yakından ali.· 
kadar olan Küçük itilaf devletleri Ve 
bilhassa Yugoslavya bu meseleye ka
n§lınlmadığından dolayı muğber oldu. 

Yugoalavyanm endişesi, Avu-.turya 
iatildalini muhafaza bahaneıile ltalya. 
nın Orta Avrupayı hegemonyası altına 
ıılmaaıdır. Filhakika bundan ıonra 1-
talya tarahndan takip edilen ıiyaset 
Yugoslavyanın bu endiıelerini takviye
Ye yardım etti. Avusturya Baıvekili, 
ın..ıcik gibi Roma ile Viyana ara11nda 
gidip geldi. Dollfu11'uİı katlile neti~e
lenen suikalt üzerine lıalya Brenner 
geçidine asker sevketti. Dollfııas'tan 
sonra gelen Baıvekil de selefinin yo
lullıla yürüdü. Bütün zevahir Avuı~ 
luryanın İtalya himayesine girmek Ü· 
ıere bulunduğuna deli.Jet ediyordu. 
lıinnetice Orta Avrupada ltalya nüiu. 
zunun takviyesi demek olan bu vazi
Yet Yugoslavyayı korkuttu ve Yugos
lav siyasetinde Almanyaya doğru bir 
temayül bile hi11edilmeğe b&§ladı. 

Bu ıartlar altında Avusturyanın is
tikli.li meselesi, bu Orta Avrupa cum
huriyetinin varlığını muhafaza çerçe-
1'esinin hu<lutlarını aıarak, Orta Avru
l>ada bir nüfuz ·mücadelesi şeklini al. 
dı. FraD'Sa da Avusturyanın istiklalile 
hkından ali.kadardır; fakat Yugoslav. 
Yayı da kaçırmak iıine elvermez. Bu
nun için Franıız Hariciye nazırı 
llarthou Avusturya istiklalinin muha
fazasına Küçük itilafı da teırik edecek 
lıir proje ileri sürdü. Bu projeye göre, 
/\vu•turyaya hudut komşusu olan Mil
letler Cemintine dahil. bütün devlet
ler, bu cumhuriyetin dahili işlerine 
tnüdahale etmemeği taahhüt edecek· 
!erdir. Yabancı bir devlet müdahale e• 
decek oluroa, mesele Milletler Cemiye
tine intikal ettirilecek ve misakın hü
lıümleri dairesinde halledilecektir. Mil-
letler Cemiyetinin müdahalesini iıtil
~ edecek her nevi hal tekli ltalya 
tarafından kabul edilmediğinden bu 
tekliften de bir netice çıkmadı. Eoaoen 
Avusturyarun bir lromıusu olması do
layısile Macarillanı da işe karqtıran 
bu formülün ne dereceye kadar tatbik 
tdilebileceği ele ayn bir meıele im. A. 
~ıtnrya iıtikli.Iini, lııailtere, Fransa 
le lıalyanm müıterek himayeleri altı
lla almak için yapılan bir teklifi de 
lıı&'ilterenin Avrupa lota11nda Lokarno 
ltıuahedelerinden daha ileri gitmeğe ha
li>" olmadığını bildirmeoile suya dütün
te, bu defa tekrar ıubat formüliine ge• 
ti dönüldü. Bu formül de evvelce izah 
edildiii gil>i, iiç büyük devletin, lııail· 
itte, Fransa ve ltalyanın, «mevcut 
lııuabedelerin çerçevesi içinde Avustnr. 
hl iıtikli.Jini muhafazaya» taraftar ol· 
dı.ı.ıannı ilandan ibarettir. 

Görülüyor ki Avusturya istikli.linin 
lııuiıafazası bahıinde bu defa Cenevre
de ileriye doğru bir adım ablamamıı, 
llıbat formülünün tekrarile iktifa •· 
di.tmittir • 

Bu tartlar altında Avustnrya istik
~nin muhafazaaı meaeleai gene muaJ. 
""ta kalmış oluyor. İngiltere kefalet 
lııeıelesine yanatmryor. ltalya büyüle 

>~ devletlerden baıkaıını karıştırmak iite
'-ıiyor. Y ugoalavya, kefalet meselesin
~ ltalyaya fazla rol verecek hal tar• 
4ııı kabul etmiyor. Üç büyük devlet 
~ Avustnryarun iıtildaline ait muahe-
••ler mer'i ve muteberdir demekle ik· 
~a etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
, ı:ı, meıeleyi halletmek değil, pamuk 
IS>liğine bağlamaktır. 
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1 F.ilhakika Avu&turya iıtikli.li mese
"•i artık Avusturya İltikli.Ji meıelesi 
llınaktan çıkmış, Orta A vrupada bir 
talya • Yugoslavya ihtili.fı meselesi 
lııahiyetini almııtır. Bu iki devlet ara• 
~daki münaıebetler Dollfuu'un katli 
~diseıindenberi çok: hi.d bir safhaya 
tİıııı.it bulunuyor. Bilhassa ltalyadaki 
~lceri manevralar miinaaebetile bazı 
> Ugoelav gazeteleri tarahndan yazılan 
~~ar ltalyada ıiddetli mukabeleye 
~amıı ve so~ haftalar içinde iki mem• 
!\ et gazetelerı arasında bir münaka· 
ı/• ç!ğı.r ~~~ıtır. J:_linaenaleylı Avuı· 
ı_t"l'a ıstıklalinın ballı meselesi, her ıey• 
~evvel bu Yugoslavya • lıalya re
!I., tinin halline bağlıdır. Bu ıneıele
~ Fransanın büyük rolii olabilir. Çün
~ bir taraftan ittifak muahedeoi ve eı. 
~d dostluk bağlarile Yugoslavyaya bağ. 
it "'· Diğer taraftan da Dolllus .. 'a kar
ı· Yapılan ıuikutten ıonra Mussolini· 
~tı Ahnanyaya karİıı takip etmeğe baş· 
ı.dığı siyaset, lıalyayı Franıaya yak. 
;'flınyor. Eski müttefiki olan Yugoı
) ~h ile dostluğuna namzet olan ltal. 
~ın arasını bulacak olursa, Fransa 
~ nıiihim bir diplomasi muvaffakı
tti elde etrnit olacaktrr. Bunun için· 

• 
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Parlimentolar konferans "· Y şasın 
Türkiye,, sesleri ara ında k pan ı 

Gelecek yıl Brükselde toplanılacaktır 
Murahhaslar 
ğı ile andılar. 

Gazi Hz. ni, Türk milletini sevgi ve sag
y ahancı, gerli matbuata teşekkür edildi 

Milletini bugünkü mevkie çıkaran tek bir adam tanıyorum; O da GAZI dir 

Beynelmilel parlame• 
tolar konferansı dün ıa 
bah çalışınalarına de • 
yam etti ve öğleden .on 
ra işini bitirdi ve dağıl• 
dı. Dün konferanı ruz • 
namesinde "temsili reji 
min tekimülü,, mevzuu 
vardı. Bu mesele konfe 
ranıın aiyaai ve tetkili.l 
kam.iayonunda tetkik e-
dilmit ve Fransız mu • 
rahha.alarmdan eabu 
maarif nazm M. Mario 

• 
)iğini te.k:dir etmekte olduğunu aöyle • 
mit ve bunun, yalnız teknik mesele • 
!ere temaa etmek istemesinden Defet 
ettiğini tasrih eyledikten sonra ıu •u· 
retle &Özüne devam etmiıtir: 

- Murahhaslardan çok rica ede • 
rim, kom§u bir millet tarafından bir 
tenkit gibi, hatta nezaketi kıt bir una 
gibi telakki edilecek bir ıey aöyleme 
ıinler. Filhakika parlamentolar bll"li
ği bir ileri ·hareketi, bir nev ileri ka· 
rakoludur. Fakat bribirinden ayrıl • 
mı§ tirendazlardan müteşekkil bir kü 
me de değildir. Birlik kelimesi yerin· 
de kullanılımı olmak için, aramızda 
ahenk bulunması lazımdır. 

Roma"ya murahhasının ıözleri 
Roustan bir rapor ha • Reıs Komanya murahhaolarından 
zırlamııtı. M. Jean Pillat'ya söz verdi. M. Pillat 

Reis Hasan Bey aaat hülasaten M. Roustan'ın hazırladığı 
10,30 da celseyi açtı. raporun mükemmel olduğunu ve bu 
Ruznamede temıili re • sebeple kendisine teşekkür ettiğini aöy 
jim meaelesi mevcut ol- )edikten wnra her memleket parla • 

mentosunun milli, adli vekaleti hak • 

Tel: { Müdür: 24318. Yau i, Jeri müdürü: 243)9. 
idare •• Matbaa ı 24310. 

Kral Aleksandr'ın Sof ya se.lJahati 

Sofya ve Belgradı ayıran 
ihtilaflar izale ediliyor 

Kral Aleksandr Hz. nin Sofya seyahati bil
hassa iktisadi bir anlaımaya matuftur 

Yugoslavya kralının lral Boriı Hz. taralınılan İstikbaline ait bir İntiba 
SOFY A 29 (Milliyet) - Dün öğ. tikten sonra saat 11 i 15 geçe Çar Bo-

leden evvel' caat onda Yugoslavya fıa· ris taralından kabul edilmiıtir • 
riciye nazın M. Y evtiç Bulgar Baıve· Öğleden ıonra saat birde M. Bala· 
kili M. Kimon Gorgiyefi ziyaret etmiı· lof, Hariciye nezaretinde M. Y evtiç ıe-
tir • refine bir ziyafet vermiştir. Saat dört 

M. y eYliç saat on buçukta Bulgar buçuktan 6 ya ka~ar.' B:ıılgar ve Yu· 
H · · · M B t lofl · temas et (Devamı 2 ıncı sahıfede) ancıye nazırı • a a a -

Beşinci imtihan 

ve-Lise bakaloryalarını 
remeyen talebe 

yeniden iintihan edilecek 
Maarif Vekaletinin emri geldi 

duğunu ıöyliyerek, ma" landa malumat verilmesini iste•niştir. 
bata muharriri M. Rous Ve: "Bu mesele 1914 te toplanan İs· imtihanlar için yeni komisyonlar toplanıyor• kfmJer 
tan'a aöz verdi. M. Rouı tokholm konferansında mevzuu ilah- k 
tan kürıüye gelerek, ra aolmuı ise de toplarulamadığından ar imtihana girecek - mektepler yarın açılaca 

zu edilen bu malfunat elde edileme • ~ E ı··ı 1 k"k · b h t ""h" b poru bugün azaya dağr. Liae ve orta mektepler .. ., y u tel ı etmıf ve ';' . uıus a ı~u ım a· 
tılmıı olduğu için uzun Konlnanata diin nutuk aöyliyen muwıhha.lar: mişti.,, demiıtir. ~i · devreai ikmal imtihanları haziranda zı kararlar vermıştır. Y enı kararlar 

d . 1 N. Mebusların ıahsı da müdafaa oldugu· gibi muvaffakıyet~iz bir neti- bütün mekteplere tebliğ edilmiştir. 
uza ıya söz aöy emeğe M. Pillat, M. Jivantehevitch, M. Labrouue, a edilmelidir ce verdi. Ekseri mekteplerde Yeni vaziyet ıudur: 
liizum görmediğini ve am but Bey, M. Candace, M. Mario Roustan Söz ıırası Fransız murahhasların• muvaffak olan talebe niıbeti ı _ Orta metkeplerde ve ı:selerde 
raporunu komiayonca tasvip edildi • , tali komiıyon teıkil eylemiıtir. Teırii J Clan M. Lahrouue'a gelmiıti. M. Lab· yüzde elliyi güç bulmaktadır. Ma- bakalorya imtihanlannda muvaffak 
ğinden dolayı teıekkiir ettikten IOJl• rejime miiteallik bütün teklifle!" bu ta rouue dedi ki: arif vet.aleti haziranda, böyle zayıf o~ayan t'!lebel

0

erin imtihan ~vrakı ye• 
ra, .ı..miıtir ki: li komisyona havale o!unacaktır. - Burada yalnız parlamentarizmi bir netice ile karıılaıınca imtihanı tek· nıden tetkik edilecek ve yemden not 

- Siyaıi komisyon, miistemir bir M'. Rouat.aıı, raporunun kifayetsiz • (Devamı 5 inci sahifede) rar yapmııtı. ' takdir olunacak~~· .Bu huausta her 

•••' '''" '' '' '''' '' ''' ••• '''' ''' ''' ''' ,, ... ,, '''' '"'''' '' '''''' •••••tJ•• '' '' ''"'''''' ''' '' '•'aı•'' VekiJ.et, Talim ve Terbiye daireıi mektepte, evvelkı.~tiba!'ı yapan ko-

lntiha p yarın başlıyor 1 t!~:::ı~ yolculuk .i''öH"""CAS iJS' • 
Bugün alaylar yapılacak ve sandıklar 
intihap encümenlerine teslim edilecek 

Geçen dört senede meçlis l.tanbul maarifi 
için neler yaptı? 

Beyoğlu iç.in göaterilen yeni namzeC
lerden: Eski Şehran.ini muavinlerin • 
cleı:ı ve son umumi meclis azasınd.._ 

Tevfik Amir Bey 

Belediye intihabatı yarın aaabhtan 
itibaren baılıyor. lntihap etrafında 
her türlii hazırlıklar ikmal edilınit gi· 
bidir. Kazalarda, rey aandıklarmm 
nerelerde bulunacağı, hangi mahalle
lerin, hangi giinde, nerelerde rey ata 
caklan halka ilan edilmiı, bu husus-

dir ki timdi bütün gözler, Yugoslavya 
kralı Aleksandr Hazretlerinin yalanda 
Parlse yapacağı seyahat ile Fransız 
Hariciye nazın Barthoı/nun Ronıaya 
yapacağı ziyaret üzerine çevrilmiştir. 
Orta Avrupadaki karma karışrk vaziyet 
ancak bu iki ziyaretlerdeki müki.leme
lerden wnra durulacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

ta, mahalleleJ"de görüniir yerlere lev
halar asılmııtır. intihabat teşrinievve 
Jin 12 inci günü akşamı saat 21 e ka· 
dar siirecelrtir. intihap günleri lıtan• 
bulda hakiki bir bayram günü olarak 
yaıanacaktır. Şehir taraf taraf dona· 
tılmaktadır. Geceleri de muhtelif şe• 
killerde tenvirat yapılacaktır. Biitün 
vatandaşların intihaba. iıtirak ebne • 
)eri için tehrin her tarafına propagan 
da afiıleri ve levhalar uılmııtır. • 

Bugün, fehir dahilindeki bütiin ka 
zalarda sandık alaylan yapılacaktır. 
Büyük alaylardan biri de Fatih ve 
Eminönii kaazlannda olacak, muzika 
)ar bu alaya iıtirak edecektir. Rey san 
dıklan kaza önlerine nıeruimle geti
rilerek intihap encümenlerine te3)İm 
edilecektir. Sandık alaylarına herkes 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Meclis Reisimiz 
Bu akşam gidiyor 

Büyük Millet Meclisi Baıkant, ve 
l•tanbulun saygı değer konuğu Alp 
Ki.zmı Paşa Hazretleri bu akşam ıelı· 
~en aynlacaldar ve Ankaraya gi· 
deceklerdir. 

Millet Meclisinin iıe başlama gün
leri yııklatlığı için P&§a Hazretleri 
Ankarada yeni devre için yapılacak ha
zırlıkları gözden geçireceklerdir. 

TevfikRUştu Bey de bu ıkfım 
geliyor 

Cenevrede bulunmakta olan Hari. 
ciye vekili Tevfik Rüıtü Bey bu hbah 
şehrimize gelecektir. 

Tevfik Rüştü Bey bugün ıehrimiz
de kalacak ve aktam trenile ve Büyük 
Millet Meclisi reiıi Alp Kaznn Paıa 
hazretleri ile birlikte Ankaraya gide· 
cektir. 

Daha ziyade kolaylaştırıl
ması için tedbirler alınıyor 

Gümrük ve muhafaza te§kili.tını tet-
kik etmek üzere Pire ve lskenderiye

L 

'."'" giden gümrük 
baı müdürü Seyri 
ve muhafaza bat 
miidürü Hasan Bey 
)erin tehrimize dön 
düklerini yazımı • 
tık. Dün, bu tetki
kattan alınan neti
celeri tesbit etmek 
Üzere, muhafaza 
te'1<ilatr umum ku 
mandanı Seyfi Pa
ıarun riy~ti al • 
tında bir toplantı 

SEYFi PAŞA yapılmıı ve bu içti 
mada gümrük ba§ 

müdiirü Seyfi Bey de hazır bulunmu§ 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Kayseride 
Tesisat ilerleyor 
Dün on dört kişiden 

mürekkep 
bir Sovyet heyeti geldi 
Kayseride kurulmakta olan biiyiik 

pamuklu mensucat fabrikasının mon
taj ameliyesine ne 
zaret ebnek üzere 
dün Odesadan teh 
nmıze 14 Sovyet 
mühendis ve müte 
hassısmdan müte -
tekkil bir heyet gel 
miştir. Bu heyet. 
bu akıam Ankara 
ya gidecek ve ora• 
dan Kayoeriye ge. 
çecektir. Kayaeri 
fabrikasının İn?•· 
tı bir hayli ilerle-

Nurullo.h Eso.t 8. mit olduğu için, 
montaj ameliyesi -

y El. t: ı ·~-ı 
a•e-wu~u~..,.. 

Marthe Richard 
tl11•Ct eoe l L 04 

'BU MlJTHIŞ FRANSIZ CASUSU KADININ CASUSLUK 
HAYATINA DAiR YAZDIGI ÇOK HEYE-

CANLI ESERi YAKINDA TEFRiKAYA BAŞLIYACAGJZ. 

ne önümüzdeki ayın on betine doğru •======================~========ı• (Dev"mı 2 inci sahifede} := 
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Kral A eksandr'ın 
Sofya seyahati 

\Mısırdan 
İstanbula yolculuk 

(Başı 1 ınci &ahifede) 
goslav bariClye nazırları arasmda , Bul
gar ve Yugoslav sefirlerinin huzurun • 
da sıyaai ıınuakereler yapılmıştır. 

Saat 8 de haşmetli misafirler şere
fine sarayda 600 kitilik mııhteıem bir 
ziyafet verilmit ve bu ziyafette Yu -
goslavya kralı ile Bulgar Kralının irat 
ettikleri nutıA<lar, b~ün lslav memle
ketlerile >ı-tlhatı olan Sofya radyosu ta
rafmdan neırcdilmiştir. 

Her iki hiikümdarrn nutuklaruıda 
iki kardet mı11etin yaklaımalannm e -
hemmiyetinden ve bunun umumi sulh 
üzerıne yapacağı hayırlı tesirlerinden 
bah;etmişlerclir • 

Misafir hükümdarlar bugün şehrin 
muhtelif yederini z1yaret etmişlerdir. 

Progr.ı:ncla bugün misafirler ken
di arzulnnna OD"~· Yugoslav • 
ya kralı ve maiyetle~ erkiru yann aY· 
det edecektir. 

Balkanlar üzerinde yeni bir 
rüzgar aiyor 

SOFY A, 29 (Milliyet) - Belgrat 
ta miintc;ir Narodaa Odbraııa gazete
si, B:ılkan devletleri arasındaki müna
ıebata ve bilhaua Bulgar • Yugoslav 
müruısehatma clair yazdığı bir makale
de ezcümle eliyor ki: 

Harp ııihayetindenberi, Balkanlann 
ve batta Avrupanın bir .clöoi.im nokta· 
ıında olduğuna, ve irtibatlana, iftirak
lara yer bıraktıj'.;'lna dail- alimetler pek 
çoktu. Ş mdi Bılkanbrda :reni bir nn .. 
gar e m l<tedir. 

Anlai"JllatnJz!ık, kin, loııbnçlrk, 
boıkalannın fe'iketini istiımar riizgiır. 
lan ve dahili kepn.C.Cller artık siikün 
bulmıııtur. Bazı nuotalı:alarcla çok ha
fif o'.masına rağmen timdi bir baıka 
rüzgar eomektedir. Ba riizgi.r, anlat
ma, > ak.nlaım•, •iya>i, ıktisadi, harsi, 
İçtimai ve daha b: rçok u.halar-da teı- • 
r..ki mesai rüzgind11'. 

Bu ba ·eket.in içinde Balkanlarda 
:ki mtm?e!ıceti Yugeslavyayı ve Bulga
ris!anı td>e.ıüc ettinn<k lizmıclır. Bu 
memleketler ve milletler, b&f'D"tli Kral 
Aleksandr Hutttlerinin Yugoslav-Bul
gaır cemiyeti mü.esseı beyetİınİıl taz.ima
tına ceva.ben .öykdiği gibi kardeıtir
ler. 

Şimdi bir mesele vardır: Daha ı::la 
b:r teıriki me•ai, da!ıa tam bir itilafa 
vasıl olmak üzere, kay';-olan itimadın 
yeniden t(esıüıü, ve b:rlepne hi.aleri 
ve lik:rler:nin yeniden takviyesi için 
r.e yapına:. lazımJır? B:z Yugoılavlara 
\'e Bulgarlara düten vazife bunun İ· 
çin, ayni il:tiıadi teıeblniılere giriımelı: 
ve bunları kendi kesclerimizle besle • 
mck. iki memleketin enerjilerini kul • 
!anacak olan müıterck ?!ıımaya gir • 
mckt'.r. 

O zaman ycru bir ablakm doğdu· 
ğunu ı:ör;eceğiz. Daha itilafgiriz olaca
ğ,z. ve mazide olduğu gibi biribirimize 
liıkayıt kaimamayı öğreteceii:z. 

lklısadi anlapna 
SOFYA, 2 (M;lliyetl - Yugoı· 

lav kralı Hazretlerinin Sofya,.. ziy
etmel.İ ıki memld.:et arasında mevcut 
ihtıliıflar;o tan:amile halline ve Y-uııos
lavya ile Bulgaristan arumda iktisa • 
di bir tcşr'.ki .nesai aktine matuftur. 

Burada siyui m..bafilden temin o • 
lunduguna na<ar- İstenilen netiunia 
ta!u.:kkuk etmemesi için bir sebep yok. 
tur. Müzakere ve temaslann netice • 
s.nd~ resmi bir t..hliğ nqn>lanacak
tır. • 

Fuı11$lJ seyahati 
~FY A, 29 (Milliyet) - Yugos

la vya kralı hazretleri ile refakatlerin
c!e bulunan zevat lt.uradan Manilya ta
rik.le Fr~nsaya gWlectklerdir. 

İ>iı: r taraftan Romanya kralı Karo) 
hu:rctleri de bu e•nada F ransada bulu
nacaktır. 

Kral A!exıuıdre hazretleri Marıil • 
yada rcmıi merasimle karıda~acak ve 
Fransa re~sicumhunuıun remli misafiri 
olacaktır. Yuı:o•lavya kral• hazretlerile 
Fran5a reiaicumhu.r1ıı1 arasında samimi 
gö Ü ımcleı- Ya;>dacalrtrr. Bu esnada kü. 
çü~ ıtı!üı a)abdar eden meoeJeler ,.. 
ıktısadı tepil<l mesai - ·· iilecelrtir 
B -L- • got'Uf • 

u sey.....,üa bilhassa Bulgvistan -
yabat:nd<n eonra Y-1-uı ba görül" 
mel!'rın daha vaıi ve dııh.ıı fÜDnillii o
lacağını gö.lemıelrtedir. 

Bulgar· Yugoslav mimluebatı 
SOFYA, 29 "(M~) - No"' 

Vreme gazetesi, B~ • Yacoa.lav 
münasebatı,, serlivha.at altmda tunlan 
yazıyor: 

itiraf etmeliyiz ki, Bulcaristan ile 
Yugoslavya arumdaılr:i mı•e·ebet:Jer.. 
de, aralanncla çok fazla bir kan yalan. 
lığ~ bulunan iki lsJiy miDetimn kalp. 
lenndeki soiulrluiu eriten yeni bir İs· 
tJuune_t görülmekte Ye ı.. ist:.ibmet, 
samımı ve her terden evTeJ İyi bir kom• 
fu do•tluğunuıı geniı imkinl•nıu .ba
zrrlamaktadrr . 

Bulgar milleti, Yugoaluya bükiim
darlarım içten. gelen bir &eYİ.nçle kar. 
tıladı. Bu sev•~ bütün B 1 larm d .. _ -,., a gar 

urust, açık ve temiz bir anlapna ve 
•ulhp~rvcrlikle iyi lcmJ>tUlıık miinase
betlerıne yardım dm• d _, 
bir ifadesidir. uyg~annın 

. Y u~o!lavya hariciye ııa:urr M. y ev. 
tıç, bütun Yugosla.,. milletinin, kral. 
lannr, Bulgar • Yugoslav dostluğunun 
daha devamlı olma·-· t · . - Sof .. d -emlllıçın. 

yaukaya b~01 nb.'.""~ıklerini söyfemiıti. Buna 
m ı utun Bulgar milleti d . 
ittifakla, iki milletin sulh _,e ad~~ _ _,. . . k. f . Yu.an _. 
mC'UCnı ın tfa ına ıııan.uak y ,_ 
hiik • d ı ugos ... -.ya 

um ar arını karıı1-ı.tac1rr I 
Bu!gar. k;alının paytahtı haımetl~ !'i~ 
~"!ırl~rıru. bu duygularla kilrJıladı. Ve 
Jkı mılfetın fDCs'Ut Ut.iJ.hatı~ -L Ih uerı ve o.,..,_ 
rrn su ve medeni iııkiıaflarında 
'":Ufalnyetleri esas mabat ol<fu;~: 
ç~n bu duygulannı übar etmekten 
lunmedı. çe-

f kj kralın nutukfan 
SOFY A, 29.A.A. _ Dün ektam Sof-

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
tur. Bu husuota hazırlanacak rapor • 
lar, gümrük muhafaza umum kuman 
danlığına ve gümrükler umunı mü .. 
dürlüğüne bildirilecektir. 
lıkenderiye yolcuları için kolaybklar 

Aldığımız maltim.ata göre; yapı .. 

lan son tetkik seyahatinde Pire ve ls
kenderiyede gümrük ve muhafaza tef 
kili.tlan gözden geçirilmi,, en mühim 
olarak ta. lzmir • Pire • lskenderiye 
yolculuğunu kolaylattırmak üzere a • 
lmmaıı lüzumu görülen tetbirler Üzo 
rinde duruhnt • 11r. Deniz yolları ida
resi vapurlarile bu limanlara seyaha.t 
eden yolculan fuzuli muatnelelerden 
kurtarmak için yerinde bazı tetbirler 

alınması takarrür etmİftir. Bu arada, 
ecnebi yolculann, limanlarımızda ko 
l&yca karaya çıkmalarmı tem.in mak • 
sa.dile usulen yapılması iktiza eden mu 
ayeneleri gemi Pireden hareket ettik 
ten aonra yapılacaktır ve bu ıuretle 
ecnebi limanlardan binen yolcular, iz 
mir ve lstanbula hiç beklemeden çı -
kabileceklerdir. Bundan baıka, da.ha 
bazı usuller ihdası da mevzuu bahis
tir. 

Pire ve l•kenderiyedeki tetkikler 

Gümrük muhafaza teş.kili.tı bat 
müdürü Haaan Bey dün kendiaile gô
rüıen bir muharririm.ize bu seyahat 
bakksnda tunları &Öylemiıtir: 

"- Gümrük. ve yolcu salonlarmda 
ve vapurlarda yolculara karşı tatbik 
edilegelen muameleleri gözden geçir
dik. Tetkikatonızın netİcMini merci 
makaınlara bildireceğiz. Pirede Yu • 
nanistan muhafaza teıkili.t amiri M. 
Karacidis'le cörüıtük. Kendiıinden 
çok kolaylık gönlük. Yunanistan mu· 
bafaza umuı:n müdürü M. Sereos ve 
Maliye müsteşarı M. Helmia ile olan 
t«naılanmızda bize fevkalade hüsnü 
kabul göaterilcli. Gümrük ve muhafaza 
itleri etrafındaki temaslarımız çok 
faydalı oldu. Muhafaza teşkilatına 
müteallik faydalı malümat aldık. Al· 
b kilometre uzunluğun.da mazbut bir 
limana malik olan lakenderiyede de 
b&ZI temaslar yapbk. Yolcuların ti.bi 
oldukları gümrük ve muhafaza kuyu· 
dalını gözden geçirdik. Neticeden 
memnunuz.,, 

İstanbul gümrükleri bat müdürü 
Seyfi Bey de bir muharririmize ıun -
lan aôylemittir: 

''- Tetkiklerimiz iyi neticeler ver .. 
di. Bu seyahatimiz, gümrükleri ali.ka 
dar eden muamelatın tetkikine ve yol 
culuğun teshiline matuftu. Bu hususta 
raporumu hazırlamak üzereyim.,, 

İki sarraf hakkında takibat 
Gümrük muWaza tetkilitı tarafın

dan iki sarraf hakkında takibata baıla· 
nılmrıtır. 

Nesim Ye Mardiro. isminde iki l<i
ıi bankalar haricinde ecnebi paraSl a• 
lım satnru memnu olduğu halde, ci· 
-..arda bulunan bir tavukçu dükkanında 
ecnebi paraSl mübadele ederken yaka
lanmıtlardır • 

Yapılan aramada üzerlerinde 3 bin 
leva, 2 biıı liret, 2 bin Fransız frangı, 
10 isterlin, 450 Tüıi< lirası buluımıut
tur. 

Bunların gelen seyyahların paraları· 
nr kolayca çevirdikleri aıılatılmıı, her 
ikisi de müddeiumımıili.ie veriJıciıler • 
dir. 

yadaki Kral sarayında parlak hir gale 
ziyafeti verilmiı ve bımu Yugoslavya 
Kral ve Kraliçesi şerefine tertip edil· 
mİf olan bir resmi kabul takip etıniş
tir. Bu ziyafette Yugoşlavya ve Bul
caristan Kral ve Kraliçeleri Prens Kİ· 
ril, Prense' Odeksi, Yugoslavya harici· 
ye nazrrı M. Y evtiç, Bulgar başvekili 
M. Georgiyef, Bulgar hariciye nazm 
M. Batolof, biiluimet eoiWu, kuman· 
danlann maiyetleri ve cliier -.ivil ve as· 
keri ze..at hazır balunmuflur. Ziyafet 
esnasmda Kral Boris bir nutuk söylemiş 
ve demİJ tir ki: 

Bulgar milletinin ilıti-tına tercü
man olarak Iİze temin edebilirim ki Y U• 

co.lavya •e Bulgari.tanın beynelmilel 
Mllı ile BaJluuı suJhunım tarsiııi ıçın 
sufMmekte oldaklan mesaiye pek kıy
metli bir yardınu dokunacak olan bu zİ· 
yanıt memleketimizde derin akisler hu
•ule getirecek ve .iki ınemJft<et arasın· 
dam mukarenet eseriniıı memleketleri· 
miziıı ...U. içinde üıkiJ&f ve tenıldri et• 
mesine medar olacağı itikadını kuvvet
lendirecektir. Katiyetle kaniim ki müt
terelc meıoaimiz lromıu ve yakın olan 
milletierimize yakın bir istikbal temin 
~tir. Kadehimi zatı hapnetaneleri· 
nı.n ve haşmetli Kraliçe Hazn/'.lerinin 
ve büyük hanednamrzın teni ve ırhha· 
tine kaldrnr ve Yugoslav milletinin saa-

. deti Y ugoolavya Kralmrn refahı hakkın. 
d_aki samimi temennilerimi beyan ede
nm. 

Y ugoılaYya Kralı cevap vererek de. 
mittir ki: 

Bulgaristanla Yugoslavya yorulmak· 
sızın hu yolda ilerlemeye devam etmek 
suretiyle beynelmilel tqriki mesai fik· 
rini tak-riye ed~ milletlerine asude 
ve devamlı bir İokitaf temin eyliye
~er. ve bu suretle milletlerimiz di
ger mınetlerin hürmetle itimadına ~az
har olacaklardır. 

. Za~ • lıaflll~lerin ve Bulgar 
mılletının Kralıçeyı ve heni fereflendi
r"n bu parlak ve dostane resmi kabu
lundcn fevkalade miitebassi• olduğum 
halde _ zabhaşmetanelerine hararetle 
teşekk~r. eder ve kadehimi zatıha§me
~l.enrun ve haıınetl'i Kraliçe Hazret· 
lerirun .... bü.rük hanedanmrzın ıerefine 
v~ ıilihatıne kaldırır ve Bulgar milleti
nın saadeti ve Bulgar Krallığmm efa. 
h.' hakkındaki teJTıenniyatnnı heya: ede· 
rım. 
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HARİCİ HABERLER 
Tren kazası 

İki tren çarpıştı 
11 kişi öldü 

LONDRA, 29. A.A. - Varvil<ıayınl;ı 
Vervik iltisak ıı:ıokta.mda bir siırat tre
nile, adi bir yolcu treni çarpıpnrılar· 
ılır. O,.,ir kiti ölmüı, yinni bir kiti ya
ralamnrıtrr. Olenlerin üçü kadındır. 

VARVIK, (lngiltere), 29. A.A. - A
mele, bekim ve hastahak:ıcılan yet:İ§tİ· 
ren otomobil ve otobüslerin fenerlerinin 
ııığında, bütüıı gece bat boyunda, çar· 
pışan trenlerin altında kalan yolcuları 
kurtarmağa çalıpnqtrr. Yakaya phit 
olan birisi, yolculardan birinin, bat ke
narındaki pannaklığm üzerine, miisa· 
demenin ıiddeule fırlayıp, iocleta kazık
landığını ve biraz sonra ela öldüğünü 
söylemiştir. 

--o--
İspanya - Sovyet 

münasebatı 
CENEVRE, 29. A.A. - Selihiyet· 

tar kaynaktan öğrenildiğine göre ls· 
panya ve Sovyet mümessilleri, iki 
memleket arasmda normal mün~.;ebet· 
!erin iadeıi maluadile henüz askıda bu
lunan meselel• üzerinde uzlaşmışlar• 
dır. 

Lindbergin oğlu 

İki kişi daha 
Tevkif edildi 

NEVYORK, 29. A.A. - Liıtdberg'in 
çocuğunun kaçırılma meselesinde iki
de bir adı geçen Con ismindeki ada· 
bın, Doktor Kondon'dan 50.000 dolarlık 
F ediyeyi tesellüm eden şahıs olduğu 
anlaıılmrştır. 
ŞIKAGO, 29. A.A. - Burada hir 

kadınla bir erkek tevkif olunmuıtur. 
Zabtta memurları, bu erkeğin, Lind
berg İfile alakadar olup po!Uçe aranı· 
lan mahut Con'a pek ziyade benzemek· 
te olduğunu söyliyorlar. 

Londra Avusturalya rekoru 
MARSILYA, 29 .A.A. - lngiltere i· 

le Avustralya arasında yeni bir uç"l 
rekoru tesis etmek için dün lngiltereclen 
banket eden ve hareketinden beri ken
dioinen hiç bir haber alınmayan Avuı· 
turyalı cenç tayyareci Mis T ouıpson, 
bugün MarsiJyada karaya İnmİftİr. 

Beşinci imtihan 
(Baıı l inci sahifede) 

mi..yondan ayn olm.ak Üzere yeo.i ko
misyoDlar tetekk.ül edecektir. 

Bu komisyonlara mektep miidiir • 
leri riyaset edecektir. 

2 - Bakaloryaya ti.bi olmayan 6, 
7, 9 ve 10 uncu ııruflarda ııruita ka. 
lan talebelerden, yalnız bir derıterı 
ipka kalanlar, yeniden imtihana sev
kolunacaktO". 

Mektepler yarın sabah açılıyor. Ye 
ni kararlar dolayısile, talebelerin han 
gi 11nıflarda olduklan henüz taayyün 
etmit değildir. Azami on giin içinde 
yeni imtihanlar yapılacak ve talebeler 
belli olacak ıınıflaraına gire~k ders
lere batlıyacaklardır. 

Bu ıene, haziranda ilci, eylulde de 
iki, hepsi dört imtihan yapılmıı ol • 
maktadır. Hatta bazı mekteplerde, 
.ual yanlıılığı ve saire dolayııiJe, İk· 
mal imtihanlan tekrarlandığından, bu 
kabil talebeler bu bir sene içınde beı 
defa imtihana gİnn.İf olmaktad1rlar. 

Maarif Vek&.letinin bu seneki mÜ· 
samahası talebeyi .on derece sevin
dirmektedir. Orta mekteplerin ve li • 
selerin son ıınuflarmda yalnız bit dera 
ten Slnıfta kalan taleben.in müteakıp 
yükoek nrektebe muvakkat talebe ola
rak devam edebilmeleri için, nkilet 
henüz kat'i bir karar verm.İ4 değildir. 
Son kararların tatbikmdan sonra, 
bi.sd olacak vaziyete cöre, vekaletin 
yeni hir hal çaresi bulup bulmayaca • 
iı belli değildir. Birçok mektepler • 
den, bu tekilde olan talebeler, v~ki. • 
!ete yüzlerce istida göndenniılerdir. 

Kayseride tesisat 
İlerleyor 

(Baıı 1 inci aahifede) 
baılarulmasr muhtemeldir. Aldığımız 
malUmata göre, makine ve malzeme· 
nin ikinci kısım Odesadan yapura yük 
lcnmek üzeredir. Bu malzeme de ge
lecek hafta içeriıinde Mersine gön • 
derilecek ve oradan Kayseriye iletile· 
cektir. Diğer taraftan dün, mütehu
arı ve milhendiı heyetini getiren va -
purla, bir ksum makine aksaınr ile ok 
aijeıı ve elektrik kaynağına müteallik 
malzeme de 30 sandık içerisinde g-e 
tirtilmittir. 

Sanayi heyetimiz Berline gitti 
Öğrendiğimize göre; Sümer Bank 

wnımı müdürü Nurullah Esat Beyiıı 
riyasetinde bulunan ıanayi heyetimiz 
Moakovadan Berline gitmiıtir. Heyet, 
Berlinde de pamuklu mensucat fabri
kalannda tetkikatta bulu.nacaktır. Sa· 
nayi heyetimizin çaqamba güııü ıeh. 
rimize dörunesi beklenilımektedir. 

Ruıyadaki talebemiz dönüyor 
Sovyet fabrikalarında bilgi ve ih

tiıaslarmr arttınnak üzere ıtaj gören 
talebelerimız birinci teırinin 20 sine 
doğru ıehrim'ze döneceklerdir. Kay. 
seri fahri'<aauun montajına baılanıl
mak Üzere bulunulduğu iç.in bu tale
beler doğrudan doğruya Kayseri fab. 
rikaaına gönderileceklerdir. 

MHletler cemi yetinde 

Tetkik edilen Sabah Diyarıbekirden çıkan bir go/-
Muhtelif mes' eleler cu akşam İ stanbula varacak 

CENEVRE, 29 (A.A.) - Akvam T f } • b } 
Cemiyeti meclisi, Sar meselesile de meı ayvare Se er erı aş ıyor 
JUi olduktan ıonra, içtirnaına nihayet --

. · 'ANKARA, 29 (Milliyet) - Hava yollaıı devlet i·1etme idaresi· venruıtir. • r 
Bundan baıka, meclis, harbeden nin son aylar İçerisinde tayyare seferlerinde temin ettiği intizam se· 

memleketlere silah satqrnın yasal< eclil- ferlere karP. büyük rağbet uyandırmıftır. 
~i meselesinde, misakın tefsirile lstanbul • Eskifehir • Ankara • Kayseri • Diyarrbekir arasında baf 
metgul olmak üzere, İngiltere, Çin, layacak seferlerin göreceği rağbetin büyük olacağı tahmin edilmekte· 
Kolonıbiya, Yunanistan, 1 talya ve Hol· 
liında mümessillerinden mürekkep bir dir. 
koııUte teşkil ebniftir. Diyarrbekir seferini ikinci yapacak olan tayyare yann öğle üzeri 

Müteakiben aA<tedilerı aleni içtima- fehrimize gelecek 12,45 te kalkarak Kayseriye gidecektir. 
da, meclis, Lo"t Edenin teklifi üzeıine, Tayyare 16,45 te Diyarrbekire varacaktır. Ayni tayyare Diyarıbe • 
2000 Asurinin Suriyeye yerleşıirilmiı kirden pazartesi günü kalkarak ayni akşam fstanbula varacaktır. 
olma.,ndan dolayı Fraosa bükümetini 

tebrik etmiştir. Firdevsinin bininci yıldönümü 
l spanya murahhası M. Olivan, hu 

münase~etle, lngiltere ile Frnnsanın, ANKARA, 29 (Milliyet) - Firdevsinin bininci yıldönümü mü• 
reisliğinde Halkevinde merasim ya• gene Güyan ve Niger havalisine Asuri naaebetile yarın Maarif vekilinin 

yerleıtirmek teklifinde bulunduklarını pılacaktır. 
halrrlatmııtır . 

Sarre polisi meselesi Holanda ile ticaret anlaşması 
LONDRA, 29 (A.A.) - Sar hav

zası yardımcı polis kıtaları efradının, 
Almancayı iyice bilenlerden olmak ıar
tile, lngilizler arasından seçilmesine, 
hükümet mıılıalefet etmiyecektir. 

Bulgar tayyareleri 

Y. unan toprakları 
Ustünde uçmuş 

ATINA, 29 (Milliyet) - SeJfınik. 
ten verilen haberlere göre, biı-kaç gün 
evvel Bu1c-ar tayyarelerinin Yunan a
razisi Üzerinde uçtuklarm.a dair g~e.. 
telerde çıkan havadis doğrudur. 

Dramadaki fıri<a ile dördüncü kol. 
ordunun bu uçuıtıan haberdar oldukla
rı hildirilmekteclir. 

Birinci enternasiyonal 
MOSKOV A, 29. A.A. - Londra'cla 

tesis edilen birinci enternasyonalın 
70 inci yıldönümünü kutlulamak için, 

gazeteler makaleler n"ll"etrniılerdir. 

Macar hariciye nazın 
SAN REMO, 29. A.A. - Macaris

tan hariciye nazın M. de Kanya, bir iki 
bıııfta kalmak üzere buraya geldi. 

İngiltere Almanya ticareti 
LONDRA, 29 .A.A .- Berlinclen dö

nen M. Leitb-RoN, dün ~ buraya 
gebnitıir. İngiltere ile Almanya ara-
11ndaki mali ve ticari müzakerelere de-
vam için, ne vakit 
belli deiiJclir. 

Berlin'e döneceği 

Gümüş politikası 

Çin hükumeti 
Amerikayı 
Protesto etti 
VAŞiNGTON, 29. A.A. - Çin hüku

meti, maden gümüı bakında takip et· 
tiği •iyasetten do!ayi, Amerika hükü
metini protesto etmi~tir. 
ŞANGHA Y, 29 .A. A. - Çin'in al

tın para e•ıt>lnı kabul edeceğine dair 
Yatington'dan iıaa edilen haberi mali· 
ye nazın teltz.ip ediyor. Röyteı- ajansı 
muhabirine beyanatta buluAa.n nazır, 
Çinin, ,kambiyo kararsrzhğınclan ve gü
müt para ihracatından zarar gördü
iünü sadece Amerikaya haber verip na• 
zan dikf<ati celbettiğini aöylemiıtir. 
Mumailey'h, icap ederse, hükümetin 
tiddetli tecl>irl..- alacağını ve fa.kat 
Çin'in cümüı ihracatına vaziyet edece
ği p.)'i.çının asılırz oldufunu ili.ve et
miıtir. 

Seylanda kuraklık 
Bütün mahıullcr zarar 

gördü 
KOLOMBO, 29.A.A. - Müthiı bir 

kuraklık Seylan adasını müteeasir et. 
mit, Hindistan cevizi, pirinç ve çay 
mahsulüne ciddi zararla rvenniJtir. Su. 
yun yokluğu bilhassa adannı timalinde 
susuzluktan iztirap çeken maymunla· 
rın valtıet halinde ahaliye hii<:ımı et• 
melerine sebebiyet vermekte ve geyik· 
feri, su bulmak ümi.dile ,.hirlere koı· 
tunnaktadrr. 

ltalyaa ::;ür'at trenleri 
ROMA, 29.A.A. - Gelecek ay haıın· 

da, ıürat trenlerinjn seyir müddetleri e
hemmiyetli surette tenkis edilecektir. 
Böylece Romadan Paris'e 24 saattan 
az bir müddette gİtınek mümkün ola
caktır. 

Londra belediye riyaıeti 
LONDRA, 29.A.A. - Sir Stepben 

Kıllık gelecek •ene için Londra beledi
ye reisliğine ıeçilmi~tir. 

-o--

lngiltert>deki amele ihtilafı 
KARDIF, 29.A.A.- Cenubi Gal ma· · 

den amelesi murabhaslan perşembe gü
nü Londrada elde edilen hal suretini 
kabule ve grev ücretini geri almağa ka· 
rar vennijlerdir. 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Hollanda hükü.metile imzalanan ti· 
caret anlaşması tasdik edilmek üzere icra vekilleri heyetine sevkedil· 
miştir. 

Belediye memurlarının aylıkları 
ANKARA, 29 (Telefonla) - /&tanbul belediyai ücretli memurla· 

rından bir kısmının ma(Jflı memur olmaları ve bazı belediye memurları 
maa,larına birer miktar zam yapılması hakkındaki lstanbul belediye' 
meclisinin verdiği karan bir müd dettenberi tetkik eden Maliye veka· 
leti tetkikatını bitirmİf ve kararını icra vekilleri heyetinin tasvibine 
arzedilmek üzere Başvekiilete ver miftir. 

Hilaliahmerin muhacirlere yardımı 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Hiliiliahmer Cemiyeti umumi mer• 

kezi memleketimize gelen muhacirlere vasi mikyasta yardımda bulun· 
maya karar veımiştir. 

Cemiyet reisi sıhhiye vekili doktor Refik Bey yardımın ne şekilde 
yapılacağı etrafında lstanbulda tetkikat yapacaktır. 

Vekil Bey bilhassa Hilaliahmer cemiyetinin Türkiyeye gelen muha· 
cirlere misafirhaneler açmanın ve karşılama iflerinde yardımda bulun 
manın ne dereceye kadar mümkün olabileceğini de tetkik edecektir. 

Ankara belediye meclisi namzetleri 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Ankara Halk Fırkan te1kilah pa· 

zartesi günü toplanarak yeni belediye meclisi namzetlerini tesbit ede • 
cektir. Fırkaya namzetlik için birçok müracaatlar yapılmıştır. Bu me· 
yanda hanımlar da vardır. 

Fırka namzetleri birinciteşrinin dokuzunda iliin edilecek, ertesi 
günü intihabata başlanacaktır. 

• 
istihlak resmi hakkında Maliye 

vekaletinin bir tamimi 
"ANKARA, 29 (Telefonla) - Maliye Vekaleti defterdarlıklara 

yaptığı tamimde ütihlôk re•mine tiibi maddeleri doğrudan doğruya 
ithal eden kimselerden satın alan bakkal gibi esna/ ve tüccarların be
yannameye tabi olmadığı hakkında evvelce yapılm11 bir tamimdeki 
ibarenin bazı yerlerde yanlıf tatbik edilmekte olduğuna i,aret etmİf. 
ve demi,tir ki.: . 

Kanunun muvakkat maddesinde istihlak resmine tabi e1yanın it· 
hal ve ticareti ile me1gul olanların antrepo, depo, ardiye ve matazala• 
1't ile nakil vasıtaları üzerinde bulunan mevaddı beyanname ile bildir· 
meğe mecbur oldukları yazılıdır. 

Kanunun maddesindeki resme tabi tutulan maddelerin ithal ve ti· 
caretile meşgul olanlar kaydı ithaliitı;ı ve bunlann fUbe ve acente ve 
komisyoncularınJan başka kendi parasile pe~n veya veresiye toptan 
alıp, toptan veya perakende auretilc satan eşhasa da şamil olduğu ve 
ancak belediyenin müsaade ettiği miktar dahilinde ellerinde 3 bq te· 
neke gaz ve saire bulunan bakkal ve esnalrın beyam.:mıeye tiibi ol· 
madığı cihetle kendi depolarında veya belediye gazhanainde külli· 
yetli miktarda malı mevcut olan lü ccarın beyanname ve resim ile mit
kellef tutulması tabiidir. 

Şark mıntakalarında iskan işi 
KARS, 29 ( A.A.) - Şark mıntakalannda isıkiin i,lerini siiratle bi· 

tirmek için şehrimize gelen nüfus ve iskan umum müdürii Ali Galip 
Bey, mülhakal ve merkez kazasında tetkiklerini ikmal ederek dün ço~ 
memnun bir surette, bilfunum memumin ve kalabalık bir halk kütlesı 
tarafından uğurlanmutır. . , 

iktisat Vekili lspartaga gitti 
IZMIR, 29 (A.A.) -Şehrimizde bulanmakta olan iktisat vekili 

Mahmut Celiil Bey bugün aaat 16 da husmi trenle lspartaya hareket 
etmiflerdir. · 

Alsancak fİmendi/er durağında vali Kazım Pcqa ile müstahkelfl 
mevki kumarulan vekili miralay Rasim Bey ve belediye reisi Behçet 
Salih, C. H. F. idare heyeti reisi Avni Doğan Beylerle l:unirde bulıı· 
nan mebuslar, ticaret ve sanayi odası reüi , Tiirkofis müdür ve er• 
kanı, cemiyetler teisleri, iktisat vekaletine mensup devair rii_,, mil· 
li bankalar müdürleri, matbuat erkanı tarafından uğurlanmıflardır. 

Vali Kiizım P~a lapartaya kadar vekil Beye refakat etmektedir .• 
ISPARTA, 29.A.A. -içlerinde Zonguldak mebusu Ragıp ve bır 

ecnebi miitehassu olduğu halde iktisat vekaleti ihtİ!il!S heyeti 28-9-934 
de Keçiborlu'ya gelmiftir. iktisat Vekili Celiil Beyin lspartaya muva· 
salatı bekleniyor. 30-9-934 sabahı Isparta gül yağı fabrikasının, öğle
den sonra keçiborlu kükürt labrika sının temelleri ahlacaktır. Bef se
nelik programın iki büyük işi daha başanlıyor, 

Ergani tahvilleri 
Bu~Ün son güa 

Ergani istikrazı, tahvilleri satışı bu 
aktam nihayet bulacaktır. Şimdiye ka· 
dar mevcut tahvillerin büyük bir kıs • 
mr tamamen satılınıftrr • 

Tahvil satışı bugün biteceği için, 
C tahvilfarinden tedarik etınemit olan
ların yapacakları fazla müracaat nazan 
itibara alınarak bankalarda tedbirler a
lrnrnııtır • 

Samsunda 
SAMSUN, 29 (Milliyet) - Türkiye 

Iı Baııikauna gelen C tertibi Ergani is· 
tikrazırun tamamı satdmııtır. Merkez 
ve Ziraat Bankalarında sattı devam •· 
diyor. 

Maliye Vekili Ankarad• 
ANKARA, 29 (Telefoala) - ~

ye vd<lli Fuat Bey, bu ıabah lstanb"1" 

dan dömnüıtiir. 

Uşakta ilk pançar 
UŞAK, 29 (Milliyet) - ilk pat'. 

car mahsulii. bucün fabrikaya ıeldı· 
Zürra panear §etıliği yapl)'or. 

Y ~di mahkum kaçtı 
J'EKIRDAC, 29.A.A. - Dün akı•"' 

yedi mahküm sahil hapisanesinin du""~ 
nnı delerek kaçnuılardlT. Şiddetle tal<•. 
edilen mahküml'*'n yakalanacağı ırı" 
hakkaktır. 
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lfıcLEa.111 MÜTEFERRİK HABERLER 
Resmi dairelerin dili ... 

V aktile bize üç türlü türkçe 
ders okutmuflardı. Birincisi türk -
çe sari ve nahiv kaideleri - ikincisi 
usulü tahrir, yani tür/ıçe yazmak 
usulü - üçüncüsü ele kitabeti resmi
ye yani resmi dairelerin yazma di
li. 

Bu üç feyİn biribirile hiç mü
nasebeti yoktu. Zaten söz aramız
da, anrlanlan beri hala bir türlü 
durulmamıı olan türkçe sari ve 
nahııin dil telrômiilünde büyük 
lıir lıizmeti olduğuna pelr inanan
lanlan Jejilim. Hatta lıwıu bütün 
cl'.Uer için lıöyle JİİfÜllÜrüm. Za -
ten dil tekenuniil ettikten ve görüf 
- al.,.ırl""'1n iyice yerlqrikten 
sonra lıaide ııücut bu:mUftur. YoJı. 
N lıaitleler lrurultlaktan -ra Jil 
- uyclunılmUf Jejil, 

Netekim, araplann cehalet Je
nilen Jeııirlerintle söylenmİf en la 
silı nazunlan Jü:z:enler sarltan, na· 
ltiotlen ltaberi olmayanlanlan idi
ler. Çiinlii o _. lıöyle pey yok 
111. Ben ııaldile illaıli rnelrtelıini bi 
tinlijün _. ,,__ 11rameri 
milıemmel lıilir, lıütin tarilleri 
lromuca. söyler ııe ııypnluk kai -
clelerini au gı"6i okurtlum. Lakin a 
berimtle olan yetli bin lU,,atten üç 
tanesini bir araya getirip bir cüm
le y«JHlllllD'lun. Bununla, Jil kai
Jelerinin Jilin tekemnıüliintleki te 
sirlerini ikinci Jerecetle gördüğü -
mü anlatmak istiyorum. Neyse or- IGım defil. Diyorum ki, bize 
üs türlü tür/ıçe okuttular. Birincisi 
ltıııoait detliiimu dil kaideleri, ikin 
ciai etlebiyatımn ,eyler, üçiincüaii 
tle hala lıökünü resmi Jairelerrlen 
söltemetliğimu kitabeti ramiye. 

Ba lritabeti rumiyenin bapnda 
aaltanat cleıırinin rütbeleri aalıip • 
lerine ne ,,ibi ellıap :r-lacaiı -
mektaplann sonuna ne gil>i hati • 
me konacağı öjretilinli. Ba mek • 
taplann a.llibu ile genç climajla • 
1'MllZ bir ltayli yonılınUJta. O el • 
Wın oe ltôtime ibarelerinin ba • 
Nda tdlrikine baflanlun amnııcı eo 
oela onları yeni ycuanala )'11'.ZmaAı 
awwwwlar. Sonra ela genç nail ban
flan bir pey an1-,_.ıtar. Şa 
War eöylq.yim iri; oairlere mii 
firlere ymılan meldaplann •na • 
- <-iilerman lıazreti menle • 
lııiif-Wir) :ıwmlml1. B- mG 
- (ba İflelıİ ba)ıanıi, emir ııer-
-- /rİlne 4i; B:r• oa-wlar) d• 
mekti. Bmuın '-ita mcinasız lôl o 
lar mal Zaten tefrilat ııe aeremoni 
iflaiıwl• pek mana aran.ya gel • --,,,. ,,. ~..-İye ba,,in .. 
• 11i.bed• ço.\ ..lel.,..;, ol-1ı 
.... ,.,_ lıliU .. eiimleli -i . 
..,, .... H ,_.,.,.lılı tiiılıtele .....,_ 
_,olan bir, ...... Anıp .,. A
Wiııteleriıwl• yapdmlf terkipler
le ıloledar. Hali ifilli aörııNJC me 
- olan 611 dairelerin aralanntla 
Alil& ba laq dilile 11öriipıeleri fGfl 
lacaAt feydİr. Ba Jairelertlen bir ço 
ı-an ~aetelere ııertlilrleri ilin • 
lartla ltlllaı (n) .,..iıw (lıane) 
...,.,. almalı yerine ( ıniilHqaa) 
aatnwi 7erİJ!e (lünıltt) gibi hep 
Wem oc1- /rokan .ö"1er kwlan -
ntalan ııe lıôla cümleleri parçala -
nııcıdan biribirine bajlayan bir üs -
lapla yazmalan bugünkü dil temiz 
rıği lıarelıetile taban tabana zıttır. 
Sanıyorum ki; yaznum ııe okuyup 
anlaması husu•i bir zerıaat lıaline 
llİrmİf olan bu resmi kitabet dilini 
flrtılt setreli/lifinden kurtarmanın 
'1akti gelmİftİ7. 

Y .. 1 ' avq soy e •••• 
lliJaiıwlen fİlıGyef eılen bir ar 

W"fll'I ııar. Vapanl• bir lıilclik 
6elıi- ,-.eldilt.. Her mide 1-
'- aibi ~e 1Hqlocl1. Bil1-
.. imim ~ijüwlen lıaluetti. 
Do&br aAlıa6ullı3 w fllWiJJC et -
ti: 

- U:ıriinı yen.eyüıd. Boa mide
ler üiimii lııalılırma. 

- Ala pelı t• seııerim-
- .s.-.inU -- İİllİİm mi -

tlellİM İlleJ' ~ anlaplan •kfİ -
JIOI' ile Jerltal ispirto oluyor. Onan 
ipn._ 

o --.,.,, .. 
- Aman cloldor. Y aılGf söyle! 

DayarklrN kaçaAt ispirto labrikası 
diye mülemi basarlar. Ona lıiç 
6-meclemem ... 

EKONOMi 

Yumurta 
İhracatımız 
Eski nisbetine çıkarıfmaıı 

imkanları aranacak 
Öğrendiğimize göre, yamurtacı -

lar birliği yamartacılığıımzm inkİ§a· 
fı için yeni bazı tetbirler almak üze
redir. Birlik, kiylüyü yamartacılığa 
te,vik etmek üzere bnıtürler hazırla
mağ a batl.amıttır. Bu brotürler, yu -
murta ihraç mmUıkalanııda köylüye 
dağıtılacak, m ... leket taY11kçuluğana 
azami eh-.i,.t nrilmeai temine ça 
btılacllktır. Yapılan bir hesaba göre. 
yumurta ihracatımız 1931 aeneainde 
1 O küaur milyon liralık ıelir temin e
derken, seçen yıl 1,5 milyona kadar 
düpnüttür. Bunun gene eaki tekline 
çıkanlması imkinlan kat'i IDrette a
r&flın)acaktır. Her teYden evvel JU • 
murtalann taze olarak ,,. iyi amba -
lij içeriainde aevki huaulUDda azami 
itina ı<Mterilecektir. 

Odadd toplaıh 
Ticaret oclau riyaset clnam, düa 

...._. Nmıli :pcle Mithat Beyia riJa· 
aetincle olarak bir toplanb yapmqtır. 
Bu toplantıda, ocla meaailine müteal
lik bazı huaaaat göriifülmüttür. 

LAst!k - dari raporu 
Uatik • deri meaeleaiııi tetkik e -

den lumıiayon buırün raporunu Tica • 
ret oclau idare heyetine tevdi edecek
tir. Rapor, idare heyetinin yarınki top 
lantıunda ıöriifülecektir. 

Muammer B. lsltn~ıriyayı 
gidecak 

it Banka11 umum miiclür ...ı.ili Mu 
- Bey, salı rünü deniz yollan va 
purile Muıra hareket edecektir. Mu
&mlllel' Bey, İt Bankaomm lalı:enderi
ye tubeaini ele teftit edecek ve on bet 
sün kadar sonra tehrimize dönecek • 
tir. 

Yerli mal!ır pazarı 
Sümer Bank Y erti Mallar Puan • 

nm 7.....ıD p&Earteııi sünü uat 1l de 
Karaköyde e.ıu borsa bİııa!ll altmcla 
Kan' iiy kuodura .... e · ıi apcafı ha· .......... , .. 
ViLAYETTE 

Her gün 
Muhacir geliyor 

Bunlar bekletilmeden iskan 
yerlerine ıönderiliyorlar 

Son .,.,_ içinde Balbnlard.t lıe

- ..... ııün ..... .,.;,. ıelmektedir. 
Dün de m•macir ıelmiftir. Bunlar· 

dan itleri bitiriJmit olaıılar, tehrionizde 
dmtlm b d ... iokiın yerleriae p.de
ıilmelrteclir. Muhacirlere, yeni iskiıı 
..__ sön lloitüa loıılaybldu ıioa • 
........ 'rtcc&. 

Gizli nüfusun yazısı arttı 
,..,_., -""'--·- . ""'-'--:..-
~ .._.... J'•zınnau ----r 

rinin on .ltetintle lıitecektir. Son ııün • 
1er yaldqtığı metle, ileride - ._ 
ıilıı · ı yer lıefme-·• isin, yazılıuı • 
........ ,_,. .W.a - l»ekl.U-
Tor • 

O egirmsnlerin teftişi 
ı.t.ı.bul tat.alıkuk müc1ürii Talit 

Bey, cfeiin-Jenle un ve.,.isinin alm· 
- İçin yııpbfı arattnmaJan bitinniı
tir. Verp ,..aanc1a aJıım.ırta.ı.r. 

Ucuz tren 
Şark Demiryollarında yeni 

tarife yarın başlıyor 
ş...ı. Demiryollanmn bilet parala· 

nnda laıl.ul ettiği yüzde 50 tem:ilit ya
nnduı itibaren hrdHlr edilecelı.tir • 
~a 1111 haausta bütün lıun

lıklannı bitinnittir. Bir buçul& .,..ı.n -
beri devam eclea uaıa tenezziib lren -
leri, ucuz tarifenin tatbikine ıeçibneııi 
.ıoı., ... bldmimıftır. 

y ........ '-ilit; ....... lriiyiilr hat· 
ta, ...... lıcıoliyo ..,_luiıııde a,...; za-
manda tatbik olunacakbr. 

1 BOR. A 1 
(lf Bankaaından alınan cetveldir) 

29 EJ~ül 934 
AKIAM FIYA71.ABI 

ISTIKRAzLAll 1 TAHViLAT 
latllıruo dalıill 17 Rıh- 17 
1113:3 _Er..,.; 17 Mw. ... a 411.75 
Umıurk 29.115 n il 4',15 

.. il 28,30 • 111 •.oo 
• 111 .... 

•SHAM 

- -

Balkan güreş şampiyonası 
Perşembe günü başlıyacak olan müsa
bakaların pek çetin olacağı anlaşılıyor 

Birinci grup bu~üa geliyor 
BeU.en ıiiret .....,i)'onunıa dabil 1 

olacak lpOl'C1lı.. pmrt..Wııden ~ 

ıehrimiaıle topl•-i• ......,......... 
Biriııci &naP buıün Pireden lıarelıet 

edecek Romanya npurile pazartesi ıü
nü ıelırinıia ıelecm olan YomnW... 
dır. Yunenhlıır da bu. aeııeki .-iJo
naye el.aıııııiyet veı.,. ek aıkı bir ıeç • 
meden sonra hareket etmektedirler. 

YvııoaJav ve Bulsarların tam takım
larını çarıamba ubahı Sirl<ecide ı.a.,ı
layacaiız. Bilıa11a Bulprlar bu -
talcwnlanna büyük bir elıeımniyet ver
mektedirler. Romenler de Ç&rfamba 
ıabalıı kara tarit.ile tehrimize cebniı 
bulunacaklardır. 

Tiirk talmnı ili. Balkan tMDPİJO. 
namu da k 1 z•nmalg için azami bir •uv• 
vetle çalıpnalıtacbr. Şimdiye bdar a
lınan neticeler.? göre, Tiirfı: talc-mın 
tu tekilde pbcağı tahmin eılilmdrte -
dir: 

Filizcle Hiiaeyiııı wya K- en ha
fifte Ahbaı veya lıafka lıir arkadafı, 
Wifte Saim, yan Yaoatta Nuri, vasat. 

ta Muıufa, yan aiırda Ankaralı Hüoe
yiıı, ve atıftta ~ Mehmet, belki 
- il)nmacia bir kiloda cleiipw İlıtİ • 
mali ele mevcuttur. Bu ~ maç1a. 
n sene beynelmilel heı milletin ha • 
kemleri idare edeceldsdir. 

Çepmba ~ itibaren yııpı. 
lacak Balkan ıüreı kongreıinde ıe -
leeelı ııeneclen itiıeren bu ııüretlerin 
.,...... -'eiı:etlenle de )'llplhnall dütü· 
nülec:ek ve eğer kaltul edildiği takdir • 
de birkaç aene için bu pd müaaba
kalan Ye lıu müı ... +alanla daima sa
lip ıelen ıiiretçilerimizi alkıılayamıya
cağız. Bu vesile ile lıu aeneki Balkaa 
güreşleri bir kat daha ehemmiyetle ta-
kille f&Y_...... . 

................ önümüzdeki ~ 
ak~ - 21 ele INıtlıyacak ve bun -
dan oonraki ıeceler a)'Di ~ ._ 
Yllm edilecelrtir, 

I• SÜDÜ nJi hey Ba9ren ıiretle
rini açacak ve kurada çlkan nıüaab• -
Lır maçlara batbyacaklardır. 

Biçki yurdunun 
21 nci sergisi 

1 Deniz 
Ticaret işlerimiz 

On beş gün açık kalmak 
üzre dün açıldı 

Türl< Kadmlan biçki yurdunu. 
21 inci aerıiıi dün Divanyo1undaki bi 
nasında saat 14 de açıbıuttır. Serzicle 
Maarif müfettifleri, terzihane miies
ıis ve müdürlerile Mahfuze lbrahiııa 
Hanım ve diğer birçok hanım ve bey 
ler bulunmutlardır. Serıicle lıaıum 
kızlanmı:ua tet hir ettikleri eıerlu, 
bunl&J" arumda mantolar, tanör, be
yaz çamatır itleri, erkek "" kadın pi 
jamaları, kumatlar üzerinde file ifle
ri ve abajürler ve yan dikitleri ol-
yan ve talebeden Avniye Haıumın ÜÇ 
parçadan yaptığı taflarla diier lıaaım 
lann yaptıklan eseri• da•etliler ii&e 
rinde ıa,et iyi bir tesir bırakmqhr. 
Müdür lamail Hakkı Beyle muallim -
....... lldıal, Hilımel, Nuftnnisa. lıa
mmlar tarafıııdaa dantlileri -.ide 
gezdirmifler ve izahat •-.iflerodir. 

Bilihara davetlilere ihzar edilen 
büfeden çaylar ve paıtalar ikram edil 
mittir. Sersi ıs ıün açıtc kalacaktır. 
Yurttan timdiye kadar yani 21 sene 
için 3560 talebe -- Mınuttur. Bu 
aene de 115 talebe çıkmıftır. Mektep 
üç 11mftır. Birinci 111Uf kendi aile ih -
tiyaçlannı temin etmek, ikinci ve üçün 
cü 11nıf ta ınü-aelerde it yapmak iı 
teyen talebeye tahsis edilnıittir. Şim • 
diye kadM- ...,..aıdan çıkan talebeler-

Komisyon programın ana 
hatlannı hazırladı 

Deniz ticaret iti es imiain tmuim •• 
ıaWu için lktiNıt veületince lıir ~ 
P"'8• 1 ' ' t.a oJdaivna laa -
.... ftlllıİf1İIL 

lkti111t wkileti deniz "" ...... müa· 
tepn S•+ı"•h Beyia riyaMlti ıl*i ı.... 
IDİIY'OD IOD bir toplaab İle bu ............ 
aua ana hatlanm çİamiıtir. 

Denizciliğimizin iııkiplı çarelerini 
de a,...; zamMU!a mütalea eden bu me

...; Proıııwm, Aııkaraye ımletinden -
re lnzzat llııtiaat Telöli Celil Bey tanı
fmdan tetkik ............... lıat'i telıini 
alacakbr. 
~ ....... . .. .. __ ,_ 
-sn::ı!llM.B4'"'P4 ...._ Pl'Olr--

deniz ticaret itlerinıizi aliluıdar eden 
llıitiia " •• ı.ı- tetWt etlilıait ........ • 

1
, lıı. Aac+ ........... tadNık ...... 

- ka liına11 lriitçe iti olduiu iPn, 
9Yveli miilnan •aızİyette ıröriilenlere 
tahsisat ayrılacaktır. 

P..,.ımrn ilk plinda tatlıilr eılil .. 
cak bmnlan araamda htııaıbul linuı -
amıaı iaııkitaf ve ıslahı meıoleei de lıoı
luıım.ı.taıbr. 

den 32 hanmı muhtelif viliyetlerde 
müe11ıeae &9DJtlardır. Bu - de 15 
hanını aynca muhtelif viliyetlercle 
müeı eaeler açacaklardır. 

ı:rean. 
Nerde bu okumuşlar? 

Ge~•n ırii• hir lıitap cnmnalı ~ İf/eyen birltoç ecne6i lıiitiiplıarıeaini 
Be;,oilunun hii;yülı hir FrCllUd lıüfp· beali;yor ııe J'flfClhyor. Ar-ra ,_ 
hanesine uirıulmı. aril idcıreainin netnttiii istati.tilılere 

F,...,.... lıiilıiiırnetinin yardımını da gözüm İlİftilıfe İfİme tatlı ümitler ge· 
gördıilü ;ö;ylenen hu lıütüphone lıer IİJIO'. Her ;yıl U..ler, ;yiilr•lı ,_lıtepler, 
.ııamcınlıi ııihi lıala6alılıtr. 1Jrtamelıtepler 6inlen:e olıar ya.ııar fi• 

Girip plrarılarr p;yt. ..,_teci gözü kan;yor. Bunl- ıelrıina memlcrlı.t 
ilcr lıontrol ettim. Buraya J1C1t1a ....,., nü/usunun ;yidde ~ lnr'-ftur. 
:Nı>lı llC eilerıccden plıilmİf U-lar· lhrnonla iltilııa etmeliyis. 
dan ziyade genç Auı, lf""f lıadınlar, Falıat fClfl:1f>nım: Mekteplerin Mrıl 
ııenç ılelilıanlılar ııeli;yor. hani frlıanlıjı 6a he;pler, elen-ıiler, 

Oroda aerııi IHrlirwle 6ir lıaç lıitar lıanunel.nıliler melıtep ltitaplanııdan 
llC ııa_,e lıiimai -.lır. DiltJıat et - htlra 6ir ,.,, olıamaalar nıı 1 
tim: Ka"'6alıJı dalıcı :si,..,ıe ;ııellİ ro - . Büııle ,,.,,_,. talısil ııörmiİf ııenif 
manf..,. •-ırisinin önünde toploııa;,or. 6ir _,,_ -.1ı, a,,,.. de,.,,.,eıle 6ir ...,. 

Genf lıızlar yeni çılıon rornmılcırı hit anılı, q;yıaı ltıratta 6ir ..,.,,_, ma 
lfÖMen lfefirİ;yor, iaaJıat utiyor ile SOn• /elıfer anılı ııar ile 6anfcırm Gleminde 
nı malıelrlralı lroltalılarının altında bir aynı Hllİ;yede hir de hanımlar •mılı 
lritap palıeti ile plıı;,orlar. -· Pelri 6a lıanmılar, ha beyler lıif 

FrfllUU ro,_,lan ~lı acaa deiil - olırımaalar nıı1 Olnımalı JICllnıa m•k • 
dir. A.,,....,a ( plon) ıııhi, lena lıôiıda tep pro,,,.,,,,,,,__ aora ile mi omr1 
İ)Iİ e•er bcmp ucua acıtan mİİe••lerin Melıteptaı plıanlar lıita6a "'- -
lritaplcırı olmakla ~raher ilJı fılran ,_ ederler 1 

.. .. H•-ili•• 10 T elefoa IG,25 1_ _ ~ IU· ,, - ··-·car IAllll& Ru 
h a .. ı.. .. N .... 101 Reji.......... 2,30 ..,.,., daima 12 -15 lranlıtan -iı ..,_ He·..li di-lı'm ro-'--, _,~,,., L!•ap 
• ,, Müeaaia ıoe T•koa la,:!S lırunaa. Bu romanları hia hir hafrılr li- lor paAolulrr. Banu da ltahal etmem 

FELEK Tllrkir• Camla•· Çimento 13 ....,,., cıWili;ponuı. JICI. Çiin/aa 6aııiin 6ir roman, hir •İnema 
rl,..t Baakau 57,25 lwı..t .. ep 1).JIQ Be;,oilunun 6u lıütü1*-w.i alıfO • loc ""- d ..... ~ amıulvr. Pelri ya 

ÇEK FIYA.Tl.ARI 

Lonclra 620 Prai 19,1)3,13 
Pari• 12,03 s.lsrat 34,75,63 
Nipork I0.118.1111 Moako•a ıo,eo,zs• 

MilUo 9,28.25 Berlia J,97.75 
C..-.r• 2,43,8'1 v...-. 4.20 

"'• .., .... B...ı.Pott• 3.115,14 r • 
BrlllcMI 3,4' Murit 5,80,lJ 
Amatertlam 1,17,2'7 aııı. • ., 79,11,21 
Selp ... .... 4,JI 

ı l• ht• · k rşıl&'Ja l:":::i: ıti ... 21.~ l t'ı~:'-7· ~ ""'lıaJar arık- ııihi ifler. >'ü.zkr- ,,.,_,.,.,.. - diJ'elim1 Tiirki;peııin 11 
IVeÇ Ve la lnl a • :lir· Harrl:r• l5,llO ş..1ı -. - 3.20 ee liralık alqııerif eder. /ptfiiime p· mil;porı nül-, ;yü.z hiİalerce olırır JICI • 

cak zevat re de müdürü aydd ,,., altı yüa lira ....,.._ lıarfl lıanııi ııautenin IHulıuuıı 
maGf alırmaı. -1ıayc .. eılehiliria1 

Memleketimizi ziy- eclec:ek olan iddia ederim iri 6iaim - ye.li mil- Sin- ,_.,nnı; ııeldi. Holl;ywood 
la~ veliabti Giat... A""'11 Hazretleri yonlalı Törlri,,,,nıi:sin Witiiıl lıütüplıa- Clfi/telerine l.tanhuld- hir lıllf ,,;;., 
ile refikalannı ............... iinre Hari· neleri hir ııündcr bu lıütüplaane lıadar hin lira ııU/eeelıtir. Falıat fU miifalcıa 
ei,e ,,.,kileli taırrıfmdu - edilen lıitap •atamcu:. Bu ,........,,, lıatÜplıane- meı:nmi olan lnt htl-ıııcuttl• Baı--
.. ,,. yana tehrimize ıel ...... 1wclir. sini 6ule,,erı eerniyet ha on ,,.di mil - li kihıl'fdanııd- hirinin tnıı.U.-

Veliabt Hazretleriıııin ziJarederi )!On İçİlul• damla hile defiLm. Falrot 6ir yırlı/t lıôiıf rliifnıeyee•fine fÜplıe 
ııtiiaaao .. ti ile ls'fff ~~·-aia- o' 16.Jli ilıfİJIClf d~ 6ar 1ıiipi1r aiim- ,,.,,, 

_JL...JlıL.11 ..... c..1!!11B:lı!ı!!!!:.J!!!!!!!!~::_--_ı~~~---.::'.=..:~!:=-........ ....:::.::..L!r~!..!•~•~u~11~e~ .. ~.,.~l!!·!·~!!!..!!:ı!!~i~u!•~'a!.JL.. ........................ _BurbaııCAHIT 

-
MAARiFTE 

Yarın 
Dersler başlıyor 
Mekteplerin ilk ıınıfları 

bu sene kalabalık 
Yana sabahtan itil>men bütün res

mi meloteplercle deraler b.tJıyor. Ev· 
•eke, iininnite Wriiltelerinde 16 tq
*-ieYVdde clenlerin ı.ıı-uı ......_ 
redcen, vekilet son bir emirle, fakül
telerde cıe clenleria lıir t,.riaievvelde 
lwılamumı lrilcJimıİttir • 

Bu sene hukuk fıılQilteııinde ele a
Pf dersleri -verilealdir. lllı açılıı der
- praf81iir Ali Ftat Bey yana ..
.... inivenite bnferau aalonunda ve
recektir. Bu elersin mev..,u ( teılıilib 
eauiye beknmnclan intiluılılııt) tır. 

l• m*teplerde, liae ve orta melı
teplade ele clenler 7WID ......, ........ 
........ .... a.. - bitüa iD 1 tıopı.ia 
ilk auuflan sak hbbdıktır • Y eodden 
•iıılerce talebe kaydohımmıJt111', 

M.lıteplerde yeniden tut.eler açıla
caktır. Bu ,-eı..ia lrat'i vuiyeti lıayıt 
ve lıalıalüa - alıadıktaa - Wli 
ob 1 br. TaWıe lıayıt '" ........, )'enli 

llılNıha kadar devmn edecektir. Fııkat, 

ay l»qım. bdar -· ete binaen lıaydo
lamıyan talebeler, tepiııievwlin ilk 
baltasında ela volriletin müaaadeaiai al· 
mak prtile luıydolaııaıbilec:eldenlir. 

I• mektepkse bu ııene, lıer sene • 
kinden fazla talebe luıycledilmi!tir. Ba 
h- bir İlbitİStill hazırlanmaktadır. 
Bu .-e kaydolan talebe miktarı 13 
hin kadar t-..m d .. 'whclir. 

lık tedrisat kadrosu 
l ola • al ilk tedrisat kadrosu Maa. 

ril velıileti tarafından taıdik edilmit 
ve ııuuıril müdü~lüiüne ıöaderilmiftir. 
Yeni k""'°1a pre lstaabul ile tedri
sat muallimlerinden ( 250) kadar mu· 
ııllimin yeri deiiıpnektedir • 

tstarrbuldan (25) -ıtim mülboılı: 
llöylere ıöndeııihnekteclir. Diier mual· 
!imler tehir dahilinde n+il ve becaJit 
ıuretile yerlerini cleiittimıektedirler. 

Maarif idaresi .,, batına lı:adar, va
ziyetleri deiiten muallimlere teblipt 
yııpaca1rtır. Oç unıfb ilk ..,. ....... 
• ı -mır' iıı.o ilinreten amı1 ..-ı -
limJiii Yesüınİftir, Mektepl«delô re • 
eim, --. tıedea tmlıiJeoi .- ........ 
!eri olrutaa •ıwH;=ler luıldırılmıt, lıaa-
lar y.U ilÇllan 8 ilk mektebe anıl -
allimi o ...... tayin ediJmittir. ilk mek
tep lllU&llimleriııa haftatıı. elen eaatle
ri ... tekilde (26) .)'& sık-lmıftır • 

Muılliınlır ırasında 
UluWy arta mektehi müdür -· 

..a; Hadi Fiaet Bey Ha1"ıır1>ata liee-
ai ...... -viııliii-. Ha,.clrıı;-.• )i. 
aesi tabiiye -Wlimi Ma.lilr Bey P• -
tevniyal liaeai talıiiye mııellilııliiöoe ta
yiu eclilrait+W • 

Eabçet B. 1elJi 
Galrıtaaera,. liaeai ıaiArii 

._._. 1 , •• 1 

-6 ··- •• 1 - .... 

MAHKEllELEJUJ• 

Çıp:ak baba 
Çacuklann teslimi hakkın
da bugüa karar verilecek 

Em içinde çıplak ıeadiği içia 
Sulh Hukuk mabkearıeai tarafnıdan ço 
cuklanftln terbiyeainin boaulmemeN 
-ktaamdan ayn otunaaaına karar ve 
rilen Dimitri Dolıidiı Efendi ...._ Sul
tana Hanım aleyhine dava açrıııt ve 
çocuklarıDUl kencliaine t-1imi için ü
çüncü hukuk mahkmneliııden karar İl 
temiıti. Çıplaklar cemiyetinin Paria 
tubeai azaamdan olan Dokidis Efendi 
Dİn bu daYaaına dün balubmttır. Ka -
rar buırüa teftim edilecmtir • 

Bir ihtilAs davası 
Çatalcada Celiliye köyünde muh

tar iken köır aadıiuıdan 800 lira ih
tiliı etmekten suçlu Sait Efendinin 
cluruşmaama dün aiır cezada d-
eclilmiıtir. Dünkü dUJ'UflDada dinlenen 
tııhitlenlen lıir kunu Sait efeodinin • 
leyhine, diier bir kımrı da lehine ta• 
bitlik etmitlerdir. Sait Efendi sahve • 
rilmeııiııi iatemiı, f+at mahkeme bu 
iateiiai retldetmit •• yeniden tahit p 
tirilmeai için dunıprıayı b&fka ıüne 
bıraJnrııtbr. 

OOftı çocuk 
ç..,..ftınu dÜfiirmekten suçlu SaJt. 

rire hanım iaminde bir tMe ile pu
fun clüpneai için aoadaj yapmalıtaa 
9tlÇlıı ebe Zarohi Han- _...._ • 
leıine içüacü ceza •hım ıinde .._ 
lulrmttır. Zaruhi H- sondaj yap • 
macfıiııu. Sabriye Huma da çocuftın 
kendi kendine diiftüiünü aöyleımifler 
clir. Mahk_,e phit ıetin1meıine ka -
rar ıw it. ve betl<a süne bırıdnhıııt
lrr • 

Esrar satın kadın 
Madam Katina isminde bir -

aabcı11, dün ıümriilıteki aelU:ııinei ih
ti ... mahkemeainde 1 - hapse, 200 
lira para c:ezaama mahküm olmufbır. 
Ayni iften maznıın buluııaa Keıara 
beraet etmiıtir. ----
Hayvan sergisi 
Y ann açılıyor 

Hayvan aerı\oi yum aut 14 te 
meraaimle eçılKw•ır. Sa-side ıliiııı .ıe 
puvanW heyeti taylar üeriode tetki
bt .J&Pllllflrr. Buıriiııı taanif J ..... 
calıtır. !ersi ıra sin açık lıalmc .. br. 

3 

1 !llnilas;;I 
1 Okumak ve okutmak 

Geçen gün Halkeııintle pelırimi 
:z:İn birçok müneııııetleri topltİnmlf 
lar, a:z:ıın uzadıya halkın olramaJı
ğından, yeni kitapların iyi lanıt.ı. 
madığından, ismi bile bilinmeyen 
kitaplar olduğundan ıikayet elnıİf 
ler ııe bunun için bazı kararlar al
m.,lardır. Bu kararlara 11öre, iter 
lıalta Halkeoinde toplamlacak, o 
halta çıkan kitaplar tetkik eılile • 
cek, tenkitler yapılacaAt, banlar 
basılacak ııe memleltetin en iicra 
köfelerine kadar dağıhlacaJı. Ba 
auretle lıütün yıirtt"flar sıkan ki. 
tap/ardan haberdar olac:alıılar, iyi 
mi, lıötü mü oldai- anlayaeaAt • 
lar ııe ona göre kitap/an alıp oka • 
yaaıldarclır. 

BirSolı prolaörlerimmn, maal
limlerimi:z:in, maAazrirlerinmin ııe 
malekta,lanm13111 İflrak iettikleri 
ba İftİanU ııe alllllClll lıararları 6ii. 
yiii bir memnaniyetle lııarpJana. 
Bu kararın okuyanlann naüıılan 
ii:z:erincle iyi tairler yapacafı fÜP
lırizdir. 

Ancak bir noktayı Ja gö:z:den 
ıuaJı ta'-' lôzundır: 

Hali net/en okanaıyor7 Çakan 
ltttaplan lıilmeclifi tanunıwlağı isin 
rni.7 Yolma okuyamaJıjı ııeya oka 
mak istemetlifi için mi7 Veyalaat 
kitaba lıaareclecek parası olmadığı 
için mi? 
Eğer birinci ,.Jı ııarit ise, bantla 

malıarrirlerin lıiyük kabahatleri 
ııardu. Bir eseri yazmak lıiili de -
ğil, onu tanıtmak la liUunclır. Ba 
tanıtmak İfİ daima reklômla olar. 
Ve ba:z:an ela bir kitap ltencli ken
disini rekı~ eder. llaaleael ekse
ri gazetelerimiz yeni ,ıkan eaerler 
için birer tenkit Aituna açmam., • 
tar. Ba noksanı itiraf ederiz. Fakat 
mulıarrirlerimu arasında da ten -
kide dayanabilecek kimseler çok 
natlirclir. Banu ela söylemek :z:aru -
retindeyiz. Bi:z:de edebi tenkitlerin 
ekser vaziyetlerde pahsi miicadele 
ııe nıiinakafa halini aldığı ile hat -
ta iü#ür derecesine sukut ettifi gö 
riilmemİf midir? 

Diier taraltaıı tenkidin haricin 
de bir muharrir, lıerlıan,,i bir rek
lam par,. sarfetmefe katiyen ya· 
na,maz. Ba İf için ııerecefi paro
mn laelıa olacağım, yanıp ltiil ola
cağını :z:annetler. Gazetelerde be • 
daııa reklam çıkarsa 11e ~. yoksa 
bunun için imkcinı yolı metelilıı sar 
lolanma:z:. Gaetelerin ba ifi seııe 
...,. meceanen yaptalılon halele bu 
na bile lüzum görmeyen malıarriro 
ler az değildir. 

Diler taraltan malııcırrirl•r ara • 
-*'a Jıencli eserini it.neli bıı&ıet • 
lerile reklam etlebilenler ço.\ en • 
ti erdir. Ç iinkii itiral eım.11 lcizam • 
dır ki bir çolrlarua~ baHll 7fllnı: 
kitap yazmai için el'urıüe lıal-i -
mi:z:i alıru. Lerlerimi:z:in e'-'Ui, 
u:z:ıın tetkilral tetebbiiat N)l98İrrde 
tebellür efmİf kanaatlerin rnalısu -
lü değildir. Bunun için evvela bü
tün ya%1 )WZGnlcırunua okanıamn 
ııe tetkikin zeııkini a,ı a ... -... . .. -
:anıdır. Fillıakiia yazı yazanla -
nmız arasında bu kuııııette olan -
lar yoi değildir. Fakat ifte, onla • 
nn yazısı aranır da ötekilerinki biı 
telı nüsha bile satılmaz. Bir .ap 
yazmak için ekseriya yirmi c .'. ki
tap okumak lôzungeldiğini test.na 
etmeliyiz. 

Diğer taraltan ik&ıci bir nokta 
tlalıa ııardu: 

Halk olıayamadağı ııe7a okamaA 
istemeclifi isin mi okumııyor 7 

Kabul etmek lô:z:undır ki lıütün 
bir memleket ahalisi a)'nİ neııi ya
zıyı okumaz. Sonra okur yazarla • 
runuın adedi ist.mı.n dereceyi 
bulmamlftlr. Yelli lııcırl inlnlibı, a
çık tür/ıçe .anJen güne bu nisbeti 
arttırmaktadır. Fakat lıanaatimi:z:
c:e 611 ela Jııiili değildir. Okumıı yaa 
- nübetinclen :ıiycwle bir Je "..,.. 
illi ealtare., Mııiy11ini11 7i/ae1 • 
mesi lô:z:ımdır. Körojlu. "--il. 
AJt nımallannın çoJı #alüwle o
lan aerleri olnqap anilqahileeei 
kütlenin la:z:lolllf"llU' -- lıa .. 
retle Wil obır. 

Vçüncü bir nokta: 
Çakan lıitaplann liallarını da lıe 

Np etmeliyiz. Banlar maolael o/. 
tlaJısa pahalıdır. Çocııklarının mel 
tep kitaplarına para yetİffİremİ • 
yen ana ııe bcıbcWruıu:z: pelc ço.\ • 
tur. Ayıla üç dört kitalıa, üs dört 
lira ııerrneğe lıerlıain bütsai mii
Nit midir 7 ilk lıamlecle çok ka • 
:ummak için liatlan daima yülıselt 
tutarız ve onun isin Nfanııcıyu. 

Velhasıl okumak ııe okaımal 
meselesinde llalıa burada IUIUI a • 
:z:atlıya Nynııcımı:z:a yersi:z:liltten clo-
1"7' imkcin olmayan bir sürü &rni.1-
ler tesir yapınalıtatlır. Müneuoerl• 
rimuin bütün ba noktalan nazara 
ıliklıate alaraAı ....lı bir miil:aıle • 
leye ,,irmeleri dalıa maııohlı alar 
-.nda)'U. Miimta FAllC 



--------, -1 KMl.AK. ilr~ Go .. z 1 .... -.-..a...-...... dir mizle _ .-.... 
-------- Ağustos böceği! 
b.i~l:W değildi! Bu yazı, Boğaziçi köylerinin bi-

Dün yanıma biri geldi. Kendi • 
tini pe az t nırım. Dışarda an • 
cak ikı u~ gez ( 1) esenleşmişiz • 
dir (2) . Bir dökümevirnle çalıştr. 
Kendisi Voırtan Efendi isminde 
bir Ermenidir. 

- Dünkü yazınızı çok beğen
dim diye söze basi'adı, bizim yaşı-' . 
mıza girenler, o yazıyı hezer (3) 
le okusalar yeridir! 

Sordum: 
- Hangi yazı idi o? 
1.- "Eller bizim değildi" diye 

l>aşlıyordu. Bizim Norlor gazete • 
si (Milliyet) ten almış. Orada oku 
d um. Hem okudum, hem de dü • 
şündüm. Osmanlılar gününde bi • 
zim olan ne vardı ki? Hiç unut· 
·m am, bundan kırk yıl önce zengin 
bir adam, yirmi bin altın dökerek 
Şişl ide bir çorap yapımevi ( 4) kuı 

·muştu. ô yle güzel çorap&ır çıkarı
yordu ki, alan birkaç tane birden 
alıyordu. 

Fakat, lngiliz, Fransız çorapçı· 
ları ; hemen elbirliği edip lstanbu
lu çoraba boğdular. Kend (5) e öy 
le çorap yığdılar, bunları o kadar 
ucuza satmağa başladılar ki, Şişli
deki çorap yapımevi, ancak, altı 
ay isleyebildi. Şuraya buraya baş 
vur,;,a~rın sonu gelmeyince de ka 
parnlı, gitti. Çünkü gümrüklere bu 
yurmak, törü (6) nün elinde değil 
di. Yurtta, hiç bir erdem (7) böy
lelikle açılıp genişleyemezdi. Ka • 
pitülc'Uyon zinciri, elleri kolları 
bağlıyordu. 

Dediğiniz gibi, toprak bizimdi. 
Ekemedikten kelli neye yarardı ." 
Deniz bizimdi amma, sokemedik · 
ten sonra neylemeli idi? 

Abdülhamit gününde, bir ara • 
nk, "idarei mahsusa'' sekiz kadar 
büyük vapur almağa kalkışmıştı. 
Istanbula vapur işleten yabancı va 
purcular; hemen önüne geçtiler: 

- Bizim vapurlarımız, yetmi • 
yor mu? Vapur alıp nereye işlete
ceksiniz! dediler. ldarei mahsusa 
da yeni vapur almaktan İ;1ler İste
mez vazgeçti. 

Bir gün, Çekmece yakmlarında 
ııvlanmağa çıkmışhm. Bir kavas 
önüme dikildi: 

- Bugün burada avl'1namazıı • 
nız. 

-Neden? 
- Yasaktır! 
- Niçin yasak oluyor?, 
- lngiliz elçui, avlanm"k üze-

re ge:mişlerdir .•• 
- Ya! ..• dedim. 
Ve boynumu bükerek, tülengi • 

mi koltuğum alhna sıklfhrıp ora
dan u:rıaklaşhm. 

Ne güzel ıöylemifsiniz: 
El üzüm yer, biz koruk, 
Yabancı baş, biz kuyruk, 
Dağ yoluk, çiçek ıoluk, 
Güller bizim deiiJdi! 
Kendikendime düşündüm: 
"Geçmiş zaman olur ki hayali 

cihan Jeğer!,, sözünün bilmem de
ğeri kaldı mı? ôyle geçmif günle
rimiz var ki, anarken, tüylerimiz 
ürperiyor. O karagünlere yetişe· 
miyen~er, kendi topraklarında e • 
lendi gibi gezmenin ne büyük e • 
rinç (8) olduğunu bilemez, anla -

(1) Gez - Defa, kere, (2) Esenleş
mek - Selamlaşn:ıaık, (3) Hezer • İbret, 
(4) Yapımevi - Fabrika, (5) Kent -
Şehir, (6) Törü - Hükumet, (7) Er
dem - San'at, (8) Erinç - Nimet. 

rinde geçiriyordu. Dün, rastlayınca 
sordum: 

- lırtanbula ne vakit iniyorsu • 
nuz? 

Boynunu büktü: 
- Tesrinievvel haftasında!., 
Sonra; gülerek: 
- Kendimi neye benzetiyorum, 

bilir misin? dedi. -
- Hayır, ne bileceğim. ,. 
Gene güldü: 
- Ağustosböceği yok mu? Ha

ni yazın keyifli keyifli öter. , , işte 
ona • • • 

- Ne münasebet? · 
Anlattı: 

- Hazirandanberi, dtiğda, ba • 
yırdayız. Çoluk çocuk, dört yaza
yı içinde dünya düşüncelerini arka
mıza atarak eğlenceli bir zaman ge
çirdik. Kürek çektik, lilehtapta san
dal salası yaptık. Şarkı söyledik 
Dansettik. Güldük, eğlendik. 
Şimdi, yağmurlar başlayınca he

pimizde şafak ath: Kış geliyor! 0-
. dun yok, kömür yok. .. Biz onu, 

yazdan düşünmeli idik ama, eğlen· 
ceden vakıt bulamadık ki düsüne· 
lim. . • · 

Onun için kernlimi ağustoıböce
ğine benzetiyorum. 

Bütün yaz, cırcır ötmuştük. Kış 
gelince dut yemiş bülbül gibi dü -
süneceğiz! 

Kulak MiSAFiRi 

Bugünkü program 
IS TNBUL' 
18,30: Pl&k netriyab. 19,20: Aja na laaberleri. 

19,30: Türk musiki netri ya ll : ( Kemani Reıat, 
M eau.t Cem il, Muzaffer Be,.ler ve Vecihe, Ve
dia R ıza aH rumlar .) 21 : Ate, • C ü aet kulü
bünden nakil, Ajana ve hona haberleri. 21,30: 
Orkeatr• karıtık proe-r am. 

823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 
11,30 : Dini neşriyat ve konser. 12: Rady o 

orekatra.aı . 13: Musahabe. - Konser. 13,45: 
T a a an r.ili n qriyat. 14, lS: Haberler. 14,.-0: 
Plik. 17: K öyl ü net rİ ya tı . 18: Jeaııı Marcu ta
kımı (karıtık mu•iki.J 19: Haberler. 19,15 : 
Orkestranın devamı. 20: Univ~rıite ders i. 
20.20 : Plak. 20,45: Konferana. 21: J , panyol 
mu•iki•i. 22: Spor. 22,10: Operet nu ikİ•İ . 23: 
H.ı.berler . 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Da ns. 18,50: Musahabe Te rad7• piyeai 

20: Hafif musiki. - Musahabe. 21: Ak.tam 
Lı:oa.aeri . - MuMb.abe. - Neıeli u. .. riyat. 23,tS 
Reklim •e koaıer. 23~: Dua muaikiti. 2.4: 
MuH1b.ahe. 24,05: Dan• • 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 5SO •· 
19: Ne,eli musahabe, 19,30: Farkaı aiaaa 

ta1umı. 20,40: Mun.habe. 21 ,10: Spora 21,30: 
Viyanadan nak.:I. 23: H..Lıea-ler. 23,.25: ViJ'O• 
loa•el konıeri . 24,15: Cad.aat. 

Kbz. PRAG. 470 m . 
18,45: Almanca •etriyat. 20; Muepa iaimli 

T schaikowalcy'nin operaıı. - Muaa.habe, 231 
36: S~a orlceıtraıı. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
lnıiliz akıaını. 20: Ko••er. 21: Kat'ıtık film 

muıilı;iıi . 21,30: M11ıa.habe . 22: KanJık laaj... 
liz muaitc:ini• dewa.mı. 22,3G: Hafif .. uıiki. 23: 
Kantılc: ltonaer. 23,30: Danı ınu.aikiıi. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 ... 
18,30: Danı plit.kları . 20: Staa Goleatamn 

bestelerinden parçakr. 20,50: Plik. 21: Muaa• 
ha.be. 21,.;;..o: Muhtelif opera parı;.a.lan. 22: 
Radyo piyeai. 22.JO: aRdyo orkeıtraaı. 23ı 
Haberlf!r. 23,15: Popüler orkeatra mwıikiıi. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
21 ,45: Oreficeia. e•erlerindett "CH0Plffc1 i• 

•imli opera temsili. 
851 Kbz. BERLIN • Teıel 357 m. 
18,30: Stemerin ida.J'eıinde Berliıı rad,.o or

ke&trası . 20: Alır.tüalite . 20,40: Sp•r. 21; Zirai 
neıriya.t. (Mütu.eTvİ n.eıriyat.) 

yamazlar. 
"Vartan., Efendinin, söyledik • 

lerini, bugünün çocukları can ltu • 
lağiyle dinlesinler. Çürıkii yirmi, 
yirmi beş yıl önceki çocuklar, bu
gün; içinde, ak alınla göğüslerini 
gere gere dolaştıkları "yurd" un a
dını bile ağıu~rına alamazlardı. 

M. SALAHADDiN 

Milliyet'in Edebi Romanı: 26 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDİN 

Suzant: rumbanm ıonunda kolları· 
mn arasına alarak kaldırdı ve be· 
raber bir lOQUlm kapuının arkasın
da kayboldular. 

Necat hakikate• müfterisleflllit
ti. Başı açık ve caketsiz locasından 
fırladı. Halkın arasından sand&lya
lan devirerek Suzan'ın bulunduğu 
locaya daldı. 

Zenci Cako Suzam dizlerine o
turtmıq saçlarını siyah uzun par • 
maklarile taraya taraya okşuyor • 
du. 

Necatı kapının önünde gören Su
zan istifini bozmak istememişti. 
İi,Yrenç bir küstahlıkla kocasına ba
kıyordu. Fakat müdafaa ihtiyacını 
hisseden zenci koca vücudu ile bir 
:ı:enberek gibi dizlerinin üzerinde 
yaylan,h. Suzan yere düfmÜftü. Ca 
ko ne yapacağını tayin etme<len 
gözleri kızışan Necat bir hamlede 
masanın üzerinde duran sivri uzun 
balık lııçaklarından bit'ini kapa • 
rak ka,şısına dikilen zebella Ara
bm boynuna yerleştirdi. Bir anda 
f:~l rr.ın lopkırnuzı kan zencinin 

beyaz gömleğini yarıdan yarıya 
ala boyamıttı. Cako can acıaile 
fırlayan gözleri ve boğazında hırıl
dayan vahti kalın seaile bir Afrika 
yaban boğası gibi kızıtmıftı. Eline 
geçirdiği kalın surahi yiNecatın ba
tında paramparsa etmek isterken 
masaya çarpmış tangır tungur şid
detli bir şangırtı kahvenin içini al
tüst etmisti. Bir iki dakika sürme· 
yen bu p~lırh halkın üşüfmesine 
kafi gelmişti. "Polis, polis!,, diye 
çıkan İstimdat sesleri arasında lo • 
caya doldular. Ve elinde kanlı bc· 
çakla Necatı sımsıkı yakaladılar. 

Sarhoş genç adam tamamile ken 
dinden geçmişti! Onu yarı bir ölü 
halinde bardan dışarı sürükleyerek 
çıkardılar. 

* * * Gardiyan, sefil yatağında bir ö-
lüye bile benzemeyen gamlı ve ma 
temli bir hava içinde serili yatam 
elite itittirerek: 

- Hitt uyan! - diye sarsıtı -
Seııi iki hanım görmek istiyor! .• 
Müdür Beyden izin aldılar .•• 

MILLIYJ;:T PAZAR ~O EYLOL 1934 

İst:anbul Umumi Meclisi-1 

A 

Yüzlerce film görmüş . olabilirsiniz ! ! ! 
Fakat böyle bi~ film görmediniz ! ! ! 

ne 61 Aza seçilecektir. 
lstanbul Valiliğindem 

Görünmeye Adam 1 Sinema teknik ve kudretinin son sözü. 

Kaza Merkezleri lstanbul Belediyesi sınırları içinde bu· 
lunan nahiye ve köylerde dahil olmak üzere son tahrirde tes• 
bit olunan nufus mıktarma nazaran İstanbul Umumi Mecli
sine 61 Aza seçilecektir. Her Belediye Şubesinin umum bel
de nufusu üzerinden hesap edilen nufus nisbetine göre E
minönü Şubesine 10 Fatihe 12 Beyoğlu 16 Beşiktaşa 5 Sarı
yere 3 Beykoza 3 Osküdara 4 Kadıköyüne5 Adalara 1 Bakır 

1 Akıl~ara hayret ve dehşet veren İPEK sinemasındc 
bu fılm pek yakında 

( 3083 

köyüne 2 aza isabet etmektedir. 
Her Belediye Şubesi sınırı İçinde bulunan müntehipler 

kendi şubeleri için gosterilen aza mıldarınm bir misli fazla
sile rey vereq:klerdir. Keyfiyet Belediye kanununun 22 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. (6217) 

KADIKÖY-BOSTANCI 
Tramvay Seferlerinin İşletmeye açılışı 

BUGÜN 
1 M E L E K Sinemasında 

SANA TAPIYORUM 
MAGDA SCHNEIDER 

WlLLY FORST 

İ P E K SİNEMASINDA 
ÇILGIN HAYAT 

MADGE EVANS 
CONRAD NAGEL 

WILLIAM HAINES 

ELHAMRA sinemasında 
KADIN PARMAGI 
KAREN MORLEY 

WALLACCE BERRY 
ve 

V'Skü.dar-Kadıköy ve Havalui H alk Tramvayları T. A . Şirketinden: G R A N D O T E L 
GRETA GARBO 

Kadıköy Tramvay ~bekemizde inşaatı hitir>ilen Kadıköy-Bostancı JOAN CRAWFORD 
hattı, evvelce ilan edilen ücret tarif elerine göre, 1 Birinci Teşrin 1934 11•-•••••;- (3091) -
sabahından itibaren işletmeye açıl acctlı: ve bu suretle Kadiköy • Yoğurt- 1 1 

İstanbul kumandanlığı &a • 
çu, Feneryolu. Caddeıbostaru. Suadiye. Bostancı mıntakaları arasında tmalma komisyonu ilanları 
muntazam tramvay seferleri tesis edilecektir. (3076) 

HİLALİAHMER 
MERKEZi UMUMlslNDEN: 

Es.ki~hir Mertkez ~armda: BerHye kamyonları (1), latil 
mar<ka markalı otomobiller, Perles kamyonları (2), muhtelif oto
mobil ve makine parçalan (4) tl!fl'inievvel 934 tarihlerinde 

tılaoağmdan taliplerin müracaatları. 

Hayat 

Sigoıtalarımzı Galatada Unyon Hanında Kain 
U N YON S J G O R TA S 1 N A yaptırınız. 

Tiirki;re<ıe biti.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyuma bir kere uğramatlan sigorta yaptınnaymız. 

Telefon f 4.4888. 560!1 

Oniversite llübayaat 
Komisyonunclaaı 

Univenite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde 
yapılacak olan tamirat ve te$i satı 29-9-934 cumartesi gÜ· 

nünden 20-10-934 cumartesi gününe kadar kapalı zarf u
-sulile ihale edilmek üzere müııakaıaya konubnuştur. Talip
ler her gün mubayaat komisyonuna müracaatla dosyasını 
tetkik edebilirler. Münakasa gÜnÜ olan 20-10-934 cumarte
si günü saat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlik
te hazır bulunmaları ilan olunur. (6169) 

6585 

Elektrikle işler Siren satın alınacak 
Adana Belediye Riya•etinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere 
bir siren satın alınması kararlaştırllmıştır. Satm alınma müna
kasa talimatnamesi mucinbince kapalı zarf usulile olacaktır. 
t~•evenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartnameyi 
alabilirler. Teşrinevvelin on altıncı Salı günü saat on beşte 
ihalesi icra edileceğinden taliplerin teminat ve tekliflerile bir
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. (5944) 

Hapishane gardiyanı sözünü ik
mal etmeden içeri iki siyahlı kadın 
girdi: Anne~ile- Hacerı! .. 

Necat kalkmak istedi, kalkama
dı; bağırmak istedi seıi düğüm • 
lendi. Ellerini uzatır'ıı:en çekti ve se
fil yatağına kapandı. 

Annesi yalnız: 
- Necat!!! ..• diye derin derin 

inledi· 
Bütün ıma kalbinin amansız acı· 

sı bu tek kelimede toplanmıftı. Oğ. 
lunun batım, küçük bir çocuk başı 
gibi kollarmın arasına alarak göğ· 
süne sakladı. 

Hacer bir kö,eye çekilmişti. Sah· 
ne devam 1>diyordu. Cürüm, kaba
hat tanımayan ana kalbi timdi COf 
kun hasret ve ~efkatile mücrim oğ· 
lunun haşına, tehlikelerden kurtar 
mak is, er gibi sarılmıttı. Ah onu 
gene ona verselerdi1 Çocuğunun 
kabahatini ona bağışlasalardı ! O
nu, küçükken olduğu gibi, döver • 
ken okşayan elile cezalandırsa idi. 

·Senelerce kucağında yatırdığı yav
rusunu alıp temiz yatağına yatırsa 
başucunda ona gene söylediği nin· 
niler gibi kalbi.ıden çıkan sıcak 
ahenkle tatlı tatlı darılsa idi. Bu ae. 
fil yatağın içinde, bu küf kokan 
hücrede çürüyecek vücut kendi VÜ· 

~u.durun en krymetli bir parçası 
ıdı ..• 

6292 

Kadın gittikçe sessiz hıçkırıkla
rının içinde hoğuluyo!du. 

Ha.cer onlara yaklaştı. Güzel a
henkli sesi, küf kokan höcrede gö
nüllere ümit veren berrak bir su a• 
kıtı gibi akietti: 

- Necat kalkınız ! Sizinle konu· 
talun. 

Bu seste hisler ıaklanmıt insanlı. 
ğın en iyi, en güzel sesi konutu • 
yordu. Necat batını kaldırdı, bo • 
ğuk sesile cevap verdi: 

- Benimle konuşmağa nasıl te
nezzül edec~kıiniz ! 

Har.er gülümsedi: 
- Sizinle pek çok konuştum Ne

cat! ... Biz komşu çocuklarıyız .. , 
Komşuluğun halskını ödemeli!., 

Necat batın; eğdi. Yarttbbi! bu 
ne haı 'kulilde bir genç kızdı. Na • 
sıl g(jzleri bu kıymet biçilmez insa
nı göımemi~li. Hacerde ne müstes• 
na, ne misilsiz bir güzellik vardı. 
Kadınların en güzeli, en iyisi!.. Bir 
zamanlar onunla konuşmağa tenez 
zül etmediği, onu hakir gördüğü 
günler gözünün önüne geldiler. Bu 
harikulade ince, güzel, zeki ve iyi 
kalpli kıza tercih ettiği ciyfeleri 
düşündü. Meğerse ne kadar insan• 
lık d~ygularına kartı sağır bir ru· 
hu varmış! 

Şimdi karfısında en kötü da.ki • 
kalannda ona kotan bu emsalsiz 

Istanbul Kumandanlığı kı
t'atı hayvanatınm ihtiyacı i
çin pazarlıkla münakasaya 
konulmuş olan 150 ton yula
fa verilen fiat pahalı görüldü
ğünden yeniden pazarlıl<la sa· 
tın alınacaktır. ihalesi 4 T eş· 
rinievvel 934 perşembe günü 
saat 14 dedir. Talipler in şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her g ün ve teminat mak· 
buzlariyle beraber vaktinden 
evvel Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 155) 

(6215) 

* . * 1. Fırka kıt'atı hayvanatı-
nın ihtiyacı için pazarlıkla mü 
nakasaya konulmuş olan 160 
ton yulafa verilen fiat pahalı 
görüldüğünden yeniden pazar 
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 
4 Teşrinievvel 934 Perşembe 
günü saat 14 dedir. Taliplerin 
ııartname ve nümunesini gör
mek iizere her gün ve teminat 
makbuzlariyle beraber vaktin
den evvel Fındıklıdaki komiı
yonda hazır bulunmalan. 
(157) (6216) 

• • • 
F. kıtaatı hayvanatı ihti

yacı İçin pazarlıkla alınacak 
olan (341) ton samana veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
yeniden pazarlılJa alınacak
tır. İhalesi 2 Teşrinievvel 934 
salı günü saat 14-,30 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve zama
nından evvel teminat makbuz
larile beraber Fındıklıdaki Ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(154) (6213) 

Tıp fak'ültesinden aldığnn hüviyet 
varaıkasını kaybettim, yemıis;ni çıkaraca
ğımdan eskisinin lhii'kmü yoktur. 

Münevver 

kıza söz söylemek, sözlerine cevap 
vermek hakkım, cesaretini kendide 
görmüyordu. Ne zelil, ne hakir bir 
insandı! 

Hacer devam etti: 
- Şimdi bllfka şeyler diifünme

yiniz Necat! Vekaletinizi deruhte 
edeceğim ... Bana itimat edebilirsİ· 
. ' nız ... 
Necat cevap yerine eğildi, genç 

kızın temiz eteklerine batını sakla· 
dı. 

Mahkeme ıonu 
Sıimiin tarafı hıncahınç dolmut

tu. Türkiyenin ilk kadın avukatı, 
ağırceza mahkemesinde ilk müda
faasını yapacaktı. Bu mühim .bir 
·hadise idi ! .. V akayı uzaktan ve ya
kından bilenler fevkalade alaka • 
dar olmutlar, memleketin bütün 
münevverleri bu, hem inkılabımı • 
zm çok değerli irfan sahnesini hem 1 

de ruhi tetkik için mükemmel bir 
fırsat olan bu etüt hadisesini gör
mek ve ititmek arzusu ile ko,uş • 
mu,lanJı. 

Genç bir kız sevdiği ve ihanet 
gördüğü delikanlıyı hem hislP.rin • 
den talakat kudreti alarak, hem de 
hislerine mağlilp olmayarak ilmin. 
sanatın kudretile müdafaa edecek
ti. 

Koca asırlık binanın bu lot kö • 

Günü : 
JACK P A Y NE . 

UNUTULMUŞ S ENFON1 
ve maruf caz orkestrasının filminin 

I• güzel parçalarını biz t. dinletmeğe 
başlryacağı tarihtir. ( 3080) 

SiPAHi OCAGI 
HEYETİ İDARE REİSLİGIJll· 

DEN: 
Mevsimin bitmesi dolayısile Si· 

pahi Ocağının yazlrk Y eniköy şu· 
besi 1-10-934 tarihinden itibarell 
kapatılaııak ocak kışlık salonlarııı· 
da eskisi gibi her suretle faaliyete 
devam edecektir. (3061) 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiô1 
Liman Han, T.I.Jon: 22925. 

Trabzon yolu 
D l vapuru um upınar soE1ıüI 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtmundan kalkacak. Gidiıte zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Saınsunı 
Onye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten Of, ve SiirmeneYe 
uğrayacakbr. 

İzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
INôNO vapuru 4 

Teşrinievvel 

PERŞEMBE ııünü saaıı 11 de 
Sirkeci nhtnnnıdan kalkarak cloğrU 
lzmir, Antalya, Alanya, Ananıur• 
Menin ve Payıua gidecek, döniift"" 
bunlara ilaveten Taıucu, Çanakkale-
ve Geliboluya ujnyacaktır. 

iHTiRA iLANI 
" Mitralyözler için perrane taftıll" 

merbut ida-e t'«tibab,. bakkmda istila• 
sal olUNm 29 K. Evel 1931 tarih .,. 
1309 nwnaralı ihtira beratı bu defa _.,. 
kü fiile korunak üzre ahara de~ 
veya icar edileceğinden talip obınlert° 
Galata• da, Çinili Rıhtım Hanmda, llO' 
bert F erriye miiracıuıtlan ifan oı:maat• 

6386 ' {%189) 

Devredilecek ihtira beratı 
«Saniyeli tapa • i1ııi temli tapa • » ~· 

landa ihtira için llcıliisat V .&aleti ..,.ııf' 
müdürlüğünden İstihsal edilmiı otao 'ti 
eylül 1930 tarih Ye 1701 numaralı · · 

berıırtımn mtiva etıtiği hukukun ... ı.et' 
baı;ıkımna devir veya ferağ olunacağı 
lif ediJımd.te ol-ıda bu huAMa r.sı
maliimat edinmek isıtiyen zevatın r.u-'" 
bulda Bahçekapıda Tıqlıamnda 43 • 4S 
numandı idarehaneye müracaat e~ 
ri i1ôm olunur, (2934) 

651!1 

fesinde gönüllere ·hatyet veric~1,1-
sükut derinlef!Ditti. Siyah cüpl'""'1 

vakur bilimler yerlerine geçtil~· 
Bütün gözler sandalyasmda b~: 
len maznuna baktrktan sonra, ~ 
dafaa ·kürsüsünde siyah rennl etlı1' 
sesi içinde birıaz sarann19 asil çelt' 
reli genç avukat hanıma çevril 
ve onun siy.ah aerputunun siyah "'..' 
parlak saçlarının çerçevelediği gır 
zeUiğin fevkinde vakur ve aolıı1111 
yüzünde takılıp kalllllfb. 

Reisin ağır ve hıikim sesi, ~!:, 
almayan sükiitun ortasında o;Jj 
ti. Kır saçlı, ·kır sakallı, hıiokiın _,. 
letin vakur bir .timsali, can]aDIW' 
bir abidesi idi. Onun heye~~· 
dürüst, ciddi sesi en azılı terirle~• 
en isyan taşan batlan hünnetle. 1,. 
atle eğdirecek tunç bir a.alabetle .1• 
ğır ağır devam ediyor, kesik ve t~ 
rek cümleleri mırıldanan maznıı~. 
nafiz ve söktürücü nazarlarla Jll 
natıshyor.du. 

Bu, epeyce sürdükten sonra l:ıifr 
kaç dakika kubbeli salon teki'' 
sustu. ··cl-

Kürsüsünde ayağa kalkan ~· 
deiumumi id.dia ve talebini teJ,_ıeı 
dütsüz seSlle söyledi. Bu ses a cJiP' 
ve vicdanın esaı-et, hatır gönül 
lemez gür ve itimatlı sesi idi. 

-Bitmedi-
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p lim ntolar konferansı " Yaşasın Türkiye,, ses eri arasında k pandı 
~ •• ı , i s-L fede) 1 

il, ayni zamanda mebusların da 
....... e e....t vcızıfenıız .. 

<. . a bırçok memlekellerde me -
ra kartı bırçc.k hücumlar yapılı· 
"1uhtelif mcımleketlerde mebuı • 

11\üdafaa eden kanunları bilmıyo· 
Fransada kanun phsi ve umumi 

•ta lcar;ı yapılan hücumları, diğer 
en tefrik ediyor. Fakat umunıİ· 
hilk\ımetler bile mebusları mü • 

la etmiyor. Bu husustaki kanunlar 
1 değildir. lngilterede bu hu3Jsla 
tıı t olan kanunların tatbıkını tek· 
!derim. lngilterede iftiralarıı L.ar· 
'yük para cezası hükmediliyor. Me 

n gerek hük\ımetler ve gerek 
nla r tarafından daha kuvvetli su 
on.üdafaa edilm elerini teklif edi· ... 

transız murahhaaından sonra ıuz 
Yugoslav murahhaslarından M 
oviç raporundan dolayı l\l. Hot?ı 

' le§ekkür ettikten sonra, parla • 
larizm ile demokraainin takv;ycsi 

undan bahsetti ve Yugoslav mil 
ilin parlamentarizm ile demokr& • 
bağlı bir millet olduğunu aôyk di. 
r ürkiye murahhasının nutku 
~eiı Türkiye murahhaslarmdan 

t mebusu Nazım Beye •Öz verdi. 
llıı İzzet Bey tezimizi müdaf -> e-
ııutkunu okudu ve alaka ile kar
dı. 
~hım izzet Bey nutkunda tem•ili 
İn büyük bir buhran geçirmek • 
lduğunu ve bu itibarla parlamen
birliğinin her hangi bir mcmle. 
rejimi tatbik hususundaki dahi. 
ilerine temas etnıemek kaydü 

'le bu me&eleyi ru~namesinde mu 
~a etnıesinin pek doğru ve akıta. 

lir hareekt bulunduğunu söyledik· 
lonra ıözünü itin teknik noktala • 
llaklederek, encümenin bütçeleri 
İi. zamanında çıkarmak y.>lunda 
' olan temenni•inin Türkiyede se. 
"den beri yapıldığını, ge~e•'l &ene 
l'İt koınferansında da izah et~iği 
ile en medeni bir teşkilatı esa&ı • 

to.ııununa malik olan memleketi • 
iıı temsili rejimi bütün kuvvclilo 
ik ettiğini söylemiştir. Hatib in ka 
0

1\e göre bugünkü rejim bu hranı 
'· harbin bir neticesi telakki r !un 
lazımdır. Harpten sollı"a huku • 
rin vazifesi çok artmı§tır. Ve hü 
tler birçok i§e müdahale etmek 
Uriyetindedir. Eski (ademi ınü • 
ecilik) nazariyesi kuvvcti~i kay 
İttir. Bilhaaaa harbi umunn .'° · 
a ve milli mücadeleler net ıce • 
yeni doğan devletler kendi. ira· 

İni tebarüz ettirerek terakkı yo. 
girmek vaziyetindedirler. Parla· 
olar belki de itlerin İ>u suretle 
hıı.uından çalıpna usullc.rini ta • 

. ltıecburdurlar. Bunun ıçindir ki 
't görmek için çok frrkaya lüzum 

• Az fırka ve frrka içinde çok 
"tli bir inzibat lazımdır. Hüku • 
et-, ancak bu ıuretle kuvvetli ola 
•e it görebileceklerdir. Kanun ma 

0 ndeki kararnameleri bu mak .. t 
1• zaruri bir teıhir ola'rak kabul 
Oruz. 
lı.;i te§Okküllerinin Meclise girme
l>ek tabiidir. Fakat adn söz ıiya• 
ir. iyi bir adalet demokraıinin 

'iihim .,...tarından biridir. Tetri 
adalet itlerine kan§IDaaına la 

değiliz. Ulıülbamt memleketi
böyle bir fCY de yoktur. Avıu. 

cereyan eden müeaaif hadiıeler 
'eaeleyi yeniden canlandırmıı ve 

tlıkla mebuıluğun bir zat uhde 
içtima ebnui ıneseleai mevzuu 
lmuttur. Buna iıınkiln olınadığını 

' en mazbata muharriri SÖylü • 
. l>oğrudur. Bunun baflıca çareıi 
. !eri baıkalarının tesirinden kur 

ta buluyoruz. Büyük Millet 
li•i ahiren kabul ettiği bir kanun 
~kimlerimizin terfihini esaslı ıu • 
• lemin etnıit ve bu husuata ne ka 
h.aaıaı olduğunu göıtennitlir .•. 

ite.tip bundan sonra _ge~e. reJIDl 
ntere olan merbutıyetuu tek-

tderek kür&üden indi ve tiddetle 
, landı. . 
''-~nn Bey, kürsüden indıkten &0n: 
~İrçok murahhaslar tar~fı~dan eh 

suretile tebrik edıldı. 
#:lendiler, kabahat bizdedir! 
~lından 500ra Franıız me~uslar • 
~- Gandace kürıflye gel~. !": Gan 
1İyah ırian aletli bir hatibıdır ve 
ız parlamentosunda on seneden 

. Cuadelup mebusu ve e•ki nazır· 

•· dır. d 
"I, Gandace söze ba§lama an ev• 
'lluılandı ve: 
"'- Ben Franıız heyeti namına de
' bir mebuı ve eaki bir parlamanter 
~ aıfatile ıöz söylüyorum, dedi. 
, ~neden beri mebuıum. Parleman· 

ltı bugün fena bir vaziyette ~ae 
t ırene parlemanterlerdedır. 

a Parlemantarizm, 10 ayda 
kabine buhranına mal oldu. Bir 
it ancak bir defa reye müracaat 
deti kadar yerinde kalabiliyor. 

ıebebi fırkaların çok olmaaı • 
' ilence fırkaların mikdarı azaltıl• 
~dır. lngilterede uzun müdde~!en. 
l İkj fırka vardı. Biri serbest, dıgerı 
...,fazakar fırka. Son zamanlarda 
~ bir de amele parti&i iltihak etti. 
, t' ıerbeıtiai, Clemanceau'nun de • 
.1 ıtibi anarfi değildir. Fakat bunu 
"titnal etmemek lazımdır. 
"1. Gandace bundan sonrıı M. 
'lan'ın raporunun mükemmel bir 
olduğunu, ne suretle ç~lışılm~ıı 
~ geldiği en iyi bir şekılde go•· 

•kini anlattı ve &Özleri alkışlandı 
'otıra ıözüne devamla: • 
......._ Parlemantarizmi kuvvetlendır~ 
~ İçin gayretlerimizi milli hudut• 

ilerisine kadar götürerek buna 
-eltnilel bir mahiyet vermeliyiz. 

· lısların müddeti uzaltılmalıdır. 
~"'"elik müddet kafi değildir. Ayn

~İi.>de 95 ; intihap ile olmalıdır. 
tı· • a hunların bir kıımı gene ayo.n a• 
la.rafından intihap edilmelidir. 
ılıııette istikrar lüzu:nluduı • 
P,ıiementonun fefbi hakluna ce-

lince: Bu hakkı tanırım. Faknt Bııı • 
vekil ancak i.yanın fikrini almak S\l • 

rctile bunu yapabilmelidir. Hükumet 
bu hakkı ancak yüksek ve milli bir 
menfaat karşısında kullanabilmelidir. 
Hiç bir yerde diktatörlük yoktur, bil
hassa diktatörler ile millet tcıriki me• 
sai etmezse diktatörlük olamaz. Kuv
vet halktadır. Bugün halkın ekseriye· 
ti de cumhuriyetçidir. Türkiye ve A· 
mer1kada olduğu gibi.,, 

M. Gandace alkıılar arasında kür· 
südcn indi. 

Parlementarizmin noksanları 
Romanya murahhaslarmda n M. 

Aurel Cesma parlemanter ıister.ıin 
her memlekette birçok ha•ımları bu • 
lunduğunu söyliyerek d edi ki : 

- Buna rağmen si&temin elan yafa• 
dığını goruyoruz. Bununla beraber 
par lemanta r izmin bazı noksanları 
vardır. Bu noksanları ıılah etmeli)İZ . 
Birkaç k e lime ile bu noksanları .,, ya . 
hm : 

P ar lemantarizm, masraflıdır me
busların birçoğu salahiyet sahibi kim· 
sele r olmadığından it ler uzun nıüd • 
d et sü rü ncem ede kalıyor ve hükfun.,t . 
te iat ikrarıuzl ık vücude getiriyo,·. Bun 
lara kartı alınacak tetbirler vardı ,.. Ne 
tekim M . Rou&lan rapor unda bu hu· 
suıta nau l çalııılması lazım olduğunu 
gös.termiıtir. 

Parlemantarizm masraflıdır denili 
yor . Masrafı a zaltmak için her ınem• 
leke tte alınacak tetbirler vardır. 

i t lerin sürüncemede kalmauna ge
lince : Bu da bir dahil i nizamname me 
aelesidir. Mecli&te iyi bir tetkilat yapı 
lırıa, herkes az &Öz aöyler ve geveze
lik te ortadan kalkar. Mebusların bir 
çok meselelerde salahiyet sahibi olma 
dıklanndan da bah&ediliyor. Ben yal
nız mütehaaaıslarda.n mürekkep b;r 
mecliae taraftar değilim . Çünkü · bir 
mütehassıs, yalnız bir meseleyi bilir. 
Fakat siyasi bir adam itlerin heyeti 
umumiyeaine vakıftır. Bundan mak • 
sadun, mecliste salahiyettar mülehas 
sular bulunmasın demek değildir. Her 
mesleği temsil eden mütehassıs mc • 
buslar Mecliıte bulunabilir. Romanya 
da Mecliste mesleki bir mesele mev • 
zuu b a hsolunca , o meslekten olanla r 
aralannda toplanarak mesleğin mena 
fiini müdafaa ederler. 

Parlemantarizme atfedilen noksan 
!a rdan biri de hük\ımette İ&tikraraız • 
lık tevlit etmesidir. Bu da hakikaten 
parlamento aisllemini öldürecek bir 
tehlikedir. Parlementode •İyasi fn·ka
larm hasımları vardır. l&tikrarsızhk 
en ziyade fırkaların çokluğundan lle· 
ri geliyor. Ben Mecliste iki parti bu • 
lunmaaına taraftarım. Biri haşmetlu 
kral hazretlerinin hüki'imet partisi, 
diğeri de h&fl'letlu kral hazretlerinin 
muhalefet partisi. lngilterede olduğu 
gibi . ., 

Romanya murahhası bundan sonra 
fırkaların tetkilinden bahsederek alkıı 
lar ara•ında kürsüden indi. 

Yulfoslav murahhası ne diyor? 
Yug0&lav murahha11 M. Jivançeviç 

raporu aynen kabul ve taavip ettikten 
aonra Yugoalavyada teunaili rejimden 
bahsetti ve temıili rejimin hiç bir z:ı
man zayıflamadığını söyledi. 

Saat 12,30 a gelmiıti. Hasan Bey, 
öğleden &0nra aaat 16 da toplanmak 
üzere celseyi tatil etti. 

İkinci celse 
ikinci celse ıaat 16 da gene Hıuan 

Beyin reisliği altında açıldı. Bu defa 
murahhasların hemen cümlesi salonda 
&diler. Celae açılınca Hasan Bey: 

- En•elki gün müeaıif kaza neli • 
ceıinde yaralanmt§ olan M. Hamlin'in 
bir mektubunu okuyacağım dedi. 

M. Hamlin mektubunda bugünkü 
celsede hazır bulunacağını ümit et • 
mekte ise de doktorlar daha 24 saat 
istirahat tavsiye ettiklerini, yaralan -
dığı gün umumi celsede hakkında va 
ki olan umumi tezahüratı ve bu me -
yanda Hasan Beyin gösterdiği ala'ka 
ve nezaketin kendisi için en kuvvetli 
ıifa vaaıtaaı olduğunu, bu ali.ka ve 
hamiyete teıekkür etmekte olduğunu 
beyan ediyordu. 

Bundan ınora Japon murahhasla· 
rından M. Nakano kürsüye gelerek ja 
ponca birkaç söz söyledi. M. Nakano 
J aponyadaki tayfun afetinden dola -
yı murahhasların gÖ&terdikleri insa • 
ni ali.ka ve hamiyete Japonya namı
na teıekkür ediyoı-du. Ve sözleri di • 
ğer bir Japon murahhas tarafından 
İngilizceye tercüme edildi. 

Reis Hasan Bey nıznameye geçe • 
rek l&panya murahhası M. Eıtebrich'e 
aöz verdi. 

Galip mağlup yolı I 
M. Eıtelrich M. Rou&tan'ın raporu • 

nu tasvip ederek dedi ki: 
- Bu rapor mükemmeldir. Ancak 

harpten dönen insanların hük\ımet İ• 
dareainin ve parlemento rejiminin ta.t 
bikat aahasında hayatın bugünkü ibti 
yaçlarına uygun ve mazide geçen teC• 
rübelerin icaplarına muvafık tatbikat 
görmek istediklerini unutmamalıdır. 
Şikayet edilecek fenalık parlementa• 
rizm ve onun gayri müfarik lizımr 
bulunan demokrasiye ait olmayıp, bun 
!arın fena tatbikatındadır. 

Raporda tavsiye edilen esaslar is
panyada tatbik ve tecrübe edilmiştir. 
Bununla beraber birçok gayri mem • 
nunlar d a vardır. Mesela bazı grup • 
lar intihabalta birleşmişlerdir ve son· 
ra mecliste biribirlerinden ayrılmışlaı· 
dır. 

Milli parlementolarda tam bir an· 
!aşma, beynelmilel anlatmaları da ko 
laylaştırır. Bizim dün sulbü ve inıanİ· 
yetinin saadeti _hakkınd~k! düşünce .~ 
miz tudur: Gahp ve maglup yok. Mu 
savi bir be~eriyet var.,, 

M. Estelrich bundan ıonra kapitü
lisyon rejimine temas ederek bunun 
mahiyetini tahlil etmeği vazifeı~ ha • 
ricinde gönnekle beraber umumı nok 
tai n:.zardan kapitülaıyonları istiklal 
merhumu ile kabili telif görmediğini 

. "" M11ırı en yakın bir atide bu bağ • 

!ardan kurtulmuı olarak gömıeğı ar • 
zu ettiğini söyledi ve alkı§landı . 

Türkiye hakkında sitayiş 
Hatip memleketimiz.• ve inkilabı • 

mızdan da bahsederek dedi ki: 
- inanmak lie ümit etmek kurluluş 

da1.Jasının çare.sidir. Asrımızda bunu 
en kuvvetle hissedı&S.n ve mevcut b;.,, .. 
lerce mevanie rağmen milletini bu .. 
ırünku büyük meııkie çıkaran tek bir 
adını t.ınıyorunı: O da Gazi Mu0<a/ a 
Kemalci 'r ... (Alkışlar) 

M. Eıtelrich Türkiyenin &ulha o;an 
h izmetinden bahaetmİ§ ve itte Gaz;nin 
ve Türk'.venin bize verdiği ders İ:> ı.. • 
dur.,, ciimlesile &Özünü bitirmiştil'. 

Bund.ın sonra kürsüye gele» M. 
Prosper d e Bruyn, M. Rou&tan'ın ra
por.ında t avsiye edilen tetbirler in Bel 
çikada ta t"ik edildiğini ve çok ıyı ne 
tice le r v .. rdığini söyledi. 

Lt:.hıatan murahhasının aözlerı 
Le h,, tan heyeti reisi ayandan M. 

Lövenheı z raponın iyi bir eser oldu • 
ğunu söy le dikten sonra dedi ki: 

- Dün ya yüzünde, 1918 den aonra, 
büyük fıkri, içtimai tahavvüller oldu. 
Ad eta 'eni bir dünya yaratıldı. De • 
mokrna.ımiz ve parlementer r e jimimiz 
d e bütün bu inkı laba! ile münaseba t • 
taı bır seyir takip etmelidir. Esa>la· 
rını maz;nın aarsıLm.az ve sala.betli 
kökle r inden a lan fakat bugünkü ıhti
yaçla ra cevap veren bir parlamenta • 
rizın hiç b ir te nkit ile sarsılmayacak, 
fırtınalor•a göğüa göğüse gelebilece k 
metin b ir müessesedir.,, · 

Deınokrasinin, parlementarizuıim 
milliyeiçıliği emir ve ilham ettiğini an 
ca\c inhi•arcı ve dar bir zihniyeti rerl
dettiğini söyledi ve beynelmilel anlı.f
maların l·~zumuna iıaret ederek sözü 
nü bitirciı. 

1sve9 murahhasınrn nutku 
Söz sıraaı hveç murahha&ı M. Derg• 

man'a ıs elmitti. M. Bergman rapo"u 
ta&Vİp ettikten &onra bu raporda tav • 
siye edilen tetbir lerin lsveçte tatbii< e• 
dildiğini ve demokrasinin 20 inc.ı as
ra liyık münevver ve tahsil görmüş va 
tandaılara i&tinat etnıesi lazım gel~ ".ği 
ni ıöyledi. V e ııveç parlaı.1e ıi.ı. .... .;;un -

daki c•• c)anlardan bahsetti. 
Danimarka raporda tadiliit istiyo• 

Danimarka murahhası M. Ulı ıchs· 
en, Danimarkada demokrasinin Kök 
salmıf olduğunu söyledikten &onra ra· 
porun ekalliye tlerin parlamentoda tem
ıiline taraflar olduğunu, ancak bu e• 
kalliyetlerin intihabı müteakıp reyle
rin temerküzüne mini oLmainaları, ya 
ni istikrarı ve hükiiınet müvazeneaini 
ihlal etmemeleri için tetbirler i ttiha • 
zı lazrmgeldiğini söyledi ve karar au· 
retinde ayni mealde tadilat yapılma • 
aını teklif elli. 

ltalyan murahhasının nutku 
Bundan sonra söz alan ltalyan mu 

rahhaııı M. Davanzetti, bir faşistin 
parlamento rejimi hakkında ıöz ıöy • 
!emesi biraz garip olmakla beraber 
teknik bir mesele olan bu mevzu üze• 
rinde konuf1118k lazım geldiği cümle· 
aile ıöze ba4lıyarak dedi ki: 

- Parlemantarizmde asd mühim ve 
müeııir olan meıele parlamentoôa te • 
kasüf eden reyler değil, o reyler iıze
rinde ıiddetle müessir -olan hauçteki 
partiler ve teıckküllerdir. Parlamen • 
te dahilindeki reylerin meddü cezri bu 
harici kuvvetle ala.kadardır. 

Hatip oözünü millet meclisleı'inin 
tatillerine intikal ettirdi ve bu mese • 
!eri devletçi gözile tahlil ederek de • 
di ki: 

- Bu nevi tatiller hükılmet mcka· 
nizmasmın genitleyip rahat nefeı al • 
masına ve bianetice iş1eri daha iyi 
gör.mesine yardım ediyor. lıtatistikler 
i&bat ediyor ki tatil devrelerine tcoıı • 
düf eden zamanlarda, parlemanter 
memlekeOlerde, hükiimet itleri daha 
çok muvaffakıyetle tedvir edilmitlir. 
( gülütmeler) 

M. Davanzetti, bütçe müzakeresin
de söz söylemek müddetinin ve hak -
kının temdidi kafi olmadığını, adli ve 
siyasi kuvvetlerin ayrılması ve .ıiya
ıi kuvvetin tamamen müstakil olınaıı 
laznn geldiğini söyledikten sonra tet· 
rii mıuuniyellen bahsetti. Ve hiç. bir 
parlemanterin, vatandaılarından faz .. 
la bir hakka malik olmasının üzenile• 
cek bir şey olmadığını ve bili.kis n1a
suniyetten maksat fazla bir vazife ol· 
duğunu •Öyledi. 

ltalyan murahhası matbuata gıu:e
telerin neıriyatına nakli kelam ede • 
rek matbuatın huıusi hayata hürmtt et 
meleri lüzumundan bahsetmİf ve ltal
yada cinayetleri ancak 30 satırla kay 
dettiklerini söylemitıir. 

Amerika murahhası ne diyor? 
Amerika murahhası M. Robin&on 

mÜzakeratı alaka ile takip ettiklerini 
ıöyledikten sonra raporda temsili re -
jimin tekamülü için tavıiye edilen tet 
birlerin Amerikada tatbik edildıgini 
ve bu rejimin milletlerin menfaatine 
en muvafık tekil olduğunu ve konfe • . 
ranata ırn.evcut no'ktai nazar farklnrı· 
na rağmen ıulh ve adalet fikrinin mü 
zakereye hakim olduğunu söyledi ve 
raponı taınaınen taavip ettiklerini iti.
ve etti. 

Mazbata muharriri M. Mario 
Roustan kürsüye geldi ve kendisinden 
evvel söz söyleyen hatiplerin tem•ili 
rejime ve raporda zikredilen esa31ara 
taalluk eden mülilhazalanru, beliğ bir 
ifade ve veciz cümlelerle tahlil etti. 
Arada güzel nükteler aarfederek sa • 
!onda hazır bulunanlara güzel 
bir talakat ziyafeti verdi. M. Roustan 
uzun süren ve zaman zaman alkııla • 
nan nutkunda dedi ki: 

Demokraside halis ve dürüst vatan 
daı olmak lazımdır. Bilhaı .. bir par• 
lemanterin diğer vatandatlardan ziya· 
de bu noktaya riayet etnıeai baıkala • 
rına nümunei imtisal olmaıı icap eder. 

Hatip sözünü Türk murahhası Na• 
zım lzezt Beyin sabahki celsede par• 
lemanter rejim hakkında söylediği 

sözlere intikal ettirerek demokrasinin 
sayılan bazı fenalıkları ve eksiklik ve 
aksaklıkları mevcut olduğunu, fakat 

bunların rejime değil tatbikata atfe • 
dilmesi lizım geldiğini, ıslah olunacak 
prensipler değil, fertler olduğunu .. n. 
!attı. M. Roustan devamla: 

- En İyi, en kuvvetli prensipler 
fena muhitlerde fena neticeler vere • 
bilir. Onları layık oldukları mevkie 
çıkarınız, netice bambaşka olacakUır. 
Ucmokrasi demek hüriyet demektir. 
Hüriyet vatandaş kendi kendini i 'a • 
re kabiliyetini bahşetmek demektir, 
bu hürriyeti fertlere verdinız, gore -
ceksiniz manzara deği~ecektir. Danİ· 
niarka murahhasları, demokrasi ve 
hürriyeti müdafaa ederken muhafaza 
kar partiye m ensup olduklarını, bu • 
nunla beraber memleketlerinin hu re .. 
jimi çok kuvvetle hazim ve temsil et • 
mit olduğunu söylüyordu. lşt etenaıler 
davamıza kuvvetli bir delil daha ..• 
Muhafazakar mebu&lar tarafından 

müdaafa olunan bir demokraıi, tehll· 
ke ve ihlalden her zaman masun ola· 
caktır. Demokrasinin asıl ruh ve kuv· 
veti, hu umumi ve şimil mi.nasında -
dır. Efendiler demokrasi dem ek mü • 
cadele demek, tehlike demektir. 

Tehlike de insanca yatayış ve mu 
zafferane ilerleyİ§ demektir. Demok • 
ra&i, her şeyden evve l hürriyetin, in • 
sanlığın ıeref ve mücadelenin meyda • 
nıdrr. Ve öyle ise demokrasi t eh lik e li 
fakat muzafferane bir surette yaşa • 
mak İ•tİyor. (sürekli alkışlar .•• ) 

Rapor kabul edildi 
M. Rouslan nutkunda raporda ya • 

pılma&ı i&lenilen tadilata lüzum ol • 
madığmı söylüyordu. Bu nutku bittik· 
ten aonra rapo'r müttefikan kabul e • 
dildi. Ruznamede mevcut meselelerin 
müzakeresi bitmifti. 

Yeni konsey azaları 
Bundan ıonra katibi umumi Möıyö 

Boiuier, Brükselde toplanacak olRn di· 
ğer konferansa kadar konseye intihabı 
teklif edilen azanm isimlerini okudu. 

Konseye Türkiye namına Fazıl Ah
met ve Nazım izzeti Beyler intihap e· 
dilmitti. Nazan izzet Bey ayni za
manda beynelmilel parlamentolar birli
ğinin bütçe mürakipliğine de İntihap e· 
dilmittir. 

Konsey azalığına namzet gösterilen 
ze•atın intihabı alkıslarla kabul edildi. 

Başkan - icra komitesi azalığından 
çekilen MöıyÖ Laveano yerine icra ko· 
mite•i tarafından Leh murahhası Möayö 
Lövenherzin intihabı teklif ediliyor. 
(Alkıtlar) 

Leb murahhaslarından Mösyö Deh•· 
ki kürauye gelerek Möıyö Lövenherzin 
intihabından dolayı !Jetekkür etti. 

Bundan aonra Ba§kan Hasan Bey 
konsey rei&liğine de Belçika grupu rei· 
si ve oabık baıvekillerden Mösyö Le • 
conte Carton de Wiart'ın intihabı, icra 
komitesi tarafından teklif edildiğini ıöy • 
lemit ve Mösyö Carton de Wiart'ın bu 
İntihaptan dolayı teıekkürii mutazam -
mın gönderdiği telgrafı okumuttur. 

Romanya murahlıaılarından Mösyö 
Pella, Mösyö de Wiart'in :.ieziyetlerin· 
den bahsetmit ve hu meziyetlerin ... 
bık konsey reiıi MösYö BuisM>n'un çe
kilmesinden mütevellit zayiatı telifi e. 
cleceğini söylemiıtir. 

Müteakiben reiı Hasan Bey, ayağa 
kalkarak konferansın kapanı§ nutkunu 
okumuştur. 

Hasan Bey nutkunda konferansın 
müzakere ettiği meseleleri hülilsa ettik· 
ten sonra bunlardan iyi neticeler elde 
edildiğini, gelecek yıl mesaisinin de da. 
ha parlak olmasını temenni etmit ve 
Türkiyeden ıitayifle bah&eden hatiple • 
re tetekkür ettikten ıonra demiştir ki: 

- Hepinize ayrı ayrı aelômetler te· 
menni ederken 30 uncu parlamentolar 
konferanaını kapıyorum . ., (Alkıılar .. ) 

Danimarka murahhası Türkiye. 
den baha.ediyor 

Murahlıaılar salondan çıkmak üzere 
iken Danimarka murahha11 Möıyö Ut. 
rich&en tekrar küraüye gelerek demiı • 
tir ki 

- Bu ırüzel tehirdeki · toplantıyı 
fevkalade muvaffakıyetle tertip ve ma· 
loaretle idare etmiı olan Türk grupuna 
tetekkür ede"im. 

Bize tahiatin eşıiz vergilerile 
donattığı bu güzel "şehirde Osmanlı İm· 
parallorlarının bir zaman krallar kabul 
ettikleri bu şaraylar bugün beynelmilel 
bir teıriki mesaiye sahne olmu,~ur. 

Bugünkü Türklerin misafirperver• 
liği, eıki padi§Ahların mi&afirperverli • 
ğinden daha az değildir. 

Bin bir ırece maıallarlle dolu bu aa. 
raylar buırün Türk azim ve ruhunun 
parlak misallerini bize ıröstermiı olu • 
yor. Biz timdi bu parlak çatılar alım • 
da Türk milletini, Gaziyi ve muhterem 
reisimiz Hasan Beyi ıeliınlıyoruz • ., 

Möayö Ulrichıen Türk zabıtasından 
da ıtayitle bah&etınit ve zabıtanın nnı
rahhaılara göıterdİği nezaketten bah
ıetülcten ..,nra lstanbul jehri halkına 
ve matbuata tetekkür etmiı ve ıehre 
refah ve büyük bir iıtikbal temenni et• 
tikten ıonra: 

- Yatasın Türkiye cumhuriyeti!,. 
diye bağırmıştır. Bu sözler şiddet· 
le alkıılanmıştır. 

Belçika murahhan konferansı 
Brükıele davet ediyor 

Bundan ıonra Belçika murahhasla • 
nndan bir zat kürsüye gelerek gelecek 
31 inci parlamentolar konferansının Bel
çika istiklalinin 100 üncü devriyesi 
münasebelile Brükselde açılacak bey -
nelmilel &erginin küşadı dolay11ile Brük· 
selde toplanmasını teklif etmiş ve alkıt· 
!arla kabul edilmiıtir. 

Saat 19 u geçmiıti. Baıkan Ha&an 
Bey celseyi tatil etti ve murahha&lar aa• 
!onu terkettiler. • 

Hasan Beyin nutku 
IST ANBUL, 29. A.A. - Buıtün par· 

lamentolar birliği konferansının kapa· 
nı§ı münasebetile Reiı Hasan Beyefendi 
müteaddit defalar murahhuların tiddet. 
li alkıılarila karıılanan ıu nutku söyle· 
mittir : 

Konferanaın, parlamentolar birliği 
konaeyi tarafından tertip olunan ruzna-

mesi hitama e~ tır. 
Ayrılmadan evvel, beynelc: el haya. 

tın müteaddit eıa»lı meselelerinin 
nıiınakaşa edildiği bu çalışmalarla do.u 
bu altı günün faaliyetini kısaca hüla
aa etmeme miısaade buyurunu • Daimi 
komisyonlar vazifelerini y •rntılar ve 
raporlarını takdim etmişlerdir. 

lstanbul konferansı, şayanı dikkat 
muzakerelerden sonra, parlanıentolat' 
ve hükumetler tarafından dikkatle mu• 
talea edilmeye layık mühim mukarre
rat ıttihaz etmiıtır. 

Başta, devamlı bir sulhu kafi mahi· 
yette akilane prensipleri ifade eden si
lalmzlanma ve emniyet hakkındaki m u
karrerat gelmektedir. 

it ·aaa tlerinin tenkisi ve gençlerin 
iısizliği hakkında kabul ettiğiniz te • 
menniler, çok asil içtimai teavün h is • 
lerinden mülhem bulunmaktadır. Parla
mentolar ile beynelmilel mesai teıkila· 
tµun, bunlan nazan dikkate alacağını 
ümit ederim. 

Nihayet konferansı par lamentarizm 
r.ejimi tekamülünün bazı safahatı hak· 
kında faydalı fikirler teatisinde bulun· 
muştur. Birlik bundan sonra da ken· 
diainin menıei olan parlAmantarizm re-
jimi letkikatına, sağlam bir temel üze
rinde ve hakiki bir müsamaha ve itilaf 
hiHi ile devam edebilir. 

Bu konferans esnasında göıtermiı 
olduğunuz gayret ve devamdan dolayı 
parlamentolar birliği namına tebrik ve 
teteldıür eylemekle büyük bir haz du· 
yuyorum. 

Filhakika, bu defa da, arzulanna 
rağmen, birçok eabaplan ve mühim Va• 
zifeleri bulurunasmdan dolayı bazı he· 
yeti nnırahhasaların yokluğunu müşa· 
hede eylemekle mahzun, fakat diğer 
taraftan, dii;er heyeti murahhaaalan 
her zamankinden daha kalabalık gÖr· 
melde memnun v.. bahtiyar olduk. 

Efendiler, ıulb ve tetrii rejim dos 
tu cumhuriyetçi Türkiye, faaliyetini • 
ze sahne olmakla bahtiyarlık ve latan 
bul tehri, sulh ve itilafın bu ••il teza 
hürlerine muhit te§kil etmekle gurur 
duymaktadır. 

Bu konferanıa ıimdiden hak ikaten 
beynelmilel parlamento çehresi veren 
ve müzakerelerine büyük canlılık ve 
r evnak bahşeden bütün hatipleri tak 
dirlerle tebrik ederim. En ağır vazife, 
muhakkak ki büronun vazifesi idi. Bu 
nun için, efendiler, daha reis iken, he 
pimiz için çok mucibi memnuniyet da 
imi bulunan kitibi umumimize ve bü 
ro azasma, konferans esnasmda göa. 
terdikleri faaliyet ve nezaketten do • 
layı en hararetli teşekkürlerimizi bil· 
dirmeme müsaade buyunnanızı rica e 
derim. ( alkıılar) 

Bir vazifeıın daha kalıyor: O da, 
konferanaımız mesaisine büyük bir 
dikkat göstermekten hali kalınamıı o 
lan gerek Türk, gerek ecnebi matbu. 
ata tetekkür etmektir. Bu son günler 
zarfında gazetelerimiz, müzakereleri 
mize, artık biri birinden ayn olmıyan 
parlamentar ve parlamentolar tarihı
ne, milletlerin •ulh için müıterek gay 
retlerine ait tafsilatla dolu idi. Mat • 
buat, kendisinden beklenen vazifesi • 
ni tamamen yapmıftır. Bundan dola
yı matbuata tetekkür olunur. (uzun 
alkıtlar) 

Diğer taraftan ince bir nezaketle 
bu kürıüden hakkımızda, bizi derin • 
den mütehaaaia eden atayiıilrniz kelime 
!er söyliyen muhterem parlemenlocu • 
!ara nasıl tetekkür edeceğimi bilemi· 
ybrum. Birer birer isimlerini sayama • 
dığundan dolayı beni affetmenizi ri • 
ca ederim. 

Sıkılmak beni bundan menediyor. 
Eğer bu tarzda hareket edersem, ken 
di kendimi menetmiı gibi olacağım. 
· Memleketim namına. Tür\. 1 ... , 

namına ve nihayet ıahsım namına bu 
zevata en müteheyyı'): \~y ... 
takdim ederim. 

Şanlı §Cfimiz Gazi Muıtafa Kemal 
Hazretleri !o.rafından yapılan yenilik 
ve medeniyet eserinin diğer milletler 
tarafından da sevilmekte ve takdir e• 
dilmekte olduğunu mütahede etmek· 
le müftehir ve hük\ımetimiz harici si 
yasetinin sulh lehindeki devamlı gay 
retlerinin takdir edildiğini görmekle 
bahtiyarım. (uzun ve sürekli alkıf • 
lar) 

Cesaret ve hüsnü niyet sahibi e§ • 
has istikbalden hiç bir zaman ümidi 
ke&memelidirler. Birlikte yalnız bir 
hafta çalııtık. Ve görüyorıunuz ki a· 
ranızda daha sakit ve daha ıamimi 
bir hava haııl oldu. Bu hava içinde bi· 
ribirimizle daha iyi anla§IDaya ve bir 
birmizi daha İyi tanımaya batladrk. 

Hannnlar efendiler: Bütün bun • 
!arı sizlere aJytemeyi kendime bir va• 
zife telakki ettim. ilaveten lılanbulda 
ikaımetinizden iyi bir hatrra .. klama• 
ruzı ve memleketlerinize selametle dön 
menizi temenni eder ve otuzuncu par 
Jamentolar konferansının bitmit oldu • 
ğunu bildiririm. (sürekli alkıılar) 

ISTANBUL, 29. A.A. - Hariciye Ve
kaleti Vekili Şükrü Kaya Beyefe~di bu 
akşam Perapalaı otelinde beynelmilel. par 
lamentolar konferanıı azaları terefıne 
büyük bir ziyafet vermittir. Ziyafette, 
murahhulardan baıka, B. M. M. Kazım 
Pata Hazretleri, ~üy~~ el~iler, ~çiler, 
sefaretler erkanı 1le dıger rıcal refikala
rı ile birlikte hazır bulunmuılardır. 

Ziyafetin sonuna doğru Şükrü Kaya 
Beyefendi bir nutuk aöylemiı ve buna 
sıra ile Romen murahhaslarından M. 
Saveano, Ingiliz murahhaa heyeti reisi 
Sir Park Goff, Yugoslavya heyeti mu
rahhaa M. Y ankoviç, Japon ayan azasın· 
dan M. Ma&auji Hachisuka, Macar he
yetinden M. Lukacs, Fransız heyetinden 
M. Candace ve lsveç murahhaılarmdan 
M. Bergman cevap vermiılerdir. Murah· 
haalar nutuklarında Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerinin yüksek rehberlikleri 
altında Türkiyede vücude gelen büyük 
inkilap·Fıareketlerile terakki eserlerini 
takdirle yadetmiıler, Türkiye Cumhu
riyetinin sulhperver faaliyetini tebaruz 
ettirmiıler ve gördükleri hüınükabulden • 

do ayi nunncllarhklannı ve teşekkürle
rini bildirmiılerdir. 

Bütün nutuklar, şiddetli alkıılarla 
kartılanr.·:-ştır. 1 ngiliz murahhası Sir 
Goff nutkunu türkçe olarak ,öylediği 
"eski dost duıman olmaz,, cümlesi ile 
bitirmiş ve tiddetle alk şlanmıştır. 

Salonda yapılan radyo tertibatı ile bu 
nutuklar lstanbul radyosu vasıtasile cİ· 
hana neşrolunmuştur. 

Ziyafeti bir suvare takıp eylemi"tir. 

ŞUkrU Kaya Beyin nutku 
Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü Kaya 

Beyefendinin, tiddetli ve sürekli alkış • 
!arla karşılanan nutku berveçhi atidir: 

Hanımlar efendiler : 
Milletlerin müntehap vekillerini bu ıa 

!onda loplanmıt gÖmtekle derin bir meın 
nuniyet ve hakiki bir sevinç duyuyor 
ve kendilerini Cumhuriyet hükumeti 
namına &elô.mlamakla bah tiyar oluyo
rum. 

Sulh ülküsünün istinat ettiği temeller· 
den biri de fÜphesiz milletler arasında· 
ki me&ai it tirakidir. Sizden fazla kim 
bunun mücessem timsali olmak iddia
sında bulunabilir? Siz ki cihan millet
lerinin en büyük bir kıamının hakim İ· 
daresinden doğan parlamentoların mu· 
rahhaslarmnız ? Bu itibarla Türk mil· 
leti parlamentolar konferansını, otuzun
cu içtimaı için, . ııisafir e tmekle haklı 
bir e:urur hiHetmcktedir. 

Milli temıil müeueseler inin vekili 
11fatiyle siz, nev'i beter saadeti cibi mul 
lıık bir ülkünün hadimi olabilecek en bü
yük manevi kuvvete tasarruf ediyorsu
nuz. 

Bu meyanda milli temsillerde haki
ki olan m~vkii İ§ial edecek olan kadı • 
nın, ehemmiyeti çok büyük bir lakvi • 
yet un•uru olacağı muhakkaktır. 

Siyasi olsun, iktiıadi olsun, hani n 
ya içtimai bulunsun, bet eri faaliyetin 
bütün ıahalannda milletler arasında 
menafi İ§tİraki bir hakikati toplantıla· 
rıruzla, me§iul olduğunuz itler itiba. 
rile ve mütekabil anlayıılannız hakkın
da elde ettiğiniz malumat sayesinde 
mukarenetleri daima kolaylqtırabilir. 

Ve bahusus bu menfaat İştirakinin 
en ıalim ve en müsmir ta tbik tarzını 
temin suretile ona İntibak edecek eH 
rin kurulmaıı $ırasında içtinabı gayri 
kabil olan teıadümleri tahfif edebilir • 
siniz • 

Biz Türkler bunun bariz bir tecrübe· 
sini yapmadık mı ? Ve bu tekarrüplerin 

tahakkukunu temin ve gerek mıntaka

v! anlaşmalaranızla ve gerek devletler· 
den bir çoğu ile aktettiğimiz itilaflar . 
la aulhun nefine olarak bu te&adümlerl 
bertaraf etmeğe muvaffak olmadık mı? 

Türk milleti böyle bir tahakkukun 
temini için kendisine lazım olan kuvve· 
ti en büy .. Uk haliski.rının meflriir,..•ind• 
buldu. 

Fahir ve gururla diyebilirim ki 
Mustafa Kemal, beynelınilel &abada 
kuvvetli bir &ulh ve terakki &milidir. 
Ve onun bütün cihanın teılim ettiği 
ihata, intibak ve icra kuvveti, türk 
milletine, binlerce yıllık ecdadına haa 
ibda, ihya ve tanzim kabiliyetlerini 
meydana koymak imkanını verdi. 

Hanımlar ve efendiler, büyük muh 
yinin mütevazi • bir ıakirdi ııfatiyle 
milletler mümeHillerine hitap eder . 
ken zaptı müşkül bir heyecan dnv -
maktayım. Yüksek meclisinize bu İDAA 
h demokratın takdim ettiği tazimkilr 
ihtiram insanların ve müesseeslerin fİI 
mulünü atıyor: Şahıslarınızda efen
diler, ben milli hakimiyeti ıelilmlıyo· 
nım. 

Kadehimi, hakim milletlerin ikbal 
ve refahına zarif huzurlariyle bu ma· 
sanın revnakını artıran hanımlann aıh 
haline, mesainizde tam muvaffakıyetı 
nize ve beteriyeU saadetinin bağlı bu -
lunduğu milletler arasındaki yaklaıma 
ya içiyorum. 

TEBLIG 
ISTANBUL, 29 (A.A.) - Parla

mentolar birliği umumi katipliğinden 
tebliğ olunmuttur: 

Parlamentolar birliği otuzuncu kor 
feransının bittiği sırada, 22 milletin sı 
lahiyettar mümeuillerine kartı göster 
dikleri dostane hüsnü kabulden ve kon 
ferans meaaiıine karşı ibraz ettiği dik 
katli ve çok anlayışlı alakadan dola
yı Türk matbuatına ıe,ekkür etmeyi 
en tallı bir vazife telakki ediyorum. 

Büyük beynelmilel &İyaset me•ele
lerinin tetkiki ile alakadar olan Türk 
matbuatı, pek az sonra dünya dıp o _. a • 
aiainin ve milletler arasında tefriki mıı 
u.i eserinin en mühimlerinden birini 
tefl<il eden genç Türkiye cumhuriye
tine layıktır. 

Otuzuncu parlamentolar heyeti mu 
rahhaaalan, latanbuldaki ikametlerin 
den memleketlerine, kalplerinde Türlı 
milletinin mukadderatına büyük bir 
imanla döneceklerdir. 

Abideye çelenk 
Lehistan murahha11 heyeti dün &a· 

hah Taksim meyd~nına giderek abide
ye mükellef bir çelenk bırakmııtır. 

Fransızların ziyafeti 
Bu akıam Franı~ murahhaslarını 

ıelırimize getirmiı olan Patria vapurun 
da, Fransız heyeti murahhasası tarafın · 
dan parlamentolar birli ğ i Türk grupu 
şerefine bir ıüvare verilecektir. 

Patria yarın sabaha karşı limanımız .. 
dan Marsilyaya müteveccihen hareket 
edecektir. 

Matbuat U. MUdUrlUgUnUn 
teşekkuru 

IST AN BUL, 29.A.A. - Bugün otu· 
zuncu beynelmilel parlamentolar birli· 
ği konferan11 kapanırken reiı Haıan 
Beyin ve yabancı murahhaalann vazife· 
sini tevazu ile yapmıt olan Türk ve ya· 
bancı matbuat mümeuillerine karıı ibzal 
buyurduktan takdirlere matbuat umum 
müdürlüğü, bütün Türk ve yabanca 
matbuat a~d ....... namına teıeld<ür 
eder. 
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intihap yarın Haşlıyor lstanbul ikinci lflaı Memurluğun

dan: Şirketi Hayriyeden: 
(Başı 1 inci ııahifedc) 

otlirak edebilecektir. Bu merasimde 
evvelce neşrettiğimiz program muci -
hince bar•ket edilecektir. Bu sabah sa
at onda Beyoilu, kazasında bir alay 
yapılacak, •andık alay tarafından Bey 
oğlu kaymakamlığından alınacak, is
tiklal cadde•ini takiben abideye götü
rUlerek, oradan da Tarlaba§ı, Ha • 
malbafı, Tepeba§t tarikile Beyoğlu 
kaymakamlığına getirilecek ve teslim 
edilecektir. il 

Rey atılması gayet intizam dahilin 
de olacaktır. Vatandaşların sandık bat 
larmi'a fazla beklememeleri için, bas 
tmlan ııra nıunaralan evlere dağıtıl· 

mıJtır. 
stanbul mülhak kazalarma ait aza 

namzet listesi, şehir intihabından ~on
ra belli olacaktır. Mülhak kazalarda 
intihaabt ayn olacağı için, §ehirde in
tllıap bittikten ıoMa, mülhak kaza· 
larla meıgul olunacaktır. Bu kazalara 
ait 14 isimli namzet listesi henüz bel
li değildir. Bu listenin Teırinievvel or• 
tasmda taayyün edeceği anlatılmak • 
tadır. 

Binaenaleyh timdilik, yalnız latan
bul dahili için 61 aza seçilecektir. Bu 
aza.larm lcaazlara söre taksimi §Öyle -
dir: Eminönü 10, Fatih 12, Beyoğhı 
16, Beşiktaş S, Sarı)'er 3, Beyko:ıı 3, 
Oıküdar 4, Kadıköy S, Adalar ı, Ba
kırköy 2 aza. 

lıtanbul umumi mecliai intihabatı• 
nm yapılmakta olduğu fU urada sene 
C. H. F. namzetlerinden teıekküJ et· 
miş olan bundan evvelki mnumi mee • 
!ilin geçen dört yıl içinde yapbğı it • 
ler gözönüne getirebilmek İçİll küçük 
bir hüliua yaptık. htanbul umumi 
meclisi geçen dört yıl içinde Maarif 
sahasında tunlan yapmııtır. 

}'eni yapılan melıtepler 
Dört yıl içinde belediye hududu 

içinde 28, köylerde 31 ki, ceman 59 
mektep yeni olarak yapılmıştrr. Bunla 
rın yc:·rleri şunlardır: Beyoğlu kazaıı 
dahil:nde; büyük tipte, Nişanlatmda 
iki mektep, Azapkapıad 4, Kaaımpa· 
şa, Fmdıklı, Kuledibi, Bomonti, Kü • 
~ük tipte: Cihangir, Halıcıoğlu. 

Eminönü kazası dahilinde Eal<i 
Zaptiye, Mahmutpa.-, Sultanahmet. 

Fatih kaza51 dahilinde büyük tip
te: Çarşamba, Topkapı, Davutpaşa, 
Unkapanı, Eğrikapı, Eyüp, küçük tip 
le: Rami Eyup, lliişanca, Cibali. 

Üskiidar kazası dahilinde Hünkar 
imamı, ltıa.niye. 

Beykoz kazau dahilinde Beykoz, 
Anadoluhiaarı, Kanlıca, Bozhan"• 
Poyra:zköy, Cümhuriyet. 

Bakırköy kazası dabilindf> Mah • 
mutbey, Bakırköy, Yeşilköy, Firuz -
köy. 

Beıiktat kazaıı dahilinde Dikilitaı
Kadıköy kazası dahilinde 1931 de 

intauna karar verilen mektepler: lk
baliye, Yeldeğirmeni, Merdiynköy. 

Sarıyer kazası dahilinde Petnabor, 
Y enil<öy, Karaburun. Kartal kazau 
dahilinde Pendik, Samandıra. Silini 
kaazıı dahilinde Merkez, Çanta, Maa 
dırada. Şile ka:ıa.aı dahilinde AğYa, 
Tekke, Kabakozda. Katalca kazau 
dabi1'nde ~dere, YeaiceoYa, izzet
tin, Elbaaan, lhs.aniyeköy, Muratbey, 
Anllr e, lıtiranca, Akköy, KUl'Uköy. 
Yalova kaz- dahilinde Çmarcık, Ka
dıköy, l.&ledere. Bwılardaa lwqka: 

f;31lj binalOTda Qfılan melıtepler 
n nü kazaH dahiliad" Gedik • 

._,., mektebi lııiralanarak 
1-. deYJ'e)İ 59 UDC9 in. mefctep açıl· 
. , , -anı dahilinde Çarıam 
ba Valde medreaeainde 60 mc:ı ilk 
melııtep açılmıştır. 

Bunlardan başka bu kaza dahilin
deki ilk mekteplerden 13 tanesi mu • 
allim ihtiyacını karşılayamadığından 
bu 13 mektebe kı!fJDen birer, kısmen i 
lriıerden 14 şube ilave edilmi§lir. 

Beyoğlu kazasında Taksimde Se
lim Melhame konağı satm alınarak 
taım devreli 29 uncu ilk mektep, Sa • 
kızaiacında Ermeni Katolik mektebi 
binaunda 47 inci ilk metkep açılım§• 
tır. 

Azapkapıda da, yeni yapılan 11 in 
ci mektepten başka 48 inci ilk mek • 
tep açılmıştır. 

Bu kaza dahilindeki ilk mektep • 
!erden 8 tanesi yani 1, 2, 3, 13, 35, 37, 
44, 45 inci mektepler gene mahalli ib 
tiyaçlara yetmediğinden kimisine bi • 
rer, kimiaine Üçer olmak Üzere ceman 
ıs ıube ilave edilmiştir. 

Bqiktaş kazasında 34 üncü mek
tep yeni yapılmıt ve açılmıttır. 46 ın· 
cı mektep te keza yeni açılmıştır. 

1 

t 5, 34, 39 uncu ilk mekteplere 4 
şube daha ilave edilmiştir. Adalar ka 
zasında Büyükada mektebi taınir e • 
dilmiştir. Sarıyer kazaomda 33 üncü 
mektebe bir ıube daha ilave edilmit · 
tir. Beykoz kazaundaki mekteplere 3 
tube daha ilave edilmi§tir. Bakırköy 
kazasında Kadada, Y eplkôy Ye Mah 
matbey nahiyelerinde, Firuz köyde bi 
rer yeni ilk mektep binası yapılmıştır. 
Bundan batka ve mevcut mekteplere 
iki şube daha katılmıştrr. Şile ka:ı:a • 
nnda ilk mekteplere 3 ıube daha ila
ve edilmiştir. Yalova kazasmda ilk 
mekteplere 13 şube daha ilave edil • 
mittir. Bütün bu güzel •e iyi itler cüm 
hariyet Halk Fırkası programınm be
tinci k11mmdaki "Şehirlerde, köyler • 
tle veya köyler mıntakaımda ihtiyaca 
ıröre ilk mektepleri muntazam bir prog 
ram altmda arttırmak,, prensibinden 
doğmuş feyizli neticelerdir. 

Tamir edilen melıtepler 
Bunlardan başka dört yıl içinde U• 

ınwni meclüıin tab.sia ettiği 186,000 li
ralık tamirat tahsisatile 1 71 mektep 
tamir edilm!,tir. Gene dört yıl içinde 

umumi meclisin bütçeye koyduğu 130 
bin liralık tah•iıatile 4500 sıra, 500 
yazı tahtası, 800 muallim kürsüaü, 
2400 sandalye, 600 yemek maıası, 
1600 bank, 1200 dolap, 1200 ecza do 
labı, 70 oda takımı, 4600 talebe ma • 
sası, 6400 talebe sandalyesi, 40 ta • 
kırn kanape, koltuk, 400 tel paspas, 
100 inıan gövdesi modeli, 200 Gazi 
Gazretlerinin fotoğrafileri, 500 bay • 
rak, 3000 yangın kovası, 300 yangın 
kancası, 400 yangın baltası, 300 yan • 
gın İp merdiveni, aatm alınarak mek· 
teplere dağıtılmıtlır. 

Orta metlıepler 
Kandilli, Kadıköy orta mektepleri 

liseye çevrilmiıtir. Kadık:öyde bir kız 
orta mektebi açıhnııtır. Çe.talca ve 
Adalar kazalannda da birer orta mek 
tep açJmqtır. 

Kaııınpaıa •e Bakırköy kazalann 
da birer orta mektep açılması karar 
altına alınmış, tahakkuku bina tedari 
kine bağlı kalmıştır. Bunlar da gene 
Cwnhuriyet Halk Fırkası programı -
nın beıinci kummda her vilayet mer
kezinde Ye orta tahsili memlekete yay 
mak eaa11 gözetilmek icap eden ka • 
zalar mmtakasında orta mektep bu -
Jundunnak yohındaki prensibinin tat 
bikından oalrak lstanbul vilayetinde 
dört senede baıanlaıa luumlanlır. 

Önümüzdeki tlört yıbn Yerimi İÇİD, 
bu ilk dört yılın Terimini delil olarak 
gÖaterebiliriz. 

Pierre Loti vapuru ıatın 
a:ınacak 

Vapurculuk ıiTketi he•abma alına
cak yeni gemiler için, Marsilyada Meı
sagerieo Maritimes kumpanyasile bir 
anlatma yapılmak üzeredir. 

Şirket, bu kumpanyanın ötedenbe
ri limanımıza işlemekte olan Pierre Lo
ti vapurunu satın alacaktır. Bu huıuı-

• taki temaslar ıon safhaya gelmiıtiT. 

Iraktan gelen tayyareciler 
Tayyare ile lraktan ıehrimize ıe· 

len tayyarecile• dün memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Devredilecek ihtira beratı 
«Tapa omniyet tertibatı• hakkında.ki 

ihtira için l otanlıul vilayeti celilesine tak· 

elim eclilmiı olan 10 ey tül ~ 930 tarih ve 

Diş ve ditçiliğe müteallik ilat ve 
edevat sahfı. 

lstanbulda Bahçekapn:la Yeni Volto 
banında 5 No. lu ticarethanede mevcut 
ve Refail F araci efendiye ait bilciimle 
elit ve cliıçiliğe müteallik alat ve ede
vatile ya:ı:ı makineleri, deınir kasalar; 
koltuk, yazthane, dişçi vitrinleri, dolap, 
tezgah, soba ve ıairenin alacakblann 
verdiği mezuniyete binaen pazarla ıu
retile satılacağmdan talip olanların 2 
Teırinievvel 934 ıalı günü ve anı ta • 
kip edecek (cuma, pazar müatesna) 
güııler saat 9,lO dan 12 ye kadar her 
ırün mahalli mezkürcla hazır bulu-.. 

lan ilia ohuıur. (3071) 

Devredilecek ihtira beratı 
«Saniyeli t-> haklondalıi ihtira için 

iktisat V ekiıleti sanayi müdürlüğünden 

iıtibsal edilmiı oW. 27 eylül 1930 tarih 

ve 1706 numaralı ihtira bet-atmm ihtin 

ettiği hukuk bu lıere batkasma clerir Ye 

ferai edileceği teklii edilmek:te olmakla 
bu busucta fazla malıimat ..,ı;. -W İ.lti· 
yen zevatın lstanbulda Bahçobpada Tq 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü
racaat eylemeleri ilan olunur. (29l5) 
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lıtanbul ikinci icra Memurluğun -
dan: Mahcuz Ye paraya çevrilmesi 
mukarrer iki adet Standart marka ço 
rap makineai 4-10-934 tarihine m\ioa. 
dif peqembe günü saat on altıdan iti 
haren ikinci arttırma IUJ'etile Marpuç
çularda Ri:za- yoloqunda Çavuı • 
oğlu hanmm üçüncü katmda ıatılaca
ğından taliplerin ayni gün ve ıaatte 
mahallinde hazır bulunacak memu -
runa müracaatları iliın olunur. (3077) 

iktisat Vekaleti yüksek makamınca tastike iktiran etmit olan •ğıda yazılı tarifenin 29-9-934 
lesi sabahından itibaren tatbikine batlanıldığı muhterem yolcularımıza ilan olunur. 

TAM ÜCRTE TABI SlVlL YOLCULAR KISMI: 

MINTAKALAR 

Mıntaka 

Birinci 

" 
İkinci 

" 

Kıum 

ı inci 
2 inci 
1 inci 
2 inci 

Köprüden iskelelere ve 
iskelelerden Köprüye 

tek bilet 

Köprüden iskelelere 
Azimet ve a vdetli bilet 

iskelelerden Köprüye 
Azimet ve avdetli bilet 

linci mevki 

Maarusum 
bilet bedel; 

Kuruı 

11 
13 
17 

2 inci mevki 

Maa rusum 
bilet bedeli 

Kuruı 

14 

16 
20 

1 inci mevki 

Maa rusum 
bilet be.ı..Ii 
Kuruı 

22 
25 
32 50 

20 23 32 50 

2 inci mevki 

Maaruswn 
bilet bedeli 

Kuruı 

27 50 
30 
38 50 

1 inci mevki 

Maa rusum 
bilet bedeli 

Kuruş 

18 50 
20 
30 

38 50 30 

2 inci mevl<i ---Maa J"Usuın. 
bilet ı.ed•h 

Kur~t 

25 
25 
35 

35 

RESMi ELBlSEYl LABtS ASKERİ ERKAN, ÜMERA VE ZABIT AN KISMI : 

MINTAKALAR 

Birinci mmtaka 
ikinci .. 

MINTA-XALAR 

Birinci mmtaka 

ikinci •• 

Köprüd en iskelelere 
Azimet ve avdetli bilet 

lalıelelel'den Köpr\İ1e 
bj)el 

Azimet ve avdetli 
Köprüden iskelelere ve 
iskelelerden Köprüye 

tek bilet 
2inci me..ti 1 inci mevki 2 inci mevki l_in_ci_m_ev_ın_· _2_iDc: __ i _me_•_lıi_· ~ 

Maa~ Maaruıum 
bilet bedeli 
Kurut 

6 25 

Maa n1aum 
bilet bedeli 
Kuruı 

7 50 

Maa ruıum 
bilet bedeli 
Kuru! 

12 50 

Maaruıum 
bilet bedeli 
JCnnot 

ıs 
8 75 10 25 17 50 20 50 

MEMURlN VE ZABITAN KARNELERİ 

50 varakalı memurin 
'Ve zabitan karneleri 

2 inci mevki 

Maa rusum 
bilet bedeli 
Kuıut 

312 50 
437 50 

1 inci mevki 

Maa rusum 
bilet bedeli 
Kuııq 

375 
512 50 

Mu J'Ul

bilet bedeli 
Kunıt 

12 50 
17 50 

bilet 
Kurut 

15 
20 50 

----
IstanbulZiraat Bankası Gay 

ler Emvali Satış Komisyonundan: . 
17955 n-alı müracaatın ihtiva ettiği 
hukuk bu kere ba§Jıasına devir ve yahut Sıra 
ferağ olunması tellif edilmdlte olmakla No.sı 

Semti Mahallesi Sokağı C i n s i Hi6sesi Emlak Hisseye göre ır:;. 
No. 11 hammen kıf1P" ' 

Yağhane Arsametreai 89,50 Tamamı 15 895 T. J, bu lıuıuıta fazla malümat edimnek İ.Jte

yeoo ze.atın lıtanbulda, Balıçekapula Taş 
1453 
1454 

banmda 43-48 numaralı idarehaneye ınü 1455 
racaat eylemeleri mu ohnnır. (2936) 1456 

Edirnekapı Hacı Muhiddin 
Kuzguncuk Kuzguncuk 
Usküdar Yenimahalle .. .. 

Tahtalı bostan Ahıap hane ve bahçe 28/4536 16 10 " 
Nuh kuyusu ,, 6/32 247 195 
Yeni mahalle 1/4 112 288 .. 
Servili Arsa metreııi 97ı50 Tamamı 16 E. 18 Y. 120 

,, 
,, 

6521 1457 .. Hacı Hasna hatun 
Murat reis 

Haaanpafa 
Büyükdere 
Kamerhatun 

" 
Dudu oğlu Ah,ap hane ve bahçt. ,, l 9 768 
3öğütlü çeşme ,, 2, 50/8 344 695 

Doktor 1458 

o~~~~an~~!~ ... l ~:~~ 
.. " ,, 

Kefeliköy , l/3 12 E. 14 Y. 650 " 
Telefon: 24131 1178 

Kadıköy 
Büyükdere 
Beyoğlu 
Yedikule 
Galata 

Eleni Kagir hane Tamamı 8 2317 tt 

Ağaç kakan mektebi Ahtap hane 12/240 46 60 " 
lıtanbul uliye birinci bukulıı clai-. 

resi ticaret kısmından: 
Galat- sigorta luınmcla Aleksan

dr Dandna efendi ile Beyoğlnncla Ye
niçarşıcla Telefon ıirketi karı111nda 
Hocayi sokağmcla Sefer Rüstem çıkma
zmcla 1 Duman.da mukim Petro Terzi· 
oilu efendi arasında açılan ve lıtanlıul 
ikinci icranın 934 - 1908 numaralı doa
ya11 ile ve iflaı yolile valll takibe kar
'' itirazın ref'i ve borı;lunun iflası ta· 
lehine mütedair olan davadan dolayı 

tebliği mukta:ı.i dava arziihal &11retinin 
mumaileyh Petro Terzioğlu efendinin 
ikmnetgahınm meçhuliyeti haııeloile hu
kuk uaulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi m11cibince ilanen teb· 
liiine karar verilmiş olduğundan mu

maileyh itf>u iliının ferdaaından itiba
ren on ıün zarfında cevap vermedi· 
ii takdirde hakkında muamelei müte • 
akibei kanuniyenin ifa edileceği ilanen 
tebliğ olunur. (3074) 

Galip Omer Bey: lıtanbul Samatya
cla Sancaktar maiıallesinde Tekke aokak 

14 numanda: 
lıtanbul 3 üncü icra memurluiun -

dan: 

Atalya Ditriı ıirketi tarafından 907 
liranın ~ de S fai:. yÜzde S avukatlık 
ücreti ve masarifi iı:raiye ile tahıili t~
lebi ii:z.erine yulu.rdaki adresinizde gön
derilen ödeme emri adresinizi terk ve 
hali hazır ikametgiı.lı1DJZJ bilen bulun -
maclığı hakkında mübafir ..,mile iade 
eclilmiı ve ilanen tebligat icraoma ka
rar verilmiJtir. lşbu ilin tarih günün
den itibaren bir ay zarfmda mebaliği 
mezbunın ödenmesi veya mal beyanın
da bulunulma11 veya bir itirazıruz var
sa bildirilmesi ödenmesine itiraz olun
mazsa borcun lcatileteceğİ cebri icraya 
devam olunacağı mal beyanında bulun· 
mazs•nı:ı hapsea tazyikinize karar ve

rileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (3060) 

Yenişehir ve gümüt Ka~r hane ve c:lükJ{fln 19 /24 2-14 6334 ı• 
1255 
1014 

Hacı Hamza 
Bay azıt 

halka . 
Mevkilerile evsafı yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti bankamızın kapısında asılı şartname suretindeJö tartlar ds'' 

resinde açık arttırma ve 1014 Dosya numarasına ait gayrimenkul kapalı zarf usulile sabşa çıkarılmışbr. İhaleleri 151'~: 
rinievvel 934 tarihinde pazartesi günü saat on dörtten itibaren yapdacaktır. Taliplerin Karaköyde eski Kredi Liyone ı,.o 
kası binasındaki sah§ komisyonuna müracaatlan. (6062) ____...-

1 lnhisarlAr Ue P, -üdürlüğündenı 1 
---~·-----Nümune ve şartnamesi mucibince ratip mahallerde kulla
nılmağa mahsus 240,000 metro çift kordelalı fitil pazarlıkla 
satın alınacağından vermek İsteyenlerin 10-10-934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te yüzde 7 ,5 teminatlariyle 
birlikte Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 

(5985) 

Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda üç bin kilo Fıçı 
çenberi 13-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
15 te pazarlıkla satın almacak tır. Tal iplerin yüzde 7 ,5 muvak
kat teminat paralariy)e birlikte Cibalide Alım satım komisyo 

nuna müracaatları. (6092) 

Cibali F abrikasmda bir sene zarfında teraküm edecek o
lan 220 bin kilo raddesinde kl\ğıt ve karton kırpmblarmm 
ihalesi müteahhidin teahhüdünü ifa etmediğinden dolayı fes· 
hedilmit olduğundan yeniden müzayedeye konulmuştur. 
Mezkur kırpmhlar şartnamesine tevfikan 2-10-934 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. Taliple
rin 400 Dörtyüz lira teminat parasiyle birlikte Cibali alım sa· 

ton komisyonuna müracaatlan. (6060) 

Paıabahçe Müskirat fabrikamıza teslim fartiyle muhtelif 
eb'atta (55500) sanclıklık (1027,450) metre" mik'abı keres-
te mi.ibayaa edilecektir. Şartnamesi dairesinde pazarlığı 
10-10:934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te icra kı
lınacagından taliplerin tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
m~vakkat teminat paraaiyle birlikte Cibalideki alım satım ko
mısyonumuza müracaatları. ( 6061) 

işsiz Efendilere Yardım 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı latanbul 

Sabnalma Komisyonundan: 
1 - İstanbul Gümrük binaları tarasalarının tamiri kil~ 

zarfla l 6· 1O-1934 sah günü saat on dörtte eksiltme>' 

konulmuştur. , 
Tasdikli tartnamesi her gün İstanbul' da Muha~~ 2 
Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan alınab~;,_ 

3 İsteklilerin Ticaret Odalarından birine kayıtlı, diP 1 
malı Mimar veya Mühendis old uklannı gösterir veaika}at~ 
ve yüzde yedi buçuk teminatlık vezne makbuzu veya ı>a'j~ 
kefaletnamesini teklif mektuplarile birlikte belli zamaJl 6' 
evvel Komisyona vermeleri. (5950) ;:/ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğündeıt•~e 
Umum Müdürlük binasının kalöriferle teshini için SO ,1,. 

Ankara merkez hıfzısıhha mü esaeseai için 400 ton ki c;i:ııt· 
480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usulü ile alınll f' 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da Umum Müdürlük /it, 
niyat Muhasibi Mes''!llüğüne lstanb~lıda G~ata'd~ "~eı· 

, Mustafa paşa caddesınde İstanbul Lımanı Sahıl Sıhhiye ·pİ' 
kezi Baş Tabipliğine müracaat edilmelidir. ihale 10 T~rı df 
evvel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat l0,30 1,. 
Ankara'da Umum Müdürlük Masraf Komisyonunda yllP~ı 
cakhr. (5942) ~ 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Paıarteal •e perıımbe ıünlerl Hat 17 den 19 •e 19-21 e kadar 
iki ıınıf açılmııbr, Heaap, uıulll defterinin btltDn tekilleri. Baa· 
kacıbk •e ıaire 4 ay ıarfıada tamamen tedria olunur. Son imti· 
haada muvaffak olan efendilere muhaıehecl tehadetnameai •erli· 
lir. Dersler 8 tetrinle•velde baılar. Propamı meccanen elmalı ••· 
kaydolmak için Alemdar Park caddeainde No. 23 Amerikan LIHn 
•• ticaret dersltanaalne mllracaet. Huıusl der1 da kabul olunur. 

Sellmiyede Fırka Satınalnia 
Komisyoaundall'~· 

Haydarpaşa Askeri Hastanesinin yemek pişirmeğe ııı Jil• 
sus ocaklarının keşif raporu mucibince yeniden inşa e eti• 
mek üzere 4-10-934 perşembe günü saat 15 de pazarhk ,,ıJt ~· 
Y!~ihalesi icra edilece~in?en ocakla~m plan ve keşif rapOtl~ ti' 
gormek arzu edenler ıle ıhaleye talip olanların muvaklı~ 1~ 
minatlarile birlikte Selimiyede Fırka Satmalma Koff'

11 

Muhterik Çırağan Sarayı Rıhtımı üzerindeki denizden 

çıkarılan ve hurda bir hale gel dikleri anlaşılan dokuz demir, 
altı şamadıra ve bir parça zincirin beher tonu alb lira mubam 
men bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. istek· 
)ilerin 14-10-934 pazar günü saat on dörtte 18 liradan ibaret 

' ~l0rile nıüracaatları. ( M) ( 6037) 

Ücret yarıya inr'irilm:,ılr. A. Pakraduni 

8391 nuna müracaatlan. (6208) • 
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MiLLiYET PAZAR 30 EYLUL 1934 ( 

Istanbuqarıci A skeri Kıtaat ilanları . 1 
Çorludaki kıt'a ıihtiyacı Tekirdağmdaki kıtaat ih· 

için 170 ton tuvena maden tiyacı olan 65,000 kilo patates 
kömürü pazarlıkla ~acakt.ır. 30,000 kilo kuru soğan aleni 
Pazarlık günü 4-10·1 per· nıünakasa ile satın .alınacaktır. 
~embe gÜnÜ saat "tedir. ihale günü 13-10-934 cumar· 
Evsaf ve şeraitini göı,.k Ü· tesi giinü saat 15 dedir. Evsaf 
zere her gÜn ve pazar isti- ve feraitini öğrenmek İsteyen
rik edeceklerin belli gı ~e leri~ her gÜn ve münakasaya 
saatte teminatlariyle hhte i~tirak edeceklerinin belli gün 
Corludaki Komisyonum._ ve saatte teminatlarile Tekir· 
;..,üracaatları. (340) (6"'\) dağındaki Fırka Satınalma 

Istanbu Ziraat Ban ası İst. Gayrimü
badiller Emvali Satış Komisyonunda • • 
Sıra Semti Mahall11I Sokaiı Clıııl Hiss~si Emllk Hiıuye gore mu-

N o. a& No. sı hammeıı kıymeti 
1407 İstanbul Balıkpazı Alıiçelebl Limoncular Kiriİr mağaza üıtil 160/1920 45-45/1 1555 T.L 

1408 
1409 

Ortak5y 
l. ~anbul Balıkpazarı 

OrtaJ:&y 
Ahiçelebl 

Atmalı 
Limon isket .. ı 

llç kat odalar 
Arsa 2 

84-84/1-2 
144 
312 " .. 

~ $ ~ • 

Komısyonuna müracaatları. 

Ah,ap iki dllkkln Ye bir 
dükki::ı dan bölme iki 
kilçük dükkin 

Tamamı 
5,488,560 
211,701,600 

Müstakil Fırka kıt'atın (260) (5819) 6173 

ihtiyacatına verilınek üzere ı. ~. ~ :t. , • 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 

leyoğla 

Ortaklly 
Kurtul Uf 
Ortaköy 

Hlriste Ana Tamamı 
112 
301224 
58515160 
3/12 
3/12 

2 390 .. 
şağıda cins ve ~ktarlan ya . Garp Hd. Liva __kıt at~ın ~
mevaddı iaşenın 4-10-934tıyacı olan ve aşagıda gosten
perşembe günü saat on beşte 'en dört kalem erzak 18 • 10 • 
pazarlık suretiyle ihaleleri ic· 4 Perşenbe gÜnÜ saat 14 de 
ra kılınacağından taliplerin te· pah zarfla ihalesi yapılacak
minatı muvakkateleri ile bir· . Taliplerin o/o 7 ,5 teminat 
likte yevmi mezkUrda müra- ·~ıeriyle birlikte belli gün 
caatları. (335) (6234) ~ \atte gelmeleri ve şeraici 

fstanbul Yen'caml 
İstanbul 

.. 
Çele billiattin 
Rftstempqa 
Mercan 

Hami diye 
Tahmis Cad. 
Tqçılar 
Tııcılar 

Abfap hane 
Kagir dükkan .. .. 

,, " ,, tt 

16 1271 .. 
56 1525 .. 
285 E.93Y. 1476 " 10 375 .. 
12 563 .. 

Yüzc!e yedi buçuk pey akçala.rile ihale bedelleri ııakten Yeya il'-Yrimlll:adil bonoıi!e ödenmek lıere yukarda evnfı yazılı gayrimınul· 
l•rİn mülkiyetleri eçık arttırma ııuretile ıstııa çıkarılınıJiır. ihaleleri 8110/934 pazarhsl gllnil sut on dörttedir. 

l:ı:ahat almak isteyenlerin her ıaman Galatada Gllmrll'.l sokağınıia eski Kredi Llyone Bankası binasında müteıskkil sabf kom sro.'.luna 
müracaatları ve pey akçalarının dahi mllzayede gllnilnden evYel yabrılarak makbuınnun komisyona il:ıraz eylemeleri li11m~ır. Belediye Kilosu 0~ek isteyenlerin her gün 

30 000 Nohut sa lma komisyonuna müra- rusumu ile bu se,~ v • r ,.;, d~l aliye ve masarifi sa!resi mıııteriye ait olup ıartnaıııe Bankam11 kapısına asılmıştır. (>830) 

29, 000 Kuru Fasulya caalı. (301) (6033) 
' . 

12,000 Patates 9Jo 
6,000 Pirinç ;;>o Odun 

Sığır Eti 
Odun 
Sığır Eti 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadi -
, Vize kıt'a;ıı:; 12364 kilo, 90~ 
Pınarhisar kıt'atı 9951 kilo 67(. ler Emvali Satış Komisyonundan: Bulgura verilen fiat gali görül
düğünden pazarlığı 4-10-934 
Perşembe günü saat 15 e bıra
kılmıştır. Evsaf ve şerait eski
si gibidir. Taliplerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle bir
likte kom!.syonumuza müra
caatları. (337) (6235) 

• • • 
Pınarhisar kıtaatmın 555,8()g 

kilo odununa verilen fiat gali 
görüldüğünden pazarlığı 
4-10-934 perşembe günü saat 
on beşe bırakılmıştır. Evsaf 
ve şeraiti eskisi gibidir. Talip
lerin belli gün ve saatte temi· 
natlarile birlikte Komisyonu
muza müracaatlan. (339) 
(6230) ...... 

Vizedeki kıtaat inşaatı için 
aşağıda yazılı malzeme pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Pazar
lık günü 3-10-934 çrşamba gü 
nü saat 17 dedir. Taliplerin ev
saf ve şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
icin de belli gün ve saatte Ko
rı'ıisyonumuza müracaatları. 
(338) (6231) 

3360 Kilo beton demiri 
2920 kilo çivi 
210/ 836 metro mükabı ça· · 

h kerestesi 
340/ 836 metro murabbaı 

mamul kapı ve pence· 
re çivisi 

972 çuval çimento 
o • • 

Fırka kataahrun ihtiyacı 
olan (28500) kilo Sade yağı
nın kapalı zarf usulile icra kı
lınan münakasasmda verilen 
fiat gali görüldüğünden pa· 
zarlıkla münakasası icra edil
n1ek iizere 10-10-934 çarşam· 
b:l o·iinü saat 16 da ihalesi İcra 

" kılınacağından taliplerin şart· 
namesini görmek için her gün 
\'e pazarlığına iştirak edecek
lerin belli gün ve saatte Ma
nisada Satmalma Komisyonu
na müracaatları. (334) 
(6232) 

••• 
Hava kıtaatı ihtiyacı ıçın 

mahtelif yerde Jarda yapıla· 
cak yer altı benzin tankları 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartname ve plan· 
!arının görmek isteyenlerin 
her gün öğleden sonra ve mü
uakaıaya gireceklerin 22-10-
934 pazartesi günü saat 14 de 
lPıninatlarile birlikte Ankara
da M. M. V. Satmalma Komİs· 
yonuna müracaatları. (336) 
(6229) 

"' ~ :ı: 

Manisadaki kıtaatın (145000) 
kilo unu kapalı zarfla müna • 
kasaya konulmuştur. ihalesi 
17. 10. 934 saat 16 dadır. Ta 
}iplerin teminat ve teklif mek
tuplarile mezkUr gün ve saat· 
te Manisadaki Fırka Satınal -
ma Komisyonuna müracaatla· 
rı. (302) (6032) 

6405 ı 

6406 
,\: . .,,. 

Ordu 1 · · (2000) kil ı.ini~~Cl ıçın. • Sıra Semti Mahalleıi Sokaiı Cinsi Hisıesl Emlik Hiase}e göre mu· 
0 ·-;,or maıyetın ka-

palı zarf ~yle satın alına
caktır. lha.14-10-934 

No. sı No.ıu hammen kıyaa ti 
1425 Topkapı Kllrkçiıbaıı Kotulı: Ahşap hane 1/8 18 50 T,L 

.. .. pa 
z.ar gunu sa 14 dedir. Ta
lipler evsaf \ şartnamesini 

1426 BUyülcçarıı Büyllkçarıı Bodrum han nst kat Bef oda Tamımı 2-3E. 3-4 Y. 2600 ., 
1427 Ediroelı:apı Hmr İlyas Sarı Yanlı:o Klgir hane 2/3 21 1134 ,. 

görmek üzer .. .. vled 
1428 Galata Bereketzade Şerbetbane Arsa 77,50/80 33 669 ., 

..~r gun og en 
sonra ve ?"uı\saya iştirak 
edecekler':° o ' ve saatinden 
evvel temınat ' klif k 

1429 Koska Mimar Kemalettin Koska caddesi Kiiir hane ye dnklı:ıin Tamamı 68-66 7000 ., 
1430 Beyoğlu Kamer!ıatun Tevfik Ana nıetreıi 50 ,, 60 200 ,, 
1431 Eyüp Topçuiır Kışla Kaıir hane ve mafaıa ll,50/30 65-07 2875 .. 

l . l b' likt ~ me tup 
arıy e ır .e M. V. Sa-

1432 Arnavutköy Arnavutklly Ayanofri Abş~p hane 10/50 80 129 ,. 

hnalma komısy. .. na mura-
caatları. (288) (5962) 

Yüzdn yedi buçuk pey akçalarih ihale bedelleri nakden veya ıayrimllbadil bonosile ödeemek llıere yukarıda ev1&f1 yazılı gayrimen· 
kullerden 1429 sıra numara'.nıtı mül'.livetl kapalı zarfla, diğerleri de açık arttırma ıuretile satılığa çıkarılmııtır. Umumunun lhaleai 
10/10/934 Çarıamba gllnü saat oıı dörtte icra edilecektir. . ~, . 6364 

Ordu ihtiyacı i~00 d t 
Dolu sıhhiye :ırka tas; k:. 
palı zarf usulıyle sıı lın 

Müzayedeye iirecıkltrin lı:a::ıılı zarflarını mez'.tiir günün saat OD rlördlııe kadar komisyona tevdi etmİJ bulunmaları lazımdır. o~ha 
fada iz:ıbat almak iıteyenlerin lı.sr ıamaıı Gı\atada Gümrük sokağında eski Kredi Liyone Bankası bi•aaında müteıekkil ıatış komiıyo.ıuna 
müracaatları ve pey akç~'armı ıi ilıi mftzaye::le gllnlinden eYvel yatırarak makbuzunu komisyona ibraz eylemeleri lbımdır. 

a a • 
Belediye rı..ıumu ile bu sene vergisi, delliliye ve masarifi sairesi mıışteriye ait olup şartnamui de Bankamız kapuıııa asılınııtır. (5919) 

- 4 
caktır. lhalesi 16 - 1,34 S 
lı günü saat 14 te dir l' l a· 

f 
. ı ıp er 

evsa ve şartnamesım k 
üzere her gün öğledeımıe 

Ilıale günü 3-10-934 çarşam- j ma Komİ•yonuna 
ha günü saat 15,30 dadır. Ev· lan. (259) 

mürcaat· 
(5817) 

6172 
.. k . . A 1?nra ve muna asaya ıştıraK k 

lerin O gün ve saatindfe 
1
• 

t · klif k "Ve emınat ve te me tut 
le birlikte M. M. V. Satl" 

saf ve şeraitini öğrenmek iste· 
yı::nlerin belli gün ve saatte te 
ır·İnatlariyle Çorludaki Komis 
yona müracaatları. (223) 
(5622) 6001 

.. * • 
k . .. tlna 
omısyonuna muracaa a 

(287) (5959) Murathdaki kıt'at ihtiyacı 
• ,. " için açık münakasa ile 700 ki-

T ekirdağında bulunan ~ lo Ot satın alml'caktır. Mün<'.· 
at için 17,000 kilo ve Mal kaı.a günü 3-10-934 çarşam 
kıtaatı için 7 ,000 kilo sabun ba ı~ünü saat 16 dadtr. Evsaf 
çık münakasa ile satın alma ve ı:eraitini öğrenmek iste
catır. ihale günü 20. 10. 93ı>en[erin her gün ve münaka
Cumartesi günü saat 15 dedirıya iştirak edeceklerin belli 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek isin ve saatte teminatlariyle 
teyenlerin her gün ve münaka- rludaki Komisyona müra-
saya iştirak edeceklerin de bel· tlan. (224) (5623) 
li gÜn ve saatte teminatlarile 6002 
beraber Tekirdağındaki Fırka • • • 
Satmalma Komisyonuna müra arludaki kıtaat ihtiyacı i
caatları. (299) (6026) ~:ııpah zarfla 140000 

6403 K\iaf satın alınacaktır. 
• • • ;ı rf za günü 3-10-934 

T ekirdağmda bulunan kı:ta.' ~r\a günü saat 16,30 da-
at ihtiyacı için 13,000 ve Mal- rk. af ve şeraitini öğren· 
karadaki kıtaat ihtiyacı icin me nl · h ·· 5 000 ki - .. re erın er gun ve 

, lo zeytin yağı açık mÜ· n;ıunb\ya iştirak edecekle· 
nakasa ile satm alınacaktır. 1- rın e ·· . 
h 1 ti l!W1 ve saatte temı-

a e günü 20 • 10. 934 Cumar- na arı I d ki K · 
t . t d d E f numuzo •. r u a 1 omı(2 syo-esı saa on a ır. vsa ve şe- 30) 
ratini öğrenınek isteyenlerin (5665) ·.ıracaat arı. 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve sa
atte teminatlarile T ekirdağın
da Fırka Satmalma Komiıyo· 
nuna müracaatları. 

(298) (6027) 6404 

* * * Gülhane hastanesinin muh 
~e~f laburatuvarlarm ihtiyacı 
ıçın (791) kalem alit ve ede
vat kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 2-10-934 
sah gÜnü saat 14 de i.cra edi
lecektir. Talipler evsaf ve şart· 
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya İştirak edeceklerin o 
gi\n ve saatinden evvel teklif 
~ e teminat mektuplariyle bir· 
likte M.M. V. Satmahna Ko
rnisyonuna müracaatları. 

(215) (5542) 5994 

• • • 
Muratlıdaki kıt'at ihtiyacı 

için açık münakasa ile 8000 
kilo saman satın alınacaktır. 

6031 .. . . 
Ç~r~u kıtaat ihtiya-

('I ıcın ,_ alı 

140 OÔO k'ap zarfla 
ak ' .rna satın alına-

~- J~~934 rİı zarf . gÜnü 
. \mba saat 17 

dır. Evs:ıf,, 't' ... v 

k 
. ,.aı mı ogren-

me ısteyen h .. .. k er gun ve 
muna asaya k ed ki . b Jl' .. ra ece e· 
rıneıgun\ . 
1 .1 Ç I d ıtte temınat· 
arı e or u a, . 

.. omısyonu-
nıuza muracaı. (231 ) 
( 5659) • :· 6032 

1\-faU.:aradaki 'h . 
irin I 8,000 kilo tt 1 ~ıyacı 
· sogan ve 40,000 kilo pa l ! 

.. k .1 ı a em rnuna asası e satıı k 
tır. ihale giinü 13ınaca 

t · .. ·· t)34 CU· 
m::ı.r esı qunu saa i dir 
Evsaf ve şeraitini 'e k 
İsteyenlerin her gÜn~e 
~s~?'a iştirak edece~be~: 
li gun Vf' aaatte temn il 
Tekirda~ındaki Fırkar el 

na· 

••• 
Muratlıdaki lat'at ihtiyacı 

:çin açık :nünakasa ile Yüz 
bin kilo odun satın alınacak· 
tır. ihale günü 3-10-934 çar· 
şamba günü saat 15 dedir. Ev· 
saf ve şera:ti öğrenmek İste· 
yenlerin her gün ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin belli gün 
ve toaatte terninatlariY,le Çorlu 
Satınalma komisyonuna mÜ· 
1 acaatları. (225) (5624) 

6003 

lotanbul Dördüncü len Memurlu-· 
ğundan: Yeminli ehli vukuf tarafın • 
dan tamamına üç bin yÜz doksan döıt 
lira kıymet takdir edilen Şehzadeha • 
,mda Balabanağ a m.ahallesinio Ace
moğlu aokağında eski 12, 12 müker .. 
rer, yeni 30, 32 nımıaralarla mürak .. 
kam umum mea&lıa 330 metro terbiin 
de olup bundan 74 metro murabbaı 
30 numaralı kuyulu ah14p hane ve 67 
metro murabbaı dahi 32 numaralı ke 
za kuyulu alı~ap hane olup kalan 
52 metro murabbaı evlerin duvarla 
muhat bahçeleri ve 30 numaralı hane 
bahçesinden methali bulunan 137 met 
ro terbiinde evlerin haricinde duvar· 
•ız kuyulu arsadır. ffbu &'ayri menkul
lerin tamamı l 4 hia.ae itibarile &ekiz 
hissesi açık arttırmaya konulmut olup 
15-10-934 tarihlnde f&J'lnameıi divaıı 
haneye talik edilerek 3 -11 • 
934 tarihine müsadif Cwnar • 
te&i günü saat 14 ten 16 "- ka· 
dar htanbul 4 üncü icra dairesinde 
satılacaktır. Arttırmaya iıtirak için 
yÜzde yedi buçuk teminat akçesi alı· 
nır. Verııi belediye, vakıf icaresi müı 
teriye aittir. Arttırma bedeli hiueye 
isabet eden muhammen kıymetin yüz 
de yelmiıbetini bulduğu takdirde iha 
leai yapılacaktır. Aksi halde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma onbeı gün daha temdit 
edilerek 18-11-934 tarihine müsadif 
Pazar günü ayni saatte muhammen 
kıymetin yÜzde yetmiı betini tutmazaa 
2280 numaralı kanuna tevfikan satıf 
geri bırakılır. 2004 numaralı icra ı.:.. 
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek sabibi alacaklılarla diğer ali· 
kadarlann ve irtifak hakkı sahiple • 
rinin dahi gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve huau•ile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbitele 
rile 20 ııün içinde icra dairesine bil • 
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hak • 
!arı tapu sicillerile sabit olmadıkça sa 
tıt bedelinin paylaşmasından hariç ka 
lırlar. Alakadarların itbu maddei ka 
nuniye ahkamına &'Öre hareket eyle

meleri ve daha fazla malUnıat almak 
i•teyenlerin 933-271 doaya numaraıile 
memuriyetimize müracaatları il&n o -
luıwr. (3075 > 

• 
lzmir Evkaf 

Müdürlüğünden: 
1 - lzmirde mezarlık başı bıevkindeki vakıf arsa üzerine 

yaptırılacak hal binası kapalı zarf usulile münakasaya konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 25 Teşrinievvel 934 perşembe günü saat on 
dörtte lzmri Hükfunet konağında Vilayet Makamı yanındaki 
salonda toplanacak olan evkaf ihale Komisyonunda icra olu
nacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile şartname ve mukave1ename 
nüshaları lzmir, Ankara ve Istanbul Evkaf Müdürlüklerin
den 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin mütehaS&ıs mü 
hendis veya mütehassıs mimar olınası veya İnşaatın her tür
lü mes'uliyeti kanuniye, idariye ve fenniyesini kabuli katinin 
icrasına kadar kabul ve ifa eyleyecek mütehassıs bir mimar ve 
ya mühendisi istihdam eylemesi ve bu işi yapabilecek iktidarı 
haiz olması şarttır, müteahhitlerin, mühendis ve mimarların 
iktidar ve ihtisaslarını bildirmek için bu gibi işleri yapmış ol
duklarına dair resmi Hey'eti fenniyelerden alınmış vesaiki 
tekliflerine lef eylemeleri lazı mdır. Ancak bu esas dairesinde 
müracaat eden talipler münak a&ya ithal olunurlar. 

5-Teklifnameler 661 numarah müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırlana· 
rak en geç münakasa günü saat 14 de kadar makbuz muka
bilinde Izmir Evkaf Müdürlüğüne tevdi eidlecektir. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ettikleri fi&.· 
tın yüzde yedi buçuğu nisbetin de teminat makbuzunu veya 
mektubunu Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesi
kayı ve fe~i ehliyet vesikasını tekliflerile beraber vermeleri 

laznndır. M".d''d" v bildi ·1 k lJ 7 - Verilen en az fiat um um u u uge rı ere • 
mum Müdürlükçe haddi li.yik görüldüğü t~~r~e K~~.syon 
ca sekiz giin içinde ihalesi yap ılacak ve h.addı layik gorulm~
di ği takdirde 661 numaralı münakasa ve ihale kanunu mucı· 
hince muamele ifa olunacaktır· 

8 _Münakasaya girmek isteyenlerin kanun ahkamı ve 
yukardaki tarifat dairesinde h azırlayacaklaı•ı tekli~l~rini en 
gec ihale günü saat on dörde kadar m~buz muk~bılınde lz
mlı- Evkaf Müdürlüğüne tevdi etmelen veya tayın olunan 
vakitien evvel yetişecek surette göndermeleri ve ihale günü ta
yin olunan saatta Komisyona g~Jmel~ri, projel~r ile şartname 
ve mukavelename suretlerini almak ısteyenlerın de her gün 
lzmir, Ankara ve lstanhul Evkaf Müdürlüklerine müracaat 
eyleıneleri ilan olunur. (6162) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Selimiyedeki Hayvanatın ihtiyacı için 330000 kilo Ot 
2-10-934 salı giinü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. ı:a
liplerin teminatlariyle birlikte Selimiyede Satınalnıa komıs• 
yonuna müracaatları lazımdır. (6207) 



rifer Radi törleri 
En maruf Alman Fabrikası mamulatından en son sistem.KALO

RiFER RADIATöRLERI rekabet kabul etmez fıyat
larla buradaki depolarımızdan derhal teslim edilir. 

H A N S F R A N K ve Şeriki 
lstanbul. Galata, Voyvoda caddesi, Agopyan Han No. 5 

Telefon : 4. 4038 

.---- CAGALOGLU: Telefon: 23630 -----· 

Kız ve 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

U.eei 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret U&<si kısımları vardır. Orta kısma ilk mektep 
mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mezunları kabul edilir. b' 

1 Orta ve Lise kısımlarında resmi müfredat proğramlar;le birlikte mekte ın tes s 
gayesine uygun ayrıca meslek ye lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak. 
mezunları Ticuet ve lkusaı sahasında n şahsi teşebbüslerde muvalfak olacak 
şekilde hazırlanır. 

U•• t} Orta luıııa dlrt taluitte ıenede 30 lira Ye lise ere er: kısmı dlSrt takıltte nnede 40 lira 
Kayıt ııllnleri: Cuınart.si, Paıartesi, Çarpaba ---• 

6051 

-AYDA 1 LİRAYA~ 
• 

INGILIZCE ve FRANSIZCA Lisan dersleri 
lngillz ve Bdçikalı iki muktedır muallim idaresinde haftada iki ders 

AMERiKAN ERKEK LiSAN VE TiCARET DERSANESI 
Alemdar caddeıi 23 • Telıfo•: 21737 (2891) 

6492 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
~ 

Muhammen Bedeli 
Lira 

LANGA: Seyh Ferhat mahallesi ha\·uzlu bostan 98 pqin 
soka~ında eski 36 ve yeni 42 No. lı münhedim 
hane arsası. . 

KADIKÖY : Rasim paşa mahallesinin Nemli za. 715 ,, . 
de sokağında eski 10 ve yeni 18 No. lı hane· 
nin 2-7 hissesi. 

ÇARŞUY1 KEB1R : Büyük Çarşıda Keseciler 
sokağında eski ve yeni 114 No. lı dükka. 
nın 4-16 hissesi. 

KADIKÖY: Rasim paşa mahallesinin Rıhtnn 
iskelesi sokağında eski 37 ve yeni 57 No 
lı hane. 

250 
" 

1500 ti 

KADIKÖY : Eski Osman ağa, Yeni Hasan paşama- 83 ,, 
hallesinin Saray arkası sokağında 1 1 No. lı ar· 
sanın yarı hissesi. 

Yukarda yazılı mahaller hizalarındaki kıymetler üzerin
den 14 Teşrinievvel 934pazar günü saat 14 de açık arttırma 
sııretile satılacal..'iır. İsteklilerin muhammen bedelin yiizde ye. 
di buçuğunisbetinde pey akçelerile müracaatları. (M) (5885) 

Yüksek iktisat ve Ticaret ek
tebi Müdürlüğünden: 

Mektebin her üç kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 pa· 
zar ~nüne kadar devam edecektir. (5978) 6372 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı İçin muhammen bedeli 2500 lira olan 

alalı tenviriye pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlık 6-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

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

kat teminatlarmm malsandrğına yatırıldığına dair olan mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte ko· 
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ikişer lira mukabilin· 
de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlqğünden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve muayene memurluğundan satm alabilirler. 

(6125) 6552 

lnkilap Liseleri Müdürlüğünden: 
Derslere 1 Birinci teşrinde başla nacaktır. Talebelerimizin o günden 

itibaren mektebe devama hatlamalarr. 

' !r&4. ...... &..oa.ı.&..o.ıı. • ,, .. _, "" ..., 

l i Çocukların gürbuz, tombul, •sıhhatli 
' kanlı ve canlı ojması ve çok ya§ama-

11 için mutlaka 

HAS AH 
Pirinç, yulaf, patates, mmr, arpa, 

mercimek ve bezelye veıair 

ÖZLÜ UNLARİLE 
beıleyiniz. Bu sal ve çok mugaddi 
ve leziz unlarla mahallebi, tatlı, püre 
ve çorba yapılrr. Haıtalar1n ve ço· 
culdann ve hatta büyük inıanlann 

hayati ıııda11dır. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.,.nteleri ı Karaköy Köpriiba91 
Tel. 42362 - Sirkeci Miibürdanadı 
__ .. Han. Tel 22740..---• 

iZMİR SUR' AT 
ISKENDERİYE YOLU 
EGE vapuru 2 T epinievvel 
SALI ı ı de Galatıı. !.tP~~
dan kalkacak doğru lzmir, l:"ıre, 
İıkenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (6211) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 1 T~rinievvel 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. (6212) 

Mersin yo!u 
1NEBOLU vapuru 30 Eylül 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak giditte Ça
nakkale, lzmir, Kutadaıı, K,i.il
lük, Bodrum, Rodoı, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Mel'sin'e. Dö
nütte bunlara ilaveten Alanya, 
ve Gelibolu'ya uğrayacaktır. 
(6194) 6557 

Bandırma postaları 
fatanbuldan CUMARTESi ve 

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

6558 

1 Asker~ fabı-ikalar ilinları 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı muhafız takımında mevcut 
bulunan 600 küsur çift köhne 
kundura satılacağından talip
lerin kunduraları görmek Ü· 
zere her Pazartesi ve Perşem· 
be günleri ve artırmaya gir
mek İçin de 4-10-934 perşem· 
be günü saat 14 de Fabrikada 
müteşekkil Kmoisyona müra
caatları. (584) ,(5690) 

6059 
fi. .. fi. 

Bakırköy Barut Fabrikası 
için mevcut şartnamesine gÖ· 
re ve (380) litre istiabmda ol
mak üzere (50) adet galvaniz
li İapirto varili pazarlıkla mu
bayaa edileceğinden isteklile
rin 4 Birinci Teşrin 934 Per
şembe günü saat (14) de Fab
rikada Satınalma Komisyonu
na müracaat eylemeleri. 

(6204) 
~...__ ..... ~-~~-~~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ET'EM iZZET 

·~ Fatlb - Saraçhanebatı Horhor caddeli Münir paıa konağı 

Kız - Erkek HAYRI.YE LJ.SESJ• Leyli. Ne?ari ~-~ ~-~ 
Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz Ye l\laarif VekAleıince muadeleti tasdik olunmu<tur. Tedrisatındaki cid

diyet ve lntizamile talebenin sıhhat ve gıdas na itinasile tanınmış olan mekıebimlzde kavı ve kabul ;,,uaonelesine başlanmış· 
t•r ilk' krcımd.,ıı it~h:1rrn t-rrırhi Ji~ nı h11cl:tr Tilebc _mektebin hususi otomobil ve ntohn~ıerile nn\-J.--i ' .. lstiyenlere t.:.rif· 

name gönderilir. Telefon 20530 ~ 6566 

Kartal Kazası Malmüdiirlüğünden: 
Maballeai Mevkii 

Pendik 
Kartal 

" 
" 

Cinsi Metreıi 

Y eldeğirmeni Y eııimektep civarı Arsa 793 
Çarıı Üıkldar caddeıl ,, 161 

" " " .. 70 
Yakacıkta Samaalık 00 

Beher metrHl 
Lira K. 
00 20 
2 00 
2 00 

00 00 

Mecmu muhammen kıymeti 
Lira K, 
158 60 
322 00 
140 00 

27 00 
514 hi11e itibarile 
lıazme lıiı .. li. 

Boıtancı K&çllkyalı Kılağuı çayın Araa 546 00 18 98 28 
Yakarıda cinı Ye ıvsafları yazılı rayrlmeakullerin peşin para ile temliki 7/10/934 tarihine ml1a· 

dlf P11ar glnll Hat on dlSrtte ihaleleri icra kılmacağıadan taliplerin depozito akçeleri makbnılarlle 
Kartal MılmlldllrlüğUnde müteıekkil Satıı Kgmiayoııuna mllracaat eylemeleri. [6209] 

,, 
• MOND. EKSTRA ,, tı11at bıçağının ismi butün 
dünyada tanınmıştır. "MOND ·EKSTRA,, tıras 

·~~~~;;-' bıçağı ile müşkilpesentler bile tırat olurlar. 
-= " MOND . EKSTRA ,, bıçağı ile en müstacel 

işi olanlar iki dakikada tıraş olurlar. <? .kad.ar 
hafif keser ki tıraf olduğunuzdan haberınız bıle 
olmaz. } O adedi 75 kuruş iken şimdi 50 kuruşa ten
zil edilmştir: Her yerde ıatılır. Satış deposu: Galata 

--·--------.. ---... K••u··r•k•çu.·ba•ş•ı::a:n~,N:::o.~4~· .. - 11111 ........... ıım .... .:ıılllll .......... 

• • 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 

Galata ubesi 
Yarın açılıyor 

fabri/ı rıda kunduralar böy. 
Beyho3 

,.,,. .. '
15a' kirıelerlc dikilen di· 

le •orı • .,.. .., "' "k "l 
lıiılcri 4at'iyyerı ıo u me;ıı. ı 

Buıube BEYKOZ Deri 
ve Kundura Fabrikasının 
mamulitını satacaktır 

• Jllıl" B E y K Z Fabrikası en •on •ıstem 
1 Pg.t• 

klnelerle gayet sağlam kundur~ ar ya b•" 
Beykoz kunduralarını giyersenız _ son • de 
harın yağmurlu ve kııın karlı gunlerııı 
ayaklarınız ıslanmaz, hasta olmazsınız. 

Kadın, Erkek, Çocuk 
Hazır ve ısmarlama 

Sağlam, Güzel, Ucuz 
GALATA KARAKÖY CADDESi 

·~~~~~~~~~~·~~::--:-::_,/ 
z-.-fi_y_e_t_i_u_m_u_m_i_y_e_,_ı_,_u_h_a_s-.z-.-.------------------~--'<-Malt l8AS8SI::~ 
ve kuvvetsizlik halatında bü- O 111 de satıl~t· 
yük faide ve tesiri görülen _ _ Y~ ' 


