
Istanbul ilk tedrisat kad
rosu tamamlandı. Yüzden 
fazla muallim şehir dahilin
den mülhakata gönderilecek 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Amerika da grevcilerin m ik 
darı 450,000 i geçti. Patronlar 
korkudan fabrikalarını kapat 
mak mecburiyetinde kalıyor. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Sergiler 
Ve faydaları 
. ı, Bankasının on yıl içnide batar· 
dığı itleri halka göstermek için 
Caıatasaray lisesi Mlonlannda aç· 
lığı sergi büyük bir rağbete maz
lıar olmustur. Her gün büyük bir 
lıalk kütl~si sergiyi ziyaret ediyor. 
Sergi ilk önce it Bankası gibi bü
)iik bir milli itibar müessesesinin 
0n yıllık muvaffakiyetli çahtması· 
'-ı göstermesi itibarile enteresan· 
dır. ikinci olarak ta rakkamlara da 
hna.n bu kadar hakikati bir bakış· 
ta anlatması itibarile dikkate de
~er. Yani sergi, iş Bankasının her 
''i gibi, başlı batın amuvaffak ol
ıııu, bir eserdir. 
. iffet, namus ve seciye kadar da 

hılgi, ihtisas ve tekniğe . kıymet ve· 
:'!1 it Bankası, Galatasarayda aç· 
ıgı sergi ile gözlerimizin önüne 

:l'enj bir ufuk açmıt oluyor. Bu da 
trafikli, resimli sergilerin propa· 
tanda bakımından kıymet ve fay· 
daııdır. Cumhuriyetimizin onuncu 
~ıl dönümü münasebetile on sene 
içinde batarılan büyük itleri halka 
~!atmak için bu yola müracaat e· 
dılınediğinden timdi etessür duy
llıaktayız. 

~alatasaray sergisi bize göster
~1ftir ki. her grafik, her resim bat· 
·~batına bir kitap dolusu hakikat 1 ade eder. Memleketimizde oku
~a Yazma bilenler henüz yüzde 
~ıni beti bulmıyor. Binaenaleyh 
.. lkunız henüz yüzde yetmit bet 
~idir. Gazete okuyamaz; kitap 
j ~Yamaz, cumhuriyetin on senelik 
~~li idaresinin bu memlekete te
la ın ettiği faydaları gazete .ve ki
~P okumakla anlayamaz. Okur ya
İç:.lar bile ekseriya siyasi, iktisadi, 
~ 111ıai mali hayatımızın her saf
l·h•na tamil olan şümullü bir inkı
~1 ın neticelerini eser okuyarak 

1 amak külfetine katlanmak is
~enı~ye bilirler. Halbuki bugün bu 
~ ~ıkatler, bir kaç çizgi, bir kaç 
i;· kam ve grafik ile herkesin en 
"d'Janlıyabileceği tekillerde ifade 

1 ebiliyor. 

~ Galatasaray sergisi kıymetli de
ı:ratörümüz Salahattin Refik bey 
~~~ından yapılmıştır. Şimdiye 
lııı; ar nefis sanatlardaki zevkini ya 
'- ~an tanıdığımız bu kıymetli '° n atkar Galatasaray sergisinden 
)"~~a ?azarlarımızda çok kabili
'- hı ~ır sergi mütehas.sısı olarak 
di . e.lırmektedir. Bu vesile ile ken
tıı~nı tebrik etmek bir vicdan bor-

lır, 

t1ıt:ıe serginin telkin ettiği fikir 
d,

111 
r ki, bu iyi buluttan fırka ve 

lid· et namına da istifade edilme
~r .. Cumhuriyet devrinde ne ka·_ 
)e1/ımendifer yapıldı? Ne kadar 
'llıelı'tep açıldı? Yol ve köprü 
lltod· ed"di? Paramızın kuvveti 
~ 1r_?_ Türkiye halkının vergi yü
~tıger memleketlerle kıyas edi
dir, olursa, ağır mıdır hafif mi· 
f,d: 1 Yerdiğimiz verği nerelere sar· 
~l 1Yor? Cumhuriyetin halktan 
~ ıyacak hiç bir teyi yoktur. Bila
lıt1~11ınhuriyet bükWııeti,neler yap 
~~r 1 ve neleri yapmağı proğram 
'İııi ~k kabul ettiğini halkın bilme-

tıter \l . 
~,ergilerin ağır olduğundan bah
\er1~1e.~ ~ar. Batka memleketlerin 
~ l'ilkıle yapılacak en basit bir 
~~11.ke~e v~rgi mükelleflerine gös 
"llıır: t~~ kı, bu, ~oğru değildir. 
ıo~t du.nyanın hıç bir memleketi 
"'1 ..::: kı, halktan aldığı vergi ile 
~1ııı11 dar büyük itler batarmıttır. 
~elt:Y.ada iken Türkiyedeki imar 
~ .. h tnden ve ıanayi kurmasın
' h~ •eden bir Alman dostu
. ...._, J...:ıe demitti ki: 
dıııı. li 11karada uzun üddet yata· 
~dı~ er ~yi tetkik ettim. Anlıya
L~ 'ek~ hır nokta şudur: Türkiye 
~'iti ı:ı milyon nüfuslu bir mem· 
~~~dır r.

0
Jcoca bir devletin masrafı 

~lıler; r~u var, donanama var, 
"ıı 'di!·e kıloınetre timendifer İn· 
lil1ıl'0~l'or · Yeni battan sanayi ku
d a.11ı1ı11• Sonra bu devletin bütçesi 

it-, rg fehrinin bütçesi kadar • 

oı~iı tarihe b" "k b" . lı;ı"ta.k uyu ır yapıcı nesıl 
d )le ra:ıılacağız. Halkın bunu 

1~fe d 
0 

_'.lrak bilmesi hepimizi he
•r. Ogru daha kolay götürecek-

) llite k 
) 'rek, . alırsa, hiç vakit kaybetme-
'ııtıkl apılacak İf, cumhuriyetin 

arını ve yapacaklarını gös-
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Tevfik Rüftü Bey "Adriya vapurunda kendisini tefyİ edenler arasında 

Sulh davasında Türkiye 

Milletler· cemiyeti gayri 
daimi azalığına namzediz 
Ayni azalığa namzetliğini koymuı olan lran 

Türkiye lehine namzetliğini geri aldı. 
Avrupal~lık, Asyalılık mevzu bahiı olmıyacak 

Tevfik Rüştü B. 
dün Cenevrege 

hareket etti 
CENEVRE, 6.A.A. ~ Türkiye, 

Milletler Cemiyeti meclisinde Çin. 
den inhilal eden gayri daimi aza. 
lığa resmen namzetliğini koymut· 
tur. 

Milletler Cemiyeti mahafilinde, 
bir Asyalı memleketin diğer Asya• 
1ı bir memleket tarafından istihlaf 
edilmegi hakkındaki mer'i usulden 
bu defa Türlı:iye lehine olarak in
hiraf edileceği beyan edilmektedir. 

Türkiyenin Bern elçisi ve Millet
ler Cemiyeti nezdinde daimi mu- 1 
rahhası Cemal Hüsnü Bey bu hu
susta beyanatta bulunarak hassa· 

Cenevrede daimi murahhasımız 
Cemal Hüsnü Bey 

ten demittir ki ı 
- " Türkiye Cumhuriyeti, MiJ. 

(Devaınt 7 inci sahifede) 

Belediye intihabatına hazırlık 

Sinemalarda propağan
da yazıları gösteriliyor 

Def terlerin pazar veya pazartesiye asılması 
ihtimal dahilindedir. Halkın kolaylıkla 

reyini kullanması için tedbirler alınıyor ••• 

·. 

-· 

intihabat faaliyetini izah eden Galip 
Bahtiyar Bey 

intihap encümenleri, dün aktam telıir 
dahilindeki kazalarda defterlerin tetkiki
llİ bitirmiılerdir. Yann da mülhakatta 
defterlerin tetlciki ikmal olunacaktır. Def 
terlerin pazar veya pazartesi günü asıJ
ma&ı çok mümkündür. 

intihap için kazalarda oandıklar bazır
lamruıtır. Nüfusu çok olan kazalara onar 

teren Sf')>yar bir sergi tertip ederek 
AnaJolun~'n ~ehir ve köylerinde 
dol attırmalı dır. Bunların lstanbul 
gibi lzmir gibi Ankara gibi okur 
yazarları çok olan muhitlerden zi
yade Anadoluda bilinmesi fayda
lı olacaktır. Buğdayı korumak için 
hükumetin ne yaptığını köylüye 
anlatmak lazımd111 

Böyle seyyar bir sergi, Anadolu
nun büyük şehirlerinde ve Anka
ra,lstanbul, Izmirde de ayrı ayrı 
sergilerin açılmasına mani değil
dir. lstanbul, ayni zamanda bir sey 
yah şehri de olduğundan memleke
timizi ziyaret eden turistlere mil
li hedeflerimizi anlatmak noktaıın· 

undık verilmiıtir. Halk bu suretle koly
lılı:la reyini istimal edebilecelltir. l11tiha

'batın 10 teırinievvelde yapılması kararlM 
tınlıruı ise de, 10 teşrinievvel çarıamba
ya tesadüf etmektedir. Halbuki, intihap 
gününün bir tatil gününe rast getirilme• 
ıi daha ziyllde muvafık görülmektedir. 

intihap gününün 12 tepini evvele bı· 
rakrlmaoı çok kuvvetlidir. 

intihap hazırlıklarını mülhakatta tef
tlt eden, fırka vilayet idare heyeti izasın· 
dan Galip Bahtiyar bey dün bir muharri
rimize tunları söylemittir: 

- Silivride yaptığım tetkikat mucibi 
memnuniyettir. intihap faaliyeti her ta
rafta iyi bir tekilde ilerliyor. İntihabatın 
propagandası için çalıııyoruz. Bütün va
tandaılann intihaba itlirak edeceğinden 
emin bulunuyoruz. Sinemallll'da, prfopa· 
canda yazılan gösterilmeğe baflanmıpır. 
Bu ayın yinni.Cnden ıonra, mekteplerde 
sair kapalı yerlerde konferanslar verile
cektir. Dıvarlara a11lmak üzere afiıler ha 
Zll'lanmalııtachr. intihap giinlerinde ve ar
fesinde (168) halk hatibi sokaklaııda ko
nacak kürsülerde hitabeler irat edecek
lerdir. Bu hatipler araamda kadınlar da 
vardır.,, 

Oğrendiğimize göre, intihabat bir gün 
de neticelenanezse, bir gün daha temdit 
edilecektir. Son belediye intihabatı ancak 
yirmi günde neticelenebilmitti. 

dan da böyle bir sergi faydalı~
lur. Sovyet Rusyayı ziyaret eden
ler, bu propaganda vasıtasından 
komtun;ıuz Rusyanın nasıl istifade 
ye çalıştığını bilirler. Rusya, Al
manya ve ltalya gibi memleketler 
hedeflerini ve gayelerini yabancı
lara anlatmakta bir fayda görür
lerse, bizim bundan müstağni ka· 
lamıyacağımız aşikardır. Öyle za
manda yaşıyoruz ki, yalnız yap
makla devletin vazifesi bitmi
yor. Yaptığını kendi halkına ve 
yabancılara anlatmak ta ayrı ve 
daha az ehemmiyetli olmayan bir 
vazifedir. 

AhmetŞOKRO 

Telefon tirketln
de kablo planı 

j kayıp olmuş! 

Şirket, muamelatını 
tetkik eden komis~ 

yona bazı vesa
iki vermek istemiyor 

Nafia vekili Ali Bey dün husu· 
si işleri ile metgul olmuştur. Ve· 
kil Beyin emri 
üzerine tirketle • 
rin muamelatını 
tetkik eden ko
misyonlar vazi • 
felerine devam 
etmektedirler . 

Bu komisyon
lardan Telefon 
tirketinin mua • 
melatını tetkik e
denler çok garip 
bir vaziyette kalmıtlardır. 

Komisyon şirketin bütün mua
(Devamı 7 inci sahifede) 

Kızıl ordu bir re' migeçit esnasında 

Kızıl ordu reis/erile iftihar edebilir 

Kızılordiı harp olursa vazi 
fesini yapacak kudrettedir 

Türk dili S ... ovyet ordusu manevralarında bulunan askerı 
Sovyet alimlerinin heyetimizin reisi Fahrettin paşanın intıbaları 

MOSKOV A, 6. A.A. - Askeri 
Duyguları tatbikatta hazır bulunan Türk as

keri heyeti, reisi F ahrettin Pata 
Tas ajansının muhabirine fU be
yanatta bulunmuştur: 

-o--

Profeıör Meşçaainof lstan 
buldan ayrılırken 

ISTANBUL, 6 (A.A.) - Bir 
muharririmi:ı; Çiçerin vapuru ile 
Moskovaya hareket etmit olan 
Sovyet alimlerinden profesör Sa· 
moiloviç ile Metçaninofu ziyaret 
ederek buradaki duygularını Türk 
okuyucularına yetittirmek üzere 
kendilerinden bir mülakat iıtemit
tir. 

Muharririmiz, profesör Samo
iloviçin daha evvel Türk matbua
tına beyanatta bulunduğunu na • 
zarı dikkate alarak daha ziyade 
M. Metçaninof ile konutmuş ve fa. 
kat konutmada hazır bulunan M. 
Samoiloviç te zaman zaman mu • 
havereye karışarak kıymettar fi. 
kirlerini bildirmittir. 

Muharririmizin, kurultay bal(. 
(Devaınt 6 ıncı sahifede) 

Başvekil Pş. Hz. 
Baıvekil ismet Pa§a Hazretleri dün 

Dolına bahçe sarayında bir müddet İsti• 
rahat etıniıler ve ak§am Üzeri bir gezinti 
yapmı§lardır. 

lamet Pata Hazretlerinin farkta yapa
cakları seyahat proğramı henüz te.pit 
edilmemiıtir , -• 

Üç aylıklar 
Yetim, dul ve mütekaitlerin üçer .,.bfı:. 

lanrun verilmesine dün baılanmıttır, 

İktisat Vekili 
Bugün geliyor --Celal Bey dün Alpulluda 

tetkikatta bulundu 
ALPULLU, 6 (Telefonla) - Dün ge

ceyi Edirnede geçiren iktisat Vekili Mah 
mut Celal bey Edirne mebusları Şakir ve 
Hasan Hayri beylerle mayetleri erkanı 
Edirn evalisi Salim Özdemir, Fııiı:a reisi 
Akıncı oğlu lbrahim beylerle birlilc:te u
zun köprüden ıeçerek Alpulluya ıeldi
ler. 

Şeker ve ispirto fabrika11 müdürü Ali 
(Devamı 7 inci sahifede) 

ilk tedrisat --Kadro tamamlandı, 181 
muallim 

mülhakata gönderiliyor 
Bir müddettenberi lstanbul ilk 

tedrisat kadrosunu yapmakta olan 
maarif müdürü 
Haydar Beyin ri
yasetindeki he • 
yet mesaisini bi
tirmif, kadroyu 
tamamlamıttır. 

Bu heyet Hay. 
dar Beyin riya • 
setinde ilk ted • 
riıat müfettişle • 
rinden izzet, T ev
fik, Şefik, Sü • 

Haydar Bey leyman Şevket 
ve Ömer L\ıtfi 

Beylerden mürekkepti. 
Yapılan kadro tebyiz edilmek· 

,(Devamı 7 inci sahifede) 

" Bu tatbikat esnasında kızıl or
duyu kudretli ve teknik itibariyle 
kuvvetli gördük. Eyi işliyen bir çok 
tayyarelerin mütterek hareketlerini 
ve keza kıtaatın faaliyetlerini tet
kik ettik. Böyle bir kütleyi harp 
teknik vasrtasiyle idare etmek ko
lay bir it değildir. ince bir fikir, 
soğuk kanlılık, eyi teknik maluma
ta ihtiyaç vardır. Bu tatbikatı gÖr· 
<lükten sonra, kızıl ordunun bütün 
bu meziyetlere malik bulunduğu· 
na kani oldum. Kızıl ordu bir hap \ 
vukuu halinde, vazifesini parlak 
bir surette ifaya muktedir olduğu-

\ 

F ahrettin Ptı§Q 

nu gösterecektir. işte evvelemirde 
kayıt ve itaret etmek istediğim şey 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

l 

-~-- ---.... -.... .._..--. ··. 

iki ezeli rakip-:- otobüs ve tramvay 

Ot: obüs servisleri 
Belediye yeni kurulan Otobüscüler Birliği 

ile alakadar olmadığını bildiriyor 
htanbul otobüsçülerinin bir arayn ge· de idaresi için otobüs sahiplerinin birleı· 

!erek bir ıirl<et kuımağa teıebbüs ettik· mek te§ebbüsünde bulunduktan son gün-
leri yazılımflı. Şi~kete girmek İ•temiyen !erde gazetelerde okunmakta ve bu teıeb 
otobüsçülerin de muhakkak bu teşekküle büse iıtirak etmek istemeyen otobüs sa
dahil olmalan için iz'aç edildiği hakkında hiplerinin muhtelif suretlerle Üzerlerinde 
belediyeye ıikiyetler vuku bulmaktadır. tesir ika edilmek istenildiği ve tirket teı· 
Şirketi kuranlar, bu teıebbüoün belediye kili teıebbüsünün vilayet ve belediyece 
ve vilayet tarafından da iltizam edildiğini iltizam edilmekte olduğunun iıae edildi· 
•Öylemektedirler. Belediye, bu ıi~ketle ği itidilmektedir. 
alakadar obnadığını bildirmektedir. Bundan baıka belediyece tevessül edil 

Bundan batf<a, tehir dahilinde otobüs miş olan olobü• iıletme imtiyazının dahi 
itletmek imtiyazının belediyeye verilme- akim kaldığı )rine bazı ıazetelcrin neıri· 
yec:eği yazılmıttı. Belediye bu husustaki yatından anlaşılmaktadır. Halbulci 15 
kanunun neıredildiğini söylemektedir. temmuz 934 tarihli resmi gazettode neıre 

Belediye riyasetinden bu hususta aldı- dilen 9/7 /934 tarih 2571 sayılı kanun mu 
imuz bir tezkerede deniliyor iri: cibince belediye 11nırı dahilinde muayyen 

"lıtanbulcla hususi teıebbüslerle if)etil mıntakalar arasında yolcu nakil vuıta11 
mekte olan otobüslerin, bir tirket halin· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

,uuwııııın1111111111111111111111ııaıru1HUUIDIUIUIU111111111l1111111tJU111111t11mııum' 

Görüşler 

Artık, ya hep ya hiç! 
- Spor Konfeder asiyon Cemiyeti birlik fede
rasiyon derneği Umumi Katiplik Reisi ve Er· 
zurum Meb'usu Aziz Beye : -

Saygın Elendim. 1 yolunu faşırdı ki adresinizi bu 
Spor kurultumuzdaki adresini· karmakarısıklığa uyucu bir bi

zi yanlıf yazdım sanmayınız. çimde yaz:nak en doğrusudur. 
Dosdoğru ve bilerek böyle yaz- Böyle yazısım mizah yapmak 
dım. Çünkü bu, bizim olmadığı için de değildir. Bu spor işlerin- I! 
anlaşılan- Yeni Türkiyede böy- de halkla, gençlikle beraber yü-ı 
le kurultulara yer olmayan - reği yanan, ve yüzii sararan bir = 
bu kurullu arhk o kadar bo:zııl· adam, böyle ciddi bir işde nasıl 3 

E du, öyle karıştıki, o çeşit özüııü (Devamı 6 ıncı sahifede) ~ 

5ill1Utuıu1111111H11111111nnmnnnm11111nmnlltiftllnııummıınmım nuııııınıınnnınaımıre 

• 
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T ~ RIHI TEFRiKA: 136 HARİCİ HABERLER 
~ttihat ve Terakki! 300.000 grevci 

Ayakta 
Çarkları yağlamak 
Lfızımmış 

• f;I .... '·'• ...... ... • . " . 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Adliye tetkik encümeni toplanıyor Her hakkı mahfuzdur. · Yazan: A. C. 

Giritten çıkarılamıyan türkler hi
ristiyan olmağa icbar ediliyordu 

Amerikada patronlar kor
kudan fabrikalarını ka

p:ımağa mecbur oluyorlar 

--o-

Amerika ayanında rüş
vetin gayri meşru bir şey 
olmadığını söyleyenler var 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Eski hakimler kanununa göre terfi 
edecek hiikim, müddeiumumi ve icra reislerini seçecek adliye tetkik 
encümeni cumartesi günü mesaisine başlıyacaktır. 

Adliye intihap encümenile yeni hiikimler kanununa göre, adliye 
mensuplarının sicillerini tetkik edecek encümenin ne zaman toplana· 
cağı henüz taayyün etmemiştir. 

Tabii asılıp kesilen, malları 
gaspedilen Türklerin haddi hesa
İlı yoktu. Türkler arlık ,ehir ha
ı ıciııdeki tarlalarına, bağlarına, 

emlak ve akarlarına hiç gidemez 
olmuşlardı. 

Türkleri katleden katiller zabı
ta tarafından yakalansa bile ada
nın Yunan kralı tarafından tayin 
edilen umumi valisi Prens Jorj 
< katilleri birer birer hapisten ka
çıı lıyordu. Mektuplardan biri • 
,;İnde deniliyordu ki: 

"Şehirlerde mahsur bir halde ka
lan İslamlar meyus ve makhur iken 
geçenlerde lngiliz Basvekili tara
fından parlamentoda ' irat edilen 
bir nutukta Adaya yeni komiserin 
vürudile beraber her türlü teka
vetin önü alındığı ve sükiin ve a~
yi~in teessüs ettiği söylenmesi doğ
ruıu yalnız ~yanı teessüf değil ay
ni zamanda hayreti mucib asnn 
en har:kulade garabetinden addo
lunmağa sezadır. Hergün Türkler 
bi. er birer şehit edilirken dahilde
ki İslamlardan bilakis bu gidi,le 
tek bir adam kalmıyacağına 'üphe 
yoktur. 

Biz bütün bu mezalimi daima 
protesto ettik. Ne "Allahü Yensur 
lnrrilizi !,, avazelerile iki tabur lngi. 
liz askerini kabul eden dokuz mil
yon Muırlıya, ne de gaflet uykusu 
ara .ında lngilizleri istikbal eden 
Kıbrnlı"ara benzemek istemedik. 
Girit isl.imları hiç bir te,ebbüsten 
ve şikayetten geri kalmdaılar. Yal
nız feci bir katilden değil, hatta 
cüz•ı birce. h, bir tahkir, bir teca
vüz maddesinden dolayı konsolos
lara, sefirlere, hatta hükumdarlara 
hergün ,ifahen ve tahriren, birçok 
kereler ~iddetli lisan kullanarak 
tikayetlerde bulunduk ve bulunu
yoruz. Fakat bu tesebbüılerimize 
mukabil nazik bir c~vap almaktan, 
mültefit bir muamele görmekten 
başka bir netice elde edemedik. 
Bütün Avrupa medeniyetinin ve in
aaniyetperverliğinin bütün vait
l~ri, hülasa edilecek olursa, nazik 
hır cevaptan. mültefitane bir mua
melede!! ibaret kalır. Bununla bera
ber, Allah versin, Ciridin bugünkü 
ha!i Osmanlılar nazarında bir ib
ret heykeli tetkil eylesin de biz 
gene o müthiş mezalimden dolayı 

al e. imizde kapanması kabil ol
mıyan o yaraları ebedi bir muhab
betle seveceğiz.,, 

Yunanlılar Giritteki Türk unsuru
nu ortadan tamamile kaldıramıya
calHarını anladıkça Türkleri fır
ıat dilştükçe Hıristiyan olmağa da
vet ediyorlardı. Türklerin Yunan
lılaştırılması için esasen ortada bir 
din ihtilafından ba,ka bir mani 
yoktu, Fakat bu Hıristiyanlığa da
vet tefebbüsleri yalnız bir davet
ten ibaret kalıyordu. O daveti ic
ra şekline sokmağa bir türlü cesa
ret edemiyorlardı. Metbur Triso is
yanında olduğu gibi 1907 nisanın
da. Resmo sancağı deJp<>tu olan 
Grıgov dahi iılamlan tanassura 
~avet etmitti. Hatt_i. Atinada çıkan 

Emhros,, gazetesı diyor ki: G ._ 
rit Türkleri aslen y unanlıdı:. 
lar. Bunlar Giritt& bulunduk
ça Girit Yunaniıtandıuı u
zaklafıyor. Bunları ya mahvetmek
ten veyahut Hıristiyanlığa tokmak. 
:an batka çare yoktur.,. 

Ciridin istilasında nasıl birkaç 
genç rum eı kek ve kadın lzmire 
k~ç:ı-rak orada iılam olmutlarsa, 
~ırıtte de birçok İslam kadın ve 
bırkaç genç Türk, bunların içinde 
Res~o. Nak,ibendi Şeyhi izzet e
fendın!n oğ~u tanassur etmişlerdi. 

nun bu dütmanlığı Türklerin Veni
zelos fırkasını terkederek tarafki
t an fırkasına geçmelerinden ileri 
gelmifti. Veni:: los islamlara diyor 
du ki: 

"Ben Prens Jorju Ciritten kov
dum ve hürriyeti tesise muvaffak 
oldum. Şimdi iktidar mevkiine gel
mek üzere iken beni bırakıp ta 
müstebit olan Hilafkiran fırkası 
na iltihak etmeniz affolunmaz bir 
cinayettir. Çünkü fırkamda kalmıf 
olsaydınız, fıı kalar arasında tesa
vii iri hasıl olacağından intihap 
feshedilecekti ve yeni intihapta 
ben kazanacaktım . ., 

Bu vaziyet kartısında Girit 
Türklerinin menafiini gözetmek i
çin lazımgelen tedbirleri almağa 
muvaffak olabilecek bir Türk yok-
tu. Yıldız dahi batına gaile çıka
ran ( ! ) Girit islamlarıle mefgul ol
mak istemiyor~u. lslamların mahvı 
için onların düşmanlarile ittifak et. 
mitti. Esasen İslamları kurtarmak 
için ayaklanır gibi olanlara, genç 
Türkleı le temasa giri,enlere Girit
li İslamların bir çoğu kafir nazarile 
bakıyordu. Pek azı istisna edilmek 
'artile Girit ülemasının hepsi hain 
ve menfatperest idiler. 

907 temmuzu nihayetinde vazİ· 
yet İslamlar için büsbütün vehamet 
kesbetmişti. Çünkü izzettin kale
sindeki umumi hapishanede mah
pus olan 72 katil Girit hükumeti ta
rafından sureti mahsusada alınan 
tedbirler sayesinde kaçırılmı.tı. 
Ortalığı büyük bir dehşet ve ko;·ku 
istila etmisti. Bütün islıiınlar artık 
hayatların;n büsbütün tehlikeye 
düştüğünü anlamakta güçlük çek
memitlerdi. Çünkü ekseriyetle 
Türk katili olan bu 72 cani serbest 
bırakıldıktan sonra İslamlara ne
ler yapmazlardı! 

Yunanlıların köylerde bu kadar 
çok faaliyet göstermeleri Türk va
tanperverlerinin mesaisinden bir 
semere beklemelerinden ileri ge
liyordu. Bu meseleye dair Hanya
dan 1907 nihayetine doğru yazılan 
bir mektupta deniliyordu ki: _ 

VAŞiNGTON, 6. A.A. - Bitaraf bir 
şahsiyet tarafından neşredilen bir iota· 
tistiğe göre, mensucat sanayiinde gre
ve i~tirak edenlerjn sayısı dün akşam 
301.000 olmuıtur. Bu artışa, kısmen, teh· 
dit ve §iddet istimali sebep olmuştur. 
Bazı patronlar, fabrikalarını, işçileri ıid
detten ve fabr :kayı yağmadan korumak 
için kendileri kapabnaktadır. 

M. Corman ve arkadaşları, hafta ba· 
şından evvel grevin tamam olması için 
g&yretlerini arttırmıtlardır. 

.Cumhurreiainin bir tavassut komisyo-- · 
nu yapacağı haberi grev liderleri arasın
da heyec;n uyandınruıtır. Tavas-sutun 
neticesine kadar grev emrinin geri aJm .. 
ması teklif edildiği takdirde sendikala
rın alacaklan vııziyetin ne olacağı meç· 
buldur. Fakat grev komitesi, Cumhurreİ· 
sinin arzuınu mümkün olduğu ni ... 1ette 
tabnin etmeğe çalışacağını bildirmiştir. 

Diğer taraftan başlıca fabrikatöT!erden 
M. Si ..an, patı-onlann, Reisicumhurun 
yapacağı bir tavassut komisyonunu hür· 
metle i<arşılıyacaldarmı bildirmiştir. 

Muhtelif ncktalarda karışıklıklar ol
duğu haber veriliyor. Trion §"hrinde 
grevcilerle bir fabrikanın hususi bekçile
ri araamd3 ateş açılmış, bir kip ölmüş, 
20 kiti kadar yaralanmıştır. 

Tunus'ta kanlı 
Bir hadise oldu 
Kargaşalık çıktı bir bele

diye dairesi yandı 
TUNUS, 6.A.A. - Tunus civa

rında, Mekninde hadis olan karga
talık esnasında yerli jandarmalar
dan bir kiti ile ahaliden üç kiti öl
dürülmüş, birçok kimseler de yara
lanmı,tır. Meknin belediye dairesi 
yanmıttır. 

Asayif iade olunmuttur. Sokak
larda kol geziyor. Cereyan eden bu 
hadiseler, son tahrikat elebatılan
nın, cenuba sürülmek suretile ceza
landırılmaları hakkında Fransız 
yüksek makamlarının, Tunus Beyi 
ile anlatarak, aldığı tedbirler neti
cesidir. 

"Osmanlıların dütmanı olan Yu
nanlılar, Türk ahrarının ıon vatan- Sovyet - Japon ve Mançu-

VAŞiNGTON, 6. A.A. - Sil8h ve 
ınühimma: satışları hakkında tetkikat 
y>pan ayan komisyonunda, dün, CenU• 

bi Amerika devl<tlerine yapılan denizat. 
tı gemileri ~tıılarında verilen bahşişler 
görii1ülmüştiir. 

"Elektrikli g~mi., ıirketi yüksek me
murları, cenubi Amerikada iı yapabil
mek için komisyon verdikleriıi1, fakırt 
böyle bir usulün gayrimeşru olmadığını, 
"Cenubi Amerika' da iılerin yürümesi İ· 
çin çarhların yağlamnası joap ettiğini,, 
söyleonişlerdir. 

Ayan azasından Klm'a göre, cenubi 
Amerikaya deniz heyetleri göndeımek· 
ten maksat, harp gemileri ile sili;h ve mü
himmat satmaktır. Bu maksat, ıimdiye 
kadar gizli tutulmuıtur. 

" Elektrikli gemi " şirketi müdürü, 
Leticia ihtilafı esnasrnda Peru'ya mü
himmat sattığını söylem.it ve : 

- Bu mühimmat, Vikers tarafından 
verilmiştir, mühinmıatın Brezilya'da Pa· 
ra şehri vasıtasiyle gönderilmesi için 
yapılan teşebbüs, neticelenmemiş, Antil 
adaları,,da bir binada teslim edilmiştir.,, 
demiştir. 

Küçük sanatlar kanunu 
ve Yunan gazeteleri 
ATINA, 6.A.A. - Yunanlılar da da· 

hil olmak üzre TiiTlciyede bütün ecnebi
Je1-in bazı aanatların icraımdan menedil· 
meleri dolayısiyle memnuniyetı;izlikler.ini 
izhar eden bitaraf Ettia gazetesinin neş
riyatını hükiimet taraftan Katimerini 
gazetesi tenkit eyliyerek diy<»" ki: 

0 Eğer bir meıe!e varsa, bu mesele, 
T Ürk-Yunan dostlugu dahilinde hallolu
nabilir, ve şartlarından birini, iki mem-
leketin beynelmilel konferan•la.'ila mÜt· 
terek surette temsil olunması teşkil e· 
den ôtiliılların e:.asına halel getirmez." 

1935 deniz konferansı 
LONDRA, 6. A.A. - Eyi maliimat •· 

lan rnabafil, 1935 deniz konferansı jhza. 
ri müzakerelerine tettinievvelıle tekrar 
başlanacağını bildiriyor. 

M. Venizelos avdet ediyor 
ATINA, 6 (Milliyet) - M. Ve

nizelos Paristen Lozana gitmi9tir. 
ve bir kaç gün sonra Y unanistana 
avdet edecektir. 

perverane hareketlerinden dolayı ka şirketleri arasıyda 
dütünmeğe ve ahrarın vatani tetcb- Alman ba§vekil 
büslerini her ne suretle olursa ol- MOSKOVA, 6 (A.A.) - Hu- muavinliği 
sun akim bıraktırnıağa kalkı,mış- dut sularında, Kanka gölünde ve 
!ardır. Bir çok Yunan gazeteleri Amur Arguni Ussuri ve Sungaç LONDRA, 6. A.A. - Deyli Telgra· 
heyecan içindedirler. Bu gazete- üzerinde aeyrı"sefaı·ru· tanzı"m ı"çı"ıı fın muhabirinin, itimada değer bir kay-
1 d . 1 naktan aldığı habere göre, Rudolf Hes, 
er ıyor ar ki: Karadeniz sahile- S M uk kil · · R · · d ovyet, a.nç o ve Japon tirket- başve muavını, eisıcumhur muavini 
rı? el te'eıkkül eden genç Türk ko- !eri arasında bir itilaf imzalan • ve nam fırkanu meclis liderliği vazifele-
mıta arı a eni bir surette kanunu e- rini şahsında toplamış olacaktır. Meclis 
~inin İcraya konulmasını bı.iyük mıttır. lider muavinliği ismiyle bir vazifeye de 
hır cesaret ve metanetle istiyorlar --- M- Göringin tayin edileceği söyleniyorsa 
her tarafa b~yannameler dağıtıyor'. 1500 alim bir arada da kabul ~deceğinden şüphe edilmekte-
lar. Bu komıtalara mensup azanın LONDRA, 6.A.A. - lngiltere dir. 
bir çoğu tevkif edilmis, ise de bu BERLIN, 6.A.A. - M. Rudolf 

f d terakkii ulum cemiyetinin dünkü H ss'ı"n re"s' d 1 t b kil gayyur ve . e_ akar Türklerin yap- e , ı ı ev e ve a've 
tıkları teşkılat Osmanlı devletinin toplantısına 1500 e yakın alim i'- muavinliğine tayin edildiğine dair 
gerek Avrupa, gerekse Anadolu tirak etmi~tir. Deyli Telegraf'ın Berlin muhabiri 

Silolar iş/emeğe başladı 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Sıvas, Eskişehir, Konya silolarının 

işlemeğe başladığına dair buraya maliimat gelmiştir. Ankara silosu da 
ikmal edilmif ve teslim alma muamelesine başlanmı1tır. . 

Derincede mevcut olan buğday ambarının 10 bin ton zahire istı
ap edecek şekilde bir silo haline kalbine ıilo komisyonunca karar ve
rilmiş ve inşaat 6 buçuk ayda ikmdl edilmek şartile 258 bin liraya mii· 
teahhide ihale edilmiştir. •• 
Odemişte bir deli sekiz kişiye sa/-

dırdı ve satırla gara/adı 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Odemişte Haaan El. namında biri iki sene 

evvel delirmi,, latanbulda tedavi edildikten sonra Odemişe avdet et· 
mi,tir. 

Hasan El. dün akşam tekrar müvazenesini kaybetmif ve sebze 
halinde bulunan kasap dükhiinınd an kaptığı satırla ayni dükkiinın çt· 
rağı Mustafa efendiden başlıyarak önüne gelene saldırmıf, tam se~ 
kişiyi yaralamıştır. Deli müşkülat! a yakalanmıftır, Y oralılar hcutane
ye kaldırılmışlardır. • , 

Dere içinde rakı fabrikası 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Bergamanın Doğancı köyünde Kırdere İ· 

çinde bir kaçak rakı fabrikası meydana çıkm-ılmış ve fabrikada muaz· 
zam tesisat bulunmuştur. 

Kaçakçılardan Oflu Süleyman ve dokur. arkada,,. teslim olmalı 
iııtemediklerinden jandarmalara ateş etmişlerdir. Müıademede Ollıı _,.. 
Süleyman yaralı olarak yakalanmıştır. Diğerleri kaçmışlardır. Şiddetle 
takip ediliyorlar. 

Yugoslavya ile mucı_hedeler 
ANKARA, 6 (A.A.) - Yugoslavya hariciye nazırı M. Yevtiçin 

'.Ankarayı ziyareti eanaunda kararlaştığı veçhile Türkiye ile YugoslatJ
ya arasında ticaret, ikamet, iadei mücrimin ve mür.ahereti adliye mııa 
hedeleri müzakeresine baş!anılmış idi. 

Bunlardan ticaret ve mür.ahereti adliye muahedeleri bir müddet 
evvel intaç otunmuş ve bugün de hariciye vekiiletinde kiitibi umumi 
Numan Beyle Yugoslavya elçisi M. Yankoviç cenapları araaında ika· 
met ve iadei mücrimin muahedeleri imza edilmiştir. Bu suretle iki meJfl 
leket arasındaki münasebetler teessüs eden çok samimi dostluğa uygun 
bir 1jekilde normal var.iyete girmilj olmaktadır. ' 

Amerikada grev g~!lişligor kanlı 
hadiseler oldu. O/enler var 

NEVYORK, 6.A.A. - Mensucat grevcilerinin mikdarı 450,000 e 
çıkm!ftır. Grev rüesan bugün de greve yeniden 100.000 amelenin il· 
tihak edecğini söylemektedirler. Bu ıuretle mecmuu 600.000 olan men
sucat amelsinin hemen hemen hepsi grev iliin etmif olacaktır. 

Dün muhtelif yerlerde bir çok kanlı hadiseler olmuştur. Bu hadiııe
ler esnaaında üç kişi ölmüş ve biri poliı olmak üzer 23 kifi yaralan· 
mıftır. ı 

İrak parlamentosu feshedildi 
BAGDAT, 6 ( A.A.) - Kral bir emirname ile parlamentoyu lu • 

hetmiştir. Yeni intihabatın tarihi teabit edilmemiştir. 

lzmir panayırı Ve Sovyetler 
Sovyet ricali ile Hariciye Vekili arasında telgraflar 

ANKARA, 6.A.A. - lzmi mil- dım eıieceği kanaatindeyim. ~ti 
!etler arası panayırının açılışı mü- pa?a!'r~ ?ovyet iktisadi tefekk~Jı. 
nasebetiyle Hariciye Vekili Beye- lerının, ıkı memleket arasındakı 
fendiye, M. Krestinsky ve M.Ka- tisadi münas~b~tlerde .Y~ni ~ir ıne:-
rahan tarafından gönderilen telğ- hale sayıl~.n ıştıraklerını gormek 
raflarla cevapları şunlardır : le hassatan bahtiyarım. 
Izmir'de Tevfik Rüştü Beyefendi Kreıtinıky 

V ·ı· ti · d 1 b d k 1 tarafından verılen haber resmen ı aye erme a u a sarmıt o • - -· - · Hazretlerine 
d • d h · k tekzip ediliyor. ugun an, ır ıstiyanların yegane ze arşı demirden bir set çekecek- __ lzmir milletler arası panyınnın 

Moskova'da Hariciye Komiııer 
Vekili M. Krestinsky Hazretlerine 

istinatgahı olan Abdülhamit ile a- !erdir. Avrupa efkarı umumiyesi- V b · 1 d 
De alera C d açılması münase etıy e en can an veneri bu müthi~ hürriyet ve intı'· nin teveccühünü kazanacaklardır. enevre e h t1· d"I k hah T ONDR tebriklerimi ve en arare ı ı e • 

cereyanının önünü alamayacak Biz bunları nazarı dikkate alarak L A, 6.A.A. - lrlanda !erimi kabul etmenizi rica ederim. 
l~rdır. ~izim vazifemiz bu itte Ah- ona göre hareket etmeliyiz. Bunun müstakil devleti icra heyeti reisi Bu panayırın milli.Türk iktisadı· 
d~lh~ıde yardım etmektir. Çün- zamanı gelmit ve hatta geçmittir. M. de Valera, Cenevreye gitmek nın inkişafına ve dost memleketin 
kü bu genç Türkler mili emellerimi - Bitmedi - üzere buraya gelmi,tir. tealisine en yüksek derecede y~r-

(:7:"':E:-C .... N.......;,:E;;.,;;:B;;;_;l:.......;M=.:A=-='J'-=B:..:U::..::A:...:T:...:J:.:N:..:D::;A:,_Q::...::K:_:U~D~U:_:K==L:..:A=.R::.::J.::M:=,;J:.:Z=-) 
Fethi Beyin Lo d j H" 1 Ih i ? 1 mek mecburiyetinde kalacaktır. in. 1 . n ra ga. lf er SU mu Sfİyor giliz fJe bilhaua Fransız siyasetinin · 
zetelerıne beyanat · . · .. r·· k" . ı Daıly Maıl'ın "Awupa ıçın •on Alrnanyanın sükun fJe temkine kafJUf• 

Bey, ",;u '";""" Lo'!d~a aeliri Fethi ~~re~e e~emmiyetli,, diye tcuuir etti· masına mcini olmaktan ~iyade Al· 
tany d t z

1 
rnewımınde Büyük Bri· ?°' !f ıtlerın ısulh arzulan geçen/erde manlara yardım edecek mahiyette ol-

a a u unan en mühim. •anayi ıntııar etti. Fakat acaba bu sö~lere masını temenni ederü. 
mıntakalannı ziyaret etmiıtir. Bu zi- İnanılabilir mi? Şimdiye kadar tanı· (Statesınan and Nation) 

Sovyet Rusya ve 
Cenevre 

yaretten sonra lngili~ gazetelerinin dığımız bu pars, beneklerini değişti .. 
"!uhabirleri, sefir Beyin /ngiliz rip uıslu bir kedi olmakla da iktifa 
Yli h~kkıntf aki ihtiısaslannı öi::::a: etmiyer~k_ ha,~ik~ bir gÜfJe~in mi ol-
mek ı.stemıf/er fJe Fethi Bey kendi/ • du dersınız! Mucadelelerım,, zihni-
rine fu cefJabı uermiştir: e Yt;.ti bundan böyle yeni Almanyanın 

lngilterenin en meıhur sanayi mın· ~usturu o!maktq~ çıkıp ya!nız doktor 
takalarını ziyaret ue iyi intibalar ha- k oe

1 
bbelıı'ın tenkıh endeksı olarak nu 

sıl ettim. . a. acak? B~ bu zihniyete inanmak 
~u huşusta en ziyade nazarı dik· ::•Yoru:z ve on~~ fçi?!f.ir ki bu. m~i: 

katımi celbeden iki fey uardır: b ykel. benzer deı:qıklıgın delıllerını 
ı . . e ıyoruz. 

. -::- _lngılızler Amerikanın Virgi- H" 1 b 
nıa tutun/erini kullanıyorlar. ıt er İr taraftan sulh naimele-

2 I ·r ri saçarken diğer taraftan Almanya. 
l - ngı ız hanımları halılara far.- nın yeniden silahlanma•ı ue Alman~ 
a meraklıdırlar. h k J-

B al ının cebir ue §İddet İ•timaline kar 
eni en ziyade memnun bırakan ·· d.kl • I 

Milletler Cemiyetinin içtimaına üç 
hafta kalmıştır. 1934 ısenesi heyeti u· 
mumiye içtimaı fevkalade ehemmiye· 
ti haiz olacaktır. Çünkü Souyet ittiha· 
dının Milletler Cemiyetine duhulüne 
§Ahit olunacaktır. 

dır. 
Bir müddettenberi deı>am eden 

acemi ve yanlıt bir aiyaset, Sovyet 
Rusyanın Milletler Cemiyetine duhu
lünü Şarki Lokarno projesinin mu .. 
uaffakıyetli neticesi ile alakadar gör
müş uc bunları biribirine bağlı ad· 
detmişler. Çok ıükür bu siyasetin ter
kedildiğini görüyoruz;. 

Bununla beraber bütün deuletler 
tarafından müttefikan yapılacak bir 
dauete ait kat'i teminat olmadığı si· 
bi 1926 da Almanyanın Cemiyete gir
mek teşebbüsünde bulunduğu :zaman· 
larda olduğu gibi daimi azalık pazar. 
lığının olmıyacoğına dair teminat da 
yoktur. 

Böyle bir uaziyet lıarşı.sında Millet· 
ler Cemiyetine samimi ve candan bağ .. 
lı olan nüfuz sahibi her deuletin , ge· 
lecek ay Souyet Ruoyanın iltihakı i· 
çin bütün mcinialan devirmeleri en a .. 
ıikar bir uazifedir. 

lzmir Milletler arası panayırınıJI 
açılması münasebçtiyle gönderıııif 
olduğunuz telyazısmda lütfen i:t' 
har ve ifac?e buyurulan nezaket ve 
samimi duyğulara karşı en candan 
te,ekkürlerimin kabulünü rica et•t 
mekle beraber, büyük dost devle ti 
paviyonunun kazandığı parlak ~ 
vaffakiyetten dolayı tebrikleriın1 
taktime müsareat eylerim. . 

Sovyetler ittihadı teşekküllerı·. 
nin bu panayıra iştirak ettiklerini 
görmekle bahtiyar olarak, iki ıneıtl' 
leket arasındaki iktisadi müııase; 
betlerin mütemadiyen kuvvetlen· 
mekte olduğu hakkındaki kana~ta, 
bu münasebetle de iştirak eyleı 1~· 
I zmir' de T evlik Riiştii B eyefenılı 

Hazretlerine .. 
ıııu· lzmir panayırının açılması • 

·klerı· nasebetiyle en candan tebrı b 1 
mi ve halisane dileklerimi ka u 
buyurunuz. 

Karahan 
Sovyetler ittihadı büyük elçisi 

Karahan Hazretlerine keti 

V e?ızeloı un yaptığı muhalefet 
>ayesınde Prens Jorj Ciritten kaldı. 
rı~~ığ_~ za?1an Girit Türkleri çok 
m.':'şk~I hır mevkide kalmışlardı. 
Çunku. ~rens Jorj Türklerin yüzün
den G?r!tte kalamadığını zannede. 
rek ~ırıt rumlarınr eskisinden da
ha. zıyade Türkler aleyhine tahrik 
edıyor.du. Prens Jorj'un Türk düs
manlıgı bazen pek çirkin tekili · . 
de kendisini gösteriyordu. Mereİ~ 
Pı ensin iki atı vardı, onlara "Alt 

meoe/e şudur ki Türk tu··t .. l . . fi goster ı erı temayü günden güne 
k 1 ' un erının artmaktadır. 

. ul an1.lması ve lzmir halılar · t. 
maline <fair t~u~iyelerde bufu~d::.: Bu hafta Fraklurt'da 30,000 Nazi 

Bununla beraber, bu iı:timaa üç 
haftadan daha az bir müddet kalmlf 
olmasına rağmen beslenen ümitler 
zayıftır ue önümüz karanl.ıkttr. •Sou
yetlerin Milletler Cemiyetine dahil ol· 
ması için hiç bir müıkülôta aebep yok· 
tur. Sovyetler, Cenevrenin bütün ku .. 
surlanna ve zaafına roğmen, burası
nın ne derece kıymetli bir müessese 
olduğunu ısilahsızlanma konferansları 
esnasınclq tecrübe ile öğrendikleri i
çin , bugün cemiyete girmek ar~usunu 
gösteriyorlar. Fakat pek te gayri 
tabii görülmiyen iki fart koşuyorlar: 

Acaba /ngiltere bu yolda rle ya
pıyor? Bu suale uerilecek ceuap şa· 
yanı hayret olduğu kadar kafidir. 
Yani hiç bir şey yapmıyor. Her ıeyi 
Fransaya bırakmaktadır. Biz; de ısoru· 
yoruz: "Niçin?,, 

Nazikane tel yazınıza karşılı f:ı· 
samimi tetekkürlerimle beraber,da 
mir Milletler ara&1 panayırııı ıca· 
büyük dost millet paviyonu?u:ıteıı 
zanmakta olduğu muvaff~1.Y le•· 
dolayı hararetli tebrliklenmı 

"Mh ··ı " ve e emt., ısım erini koymut-
lıı. Atına bineceği zaman uşağına: 
"Sen Aliye bin, hen de "Mehmede 
bineyim!,. derdi. 

Bir taraftan Prens Jor j uzaktan 
bile Tiirk dü~anlığını izhar edip 
dururken diğer taraftan Venizelos 
ta Türk!Ne düfmaıı kesilmitti. O-

Bu tavsıyelerımın müabet semereler mektep mualliminin iştirôk ettiği bir 
verdiğini görüyorum ve bundan çok konferansa Maarif nazırı Dr. Rust 
memnun oluyorum. bizzat riyaset ederek Almanyaya bu-

Feth" B "- · H l gün lazım olan yeni tipteki uatandn•ı 
• .. 1 ey, ucızı ozret erinin en .,. 

.samı?'' a_~lıa.dcqlarındandır. Kendisi yaratmak icin baba nasihatleri ver • 
u~ktıle Turkıyenin Başvekili idi. Fet- miştir. Bundan baıka bir "Halk or. 
ht 8,_ey Trablusgarp m,;harebesinde ~~u,, ve müatemlekelerin istirdadı 
erkanı~arp reui oıfatile bulunmUf ue /uzumu hakkında muhtelif aokeri nu-
Bulgarutan sefirliiinde epc)'<:e .1'a· t'!lrlar irat edilmiıtir. Hitler kalbinde-
man kalmlftır. lrı ar .. ulan deiiftirmemif üe lııendi 

demagoji'sinin kontrol cdem~iii ltuu-
(EI • Mokattam) vetler doloyıısile 8İJHuetini deiiftir • 

Birincisi, Türklere gösterilen ıe • 
kilde bütün milletler tarafından mütte· 
fikan dauet edilmeleri lüzumudur. 
lkincüi de azalıia talip olmadan eu
uel, büyülıı devletlere fJerilen lıoıuey 
daimi aaalıjı holıılııımn t-•n- • 

( Daily Herald) 

Almanyadan koğulan 
Yahudilerin adedi 
Alman matbuat büro•u Yahudi • 

ler ltalılıındo afaiıJolri iatatütiii nef
retmiftir: 

Alman rejiminin emrile, bu sene 

bul ediniz. oşrU 
TEVFiK R ,,. 

. d n fa 
zarfında Almanyadan hicrt;t ek~ •Jir· 
hudilerin adedi oltmış bın ıf' "" 
Bu miktann yirmi bini Fran"">'f''vall· 
bini Polonyaya, dört bini Çeko• ';;lltı. 
yaya, ue üç bini Birle§ik ~;;.e biıti 
Holanda ue lsueç, Norucçe, 1 ,' ·tıaY" 
lngiltereye ue iki bini de Be çı 
hicret etmiffir . d'lt li•" •·u Popolo • 

• 



Çarigrad ! 
Bu isim Balkanların, daha doğ

'ııau Balkan Slavlarının lstanbu:a 
Verdiği isimdir. Balkan oyunları 
"1iincuebetile (Zagrep) e yaph -
fon kısa seyahatte lsİanbulun dai
ltıa böyle yadedildiğini İfittim. 
(Çarigracl) (Çar şehri) demektir. 
Oehrin fırtınaları Çarı ortaclan 
/ı.aidırdığı halele onun lstanbul ü
zerindeki hülyalarını ifade eden 
~q garip ismi kaldtTamamıfhr. 

Şimendifer idarelerinde, seya
lı.ıt acentelerinde, bankalarda ve 
lı.ıhvelerde hep bu isim dolaşır. 
lıtanbul adını bilen vardır. Amma 
~/anan yoktur. Neden? Orasını 
lıestuemedim. Daha garibi Zag
~epte bine yakın Müslüman var. 
~~nların ekserisi Bo1nak. Türkçe 
wİıen/eri çok. Bir de kahıJe ve lo
lııınta ııar. l,in garibi bu lokanta
"'" ismi de (Çarigrad) . Türkçe 
4olfU,urlarken bu ismi ele tercüme 
tdip (lstanbul lokantası) diyorlar. 

Bir ııaki.tler Bizana iılclialarımn 
İfııdesi telakki edilen Constanti -
llople adile mücadele etmiftik. Çok 
fiikür o, ortadan kalkh. Şimdi bir 
ıle Balkanlarda hiç manası olmı • 
llcrn uki bir rüyayi lıikôye eden 
Çarigracl sözü dolaşıyor. Be11 bu • 
llıın da ortadan kaldrrılmasını is
li:vorum. Nıuıl? Orasını bilmem. 
lltt1kan konleransile mi, T uring 
/(lüp vasıtasile mi? Posta, fimen
ılifer idarelerile mi? •.. Ne ile olur
•a olsun artık müteıJella Çar ve 
Çarlığın hiç alôkıuı olmadığı gü -
jel •ehirimize bu adı muttasıl ıöy
eyip drzrmannlar! 

Balkan dillerinde Türkçe! .. 
Rumen dilinde birçok Türkçe 

tOz olduğunu vaktile bu sözleri 
loplayıp bana gönderen ve asılla
l'ııq öğrenmek isteyen bir Rumen 
flilolog'unılan öğrenmiıtim. Kah 
4ı;ııaleti, kah manası değiştirilen 
bıı kelimeler o dilcle yerleşmiştir. 
\f e lıala yerinde dımrr. Bu sefer 
Sırptada birçok türkçe kelimeler 
bııiuncluğımu gördüm. Muelô kat 
~imesi bizdeki gibi kat demek. 
4ıcınsörde il. Kat, ili. Kat diye 
)~far görürsünüz. Dedelerimiz 
t~kleri yerlerde ümran uerleri 
~ek bırakmamışlar amma üzerle • 
~ile hükmettikleri milletlerin di -
111e birkaç yüz kelime takmışlar. 
&ıı da bize bir teselli oluyor. Bü
liiıı BalkanlJann dilleri, oralarda r İirklerin hiikiim siirdüklerini SÖ)'• 

'i!r. Bu en yıkılma bir abidedir. 
•• * 

Bir tcuhih : 
l Dün çıkan bir Zagrep mektu • 
"llrtda bizim takımın 32 sayile Bul· 
tQrların altına düftüğü yazılı idi. 
&ıı mektup oyunların son günü ak
lııın iiltü yazılmlftı. O gün sayı • 
l.ır tebliğ edilirken bizim sayıyı, 
lıesabrmı.ıı hilôlına olarak 32 Jiye 
1el.liğ ettilerdi. Ben de mektubu 
: tebliğe göre ya.zmıftım. Sonra • 

Q11 huaplarımızt birlikte yaph • 
t'ınız Yugoslau federcuyonu yan
'lığı ltuhih ederek bizim ile Bul-
tQrfarın oha üçer puvanla müavi 
'l<luğum1U11 tasdik etti. Bunu o 
~tım gezeteye telefonla bildir -
,~. Fakat 32 puvan aldığımuı bil 
''en ve dün çıkan mektup posta-
~ verilmiş idi. Arkadaşlar bura

Q lele/onla verdiğim malümata 
;::.~~mektubu tashih etmeyi 
b-' ar. Şimdi ffn bunu taa • 
·'<ile mecbur oluyorwn. 
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Ş EH 1 R HABE. RLERI 
Bedbinlik 

EKONOMi 

Yumurta ihraç 
Nizamnamesi 

-1>--

Tatbikatta hiç bir müşkilat 
görülmiyeceği ümit ediliyor 

Geçen Şubahn 11 inde S-unda top
lanan yumurtacılar kongresinde alman 
kararlar göz önünde tutularak Türkofüi 
tarafından ihraç nizamnameıi hıu:Jrlan. 
mışb. üzerinde ticaret odalanmn da mü
taliası alman bu nizamname İktisat Ve
kil eti tarıohndan .ıe .. ıet ıurasma verilmiş 
tir. 

Y umurla ihraç nizamnamesine iktisadi 
mahafilde büyük bir ehemmiyet ver1lmek 
tecfu-. Nizamnamenin esasım bu i§le meş
cul olanların fikirleri t"§IW ettiğinden 
tatbikatta biç bir müfkülit& tesadüf edi
Jemiyeceği muhakkak görülmektedir • 

Yumurtacılar Birliği 
T iirkolUin yumurta pİyau.sı üzerinde 

yapbğı tetkiklere nazaran lstanlıul yı.. 
murtacılar birliğinin teıeldrfilii piy- ü
zerinde çok iyi netice vermittir. Ofis bil
hassa braç işinde birliğin claba faydalı 
olacağı lı:anaatin<ledir. 

Liman firketi Haliçte memurları için duba üzerinde bir kulübe 
yaptırmıfh. Kulübe dar geldiği İçin firket burasını daha genifletmif 
&le kulübeyi bir kat daha ;yükseltm~tir. Resmimiz onu gösteriyor. 

POUSTE. lllLAYETTE -
Evi taşlayanlar Gizli nüfus 

MAHKEMELERDE 

Kara Alinin 
Muhakemesi --

T emyi:ı mahkemesi cezanın 
1 ~iddetlendirilmesini istedi 
ı Gebze Te civarında halln tethiJ e-

l derek lb"."'him. Y~ c;:~ ~n- H~aıın efer>
dıler iaJ111nde ıkı ki§ıY• oldurmek Ye 

1 öldünilmekten suçlu Kara Ali ile Kara 
Ahmet ve Halilin nakzen )'apılan 
muhalreınelerine dün denm edilmi1-
tir. 

Bunlardan Kara Ali evvelce ida -
ma bedel 30 •eneye, Kara Alımet 15 
sene, 10 aya, Halil de 3 seı>e:Je mnh· 
kiim edibrıİ§lenli. 

Fakat tea7iz •ehkzmeai ln:ı. <Laa
aln az balı-. Ye fiddetlenılirihne • 
.. için.. Jht. 

Yenid.ewı yapolan -•h••- diia 
bitmif. iddia malram- İ§gal eôen. Kiı
ıif Bey suçluların cezalandırılmau 
iPn tiddetleeclinci sebeplerin nazarı 
d1kkate alı:nın&&1n.1 iat~. 

Zavtıllı dünya, asırlaun dünyası, 
binleı-ce yılın dünyası, <"ndife için-
tle krvranıyor ... Ne oluyor? Nere-
ye gidİj'oruz .. . 

Kovadis? 
ihtiyar dünya dağların tepesin

de ağıran saçfoıını vadilerdcon ve 
Okyanuslardan e~leri ;çine almı~ 
düşünüyor. Hudutlarda süngülerle 
ensesini kaşıyor ıJe düşüniiyor .. . 

Bu süngülerin baz.an fazla derin 
kaçtığı ve hacamat ettiği de vaki. 
dir ya .. 

Herkes endi'e içinde ..• 
Japonya ile Soııyet Ruıya ara

sıntla çıkan bu p.:ırki Çin demir ~ 
la ihtilôh ne olettak? 

Almarıya ne yapacak? •• 
!,sizliğe ç<ıre bulunacak mı?. 

Amerikadaki grevlerin önü olına· 
cak mı? 

Fala istihsoi olanan bağdaylm 
la ne yapacağn ? 

Açlığın önüne geçmek kabil· . ., 
mı ••. 

Nazemberg kongresinclen - çı· 
kacak? 
Avıımrryaya Hamsbarğlar gele· 

cek mi? 

SelAnik sergisine gönderi
recek ihraç eşyamız 

Kocamustafapaşada bir ev ilk neticeler ayın on beşjn 

Müdaf- vekili Vedat Bey miida· 
fa.a haklarına taalh'.iku dolayu.ile Ha
cı Ali i.ominde bir ..,.Ait diDlemrıesa • 
ııi >atemi!, 1m1ı.akeme bu talebi mD
yafık bWm~ ba §ahitlerin dİDleJımesi 
n müdafaanın yaprla&U için •uha
keme batl<a güne brrakılmqtır. 

Fransanın nü/usu stıhiden Musııo 
li'nin dediği gibi bir zaman ge
lecek Fran.ı hudutlarım muhaltıu 
etmeğe kifayet etmiyecek mi.' 
Bunlar ıanumi mülahazalar ... Seliimk sergisine İştirake karar -.eril· 

eliği için yine Tüıfrofisin müracaah üze
rine Ticaret odası da hazırhklara başla
mışbr. Oda Selaruk sergisinde teşhir edil 
mek üzere ihraç eşyamızın nümunelerini 
hazıriamıştır. Bu nümaneler Türkofise 
gönderilecektir. 

Arnavutlukta tutun inhisarı 
Arnavutluk hükiimeti, Arnavutlukta 

tütün 'Ve sigara imalit ve ıatııım bir im
tiyaz ile vermek niyetindedir. Arnavut
luk hükiimeti bu imtiyaz için hazırladığı 
tartrıameyi hükiimetiınize de bildirmit· 
tir. Alakadarlar şartname üzerinde tet
kikat yapmaktadır. 

ihracat tacirlırinin nazarı 
dikkatine 

İ•t.anhul Kambiyo müdürlüğünden ' 
Türk parası kıymetini koruma !ıak

lmıdaki 9 Ye 10 numeroln kararnamele
rin yerine kaim olan 11 nurneroLı ı.-
name 3.9.934 tarih ve 2793 ıomnerol11 
resmi gazete ile nepii ilin ecblmiş ve 
netri tarihinden itibaren mevkii menye 
te girmiş olduğundan ihracat tacirleri 

· İçin nzedilen mükellefiyet kararnamesi-
ain 39, 40, 41 ve 42 inci nmddelet"de 
yazılı olduğundan hükümleri dairesinde 
muamel eifasına alakadarların na.zarı 
ctiidıatleri celbolunur. 

Yeni alınacak 
Vapurlar 
Şirketin seçtiği heyet 

düa A vrupaya gitti 
Vapurculuk şirketi umumi müdiirii 

Mu•lafa beyle tirket idare meclisinden 
Ahmet lıey dün Adirya vapurile Triyes
teye baı-eket etmiılerdir. Mustafave Ah
met beyler bu seyahatlerinde vap\jrculıık 
fİr.lretinin yeni alacağı vapurları tetlıilıı 
edecdderdir. 

Vapurculuk ıirketine şimdiye ka ..... 
muhtelif vapurlar teklif eclilmittir. Ba 
VapW"larclan bir la mu ltalyan ve diğer 
ıo- Franu:r. ve İngiliz limanlanndadır. 
Heyet Triyeateden M>Dra Mıorsilyaya p 
decek ve bu •eyahat bir ay devam ede
cektir. 

Eksik sorulan sual meselesi 
Gazi 011Dan Pata orta mektebin

de bakalorya ikmal imtihanlarında 
ri1u.iye •uallerinden birinin ek&ik • 
ı-M talebeye olıu-. iizaiııe (72) 
talebinin ornıfta kald,ğmı ]'&Zlnqtılr. 

Maarif vekaleti, umumi miafetti§
ler vuıtaaile bu nıeaele hakkında tah
kikata başlamışlardır. Mekteı> lllÜ -
cliirü Celil Bey, dün maarif idıu·eaine 
ırelerdı: umumi müfettişliğe iza.baı nr 
miıtir. 

Tahkikat neticesinde, bu imtiha. • 
nın tekrar edilip eclilmiyeceği arıla • 
ırlacalrtır. 

Maarif eri<inmclan , alakada. bir 
zat bu bıuuota ı-ı.n IÖylemifıir: 

- Sorulan riyaziye auali üçtür. 
Birini, ek&ik olduğu için yapa.nuyan 
talebe, diğer ild suali yapmıtıa. u -
ruh geçer. Diğer ikisini de yapama • 
nıı,._, bittabi ııırufta kalll!!§br .,, 

Boğazda yeşil ağaçları 
kesenler 

Boğaz mıdtakasının yeşilliğinin orta
dan kalkmamaıı için bu rnıntakada ağ~ 
kesilmesi menedilmiştir. Gümrük muha
faza teıkilitı bu mıntakada ağaç kesen
leri kaçakçı addederek takibe baıJa.nııt
tır. Muhafaza teıkilib bu meyanda oalı
te tezkere ile lekİ2 çeki kes tane çubuğu. 
nu ke•ip gece şoför Ekremin idare.indeki 
kamyonla Tahıakalede 94 numaralı dük
kana gizliyen Ahmet kaptan hakkında 
takibata baılarnııtrr. Odunlar müsadere 
eclilm:iıtir. 

Milli müdafaa vekili geldi 
Milli Müdafaa Vekili Zekii bey dün 

Ankaradan ıehrimize ırelıniıtir. Zekai. 
bey ıehri.-nizde, bundan evvelki gelişin® 
başla""! olduğu teftişlerine devam ede
cektir. 

bir aydır taşlanıyormu~ 
Koca Mu•tafa Paşada Ali F ıkrh mahal. 

le•İnde 69 numaralı müteahlıit Osman e
f-ctinia erinin cinler n periler tarafın
dan bir aydanberi muhtelif zamanlu-da 
taşlandığı mahallede dilden dile dola. 
şıp duruyordu. 

abıta bu muzipliği etrafta bulunan ba
zı kimselerin yaptığı111 öğrenmi~tir. 

Bu taşlama işini yapanlar meydana çı
lr.anlnıak üzeredir. Taşların daima evin 
arka tarafından atıldığı tesbit edilmi!tir. 

Yangın başlangıcı 
Dün saat 18 raddelerinde Beyoğlllllda 

I.tiklru caddesinde bir yangın başlangıcı 
olmuş Ye derhal söndiiriihnüştür. 

l•tiklal caddesônde 391 ,_,_.ıı kürk
çü Abraham efendinm diikkMunda Alı
met efendi namında birisi hava gazı bo
rularını tamir etmekte iken bava gazı a
teş almış ise des öndüriilınüştür. 

Otobüs kızası 
Dün ..ı..ı. selô:z ba~ Dmn ,-ohın

cla Maçka - BeyaZTt bttm<lıı işliyen bir 
tramvayla 3270 numarah Bal:mröyüne 
işliyen otobüs arasında hafif bir çarpış
ma olmuştur. Otobüs benzin aldıktan son 
ra dar yoldan hareket ederken arkadan 
gelen tramYAy çarpmrşbr. Ehemmiyetli 
bir hasar olmamışsa da tramvayda.ki x.ııol· 
adar heyecan geçirmiılerclir . 

Bir adamın ayağı tramvay 
altında ezi:di 

Dün akşam saat yedide Sirkecide Ke
mal bey sineman önünde 1133 numaralı 
vatman Mustafa efendin.in iclaretiruldü 
83 nu,_,.,.lı Ortaköy - Alııaaray ar.ı.ı....ı· 

- binmek iatiyen illi kipılen biri :rdife· 
bilmek için irotmuf, fakat bu esnada tram 
Tay direğine çarparak yere yu......Janmca 
ayağı tramvay tekerleği altında kalmıt 

ve ayak bileğinden kesilinlflir. Yaralı der 
hal CerrabJ>&ta hastahmıeoine bJclıınl. 
mqtır. 

Sıvafarr tamir ederken 
Şişli terakki liseai ..,......,. Halit 

usta mektebin uraLınm tamir ederken 
isbrpe ile elini ,....ı..mftır. 

Sarho' kadın 
Filıriye iA11inde tıir kaclrn Pendikte 

demir yohmun iietüne ç.ımu,, lıağınp, 
~ nira atmap. başJamııbr. Jan
clannalar ı... .iradını yııb}amağa gelince 
_,. derecede ıart.o, ofcluğunu görmüı· 
lerdir. 

Bu icadın zabıta memurlanna hakaret 
etmiı, karakola götürülmüş, orada da 
bağmp çağınruşbr. Kendisi adliyeye ve· 
rilııııİftir • 

Denize dDşen sandarcr 
lnebolulu u.ndalcı Mehmet efeıUi aan

dahna yüklediği domirleri Galatada Dağ. 
b bahn.n Sabrya vapuruna yüldiyece
ii ...,.ada k-. ıknize cliiımiiı ise ele 
l<urtanlmı§tır • 

Sandal pırıaındın 
Ka11mpa1a aandalcılanndan Hasu ile 

Rizeli Maluöıı .,..._,_ nncW pm'aSı yii
aüı den kaYSa çdrm•b IMml.rdan Duan 
biiyiik bir - ile Muhoiai mW.tdif yer
lerinden ağır surette yaralam•th-. Mırh
•in butah.u•eye yalırılnut ve ~ da 
yakalanmıttır. 

Çakı ile cerh 
Süleymani~cle otura. ı.-aı ~. 

ile Kürt Hüseyin Dökmeciler deki kahve
de oyun oynamakta iken aralarında kav
ga çdnmş, Kürt Hüseyin Ramazanı ha
fifçe yaralamıı •e yakalanmııbr. 

Zorla gDzetrik 
Tophanede Karabaıta oturan Zehra 

hanı~a ~us uf namında biri ııelmİ§ ve 
bemşıresı Fatma hanunı kendisine ver
lllecliği takdirde öldüreceğini söyliyerelc 
korluıttuiuııdan yakalamnııtır. 

Halkı rahatsız edenler 
. Ştşlid~ izzet Paşa sokağmdan ıreç va· 
~ -;llennde m~dolin çalarak ve şarkı 
soyftyerelt: geçhkleri görülen yedi genç 
zabıtaca yakalanmı!br. Hallo iz'aç ettik
leri için haklanncbı takibat yapılacaktır. 
Bwılardan lstepan ismindeki ıeaç polise 
de lmrşı geldiğinden hakkında ayrıca ka. 
nuni muameleye tevessül edilmiş.tir. 

de vekalete bildirilecek 
Gizli nüfusun yazıhnaıına devam edil -

mektedir. Her ıube sabahtan akşama ka
dar ba ifler üzerinde çalı§'D"ktadır. 

ilk rıeticeln- bu aym on beıinde alı 
nacak ve Dahiliye Vekaletine bildirile
cektir. 

C. Tahvilleri 
Yarın sabahtan itibaren 

umuma ıabş ba~lıyor 
Ergani denairyol11 clelıili i•t:ibazı C taJr.. 

villerinin dün ek A ve B uhvilleri hamil
lerine saltşına devam edilmi§'tir. Bu •u
retle tahvillerin eski hamillere sabş 
müddeti dün akpm bitmiı olmaktadır. 
Yann sabah.tan itılıaren tahvillerin umu
ma sabıına lıaşlanacaktrr. Dün akıam t.,..,_ neti '" nazaran e ..... elki tah· 
ıriUerin bamillerincleo C tah"9İllerini od
....,._ bwn biç kimse ka'-"qtır. 

BELEDiYEDE 

Şehir temizliği 
Belediye, sokak süpürücülerinm 

adedini azalttığı için birçok sokak ve 
caddelerin pis oldujundan dolayı ti
kiyet edilmektedir. 

Belediye, bütçe darlığı dolayıai!e 
yalnız evlerin ve müesseselerin çöp -
!erini alan çöpçüler tahsis edebilmek
tedir. 

Sokakların temiz tutulması için be
lediye kazalarda bazı tedbir~er alın
ması için emir vermi§tir. 

Dükkanların kapanma saati 
(4S) ç~t emaf belediyeye m .. -

racaat ederek akşamlan 1aat (21) e 
kadar açık bulunmak için mü ...... dc ia 
temitlerdir. 

Daimi encümen hu eanafın vuıi .. 
yellerini tetkilı: etmiş, bunların ırİİDliik 
ha,,.yiçi zaruriye aataı. miieaeseier 
olmadıkları anıa.ıldiğmdan, Jniira -
caatları reddedilmİflir. 

Kadıköy suyu 
Metre mikabında yüz 
para tenzilat yapıldı 

Nafıa komneri Civanıir beyin riyaseti 
albncla toplanmış olan kcımisyon O&kü
dar - Kacbkö1 au tirketinin tarifeciıll 

tetlri etmekte idi. Kcımioyoa diia M>ll iç
tinıamı yapmıf ..., fİd:etin maliyet fiatla
rını tetkik ederek metro ınikabmda ten
:rilit yapmağa kanır venni§tir. 

Bo karara gÖre fimcliye ••dar -.... 
milr3b. 17,5 lnrnıp 01- - mı. 15 .__ 

ıa indinlmittir. 

Tarife lı:omisyonanda belediye nıımma 
Hürnü bey de hazır bulunduğundan l>u 
1ıı- belediyeye .ı.. bildirilmittir • 

Aacak .. prketi nmJiyet fİmhma yijk
..... al.ı..ğunu ileriye aiirerek bu fiata iti
raı etmekte.ıir-

F akat komisyon tarifeyi teabit ederek 
ırelcilete gönder dili içia itim ..celı ve
lilaı tanıfmclaa tetl:ilı ecı.-ı.. , ... liıı. 

Vdrilet taNeyi ı:a.dik ettikten .-ra 
... fiatlerı clerlıaJ indi.riJecekriY • 

Avcılar bugün biı.yram 
yapıyor 

Istanbul avcıfan, lıaynımlarını bngün 
Anblırh'daki Çol>ımçeııne'cle yapacakler
dlr. Proiremluı §lldur: 

1 - Sabahleyin a..alar ava pkacal<lar
dır. 

2 - Onda bayram yerinde toplanıla-
caklardrr. 

3 - On birde merasime başlanaca.lrtır. 
4 - Yaranda y ...... yenilec .... 
5 - Yemekten.....,.. avcılar aruında 

abt miiaabakaları yapılacaktır. 
6 _ Yemek: Avcı kebabı, pilav ve ü

zümden ibarettir. 

-~--
Jandarma kumandanı 

Ankaraya gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan mrıam 

jandarma lıwnandaııı Kaımı Paıa Gün 
Ankar=a ız itmlitir. 

Hangi evrak yakılmış? . 
Ersa.U 1D&deninde mabnüdiirü >. 

ken resmi evrakı y.m&ktan suçlu 
Kazım Beyin muhakemesine diin a -
ğır ce:aa mahkemetıinde istinabe sure .. 
tile bakdmqbr. 

Ki.zllll Bey yelli harfler çıkbğı :.:a
man eoki arap hafkri ile yazıh bO§ 
defterlerin Te reıım.i evrakın yalulına
sı emredildiğini ve bir heyet huzu .. 

runda ta mutasarrıflık zamanından 
kalmı§ pek eski evrakın yakıldığıns, 
bu işte suçu olmadığını söylemİ41ir • 

Mahkeme istinabe evrakmm mı.• 
halline iade&ine karar Termi§tir. 

Bir katil mahkOm oldu 
Beyoğluacla Ferit efendiyi öldiir • 

aekten ouçlu Nazım efendinin muha
kem•ai dün ikmal edil~ auçu ubit 
olımıb 7 aene 6 ay bapae ve bin lira 
tazminata ma.bkUm olmuttur. 

Maslak yolu kazası 
14ulak yolunda bir jandarmanın 

ölümile neticelenen otomobil kazaa• • 
JUll faili olme.ktan auçhı klişeci Ala • 
ettin Beyin mahalı.-eaiue dün ıiçün
cü ceza mahkemesinde cleYam eda • 
mif, bazı ıahitler dinlenmit, diğer b.ir 
bun tahitlenn dinlenmesi içia mu • 
hakeme bafka giine bırakıhaıJbr. 

Rozulan ceza 
Süleyman ef. isminde hir a.ı...ı 

öldürmekten AOÇlu Melanet El. _.,,eı
ce 10 sene ağır hapse konulınu,tu. 

Temyizin hozmaaı üzerine bu d~ 
nqma yeniden yapıhnq ve dün -u. 
celenmiştir. iddia makamı Meı-t e
f-diırin af kanunu -zan dikkate a
bnaYd cezalaıııdınlmuını istemit, mu 
bak- baJlıa güne baakıbııu§tı:r. 

lstanbul planı 
Juri heyeti üç plim alb 

ayda tetkik edecek 
M1istalııhel bwıbuhm rr ,.._ı. 

üzere A vrupadan cNı-.et edilen ;;ç ecnel>i 
mriitelt-s••s mimarm: plinian "k!riaievve
lia - bep.den itiı..r- jüri heyeti tara
frodan tetlcike batlanacaktır . 

Jüri heyetinin tetkikatı altı ay kadar 
üııec:dttiıı. Bu nııicWetia ı .. ı.t-
lıalun pli.mı )'lllNlC.. ecmebi miuwaı 

rmn olaeağ. lranırlaştınfaaM.r. 

Parlamentolar 
Konferansı 

Türk srupu dün de hazır 
lıklarla meşgul oldu 

24 eylülde I.taııbulda toplanaeal& olan 
lteyneimilel parlamentolar konfenııım 

hakJaada Jıu:rrhldanla •ulunmoı&<ta olan 
lı.eynclmiW parla-olar .U-liii Türk 
&rvı- diin de Dolmalıebçe -~ 
toplanmııı. yapılan hazırlıklarla -ıııul 
olmuflıır. Türk vupu bir kaç süne b
clar konfenn•• topbmacaiı Yıklız. sara
yına ıoakledecektir. Yıldız oaray..dak.i h• 
""lıldar bitirilmek üzeredir. s.lonlann 
tefriıatı bltirilmit ve bürolarm bazı tefer 
rüatı kalmııtır. 

Vasıf B. ve Sovyet pro
fesörleri gittiler 

Moolıova lıüyiik etçiai V aaı1 bey din 
So .. 1et acentasınm Ç"ıçerin ...,.purile Ode 

saya gibniJtİr. 

Ayni vapur ile dil kurultayında bulun
mak üzere şehrimize gelmiı olan Sovyet 
bilginlerinden profesör Samoiloviç ve 
Meşçaninof'ta Odesaya hareket etmişler
dir, Vasıf bey ve profesörler vapurda 
dosıları Sovyet sefartehAne ve konsolos
han~İ erk3.nı tarafından tetyi edilmiıler- ı 

dir. 

Bu mülahazaların y<ınınıltı husu· 
ıi olanları da var: 
BWın kızın hali ne olacak? 
Oğlanı hangi mektebe vermeli ... 
Şu ip şöyle yapsam nasıl olur. 

Böyle ytıpııam nasıl olur? Bu husa
ıilerin yanında kalbe hitap eden 
claha hasasileri varJır. 

Görülüyor ki, herkes endi!felidir. 
Ve sordıığu sırallerin cevaplarım 
bir türlü alamamaktan mütevelit 
bir ıztırap içinde kıvranmaktadır. 
Bu ızhrapların sonu ne olacak? Ne 
ye varacak? 

Fakat suraısı mulıakkak ki, beser 
bugünkü' kadar bir saadet duyn:.a
mlfhr. Bayat bir felsefeye tabaa11 
Jiyebüiriz ki, en büyük saadetler 
ıztıraplardır. l:Uırapsız hayal gözü 
yoran uzan bir düzlükten ibaret
tir. ônde ufkun çizgisi, arkada ul
kım çizgisi.. Ve insan bu iki çizgi 
araııncla ôJeta mahsur bir vaziyet 
te lıalmı~hr. 

Alpların ve fahikaların sert htı
ıııasım tenefliil edebilmek için tır
manmak liizımdır. Denizlerin tın· 
lu riizgmım yemek için göğsii en
ginlere açmak liizımdır. Gölgenin 
tadını günef altında kilometrelere. 
.,,O: yiiriimüf imanlar bilir. Günefir 
JrJılığını, tahtesınlırlarda dola~n
lar anlar ..• 

Onun irin insanlara da İ:ıtırapoı 
!arın öğrettiği dersler vardır. O 
dersleri kimse 00,ka türlü her ne 
pahaınna olana olsun öğrenemez .• 
Muhakkak didinmek ve endişe et· 
mek ltDundır ki, hayatta muvallalı 
olabilelim~ hayatı sevebilelim. 

Endifenin tehditkar b!r tesiri 
vardır. insanı teemmüle sevkeder. 
Onun içindir ki, yirminci asır atla
- çok teemmül H basiret sahihi 
olmuşhtr. Ayağını Jaima denlı a
tar ... Bir şeyin girdisini çıktısını 
hesap eder. Enini sonunu Ja.mıür. 
Ve düşündüğü ifİn muztariptir. Ve 
mm:tarip olduğu için Jüp;niir_ Vel 
ltcisıl bir ılairei lasidedir ki, döner 
tlarru. 

F ıJıat lıwıun İçin bedbin olmc
mak lıiumdır. Nikbinliğin yolıuwla 
lıAıyli kaleliilmif mesafe vardır. 

Uzun 6ir yol or'fastMa )Iİİriiyen 
iki insan taamıııar edini~ Bedbin 
olan clainuı önüne bakar: 

- Ah der, JıJıa ne kadar ;yürü· 
yecek yolumuz var .• 

Nikbin olan İ6e arkasına döner 
" clÜfİİJIİİT: 

- N 1-t/or -• ..n..m...-. ·- ı . ,,.,. ..--- -··--.-· .. 
O- gilıi ınedeniyte l'Olantk 

Jaa- aıiaJıa bcrl'ııalrm: 
- Ne ltoılar yol. ·· ·· ·· ·· , 
Ltılifeye malıal~· 

MümtazFAJK 

Vilayetin 
Bulunduğu yer 
Bütün daireleri alabilen 

bir bina yaphnlacak 
Son zamanlarda, belecliyenia önün.le

~ eşlı:i Alman dostluk bürosu arsau iize
riııe bir çoı. aparnn-ler yapıhnap lııış
bnrmştır. Belediyenin öniindelıi .-y•n 
"ltu sureti eka-ı. lstaaı...ı bo&ecliye
ei binası bir malsille arasında ka.lrnııtır. 

Son zamaıılarda, evvelce mevcut a.ir 
tasavvur üzerinde daha şümüllü bir te
kilde tetkikat )'aprlmağa başlanmrıtrr. 

Şimdi v;ıayetin i,gaJ ettiği hmanm ar. 
sauna vilayet, acliye, polis e ~ectiye 
dairelerini l>iililıt lef,,nüatilo- alabilettk 
bir bia& in~ası İçın lelltikat ~•pılmakta
dır • 
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zalanmaaı kararlaımı§tır. FranJa bu

( 
Milletler Cemiyeti 

Milletler Cemiyetinin Konsey ve 
•enelik Asl\mble içtimaları hafta i
ç '.ndc b«ılıyacl\k, Bu devredeki içti· 
nıalartn ehemmiyeti, mutat ruznam.e
de" ziyade Sovyel Rusya'nın Millet· 
ler Cenıi.vetine azalığı meselesidir. 
Cemiyet1n 1919 senesinde tesis: ta.ı·i
hinde üç büyük devletin teıkilata gir· 
memesi yüzünden Milletler Cemiye
ti hakiki bir milletler parlamentosu 
olamamıJlı. Bu Üç büyük devlet A· 
merika1 Sovyet Rusya ve Almanya i
di. 

Bunların her biri ayn ayrı sebep· 
terle Milletler Cemiyetine u:a olma
mıştı. Cemiyet büyük mikyasta Ame· 
rika Cwnhurreisi Wibon'un teşebbü
silc kurulduğu l)alde Amerika'run 
bu tc§kilata girmemesi hayretle kar· 
şılanmıştı. Ancak bir takım dahili po-
1 itika entrikaları, bir takım da ha
ricı mül&hazalarla Amerikalılar Av
rupa i~lerinden uzakta kalmak istedi
ler. 

Almanya'ya gelince; bu devlet 
htırple m liip olmuş, agır sulh şart
larına katlanmak mecburiyetinde Knl
mış.ı. ilk ıeneler müaavi bir devhl 
vaziyetinde cemiyete girmesi mevzuu 
bahis değildi. Ancak nihayet Alman· 
ya 1925 ıcnesinde girdi. 

Rusynnm ilk zamanlar girmemesi
ne sebep, bu memlekette 1917 sene· 
sindenberi kabul edilen sistemin ay
kmlığı idi. Sovyet Rusya, hudut mef
l-.umu tanımıyan bir sınıf bükUmet 
t >sİ•ini hedef olarak kabul ettiği İ· 
çin diğer devletlerle münasebetleri
ni tanzimde müşkülat çekiyordu. O 
zamandanberi vaziyet hayli değİ§
miştir. Sovyet Rusya ile diğer mem• 
leketlerin rejimleri, arasındaki uçu
rum kalktığı gibi, Rusya bir takım 
amillerin tesiri altında bu devletler a
rası konserine girmek lüzumunu his
aetmİ§tir. Sovyet Rusyayı yanlızlık 
siya.etinden alarak tekrar bu dev
letler arası konserine girmesine deli
let eden büyük devlet Fransadır. Ko
mı.inizmanm en büyük düşmanı olan 
bu kapitalist devletin bu devletler a
r;,sı münasebetlerindeki yeni rolü, 
•on seneler içinde dünya siyasetinde· 
ki ehemmiyetli istihaleye delalet e· 
den bir hAdisedir. 

• • • 
Asamble ve konsey a21alığı 

Sovyet Rusya Milletler Cemiyeti
ne aza olacak. Ayni zamanda cemi
yetin konıeyindc de kendisine daimi 
azalık verilecektir. Malumdur ki 
konseyin iki, daha do;rusu üç nevi 
azalığı vardır. Büyük devletlere ay• 
rılan daimi azalık. Heı· üç senede 
bir intihabı lazım gelen muvakkat a
zal•klar ve her Üç senede müddeti bit
tikten a.onra yeniden İntihap edilen 
)-·arı daimi: aza1ıklar. Daimi azalar 
funJardı: lngiltere, Fransa, Japonya, 
ltalya, Aimanya. Şimdi bunlara Rus
ya da iltihak edecektir. Ancak Rusya 
cemiyete girerken, Japonya ile Al
manya cemlyetten çekiliyorlar. Ba 
bakımdan cemiyet büyük bir devlet 
kazanıyor. Fakat iki büyük devlet 
krtyhediyor. Cemiyetten çekilmek için 
;ı.·ı sene evvel haber vermek li.zıınc!ır. 
c.,ek Japonya ve gerek Alman:ı-a 
h.'\ber vcrıniılcr fakat henüz aradan 
iki sene geçmemittir. 

Sovyet Rusyan·n azalığı bir takım 
itirazlara ıebep olacaktır. Ancak 
Fran3a, lnziltere ve Italya Ruıya'nın 
ııı :r.a J ığı na yardım etmeğe karar vec· 
d:klPrinden bu azalık için lazım ge• 
le~ reylerin temini mümkün görünu .. 
yor. Evveli cemiyet azalığı için A. 
ıamble'nin üçte iki ekseriyeti temin 
edilmeli. Sonra konıeyin daimi aza .. 
l•ğı için bu meclisin ittifakı arii.11 el
de tdılmeli. Nihayet bu ittifakı ara 
koran da Asamble'nin ekseriyetine 
iktiran etmeli. Bu izahattan anlaşıla· 
c,.gı lİ7eı e, en mütkül mesele kon• 
r.eyde ittifakı lemin etmektir. 

• • * 
Şark Lokarnosu 

Sovyet Rusya'nın Milletler Cemi
yetine girmesi, bu budunlar arası kon
•erine daha şümullü iıtirakinin bir 
batlangırr olacaktır. Bir defa cemi· 
yete aza olduktan sonra Şarkta istn-

na önayak oluyor. 
Hatırlardadır ki Sovyet Ruıya böy

le bir miıakın iınzaaını evvela Lehis. 
tana, sonra da. Lehiatanla beı·aber 
Almanyaya teklif etmi§, her iki dev· 
Jet te reddetmiılerdi. O zamandan son
ra Fransa bu Şark rıMsakı fikrini be
nimıenıİ§tİr. lngilizleri de buna ima
le etmişler ve Sovyet Rusya.'nın ce• 
miyete girmesinden aonra Şark Lo-
k • . k arno sunun ımzaaı ararla§mıştır. He .. 
men şunu ıöyliyelim ki lngilizlerin 
bu Lokamo'ya İftirakleri mevzuu ba
his değildir. lngilizler, Sovyet Rusya 
Milletler Cemiyetine girmek şartile 
bu fikre itiraz etm .. meği taahhüt et· 
miş bulunuyorlar. Yoksa lngilterenin 
Garp Lokamo'sundan maada Avru
pa kıtasında hiç bir taahhüde giriş
miyeceği lngiliz devlet adamları h· 
rafından bir çok defalar söylennıi~
tir. 

Ancak bu meselede en mühiın nok
ta Almanya ile Lehistanın vaziyetle· 
ridir. Almanya girmemeğe karar ver .. 
mi§ görünüyor. Lehistana gelince; bu 
devlet henüz son aôzünü söylememit 
olmakla beraber, Almanyadan çekin
diği için Şark Lokarno'suna girmeğe 
pek taraftar olmadığı anlaşılmakta • 
dır. 

Diğer taraftan bu Şark Lokarno'su 
için hazırlık devam ederken üç Bal
tık devleti kendi aralarında 'bir itilaf 
iınzalamışlardır. Estonya, Letuany<\ 
ve Utvya arasındaki itilaf, Küçük i
tilaf devletleri arasındaki mukavele
yi nümune olarak almak iatemiştır. 
Ancak Küc;ük itilaf mukavelesinin as
keri tarafları bu Baltık itilafında yok
tur. 

lskandina vya memleketlerinin de 
aralarında bir mukavele imzalarnaJa .. 
rı görüşülecektir. Bu suretle Avrupa
nın küçük devletleri grup grup mu
kaveleler imzalamıJ olacaklardır. Or
ta A vrupada Küçük itilaf. Cenubu 
şarkide Balkan ltiliı.fı, Jİmali şarkide 
Baltık itilafı. Şimalde de hkandinav
ya itilafı. Bu kombinezonların her 
biri birer "büyük devlet., telakki e
dilecek olursa, bu devletler arası mü .. 
nasebetleri yeni bir merhaleye gir
miş olacaktır. . ... 

Hitler'in iki nutku 

Alman Cumhurrei•i ve Ba~vekili 
Hitler on gün içinde iki mühim nu
tuk söyeldi. Bunların biri, geçen gün 
Coh'.enz'de Sarre mıntakasının Al
manyaya geri verilmesi için propa
ganda mücadelesini açan nutuktur. 
ikincisi de milli sosyalist fırkasının 
Nurenberg'de yaptığı senelik kongre
de söylediği nutuktur. Hitler artık 
Almanyada ihtilalin gayesine vardığı
·nı ve Almanyada bin sene ihtilal ol
mıyacağını aöylemiıtir. Hitler bu aöz
lerile ihtilalin daimi olduğunu iddia 
eden inkılapçılardan ayrılıyor demek
tir. 

Harici münasebetlere gelince; 
Cumhurreisi, Fransa ile Almanya a
raamda araziye ait yeııane ihtilafın 
Sarre'dan ibaret olduğunu bir defa 
daha aiiyiemiştir. Coblen:z nutkunun 
ehemmiyeti şu noktadadır ki, Hit
ler'i dinlemek için Sarre mıntakasın· 
dan iki yüz bin kiti bu ıehre gelmit
lerdi. Bu, Sarre' da iri ya müracaat 
edildiii zaman rey verecek olanlann 
yiizde kırkını letkil ediy >r. 

Bir taraftan Hitler nutkun,. söylerken, 
diğer taraftan da SaJTe'da 66 bin 
muhalifin iştirakile bir nümayiş ya
pılmakta idi. Muhalifler ar;uında 
Sosy'.'listler, Komünistler, Katolilder 
v~ Lıberaller vardı. Garip bir kom
bınezon. Görünüyor ki bunların akıl
ları baılarına sonradan gelmit eğer 
Hitler iktidara geçmezden eV.:eı an• 
lapnış olsalardı, Almanyayı anarti i
çine atan ve nihayet Hitler'in de ikti
dara geçmesine sebep olan vaziyet 
meydana gelmezdi. 

Sarre mıntakasındaki &riya mü
racaatın ne netice vereceği hakkın
da birçok tahminler ileri sürülüyor. 
Oyle anlatılıyor ki netice Papa'nm 
bir sözüne bağlıdır. Bu mıntaka hal· 
kı mulaa»ıp Ka.tolik olduğundan 
Papa'run bir veya diğer tarafı ilti
zam etmesi, netice Üzerine imi] ola-

-' 
MilJiyet'in Edebi Romanı: 5 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yrz :ın: Nezihe MUHiDDiN 

ekmek tutmasına taraftardı. Anne
ıi ise yirmi dördüne basan sevgili 
oğlunun birin evvel mürüvvetini 
görmek istiyordu. Haceri betik nİ• 
tanındıı.nberi öz bir gelin gibi be· 
nim•emişti. iki komşu hanım ço
cuklaı ıııa yabancı gözile bakmı
yorlardı. Niyazi Bey tamamile ka
rısının arzularına bağlı ve muti hoş 
tabiatli bir kılıbıktı. Fakat Saban 
efondi evinde sesi ve tamata~ı du
yulaıı hakim bir erkekti kadının 
dü~üncelerine, kararl~rına öyle 
körü körüne b!>yun eğecek bir pı
sırık değildi. ihtiyar mübaşir müs
takbel gelininin her teyini beğeni· 
yor; fakat adliyeciliğini bir tür
liı havsalasına ıığdıraınıyordu. Ka. 
dmdan hı\kim veya avukat ona or
ta o~·unu kadar gülüııç görünüyor
du. Hukuk laleheıi Haceri ıördü
ğü zaman istihzalı iııtlhzalı gül
P'<:ık i.terken yayvan a~ı.mrn ke· 
narında acı bir burufuk peyda olu
yonl:J. Nereden ııeldiğini bileme· 
di~i bir (,'1.lrur ac11ınm buru,uğu ! .. 
Krık be, sencl:k lml"k dolgunlu-

ğunun verdiği derin malumat kar
tısında, b~ yirmi bir yatındaki 
genç ve korpe kız çocuğunun ad
Jiyeciliği ne feci ne tahammül olun
maz bir hezildi !.. Allah fesup. 
hanallah ! .. Hacer genç arkadatının 
bütün kusurlarım hoş görecek ka
dar ona kartı amansız bir zaaf 
hissediyordu. Onun her kusurunda, 
her ihmalinde bir zar afet, bir müs
tesnalık, bir hususiyet seziyordu. 
Genç adamı o kadar benimsemitti 
ki nazarında b~ka erkek mefhumu 
kalmamıftı. Bazan tesadüf ettiği 
tırnakları penbe manikürlü, traf
ları favorili züppe kırmaaı gençle
re bir ucube gibi baktığı halde bü
tün bunları Necata o kadar yakış
tırıyordu ki!.. Genç adamın kendi
nin bile mana vermekten aciz bu
I1;1nduğu kelime gürültüsü tiirle
rınde o, derin ve genif mevzular 
buluyordu. 

Necat arkadatlarile sık sık Be
yoğlundaki çay salonlarına deva
ma batladıktan sonra Hacere bir 
besleme kız kadar ehemmiyet ver-

Sayımızı bileceğiz! 
Ncuıl gizli varlık (1) larımız bi

rer birer ortaya çıkarılıyor, Toprak 
altıncla yatan erkenelerimiz (2) i,. 
letilmeğe başlanıyorsa gizli kalıp kü 
tüğe Keçmeyen topluluğumuz (3) 
ela öyle clevşiriliyor. Duyuyoruz: 
kütüğe geçmeyen çocuklar ve bü
yükler şimcliclen üç milyonu bul
muş. Demek üç milyon kişi claha 
kazanmış oluyoruz. Yasaya (4) ku· 
lak asmıyarak gizli kalan çoluk 
çocuğunu kütüğe yazclırmayanlar 
berge (5) ye oğıayacaklar. 

Çünkü, çoğalmak, artmak ülkü
müzün ana kollarından biridir.Biz
de "cumhuriyet,,in kuruluşuna ka
dar bütün işler gizii kapaklı idi.Bu
dun, (6) nesi varsa beylikten (7) 
gizlerdi. Atalar, bey~ik çeşmeden 
su bile içmezlerdi. 

Bugün o çağlarda değiliz. Törü
den hiçbir gizlimiz kalmamalıdır. 
Bilmek gerek ki başımıza geçenler 
bizim için çalışıyorlar. Aracla ay
rılık seçilik yok. 

Kaç kişi olcluğumuzu öğrenmek 
için yakında büyük bir yoklama da
ha yapılacak. Bu yoklama günü gel
meclen kencli:crini saklayıp kütüğe 
yazdırmamış olanlar tezi tezine gi
dip yazdırmalıdır. 
Şu birkaç yılın içinde ne kadar 

arttığımızı yoklama sonuncla öğre
neceğiz. Koyunlarının sayısını bil
meyen çobanın sürürune kurt girer, 
elemişler. Biz çoğaldıkça gücümüz 
de artıyor. 

Balkanlardan ve claha 
buraclan akın akın gelen 
(B)lerle umulur ki yirmi 
yaklaşacağız. En büyük 

bilir. 
••• 

ltalya ve Yugoslavya 

şuradan 
göçmen 
milyona 
varlığın 

ltalya Başvekili Musaolini de har· 
bin yarınki değil, bugünkü bir mese· 
le olduğunu bildiren bir nutuk söyle· 
di. ltalya askerlerinin manevralann • 
dan ıonra söylenen bu nutukta ita! · 
ya Başvekili, Almanya ve Yugoslav· 
yayı ima ederek bazı ihtarlarda da 
bulundu. 

Bir taraftan böyle tehdit edici nu
tuklar aöylenmeşi, diğer taraftan da 
Italya tarafından Avusturya ve Ma
cari•tanı himayesi altına almak iste
tliiine delalet eden bir siyaset takip 
edilmesi, Yugoslavyada endişeler u
yandırmı~tır. Yugoslavyanın harici si
yasetine istikamet veren funil ltalya .. 
dır. Yugoslavya ltalya ile dost olan • 
lann düşmanı, ltalya ile düşman o
lanların dostudur. 

Bunun içindir ki Almanya ile Italyanın 
ara11 IOÇllmağa baııJıyalı, Yugoslavya 
Almanyaya doğru meyletm.,ğe batla· 
ınıştır. Almanya da Lehistanı Fran
aadan kopanp aldığı gibi, Yugoslav
yayı kazanmak için çok çalışıyor. 
Yugoslavyarun en ziyade korktuğu, 
Orta Avrupada ltalya hekemonya • 
sının teessüsüdür. Buna mini olmak 
için Avusturyanın Almanyaya iltiha
kına bile razı olmağa hazırdır. 

Viyanada çıkan Reichıpost gaze • 
tesi, Almanya ile Y ugoalavya arasın
daki yeni yakınlık hakkında heye• 
canlı bazı ifşaat yapıyor. Bu Avus
turya gazetesine göre, Almanya ile 
Yugoslavya Avusturyayı parçalamak 
ve Triyesteyi de almak için aralann· 
da bir mukavele Ömzalamıılardır. 
Bu neşriyat Yugoslavya tarafından 
derhal tekzip edilmiştir ve doğru ol
madığı da nşikardır. Bununla bera • 
ber, bu tekilde nefrİyat yapılması, 
haddizatında, Yugoslavya ile Alman-

memeğe başlamıştı. Genç kızın mü
tevazi, rokulgan hallerini,muhitine 
karfı gösterdiği müsamahaları ba
sit bir ruhun noksanlan gibi telakki 
ediyordu. 

Hakikaten Hacer babasının tah· 
tal-.p• safalarına, annesinin cumba· 
sohbetlerine, kahveci Tığ Murat 
beyin teklifsiz takalarına, eski 

mutamba kokan sofralarına, Aksa· 
ray mahallelerinin kendine mahsus 
hayatına Necat gib! sinirlenip İs· 
yan etmiyordu. Etrafındakilere 
müstehzi, azametli, kuşbakışı baka
mıyordu.. Aş1boyalı evin kızlaril.! 
görüşmekten nefret etmiyor. Kom· 
şu Habibe mollanın suallerine gÜ· 
leryüzle cevap veriyor ve bayram· 
!arda elini öpüyordu. Bütün bunla· 
rın genç kız için ayrı ayrı zevkle· 
ri vardı. 

Bütün bu basit şeylere birer zevk 
çeşnisi veren hiç tüphe yok Neca· 
tın varlığı, komşuluğu; genç ada· 
mm bütün ruhuna örülüp sinmİf 
mevcudiyeti idi. Sevgili arkadtının 
yakınlığı, genç kıza her teyi güzel, 
sevimli ve munis göstermek için 
ki.fi geliyordu. 

Hacer arasında yatadığı basit in· 
sanlardan aala değildi. Kendi bu 

, iddiada olmadığı halde bu muhit
ten yük•ekliğini, teklifsiz takalar· 

Bugünkü progranı 
ISTAKBUL , 

AŞK VE FERAGAT 
12 34) Pl6k '"~triyatt, ıs .. '30 Plak ne1ri1•h· 

19,30 Tül'k mu•iki nc,riy11.u, (Ekrem RuıeD 
Cc'\'det lıcylrl' ve Veı.;ihe, Nn.r.an Frridurı, Ne· 
diırıe hanrııılar Q.,rik efendi.) 21,20 Aja•• 
ve borıa habcrlcıi, 21,30 Radyo orkeı traıı. 
tarafu•dan ).;:ı~if mua.i.ki. 

O gece Melihanın uykusu kaçmııtı. 
Tahtakuruları bir taraftan, sivrisinek· 
ler bir taraftan onu rahat bırakmamı§· 
!ardı. Karyolada doğruldu. Odasında 
ber gece yirmi beş mumluk bir ampul 
yanardı. Meliha üst kattaki <idada ya
payalnız yatmağa razı olduğu zaman 
her gece bu yirmi beş mumluk ampu
lün sabaha kadar odasında yanmasını 
fart olarak ileri sürmüıtü. Karanlık· 
tan korkardı. Her genç kız gibi. 

Meliha, sivrisineklerle o gece harbet 
ti. Tahtakuruları ile boğuştu. Ve niha· 
yet kalktı, karyoladan indi. Püsküllü, 
ponponlu terliklerini giydi ve biraz 
serinlemek için balkonun kapısı açtı. 

Melihe, balkonda bfr gölge gördü. 
Siyah kalın kaşlı, esmer bir erkek, 
parmaklığa yapışmış, kımıldamıyor, 
ona bakıyordu. Meliha odanın kapısı· 
na ko~tu. Kilidi çevirdi. Avazı çıktığı 
kadar haykırdı. Ve ... düıüp bayıldı. 

Melihanın aesini işitenler, hep bir 
den yukarı fırladılar. Odada Meliha· 
yı arkaüstü halının üstünde boylu bo· 
yuna uzanmıt yatmış buldular. Bal
kon kapısı açıktı. Balkona kottular. 
Siyah kalın katlı esmer bir genç par· 
maklığa yapışmı~, sinmi~ti. 

Yakaladılar. 

Limon koklattılar, su serptiler. Ko· 
lonya ile bileklerini, ıakaklarını oğdu
lar. Meliha ayıldı. 

ip merdivenle tırmanıp balkonda ya 
kalanan kalın kaşlı, esmer hırsız bek· 

çokluk olcluğunu unutmak cloğru ol 
maz. 

Sayımızı bilmek kendimizi öğren 
mektir. 

M. SALAHA TTIN 

(1) Varlık-Servet karşılığı,(2) Erkene 
maden,(3) Topluluk ~ nüfus karşılığı, 
(4) Yasa - kanun, (5) Berge - ce
za (6) Budun - millet (7) Beylik - hü
kumet (8) Göçmen - Muhacir . 

ya arasında bir yakınlıktan korkuldu
ğuna delalet eder. 

• * • 
:.merika'nın kalkınması 

Amerikada iktisadi kalkınma pro
gramının iyi yürümediğine delalet e
den büyük bir grev ba§lamı§lır. Fil
hakika mensucat işçileri arasında sa
lı gününden itibaren ba,tayan çev, 
ilk günlerde bildirildiği kadar büyük 
değildir. Bununla beraber iki üç yÜz 
bin iıçinin alakadar oiduğu anlatılı
yor. 

Görünüyor ki bir senedenberi tat· 
bik edilen kalkınma programı yürü
müyor. Bu programın bir senelik tat
bikatmm netic~i hakkında geçen 
hafta dikkate tayan istatistikler ne§· 
redildi. istatistiklerden anla,ılan ne
tice fudur: 1933 senesi haziranmdl\ 
Amerilcada çalışan işçilerin miktarı 
37,860,000 iken, 1934 senes.i hazira
nında 40,180,00J olmuştur. Yani iki 
buçuk milyon kadar işçiye iş bulun
malda beraber, henüz on milyon ka
d~ i~i~ vardır. Bundan anlaıılıyor 
ki ıtaızlık meşelesi henüz halledilme
miştir. lııçinin aldığı ücretlerin vasa• 
ti yÜzde sekiz buçuk arttığı görünü . 
yor. Fakat buna karşı ya§amak mas· 
rafı yüzde dokuz buçuk kadar art· 
mııt~r'. Binaenaleyh İ§Ç~ bir sene ev· 
velkısıne niabetle yüzde bir daha fe
na bir vaziyettedir. 

. ~~ak ... vaziyetin en fenası ıudur 
ki, ıktıaadı kalkınma hareketinde 
!I~ büyük ha~le yapılmııtır. Son ay 
ıçınde hareketın gerilemekle olduğu. 
na delalet eden bazı emareler var
dır. Sonra bu hareketi idare edenler 
arasında da tiddetli bir ihtiliı.f çık
~ııtır. Her halde fU netice çıkıyor 
kı Rooaevelt tarafından bir sene ev
v'.:I J.:~r§ılanan meseleler hala o gün • 
ku ıumul ve ehemmiyetlerini muha
faza ediyor. 

Ahmet ŞUKRU 

da, alelad~ görütmelerde, tabii ba. 
kışlarda bıle, etrafı, hiç bir haıe . 
ve yabancılık duymadan tasdik e
diyordu; Genç kız etrafından hiç 
fazla bir fey istemek davasında 
olmadığı halde .•• Evin arka tara
fında bo.stıı:~~ara bakan küçük oda
sına çekıldıgı zaman kendi öz mu

hitine kavuşmuş olurdu. Bu sevimli 
odada bütün candan hatıralarının 
senboll~ri vardı. Ruhunu, dimağı
nı tatmın edecek her şeyi temin et
mişti. Genç kız b~ka bir aleme at
layarak mesut olmağı değil, kendi 

aleminde yükselerek yaşam.ığı kur
muştu. Belki bu bir kanaati fakat 
hiç bir zaman aciz değildi. Eğer 
oon zamanlarda Necatın aykırı mua 
meleleri kalbini incetmese ne kadar 
mesut olacak ve mesut edebilecek
ti! .. 

• • • • • 
Hacer Necattan ayrıldıktan son-

ra odasına pek kırgın bir kalple 
dönmüştü. Bir haftadanberi kurdu
ğu hayaller hep birden yıkılmıştı. 
içinde sızlayan derin acı gözlerini 
mütemadiyen yatla dolduruyordu. 
Bej pardesüaünü hırpalayarak çı
kardı. Ayni renkte beresini fÖyle 
gelişi güzel bir tarafa bıraktı. Bun
ları bir haftadanberi, ütüleri biçim
leri hozulmasm diye eline alırken 

çiye teslim olundu. Karakola gönderil
di. 

Bekçi de, karakoldakiler de hırsı
za hayret içinde kaldılar. 

Bu adam yirmi bet yirmi altı ya~la
rında, Üstü başı temiz, pak, itibar yapı .. 
lı bir delikanlıydı. Şirketl~rden birin· 
de iyi bir memuriyeti vardır. Onu der· 
hal tanıdılar. 

- Balkonda ne işiniz vardı? dedi
ler. 

- Parasız kalmıştım. 
Baıka bir cevap alamadılar. O ka

dar sıkıştırdılar, ''siz memursunuz, pel< 
paraya muhtaç olmasanız gerek., dedi
ler. "Sonra tahsil ve terbiyeniz sizi s.ir
kate sevkedebilecek vaziyette değil

dir, igin aslını 'öyleyiniz.,, "Belki mah
kilm olmazsrruzu dediler, fakat o, 

- Parasız kalmıştım. Kumar iptila .. 
sı, beni sirkate sevketti. Yakalandım. 
Cezamı bekliyorum dedi. Ve hınçkırı· 
yordu. 

Müstantiklikte, müddeiumumilikte, 
de ayni ıeyleri söyledi. Onu iki seneye 
mahkıim ettiler. Cürmü meşhut ve iti
raf. Esbabı müşeddidesine rağmen iki 
sene ile doğrusu ucuz kurtulmuıtu. 

Hapse girdi. 
llk gününden hatırasını yazmağa 

başladı. iki sene bila fasıla bu deftere 
bütün hayatı, tarzı maişetini, düşünce
lerini, aşklarını, hepsini, her ıeyi yaz
mııtı. 

Kalın beş defter oldu. Hapisten çık· 
tıktan so:nra macerasını gazetede ro· 
man halinde tefrika ettirmek istiyor
du. Matbaaya kolıında bu beş kocaman 
defterle geldiği zaman ona: 

- Mevzuunu anlat b .• 'talım dedik, 
anlattı: 

Şirketlerin birinde memurmuı. Ka
dıköyÜnde Melihaya rastgelmiJ. Bu 
tesadüf onda çok garip bir haleti ru
hiye uyandırmış. İpnotize edilnüş gibi 
ardından sürüklenmiş, Meliha köıke 
girmiş o da dönüp gitmiş. Şimdi her
gün •abahları gelir, köşkü tevaf eder. 
gidermif. Geceleri tekrar gelir ve geç 
vakıtlere kadar o taraflarda dola~ır ' 
dururmuş. Kendi kendine: 

- Bir gün beni hırsız diye yakala· 
yacaklar ya, diye Miylcnirmif. 

Nihayet işi azıtmış. ip m"rdivenle 
balkona trrmanmağa kadar i~i ileri gö
türmüş. 

- Peki dedik yakalandığınız za
man niçin "'hırsız de~Him, iışıkım,, de
mediniz. 

- K.imhe inanmazdı. Sonra onu da 
lekelemi~ olurdum. Halbuki onun hiç 
bir §eyden haberi yoktu. 

lliz hepimiz onu bu feragatin kar
§tsında hayret içinde dinlerken o rica 
ediyordu. 

- Şunları bir tefrika etsek. 
Ben kendisine romanının tefrika e• 

ipekçi Kardeşler Ltd. 

Melek Sineması il'tisalinde 
Beyoğlu 

223 Khz. VARŞOV.•, 1345 m. l"I 
18,50: Ta.g:uınili ao!ist konıeri. 19: !.iuht~ 1 

19,45: "Bol{aLiçindcn - Şanghaya k~clııru İ~~~: 
li mandolin k.Jna;eri. 20: Konft'rl'\r.•. 20, ' 
Plik. 20,30: ft'luıaba.be. 20,50: ı>:~Ic. 21: ,!,por· 
- Senfonik konı~r. 23,40: Skeç. :::'1: Reklr.~· 
.,e konıer. 24,05: Muaahabe. Z4; 00ıınr. mıuikı· 
ai. 

Khz. PRAG, 470 "'· 
20,55: Viyolonsel konseri. 21,20: l\1u•ah~bt· 
21,35: Arap musikisi. 22: Anıilar cenıiyf"ti ~:a:•: 
aı tarafından konıır"r, 23: Haberle.-. 23,15: ) er& 
Çek dansları. 23,45: Rusç~ habeder. 

Khz. BÜKREŞ, 316 m. • 
• 15 Gündü:z ne9riyotı, 18: R:\dyo orkr' 

trau. 19: Musahabe. 19,20: Radyo orkratr••
1
• 

tarafından lıpanyol musikiıiı. 20: Uuivcrıitt'• 
ı.oıı· 20,20: Pl.ik. 20,45: Konferana. 21ı Keman 5, 

ıeri. 21,30: Konefarnı. 21,45: ı·aaanni. 2Z,1 · 
Flüt musikiıi. 22,45: Habarler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. . 
20,25: Çift piyano konıer.i. 21: flaris• ~ıt 

bal..ıı. 21,15: Spor. ve borsa .21,30: Stüd)' 0 •;.ı; 
Offenbalun ııLa fille d'Eli:ı:ende,, opera••· Zlı,. 
Hab rler. 23~5: Dan• plıik.lıı.rı. 24,15: S:tor 
aiıan takımı. 

m!6 Khz. BELGRAT, 437 m. •! 
20: Radyo orkeatrası. 20,45: Musahabe ... 5'. 

15: Zaırepten nakil. 22,45: Rrkloi.r.ılılr. 22.S · 
Pl.9.k. - Haberler. 23,20: Plik. 24: Kı,h•eh•" 
ne konıeri. 

ROMA • NAPOLI • BARI .. ,.. 
21,10: Plak. 21~30: "La vedova allegra,, 1•

1 

li F. Lebarın opereti 
MILANO • TORINO • FLORANSA, 
21,45: Una viaita aıh auditori., i 11imli rad1°. 

temaili. 22,15: Muıababe. 22,25: Senfonık k
00 

aer. 24: Haberler. 
592 Khz. VIY ANA 507 m. 

20,20 Haberler, 20,30 Öyton, 21 Aktüali~ 
F21,20 Beetlıo~en'in eıerlerinden konıer, 
Operet mv11ikisi, 23,30 Haberler, 23,50 Askc~ 
r'i koueer, 2 Viyana halk muaikiıi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. l 
20 Şen p)i.klar, 20,45 Siyaıi h.o.berJer. 2 

Habf'rlel', 21!15 Veber'in eaerlerinden tan111
' 

mamıt ııarı;aıar. 

Kbz. KONIGSBERG 291 m. 
20,15 Cin1nastik, 20,45 Siyasi lı::ııa babt:r 

ler, 21 Haberler, 21,15 Veber'itı eıerlerind•ll 
konırıer, 21,45 Rbın'de b.ir e• iaimli netri1•'· 
22 Morart"Jn eserler.inden koıt•er, 23 Habel"" 
ler, 23,30 Gcc.e konıeri. 

TAKSIM -ı 
Belediye Bahçesi 

Burna .. at 11-13 de caz saat 

17 de ve ıece saııt 22 el• 
ıa1et zeogla 

Varyete Proğramı 
[2401] ~ 

-- ---- - -- ~- L _ --

diJmesine imkan olmadıiını aöylerkt~ 
''bir küçük hikayecik yazabileceğj,ıı11" 
vadetmiştim. itte o vadimi yerine ge
tirmek için bu hikayeyi yazdmı. J\fe~: 
zu doğrudan doğruya batından geçJll11 

olan adamın diliı1dcn dinlenmiştir .;e 
plato.nik bir sıkın ve feragatin ..,a· 
kafalı olarak yzılmıştır. 

Makbule ADNAN 

Metro • Goldwin • Mayer 

Filimleri 
Türkiyede işletilmesi 

Beyoğlunda ipek, Melek ve Elbamra ve Izmirde Elhamra sinemalarını 
idare eden ipekçi Kardeşler tirketi dünyanın en büyük ve mükemmel 
filimlerini yapmakla maruf METRO . GOLDWIN • MA YER Şirketinin 
bütün filimlerini Türkiyede iılctınek hakkını almıı olduğunu muhterelll 
müşterilerine ihbar ile kesbi ıeref eyler. 

Bütün cihanın en büyük ve en maruf artistlerinin temsil ettiği ve bu 
mevsimde şehrimizde en büyük muvaffakiyetleri kazanacağı fÜphcsiz olan 
METRO • GOLDWIN . MA YER filimlerinden bir kaçının isimlerini 
ilanı bir vazife biliriz. KIRALIÇE KRISTIN artist~eri Greta Garbo ve 
John Gilbert. ÇALINMIŞ AŞK: artist; GRETA GARBO 
ŞEN DUL: artistleri MAURICE CHEVALIER ve JEANNETTE MAC 
DONALD, DANS RUYASI: artisti Joh n Cravford. KEDi ve KEMAN: 
artistleri Ramon Novaro ve Jeannetıe Mac Donald. TARZAN ve ZEV· 
CESI: artisti Johnny Weissemuller. BiZDEN SONRA TUFAN: artist· 
l~ri John Crawford ve Gary Cooper. RASPOUTINE ve ÇARiÇE: artiıt• 
!eri John ve Lioncl Barrymor. ESKiMO • SAAT 8 ZIY AFET! ilah ..... 

TAŞRA SiNEMALARI SAHiPLERiNE 

METRO filimleri için eskiden mukavele yapnuf veya yeniden yapmak 
isteyen taşra sahiplerinin bugünden itibaren bize müracaat etmeleri lazım 
geldiğini •rz ede•·iz. 

bile itina etmişti. Masum bir emel· 
le, epeyce bir fedakarlıklr. bu mu
karrer gezinti için haztrlımmıştı. 
Öğleden sonra Kumkapı tarafların· 
da üç mııfhk bir Ruınmektebinin 
türkçe muallimliğini bi.- scnedenbe· 
ri yapıyordu. Yirmi üç lira tutan 
ma14ı, yol harçlığı ile mütevaziane 
giy inmesini temin etmişti. Babası
na artık yük olmıyordu. Dersleri 
ve vazifesile çok me~gul olduğun. 
dan tuvalet meselesine o kadar tt
hemmiyet veımıiyordu. Esasen sa
delikten hazzederdi. Hayatta ken
dini ancak Necata be3endirmek e
melinde idi. Cok küçüktenberi ona 
da alışık old~ğu için atırı ~üslen
meğe !üzüm görmüyordu. Yakın 
zamanlara kadar Necatın rabıta
sına emindi. Fakat genç adam bir· 
denbire değişince Hace~ de bir kut· 
ku hasıl olmuştu. Hele beraber bir 
gezmeye gidecekleri zaman mutla
ka bir yenilik yapmak arzusuna 
kapılıyordu. Bu pardesü ile şapka· 
yı, bir kenara artan beş on lirasını 
gözden seve seve çıkararak almış· 
tı. Her zaman dikitlerini diktirdik· 
leri Samatyalı Katinanın ııustoe<U· 
nu Necat daiına alaya aln•dı. Bu 
aefer genç şairin nazarı dikkatini 
celbedecek kadar zarif olmak iste
yen Hacer,bu pardesüyü Beyoğlun· 

d b. L' ıı-1 
a ır terziye rsmarlamıt ve .,ır d•' 

ta içinde iki defa Beyoğlunun ,r 
bir sokağında bulunan yüksek d~'I 
tımaoın altıncı katına kadar jJY 
beş rlefa inip çıkmıştı. Şapka~, 
tihap edinceye kadar da a~ r.e 17it 
mamıftı. Halbuki, o, bu yenılııı ıtll• 
kere ulsun can gözile baJcıııa'.111 ğtl' 
Hatta Hacer nasıl giyinnıit ol~:dİ·· 
nun farkında olmadığına eııU cıfl 

Genç kız içinde dorinleşen .'-ıtı"' 
dindirmek için okumak istedı ıı~ıııı· 
vafafk olamadı. Hiç bir şeY ~ ııdİ' 
yordu. Fikri mütemadiyen 1<e pçle 
sini yalnız bırakan vefasız ge .. .,Iİ' 

•• 50J 
me~guldu. Samirui dertlerırıı pıJı' 
yecek hiç bir kimsesi yok.tU·· ıJJ çır 
madcli bir iştir. diye ~ı:eını ~~ etfll~ 
cuklarınııı vazıfeler1nı tas~\ edile 
ğe çalıştı. Bu İf te tahaınrı:t }tel" 
miyecek kadar müz'iç ol u.rıcete: 
sini bir tarafa bırakarak pe jjııef1 

nin önüne oturdu. Akşam l>"g göll~ 
bostanın yeşilliğine perıbe •:çıı.lırl. 
yaymıştı. ihtiyar bahçevarı: rfJe&~' 
dizlerine kadar sıvanmıf s •Je lı1' 
)arını temizlerken kahrı ~e•~ıı tıı.' 
.. k'. ld du ' Evırı "' tür u mırı anıyor : biret """tı 
rafındaki sokaktan bırer k 'ere. 

1 ·a ae<> •I 
tam satıcılarının ses erı, tt,.ıı~. 

d •· ·· ordu. · ~Jı arka sokaklar a sonuY boıv·· 
evden geldiği belli olırııyabn·r ,eti' 

f h. rıh l '/ 
ça bir gramo on ıc: BitrrıeJı 



Victor Francen 
~t· Victor Francen'i tanımayan yolıtur. Gaby Mor• 
... ~ bu ıeııimli falıat lıır saçlı arlıada§ını kim bil· .,, 
fit F Eııet Victor genç değildir. Y Cifi hayli ilerlemif· 
o,;.; alıat buna rağmen birçolı kadınlar ona ci§ılıtır. 
~I n lıır •açlarını beğenirler, iri siyah kirpilılerini beğe 
ı, ~r, Yüzünde bin bir aşlıın izini taşıyan çizgileri be
lokırler, Onun için Victor'un muııaffak olmadığı film 
~I lıır. Çünkü bu seııimli artist en fena filmlerinde 
ı,; •alonların muhalıkak kadınlar tarafından hınca 

lı dolacağını bilir. 
ltl,j·ıındalıi <Mr ııe hikmet nedir? Victor'un neresi gü
l;,;" lıi neresi sempatiktir de kadınları böyle ken• 

ile cezbediyor? 
ı,, Bir Fransız gazetecisi iıte bu meıızu etrafında 
~ ••vimli artistle bir mülakat yapmıştır. Bu mülaka
~iı yazıyoruz: 

- Niçin kadınlann ho§una gidiyor.,unu :z? 
Victor Francen hafifçe güldü. Ve dedı ki: 

'-
1
.- Bu suale imkô.n yok cevap vermiyeceğim. Bu 

~ ı •ormakla ne demek İstiyorsunuz;? Ceııap ııere· 
ı;,,/e beni en budala bir adam olaralı mı telakki e· 

ıo~ Hayır. Victor lıatiyen budala değildir. Bilakis 
IQnıİmi, zarif, zeki, nazik, ince bir adamdır. 

q~ - Ôyle ise bana JJÖyler misiniz olgun, tecrübeli, 
liy •açlı bir adam, hatta genç delikanlılardan daha 

ade lıadınların hofuna gidiyor? 
ı.,, 1 Victor Francen bir müddet sustu. Sonra elife sa
'ıı~nı •ıııazladı .•. Evet doğru söylüyorum. Sakalını ,.. 

1 
ı· adı. Çünlıü bu seııimli artist yeni çeııirdiği "Ser· 
q?~•ftçul,, filmi için sakal bırakmış, ııe i:ıu şakal ken
"<ne pek fe yakışmıştır. 

"" ::- Bahsettiğin~ adamın kadınların hoşuna git • 
11q '' .•çin sebep ıudur. Çünkü vu adam onlanın hoşu
""' rıtmek için kendisini ;ı;ahmete sokar. Onlara dik • 
1't ~der, hürmet eder, alcika gösterir. Bizim 
d •lımizin ha~ olduğu ıiir ııe hayal kuııııeti genç a• 
ııQııılarda yoktur. Bundan başka sabırları da yoktur. 
~ı"ı/•:Yin çabuk çabuk yapılmasını isterler. Genç ne
tıı traz fazla realiste'tir. Gayelerine doğrudan doğ
~ Ya •riımek isterler. Hiç bir mukaddemeye girişme;ı;. 
ı;• >:aman sar/etmezler. Halbuki sar/edilecek olan 
d, ~amanlar en tatlı, en güzel zamanlardır. Hülcisa 
~ ni!•bilir ki bugünkü gençlerin, kadınlar için benim 
'• ıın kadar alakası ııardır. Fakat aşk için değil... 

l,b. - Acaba, kır saçlıların muııallak olmasının se• 
4 ı bu mudur? Acaba kadınlar bunların yanında 
~nılilerini daha emin hissetmiyorlar mı, bir himaye 

llıda görmüyorlar mı? 
' - Hayır, kadınların emniyet aradıklarını hiç 
>Qcl •frniyorum. Bilakis emniyetsizlik anlan daha zi
lq e celbedecek mahiyettedir. Kadın aııcısı, hiç bir 

j ~Qn tatmin edilmif değildir. Kır saçlının muııallak 
~.. &ında bir amil de, o ııakite kadar birçok kadın

n ~anında ihraz ettiği muııaflakıyetlerdir. 
"ı.ıı· Bir erkeğin velev bir saat için Don Juan kalbe 
ı; ık olması, kadınlar için boş bir kalpten daha ca• 
"lir. 

- Kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Victor Fr11ncen genif geniş güldü: 

bir, .- Kadınlar mı? dedi ... Onlar hayatın ışığı, U• 

•idir. Fakat bu kadar da değil. Onlar ayni .zaman· 

ı ~~dolf Valantino ar• 
tamamen unutuldu 

~odolfun karısı da bir İs
~an yol zencisiyle evlendi 
·~~lldoifh Valentino öleli sekiz rınm batma gelir ve kemali huşu 
~d ~ 0 luy0 r. Bir zamanlar bütün ile bir demet menekşe bırakır son-
t~~ '~ların kalbini fetheden bu ra arkasına bakmadan dönerdi. 
~· delikanlı bugün bir yığın Bu Rudolfh'un sevgili karısı Na-
~~d ık halindedir. Dünya bu!... tocha Rambovo idi. 1923 te evlen-
~ı;!fh öldü. Fakat onun yeri boş mi~ 1926 da bo.ş~nmış.tı.. ~akat 
tq~ l dı. Bir çok yeni delikanlılar, artıste karşı sevgısı bakı ıdı. Bo-
~~ delikanlılar yetişti. itte Clark şanmadan sonra gene eski kocasile 
~ İ~e Garry Cooper !.- ala.kasın: ~~:ım.~mifti. Onun için 
~1 '°tıkada bir loktanada bula- R~dolfh. un olumunden en ziyade 
~ Yaparken birdenbire en muteessır olanlar arasında bu ka-
~ tli •alonlara kadar yükselen, dın vardı. 
~~~" ~ıol en nefis kadınları kendi- Fakat zaman her şeyi halleder. 
L~tft:'llleden bu sevimli çocuk ö- Her teyi unutturur. Natocha da bu 
~ı/' arkasında yüzlerce binlerce sene ölümün yıldönümünde meza-
'tı~~ğlar bırakmı,tı. Bütün bu ra gelmemittir. Çünkü güzel Nato-
'tı,d l hir ıene, iki ıene, üç sene cho son zamanlarda zengin kibar 
~ .. ~tr. Fakat nihayet ye.vaş ya- bir lspanyolla evlenmiştir. 
-~1 ar da ıstıraba alıştılar ve Şimdi Rudolfh'un eski ağlıyan 
t:'~ ar... kanıı Balear adalarında gü-
~ ıcI hunlann içinde bir kadın, le güle balayını geçirmektedir. 

... her sene Rudolfh'un öldü- Bir zamanlar bütün kadınların 
' -"·· '·!,--, J.;;,.;;,. ...... ı.: meza- kalbini esir eden müteveffa artist 

MiLLiYET 

• 

s-

adanları anla ıyor 
da hayatın ıztırapları, meşakkatleridir de. Fakut ız • 
tırapsız bir lıayat o kadar düm dür. bir şeydir ki, ben 
kadınsız bir· lıayatın mevcudiyetine inanınıyorum. On .. 
lar <'tlenudir, seuinçtir, gayedir. Ben kadınlarda her 
ıeyi .severını .•. Hattti kusorlarını bile •.. 

- llca"gi nevi kadınları seversiniz? 
- Bunu izah etmek çok güçtür. Ben bir nevi ka-

dın sevnı~nı. Kadınları severim. Onun için şarışın • 
lardan lıazederim diyemem. Çünkü öyle esmerler 
vardır ki bunun aksini isbat etmiştir. Esmerleri de 
severim diyemem. Çünkü öyle sa11l§ınlar vardır ki 
buna inanmazlar. 

- Fakat z;evkini:zi bira:: daha tasrih edemez mi
siniz? Meselci sinemadaki kadınları misal alarak .•. 

- Evet, size birkaç misal zikredebilirim. Lakin 
zevhlerinı o kadar karışık, o kadar biribiı-ine zıttır 
ki .•• Mesda Gaby'nin (bittabi Gaby Mor/ay) in teıhi• 
cttirdiıi kadınlar hoşuma gider. Liebelei miimes.silinl 
çok sevdim ... Eskiden de Lilian Gich hoşuma gıdcrdi. 
Bunların Yanında Jean CJ'aı,;for,f'u ve Maıy Marquet1

• 

yi zikredebilirim. 
- Filhakika bu saydıf<larınız meyanında tip 

itibaı·ile biribirlerine tomamile ;ı;ıt olan hadınlaı· ııar· 
dır. Fakat sôl rnasum kadınları tercih etmez misiniz? 

Francen derhal atıldı: 

- Hayır, hayır dedi. Masum kadınlan hatıyen 
aevmem ... Bilakis gayri masum kadınlardan hoılanı· 
rım. 

- Hoıunu;ı;a giden kadınlar içinde birıbirlcnle 
benzeyenler yok mudur? Kadın için şeveb~leceğlrzi~ 
bir tip tasavvur edemez. misiniz.? Bir idealiniz. yvh 
mudur? 

Bu aual üzerine F rancen birdenbire ciddileşti ve 
cevap verdi: 

- Evet, benim ele bir idenlim var. - Ôy/c b;r 
ideal ki ihtirasla aradım. Fakat bu ideali kendim i
çin saklıyorum. Bunu hafiyen söylemem. Halka ruhi 
faciamı an.atmak hiç bir .zomun I osuma gltrnc:. 

- Son bir sual daha ... Kusurlarınız denir? Biraz 
da bana karakterinizden bahsedin. 

- Ben çok heyecanlı bir aqamım. Bütün yap· 
tığım şeylere itimad~m vardır. Eğer öyle olmasa idi 
yapmazdım. Çabuk müteessir olurum. Onun icin bir 
çok defalar sukutu hayale uğrarım. Fakat tekrar ay
ni hararetle işe ba~larım. Bozan canım sıkılır, p::ıtla
rım, ve bu hal ek•eriya film çeııirdikten sonra bat•· 
rna gelir. Çok yorulurum. Ve film çeııirdikten sonra 
daima inzivaya çekilirim. 

Mu.ikiyi seııerim. Hayatımda çok meşgul ol· 
dum. Sade •everim, değil musiki3•e prestiı ederim. 
Çok okurum. Sevdiğim kitapları tekrar tekrar, oku
rum. Bunlar şunlardır: Renan'ın ~'Marc Aurele,, i, 
Mary Vebb'in usarn,, i, Alain Fournier'nin (Le grand 
Meaulnes) idir. Dostoievsky'yi de severim. 

Umumiyetle çok ııahfiyimdir. Asri eğlencelerdeı 
toplantılardan nefret ederim. Oralarda fevkalade ca. 
nım sıkılır, ue canımın sıkılmasınl hiç istemeın. Ve ca
nımı sıkan şeyi de yapmam. KJ:rularım pek roktur. 

~~~~~~=~;~~~~~~~~:=:~;g;~:~~S~on derece hodbinim. Ve k H ı;,,, için layetenahi bir \ ı •"'m _,, •. 8 <fü """ <•~"•""'• im~ do.ım .• 

Resimler: 
Yukarda: 

Hollywood'da Krizin çıkardığı modadan 
bir intiba: Alice Moore kağıttıın bir 
taPka taııyor. 

Ortada sağda: 

Bütün dünyayı ateılere veren kadını 
Greta Garbo'nun yeni bir pozu. 

Ortada solda ; 

En ııüzel Amerikan yıldızlarından Me
ma Kennedy : Bu kadınm artık film ha• 
yatından çekildiği zannediliyordu. 

• 

ise bugün artık temamen ebediye- 1 
te intikal etmiştir. 

gilileri ise her birisi başka bir sev· 
giye ve atka kapılmıtlar •• 

Diğer taraftan eski aşıkları sev· Ve unutınutlardır. 

Amerikada mahcu~ 
luk dalgası esiyor 

Güzel kızlar Hollivuddan 
hicret etmeğe başladılar 
Malumdur ki Amerikada son Film fehrinde böyle töhret ya-

zamanlarda bir "mahcupluk dal- yanlardan bir genç kız bir sinema 
gası., vardır. Bu dalga sıcak dal- gazetesi muharririle yaptığı müla
gası soğuk dalgası gibi bir teydir. katta demittiı ki: 

d "Id" .. Bu dalgalar nasıl a am 0 .uru- - Ne yapalım biz de aç kalacalı 
Yorsa nasıl birçok insanları hıcrete d ~. 1 • lb b" · b 1 

b
' d' h ı k d l egı ız ya e ette ır lf u uruz. mec ur e ıyorsa ma cup u a • 

gası da tıpkı böyledir. Ve en çok - Nasıl çahtacaksınız matma. 
Hollywood sahillerinde icrayi tesir zel bir revüde filan mı rol alacak
etmektedir. Bugün bu dalga dola- aınız? 
yısile Kalifornia'nın birçok sahille- - Hayır, revüleri hiç sevmiyo-
ri botalmaktadır. rum. Buraya sırf bir büyük filmde 

Çünkü artık Sex. Appeal iflas rol almak üzere gelmittim. Fakat 
etmiftir. Bunun için güzel bacaklı sinema direktörleri vücudumu çok 
güzel vücudlu artistlere artık ihti- beğendiler. Ve beni Girlsler arası
yaç yoktur. Onun için böyle vücut· na aldılar. Vücudumu tethir et
ları sayesinde para kazanan revü- mek bacak sallamak hiç te hofuma 
lerde yalnız bacak sallamakla ikti- gitmedi. Fakat aç kalacak değil. 
fa eden birçok genç ve güzel kız- dim. Onun için bunu kabule mec
lar Hollywood'dan hicret etmekte- bur oldum. Ve ite baflayınca da 
dirler. Bu hicret batka hicretlerden hayli muvaffakıyet kazandım. Fa. 
çok farklıdır. Ekseri artistler daha kat artık mademki bize filmlerde 
ıimdiden if bulmağa başlamıtlar- it kalmadı. Biz de 'imdiden batı· 
drr. ·mızın çaresine bakmalıyız. 



" MiLLiYET CUMA 

MEMLEKET 
HABERLElli 

Egede üzüm vaziyeti 
Piyasa son zamanda canlıdır; günde üç 

bin çuval kadar satış yapılmaktadır 
JZMIR, 30 (Milliyet) - Şu mev- larm tefrikinden de anlaşılacağı ü

ıimde lzmir denilince hatıra iki şey zere son hafta satıtlarmda geçen 
gelir: haftaya nisbetle bariz bir fazlal~ 

Uzüm ve incir. olduğu gibi fiatlerde de mahsus bır 
Daha bir çok ihracat e'yasını top ter:ıkki -vardır. 

raklarında yeti,tiren; Ege iktısadi Mevcut tf'reffü hakkında daha 
mmtakasının cihan piyasalarında Malumat edinilebilinmesi teminen 
i~tenen ve aranan bu iki kıymetli son haftanın iki muhtelif gününe 
mahsulünün bu seneki ticari vaziye ait fiatleri atağıya kaydediyo~ •. 
ti hakkında "Milliyetin muhterem 25 • 8 • 934 fiatleri 28 • 8 934 fıatlen 
karilerine bir nebzecik bahsetme- No. Asıı:ari Azami Aıgari Azami 
ği faydadan hali bulmıyorum.,, 

5 
oo 8,00 6,00 7,00 7, 

Ege iktısadi mıntakasınm çekir- 6 7,25 8,00 8,25 9,35 
deksiz üzüm istihsal eden mevakii 7 8,25 9,50 9,50 10,50 
ve buralarda idrak edilen üzüm 8 9,75 10,50 10,75 11,25 
miktarı bilhaua havaların müsait 9 10,75 12,25 11,05 12,05 
gittiği ve bağlara hastalık arız ol- lO 12.SO lS,OO l2,75 14•

00
75 

1 rak 11 15,25 17,00 15,00 17, 
madığı senelerde normal o a 12 17,25 19,00 it yoktur 
45 . 50 bin ton arasında tehalüf e- Fiatlerin en son vaizyeti hıi.kkın-
der. l da bu suretle malumat verildikten 

Haddi azamiyi tecavüz eden ba- f sonra şurasını da kaydebnek !a
zı müstesna seneler de vardır. Yap- zımdır ki; üzüm mahsulü, bu sene
hğım tahkikata göre bu sene istih- ki azlığına rağmen pek nefis bir 
sal menatıkını tetkil eden mahaller halde yetişmiş ve adi kalitedeki 
de tahminen istihsalat miktarı aşa- üzümlerin piyarıada miktarı gün· 
ğıdaki surette tevhit edilmektedir: den güne azalmakta bulunmuttur. 

lzınir ve civan 50,000 Siparit ve ofertaların ekseriyeti 
Menemen 20,000 7,8 ve 9 numaralı üzümler üzerine 
Kemalpaşa 50,000 yapılmakta olması ve yüksek kali-
Karaburun 5,000 tedeki üzümleri bu kaliteye indir-
Mar.isa 90,000 mek için lazımgelen adi malların 
Foça 50,000 züm fiatlerini de yükseltmittir. 
Salihli 15,000 Bundan bir kaç sene evvelisine 
Alaşehir 20,000 kadar birinci derecede müşteri-
Aydın ve havalisi 10,000 olan lngilterenin, müstemlekatını 

Yekı'.in 310,000 
lzmirde tüccar arasında bir çu

val üzümün (142) kilo itibar o
lunduğuna göre çekirdeksiz üzüm 
rekoltesinin 47,000 tona baliğ ola
cağı anlaşılır. 

Halbuki geçen sene lzmir ticaret 
odasının netrettiği raporlarından 
1933 çekirdeksiz üzüm rekoltesinin 
50 - 55 bin ton raddesinde bulun
duğu anlatılmış ve mevsim sonun
da yapılan ihracat ile bu seneye 
devredilmiş olan stok miktarının 
indelhesap bu miktarı geçtiği gö
rülmüttür. 

Bu ı.ene bağların açılma zamanın 
daki soğukların ve bilahare çiçek 
zamanında yağan yağmurların re
koltenin geçen seneki miktardan 
a~ağı dütmesine sebebiyet verdiği 
anlatılmaktadır. 

Bı.ı senenin ilk çekirdeksiz üzüm 
mahsulü 14 ağustos 934 tarihinden 
piyasaya arzedilmit ve ağustosun 
son haftasına kadar lzmir borsasın
da satılmıt olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı elli bin çuvalı tecavüz ey
lemiştir. 

Bu miktar mal 5 ili. 21 kurut ara. 
sJnda muhtelif fiatlerde aatılmış ve 
halen kısmı azamı ihraç edilmi• 
bulunmaktadır. 

lzmir piyasasında çekirdeksiz 
üzüm mahsulü tüccar arasında tan
zim edilmit ve müstehlik piyasalar 
da o suretle tanınmıt olan muhtelif 
tipleı üzerinden muamele görmek
tedir. Bu tipler 5 ten b~lıyarak 12 
ye kadar çıkan numaralarla ifade 
edilmekte ve bet numara en aşağı, 
12 numarada en iyi üzüm itiyat 
olunmaktadır. 

5 ve 6 numaralı üzümler batlı ba
tına ihraç edilmez, 12 numaralı ü
züm de bilhassa lüks telakki edilir. 
bu seneki çekirdeksiz üzüm mah
lünün piyasaya erken inmit olması 
baaebile alıvire aatıtların teslim 
müddetine epeyce zaman bulunma
u yüzünden fiatler 9 - l 6 kuruf 
arasında ve alıcılar da alım husu
awıda bariz bir iatigna görülmüş 
ise de alıvire taahhüdat müddetle
ri yalclattıkça iıtignanın yerini 
hımıalı bir faaliyet ve telit almıt
tır. 

Halen yevmi aatıt muamelatı 
üç bin çuvaldan aşağı dütmemek
te ve fiatler hergün yeni yeni teref
füler arzeylemektedir. lzmir borsa
•ınca hergün netredilmekte olan 
bültenler üzerinde yaptığım tetki
kat neticesinde elde ettiğim netayi . 
d a~ğıda arzediyorum: 

Ağustosun üçüncü haftası zarfın
da lzmir borsasında satılmıt olan 
çekirdeksiz üzümlerin tip üzerir.
den miktar ve fiatleri tudur : 

No. Çuval Asgari Azami 

5 
6 
7 

729 5,25 7,00 
516 6,25 8,25 

2173 7,25 9,50 
3496 8,50 Jt ,00 

9 8Jt9 9,00 12,75 
10 3703 12,25 15,00 
11 1130 14,50 18,00 
12 126 19,00 21 .00 
Yukarda i~aret eylediğim rakam-

himaye noktasından üzümlerimize 
v;zettiği ağır gümrük dolayısile 
mı-.lalrımıza pek az talip olmasına 
kartı bu sene Avusturo..:a rekolte
sinin bozulması ve lngiltereye pek 
az ihracat yapılabileceğinin tahak
kuk ebnit olması üzümlerimiz için 
bu sene lngilterenin de oldukça 
mühim bir ihracat piyasası olaca
ğının tabiiliğini göstermektedir. 

Ozüm fiatlerinin layık olduğu 
kadar inkitaf ebnemekte olması 
bazı ihracatçılarımızın müstehlik 
piyasalara mütemadiyen dü,kün 
fiatlerle mal teklif etmekte olma· 
]arından netet eylemekte oldui:u 
da muhakkaktır. 

Bu çirkin ve memleket ticareti 
bakımından pek faydasız ve hatta 
zararlı olan rekabet saikasile müs
tehlik piyasalar teklif edilen fiat
lerin biraz daha dü,ürülmesi sureti· 
le zarara uğratılmaları ihtamalini 
derpif ederek siparit vermek husu· 
aunda pek mütereddidane hareket 
eylemektedirler. . . • 

Buna rağmen rekolteıının azlıgı 
nı nazarı itibare alan ihraeatçılar, 
hergün biraz daha tereffü gösteıen 
fiatlerle mal mübayaa eylemekte; 
ve lzmir borsasında hummalı bir 
faaliyet görülmektedir. 

Son piyasa vaziyetine ve mal mü 
bayaası hususunda gösterilen teha
lüke nazaran ispirtolu içkiler inhi
aarının da ilk piya&aya çıktığı gün
lerdeki fiatlerini biraz daha yükse
leceğine muhakkak nazarile ba. 
kılmaktadır. 

Hatta 9 Eylı'.il panayırı dolayısile 
lzmiri şereflendimıit olan Başve
kil ismet paşa hazretlerine bu hu
ıurta istirhamda bulunmak i,izere 
istihsal mıntakalarmdan muhtelif 
heyetler lzmire gelmitti. 

inhisar idareainin piyasadan 
mal mübayauı halinde fiatlerin 
yiikselmesi suretile üzüm müstahsil 
!erine genit bir nefes almak fırsatı 
verilmit olacağı pek tabiidir. 

Gelecek haftaki mektubumda 
incir vaziyetini bildireceğim. 

Adanada ekmek fiatları 
ADANA, 6 (A.A.) - Ortada 

hiç bir sebep yokken ekmek fiat · 
ları üç dört gündenberi kiloda 20 
para arttırılmı9br. 

Biri Kllllıyakad~ ~iğe~. şebi~ 
içinde olmak üzere ıkı degı~~nın 
yalnız köylü buğdaylarını ogut • 
mek üzere koruma kanunundan ha 
riç tutulmaaı için tekrar maliye ve
kaletine müracaat edihnittir. 

Tütünlerimize rağbet 
IZMIR, 6 (A.A.) - Bu tene Ege mın 

taka11ndakı tütün mahsulleri çok ve nefiı 
tir. Rençberlerimiz izami dikkat ve itina 
ile tütünü hastalıksız, renkli ve iyi olarak 
yetitlinneye muvaffMc olmuılardır. Y aJ. 
nız ıeçen seneye nazaran istihsalilt mikta 
rı daha azdu. Gerek azlık ve ıı:erekse ne· 
faset hıuehile hu sen~ tütünün yüksek 
fiyatla ıatılacağı düşünülerek lzmirde 
mevcut ıtok tütünlere kM"tı da büyük bir 
ra ;;bet gösterilmeğe haılanmıştır . 

On beş gün içinde hu tütünl...-den !ah· 
On bet gün içinde hin kilo satılmıştır. Ye 
ni mahsul İr:n oi •·asaya daha çok vakit ,,,. ...... 

Bandırma 
Tenezzüh katarı 
Balıkesirliler akın halinde 

denize koşuyorlar 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ö

tedenberi Balıkesirlilerin özledik
leri bir arzu yerine geldi. Balıkesir 
- Bandırma tenezzüh katarı tertip 
olundu. Devlet demiryollarının bu 
ihtiyacı ve bu kazancı sezmesi teb
rike layıktır. 

Biletler dünden beııi satılıyor 
ve akşam oldukça tenezzühe gide. 
ede miktarın tahminden çokfazla 
olduğu anlafılıyordu. 

Bugün sabah eıilenden akın ha. 
linde halk iataıyonu doldumıuttu. 
Kna bir zanıan sonra bütün bilet. 
ler satılmıştı. Fakat halk mütema
diyen geliyor, bilet istemekte de
vam ediyordu. O kadar ki Bandır
maya kadar ayakta gitıneğe razı o
lanlar pek çoktu. Birinci, ikinci ve 
üçüncü aınıf on vagon tamamen 
dolu bir halde katar 6,15 te Balıke
sirdeır kalktı. Y eniköy ve Susurluk 
istasyonlaıundan bir miktar daha 
yolcu almak imkanı hasıl oldu. Bu 
kesif yolcu kalabalığı yeniden ka
tara Y eniköyde eklenen üç vagon 
ile biraz ferah yolculuk fıraatmı 
kazandı. Bandırmanın mavi ve gü. 
zel denizi, güzel bir hava bütün 
halkın nefesini arttırdı. Denize gi
renler, sandalla gezenler, muhtelif 
eğlenceler tertip edenler, grup grup 
eğlendiler. 
Banaırma halkı bu tenezzühler

den bu sene o kadar müstefit ola. 
mıyacakhrı. Fakat gelecek sene yaz 
mevsimile beraber başlarsa bu te
nezzühler Bandırma için güzel bir 
kazanç veıilui olacaktır. Birçok 
bot oteller ve lokantalara hiç ol
mazsa cuma günleri iş ve müşteri 
çıkacaktır. 

Adanadan ihracat 
ADANA, 6..A.A. - Bu senenin yaz 

mevsimi istilısal -.e ticari hattıketler iti
bariyle geçeu Kneclen daha taYant 
menmuniyet bir tekilde g~edir. A· 
iman haberlere ııöre Payaa limanından 
iki ay içinde arpa, yulaf ve akdarı ih
hracab 90 bin tonu buhnuıtur. Bun
lardan lıa}ka 6 bin koyun, 3 bin tavuk, \l'e 
550 11ğır ihrac:ab kaydeclilmittir. 

Adanada intihap hazırlığı 
ADANA, 6.A.A. - Belediye intihap 

encımı-ini tqı.il etmek üzere her ma· 
h.alledeu aynlan ilıİfer kitinin adlan, dün 
aktam belediyeye bildirilmiıtir. Bımla
nn adedi 52 dir. 

Orta tahsil için tehacüm fazla 
ADANA, 6.A.A. - Şehrimizde orta 

talı~il mekteplerine hu aene fevblide 
bir rağbet "Y&l'dır. Şimdiye kadar kayyt
ları yapılanların adedi ııesen tenenin iki 
mitlini ll'~ttir. 

17 yafında Ama bir kızın 
gözleri açıldı 

A YDJN, (Milliyet) - Memle
ket hastahanesine bir ay kadar ev
vel, Bozdoğanın Emir köyünden 
17 yatında KB.mile adındaki iki 
gözü kör bir kızcağız getirilmit ve 
tedaviye alıruıuş.Haatahanenin göz 
mütehasısı Şevket Bey yaptığı ame
liyatla bu kızın gözlerini açmıf ve 
dünyayı göstermittir .17 ıene dün
yaya bakmadan mahrum yaşayan 
KB.mile hanım timdi cevinçle her 
gördüğüne bu aağlık yurdunu ku
ran Cumhuriyet idaresine şükran
larını anlatıyor ve haykırıyor. 

Aydın Halkevinde 
AYDIN, (Milliyet) - Aydm 

halkevi okuma odasına oğu&tos a
yında 5498 yurltaf gelerek kitap, 
mecmua ve g~te okumutlardır. 

Bunların 991 i memur, l191 i mu 
allim, 2459 u talebe ve 857 si de 
sair meslektendir. Okunan ererler: 
533 roman, 349 edebi, 359 ilmi, 
411 ansiklopedik, 520 tarihi, 416 
arbhi, 572 muhtelif eser ve 2338 
kiti de mecmua ve gazete okumuf
lardır. 

Halkevi sıhhi müzesini ağustos 
ayında 32 kadın, 135 erkek olmak 
üzere 185 yurrttaş ziyaret etmittir. 

Mağara içersinde kacak tutun 
SiVAS, (Milliyet) - Sivasa ta

bi Çelebiler ve Huykesen çiftliği 
arasındaki mağaralarda kaçak tü
tün saklı bulunduğu inhisar idare
aına ihbar edilmiftir. Bunun üzeri
ne buıadan takibat tubesi airi Hüs
nü beyle takip memurları beraber
ce gitmitler ve mağaraların arattır
maları yapılırken, bizzat Hüsnü be. 
yin 20 metre uzunluğudalci karan
lık bir mağaranın dehlizindeki çu
vallar nazarı dikkatini celbetmis 
ve açıldığı zaman içeri!inde tütün 
bul .. ..,..ıu;;u ı:örülmü,rur. 

·ı EYLUL 1934 -
s~-vyet alimlerinin duyguları \r"""' .. _-_ ----'\ 

(Başı 1 inci sahifede) 1 rekkep sözler te,kil ediyorsunuz. Goruşler 
kındaki intibalarının neden iba - Lisanınızın bunlarla yavat ya- A k h 
ret olduğu sualine cevaben M. Meş Vaf kuvv,etleneceğinde ,üphe yok- rtı , ya ep 
çaninof demiştir ki: tur. Ben, bu tuttuğunuz yolu pek 

iki kurultay arcuında muvafık buluyorum.,, 
_ Bu ikinci dil kurultayı çok Tarih cereyanı 

büyük bir tesir bırakınıttır. Çünkü Profesör M. Metçaninof, Türki-
iki kurultay arasındaki mesaiyi hü- yedeki tarih cereyanı hakkında da 
!asa ettiği gibi, önümüzdeki ku- şu mütaleada bulunmuştur : . .. 
rultaya kadar da cemiyetin mesa! -Bugün sabit olmuşt~r kı~ Tur-
planını kurmuştur. Bu çalışma plıo. kiye hariç olarak Akdenız mıllet-
nını nazari ve- ameli olarak iki kıs- !eri tarihinin tetkikine imkan yo~c-
ma ayırabiliriz. Nazari olarak her- tuı. Türk tarihi ise 9üphe yok kı, 
kesin ayrı ayrı ve yekdiğerinden_ Osmanlı devriyle ba_tlamaz. Bunu, 
haberdar olmıyarak çalı,ması dog· hititlere sumerlere kadar ç_ıkar~ 
ru olmadı;; .. için mesai birliğini te- zarureti vardır .Türk tar!h. c.e~~
minen bir metot kurulması muva- yetinin bu husustaki mesaısını bu
fık görülmü~tür ki bunun istinat et- tün Sovyet alimleri hürmetle kar-
tiği noktalar dört kısma ayrıla- şılıyorlar. . . . I 
bilir : Bundan sonra muharrırımız, 

1 - Metot formel lisan teşekkü- Türk lisaniyle Hindu Avrupai li: 
Iü hakkında tam bir fikir veremez. &alllar arasındaki münasebata daır ' 
Çünkü onu, bugünkü vaziyeti i!i- ileri sürülen nazari-yeler hakkıı~d:'-
bariyle ve sabit bir tarzda tetkik mutaleasını sormUf ve Sovyet ilı-
eder.Bu, eski lisaniyat ekol - ecole mi fU cevabı vermiştir : 
-' üdür. Türk dili 

2 - Lisıın tetkikatında o lisanın -Türk dili ile Semitik, Ural. 
tarihi tekamülünü de tetkik zaru. Altaik ve lndo-öropeen lisanları
reti vardır. - nm birlikte tetkiki lazım gelece-

3 _ Lisan tetkikatı, içtimai va- ği hususundaki, mutal~~t ile _hem- 1 
ziyetlerdcki tekamül tetkik edilme- fikrim.. Türk d~liy!e dıgerlerı a~-
den icra edHemez. smdaki fark, nısbı ve merbalevı- 1 

4 - Her lisanın yabnız münfe- dir. Menşelerinde bu farkı görmek 
riden tetkiki kafi değildir. Onunla kabil olamaz.,, 
müna!ll"beti ve akrabalığı olan li- ilim beraberliği . 
sanla.-la muvazi şekilde tetkiki za- Muharririmiz, ved:' ederken, ~ı~. 
ruridir. de Türk ve Sovyet ilım b_eraberlıgı 

Mueleler hakkında profesörün reyıni almak , 

Plıinın ameli kısmı ise önümüz
deki iki sene zarfında tetkik edile
cek muhtelif meselelerin tesbit 
edilmit olmasıdır. Daha tetkik ve 
intaça muhtaç bir çok meseleler 
vardır ki, uzun tetebbüata ihtiyaç 
gösterir. Bunlar, ilmi bir surette or
taya atılrp teşriki mesai suretile 

halledilmeye çalıtılmca müsbet neti 
celer elde edilmesi kabil olabilir. 

Benim fikrim, bu yolda nazari 
ve ameli esaslar dahilinde çalış
manın muvafık olacağı merkezin
dedir. Çünkü, nazariyata istinat et 
meden yalnız ameli bir tarzda ça
lışmanın faydası yoktur. Bu itibar
la kurultay çok müfit bir çalışma 

l " yo u tutmuştur. 
Muharririmiz, ikinci sual olarak, 

umumi dil hareketimiz hakkında 
ne dütündüğünü ıormut ve M. Met 
çaninof, bu yolun Türkiye için pek 
muvafık bir yol olduğunu söyledik
ten sonra demiştir ki : 
Arkadaşım M. Saınoiloviç'in bu 

husustaki beyanatı, benim de dü
tündüklerime tamamile te • 
vafuk eder • Yeni hareketiniz
le sizler, bir taraftan edebiyat lisa
nınızda olmayıp ta halk arasında 
konuşulan, diğer taraftan Osmanlı
cadan eski Türk eserlerinde mev
cut olduğu halde, sonradan terlce
dilen kelimelerle Türk asıllariyle 
yapılan yeni kelimelerden mü-

Tuna iktısat 
Teşkilatı 
M. Titüleıko ne diyor? 
PARIS, 6 (A.A.) - R_,a baic:i

ye nazın M. Titületko Evjan ı.il<ile Ce
nevreye hareket ebııiıtir. Mumaileyh Ha 
vaı •.i-una beyanatmda demi§ tir k.i: 

"Paristeki görüpnelerimden çok mem
nun olarak ııidiyorum. Güniin bütün me 
seleleri haldmıcla Fransız zimmamdarları 
ile lam bir muta!.alrat halinde bulundu
ğumuzu gördiim. Bu meselelerin batJıca· 
11 Sovyet R111yanın milletler cemiyetine 
kabulü ıark ve Akdeniz emniyet mitak
lan ve M. Blll'lunun yakında Ronıaya ya• 
pacağı seyahattir. Görülüyor ki, wlh le
hinde çalıpın imiller mütemadiyen art
maktadır. 

istemif ve bu hususta en büyük se
lahiyet sahibi olan ve Sovyet fe~ 
akademis reisi bulunan M. Samoı
loviç fU cevabı vermi~tir : 

- Geçen sene Türkiyeden avdet 
ederek fen alcademisinde raporu
mu okuduğum vakit, beni çok al
kıfladılar. Fakat bu rapor yalnız 
tarih ve dil hareketlerinden bahis
ti. Diğer taraftan botanik, jeoloji 
gib fünun erbabı, keqdilerinin ha
riç bırakılma~Jna müteessir oldu
lar. Türkiye ile yapılacak ilim sa
hasındaki teşriki mesainin daha ge
nit tutulmasını isted~l~r. ~~ray_a 
gelince konuştum. Bp:ım fikırmız
ce teşriki mesai fU bet suretle ola
bilir : 

1.- Kitap, elyazısı ve müzeler
de mevcut eşya mübadelesi. 

Biz, geçen sene altay Tüftderine 
dair 600 parçadan mürekkep et
nografik bir koleksiyon gönderdik 
ki, bugün Ankara müzesindedir. 

2.- ilmi kongrelere ittirak 
Biz, dil kurultayına geldik, bir 

kimyager Türle hanımı da bizimle 
Leningrad'daki kimya kongresine 
hareket ediyor. 

3.- llmi taharriyat için gönderi
lecek heyetlerle teşriki mesai. 

4.- ilmi tetkiklerde tetriki me
sai. 

Biz, bu sene tarihe ait iki tez 
verdik: 

a - Oaınıınlı devletinin iktısa
'di tarihi, 

b.- Oamanlı devleti ile çarlık 
Rusyanın 16 cı asırdan itibaren 
•iyasi ve ikhsadi münasebetlerine 
dair olup evrak mahzeninde bulu
nan evrakın neşri. 

S - T iidı; -.e Rus gençlerinin yekdiğe
rinİD memleketinde ilm..ıi t ... sil etme
leri.,. 

Muharririnm, profesörlere tefd<kür e· 
denk yanlumdan ayrıbrk..., M. M"fça· 
ninol fU miitaleayı ili ve etmiftir: 

- Dil tetkikatmcla en miibim bir mu· 
nffakiyet ııebebi, bunun yalnız liamı i
limlerine hasredilmemit olmasaıcladır. 
Kunıltay'da dil mutahauularmdan bat· 
lıa, ~yat ve pedaııoji mutahauıgları 
da vardır. Saha, eskisi gibi dar cle;ildir. 
Bir de evvelce olduğu gibi tetkilaııt yal. 
tuz edebi1'9t liaanına huredümiyor. De
mokratik metodcla halk liaam, Folklor 
vesaire de tetkik olunuyor. Bence, bun
lar muvaffalriyetin birer imilleridir . ., 

Ya hiç! 
(Başı ı inci sahifede) 

mizah yapmak küııtahlığınd~ ~;· 
lunabilir. Ciddi yazdım azız• 
Aziz Bey, ciddi yazdım. . Jii· 

Bu biçimde yazışımın bır "tii· 
şüncesi de Reis olmanızdtz!' 0 k 

.. b' • . k ·ncıteıe ru ıraz ıncıtme ve ı 
keskin kararlar aldırmaktır. rıe 

Bu ülküdaşça hücumıınt0 Jar 
kadar çok inciniıseniz, o ~,.kii 
çok memnun olacağım, çu Jreft 
incinditimiz nispette harj Jıı· 
geçmek vazilesni ruhunuz a 
yacaksınız. /ıİ~ 

Bana bu yüzden Janlın~İ/of 
seliim da vermeyiniz. Gene ,.Jıı 
nut kal.acağım, yeter ki baf' r· 
bulunduğunuz bu harmatı ~e 
man •por iflerini düzel~. 
uğTapna tqebbüaünJe bul . 1,. ğa niyet etmeği düşünmek 11 

mİJ olursunuz. Jıtrı· 
Bu cümleyi de karıf'k Ya:ıpıfl 

işlerinize uygun bir cünıle 
için... • . •Jt 

Vaktile Hakimiyeti Mill•~çirı 
de size bu bozukJüzen ifler ıga· 
bir açık mektup yazmış~m~aP 
na hiçte dişe dokunur bı~ ~a ııı 
vermemiş, halil bir polıtı /ııt• 
tahsisat edebiyatı yaparak a ·ıe 
gaya çekilmiştin iz. O .zamatı 11 ııe· 
bugünkü kadar acı bır ceV_'.111 jjtlla 
recektim, lakat politika huc Jt 
gösterir gibi oldunuz, beti a· 
susmağı uygun buldum. A,,ıa/i~ 
zizim,siz bizim,tahsisat ve ı::;.,.. 
ka edebiyatına karşı oları ı 
nızı hiçe sayıyormnuz. bİ' 

Spora para veren masıını ııd" 
milletin, spora canatan ma ı· 
gençliğini böyle bırakhratrly~eı 
Bir sus,iki sus, binbir ms. 1 

be azizim! ·a· 
(Gençlik teJkÜôtı) m~•fl ~Ç" 

scuı kuralı çabuk çılısaJa I~ 
:ik le millet te bu kon/ede Je
yon Cemiyeti spor birlik/eııtr 
rasiyon derneği ve telerrıJD 
dan kurtulsak. . jtJf 

Şunu eyi ve tam bil lıi °i:~ıii~ 
Azi.z Bey. Bu yazımla 11 fa· 
sporcu Türk gençliğine ve 0~ıı 
rın analarına babalanna, ve ,rı· 
unurumuza tercuman oluyorll al'" 
Buna sanmıyorum, buna lzatl tJf• 
tim var ki tercaman oluyor1111~-

Mademki bir gençlik kıır11 fe/ . 
muz olacak ve bu güzel İf Y11 ,sır 
mıfhT. Daha ne diye d~raY0 1a· 
nuz? dağılınız da 20 mılyofl•htF 
hat bir neles alsın. Artık ya 

h• , ' 
ya ıç.. ··~· 

l k• • !.., I• •hrap çe ıyoruz azızu .. , 
rap çekiyoruz! vı 

Aka GONI> ____ ......... , 
Otobüs servisletı 

1 (Bap 1 inci sahifede) . ıe~ 
olarak otobüs, ominbiia, ot'*-' .lf~1"' 
haldu münhauran belediyelere ~ ı.i' 
olduğundan mevzuu balıM im!~ı~ 
büsüniin al<ameti haldondaki . 
doğnı değildir. . ;~ ı} 

Diğer taraftan otobüs tafıjpl~ıi 1 

ket ~ matuf tqebbüslerİ F ıel. 
clirleriııe bağlı olımıl<la beraber" ~ _,l 
büse itfuııl< edenlerin otobü6 ;.ı.ıi>' f"'~ 
belediyece filen iMimali lıalind"~~~ 
c:aldan zararlarm belediyeye ıl<'İıe.~ 
edemiyeceği ve böyle bir t~~ 
mm istemeyenlerin tazyik o ~Jt' .,r 

··--- ~- edilmi ece°' ve -~ fi · mu,,_.,., Y o• ,..~ l 
ıirlı<et teıkili t"§elıbüsünün ~ ...ıı; ıj. 
Jecljyece iltizam edildiği ~ PJ 
al&Tın da doğru oın.dığı alalı Jıoı'.r 
§'!rileri melhuz zararlardan 
üzere beyan olunur., , 

Bütün devletlerle bilaütitna haliaane 
bir tarzda tefriki mesai aiyuetini taılııibe
den küçük itilif herkeain ıııenüıini lıerf<e 
oin nef'ine olarak henıahenk lnla<:M bir 
tuna iktisat tefkilatmm -riicude ptiribne 
ıi anaıı itimada lıeldeınektedir • 

Otobüs •eruisleri .,ıılı'j 1 
Şehir dahilindeki muhl~~ :,:.,._, lı'ıı' 

Ti& hatlannda çalıpn oteb>iiııç Jıit j( 

yeye müracaat ederek muayY~~,v1 

T ırama dernisi hatta iııenıek üzere mü.aad~. 'lı"'" .. .ııı: 
• dider. Buna ıelıep, bazı otoıı-~;fi 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 6.A.A. -Sıfır de

recei hararete ve deniz seviyesine 
indirilmit barometre bu sabah nat 
7 de 762, 14 763, derecei hararet 
7 de 21,5, 14 te 24, azami hararet 
25,5, asgari 19,5. Rüzgar poyraz
dan esmiştir. Aazami aürati saniye 
de 9 metreye çıkmıttır. 

Ankaradan l:ı:mire 
ANKARA, (Telefonla) - lzmir Bo

dunlar aruı panayuını ziyaret etmek ü
zere yarmki tirenle halkevinden kırık ki
tilik bir heyet gidecektir . 

Yunan atletleri şerefine 
ATINA, 6.A.A. - Yunanistanı Zağ

rep'te yapılan Balkan olimpiyadmda mu
vaffakiyetle temsil eden Yunan atletleri 
dün Atinaya gelmitlerdir. Aetler İolas· 
yonda, hükumeti temsilen Atina valisi, 
Atina Belediye reisi, Belediye meclisi a .. 
zaları, bütün spor teşkilatı murahhasları 
büyük bir halk kütlesi tarafından karşı· 
lanmıttır. Halk atletlere muzafferane bir 
kabul yapmış ve atletlerle hükUnıet erka 
nına iıtaıyondan itibaren belediye daire· 
ıine kadar 15 bin kiti refakat etmiftİr. 

ISTANBUL, 6 (A.A.) - T .D .T. C. n.Ja itlek. baulannıa teııha ti~~ 
Umumi katipliğinden: Fakat bu ıekilcle bir kısıın.~" -~'::,I 

Oaııanlıcadan Türkçeye ııöz kar5ılıkla- otobüı toplandığından, eli!"' ~~ 
n tanma cleırgiti adı ile çıkwılmıt olan yolcular uzun z- otcıl>üt B':,l 
kitabm lstanbulda tevzii için devlet mal· mecburiyetinde lralmakt;.:J.,,. ~ 
baası tabf yeri _.ez ittihaz edilmitti• bu iti tanzim için bazı te .J 
S..bf yerinde tevzie verilen 460 kitap!- tır. ~ ı' 

birinci fuikiilde yalnız 300 tanelinin """"'""""""11!!!1!!!!!1!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!-~Af -1 · e r ·jl aranılıp alındığı ondan aonraki fuiküller- balkın ltızıl orduya, oıı~. _.er&!jİ 
de ite almanların hu miktara hile vanna- gor ıı 
cbiı göriilmüttür. Diğer taraftan fasi- kumandanlaı·ına kartı gri?, 
küllerden hazdan alınn»dığı ifadeoiyle hudutsuz aşktır. Kıtaallll bii~i 
umum katipliğe müracaatlar tevali etmek yerlerı!e, halk, ordularıı::r. >'Jeıi 
tedir. Satıt yerinden alacakları bildirilmit bir heyecanla kartılaınıt ve it' ( 
olanların fİıncliye kadar olduğu gibi ora- talim ve terbiye teşkil~l··n jd•~ef 
dan kitaplarını almaları rica olunur. Ey. de dikkate layıktır. Buttı .. ıet• 111 lül tonuna kadar ıatıı yerinden alınma- 1 uaVJIJ' lı' 
')'lln kitapların tem emri iptal edilerek ki denlerin ve on ıı:rın ııı tatbi ·ıe'' 
taplan geri alınacaktır . raiti temamen bılerek, . et11 ·;I 

Kızıl ordu reislerile 
İftihar edebilir 

(Başı 1 inci sahifede) 
budur. Bir kaç gündür Sovyet Uk
ranyasında bulunuyoruz. Bu mem
leketin zengin şehir ve köylerini ve 
Kolkoz tarlalarının bol mabsuHe
rini gördük. Diğer taraftan en ziya
de nazarı dikkatimizi celbeden sey 

tam bir müessirlik teınııı tı~' el' 
Bu bir kaç gün zarfında fıı."lı~ıt' 

·ı f'uıı ı·;ı komiseri M. Voroşı 0 .. 1 ıııe ı JI' 
ni de gördük. Ş~~u so{rt~fııı.t el 
ki, kızıl ordu, reısıyle ı)etll ~ 
bilir . .M. Voroşilof'un ıııÜerİ~e,~ 
<luların en büyük _cener": ıtl· ı ~l 
biri olduğunu teyıt ed~rı fır''t·ıl' 
heyeti murahhasası u dostlılg , 
bilistifade Sovyet-Tür~ali ""!~ 
nun ku-.vetlenmektenh Jcll vıl' 
yaca~ 1111 bir kerre da 8 
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Sulh davasında 
Türkiye 

(Başı 1 inci sahifede) 
letler Cemiyeti meclisi cayri dai
ırıi azalığına namzetliğini koymu.~
tur. Türkiyenin on seneden berı 
sulh yolunda yaptığı gayretler ma
lumdur. Bilcümle devletlerle ve 
hassatan kom,ularımızla olan mü· 
nasebet!e .. imiz gayet eyidir. Eme
limiz meclis dahilinde de aynı gay
ret ve mesaimize devam eylemek· 
r ır.,, 

Türkiyenin namzetliğini koydu
ğu azalık Çinden inhilal eden a
lalıktır. Malüm olduğu üzre Çine 
1931 de bu azalık verilmi• olup 
lllüddeti önümüzdeki içtima devre
ıinde tamam olacaktır. 

Türkiye filhakika bir Avrupa 
devletidir. Fakat diğer taraftan a
ıaJıkların kıtalar arasında taksimi 
hic bir hukuki esasa ittinat etme· 
111;.kte ve cemiyetin misakında 
böyle bir şey bulunmamaktadır. Bu 
hlnız 'imdiye kadar zımnen ka
htı1 olıınmuş bir usuldür. Mamafih 
l'urkiyenin büyük bir kısnn erazi
•inin Asyada bulunduğu da ayrıca 
hir hakikattir. Türkiye namzetliği
lli bu mülahazalara istinaden koy· 
ıııu,tur. 
Aynı azalığa namzetliğini koy

ıııu, bulunan Iran hükümeti de 
l'ürkiye lehine olarak namzetliğini 
geriye almıştır. 

Cemal Hüsnü Beyin Cemiyet 

kdtipliğine mektubu 
CENEVRE, 6.A.A. - Cemal 

liusnü Bey Milletler Cemiyeti ha' 
katipliğine gönderdiği bir mektup
la Milletler Cemiyeti konseyinde 
irıhilal edecek olan gayri daimi 

i.lalıklardan birisine Türkiyenin 

l'ıaınzetliğini koymuttur. Umumi 
katiplik muhitinde Çinden boşala
cak olan azalığa Türkiyenin inti
habı muhakkak telakki edilmekte
dir. Türkiyenin intihabında As

:Y11lı ve yahut Avrupalı gibi bir me
ıele de mevzuu bahsolmıyacaktır. 
Urnumi heyet eylülün 17 inci günü 
•abahı ispanya ile Çin'in tekrar in
tihapları talebini gÖrüfecek, ve 

~Yni gün öğleden sonra da konsey 
allaarını seçecektir. 

Yunanistan müzaheret edecek 

ATlNA, 6.A.A. - Liberal Elef
teron V ima gazetesi de ayni meal
de neşriyatta bulunarak Türkiye
:Ye, Milletler Cemiyeti meclisinde 
bir azalık verilmesi için M. Mak

•itnos tarafından Cenevrede ya
l>dacak gayretleri tasvip ediyor ve 
diyor ki : 

"Gerek Yunanistanın gerek Tür 
kiyenb menfatleri Milletler Cemi

~tti meclisinde bir reye malik ol
tııafarını icap ettirmektedir. Ma
dern ki Türkiye ile mütterek bir va

~i:Yette bulunuyoruz, M. Maksimo-
1ıırı Cenevrede yapacağı feyizli e
lerden dolayı memnun olmalıyız. 

T evlik Rüştü Bey gitti 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

liey dün sabah onda Adriya vapu

tile ve Venedik taıikiyla Cenevre
~e hareket etmittir. 

Rıhtımda bir polis müfrezesi 
~esıni selamı ifa eylemiştir. lstanbul 
~il bulunan bütün ecnebi elçiler, 
stanbul valisi, Moskova büyük 

~Ç.işj Vasıf, Roma büyük elçisi 

eJ 11.t<;yin R~ğıp beyler, S~fya büyük 
ıı:•sı Şev.kı Bey, ı:ı:ıuhteht müba -
1::.-le kom15yonu Turk murahhası 
/\'~t Bey, hariciye müste,ar vekili 
t !t~h Bey vesair birçok zevat mü-
8.tıırıileyhi tefyİ etmitlcrdir. 

Ilı.\' ekil Be:yefindi bir muharriri
h •:e bu daf aki seyyahatlerinin üç 
ı: ~a kadar imtidat edeceğini söy-
ltıışlerdn. 

Bugün açılıyor 

,,_.CENEVRE, 6 (A.A.) - Milletlerce
"''1~er , ı konseyinin cehesi yarm saat ilde 
Çdac k "d • • 1 · totü ~ tır. Bu celsede yalnız ı arı 11 erıa 

l.q . fiilıneıi muhtemel oLnakla beraber 
•iy~;~~~~ yarınd:'':' itibaren çok mühim 
't&a f 1 goruımeler ıçın randevu alınmast· 

lta;ot hazırlanmıt olacakbr. 

Sovyet matbuatı 

•ı ~IO~~OVA, 6 (A.A.) - Havas ajan
ı dırıyor : 

Sov 
t., ol Yet ınatbuatı, ihtim11I cereyan etmek 
~.,,.,,.,an dıplomatik görütmel.,,.e zarar 
ha;ı. .~ek ve Sovyet Rusyanın şan ve 
\i~0 "~•tini vikaye için milletler cerniye
llıiitaf !rtnek meıelesi hakkında hiç bir 
ltıah..;.~.da bulunmamaktadırlar. Sovyet 
ıc_Yd 1 1

• Sovyet Rusyanın ıulh arzusunı..1 
''~u elmektedirlat·. Sovyet Rusyanın ıulh 
•d;ı.,,:e .~~yrotlai kıomcn Je olsa takdir 
de'l>i dıın takdırde nelayici evveld~n 
~.llric! ::ılıne~';'.'ek _fakat b.ımdan sonraki 
~ ... bir . Yaıetı uzerınde akısleri olacak de 

•nk:iıar huıule geleceği aıikal'<lır. 

lktısat Vekili 
Bugün geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Şefik beyle Kırklareli vali•i Faik bey ve 
fabrikanın fen müdürü tarafından Erge
ne köşkünde karşılandılar. Öğle yemeği
ni müteakip hastahaneden başlıyarak 
mektebi, gazinoyu, lokantayı, oteli ve ko
operatifin muhtelif satış dairelerini gez
dıler. Çiftliği, amele sarayını, futbol kul l 
bünü, ameleye yemek veren lokantanrn 
yemeklerini ve !iatlarını tetkik ettikten 
sonra fab..jkanın dahili kısmJarını kami -
len dolaştılar. Akşama kadar süren bu 
tetkiklerden sonra misafir edildil<leri Er
gene köşküne dönerlerken fabrika müs
tahdemleri tarafından teşekkül eden ve 
krsa bir zaman zaAında yetİfen muzika 
bandosunun çaldığı cumhuriyet marıını 
dinlediler. Bu akşam Vekil bey şerdıne 
40 kişilik bir ziyafet ve müteakiben bir 
süvarc verilmiştir. 

Vekil bey ziyaf.et esnasında Ali Şefik 
bey tarafından fabrikanın bir senelik faa
liyeti hakkında verilen izahatı ve Krrkla
reli ile Babaeskiden gelen heyetlerin di
leklerini alaka ile dinliyerek bazı notla..
alınıılardır. 

Vekil bey bu gece saat 3,40 ta İ•lar."'ru
la dönüyorlar. 

Edirnede l ş Bankasının küşat resmini 
yapmış olan 1 ktiıat Vekili Celal bey ve 
1 ş Bankası umwni müdür vekili Muam
mer beyler bu sabahki konvansiyonelle 
şehrimize avdet edeceklerdir . 

Aldığımız malümata nazaran vekil bey 
şehrimizde bir müddet daha kalacaklar
dır. 

Telefon şirketinde 
Kablo planı 
Kaybolmuş 

(Başı 1 inci sahifede)" 

melatım tetkik ederken, bazı ve • 
sikaların eksik olduğunu görerek 

bu vesikaların verilmesini istemif
tir. 

Fakat şirket bu vesikaları ver
memiş ve birçok bahaneler bul • 
muştur. Ancak istenilen vesikala
rın içinde lstanbuldaki tahtelarz 
kablo planı da mevcut olduğundan 
komisyon bu planın verilmesinde 
ısrar etmiştir. 

Şirket müfkül vaziyette kalın
ca plii.nın kaybolduğunu söylemit
tir. 

Evvelce firket tarafından ha
z,ırlanarak Nafia vekaletine veril

mit ve vekaletçe de tasdik edilınit 
olan bu planın ortadan kaybolma
•ı nazarı dikkati celbebniftir. 

Bilhassa hükumet tarafından 
Telefon fİrketinin aahn alınması 
mevzuu hahsolduğu günlerde bu 

vaziyet alakadarlar tarafından 
pek iyi görülmemiştir. 

Dün yaptığımız talıkikatta üç 
g\ındenberi planın kayboldugun -
da ısrar eden tirketin dün hu pla
nın Londrada olduğunu söyledi -
ğini öğrendik. 

Maamafih komisyon planın 
vaziyetini tesbit elmİf ve raporu
na ilave etmittir. 

Komisyon, şirketin muamela -
tını tetkik.ederken bazı taahhüt
lerin yapılmadığını da öğrenmiş
tir. Bu noktalar da mühim görü • 
!erek tesbit edilmiştir. 

Telefon şirketinin muamelatı
nı tetkik iti bir ay kadar sürecek
tir. 

ilk tedrisat 
(Başı 1 inci sahifede) 

tedir. Kadronun bizzat maarif 
müdürü Haydar Bey tarafmdan 
Ankaraya götürülerek vekakle 
tasdik ettirilmesi çok muhtcmei -
dir. 

Kadro teşrinievvel başına ka
dar tasdik edilmit ve alakadar mu
allimlere bildirilmit olacaktır. Çün 
ku teşrinievvel birde ilk mekt. p
lerde ders başlamaktadır. 

Öğrendiğimize göre, lstanbul
da •ehir dahilinden (181) kaciar 
muallim mülhakat kaza ve nahi· 
)•elerine gönderilmektedir. 

Bu suretle köylerdeki münhal
~eı doldurulmut olmaktadır. Bun
dan batka talebesi (300) den az 
olan ilk mekteplerde, başmual • 
!imlere sınıf dersleri ilaveten ve
rilmiştir. Bu suretle de birçok mu
allim tasarruf edilmittir. Uhtesi
ne ders verilen başmuallimler 100 
kadardır. 

T etrinievvelde ,ehrimizde ye
niden açılacak sekiz ilk mektebin 
muallim kadrosu da tesbit edilmif
tir. Muhtelif ta,ra vilayetlerinden 
lstanbul maarif müdürlüğü emri
ne verilen (50) muallim de muh. 
telif mekteplere yerleştirilmişler • 
dir. 

Kadroda batkaca esaslı bir te
bed dülat yokt ur 

MiLLiYET CUMA 7 EYLUL 1934 

Mes'ut bir evlenme 
Şjşli tarakki lisesi kıymetli muallim

lerinden Kerime hanımla merhum Bahti
yar Paşanın oğlu baytar yüzbaşı N uret
tin Beyin evlenmeleri münasebetiyle dün 
akıam Kaza Ditalya salonlarında aJua. 
ba ve dostları arasında bir resmi kabul 
yapılmış bu bir1eşme neş'e ve sürur için. 
de tes'it edilmiştir. Yeni evlilere tüken
mez saadetler dileriz. 

Sabık Kudü; Jandarma kumandanı mü 
tekait Binbaşı, Üsküdar belediye tabihı 
Mahmut Ekrem, Mimar Seyfettin NasiQ 
Doktor Baha Gelenbevi ve Emlak Banka. 
aı şeflerinden Necmettin Nasih Beylerjn 
enişteleri ve Galatasaray liıeai eon sı
nıf talebesinden Habip Halil Beyin pede
ri lbrahim Halil Bey fücceten vefat e~
mittir. Cenazesi Üsküdar Gündogmu c ~ 
desinde 438 numaralı hanesinden Cu :ı~ 
günü saat on birde kaldınlacaktrr. 

SPOR 

Ayrılış kongresi 
Bundan bir müddet evvel birleıen Ve

fa ve Kumkapı klüplerinin matlüp neti
ce alınamadığından ayrılmak üzere bir 
kongre yapacaklarını yazmıştılı:. Bu kon
gre bugün yapılacaktır • 

Kari mektupları 

Çöp arabalarının gürültüsü 
Seıs.izliğe alışan biz tafra balkı !.tan. 

bula gelince sokak gürültülerinden adeta 
sersem oluruz. Bunlara mini olunacağını 
gazetelerde görünce sevinmiştik. Bir haf. 
ta evvel lstanbulun çok temiz, tertipli ve 
eıoiz konforlu bir Türk oteline yerlettim. 
Her yüzden temin edilen rahatnn ne ya. 
zık ki, belediye tarafından ihlal edildi. 
Henüz gece derulecek bir saatte bazen 
bir katar halinde bazen de üçer, beşer d,. 
kika fasıla ile geçen çöp arabalarının gü. 
rültüsü ıokağı yarun saat dolduruyor. 

Ebussuut caddesinin bozu!< kaldırımla. 
rı üzerinde yaysız arabaların kocaman te .. 
kerlc.klerinden çtkan patırtının gecenia 
ıssızlığı içinde kulaklardan kafaya vur-l
şunu tasarlayınız ne çekilmez bir ıeydir, 
Bu semtteki halka oahırlar, ağır uykuk _. 
dileyerek oteli terk ederken halkın raha. 
tını kaçıran memurlarını belediyenin gü. 
zü önüne koyaran. 

Türkan ZEKi 

YENi NEŞRIY A T. 

Ayın tarihi 
Matbuat umum müdürlüğü tarafından 

netredilen "Aym tarihi,, meomuaımm 
6 ıncı sayısı intişar etmiştir. Bir aylık 
-dahili ve harici oıeselelere &İıt bütün ve .. 
saiki ihtiva eden bu güzel ve emek mah· 
ıulü mecmuayı karilerimize hararetle tav 
siye ederiz. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

ı•--~----4638-..•ı 

Dr. Hafız Cema! 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Seylerbeyi 48 
5605 

Dr. 1 H S A N SA M 1 411_. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihıilatlanna karı• 

pek tesirJj ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

lstanbul 7 inci İcra memurluğundan: 
Ortaköyde Aktar gokağmda 11 No. lu 

hanede mukim iken e]yevm ikame!f!~.:1-

ları meçhul bulunan Salamon ve Morde
hay Revah efendilerle Revka ve Neama 
Revah Hanımlara. 

Lazar Reva efendinin murisiniz Da· 

vit Revah efendi nezdinde noter ıencdile 
alacaiı olan 1000 liranın temini znnnrnda 

murisinizin uhtei tasarrufunda bulunan 

Ortaköy mahallesinde Dereboyu ıoka· 

ğmda eski 82 mükerrer yeni 7 No.lu ha· 

neye 9/.8!934 tarihinde mahallen haciz 
yapılarak mezkur hanenin tamamına ye
mınli 3 ehli vukuf tarafında;, 2846 lira 
kıymet takdfr ve tahmin edilmiı icra ve 
iflir.ı kanununun 103 üncü maddeıine

tevfikan tarafınıza berayi tebliğ ta•tir kı· 

lınan ihbar varakası ikametgahınızın meç 

bul olması hesabile tebliğ ed.ilememiı ve 

i1inen tebliğat icrasına karar verilmiıtir. 

Tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay zar 

fında 934/1205 doıya numarasile daire• 
Ye bilmüracaa bu bapta raporları tetkik 
ile bir diyeceğiniz varn beyan etmekliği
nizi natık mezkür maddei kanuniye ah .. 

kamına tevfikan tebliği muktezi ihbar va
rakası makamına kaiın olmak iizere ila
nen teblii olunur (2383) 

~ EVKAF MODlRlYETI iLANLARI 1 
•·---=~~~~-------1 - 75 8-9-934 - Cumartesi 

76 -160 9-9-934 - Pazar 
161 - lla 10-9-934 - Pazartesi 
Hayrat hademesinin Ağustos 934 vazifeleri yukarı~a Y~: 

zılı tarihlerde hizalarındaki No. sıralarına göre verılecegı 
ilan olunur. (5509) 

1 _....,:1,:;:.ST.:.,:A:;:,:N:.;;B:;;U;;;,;L::;:...B;;;,;E;;;,;L;;,,;E;;;.D;.;1;,,,,oY_E.,;.S_l _l_L...;A_N_L_A_R_I -~' 
Beher metre murabbaına Uç lira kıymet konulan Fatih 

yangın yerinde altı boça mahallesinde 13,9~ metre murab
baı Belediye mali arsa satılmak üzer açık muzayedeye konul
muştur. Talip olanlar şeraiti anlamak . üzere h~r gün 
müzayedeye girmek için de 3,5 lıralık temınat a~
çesi makbuzu ile 9-9-934 pazar günü saat 14 de kadar Fatıh 
Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracatları. (4949) 

Galata ithalat Gümrüğü 
rtlüdürlüğünden: 

Kilo Çuval 
101 3 Pancar tohumu 

işbu tohumlar 7 -9-934 tarihinden itibaren açık arttır
ma suretile satılıktır. isteklilerin 9-9-934 pazar günü saat 
17 ye kadar Satış Komisyonuna müracaatları. (5490) 

f::::.~~~İ-st_a_n_b_u_ı~I-I-a_r_i_c_ı_A~s-k_e_rı~K-ı_t_a_a_t_i_ıa_n_l_a_r_ı~~~~--al 
Kayseri Garnizonunun mevaddı iaşesi müna~a~aya ç~

karılmıştır. Hangi cins erzaktan ne mrktar alınacagı ıle temı
natı ır•uvakkate mıktarları ve ihale günleri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir. Hariçten gelecek miiteahhitlere kolaylık ol
mak için müteakip iki günde bütün kalemlerin münakasala
rınnı bitirilmesi kararlaştırılmış ve münakasa günleri ona 
göre lesbit edilmiştir. Yine bu nıakı1atla taksitlerin de sene
de üç veya dört defa alınması tensip olunmuştur. Me~~ezde 
şartnameleri görmek isteyenler her gün müracaat edebılırler 
hariçten arzu edenlerin de şartnaıne suretleri posta ile gönde 
ıilir. Münakasaya iştirak edeceklerin vaktinde Kayseriye ge
lerek komisyona müracaat eylemderi ilan olunur. (5503) 

Erzakın Cinsi Mıktarı ihale tarih ve günü Saat ihale şekli 
Ekınek 170,000 26-9- 934 Çarşamba 11 Kapalı zarfla 

Sade Yağ 12,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ., ,, 
Zeytin yağ 4,200 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Toz Şeker 5,500 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Mercimek 10,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Nohut 220,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Bulgur 42,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Kuru Fasulya 30,000 ,. ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
Kok Kömürü 234,000 27 -9- 934 Perşembe l 1 ,, ,, 
Kriple Maden K.150,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Meşe Körnürü 3,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Arpa 141,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Pirinç 16,0c.? ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Kuru Uzii..-:1 9,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Gaz Yağı 2,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
1\:z 12,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Saman 360,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Sabun 8,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 

Çorlu Askeri Hastanesinin 
ihtıyacı için (5957) kilo yo
ğurt acık münakasa ile satın 
alınac~khr. ihale günü 29 Ey
lül 934 c:mnartesi günü saat 
15,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
görmek isteyenlerin her gün 
rnimalm5aya iştirak edecekle
rın belli gün ve saatlerde temi
natlariy le Çorluda komisyonu
muza müracaatları. (5500) 

* * * Çorlu Askeri hastanesinin 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
(5957) kilo süt alınacaktır. i
hale günü 29 Eylül 934 cumar
tesi günü saat 15 tedir. Evsaf 
ve ııeraitini görmek isteyenle
rin her gün münakasaya işti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlariyle Çorluda 
Komisyonumuza müracaatla
rı. (5501) 

* * * 
Vize kıt'atı ihtiyacı için 

5371 kilo kuru soğan 14662 
kilo patates, 3456 kilo pirinç, 
26615 kilo kuru fasulya, 7861 
kilo mercimek, 3790 kilo ma
karna 2219 kilo sade yağı, 
2976 kilo Zeytin yağı, 600 ki
lo z~}'tin danesi, 1260 kilo ku
ru üzüm, 2456 kilo Şeker ve 
Pınarhisar kıt'atı için de 2208 
kilo Toz şeker aleni münaka
sası 29 Eylül 934 cumartesi gÜ 
nüne talik edilmiştir. Taliple
rin evsaf ve şeraitini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
ıştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte komisyonumuza mü
racaatları ilan olunur. (5502) 

.. * * 
Izmir Askeri Hastanesi i

çin 31500 kilo koyun eti 1 O 
Eylül 934 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 

1 Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve müna
kasasına iştirak edeceklerin 
müstahkem mevki satınalma 
komisyonuna belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını ver
meleri. (4884) 

5650 
* • • 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için ;;ıpk münakasa ile 62 bü
yük 48 adet küçük olmak Ü· 
zere 1 l O adet maden kömürü 
yak;:ır.Rk soba alınacaktır. Ta
lipler ihale gününden bir hafta 
evvel işbu sobalara ait Kuleli 
marka istuvani ve zümre za
de ınrıı-hah menşuri ve üstivani 
ve yerli mamulatı olmak Üzere 
Çorluya birer nümune geti
recekler ve getirecekleri bu nü 
munelere göre sobaların mü
nakasasına baslanacaktır. Iha 
le günü 15 Eylül 934 cumarte
si günü saat 15 tedir, isteye 
cekleı-in l}erait ve ·evsafını gör
mek üzere: her gün ve müna
kasaya İl}lirak edeceklerin 
belli gün ve saatte te· 
minatlariyle birlikte Çorluda
ki l<omisyona müracaatları. 

5679 

Samsun kıtaatı için 360 ki
lo Un 9-9-934 pazar günü saat 
14 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasasma iştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Samsunda Satın 
alına Komisyonuna vermeleri. 
(188) (5469) 5880 

.\"• ıt ~ 

Darıcada iki alay ihtiyacı 
için senelik (246000) kilo 
Arpa ile (50000) kilo kok kö
mürünün açık ve pazarlıkla 
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VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

Trabzon yolu 
T A R ı upuru 

9 Eylul 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Ciditte Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun. 
Onye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara il.iveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacakhr. 

Mersin 
İN ÖNÜ 

Yolu 
vapuru 
9 Eylul 

PAZAR ırünü saat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak, gidişte Ça· 
nakkale, lznür, Küllük, Bodrum, Kal
kan, Roda., Marmariı, Dalyan, F et
hiye, Kaı, finike, Antalya, Alanya, 
Menine gidecek. Dönüşte aynj iske
lelerle beraber, Taşucu, Anamur, Ku· 
tadası ve Geliboluya uğrayacaktır. 

• 
lstanhul beşinci icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için mahcuz ve pa· 

raya çevrilmesi ne karar verilen hane 

eşyaoı 9.9.934 pazar günü saat 9 dan 

itibaren kurtuluı caddesinde 29 numara· 

da paraya çevrilecektir. Taliplerin yev

mi ve mahalli rr.ezkurde bulunacak me· 
mura müracaatlan. (2375) 

lstanbul 3 üncü icra memurluğund n: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

on beş bin ( 15.000) liralık gayri müba· 

dil bonosu 12/9/934 çar§aınba günü ıa

at ondörtte dördüncü Vakıf h•nında Nu

kut ve tahvilat borsa&ı önünde ikinci açı~ 
artırma sureti ile satılacağından istiyen .. 

!erin muayyen olan saatte maballinde bu 

lunacak memuruna müracaatları. (2389) 

İstanbul kumandanlığı sa · 
tmalma komisyonu ilanları 

Gülhane hastanesinin po
liklinik kısunlarile koridor ve 
birinci kat koridor dahil muza 
yik ferşi ile mutbak tamiratı 
münakasa ile yapılacaktır. Iha 
lesi 29-9-934 cumartesi günü 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
~artname ve keşifnameyi gör
;.1ek üzere her gün ve n1üna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklı'da Istanbul 
K. Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (107) (5510) 

lstanbul Kumandanlığına bağ 
lı kıtaatı ihtiyacı icin 60 ton un 
kap:\lı zarfla alın:ıcaktır. i
halesi 29-9-934 cumartesi 
günü saat 15 dedir. Taliplerin 

rüimune ve şartnameyi gör
n1ek üzereher gÜn ve müna
kasaya iştirak icin de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklı'da Is 
tanbul Kumandanlığı Satm
alına Komisyonuna müracaal 
)arı. (104) (5511) 

• • • 
Istanbul Kumandanlığı kı

taatı hayvanatı ihtiyacı için ka 
palı zarf usulile 521,000 kilo 
Kuru Ot alınacaktır. ihalesi 
13-9-934 tarih perşembe gü
nü saat 15 de. Taliolerin sart
nanıeyi ögrmek üzere her ~r 
ve pazarlığa iştirak için o giin 
teıninatı muvakkatelerile bir
likle ihale gÜnÜ ve vaktinde 
Fındıklıda Fırka Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(67) (5416) 

29-9-934 cumartesi günü saat 
14 ve 16 da münakasasının ic 
ra edileceğini ve taliplerin şart 
namesini görmek üzere mez
kilr Komisyona müracaatları 
ilan olunur. (195) (5474) 

5884 

Çorludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
lkiyüz on dört bin kilo saman 
satın alınacaktır. ihalesi 23 
Eylül 934 pazar günü saat 
15 tedir. Evsaf ve şeraiti an
lamak üzere her gün ve talip· 
ferin teklif mektuplarile Ko
misyona müracaatları. ( 160) 
(5251) 'i699 
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,------!----------------~ 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Banıkasından: 

Geliri tamamen Erıani Deaılryolunun inıasına tahsis olunan 
ikramiyeli % 5 faizli 1933 lıtikrazının 4.0oa.ooo liralık 3 nncil 
kısmını teıkil eden C tertibi tahvillerin kayt maameluine 30 
Ağastoıı 934 tarihinde batlanacak ve 30 Eylül 934 tarihinde niha
yet verilecektir . 

Bu lıtikrazın B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı numara· 
!arı alabilmeleri için 30 Ağustos 1934 tarihinden 4 Eyini 934 ak
tamına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuılarını hanıi Ban· 
kalardan almışlar ise yine aynı Bankalara müracaat etmeleri 
liıımdır. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eyini 934 tarihine kadar olan mllddet 
zarfında aatıılar umuma tahıls olunmuıtıır. B<eheri 20 lira itibari 
kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii ihracına müterakim 
kupon faizi olarak 40 kuruı zammolunmuşlur. Bu suretle yeni tertip 
tahviller 19 lira 40 kurut üzerinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halda Emlak ve 
Eytam, SUmer, iş, Oımanlı, Ziraat Bankalarının Türkiye deki Bil· 
umı.:m şul:eltri ile İstanbul ve lzmir da diğer Banka "ar tarafıaaan 
· a~ıhcaktı•. (5227] 5725 

Ev yapm k için 
200 metre bir arsa aranıyor 

200 metre ınurabbaında bir anaya ihtiyaç vardır. Bu arsanın Taksim· 
Aya~p;a ara~ınd'a denize nazır olması ıarttır. Satmak istiyenlerin gazete-

mize (arsa 200) rumuzu ile müracaatları. - 55f6 

.. ---------• Leyli ve Nehari----------• 

~en Jorj Kız Orta ektebi 
Türkçe - A!manca - Franıııca - İngilizc~ 

K•vit muamele.;i Cuma ve Pazardan mada her gün yapılır. 
li'•;ıı;ı::~ ikmal imtihanları 10 Eylülde ve derslere 11 Eylülde l>nşlanacakıır --•I 

5621 
........ ._..ı ............................... ::r.. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Ranka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Traııellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak aablan 
btı çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta. 
~ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek· 
!eri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 561 l 

Giresonda Piyade Aıkeri Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

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

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

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

4 - Bedeli muhammenin muvakkat teminatı 2383 li· 
radır. 

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

Nafıa Vekaletinden: 
Bursarun Gölbaşı mevkii nd~ yapılmakta olan Toprak 

bende ait dip savağın muham nıen be·leli 14840 lira olan Va-· 
na, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Miinakasa 17 -9-934 tarih ine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üze
re malzemenin Cins ve nev'in e göre toptan fiat teklif edecek 
lerdir. 

Taliplerin tekliflerini (22 26) ilralık muvakkat teminat 
ve Ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evvel mü
nakasa komisyor.u riyasetine tevdi etmeleri icap eder. 

Tal:pler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Nafıya Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(5149) 5717 

Beyoğlu lngiliz Kız Mektebi 4m-lılll 
Mektep 20 Eyltll Perıembe gllna açılacaktır. 10 Eyllllden iti

baren Cuma va Paıardaa maada hargDn 1abab saat 10 dan 12 
ye kadar talebe kaydına başlanacaktır. 5869 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundanı 

30 bin kilo Sade yağının 22-9-934 cumartesi kapalı zarf 
uııuliyle ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde mu
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak 
Selinıivc ~le Fırka 11atınalama komisyonuna müracaatları la
zımdır: ,.\ r.t.u e.lenler Sade yağına ait şartnameyi daha evvel 
koruİ<ı/o:ır1a görebilfrlcr. (5199) 5749 

• ':.. ' ! ... .... 1 

F .. tib - Saraçhanebaıı Horhor caddesi Münir pafS k.:>nağı 

HAYRİYE LİSESİ 
................. 

Kız - Erkek 
Ana - İlk 

Leyli - Nehari 
Orta - L'.sa Deniz yolları 

Resmi l.i<elerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve l\laarif \'eHleıince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cid · 
diyet ve intizamile talebenin 11hhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan mekıebimlzde kayt ve kabul muamelesine başlanmış· 
t•r flk kı c:: ınıd..,n i ı ;J" "rPn c rn pf-.f Jiı;;1nı h"~lır. Talebe mt:ktebin hususi otomobil vP ntnhii (;fcril .. n;1klf"rfilir. fı;; t ivC'nlere t;1rif

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübııtı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

name g'iinderilir. Telefon 20530 

Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden; 
Şirketimize ait olup Çekirgeden laale olunacak termal ıuyun 

kanal tranşeai hafriyatı ve mDcarrlt ıu depoıu, kanikot depoları 
ile oteldeki mDcerrit depo ·va ıoğutma cıhaıı mahalli inşaatı, 
boru montajları, kaptajı ile ıllzme galerisi ameliyatına alt 1 Ey· 
1111 tarihinde yapılan münakasada teklif adilen fiatler yaksek 
glSrllldüaünden 10 Eylül 1934 Paıartesi fllnll pazarlıkla ihalel 
kat':1eıi icra olunacağındaa taliplerin ıartname ve pllnlan yir· 
mlıer lira mukabilinde ıirket merkezinden tedarik eylemeleri ve 
2000 liralık teminat mektuplarile birlikte 10 Eyllll 934 tarihinde 
Buraa'da Koıa hanındaki ıirket merkezinde lıpab vncut f'yleme-
lari illa olunur. [23401 

5895 

20.000 Kilo Sadeyağı 
Marmara Ossübahrt Kumandanlığı Satınal

ma Hey'eti Reisliğinden: 
Deniz Efradı ihtiyacı için kapalı zarf usulile münakasa· 

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

5752 

Kabataı Lisesi Müdürlüğünden& 
Leyli talc.'.'.>e kamilen Haydarpaşa lisesine nakledileceğİn

den lstanbulda bulunanların bizzat , taşrada bulunanların 
da mektupla ır ektebimize müracaat ederek birer vesika alma· 
lan ve birinci taksitlerini doğrudan doğruya Haydarpqa li-
aeai müdürlüğü namına göndermeleri. (5426) 

5856 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla aatın alınacak olan elektrik, hır 

davat malzemesile kurşun ve çinko üstübeç, galvanize saç 
ve zuccaciye gibi (30) kalem muhtelif eşyanın 12-9-934 
çarşamba giinü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyen
lerin mezkUr saatte mağazaya muracaatla tahriren teklifte 
bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli 
malzeme için nümune getiriln1esi ve nümunesiz tekliflerin 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. (5520) 

Belediye Sular ldareıindenı 
Tamirat dolayısile Taksim suları 7-9-1934 cuma giinü 

saat on ikiden yirmi ikiye kadar kesilecektir. .(5507) 

1644 

iııııı--· Han. Tel 22740~--· 

KARADENiZ 
cumartesi postası 
ERZURUM vapuru 8 Eylül 
CUMARTESİ 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidi~te 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Onye'ye 
u"'rayacaktır. (5444) $862 

AYVALIK 
SÜR'AT YOLU 
MERSİN vapuru 8 Eylül 

CUMARTESİ 
1 7 de Sirkeci rrhtımından kal· 
kacak ve Ayvalık yolunun mu· 
tat iskelelerine uğrayarak lz· 
rnir'e gidip dönecektir. (5497) 

l•tanbul ikinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi paraya çev.irilnıetİ 
ne karar verilen hane eıyasının açık ar• 

tırma suretiyle 9.9.934 saat 4 ten itiba• 

ren açık artırma suretiyle Şiılide o..,,arı 

beyde Küleyan apartnnanında 6 No. lıı 

daire•inde satılacağından taliplerin rııa 

hallinde bazır bulunacak memuruna nıil' 
• racaatları ilan olunur. (2399) 

lstanbul asliye üçüncü hukuk mahke
mesinden : 

Hatice Mehmet Hanımın halen ~· 
giJu meçhul Tarık Kadri Bey aleyhioe "4 
tığı 34.385 numaralı botaııma dav111Jllll' 

tahkikatı ilana! edilmit ve ırıyabında t"' 

bitler dinlenmiı ve dava hiikiim derece" 
sine gelıniıtir. Gıypında yaprlan WJıı• 

mum muamelelere bet günde itiraz fA• 

mekl eberaber muhakemenin muayyetı ol 
duğu 26-9·934 saat 14 de gelmediği ıelı• 
dirde gıyabında intaç edileceği usulün 

406 mcı maddesine tevfikan ilan oJunuı"• 
.(2382) -

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

8 Eylül Cumartesi 1235 No. dan 1307 numaraya kadar 
9 ,, Pazar 1308 ,, 1409 ,, ,, 

1 O ,, Pazartesi 141 O ,, 1538 ,, ,, "" 
Alacakları yeknu 10,000 liraya kadar olan ve karar nu• 

maralan yukarıda yazılı bulun an gayri mübadillerin binde 4,3 
nisbetinde nakit istihkaklarını almak üzere hizalarında gö•• 
terilen günlerde Komisyona müracat etmeleri. (5522), · 

561i 

Hali taafiyede 

lıtanbul Liman Şirketinden: 
500 ton tüvenan kömürü alınacaktır· 

Teklifte bulunmak isteyenlerin 10 Eylül 934 Pazartesi ııünÜ 
saat 14 e kadar teklif mektuplarını o/o 7 1/2 teminat akçelerile 
beraber Sirkecide Liman hanında bulunan mübayaa konıi•Y0" 
nuna vermeleri lüzumu ilin ve 9artnameleri aynı yerden teda· 

Tasfiye hayati 

Nefriyatı idare eden: MVMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 
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