
Mahkemelerde dünden iti
baren yaz tatili başladı. Nö
betçi mahkemeler müstacel 

San Fransiscoda grev va
ziyeti hafiflemiştir. Fakat di
ğer iki limanda gene kanlı mü
ıademeler devam etmektedir. 7 muhakemelere bakacak 

~~~~~~::'.~~!'!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.., ........... llll!ll!!"!!!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!~S:a~h~ip~v:e~B~a~ş:m:u~h:a~r:r~ir:i~:~S:ı:·i~rt~M:~eh:'~u:s:u~M:~A::;H~M:::U~t:~\"!!!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!'!"'!!'!!!"!!!!!!!!'!!!!~----"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
d~~~l-S-KURUŞTUR, 9 uncu ıene No. 3034 PAZAR 22 Temmuz 1934 Tel: { ~:;r.~ ~!t.Y;z·2~~'. müdüraı 24319· 

umhuriyet ahla!,ı, 
umhuriyet imanı 

}> Siirt Mebusu: MAHMUT 
- H~ls!. O~atmuharririmizden) 
lakı . reıımın kendine göre ah
. , ıınanı vardır C··-L . 
ıdare oluna • o.uununyetle 
jiınin kuvve~i h~leket~erde, re. 
Yet abli.kın ' a nd~ cumhuri
Dınm temi ı~'. euuıhunyet iına
çülür. z ıgı V'e ıağlanılığile öl-

F ranıızlar bu 
ınuz bayraını, sene 14 tem. 
niabetıe çok h~Y=h ~!ere 
~tluladılar. Bilhuı §enlıl<lerle 
çıt reıminde h ~ or.dunun ge-
aelı; tezahUr~ti ~İcİ"Ygın e.ı:ı. Yiik-

JŞ ;ulh, vatan severlik:" ınill~u, ~~rp, 
~ .~vzuları etrafınd 1 

•• nıuda. 
bütün •özlerde a k b~ aoylenen 
P<>litikaaının ' çı ır kuvvet 
F illa.nası ·ı· . ~naa, ıiyaai koınb" aezı ıyor: 
ıttifaklara ani ınezoniara 

JJI ra çok kı~et atrn~lara, paktla: 
~ıtıniyeti daha ":enr; fakat onun 
illngüleri ucund zıyade askerlerinin 

.!I ~vi tezahürat~Yb!ffi• dlyorlar. Bu 
erı· ı; beynelmilel . . ba§lı aebe
r,31 betlerinin aon POılıtika münase
.t cereyan old • 2-fnanlarda aldıg" 1 
ı 14 Uguna ··-L . T emı:ııuz fu...,e yoktur. 

rıyet bay • F ranıızlarm h ·· • 

,, 

t 

r 

( 

' 

ranucıır , h ur 
~~dn:· Fraıuızİ CUnı uriyet bay-

U>'Üi( İo!ıtilil .. ar 14 temmuzda 
lı ı~atlerini :aunlerinin heyecan: 
~rllk hisleri farlar, vatanıe
ieçirdikleri ne,. o tanlıi ııiinlerde 
nutuhnaz ba Çetiıı .tecrübelerin U· 

;:: ~ıirler. ~e Yeniden kuv-
ve milli bun .• Beynelnıi-

llıai Cereyanla ca ıiyaai ve içti
Jleaillerde ınilj';.'d 'kaqı, harp sonu 
ıneme1ı; İçin b ı uygulan öldiir-
rata lü:ı; una benzer tezah·· 

Utıı Vardrr 1 U• 
Frana 1 . 

lıun ız arın bu •eneki 
S Yet banamı . cum. 
ultanı Bel ik tenliklerıoe Fas 

:&ahita ' h ç a orduıuııct.n bi l" 11.. n eyeti R r 
~ "IÖ&yö T • Ollı&nya BatV'ekiı

t~. Deırıok atarelko da ittirak et
rıy,..nj F rat, cUıııhuriyetçi h·· 
ri ~"' ranıanın F • ur-

;?1 ağırlamak . . aslı nıiıafirle
~osteritlere .~çın ne tertiplere 
ihretle .. rnuracaat etti'kle · ! 

gormek k nnı f:,Y .">luyor ! 1 "lizİo . meraklı bir 
"'<elerindeki ngı . erın; miistenı. 
tı'kları :Lt· eı:ııırlere kar .. ı y 
F "" lIDanı ··t d % ap. 
ı._r,ansızlıır· .~ 0 e enberi biliriz 
"lloltı- d • goateri .. v .. . • k ~ın an Mıın , % e nunıayış 
F Olntularından t ı_n ortasındaki 
ranıanın, m .. gerı kalnııyorlar. 

:de, müıteını':t~'4telerini ida
lı; U'.'-tnelelerinde :_._•ilana olan 
e:ıayetç· 1 """' •ık. rat ı o rnaıı b ve mer-
o a ınani de. ild" u Devi tezabü

Yh r!ar ki: "F g ır. Gazetel d" 
eaız F aa Suıt . er ı-

Po)" .' ranaanın anı, hiç tüp. 
Yet ~~ıkbaaındaki d .. ll_l:e~nileftirmek 

. ı, Urad 1;11ii•tı ve aam· ·• 
dır etti ı a çok ıyj görd·· ımkı .,, u ve ta • 

1 Görenler 

lıatırorlar: 19Vle4 hatll'layanlar an-
llri.y t L ıe""'·' · til<: e uayrarnı -..nın cum-

•- anın en buh ' beynelmilel poli-
1<utlul ı-.nlı b" de · ı. anınıttı· U ır vnnde 
n lllak Üzere idi ~Ulni harp pat
t un geçit reaın: tarihte, ordu
b ~Yi~re.nin İttir~~ Yİrı:ııi kadar 
ır orad··- 1 ... , Pdı: .. b. Jru _,, te ildq d" lllu un 

tayyarec"lik e il.mitti. ç·· 
ınenı· . ı ı , 0 kııd . un
_._ ıttı. Geçit . ar ıleri git-
-oen bu y· rea.ııı:ıne i .. f -•-
lıarek ırmj tayyare . ..,. ır.,.. e-
iç· et Ve maneVr nın •erbeıt 
rne~:ııha evvelden abi Yk.:8bilnıesm 
tertj jnlar hazırlanın: ç Yerde 
İçinle er alınınııtı. Şu f,. ~uıuıi 
ki tayyareci)"'· Yirını sene 

~reya ıgın aldı· 
kat il nı, derin t> l gı terak-
1 e takibe d , ır ıı ilca ve dik 

ıerceb~ayyareni:ger. liavada Yiiz_-
ara ır ııev · uçuıu F 

görülü .C: illrur ve:; ransız. 
•un Yor , Franaa· Yor. Aç:rk F çok ııiiveniyor ! ' hava ordu. 

ransa cum'huri . 
Y•tındadır. ÖyJ ik Yeti. t'"D 145 
•ız: "Artık e ~n hiç bir F 
tehliık euuıhunyet, hi r~n-
rah eye maruz değildi ı ç ~ır 
ii-~t r~at uyuyamıy r .,H, I>ıye 

...,n dut 1 or. er ~ 
Lata~ tehİl:~e:ıvve detrafmda do. 
ilet ıtleri , ·her ha •.r ır. Memle. 
d~ fena gitmeğenıp sebel dp ve tesir 

§illan) 1111§ a ı nıı b 
Yade ar Ve tehlik ı • u art e er daha zi 
:ı:at Fra ar ve kuvvet bulurlar B: 

nıa bil b d · ız. evvel bir .. e, un an birkaç ay 
llıit _. .ı~eıtm tehlikesi g .... ;rm 
[) ~ıy"''> E. M·· - -..- e-

outner . ,. ger. oayo Gııaton 
kilırı . gue ın mılli birlik h .. 
dı, b:tı vaziyete bikinı olmasa~: 
bir ihfhmlek:t, ~utlııka yeni 
terait ~ ~ geçırecektı. Bugünkü 
ı;-tan ıçınde dahili bir ihtilalin 
raea ,•aya ne kadar pahalıya otu-

gını hesaplamak güç bir ıey 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Petit Parisien J!azetesi diyor ki: 

''Türk inkılabı on senede 
on asırlık eser yaptı,, 

Türkiye - Fransa arasında hiç bir 
anlaşılmamış nokta kalmamıştır 

Fransız gazetesi Suat Beyin bir beyanatını 
dört aütun üzerine neırederek hakkımızda 

çok sitayişkar bir lisan kullanmaktadır 
PARIS, 21 A.A.- Le Pelit Pariıien 

ırueteıi, ikisi birinci ıahifede olmak Ü· 
zere, dört ıütununu Gazi Hazretlerinin 
sevk ve idareainde vücude gelen Türk İn• 
kılabı hakkında Pariı büyük elçiıi Suat 
Beyin vermit olduğu beyanata tahsiı et• 
mektedir. Bu müliıkat eınaamda harici r' 
yaset meseleleri konuıulmamıt. yalnız 
Türkiyeııin Iİyaıi ve hani inkilabı .... 
elan bahaolunınuıtur. 

Gazete, beyanalln mukaddemeıinde 
Suat Bey, zamanımızın en taYanı hay
ret hadiselerinden birini tqkil eden Türl 
inkılabının phicli olmuı ve ona ittirak 
etmittir. / 

O Türk inkılabı ki, - - içinde on 
al!'ll ihtiyaç göıteren bir eser meydana 
cetiren hayretler uyandıracak bir môc:İ· 
zıedir." eledikten sonra makaleyi §Öyle 
bitirmektedir : 

" Memielı:etlerimiz U1llmd.ı.i •uİto
fehhümler bugün izale edilmit bulun
maktadır. Miali bulanmıyan bu inlôlip 
eserini vücade ıretiren Türkler, bazı a· 
Yımıil tleüri albnda lıüyiilı: harpte merlıco 
zi devletlere yarclona aürüklenmit Türk· 
ler değildir. Vaktiyle Türk padiphı ile 
on dördüncü Loııia birbirlerine kartı 
müsavi muamelesi yapıyorlanlı. Neden 

Paıü Sefirimiz Suat Bey 
dolayi bu asırdicle muhabbet rabıtaları, 
lrarplıklı talı:clir edilm...U. Ye mütekabil 
anl"flRll esasları albnda bugün garbin 
eski Cümhuriyeti ile onun prlrtaki ceııç 
kudeıi arasında devam etmesin ." 

Frrnsa kabinesi tehlikede mi? _, ____________________________ __ 

Sol cenahla sağ cenah 
ihtilafı gittikçe büyüyor 

M. 

M. Herriot 

kabineyi alelacele içtimaa 
davet etti; M. Tardieu 
ile M. Herriot'nun müt 
tereken istifa 'edecek 
leri söylenmektedir 

F ranısada dahili vaziyet son 
günlerde çok karqık bir manzara 
arzetmektedir. Vaziyet fUdur: 
Bundan bir müddet evvel'Radical
Soeialiıste gazeteleri, Staviıski me
ıseleısi hakkında miitalea serdeder 
lerken,. aağ cenah menmplann • 
dan bazı mühim ısimaları, ezciim.. 
le M. Tcmlieu'yu zan altında ba
lımdurıabilecek bazı nepiyat yap
miflardı. Bu mesele Staviski ifini 
tetkik eden komiısyonıın nazarı dik 

,(Devamı 5 inci ııahifcde) l 

1 • Dip burnunda 
Müteveffa lngiliz zabiti 

için bir ayin yapıldı 

Merasime bir torpitomuz- 1 

da iştirak etti ve çelenk attı 
LONDRA, 21. A.A. - Geçen cumar· 

teıi ııünü Türk sahillerinde Türk nöbet· 
çilerinin ate§iyle bir Ingiliz zabitinin öl· 
meıini intaç eden hadise iki hükiimet ta· 
rafından dostane bir tekilde halledilmit· 
tir. Bu hadiseden dolayi eıasen tlees• 
ıürlerini bildirmiş olan Türk hükiimetiy. 
le lngiliz zabitinin ölmüı olduğu nok
tada dini bir merasim yapdma11 iç:in bir 
anlatma hasıl olmut ve dün bu mera
sim icra edilmiıtir. 

lngiliz donanmasının Queen Eliaabet, 
London ve Devonıhire harp gemileri 
merasime iıtirak etmiıtir. Türkiye hü
kumeti de bir Türk torpido muhribinin 
orada hazır bulunarak merasime iıtirak 
ebneaini emretmiıtir. Tün. gemiıi de
nize üzerinde Türkiye bahriyesinin aJa. 
ka ve tee11ürlerini bildiren bir yazı 
bulunan bir çelenk abruftır. 

Mera.sim nasıl oldu? 
:ANKARA. 21.A.A. - Bugün saat do

(Dev....:U 5 inci sahifede) 

Yeni kömür 
Tesisatı yapılacak 
Teşkil edilen komisyon 

yana Ankarada 
ilk toplanhsını yapacak 

Müfit N«det ve Muhsin Beyler 

İstanbul limanının inkip.fı ve li • 
-nDDada asri kömür depolarile kö
ımür ta.hm.il ve tabliye teaiaatı Tiicu • 
de getirilmeai için hazırlanmıf olan 
proje üzerinde lkbaat Vekiletinin 
yaptığı ihzari tetkikat neticelenıniı· 
tir. Aldığımız maliimata göre, lktısat 
Vekaleti htanbul limanının inkiıafı 
ve Türk kömürciilüğüne ecnebi vapur 
!ara ihrakiye vermek suret.ile iyi bir 
mahreç teınini için limanımızda bu 
tesisatın yapılmaama esas itibarile 
karar verm;ştir. Yalnız alınacak tet • 
birlerin ve yapılacak tesisatın son fek 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Başvekil 
• ı 

ismet Pş. Hz. 
Bugün geliyor 

'ANKARA, 21 (Telefonla) -
Bafvekil ismet Pctfa Hz..bu akfamki 
trene bağl~ hıumi bir vagon· 
la latanbula hareket etmif ve iıs • 
ta&yonıla vekiller, fehrimiuleki 

t- • mebuıslar ve vekaleder erkanı ta· 

k __ _ 

Dün Tayyare Cemiyefinde yapılan toplantı 

Rum vatandaşlarımız da 
bir tayyare alıyorlar 

Dün Tayyare cemiyetinde bir toplantı 
yapıldı, kararlar verildi 

Rum vatandıt§larımızın te§kil ve Y orgi Deyirmencioğlu Efendi-
4:ttikleri T ııyyare Yardım derne- !erden mürekkeptir. 
gi dün T ııyyare Ceıniyeti latan- Dünkü içtimMla T ııyyare Ce-
~u! vilayet fubeıi merkezinde bir 
ıçtıma ııktetmİ§tir. miyetine azami şekilde yardım ve 

D k 1 devamlı iane temini için lazım • 
1 

erne , ııtiliyanos Kömürcü. 
~! u (r:iı) , .~aralambos . Kon- gelen esaslar tesbit edilmiştir. 
Jcidi (reıı .. vek~lı) , Kostantın Sis- Bu dernek, diğer tayyare der· 

Y 
~ (murakip) , M. Fakaçelli nekleri gibi Tayyare Cemiytinin 

anı V f"d· A ' k y . a. 1 ıs, . Zahariyadia, lsp. resmi ma buzlarile tahsilatta bu. 
uvamdıs, Yuvan Haci Stavridis lunacaklardır. 

rahndan lefYİ olunmaffur. 

Rana Bey 
- inhisarlar Vekili Ali Rana Bey de 
aynı trenle hümbula hareket etmiıtir. 

Milli müdafaa Vekili 
Çeşmede 

ÇEŞME, 21 (A.A.) - Milli 
Müdafaa vekilimiz Zekai Bey ile 
ordu müfettitlerimizden İzzettin 
Pata dün akt"m Çeşme ılıcalarma 
gelmitlerdir. ---Bir mebuaumuzu 

daha kaybettik 
- Balılıeair meb'uıu Ali Ş....i Beyin 

1 tedavi ed;lmekto ol<luıu Senjorj lıM
tahımesinde dün 
velat ettiği tees· 

1 

ıı:. 1 

süde haber alm-
mıftır. Merhum 
1896 tarahi:ııcle doğ· 

, mu§tur. Mülkiye· 
den mezundu. Kay
makanııhklarıda bu -
lummıf'hıt". ikinci 
Büyük Millet Mec
lisine mebus inti· 
he.p edilmittir· Ve 
miil:eaki devn>ler· p .. 
de de mebuı m.B
hap olunmuttut"· 

Ali Şuuri Bey Mediote de t~ 
liib esasiye encü-

meni azası idi. 
Vefatı büyük teessür uyandmntş• 

1:1r. c-azem bugün saat 11 de S.... 
jor j ı-tahanesinden k:alchnlacaktır. 

Ve Fetih camüne nakledilecek O· 

rada namazı kı.laıclddıım &emra Edimıe
bpı tebitliğine defnolunacaktır. 

Merasime Beyazıtla ba§lanacaktır. 
Kederli ailesine taziyotlerimizi be· 

yan ederiz. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi lılifiplik büratnı çalıırrken • • • • 

Dergiden sonra kelimeler 
seçilip kılavuz yapılacak 
Öz dilimizi köylüden en bilgiç yazarı
mıza kadar elbirliği ile çıkaracağız 

140 bin fitten batta yedi bini ele geçmiı olsa, 
bir dil hazinesi demektir 

Kurultay hazırlıklan için Anka • 
radan ıehrimize celıniı olan Tiirk di
li tetkik cemiyeti umumi katiplik bü
,,_.. Dolmabahçe aaraymda çalıpna• 
lanna baılamı§l:ır. 

Türk Dili tetkik cemiyeti iki sene 
eVYC) ırene Dobnabahçe sarayında top 
lanmıt olan birinci kunıhaydan buııü 
ne kadar birçok itler görmüıtür. Görü 
len hler, yapılmakta olan dil inlı;ıla· 

bı namma tfil<ranla kartılanmağa la· 
yilrtir. Bu i§elri eaaılı surette gözden 
geçirerek ali.lı.adarlan haberdar et • 
mek makaadile dün Dolnıabahçe oa • 
ravına giderek Cemiyetin umumi ki.· 
ti1ıi U.,.him N eani Beyi ziyaret ettik. 
İbrahim Necmi Bey bize kurultay ha 
zırhkları ve ıimdiye kadar yapılan i•· 
!ere dair ıayanı dikkat mali'imal ver• 

(Devamı 5 inci aahifcde) 

Bakaya vergilerin affı 
nasıl tatbik edilecek? 

Tatbika başlanan yeni kanunun ana 
hatları, şubelere müracaatlar başladı 
Ayın on ikiaind~nberi tatbik edil· 

mekte oılan bakaya vergilerin af ve 
tıufiyesi hakkındaki kanun dolayısi
le alakadarlar Maliye ıubelerine mü 
racaatla maliimat almak istemekte • 
dirler. Ancak kanundan istifade ede· 
bilmek için borçluların haklannda 
verilen haciz ve hapi.a muamelelerinin 
tatbik ve icrasından evvel kanunun 
teklif ettiği zamanlarda müracaat et
mek ve iatenilen parayı vermek la • 
zımdır. Cümhuriyetin ilan edildiği 
1339 mali aeneıi sonuna kadar olan 
bütün seneler için devlete, huıuai i : 

darelere, belediyelere ait olarak ta • 
hakkuk etmit olan bütün vergi reıim 
ve harçlarla munzam kesirleri misil 
ve teh;r zamlan vergi tezkereleri ba 
kiyeleri tamamen af ve terkin edil • 
miıtir. Bunlardan başka muhtelif ka· 
nunlarla vaktile ihdas edilen mükcl· 
lefiyeti nakliyei askeriye, müecceliye
ti askerjye, muafiyeti askeriye, mah
sulatı arziye vergileri, maktu vergi -
ler, kayık ve mavnalardan alman toh 
riye resimleri, emanet i.tan, köylü • 
nün zimmetinde kalan ~r bakayası, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

l' cınnki maça çıkacak olan Viyana takımı .•• 

Yarınki maç için nasıl 
takım çıkar malıyız? 

ikinci maçta Viyanalıların karşısına 
kuvvetli bir takımla çıkmalıy!'.! 

W A C 19kımile ilk maçomzı f&- Eğer Viyanalılar c:ımıa günkü maç-
n.n...İı · ;.m memnuniyet bir neti- ta; yer tutuştan, hücum kesitleri, da • 

çe "'tıatn. lmkalarca topu ba.sma kaptmnadan bü-
ce ~ ~ te&adüf eden (Devamı 5 inci sahifede) 
ya"" FenerbııJıçe otaclında O)"ll&llllcak 
ilôınd maça, gene iyi bir netice alabi- , 
ıecek bir takımla çıkmak medıuriyeti 
vardır. 

Çüokü Sesta ve Cisann takımı, 
her cihetten ve bölhassa teknik ve tak-
tik noktasından bize çok fıüktir. Cuma 
günkiı maçın yüzde dokaanmı hikimİ· 
7etJeri altında geçiren Viyanalılımn 
fazla faı<ldı bir galibiyet .:lamaması her· 
keoıin kabul ve takdir ettiği gibi bu Vi· 
yaı,.. talamile Fensbahçe tektmı ...,. 
ancla .adece 2 - 1 nislıebnde ufak 
bir fark olduğu için değil, misafirierin 

BUGÜN 
3 ıocü sahifed• 

lLHAMİ NEREDEN ALIRIZ? 
FELEK 

KOMiSYONLAR ! 
Mümtaz FAiK 

4 ncü sahifede 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

ilk devrede .akat mubadımh!rie oyna· 
mıdanndan ve Fenerbahçe n:'~aa•m.ın 1 

cani. ba!la uğra§1111lamdan ilerı gelnWı· ~--··----------tir. • 
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tihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICJ VESlXAL>-ııA COR&)' 

1-!ami devletler çekilince Giridin 
Yıınana bırakılacağı anlaşılıgordu 

"Ciridi himaye ettiklerini söyli- Parise gönderilen bir mektupta 
yen devletler asileri takip ve lcd- deniliyordu ki: 
mir etmiyorlar, çünkü onlar hıris- "Altı yüz seneden beri satvet ve 
t'vandırlar. Eğer kıyam edenler 'evketini idame ederek fermanfer
Türkler olsa idi, o anda onlara kar 1 ma olduktan onra en nihayet I . 
~· en tiddet'i tedbirlere ~14vu~l~- kinci Abdülbamidin o bedbaht tah 
cağına füphe yoktu. Tr•so asılerı tı gaebetmesile inkuaza yüztutan 
affedildi. Yeni isyana kaitı da Osmanlı Devleti , bugün ecnebi 
şüphesiz ayni suretle hareket edi- dt-vletlerin nazarında müteharrik 
lecektir. Şimdi Girit Hıristiyanla- bir ölü gibi görünmektedir. Mil • 
rı hami devletlerin beyannamesin- yonlarca ahali ist~at boyunduru 
den bil' stifade Girit Türklerinin de ğu altında envai tahkirlerle, bin 
medeni haklara nail olmamalarına türlü ıstıraplarla ezilmel.-:tedir.Bun 
bütün kuvvetlerile çalıtıyorlar. No ca zamandanberi Türklerin dereler 
tada Türklere ait olan maddeler gibi kan akıtarak meydana getir
Umuıni Mecliste müzakere edile • dikleri devletin' mahvolmasına ra
rck kararlattınlacaktır. Ondan zı olmıyna vicdan ve hamiyet as
sonra büyük devletlerin vekilleri- habı tarafından otuz senedenberi 
ne bildirilecektir. müteaddit risaleler netrile millete 

O maddelerden Türklerin istifa- li•nmgelen ihtarat yapıldığı ve i
de edip etmemeleri hami devlet - kiline nasihatler verildiği, Abdül
lerin elindedir. Vukua gelen c:na- hamidin met'um idaresinin süratle 
yeti er Girit Türkleri için pek acıklı takip etmekte olduğu inkıraza kar 
bir devir batladığına deli.Jet edi • 'ı metin bir varlık seddi tefkiJ et-
yor. mek üzere insaniyet namına bütün 

Bütün hadiseler Girit'te asayit Osm:ınlılar birle!miye davet edil-
tekarrür ettikten sonra itaal asker- diği, yoksa bu fena idare yüzün -
lerin'n çekileceğini ve Ciridin bq den milletin ne büyük felilcetlere 
lı batına bir Yunan Hükfuneti o - duçar olacağı hatırlatıldığı bir za
lacağını gösteriyor. Hami devlet- manda, bala Abdülhamidin hilife 
ler daha Ciritte iken Hıristiyanlar tinden, merhametinden, idares'nin 
bizi asıp kesiyorlar. Şayet itaat as- memduh ve metru olduğundan bah 
kerleri çekilecek oluraa, Türklerin seden kimseler vardır. Bunlar bir 
hali neye müncer olacağını süt e • az utansalar gerektir.Osmanlı mem 
men b"r çocuk bile anlıyabilir! leketlerinde hükumetin gösterdiği 
Türkleri katlettiklerinden dolayı c.ebir ve ,iddet yüzünden gazeteler 
senelerce hapse mahkiim edilen hakikati örterek sütunlarını yalnız 
hıristiyanların bazılan daha tim· Abdülhamidi methetmeğe hasre • 
diden izzettin hapishaneıinden ka- di5orlar. Üzerlerine ölü toprağı aa
çırılarak aıilere iltihak ettirilmek- çılmıt olan ahali ise gene Abdül-
tedir. Türkler artık köylerine gi- hamidin ibliaane tedbirlerinden ol 
demez oldular. Buııün de Hanya mak üzere hafiye namile milletin 
h .. ricinde Saraç Zade Ali Bey hı- içine saldırdığı kudurmut kelple • 
ristiyanlar tarafından ayağından rin ter ve belasından korkarak yek 
yaralandı. Acaba bu mezalimin ö- diğerine fikirlerini, arzulannı söy 
nü ne vakit alınacak?,, liyemiyorlar. ·....:ı;c 

"Girit po•tahaneaine gelen ev • 
rak İngilizler tarafından mü1ade
re edilmi,tir. Muzir olmıyan evrak 
sahiplerine iade edilecektir. Şu hal 
de türkçe evrak dahi tefti' akına 
alındı demektir. Anl-..lan Hanya
daki lngiliz zabitleri Metveret ga
zetesinin son nü.lıalanm alıkoy • 
mutlardır. Burada memuriyetlerde 
bulunan Türklerin hemen ki.ffeıi 
Girit emaretine hafiyelik yapmak
tadırlar. 

Ciridin Rum gazetecileri "Met
veret" i mum ile aramaktadırlar. 
Bunlardan bazdan bize müracaat
la gazete istedilerse de "Me,ve • 
r~t.. e abone olmadığımızı yem· n
l~rle beyan ederek onları batımız
dan savdık. "Me,veret" te çıkan 
Girit mekaiesi Avrupalılara dokun 
mut olacak! Burada y14ıyan bazı 
Avrupalılar doğı;udan doğruya Pa 
riaten "Metveret., gazetesi getirti
yorlar. Bundan sonra Giride evrak 
göndermek için en emin vasıta 
Fransız postahanesidir. 

Fakat lngilttte gibi hür bir dev
letin idaresi altında bulunan Kıb
rıs Türklerinin hilafette değil, müs 
lümanlıkta bile zerre kadar alaka
ıı olmıyan Abdülhamit gibi bir 
mel'una perestit ederek ismini ap
tessiz apa almak günah olduiu i-
tikadında bulunmalarına, birinin 
• ·ağı kazara lata çarparak düfer
se, salimen kalktığından dolayı (pa 
ditahım çok ya.fa!) diye bağırma
sına, namus ve hamiyet ashabına 
devlet haini nazarile bakmalarına 
ve onlann vatan istikbali için bes
ledikleri fikirlerine hürmet etme • 
!eri lizımgelirken bilakis o gibi 
gençleri gördükleri yerde di,ler:le 
boğazlamağa kaııdetmelerine ne 
mana vermeli.? 

-Bitmedi-
...:------~o·------~ 

Bulgaristanda vaziyet 
alt üst 

ATINA, 21 (MiJliyet) Celen 
Buıgaristan111 içerilerinden malümata 
rrazaran bükUmetle komitecilerin arası 
çd< açrlmıfbr. 

Hükumet orduyu tasfiye etmek is
tediğinden bazı İsyanlar da olanuŞ'tur. 
Bu gibi isyanlar son günlerde Falbecle 
vaki olduğu söylenmddedir. 

MiLLiYET PAZAR 22 TEMMUZ 1934 

Amerikadaki grevler 
S . , . .. . Lelıistanda .11üzlerce kilometr 

an Fransısko da vazıyet duzeldı fakat lt _, -k l'_, o··l l 
d.... ·k· ı· d .1 I l 1. su a ınua a uı. en er ço tger 1 1 iman a greVCI er er e pO ıs VARŞOVA, 21 ( A.A.) - Cracovie mıntakasınıla Vist 

d - d J d d• rini yıkml.f ve yüzlerce kilometre araziyi su kaplamışhr. 
arasın a musa eme er evam e ıyor cesetleı'İ ve ankaz sürüklemektedır. Su kaplamış olan ar 

tayyareler uçmakta ve evlerin damlarına, büyük ağaçlar 
Polis grevcileri dağıtmak için ateı açtı ve gazli tepelerden teşekkül etmif olan adacLklara iltica etmi, ola 

zak atmaktadırlar. Kurtarma ameliyesine iftirak eden 50 bı 
bombalar kullandı, yaralanan ve ölenler var diye kadar binlerce ahaliyi ba1ka farallara nakletmiştir. 

SAN FRANCISCO, 21 .A.A. - Şe- ' atın adedi daha malii.m değildir. 111 aamalih fimdiye kadar 
hir, tabii hayata avdet etmiıtir. içlerinde r • ği muhakkaktır. 
muhtelif mahsuller olan kamyonlar, dün Nev y ork'ta 
sokaklardan geçmişlerdir. Fabrikalarda 
İşe başlanmıfbr. Sokaıldarda neşeli bir 
faaliyet vardır. 

Kahveler ve Iokant.lılar, son günlerin 
mahrumiyetlerini ödemek için ağızlanna 
kadar doludur. 

Rıhton i,çileri henüz işlerine batla
m., değillerdir. Fakat birkaç ırü- ka
dar bir hal tarzı esası bulunacağı ümit 
edilivor. 

Oakland ve Berkeley şebirlerin-l~ ve 
d•t mahallelerinde umumi vev clurmuı
lur. Fakat arabacılar, nbtnn İ'çileri gre
vinin devamı müddetince münakali.t yap· 
ma ğa karar vermişlerdir. 

l.:ünunla beraber Portland'da .. aziyet 
İyileşmi' değildir. Milli muhafız kıtaa
tı, işçi kullananların sendikalara dahil 
olmıyan i~çiler tarafından tahliyeye ka
rar 11erme1eri üzerine seferber edilmiştir. 

Seaııle'de sendikalara dahil olmıyan 
işçilerle diğer işçiler arasında yapılan 
çarpışma esnasında dôrt polis yaralan
""'• 20 kadar grevci ağlatıcı bombalar
la zehirlenmişlerdir. 

Polis, mutaarnzlan püıkürtmüttür. 
Yeni çarpışmalar 

MINNEAPOLIS, (Mivesota), 21. A. 
A.- içinde yiyecek dolu olan bir kam
yonun, sendikalara dahil olnuyan iıçiler 
taraEından bo!"ltılmasına mani olmalı: is
tiyen grevcilerle yapılan bir çarpcşmada 
bir polis yaralannuıtır. 

Polil, gıevcileri püskürtmek için alet 
açmak mecburiyetinde kahnıştır. 

Yaral•nan polis, bir arkadllfırun kur
şunu ile kazaen yaralanmıştır. 

MINNEAPOLIS,21. A.A. - Kam
yoncular grevinin ikinci gününde iki 
polis ile 33 kitinin yaralanması yüzün
den 2.500 milli muhafız şelıirde toplan
mıştır. C.revdler, kamyonları durdur
mağa tetebbüı etmekte Ye k&Ygalara 
sebebiyet vermektedirler. 

lfe baflantlı 
SAN FRANCISCO, 21...A..A. - Rıh· 

tım uata ba,dan birliği 283 reye kar,ı 
l .138 rey ile ite baflamaia karar ver
mişler ve hu suretle resmen lı'""' niluı
yet bulmuşfur. 

SEATTLE, 21. A.A. - Sendikalara 
dahil olmıyaa ilÇileria ·-lu-ı l>otalt• 
nıalanna mani olmak istiyen 2.000 grev-
ciyi dağıtmak için polis 200 ağlatıcı 
bomba kullanmııtır. Bunu, muntazam 
bir harp takip etmittir. Dört polis, ağır 
surette yaralanmıt. 12 greYCİ eazlarla 
zehirleruniıtir. 

Şark misakı ve M. Mussolini 
ROMA, 21.A.'\. - M. Mussol.ini, 

LonJra ıe{iri M. Crandi'yi, Almanyanm 
Roma sefiri M. Von Hancl'i kabul et
mi~tir. 

Bundan ,ı:onra M. Muıaolini, 1 ngiliz 
sefiri Sir Eric Drumond ile de uzun 
müddet lÖri;şmüıtür. Bu mükilemeJ.,.-. 
de şark misakı "lrafında görüşülmüş

tUr. 

balyada hava manevraları 
ROMA, 21.A.A.- Şimali ltalyanın 

Sinaı mınt.,kllsında mühinı tayare müd«
faa mıınevralan yapılmıştır. Ve bu nıa
nevt'lard" düşman hücumun karşı ça· 
huk müdah!lle tecrübeleri yapılmıştır. 

Gümrük amelesi ile polis 
arasında müsademeler 
NEVYORK,21.A.A.- Polis kuvvet

lerile 1500 gümrük amelesi arasında çı
kan hadiseler dolayisile Seattle polis mü
dürünün İstifası üzerine belediye reisi, 
polis kuv'\·el1erinin kumandasuu kendi e
line almrşlıT. Belediye reisinin idaresi 
altında JQO polis, ağlatıcı ve kusturucu 
bombalarla ve sopalar),. 2000 gümrük a
melçsini dağıtmı,hr. Mücadeleye İşti· 
rak edenlerin hepsi gazlerden müteessir 
lllmuşlardır. 

Yara/ananlar 
MINNEAPOLIS, 21.A.A.- Karışıklık 

lar neticesinde bir ölü ve 46 yaralı ol
duğu tesbit edilmiştir. 

SAN FRANCISCO, 21.A.A. - San 
Francisco xrevi bittikten sonra Seattle 
ve Portla'ld limanları, bahrimubit sahil
lerinin ;ki karışıklık noktan olarak kal
mı§tır. 

San Francisco'da 150.000 grevci ite 
başlamıştır. Yalnrz 13.000 nbtun itçisi 
greve de"am etmektedir. 

Bridges,ı:fe deniz ve rıhtnn itçileri 
grev komitesi reiıi, vaziyetlerinin her 
zamandan daha kuvvetli olduğunu, umu
mi grev la~hürünün bunu iıbat etmiı 
bulunduğunu ve alrnaca.k İtçilerin kontro 
lunu temin etmekten ibaret olan mak
.,.tlarırun tahakkukuna kadar mücadele 
edeceklerhı bildinniştir. 

Feci bilanço 
MINEAPOLIS, 21.A.A. - Sondaki

kada tasrih edildiğine göre, dünkü ka
rışıklıkbr e<nasında bir kİfİ ölmüt ye 
68 kişi a~ surette yaralanınıttır. Bu 
karışıklrklar, kamyon şoförleri grevinde 
ilin edilmiş olan mütlarekeye riayet edil
memiş olınuından ileri gelmittir. Şoför
lerin lideri M. Dune timdi bütün diğer 
mesai part;ıi liderlerinden , umumi 
grev ilan etmelerini İıtemİftİr. Ancak, 
valinin, böyle bir vaziyet kartısmda ör
fi idare ilan edeceği hakkındaki ifadeai 
üzerine ,onlarm bu teklifi kabul e
leri ~üpbeli görülüyor. 

MINEAPOLIS, 21.A.A. - Burada 
hadis olan karıtıldık esnasında 35 kişi 
telef olmu,tur. 3.400 kitilik askeri bir 
kuvvet buraya l'f!lınİttir. Orfi idarenin 
iLiru muhtemelıJir. 

Hitlere ihanet eden ber
taraf edilmelidir 

HALLE, 21.A.A.- M. Coering, 
M. Hitler'i meL'ıeden bir nutuk söyle
mi:t ve 30 haı7.İran ıuikastine temas ede .. 
rek demittir ki : 
"- ihanetin müthi, bir vüıati vardı 

ve 3 cepheden idi zira suikastçılar hem 
Hitler'e, h~m Alman milletine hem de 
hücum lutalaıının sadık milialerine iha
net etmi~ler<li. Hitler'e ihanet! eden 
herkes, bertaraf edilmelidir." 

Büyük bir yangın 
AVIL\, 'll.A.A.- 300 nüfusa aabip 

olan Ci•la kasabuında bir yangın çık
mıştır. Kasabanın temamile harap ol
ın1ıı n'ına11-ınrlan korkuluyor. 

Vapurların alacakları kö 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - Deniz yollan isletme id 

riç memleketlere inıuuı ve yük taşıyan milli vapu;ların ala 
mürlerin maden kömürü müı:ııseselerir.in hariç memleketle 
kömür ihrak liatı gibi nisbi reıme tabi tutulmaaı icra Ve 
tince kabul edilmiftir. 

M. Gücü bisikletçileri Arda 
ARDANUŞ, 21 ( A.A.) - Muhalızgücü bisikletçileri 11 

relik çetin bir yü·üyü,ten sonra Aıdanufa varmışlardır. 
Bisikletçilerimiz nahiye müdürü ve erkanı ile halk tar 

mimi surette karşılanmı~lardır. 

Makedongada askeri manev 
ATJNA, 21 (Milliyet) - Eylalıin ilk haltasınıda Mak 

neral Otonevtin nezareti altMda ikinci ordu kıt' alan taraf 
neıııolar yapılacaktır. Manevralara bu kıta/ardan maada 8 
lrtlar fırkası, telgrafçı alay ve 3 tayyare Filoları iftiııak ede 
manevralar 5000 asker ve zabita t•e 500 asker tarafından 

BulJ!ar komifacılarlarile müs 
ATINA, 21 (Milliyet) - Bulgariatandan gelen malüm 

a~ker ile komiteciler arasında kanlı bir müsademe olmuftur 
Can birçok yaralı vardır. 

ilk kuru .. .. 
uzum 

IZMIR, 21 (Milliyet) - Menemenden bugün ilk Çekini 
mahsulünden bir çuval Borsaya merasimle getirilmiftir. Yeti 
küfot verilecektir. 

Liselerde bu sene 12 sınıf us 
tatbik edilecektir 

'4NKARA, 21 (Tele/onla) - Bu r.eııe li.elerJe on iki 
tatbik edilecektô~. Li.e mülredtrl pror:ramlan tadil edilmede 
neye taksim olunacaktır. Ancak bu prc.;rnmlarda bazı esaslı 
pılmasına lüzum görüldüğünden l u hususta hazırlanacak pr 
timaa davet edilecek yüksek maarif ~uı·ası'tda tetkik eJilece 

Bu sene luelerin birinci sınıfa r:ircceklerle ikinci sınJta 
lar lisede Jört sene okuyacaklardtr. Üçüncü suıılta olanltll' 
! abil~ceklerdir. 

Umumi nuf üs tahriri için 
:4ıVKARA, 21 (Telelorıla) - CelecF.~ sene yapılacak u 

riri nü/usun muvaffakıyetle cere)a nı için tanınmı1 ecnebi m · 
/ar davet edilmesi mutasavverdir. 

Eytam ve Emlak banka
sının yeni oubesi 

ANKARA, 21 (T~efonla) - Em
lak ve eytımı bankası Buna da ıube aç· 
mağa karar veınnif!:ir. 

İzmir borsa heyeti 
ızw...:R, 21 (MiHiyet) - Nizami 

müddetini ikmal eden Bur-. heyeti in
tihabatma lıqlanmaık üzeredir. intihap 
heyeti teşekkül etmİflİr. 

Sudan hududu meselesi 
LONDRA, 21.A.A.- Bir taraftan ln

giltere ve 1 tal ya hükiunetleri, diğer ta
r.Utan M•sır ile tlalya hükumetleri ara-
11nda Libya-Sudan hududu hakkında 
bir itilaf basıl olmutl'ur. 

Maarif teşkil 
Ve sistemi 
Vekil B. 934 sen 

değişiklik 
olmıyacağını söy 

ANKARA, 21 (A.A.) 
vekili Zeynelabidin Bey, 
sına ıu beyanatta bw.-nuıl 

Abdü'hamidin yetiftirdiği istib
dat adamlarının memleket ve va -
tan hislerinden ne kadar mahrum 
olduklarını ve günden güne fela
kete doğru sürüklenen memleketi 
kurtarmak için çalıtmak fÖyle dur 
ıun, çalı~lann mesaisini bile na
aıl sekteye uğrattıklarını ...-ğıdaki 
vaka ispat etmektedir: Osmanlı 
Devletinin At:na Sefiri Rifat, Pi
redeki tebbendedaanemizde çalı • 
~ Sadrettin Beyler ve daha üçün 
cü bir zat Girit Hükiimetile birle
ferek ahrar tarafı.ndan yapılan net 
riyatın Ciride sokulmama11 için li
zımgelen tedbirlerin alınmasına 
karar vermitlerdir. Bu it için avuç 
dolusu altın almaktadırlar . ., 

(__;;;;;;E~C~N_E_B_l_M_A_T_B_U_A_T_l_N_D_A_O_K_U_D_U_K_L_A_R_l_M_I_z_) 

934 senei tedrioiyesi esnas 
rif vekaleti eoki kadroyu, te 
sİ•lemi muhafaza edecclmr. 
de görülen birçok ·tebeddUiit 
rmm tatbiki bu sene için me 
his değildir. 

H... üç dereceddri t.ahsd 
aönde yapılacak takviye, ıslah 
önümüzdeki sene zariında 
cek, po ogı Mil hUİne 

Demek ki Terakki ve ittihat Ce
miyeti iktidar mevkine geçtiği za
man Atinadaki Türk Sefiri Rifat 
Beyin kim olduğunu biliyordu. O
nun mefl'Utiyet idaresi zamanında 
Paris Sefiri, Hariciye Nazırı ve U
mumi harpte Berlin Sefiri olmuı
na niçin müsaade etmi .. i? ittihat 
ve Tterakki idaresinin zayıf nokta-

• !arından birisini tetkil eden bu &İ· 
bi vakaların emsali pek çoktur. 

Cirit'te olduğu gibi Türkiyeden 
ayrılmıt olan aair memleketlerde 
Y&'3-Yan Türkler dahi Ahdülhami
di takdis ve tel'in etmek hususun
da daima ikiye ayrılıyorlardı. Ab
•ulhamidin hal'ine kadar geçen O· 

tuz üç sene zarfında Zalim Padi
fihın, kendisini Allahın yeryü~~n
deki gölgesi olarak tanıtmak ıçın 
yaptığı propaganda o kadar derin 
k:>kler salmıtlı ki onun koca O. • 
manlı Devletini tam bir inkiraza 
sürüklediğini ıörmek ve anlamak 
inemiyenlerin adedi milyonlara 
baliğ oluyordu. Bu haleti ruhiyeyi 
ı.ek ıiael •.ahlil eden ve Kıbn'h., 

1 alyanın yeni gemileri 
ve Va11hington itilafı 

V Clfİnl'ton Star ııaz«eai, bahri me 
Nil için yadığı bir makalesinde Ji -
yor iri: 

Eier ltalya, 35 bin ton hacmintle 
iki harp ııern;.i infCUI halrlrındalri pro 
jea:ni mevkii icraya lıoyaraa, Franaa 
v a,inııton bahri itilafının melauhiye -
tini ilan etmek mecburiyetintle lrala
calıtır. Çünkü Fran•anın emniyeti, 
Almanya ue ltalyanın bahri lruuuetl• 
riızin mecnwuna mÜşavi bir bahri kuf.J 
vete ihti~ flÖdermelrtedir. Dunlrer
que tipindeki ıremiler, Almanların lrü 
çülr lrruua:ı:örferine tekabül edebilir. 
F alrat eier ltalya, V afİlo11ton bahri iti 
lafının kendisine bahteftiii ton hatl • 
dinin en nihayetine kadar yeni harp 
ııemileri infQ ederşe, Fraruanın da bu 
yolu takip etme\Ji lıi:ı:ım ııelir. Ve Fran 
sa ancak V (Jfington itilôlınm melsu
hiyetini ilıin etmekle bu yolu tutabi • 
lir. 

Filhakika ltalya bugün, üzerinde 
hakkı tamnan 70 bin tonilatoluk ge
miye mailk bulunmaktatlır. 

Fran-.ıda Dunkerque'leri için 52 
bin tonilcitoyu sarfetmiftir. Vakıa 

·Fran•a (France) lrruua:ı:örü saf hari 
cine çıJraralı kendi.ine verilen müsa .. 
atleyi 22 bin tonilato fa:&lalaffırabilir. 
Pakat buna rağmen Fransaya daha 30 
bin tı>nilato la;ıum ııelmektedir. 

fog;ltere bahriye nezareti, M. Mus 
sal;11ıyi bu projeaind.m va.z.geçirmeye 
uğrafmoktadır. Çünkü ltalyanın bu 
projeai ayni zamanda zırhlıların mün 
leriden tonilatolal"lnı 35 binden 25 
l>ine indirmek ıideyen /nıPitere pro -
jeııine de rnaltalil bulunmolrtatlır. Di
ier tara/tQll cuni....ıler, :yalnn4a top -
la- mellnu t.'r bahri lıonl--. 

düşünerek, M. Mu.ı:ıolininin bu koni•. 
ransta F ranaa ile seuiye birliii alabil
mek için blöl yapmakta ob/aiunu 
ue ltalyanın o -n yalnız lrtiğıt Ü
-rinde m"ucut olan bu •"milerin İn· 
fasından uazgeçmeyi ttuı.hhüt edec.,ii 
ni söylemelrt" "" ltalyanın bu ilıi ııe
miyİ infQ edebilmek için lcizun olan 
yetmİf milyon dolar ...,/edecek uazi. 
yefte bulunmadığını kaydetmelıf.,dir
ler. 

lstanbulun yen 
Üniversitesi 

latanbul'un yeni Oniueraitninin tari· 
hi, yiikaelı mektepler tarihinde dainıa 
baılıbaıına bir nümıme teılril edecek
tir. Menfei Kayser Theodo•ius zama
nına raci olan esiri lstanbul Darülfü -
nunu 31 t"mmuzda hülrumetin bir lra
rarname1oile ilga edilmif ue 1 aiuatoa 
ta yeni lstanbul Oniueraitesi açalmıf • 
tır. Yeni Oniuersite ile yeni Türkiye'• 
nin fikri kültür merkHi olarak milli 
aahada fikri bir Elite zümreai yetittir
melrle tavzif edilmiffir. Bu Elite züm
resi.ne Muatcıla Kemcıl'in ve meacıi ar
kad(Jflannın eaerini aiatematik bir tarz; 
da deuam ettirmek ue tam bir inlrifal 
deuresine götürmek vazilesi düfiiyor. 

Hükumetin milli kuru/uf programı
nın çerçeuesi içinde umumiyetle bek
lendiğinden daha geç olarak bu ısla
hata girİfİlrnif olmasındaki trahhür, 
bu ıslahatın heyeti umumiy,Jsile hep 
birden halledilme•i icap eden m"sele
ler heyeti mecmuaaına bağlı kalmıı 
bulunması ile i""h olunabilir. 
Kısmi bir ıalahat Türkiyeyi h"deli

n" ulGflıramazd<. Zira Türkiye mo -
dern yüksek tedris eaaalaruıdan mah
rumdu. Yani tedris ele,_.lan, enati • 
tüler, ten.raf, mesleki litaatiir 11e iboti 
-....Ja liaan elemanları yokta. Ba ıe-

rait altında Türk tale!Hlsi yükaelr in • 
lrif<l/lı dffAaii lrudntlcri "" çallflran
lıkları aayainde yine bir hayli mülrte
aebatı ilmiye eb/e etmekle beraber Da
rülfünun modem bir jimnaı:yomım N
viyesi leulrine çılıamıyonlu. 

Darü.llünun uaeu1 aeneler aüren meV• 
cudiyetinde yel'.ine mühim bir yaıi
lik 1903 te yeni Tıp Faltültesinin fena 
olmuıtur. Fakat bu ulahat ılahi tuir 
itibarile ııayrikôli oldu. Fakülte İle Jtt. 
liniklerin Marmara Denizinin Aaya aa
hilinde HaydarPQfa'ya nakeldilmesi 
yüzünden latanbul u" Beyoilu'nun fe
hir haataneleri ile rabıta ue münaaeba
tı muhala:&a edilemedi. 

Türk Hükumeti yükn"k tahsil ıala
hat: yapmak anının 11eldiğini 11örünce 
ahual ue ıeraiti mahallinde tetkik ed" 
relr bir ıslahat projui yapmalı üzere 
bir müteh<Uaıa tau•iye etmeaini lauiçre 
ittihat hükumetinden rica etti. Bern 
hükumetinin tavsiyesi ile methur peda 
goji mütehaum ue Ceneure Oniuersi
t"si sabık rektörü Prl. Alert Malche 
birinci defa olarak lstanbura davet e
dildi. Mumaileyhin hülrümete uerdiii 
rapor, h"yeti umumiyqilc kabul ue 
prolesör billiil ulahatın tatbilrına m"
mur edildi. Yeni Oniuersitenin açılıt 
zamanı Alman yüksek mekteplerin -
den yükaek liyakat aahibi ue ınealelr 
erbabının, ba:ı:ılannın uı:aklathnlma
• zcımanrna teaadül ettiii için bunlar 
arasından zengin bir intihap yapılma
" mümkün oldu. Yalnız Zürihtelri 'Al
man il.'m erbabına yardım birliii,, llG· 

aıtasi/., 35 profuör alındı. 

İlmi
0 

li~ın. ter;,,;,.oloırie'sinin dalıa 
büyük bir lrı\.mı yaratılmak ltiııımgel
diğindcn Üniversiteler dalıi lüan ula
hatı faaliyetine lroyulnwffur. LUan ,. 
laltcrtı metodik "" ilerliyen bir ltükiil" 
,..,..,,_,; olup Gui'ıoin - nMiltİln te ·, 

fflbbüslerind"n biridir. 
Oni11ersite'nin iJareai altcnda ve 

Prol. Malche:ın tefebbüsü ile bir t"r -
etime heyeti or,.anize edilmiıtir ki, h.,. 
t.ir ilim ue ihtuaa fUbesiıulen liaan bi
len Türk müte,,_•lannı burada to,,.. 
lenak ,auretile en iyi ve modem ecne
bi standarıl eurler türkçeye nakil ve 
tercüme edilecektir. 

Tedris heyetinde ve ilmi ldaıı ue e
debiyat aah-ndaki ulalıat ile mülNUİ 
olarak yeni Oniuersitenin t"lrnilı teçhi
zatı da ikmal edilmek lıi:&ımdı. Bunun 
için eu.,.,lemirde mevcut enatitülcr bir 
merkezde toplandı. Ve h"psi modem 
tesiaat il" teçhiz olundu. Şimdiye ka • 
dar isti•mor edilmemİf olan Boğaziçi 
hayuanat alemini tetkik etmek ue kıy 
metlendirmelr için BoğaziçinJe Biolo· 
ııie E~titüaü kuruldu. 

Ziraat E"'titüaünün tabii ilimler lıi
boratuuan ikmal edilm;f, Kimya Ens
titüsündeki iıler memleket aanayii ııe 
bilhaaaa menauc:at, ıelr"r "" tütün aa
nayii nazan itibara alınarak tanzim 
olunmuftur. 

Tıbbi enatitülerin ue lrlinikl.,rin tef
kilıit ue tekemmülah nhhati umumiye 
için büyük Faydalar temin etmektedir. 
Yeni Oniueraite latanbul'a fazla mik
tarda talebe çekmiıtir. Şimdi dört bini 
mütecaui:& yerli talebe ile yükulr liya
katlerin cezbettiii bir çok <!C11ebi ta
lebeler Üniucraiteye mukayyettir. 

GAZI: 'Biır. daha çok çallf'Jl'lia ,,. 
100 aenelilt ihmall"ri telıili etmece 
m~buruz,, Jcmiftir. . 

Yeni Türlriye'nin n-l durbınane"" 
muayyen hedefl.,ri ,.öı:öniinde tutarak 
n-l locri bir t•mpo ile çalıtrnak iste -
dili halrkınıla yeni lstanbul Oniuersi
teai kültür aahaaına ait güzel bir miaal 
.... itil dmelıteılir. 

(Peater Lloyd) 

bu ıın>V4111111 gelecelı: 
bilöne eeçilecektir. 

Vistül nehri t 
, 

13.000 kişi 
Açıkta kaldı 
VARŞOVA, 21.A.A. -

feyezan bili tehdit edici mahi 
bafaza etmektedir. Bununla 
bilbaasa Çekoılavakya budndU 
da ve Terre Neuve, Krakoft. 
ve Y eflOv bavalisinde hafif bir 
seri görülmektedir, 

Viıtül nehri bugün her 
fazla 16 kadem bir tereffü ııöst 
13 mil genitliğindeki bir mubi 
yeline lüzum görülmü9tür. Bin 
lometre murabbalık bir saha s 
ela kalmqtır. 13.000 kiti açıkt 
lefat pek fazladır. Henüz reımi 
l.lebliğ edilmemi9tir. 

Almanyanın harici si 
BERLIN, 21-.\.A. - Hariciy 

Von Ncurath, Marqal Hind 
Almanyan<n harici siyaseti 
'"pot' takdim etıni,tir. Harici 
Marienburg'a kadar tayare ile ... 
Marqal'ın ik,.metgihına kadar 
mobille scyyabat etmİftİr. 

Siyasi mah~ril, çok yakında, 
bu pazar günii M. V on Nelll?.th' 
)'O ile ne~reclilmek üzre tr;.rici 
vuiyeti bakında bir nutuk irat 
sini beklemektedir. Bu nutukta, 
sefiri tarafınd:ın teklif eclilmit 
saklar ıneoel~inde Almany&lllD 
naurmı izah eyliyec:elıtir. 
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• LI: ~ 
lıh amı nered~n alırız? EH 1 R Komisyonlar! 

in l - 1'alovadan _ 
san arın re•t • dır. Ba kal ~ ' 1 çefıt merakı var 

• arının ııa I th' •• nerede~ l . • . . r e gı paranın 
reyi kaçag:ı~ı!ını, sırtındaki elbi
nın ara[ ndıgını, lalan karı koca-
dihlerin ~rı da kavga edip etme • 

. ,eı iater Bı ve aha neleri öğrenmek 
. .ıl • unun 'b · b . r·, giin yaz gı ı enım de her 
rİfl' ğı:nı ,

0
: ;evzuunu nereden aldı-

- merak/ lan ar vardır. Arıuua bu 
ti ı ara ceva . • 

e ,;- nun olaunlar di P v~rırım, mem
,.. nıın ol ı ye. Bılmem mem • 
ı3f ıır ar mı ? 

_,ı ı,ıe size b · .. b 
gır miş manasız ubşun kana gönderil • 

h ır me tupt 1 • anı aldığımı .. an nası u-
laraınız. Be, goatereceC;m. Hatır-
. · on '" ımzaaız b' • d' gun evvel aldığım 
tunlarda cır ı:_ ıv~ teklifine bJl sü-

evurp verrn. h' 
zat verdig"inı b ıf m. Ayni gibj eeva a _ umJ • 
b. . - memnun olm u~m 
. ır ımzasız mektu ~ış . . l kinci 
ımzaaız mektub P gonderıyor. Bu 
runı E • • u aynen ko . mınım ki. bir yuyo • a caksınız. Çü kü' 4ey anlamıya. 
bunu derced~ • "'b?nasız. Ancak 

' jt 

t b ısını ır man 
u un bir m~ha . b asız nıek-• rrıre 
}'azı vesılesi IJerd'.. • azan nasıl 
tir. işte nıekt . ıgını gösterrnek

"T k up. 
~'e kür edecek . . 

cek bır feY d •. 1 I ve •ınırlene-
Yo ile kendin~:! :1• &terseniz! Rad
•unıa gittiği k dı ı an .. e~enize, ho-
olun d·· a ar guldıim E • • unya altü · mın 
fendi kirn· 1 ıt olur. Felek E 
Yeyirn ki. ~İd a~k diye. Size söyli~ 
ce ' ıgınız h k Yap vernı k er nıe tuba 
lurunaynıız. e rnaııasızlığında bu-

G ·· .. " ortıyorcunuz ı l 
Yan bir mektu Ya • . pi sapı olnıı-
mektubun 80 ~· k Şımdi önce bu 
teceğim. Son~ 1 rasına cevap ve
~ıran rtıhi hale~a. bu mektubu yaz-
gını. •zaha çallfaca • 

Ôted enberi .. l 
temas İ$i ... •oy erim: Halk ·1 
f''-' l , nı uafiin l ı e 
ı,...r erile kendi e .~ ~n ve halkın 

llndakj biri dufUnceleri ara • 
tı esmen k ı ran ben g'b' o ta arını araş-
Yuculardan 

1 
•
1
muharirler için oku-

ıız h ge en- al - er mekt • man ı mana • 
gu/ olmak zaru '!P•a az çok nıes • 
rın her zaman [,'dir. Bu mektupla
ve onların h .ana zevk verdiğini 
hal> Verdiği,:~dd~ ayni zevkle ce-
aı bir pr . ıa edemem. Fa-

vapları veenr· ~P takC ibi için bu ce-
- ırını. ev I ._ . '"an tatlı kı . ap ar ner za-
olmoz ' Ymetlı ve in---' ama 1um· k' 1 ....... ıncı 
racaat ' ı ıt esine he ·· . e cevap ercJ"·· • r mu-
•ı YÜ::iinden b v • ıgımi gösterme· 
min eder. 1 le ~ıım maksadımı te
All;rnfn "lıe~ "?Za_sız mektup sa
mek manaaıu'"~lltım_a cevap uer • 
hareketi b ıg'.,, dıye vaafettiği 
böyle im::e e~ı budur .. Şimdi de 
nıanın ruh~ızebızdiuaç mektubu yaz 
Ceiim: 

1 1 eplerini tahlil ede-

Evvcla d 
ZQaız mektu erhaJh .. ~öyliyeyim ki • İm 
adanı . . P uvıyeta · kal' gıbıdir. y • ız ve asız 
knun hüviyetin· egane kıymeti bizi 

etmeaindedir ı Q'TQffırmıya sev • 
Bilnıiyo • 

'd' V ilim ka ı ı. ç m .. d~ ç •ene evvelleri 
d d u, ort nı .. ? l '! eğil. a· u. yi hatırım-
hırd b-" " aralık p · . . i e ""-ıten gar· .arı• polııı şe-
n Y<ıni kiri' '~ bu nevi ( vice) ""-b 1 Zevki ... i"'";'" Utİyefirıde n onıinü almak 
/•: Gece birtakıkal.dı. Bu zevk şu 
,amobillerle p .~ karı kocalar o
~nYa ormanın~" Yanındaki Bu

r-tne gidiyorlar Ven karanlık yerle
llelnıiş diğe • e ayni maksatla 
Yorıı:n;. Bir ha otomo.billere Yanası
mobilerden b'ç· 8?"'Ye •onra ot~ • 
he . ı rının ka H men dığerinink' d pısı açılıyor, 
dee~. b~r!ndeki erk~kİer aralanıyor. 
k 

ll•ftırıyorlar ve k l arabalarını 
aJ>anı B. apı ar t k k Yor. ır müdd e rar 

d~a gene kendi bet •onra her. 
bıyo, ve evlerin:'; .. a~.'na avdet e-

u sade ifQ'cle ·ı onuyor. Bilmem 
nevra,,. ı e arada g 
b" .,. anlcıtQ'bild' eçen ma-
(~tQ'kım karı ko ~m mi?. Açıkçası 
h

• e1naoıion fort c) ard #renklerin 
1• er e ed'kl • B 1 aran.ak · • ı erı şedit 

• u onyQ' ornıa ıçın ayni mak.atla 
ger karı koca nına gelrrıia olan d. 
g~rünen bir ertatut o' seki!d:· 
bır müddet İçin ka alluıJ.ı,; çiftile 
rrlar ve sonra evi~ .Ye deği,tiri
~· Böylece erkek v:•ne döniiy01• 

b_ırlerine mütekabil • kaıdı'! biri • 
~kle_rini bildikleri lta[ja~aızlik et. 
atsız/iği kimi l e u •adQ'. 

miyorlard B efr ehyaptıklarını bil. 
·-• 1• uuusb"d gı..,j ya"ı'ı ke , ı ayette pek 

r n sonra/ · · • Şantaicı~.ır girdiler arı ış n ıçine 
0 1du ve pol" ' Kepazelikler 
menetti T ıs aıkı tedbirler alarak 
Zannet:.ıe.::m~en .~aldırdı mı? 
( vice) b h • Çunku her ba,lamıs 
seye ve h enıeha.l devam eder. H~r 
olm er tehdı~e rağmen. Bö le 

1 
Q'zsa zaten ( vıce) olmQ'z Y 

EKONOMi 

Türk afyonu 
iki mütehassıs tetkikat ile 

meşguldürler 
Uyuşturucu maddeler inhisarı

nın iki mütehassısı bir müddet
tı:nberi afyon mıntakalarında tet· 
kikat yapmakta<lırlar. 

. Bu mütehassıslar yakında tet
ikıklerini ikmal ederek raporla
nnı vereceklerdir. Mütehassısla • 
rımızdan birisi saft afyon mınta
kalarında diğeri dragist afyon mm 
takalarında tetkikat yapmaktadır
lar. 

Bir taraftan umumi tetkikler 
yapan mütehassıslar diğer taraf
tan da zirai vaziyeti tetkik etmek
te, ıslah İstasyonlarına gönderil
mek üzere gom seçmekte ve köy
lünün ihtiyaçlarını tesbit etmekte
dirler. 

Bu mütehassıslar verecekleri 
rapor afyon istihsal sistemimizin 
tesbitinde esas olacaktır. 

Afyon istihsilAtı 
Uyuşturucu maddeler inhisar 

idaresine gelen ma!Umata. göre 
bu seneki afyon istihsalatı normal 
senelerinkinin üçte biri nisbetinde 
olacaktır. 

Alınan malümat Avrupa.la stok-
lann çok zayıflamış olduğunu 
göstermektedir. Bu itibarla bugün
lerde mühim talepler beklenmek
tedir. 

Çekoslovak rejisinin alacağı 
tütünler 

Çekoolovak rejisinin memleke
timiz tütünlerinden yapacağı mü
bayaa için yapılacak t~lifler ve 
nümune gönderme müddetinin 29 
eylüle kadar temdit edildiği dün 
inhisarlar i.!aresin.!en alakadarla
ra bildirilmiştir. 

La.stik - deri 
Lastik ayakkabı • deri ayakka

bı meselesini tetkik eden Ticaret 
odaaı komisyonu bugün de son 
defa Yedikule fabrikalarına gide
cek ve tetkikatını ikmal edecektir. 

Komisyon bundan sonra edin
diği kanaate göre raporunu oda
ya verecektir. 

Krom madenleri için bir kesif 
Şimdiye kadar f;lcir krom c:v. j 

herlerini zenginleştirmek için iki 
usul tat.bik edilmekte idi. Biri el i
le, diğeri yıkayarak temizlenmekte 
idi. 

Son senede Flotasyon {kim
yevi} tekilde de cevherlerin tathi
rine batlanmıştır. 

Bu usul için yapılan tesisat yı
kamahane inşası için lazım olan 
sermayeye nisbeten çok azdır. 

Türk kromcıları bu yeni ke
şifle ala~adac olarak tetkikatta bu-
lunftıaktadırlar. ' 

Tetkikat neticesi muvafık gö
rülürse krom cevherlerimizi zen
ginlettirmek için bu usul memle
ketimizde de tatbiika başlanacak
tır. Bu suretle umumiyetle zen
gin olan '.kromlarımızın fakir 'kısmı 
nın da derecesi yükseltilerek dün
ya sanayi piyasasına arzedilecek
tir. 

Elektrik fiatları 
Elektrik fiatlanm tesbit eden 

komisyon geçenlerde toplanarak 
kilovat ücretini 15,5 kuruş olarak 
tayin etmi9ti • 

Elektrik şirketi bu yeni fiata 
itiraz etmiştir. Ücret komisyonu 
çar9amba günü toplanarak yeniden 
tetkikat yapacaktır. 

--<>--· 

Yunan tayyarecileri bu 
sabah geliyorlar 

Şehrimizi ziyaret edecek olan 
Yunan tayyareleri bu aa.bab saat 
6,30 da Selanikten hareket ede
ce!der ve 9 da Y eşilköye varacak
lardır. 

Misafirler Yeşilköyde kolordu 
ve tayyare cemiyeti erkanı tara· 
fından karşılanacaklardır. 

lııb~lc -~ana İmzasız izdivaç ·mek
dcrf,· go!"'derenin de tahteşşuurun. 
lıul i, ~l k bıı ~a~il b!r. histir. Meç-

s f 
a arak hıaaı tahrıkat yapmak 

· u ark/ k' b · b · . . a t: urada tarafeynin 
ırıg, maltimdur. O da ben Y Q'/o 

rur. Mis Y afovanın da hüviyeti 
hemn hemen meçhuldür. Bu imza. 
sız mektup sahibi gibi. Prens dö 
Gal de şüphesiz bu kadının kendi 
hakkındaki hislerinden haberdar 
de~ildir ve olamıyacakhr. Buna 
ragmen Öteki bu vaziyetten mem • 
nundur. Belki şu İmzasız mektubun 
sah bi de Mis Yalova kadar mem
nundur. Bununla müteselli olalım. 

V<ıdcı b" M' y J • • k ır I< a OVQ' vardır. Bir 
d~e c!cfa bohsctmi<tim. O da Prens 

0 Gal İ/P et•leneceijini •Öylcr du- FELEK 

~ J , • .,.c ..... 

MAHKEMELERDE 

Fedai Ef. nin 
idamı istendi 

Dünyada bir işin çok esaslı çok 
derin bir sekilde tetkik edilmesini 
istiyorııan;z o isi hemen bir komis
yona havale ecİin. 

Size meselenin anhasını minha 
• • J 

sını, enını, sonunu, lelıeleaini, ta-

Ancak cinayette hafifletici 
sebepler var 

rihini, hikayesini, o ifle alakadar 
olan zevatın ifadelerini, zabıtları
nı, mühürlü kiiğıtlarır• .. -~ihala • 
rını hepsini hepsini •rlar •• 
Raporlarını yaparlar, .,ıorla ı 
ait olduğu makama gönderirler. 
Ai: olduğu makam lehte veya a -
leyhte bir mütalea dermeyan eder. 
Yeniden tetkikat başlar. Yeniden 
:zabıtlar tutulur; kağıtlar defterle
ri, defte·ler dosyalan, dosyalar 
ciltleri, ciltler kütüphaneleri dol • 
durur .•• 

Oloraglar çalışmaya başlıyor 
Devlet Demiryolları (Kayseri • Sıvas), (Kayseri • Ulukışla}, 

(Ankara • Çankın) arasında işlet-mek üzere altı tane otoray getirt
mişti. Bunların nalkl.ine başlanmıştır. 

. S~r'atleri 60 kil.ometredir. 32 kişilik 3 üncü, 4 kişilik 2 inci mev
k! yerı vardır. Benzınle tahrik edilmektedir. Resmimiz otorayin iç.eri
sıni göstermektedir. 

Senede 40 bin 
Lira mı? 
Kadıköy su firketi hak
kında tahkikat yapılıyor 

Kadıköy su şirketi hakkında 
bir ihbar vaki olmuş, nafia komi
seri Civan,ir Bey tetkikata baş
lamııtır. 

Şirket abonelerine suyun met
re mikabmı 16.30 kuruşa ver
mekte, ayrıca senede beş lira da 
tesisat bedeli al.maktadır. 

Şit'ketin sekiz bin abonesi oldu
ğuna göre, şirket senede 40 bin 
lira tesisat bedeli namı altında hiç 
bir fey mukabili olmıyan bir para 
almaktadır. 

-<>--

Şehir meclisi 
intihabatı 

Şehir meclisi azalan intihabatı 
hazırlıkları devam etmektedir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası yok
lama talimatnamesi mücibince 
namzetler fırka vilayet idare he
yeti tarafından seçilecektir. 

Seçilme işi ey!Ül on beşten son
ra yapılacaktır. İntihabat 20 teş
rinievvelde bitmiş olacaktır. 

Cemal B. fırka vilayet 
teıkilatını gezecek 

Cumhuriyet Halk Fırkası vi
layet iıdare heyeti dün öğleden 
sonra reis doktor Cemal Beyin ri
yaseti altında toplanmıştır. 

Dünkü toplantıda fırka teşki
latına ait hasbihaller yapılmıştır, 

ilk tedrisatta 
Tekamül 

Yeni bir çok tedbirler 
alındı 

Fransa talebe müfetti~liğine 
tayin edilen Hk tedrisat umumi 
mü.!ürü Reşat Şemsettin Bey bu 
ay sonunda Parise hareket ede
cektir. 

llk tedrisat umumi müdürlü
ğüne ~min tayin edileceği henüz 
belli değildir. tık tedrisat vaziye
tini tetkik eden fırkada müte~k
kil komisyon, ilk mektep mual
limlerinin birikmiş aylıklarının 
hepsinin verilmesi için bazı tedbir
ler almış, bazı vilayetlerimizde 
muallimler üç, dört ay4ık birden 
maaşlarını almışlardır. Muallim • 
!er bundan sonra da her ay mun
tazaman aylıklarını alacaklardır. 

tik tedrisat tekamülü için bir 
progrnm da vücuda getirilmiştir. 
Köy mekteplerinin adedinin arttı
rılması taltarrür etmiştir. Şehirler
deki ilk ıneldeplerde muallim ta· 
sarruflarl yapılmıştır. Bu muallim
ler köylere gönderilecektir. 

Başmııa!İimlere ilaveten sınıf 
muallimliği verilecektir. İlave mu
allimlikler kaldırılmıştır. 

.l.Ik mektep muallimlerinin oto
matik olan kıdem zamlarının kal
dmlması hakkındaki şayialar ka
tiyen doğru değildir. Muallimler 
üç aenede bir sicillerine göre kı: 
dem zammı göreceklerdir. 

Yeni n;i~ Cemal Bey , yakın.da, 
fırka vilayet teşkilatını gezecek. 
mahalli tetkikatta bulunacaktır. 

Yerli mallar sergisi dünde 
dolup boşaldı 

Yangın ihtimaline karşı ihtiyati tedbir
ler alındı, sigorta yaptırıldı 

Altıncı yerli mallar sergisi dün 
gene arkası bitip tükenmek bil
miyen ziyaretçiler tarafından do
lup, dolup boşalmıştır. 

Sabahın en erken saatlerinde 
açılan sergide gece saat 23 te zil
ler çaldığı halde gece yarısından 
sonraya kadar sergiyi boşaltmak 
kabil olamamaktadır. Dün akşa
ma kadar sergiyi ziyaret edenlerin 
yekünu 97 bini geçmiştir. . 

. Galata~aray sergisinin bu sene 
brlhassa son adliye yangınından 
sonra heı· türlü yangın ihtimali
ne karşı her türlü inzibati tedbir· 

!er alınmıştır. 
Sergi komiserliği sergiyi 200 

bin liraya sigorta ettirmiş ve poli
çeyi Galatasaray lisesi müdürlü
ğüne tevdi etmiş tir. 

Sergide birçok kimselerin bü
tün dikkat ve itinaya rağmen si
gara içtikleri görüldüğünden ser
gi radyosile her beş dakikada bir 
sigara içilmemesinin halka ihtar 
edilmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca Beyoğlu kaymakamlığı 
sergi itfaiye zümresinden daima 
sergi dahilinde d~vriye gezdiril
mesi için emir vermiştir. 

Köprü Üzerinde Anadolu Ajansı 
memurlarından Matmazel Süzanı öl • 
diinnekten suçlu bulunan Ali F edaı 
Efendinin muhakemesine dün aabah 
ağır ceza mahkemes'nde devam edıl 
mittir. Dün celsede müddeöumumı Ka 
tif Bey iddiasını serdetıniı, davayı teı 
rih ederek cürümde tamıim ve tasav
vur bulunduğuna İ§aret Ali Fedai Ef. 
nin ceza kanununun 450 inci madde 
&inin dördüncü fıkrıuına göre tecziye 
edilmesini istemiıtir. Bu madde, idam 
cezasını müstelzimdir, Ancak, K:.,·f 
Bey, maktulün ıuçludan para isteme· 
si ve sair bazı hafifletici eabap dola· 
yıaile bu cezanın indirilmesi mütalea• 
aını il&ve etmil§İr. Duruıma müdafaa 
için temmuzun 25 ine kalmı§lıt. 

Yaz tatili baş'adı 
Mahkemelerde dünden itibaren yaz 

tatili ha,Iamııtır. Yalnız ağır ceza, as 
]İye üçüncü cezası Sultanahmet ikin ... 
c~ sulh cezah, dördüncü hukuk, birinci 
tıc.aret ma kemelerinde müstacel ve 
mekuflu dava'lara bakılmaktadır. 

lhtilAs görlllmedi 
Tahı.ilAt yapmasına rağmen mu • 

kabilinde makbuz vermemek auretilo 
48 lirayı ihtilas etmekten suçlu bulu
!'an aabık belediye tahsildan Celal B. 
ın muhakemesi dün ağır ceza mahke
mesinde neticelenmiıtir. Mahkeme 
cürmü sabit görmem.İf> paralann mak 
buzsuz verildiği ididaama nazaran 
h.azineye mal olmayan bir para üze-
rınden ihtilas ve zimmet gibi auçlarm 
tetkili mevzuu ha.his soalmıyıı.cağı 
noktasından Celil Beyin beraetine ka 
rar vermi§tir. 

Kutu barı cinayeti 
Kutu barında çalgıcı Sami Efen • 

diyi öldürmekten maznun Adilin mu· 
hakemesine dün ağır cezada devam 
ed:Jıniş, bazı husuaatm Tıbbıadliden 
yeniden aorulmaaı için duru§ma talik 
edilmiştir. 

Kitap hırsızlığı davası 
Üçüncü ceza mahkemesinde, kitap 

çı Semih LUtfi Beye ait kitaplann ça· 
lınmasından doğan davaya devam e• 
dilm~tir. Bu celsede komiser Cemil 
Bey ıahit aıfatile dinlenilmittir. Ce • 
mil Bey, ıuçlulardan Niyazi Efendi • 
nin mevzuu bahis kitapların Kumka
pıda bulunduğunu söyledığini ve ya• 
pılan aram.ada bir kısmının oradan çı 
kaı-1İtİ1ğmı aniainıqiır. 

Cemal Beyden sonra ondan fazla 
hukuku umumiye §Bhidi dinlenmittir, 
Muhakeme diğer şahitlerin ça.ğınlma 
lan için bafka güne talik edibniştir. 

Çolak Hayri mahkOm oldu 
Manıf kaçakçılardan Çolak Hay

ri eroin kaçırırken yakalandığından 
iht' sa• mahkemesi tarafından bir sene 
iki ay hapse ve 200 lira parpa ceza• 
aına mahk\im edilm:§tir. 

Hala eski ölçüler 
Bazı resmi daireler eski 

ölçülerin kaldırıldığını 
hala bilmiyorlar mı? 
Dün başvekaletten yeni ölçü

lerin tatbiki hakkında bütün ga
zetelere bir taminı gönderilmit • 
tir. 

Yeni ölçüler kanununun tat-
bikatına. başlanan 1 kanunusani 
934 tarihinden itibaren her yerde 
yeni ölçü~rin kullanılması lazım 
geldiği gibi gazetelere ' verilecek 
ilanların da yeni ölçülerin icap et· 
tirdiği şartlara uygun olması la
zımdır. 

Halbuki son zamanlarda bir
çok resmi dairelerin, evkafın, icra 
dait-elerinin satışa çıkardıkları em
lak , arsalar ve tarlalar için gaze
telere verdikleri ilanlarda bala 
eski ölçüleri kullandıklan nazarı 
dikkati celbetmiştir. 

Başvekaletin yaptığı tam.imde 
bu nokta göz önüne konularak bu 
yolda hareket şiddetle menolun· 
maktadır. 

Üç Aylıklar 
Eytam, erami.l ve ~ü~eka~dinin 

ylül teşrinievvel, teşrınıaanı 934 
~ ç a;lıklarının verilmesine eylülde başla.naca'.ktır. ikinci yoklama 
da teşrinisani iptidalannda yapıla
caktır. 

Şişli gençler birliğinde 
Cumhuriyet Halk Fırkası hi

mayesinde müteşekkil Şişli genç
ler birliğinden: 

23 temmuz 1934 tarihine mü
sadif pazartesi günü akşamı saat 
yirmi birde milli bayramımızı 
tes'iden Şi~li fırka binasında caz
bandımızın iştirakile bir toplantı 
yapacağız. Arkadaşlarımızın bu sa
tırları davetiye olarak kabullerini 
dileriz. 

Velhasıl iş esaslı bir surette tet
kik edilir. 

FQ'kat netice? Onu hiç sorma· 
yın! 

Siz de teslim edersiniz ki bu ka 
dar Jerin tetkikattan ciddi bir ne· 
tice çıkması ihtimal JahilinJe Je
ğildir. Daha doğnuu hem lehte, 
hem aleyhte netice çıkabilir. V el • 
haaıl bu neticesiz bir neticedir. 

Onun için: 
Dünyada bu işin sürüncemeJe 

kalmasını, bir türlü bir gayeye C• 

rişmemesini isterseniz o işi hemen 
komisyona havale edin. 

Buna rağmen komisyonun bir 
çok laiJeleri de vardır. 

Bir defa en mühimmi efkarı u
mumiyeyi oyalar. Herkes bundan 
bir şey çıkacağım zanneJer. Me: 
rak ve alaka ile komisyonun faalı· 
yetini takip eyler; gazetelerde sÜ• 
tun sütun yazı çıkar, onlar mükem 
melen okunur; etrafında mütalea• 
lar fikirle/\ dermeyan edilir. 

Diğer taraftan, ifi komisyona 
havale edilen zat ve eğer mesele 
aleyhine ise, bundan son derece 
memnun olur •• 

Hele komisyon azalannın hak
kı huzuru da varsaa o zaman değ
me keyfine! 

Fransadaki malüm hadiseyi bi
liyorsunuz, 6 ~bat vakayii için 
bir kamisyon daha yaptılar. Bu ko 
misyonlar derhal faaliyete geçti • 
ler. O gün bugündür çalıpyorlar 
fakat bir türlü bir ipucu yakala • 
yıp iki ipin ucunu bir araya getir
mediler. 

Daha kimbilir ne zamana ka
dar uzayıp pgidecek; ,imdi de ye
ni bir hadise daha çıktı: M. Tar· 
dieu, Staviııki komisyonunda ihı- · 
de verirken sabık başvekil, M. 
Chautemps'i ittiham etti. Güya 
Chautempıı, Staviski ile eskiden· 
beri çok ahbapmı,. Onun hem aİ· 
le hem iş dostu imiş! Peki amma, 
M. Tardieu bunu söylemek için 
neden bu zamana kadar bekledi? 

Evet, çünkü komisyon ancak 
kendisini simdi dinlemeğe imkan 
bulabilmiŞti. 

Kimbilir daha altı ay sonra bıı 
mesele hakkında kim ne gibi bir 
ifade daha verecek ve kimler da· 
ha zan altına «lınacak? .. 

Onun için, bir çetrefil İf mi var? 
Hemen komisyona havale .•• 

ı,te mesela, ihtikarla mücadele 
komisyonu ... Daha başkasını say • 
mak liizım mı? .. 

Şimdiye kadar bu kadar tetki -
kat yapıldı, ancak ve ancak pera· 
kende fiatlerle toptan fiatler ara· 
aında fark olduğu keşfeclilebildi .... 
Bu da mühim bir terakkidir. Ba ~ 
kalım altı ay sonra komisyonun toıt 
kikatı gayeye varmak için hangi ' 
yola sapacak? 

Aman bu komisyonlar.... Ah 
ba komisyonlar! 

Fakat korkuyoruz. Komisyon • 
lardan şikayet ediyoıru; diye bu 
komi~on işi de bir komısyona ha
vale edilmesin! 
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Osmanlı imperatoru Kanuni 

Süleyman ile Fransa Krah Birinci 
F ı'rulçois arasında ittifak yapıldı· 
ğından beri dört yüz sene geç~ .. 
Fransızlar sözlerinin arasında: 
"Türkiye ile Fransa arasında aur 
lardıpıberi devam edegelen dost • 
luktan."., "Atalardan kalma Türk 
ve Fransız dostluğundan .. ,, pek 
çok bahsederler, biz de bu sözleri 
dinley>e dinleye, F;1an•ada metlıur 
olan bu ittifakı dört yüz seneden 
daha eski bir zamanda yapılmıt 
sanıyorduk. 

T emps gazetesi geçen gün yaz. 
dığı uzunca bir makalede bu dört 
yüzüncü yıldönümünü batırlatı • 
yor .. Bizim tarih kitaplarının bi -
rinde okuduğumuzdan hatınmız • 
da kaldığına göre, Kanuni Süley
man devrinden sonra, bir Osmanlı 
Sadrazamı bir gün bir Frtı.nsız 1e

firine: 
- Canım efendim, demi,, siz 

bize her vakit asırlardanberi ara
mızda devam eden dosduktan bah 
sedersiniz; fakat ne vakit bir mu· 
harebe olsa sizi daima dü~a • 
rımızın arasında görürüz! 

T emps gazetesinin makalesi 
Sadrazamın bu sözünü hatırlatıru· 
yor.sa da ittifakın Fransada niçın 
yüreklerde yer tutamadığı maka • 
leden pek güzel aııl~ılıyor. 

Osm1inlı imperatoru ile Fransa 
kralı arasındaki dostluğun naııl 
meydana çıktığını elbette bilini· 
nız. 

Fransa Kralı Pavie muharebe -
sinde kaybederek an.-i: "Cehen 
nemden bile imdat aramağa,, ka
rar vellir. Onun için, Sultan Süley· 
mana - adı belli olmayan • bir elçi 
ile birlikte on iki ki,i ve bir kıy • 
mdli yakut yüzük gönıdeııir. Fa • 
kat bu elçi heyeti Bosnada bir yer 
de Almanların ellerine dü,er ve 
hepsi birden öldürülür. 

Bu sefer gürültüsüzce ve tek ~ı· 
na biıı elçi daha yollar. Bu ikinci 
elçinin adı Frangepanidir. Bu isim 
bizim tarih kitaplarında, Sultan 
Selim Han oğlu Sultan Süleyman 
Han tarafından Françe vilayetinin 
Kralı Fra.nçesko'ya, yani birinci 
François'ya yazılan mektupta, 
F rankapon diye göaterilmiştir. Ye 
ni harflerle frenk isimlerini uh · 
nı yazmağa alı,tığımız için, ister
seniz, bu münasebetle Fnuı.sız el
çisinin asıl adım tarih kitabınıza 
işaret edebilirsiniz. Birinci el· 
çinin ~~ gelen .feW<etten do
layı bu ikinci elçi, Sultan Süleyma 
na Kralın annesi tarafından yazı. 
lan mektubu • timdiki kokain ka. 
çakçıları gibi • papucunun ökçesi
nin içine saklamıştı. Bu hürmetsiz
liğe rağmen mektup Sultan Süley
manın merhametine dokunur. Pa
ditah Fransa kralının intikamını, 
'.Almanya imperatorunun tebaası 
olan zavallı Macarlardan alır ve 
Viyanaya kadar gider. 

Fakat intikamın şiddeti Fransa 
Kralının kendisini de koıkutur. 
Bütün Avrupa hükümdarları kra
lı "bir kafir,. ile u~ğundan do 
layı ayıplamağa batlarlar. Buse• 
fer Sultan Süleymanı durdurmak 
için ikinci bir elçi yollar. Bu elçi· 
yi bizim "Haberi Sahih,. tarih ki
tabı Polen diye göstermi,tir. Hal
buki gazetenin makalesinde elçi -
nin adı Antonio Rincon'dur. Sü • 
leyman bu elçinin ricası üzerine 
muharebeden geri durmazsa da e
hemmiyetsiz bir kale almakla ik
tifa eder. Zaten Fransa Kralı bir 
taraftan da Venediklileri, Türkler 

le ittifak etmemek için kandırır. 
Bi7ı1m tarihlerimize görıe Venedik 
tiler iki büyük devlet arasma ka.
rıı~mamak için, hakikatte Fransa 
Kralının kandırması üzerine itizar 
ederler. Onun için Fransız elçi ile 
birlikte giden tercüman Y unüs B. 
Venedikten Istanbula dönerler ve 
bu suretle Fııaıua Kralı da Türk 
tercümanının, bütün hıristiyan hü 
kümdarlanna rağmen, Fransaya 
11ıtmesinden kurtulmuş olur. 

Bununla beraber, Fransa Kra -
lı en sonunda "kafirlerle., açıkça 
ittifak yapmağa mecbur olur. Bar
bar~s Hayrettin Pata sekaen pare 
gemi ile - Fransız elçisi yanında 
olduğu halde - Ça.nakb.leden çı • 
kar. Bütün Avrupalılara dehşet ge 
lir. Barbaros acaba nereye gele • 
cek? Rados müdafii methw Villi
en de l'lsle Adam kederinden 
Maltada ölür. Haberi Sahih tarihi 
ne göre Romanın bütün Papasları 
ile çocuklar ve kadınlar febirden 
kaçarlar. Halbuki Hayrettin 
Patanın ilk teklifi üzerine 
Misinyalılar hemea itaat ettikle • 
rinden Türk donanmasının kimse 
ye zararı dokunmaz. Fakat A vru
pa tarihleri bunun gene Türk do • 
Darun&\lı Mirnayi yağma etti di • 
ye göstermekte kusur etmezler. 
Türk donanması Misinadan ron -
ra Marsilyaya giderek orada F ran 
sız gemilerile birletir ve Nice teh
rini Fransız diifmaııla.r:ınm elin -
den kurtarır. 

Nihayet 1534 senesi ikinci lef· 
rininde ve birinci kanunda Cha.. 
tellerault'da meşhur Tüılı: ve Fran 
sız ittifakı imza edilir. Fakat Fran 
sızlar bu ittifakın resmi vesikaları 
m gizli tuttuklarından, 90nra da 
yok ettiklerinden ittifak ve dost -
luk dört yüz seneden.beri daha 
ziyade dillerde kalmıttır. 

O :nman methlD' Fransız kuma.n 
danlarmdan Montlue bu ittifak • 
tan bahsederken: "İmperator ta • 
rafını tutan hükümdarların hepsi 
Kral efendimizin Türkleri kendi 
imdadına çağırmıf olmasını pek zi 
yade ayıplllnllflardır; halbuki in
san dütmamna kartı her türlü tah 
tadan ok yapapbilir. Ba.na gelince, 
benim kafamı kırmak istey>en dü' 
manımm kafasını kırmak için ce -
henneınlerden bütün ervahı im.da 
da çağrrmak lazmı olurM. ben de 
öyle yaparım, Allah taksiratımı af 
f . 1 d . 
etsın . " eıDlf. 

Tefbibte kusur olmaz, derler. 

--

Kuruçeşmenin gözü aydı!.. 
Yakın Boğazın mavi suları ke

nannda bir leke gibi sıntan kömür 
lükleri kaldıracaklarmıf. 

Bunu duyup ta sevinmemek o • 
lar mu? 

Büyük savaştan kalan bu kö • 
mürlükler, Ortaköyle Kuruçepne • 
yi öyle toza dumana boğmuştu ki, 
kimse buralarda bannamaz ol. 
mUftU. 

O güzelim yalılar, bu yüzden 
birer bker boşalddar. Kuruçeşme, 
adı gibi kunıya kaldı. 

Şimdi bu kömürlükler kaldınl • 
dığı gibi Boğazın yakın Rumeli ya 
luuı sırtından büyük bir yük ata • 
cak, aydınlığa çıkacak demektir. 
Bilemeyiz, 8-0ğaida kömür yığın
tılannın ifi ne idi? Ve nasıl oldu 
da, yıllardanberi bu kömürler için 
başka bir yer ayırmağı kimse dü
şünemedi? 

Dün vapurla önünden geçerken, 
baktım da acıdım. Bir tek yalı, 
bir tek ev yoktu ki, yüzü karaya 
boyanmamış olsun. Arnavutköyü
nün Akıntıburnuna yakın yerlere 
kadar bütün evler, sanki baştan ba 
şa yasa ginnişlerdi. 

Hiç ibrinde açık pencere göre
medim. 

Yazık, hem çok yazık oluyordu. 
Kuruçeşmede oturan birkaç tanı
dık bilirim ki bu kömürlükler yÜ· 
zünden on odalı evlerini ayda on 
liraya kiralamak istemişlerdi de 
kiracı bulamamışlardı. Bunlardan 
biri bana: 

- Senden para istemem, gel O· 

tur ... bile demişti de ben gülmüş
tüm: 

- Vste kD!; para vereceksin? 
- Ne paJrası? 
- Yıkanma parası •• demiştim, 

ne parası olacak .• Bütün evce en 
aşağı günde üçer gez (1) yıkar.. 
mazsak bu kömür tozundan na • 
sıl annınz? (2) 

Kıır11Çeşmelilere büyük geçmiş 
olsun! •• 

M. SALAHATTIN 

(1) Gez - Defa, (2) Amunak • 
Temizlenmek. 

Oıııun için, Sultan Süleymanm ru
hu kendisinin celıennem ruhlarına 
benzetildiğini duy.arsa, o da Fran 
sız kwnandarunın bu teşbili ku&u 
runu elbette affeder. · 

G. T. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
ON YON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 3836 

Açtıfı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler bulacaksınız• 

M illiyet'in ı omanı: 29 - Sen Salih usta adında birisini 
tanır ırusm? 

- Ne vakit gelmit buraya? 
- On beş yirmi gün varmlf· 
- Ha. . Şu boncuk gözlü, sıska 

aptal oğlan mı? Böyle aptallan da 
neye gönderirler bilmem ki! 

Salih Reis şaşaladı. 
- Aptal olduğunu bilmem ama, 

adının Osman olduğunu, kimsesiz 
kaldığını bilirim. 

- Günü değil ama, madem ki 
yarın gidecekmişsin bir defa gör. 
Ben'm odamda görebilirsin. Mek· 
tebin disiplini çok sıkıdır. (Kapı· 
cıya) Mubassır Beye söyle hani ge· 
çenlerde bir sıska , aptal çocuk ge 
tirmişlerdi. Osman mı idi ne? işte 
onu bulsun da benim odama gön
dersin. 

Sert müdür önde, ,a,kın Salih 
usta arkada, müdürlük odasına gir 
diler. Kapı yanında bir iskemle 
göstererek: 

- Otı- "' ya. Aptal şimdi ge
lir. 

Salih u~ta gittikçe içerliyordu. 
Cin gibi Sıı.nsarosl\ niçin aptal di-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
yorlar? Yoloa Osman adında baş
kabir çocuk daha mı var? Olur a. 
Yüzlerce çocuk. . • Arı kovanı gibi 
bir yer. 

- Neden böyle aptal olmus? 
- Vallahi bilmem Müdür Beye-

fendi. Belki geçirdiği günler onu 
sersemletmiftir. Çok acı günler ge 
çird;. Bu çocuk ... 

- Dur! Masal yok! A~ğı yu
karı hepsinin masalı bir çerçeve • 
de, bir çırpıda ... Yok topçu aleti, 
yok süvariler, yok yangınlar .. Şun
lar bunlar. Bence böyle olsa bile 
hepsi değil. Yarısını babalar 
analar b~larından atıyorlar. Bu -
rada sıcak oda, sıcak yemek, sıcak 
döşek olduğunu işittiler ya. 

Küçük Osman iki ay önce, bom
bardıman günü evinden ne kılıkta 
çıktı ise, müdürlük odasına o kılık
ta fakat daha eskimiş püskümü' 
g'rdi. 

Salih usta kapının yanında otur
cluğu için göremedi. Müdür Beye 
doğru ilerledi. Müdür sordu: 

Sansaros dütündü. Bileğinin ter 
si ile gözlerini kapadı. Ses çıkar • 
madı. 

- Aptallık etme! Tanır mısın 
diyorum sana! 

Sansaros iki tarafına bakındı. 
Bir teYler dütünınek, bir teYler ha 
tırlamak istiyordu. Fakat bir tür· 
lii beceremiyordu. Salih usta da· 
yanamadı, arkadan seslendi: 

- Osman! 
Sansaros ifitınez göründü. 
- Osman! Oğlum Osman 
Sansaros tavana baktı. 
- Ben geldim Sanııaros ! 
Sansaros lafını ~iten çocuk ir • 

kildi. Müdür, dediğinin doğrulu
ğu çıktığı için çalım attı: 

- Dedim ya, aptalın biri! Vata· 
nı azizimiz bundan ne istifade e • 
decek ki buraya gönderdiler bil -
mem. 

Salih usta kalktı. Çocuğun ya • 
nına geldi. Çenesini tutup yüzünü 
yüzüne çevirdi: 

- Bak ben geldim. Salih Am -
can. Sansarosum. 

Sansarosun yüzünde manasız 
bir sırıtı~ belirdi. Bundan cesaret 
alan Salih usta bir daha ok~adı. 
Sa"ih usta birden bire senemle • 
mi' olan çocuğun hatıralarını u -

CD•.AK. - ............. . 
Az söz, Öz söz •• 

Kısa sözle meramını anlatabil • 
mek herkeae vergi değildir. On -
dan geçtim, bazı kimseler, saatler
ce söylerler de, gene ne demek is
tedikleri anlasılmaz. 

Araplann bir atasözleri vardır: 
"Sözün hayırlısı az, fakat öz ola
nıdır,, derler. 

Eski yunancanın Lakonik şairle
ri, başkalarının on sayı/ada anla
tamadıklannı üç dört kelimenin i
çine sığdırırlarmış. 

Dün, aramızda bu kısa söz • uzun 
söz bahsi etrafında konuşuyorduk. 

Birisi dedi ki: 
- Bilin bakalım, Istanbulun en 

lakonik adamı'rarı kimdir? 
Düşündük, bulamadık. 
- Sen söyle! dedik. 
Gülerek cevap verdi: 
- Seyyar satıcılar! •• Dünyada 

bunlardan daha lakonik insanlar 
olmaz. Mesela, pencerenin önün· 
de otururken bir sea: "A • •• ç, 
gez. • • • maydoz ••. 

Nafile yere, kafanızı yorup ne 
dediğini anlamağa çalışmayın. On 
beş gün, arka arkaya dinlediğim 
halde ben anlıyamadım. Nihayet 
satıcının kendisine sorup öğren • 
dim: havuç, kereviz, mcıydanoz de
mekm•iş. Yahut ta şöyle gazel okur 
gibi bayati makamından ağız aı;ıp 
kapamaktan ibaret, gayet kısa üç 
heceli bir helime: 

"Kiler... a •.• yım!,, 
"Eskiler alayım!,, ı bundan da

ha kısa surette ifade edebilecek 
kim varsa çıksın karşıma! •• 

Bir ihtiyar müvezzi vardır, her 
sabah şöyle bağınr: 

- Ye . .. tttt. • • •• tiiiit! 
Birincisinin Milliyet, ikincisi Va 

kit olduğuna birkaç tane şahit 
lazım! 

Şimdi, seyyar sahcdann lakonik 
adamlar olduğıında şüphen kalma
dı, değil mi? 

KULAK MiSAFiRi 

Hugünkü program 
ISTANBUL : 

111; "l'l oı~ı .... ~riyab. 19,20 Aja.n.• haber .. 
]eri. 19,30 Türle: ' musiki neıriyatı. (Ellza. 
lnc. , uıku, tievim Selim H.J 21,20 Ajans •e 
borsa. ha.berkri. 21,30 Bedl'İıye Rasim hanı
nun iıtira.kile dana muaikisi). 

223 Khz.. V A.RŞOV A. 1345 m. 
20.15 Hafi.E muaiki, 21 Musahabe, 21,12 

Senfonik orkestra bıra.hndan popüler koo
ıer, 22,02 Lembercten ne4eli netrİ) 3.t. 23 Mu- ı 
ıahabe, 23,!5 ""'r•o • -~...;r !-:-e.~~., ~ 
Operetlerden plitklar. 24 Musalaabe, 24,05 
Dana musikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
11,30 Dini netriyat, 12 Karıttk orkeatra 

konseri, 13 - ıs cündüz neıri1ab. 18 Musaha· 
be, 18,15 Romen mu•ikisi, 18,30 1\'ıu.;at-.abe. 
19 Mutahabe, 19,05 Popüler Romen mu
ıikiai, (taıannili). 20,30 Konferans. 2~.fS 
Pli.k. 21 Haftanın haberleri, 21,15 Radyo 
orkestra11. 22 Konfer11ına, 22,15 Fransız ope
ra musikiıi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,SO Keman konıeri, 21,20 Reklimlar, 

22 ra.nsız muaikiıi, 22.30 Popüler ıa.rkılar. 
2J Muhtelif, danı pl&klan. 23,SO Kahve• 
han~ kon•eri, 24,30 Danı pli.kları. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
İnwllız neıri1atı, 21 Dan• muaikiıi, 21,.30 

Muıalı:ııbe, 22 Senfonik: pl&k konıeri, 22,30 
Pli..k, 23,30 Danı muıikiıi. 

>45 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: A•keri konaer, 19,20 Hik&yeler, 19,45 

Macar ıarkılan ( ıiıan muaikiıi refakatileJ. 
21 Musahabe, 21~ Spor haberleri, 21,40 
Taıanni heyeti tarafından konıer, 23 Haber· 
ler, 23,30 l.Jana musikisi. 24,15 Sican musikisi, 

175 Khz. MOSKOVA 1714 m. 
11, 1 S Kona er (Keman ve taı.nnni), 12., tS 

ı ... e, netriJ'ab, 13 lnsilizce, 17,30 Muaab•
be, 18,.30 Askeri aetriyat, 19,30 Karııı.k mu· 
siki. ve neı;eli netri1at, 19,30 Karıt•k musi
ki we neıeli neıriyat, 22 Almanca, 23,05 In.
giliT.:ce 24,05 İ•v.-çe. 

401 Khz. MOSKOVA, 748 m. 
19 Edebiyat, 20 Mu•ikili netriyat, 22 Danı 

musiki•İ. 
6000 Kh,, MOSKOVA, 50,25 m. 

0,5 Sabah netrİ1•h. (1ncilitceJ. 12,15 Yük· 
sek d .. lıa.d~n nakil, 17 Jnıilisce, 22 Yülr.ıelııt 

yandırmak için yalım söyledi: 
- Baban mek,tup yazmıf. Seni 

soruyor. Baban Kaplan Reiaten 
mektup geldi. 

Müdür hemen atıldı: 
- Bunun baıbası var mı? Sağ 

mı? lfte bu olmadı. Babası varsa 
bu aptal bir dakika burada dura -
mı'..z. Hemen çıkarırız. Biz anasız 
ları babasızları zor idare ediyoruz. 

Salih usta yaptığı falsoyu anla
dı. Müdür beye gizli •bir itaret ede
rek babasının olmadığını, yalnız 
çocuğa yalan söylemek lazııngel -
diğini anlatmağa çalıttı. 

Sansaros biraz kendine gelir gi
bi oluyordu. Salih ustanın yüzüne 
baktı ve birden bire ba,ını ihtiya· 
rın sakosunun içine soktu. Salih 
Amcayı tanımıttı. Bir dakika böy
le kaldı. Salih ustanın gözyaşları, 
içine akıyordu. Müdür de yumu • 
~dı. 

- Zavallı aptal! dedi. 
Sansaros ba,mı çıkardı. Gözleri 

kıpkırmızı idi. Yav~ bir sesle ko
nu~mağa batladı: 

- Babamı jandarmalar bıraktı 
mı? Anam sıcak odalı timendifer· 
le geliyor mu? Kurtlar nereye git-

• ti:ler? Handaki mülazim beni çok 
se..,di. Leblebi getirdi, fındık getir
di. Sen gelmedin. Nereye gittindi 
sen? Ben öyle ağladım ki ... Ama 

HiKAYE 
Şefik apartımana girdiği za • 

man acaip bir tesir altında kaldı. 
Bir defa her şey kendisine daha 
küçülmüt göründü. lki sene evvel 
karısı Şadaru bırakarak Yugoslav 
J" a<laki mallarını tasfiyeye gitıniş 
si, bir hayli uğııattıktan sonra ls
tanbula dönmüştü. 

Kapıyı açan hizmetçiyi tanımı -
yordu. 

Yugoslavyaya ilk gittiği zaman 
lar Şadan mektuplarında yalnızlı 
ğın azaplarından bahsetmişti. Bu 
mektupları okurken Şefik kendi
sini kansmm yanında zanneder, 
ayni havayı teneffüs ediyormuf 
gibi olurdu. 

Şimdi artık ayrılık seneleri bit
mişti. Şefik apartımanda o kadar 
tanıdığı odaların kapılarını birer 
birer açıp kapatıyordu. Salonun 
mobilyelerinde hafif bir değitik • 
lik vardı. Kenara bir divan kon • 
muştu. Masanın üzerinde bazı ye 
ni biblolar vardı. 

Acaba sürpriz olsun diye kan
sına haber vermeden lstanbula ge 
!itine hata mı etmişti? Halbuki 
Şadan için evvela ~şı.rr, sonra se 
vinir diye düşünmüştü. Fakat dö -
nüşte evi boş bulmuştu. Hizmetçi 
kadın: 

- Hanım ak~ma geç geleceği
ni söyledi, dedi. 

- Nereye gitti? 
- Bilmiyorum. Bir şey ı&yle • 

medi. 
Genç kadının yatak odasında 

bir değişiklik yoktu. Fakat banyo 
salonunda alelacele bir giditi ifa. 
de eden karmakarışıklık göze çar 
pıyordu. 

Birden bire küçük bir masanın 
üzeı1inde hemen karalanmıt bir 
mektup gördü. Okusun anı, okuma 
sın mı? 

Bir müddet tereddüt etti. Uze • 
rinde karısının odasına girmiş bir 
hırsız hali vardı. En nihayet daya 
namadı. Mektubu alıp açtı. Kağıt
ta sadece biılkaç kelime ve bir de 
imza vardı: 

"Bu aktam beşte bekliyorum,, 
imza yerinde bir illim: Adnan. 
Şefik hafızannda Adnan i.min 

de bir dostu, yahut akrabadan bi
rini aradı. Nafile .. Bu Adnaru ta • 
nımryordu. Herhalde yeni birisi 
olacaktı. 

Şadan, mektuplarında nede11 
bu Adna.ndan hiç ba.hsetmemitti? 

içi burkuldu. Randevu kağıdım 
tekraıı masanın üzerine bıraka • 
rak banyo salonundan çıktı. Bü • 
yük salona geçti. Bir müddet kol 
tuklardan birine, Şadarun dikiş 
dikmek için daima tercih ettiği 
koltuğa oturdu. 

Evvelce yazıhal1C$İnin üzerinde 
bulunan telefon, büyük salonda 
bir küçük masanın üzerine alın -

dalgadan nalr.U. 
Kh"- PRAC, 470 m. 

19,55 A imanca hab.rler... 20,0S Karı1ık 
aöı:lü Ye n1uıikili ne1riyat 22 Haberler, 23.ZO 
Plak, 23,25 Haberler, 23,30 Şramnı~ maıi
kiai. 

Khz. l>EUTSCHLANDSENDER 1571 m. 
21 Kl•l'ik .,.. modern danalar, Z3 Haberler, 

23,45 Deniz haberleri, 24 Danı muıilciai. 
95('1 t<Ur;. BRESLAU, 316 m. 

21 k.olou1adan Vallen•tein, isimli mu•iki
Ii temsil, 22,30 Danı muıi..lr.iıi, 23,20 Haber
ler, 23,45 D.u.ıı muaikisi. 

904 Kba. HAMBURG, 332 m. 
21 Yaıa•ın bay.at isimli temıil 22 Op•ra 

mu•ikiıi.23 Habtırler , 23,30 Danı mu.siki.t.i 
59ı Kh , VIY ANA, 507 m. 

20,25 6e•tho .. enin eıerlerinden oda mud
kisi l.onseri, 21.05 Sercnade in Burııarten 
( Anton Konradın idaresinde), 

ahırın kötesine kaçtım da ağladım. 
Salih ustanın aklına nereden 

geldi de sordu: 
- Müdür Bey! dedi. Sizin de 

çocuğunuz var mı? 
- iki tane. 
- Allah onları küçük Osmana 

benzetmesin. 
Müdürün içi bwden bire erir gi. 

bi oldu. Bir anda insanlığa döndü. 
Rengi uçtu. Dudakları titredi. 

- Allah hepsininkini korusun. 
Diyebildi. Salih usta bundan ce. 

saret alıp söyledi: 
- Ben bugün varım yarın yok. 

Bu çocuğu da ötekiler gibi kovana 
emanet ediyonun. Çocuk doğutun· 
da aptal değiJd:r. Sonradan da ol
m&dı. Bu hali geçicidir. Onun gör
düklerini büyükler görselerdi çıl
dırırlardı. izin verirseniz ben onu 
çartıya kadar götüreceğim. Kun -
dura, çorap, çamaşır alayım. 

Gözü yataran müdürün gene mü 
dürlüğü kabardı: 

- Olamaz! dedi. Mektebin ni
zamı bırakmaz. Burada müsavat, 
uhuvvet, adalet vardır. Birisi yeni 
pabuç giyerse hepsi giymeli. Birin· 
de var öbüründe yok olmaz. 

- Ama efendim, bunların hiç 
birisinde bir şeyler yok. 

- Cenabı Hak milleti merhu • 
memize ömürler vers:n, elbette bir 

mı,tı. Dernek ki Şadan yal el 
manlarmda telefonu helll 

'si nin altında bulundurmak 1 

ti. 
Bir müddet, kansının ikİ 

kendisinden uzak, bu apar. 
da nasıl hayat geçirdiğiıtl 
şündü. . i1' 

Evin içinde eşya sankı d 
miş, bu hayatı ona anlatı 
dı. Vazolardaki çiçekler, el 
nın etrafını güzelleştirıneld 
kaldığını söylüyordu. Bir t 
içinde sigara külleri ve İ.Z 
ri gördü Sanki tahkikata ,Jı 
bir polis hafiyes-i gibi, etı 
kike bllfl8.Illlflı. ince i:ı: 
den birinin ucunda dudak ııı 
kırmızı izleri vardı. Demek 
rrsı sigara içiyordu. Sonra 
kalın, erkek sigaraları .. 

Şefik mahzun mahzun ~ 
ye yürüdü. Başını dayaya! 
tünmeğe batladı. 

Ne yapabilirdi? Ev artık 
sine büsbütün boş göriiniİ 
Tekrar geri dönüp, bllfınl 
gitsin mi? Yoksa kaybol~ 
detini tekrar elde e1ımek içill 
ruının hayatına giren bu 
adamla boğazl~sın mı? 

Bir kere daha etrafına. 
yuvasına baktı. Her feyİ ha 
dütman gördü. Sanki me• 
ti bütün bu mobilyalara, 
ra, halılara hiç uymuyoııdu. 

Tekrar yol mantosunıl .rJ. 
fapkasını batma geçirdi. J-li'. 
çi kadın: 

- Bey geldi •.. Hiç bir teL 
meden gitti, dene Şadan ...... 
yi anlar. 

O sırada apa.rtıman b 
kilidinde bir a:ıralıtar aıesi 
du. Şadan eve dönüyordu. 
birdenbire salon kapısının 
na saklandı. 

Genç kadm biıbç aaıın 
dan geçti. Şefiği göremezdi
Şefik birden bire kansının 
ya akseden endamını gördü. 
dan hiç değiflllemİftİ. HattA 
güz,ellqmifti. Genç bdm f 
çiyi çağırdı. Şimdi ne o~f 
metçi her şeyi sö:V.iyecdt fl1I 
caip bir vaziyet hasıl olına 
mı? Fakat ilk önce Şadan 
tu: 

- Habibe, bizim beyden 
tup, telgraf filan yok mu? 

O zaman Şefik, deminki 
endişelerini unutarak, kap'!'.JA. 
h, sanki apartımana yeni gJJ'~ ~ 
muf gibi içeriye girdi. 

•iUiyej 
Aarm umdeıi "MlLLlYE'f-

ABQNE OCRETLEitJ: 
Türkiy• için .H~ 

L IC. ı. / 
3 aylı.it •• •.•••• 4 -

1
:.,,, 

6 ~ ........ 750 1'"' 
12 .......... 14 -- Gelen eTralıı:: seri. Terilm.es.- _,. 
ıreçen nüab.alar 10 kuruıtu.r.- Ga....-.. 
matbaaya ait iıler için müdiriy•W ,';i( 
cae.t edilir. Ga.zetemh: il&alarm Jll•• 
tini kaltul etmeıı:. 

nu vereyim. 
Mektebe gelirken elli kurıı:f 

rip yirmi otuz ta.ne küflü 1-·• -' 
şekeri almqtı. Onları uzattı• 
dür Bey bunu da yasakladı: J 

- Burada yesin! Dııtarıd• 
maz ! Müsavata halel gelir. 

Sansaros küflü leblebi ~ ~ 
ni bir hamlede yedi bitirdı. 
dürün müsaadesi bu kadardı
Cl çocuğu alınca dershan.e&iP' 
türdü. Salih usta: 

- Nizanıınız nizamdır 
Şeriatin kestiği parmak J,i' 
Hiç olmazsa izin verin, size I 
tın bırakayım. Belki ilerde 
olur, çocuğa harcarsınız. 1 

- Bak bu olur. Ne yapal~ 
lura olur, olmaza olmaz. ~ <{ 
münife göre ayak uydurın 

1
::,.. 

sa sonra adamı mes'ul eder .. .,, 
Salih usta altını masa i.is1';1 • 

yup çrktı. Buradan kaçmak 11 

du. Nereye gidecekti? O dj ııef 
bir karar vermem'şti. Topa al 
girini bedavaya almamış olt "eJ. ı 
binince batıya doğru yollaJJll5'f.j U 
tı. Ama nereye olursa olsuJl:fetj ' 
sarosa kartı kendisini v~1 tiiP'. 
yapmış sayıyordu. Toprakd~•,...... 

- Bitme ' 



Alınan yada 

nsucat sanayii 
likeye maruz 

:>uki evvelce ü "f 
ı yrak . . nı orma 

_,. f h ımalı bu sana-
fnIY a tem. d" 

eO LIN, 21.A A ın C ıyormuş 
j,tıf' : Nasy0 ;.,.j - Ha_vas ajansı bil

e Üniforma sosyalizmin ilk ııene-
• b;,, refah de ~yrak imali do. 

iki ı t ıana ii h e~ne gİrmit olan 
f1 lchliı..;ine alı hazırda valılın bir 

• t no.- b' tnaru.z bulunmaktadır 
ııı ·~n ır erni • 

ı ucat sena .. rname neşrede-
dide tabi ı.,"ınde tahn teşebbüs. 

Jjft el de•'li ~ııtır. R~ bi o. ·~yorı.;. r 
r•"' fıkdanı hiik: · r •d ,_ lla • urne" me ı;.ı ,.u nılaıı. • tid ':- nıucat la• 
• ".;; . tahdit nıecbp . aı. maddeler it. 
fct"' ' •tice b unyetınde boralnnı 

bJıl etrneı.: ı·u maddelerin tahv'"-- ~
tıı .llrı anna ield.. ..:L uuu 
Jlll" •• lalarrufla kull ıg -~-"'; rnevcııt 

"
1Patdınaunın ·· .. atını-, fabriı._ • 

· • ODune &IUll .. 
''"' faaliyetin• t ~eçmek ve bil-

şfı • 1 enkiı etrnelı; ikti. 
' t na:ıın rne. . 
· uz !!3-İ tıarib~ dnaı'!! ile bilitilô.f 

lan .. ın en ı"L--. 
ayunde it m''dd ~n men .. 

f{ ~ı le indiril · .u etinın haftad 
ı_A nı~1nı emretw-.: ... ~ a 

ş pr • lllneleye yol veril -:'":""r· Bu 
't olacaktır B rnesının önüne 

ıtl!a~eler vüc~d~u;:t~rlt ~ka Yeni 
rl ıtır. Nihayet f ?>esı de nıe-

. • ni olınak j i ~Yatlerın Yiikaelme
t az olunacJ..;:,,ıcap eden tedbirler. 

,.t." ali( hareket(- b I 
lı yı _"kalan kapatıfau unıuı Patronla. 
ii~uesaese tef" .. cak ve kendileri11• ·. ı.- ı unvanı nezedilece'-tir' 
,,, Q "· 

~· rna vut kıralı 
,pi\) onun t • • A k eşnnıevvelde 
Vt dn arayı ziya~ 
~ e eceği .. 1 

,J.\l"INA, 2ı <Milli ıoy eniyor 
! ~onan T;;..ı2 Yet) - A.,.,. 

IÖ ı....._ "";""Y""° bir YUt 
ı ~',"..._t.ı ve fll "'".:'lı.ııt 

;.ı Anıa~ ·.__, ınat-
l" ı 28 . _, z,... 
i1' lhde ~ .... "" ~ ...... 

ayıındev~~""
d'iited ~cald., le h.tticiye ..... 

1 ': ':' ZİYoret ~ eanu.n • 
_bd b tö 1 Baıı...; ın;....._. ve An.. 

s ~~- ._..... d.hil ... 
..M" ı...~~. 2ı (Milli 

P''.... . :"."lllinlerde B ~) - Kral 
~Y~llrnelttecı.eılıırı.da h.....ı.et 

~, l'l4nız "-' ... a.. se-L--.,_ 
• ' r~,.. YavfıriAe ~----
~~ de bir edecdııtir, K....ı hus. 

:"'IQI<;..:' • heıftıa ı...ı Af J<.. A:; t:aına:"::.:,1ac..,, '*->dı -
t · Zoı.,.,_ .._ An.avvtıuı. ıa,.. 
i ~,.~-~ 
.t"~ v...a.ı,~ ~ ~ . ? • edir. 

- 1 ulg~r~standa , 
1 bir -

·1 ha. Dtatb~t kanunu 
~F\' zırlaınyor 

. A, 2l (Mit. 
rı-.ıı~İıl.cle b_uauot ı.!Yet) :- Adliye 

~bir~ k-.yooı ~ 
ı l>r~· a.. ka kanunuı.. lifi!.. 

-~ıoıne ™" """ ~ 
• tt. . 8-tvelal lutuinı..ı.:ta.ı.r, Bu 
P" rt.· edilsnediii . . taa-afı..ı..., henüz 
,~IUnıat ~~ haldoncıa 

• · ti fi --~--tedir, 

azretlerinin 1 -
alkeviııe "lt'f nebolu 

ı taouı, 21.A.A ı ı atları 
1 t11rafınd · - lialk ı dile Çana :\il tebiUi!d . evi. rnen. 

onra Reiai 1'.kaleye Yllpı7' zıyaret 
J rejg' t.-~Utrıhur ~· ~ seyahat. 

ti 1 
- """dan .. 1 

&zet!\erin lı bavj tel &onderilen e 
etleri" .

1 
Y~sına M·· arzı. 1 :anını il .. ası "'hunu•u u~rünileyh 

He o~t~ren telırııh:..zYuksek he-
ı;. \ •!t~fatt~ı~zj tetekkiir ed • .ın•.~nun 
,, &ıcünı1ı u unrnu,ı.,.dı:r erun. ceva. 
_, i lk · ur 1-tazretı., · : 
/ "~ ~"ı salonunda ruun bu iltifa 

1 •urekli alln L. nıerasinıfe ..ı. • 
I U~a k • l...-la k ( ""llll· 

"yllllın rn~: ~yi tesirler b,:ı:.,:ndı. ı. 
il'<e D asıp fıraatıarda 1 .. .. bu se

'ar "e~ı::~ıpınara' kadar nonu, Saı..,. 
1 ı. 112aıı1ıııa ..... 

Hususi mektepler 
Bulgaristanda sıkı bir 

kontrol albna alındı 
lıir SO~YA, 2ı (Mtlliyet) _ Umwni 
• ftnlnuıme ile Buıcanııtaıdaki husu

" mektepler idare.&nde birçok eeaolı 
~dlimliiikr. yapılrm,nr: Hususi mektep 

dan 
. en, Maarif nezardİ t..nılwı

uil ve tavön edilir! Muııd · ,. er. 
"""İne ~)erde, me&ctebin derece ve 
!'-' . i""': aynen resmi mektep muat
nruenndek; kanu • -:• ..... el< • n:ı .-·- aranır. Hu-.en:, ':'. ~plerı idare edenler, her den 
.. _ .. ~ '1>tidasmda bütçelerini nezarete 

goUYC~ mecbuoiyetindedirier. 
Hususı mektep mual"- .. d .. ıe.; uın ve mu ın-
• en ~ muadiıli bu.lundukle.rı d..Wet 

mekteplen muaH'-"-~ k _._ hriar UTUen a....- maaş a -
ve dereceleri nezarettdıi komİol

yorılar tarafmdan tayin edilir. 

Bahri mes' eleler 
M. Roosveltle M. Macdo

nalt da gÖrÜ§ecekler 
D L~!.fDRA, 2ı.A.A. - M. Nonnan 

. avısın miifarekab üzeri "--'-11 ya ne MUZiULere-
1 h n Yerde kalmıı olan bahri mesele-• C:~ b~kltında fikir teatisine hadim ola
kat ır Raosnlt • Mac Donald müla· 

C 
_ının btıradıı memnuniyetle karşılana

agı teeyY··t tm k d' Bah 1 d 1 u e e te ır. ri mesele· 
er e nııiltereyi en ziyade teti.ıa düıü

ren va:ııiyet, Amerika ve tlalya bahriye 
~azaretlerince fazla tonilatolu gemiler 
1d~faiı siyasetine ehemmi)"'l verilmesi-

ır. 

Okyanoslartla nüfuz mıntakalan 
. VASHINGTON, 2ı.A.A. - Hanı a· 
Jansı bildiriyor : 

h .. J~pon _sefiri M. Saito'nun Amerika 
• .'.:I.Umetine, hahrimuhiti iki nufuz mın· 
.....,.,na taksim ebnek ve bir adeımi te
caviiz misaki yapmak için bazı beyanat· 
ta bulun~uğuna dair f&yİa]ar çılmıqtı. 

.M: Saıto'nun ikinci noklll hakkında 
lıukumetle görüştüiü teyit edilebilir. p-., 
kat bu müsbet bir tekliften Eİyade bir 
Y.oklam~ mahiyetindedir. Bunun Ame
n~daki ~ksi, temamen menfi olmuıtur. 
Dun T okioda neıredilen resmi tekzibin 
~bi bu ıılıistir. Amerikanın vaziyeti, 
ıt_tif ~k mahiyetinde olabilecek herhan· 
ırı bır anlaıma ıekline muhalif olan ana• 
nevi vazivetidir. Amerika, Brumd • 
Kellog mi salını dan evvel Fransa ile A· 
merika arnaında bir ademi tecavüz mi
sakı yapılma11 için M. Briand'ın teklifine 
de ayni sebeple menfi cevap vermiıti. 

Fransa için bile, Amerika bir harbe 
sürüklenmekten korkmuıtu. Japonya ile 
Y~!'ılacak bir misak daha tehlikeli ola. 
~ı~r, zir~ bu, Çindeki açık kapı ıiyase
tuun terki manauru ifade eder. 

Sovyet Rusya ve 
Milletler cemiyeti 
Rusyanın eylül toplanhsın

da namzetliğini vazede
ceği haberi teeyyüt ediy..: r 

CENEVRE, 2ı.A.A.- Anadolu ajan-
ıuun hususi muhabiri bildiriyor: 
• Rusyanın Milletler cemiyetine girme· 

il hususunda büyük devletler ara11nda 
cereyan eden müzakeratın haylı ilerledi. 
ti ve eylül umumi toplantısında Rusya
~ namzetliği vazedileceği burada teey• 
yut el'mektedir. 

lngiltere hariciye nazırının ıon nut .. 
kunda bu meseleye temas etmesi, Ruı· 
yaya yapılmıı resmi bir davet telakki 
edilmektedir. Avrupanın şarlwıda ve 
m'?.letler cemiyeti misakı dahilinde vü
cude getirilmek istenen ımntakav'i em -
niyet teşkilatına Polonyantin iştirak e~ 
memesi bazı müıkilat tevlit etmit ise de 
bunların eyliıl ayına kadar haledilece
ği ümitleri kuvvetlidir. 

laviçre hükumeti Sovyetlerin gelecek 
eyliıl ayında cemiyete dahil olması ih
timalini nazan dikkate alarak lsviçre he
yeti murahhasaaının bu baptaki batt'ı 
hareketini tetkik ile laviçre heyetinin 
müstenkif kalmasına karar verdiği aÖy· 
lennıektedir, 

YENi NEŞR/Y AT 

ının yan Tıp dünyasının 
it1' EMtıK g.ı~ı başlangıcı Yedinci sene temmuz nüsha-
, ı) civllrında(~ılılyet) - (Soğuk aı tıp alemine ait zengin tuum ve 
l 'llır. Ya ır o~an Yanınu makaleleri ihtiva etmektedir. 
'~ adan he;::1 ::ıd~~~ğe vakit Tür<k hekimi adlı yazı §ayanı dik-
~ Urülmi~: k -••ur. attir. TaTıiye ederiz. 

~ ff_e m.ın.tak • . . 
~ ..:: ... asında bısıklet turnesı 

,~NKARA G 
( •• 1 tı.ısij d ' - azi terbiye 
~ . lerind n en. oua talebe mual

. 'r~&İnd en Şınaıi Hüsnü Beyin 
. ~·~e tetk' Ege nııntakuı köyle

·~! . n h: ., İhtt:ı. bulunmak -
ı •Sı.k!et} b' uzcre 
'/ il tik- -

1 
e ır tetkik seyaba

~--..ıq ardır. 

hbat ıuerhale!eri ıu tekilde 

i -

dir: 

Eskitehir • Kütahya - Balıke
sir - Manisa • lunir • Aydtn • De. 
nizli • Muğla • Antalya • Burdur • 

lsparta • Afyooour. 

Genç muallimlere 
kıyet temenni ederiz. 

muvaffa. 
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Fransız kabinesi 
Tehlikede mi? 1 

De~!ş~~=~~_!!~ra kelimeler seçilecek 

(Başı 1 inci sahifede)) 

katini celbetmif ve M. T ardieu· 
n_ün tliıtlenme&İ.ne karar v~rilmiş • 
tı. Fakat geçen . günü komisyonun 
hr:.:,..ırunJa RaJical - Socialiste'ler. 
hakkanda ateş püskürmüş ve bil • 
lıana M. Chautemps'i fena halde 
itham etmişti. M. Tardieu'ye na -
zaran Staviski meııelesinde metl • 
lıaltlar olması lazımgelen adam 
budur. Çünkü M. Chautemps, Sta
viskinin lıem şahsi dostu ve hem 
işe ait dostu itli. 

l~te bu ilade sol cenahla sağ 
cenahın arasında büyük bir suite-
1 ehhilme yol açmıştır. Ve bu vazi
yet M. Doumerguein vücude getir· 
Jiği "mütaı<elre kabinesinin,. mev 
kiini sarsacak derecededir. Çünkü 
ayni kabine tlahilinJe her iki ce -
naha mensup :ıevat vardır. Ratli
cal - Sociali11te'lere meruup gaze
teler bu11un Tardieu tarafından 
tertip edilmiş siyasi bir manevra 
olduğunu ve memleket dahilinde 
Ratlical'lerin haiz olduğu mevkii 
sarsmak için yapıldığını kaydet. 
mektetlirler. Son gelen ajans tel -
graflarından anlaşıldığına göre 
mesele vehamet kesbetmektetlir. 
Radical Socialiste'ler toplanarak 
müttefikan kabinedeki nazırlan. 
na beyanı itimat etmişlerdir. 

Diğer taraftan M. Doumergue 
kabineyi alelacele içtimaa davet 
etmistir. Belki M. Tardieu, ve M . 
H e,.;.ıot' nun müştereken istila et
melerile vaziyet durulabilecek ve 
iki tarafı memnun edecek bir su • 
reti hal bulunarak kabine buhra -
nının önüne geçilecektir. 

Dün bu hususta aldığımız tel • 
gralları tJfağı tlercediyorıız: 

PARIS, 2ı (A.A.) - Franadeki 
dahili vaziyet, M. Doumereue'in kabi
neye riyaset etmek iizeft alelacele Pa· 
rise dönmes'ini İcap ettirecek kadar 
cid.tidir. 

Bunu kaydeden Reuter Ajan11 mu -
hahiri , ayni zamanda diyor ki: "M. 
T erdieıı,uün M. Chautemps öie radikal 
soıyalistlere k..,ı vaki olan hücumlan 
üzerine hadis olan vaziyet, kabineyi 
M. Tar<lieu'yü dialernd< için umumi 
bir içtima ..ı.tetıneğe mecbur etmiı • 
<tir. 

M. Tardieu'nun beyımıııtının mühUn 
siyasi akisler yapması muhtemeldir. 
Gerek M. Tardieu ve &erek M. Herri
ot'nun ayni zamanda istifa ebueleri 
ihtimal dahilinde görülüycr. 

PARIS, 2ı (A.A.) - M. Chau· 
teınp<ı, M. Heırftot ile koımıpmııtur. 
Müteakiben radii<al sosyalİ•t ınazırlar ;.. 
~e radikal sosyalist bd<an merkez be • 
yeti bürosu wlilrtoe bir içtima aktet
mıip. M. Chautemps bu içtimaa ip 
raL: eylememif1İ:r. 

içtimadan ımıra aıağıdaki ,tobliğ 
neırectilmiştir : 

"Radikal soayali&t fırka11 merkez 
heyeti bürosu M. T erdieu'nun tahkik 
ıkomiıyonu huzunmda4ci beyanah Üze • 
rine tahaddüs eden vaziyeti müzakere 
etmit ve ittifakla fırkanın hükiımeti 
mümessillerine mmat beyan eyiemiı -
tir. 

Nazırlar ile merkez heyeti azıdan 
arasındaki münakaşa bir saat kadar ıiir· 
müştür. Merkez heyeti azaları, M. T .... 
dieu'nuo müdahalesini siyasi mahiyet
te telakki etmekte , binaenaleyh radi· 
kal .sosyalist nazırların, bu müdaha -
lenin &iyaıi ve hülcıimete ait neticeleri· 
oi "ktiham etmesi lazım geldiğ;..e ve 
M. Doumel'gue'in müdahale eden M. 
Tardieu'nun niye~ ve bundan çı • 
l<acak neticeyi bilecd< yegane salalıi • 

• yelıtar şah11 olduğunda müttefik kal
UU§lardır. 

PARIS, 2ı (A.A.) - Kahine, M. 
Cheron'un riyasetinde topfanmııtır. Si
yasi vaziyetin ınü.zakeresinden soara 
M. Cheroıı, M. Dournergue'in nezdine 
eiderek vaziyetten kendisini haberdar 
eyffımeğe memur edilmittir• M. Che
ron otomobille Toulouse ıehrine ha • 
reket e~ştir. 

Reisiciimhur seyahatüni tehir etti 
P ARiS, 2ı.A.A. - M. Doumergue 

in oalı günü sabahı Parise döneceği mu
hakkak addolunmaktadır. Salı günü öğ
leden sonra kabine bir içtima akdede
cek ve çarıamba sabahı da nazırlar E· 
lyaee sarayında toplanacaklardır. 

Siyasi ahvalden dolayı, M. Sarraut, Rei 
ıicumhura Aurillac ve Clermont - F .,.-. 
rand seyahatmda refakat edemiyecek ve 
ayın zamanda Ciımhurreisi, hükiımet 
reisi ile irtibatım muhafaza etmek üzre 
Pariste kalacalrbr. 

Yeni kömür 
Tesisatı yapılcak 

~Başı 1 inci sahifede)) 
lini teabit etmek Üzere bir koıniayon 
teıkil ediLmlttir. Verilen maliımata 
göre komisyon lktısat Vekaleti deniz 
ve hava müatetarı Sadullah Bey :n ri
yaseti altındadrr. Komisyona memur 
edilenler meyanrnda olup tehrimizde 
bulunan lktısat V eki.leli limanlar u • 
mum müdürü Muhsin Naim ve Deniz 
Ticaret miidürü Müfit Necdet Beyler 
bugün Ankaraya hareket edecekler• 
dir. 

Limanlar umum müdürü Mnhain 
Naiıın Bey b "rkaç gündenberi bu husus 
ta tehrimizde tetkikatta bulunmuftur. 
Müfit Necdet Bey de beraberinde ba· 
zı doe.yalar götürecektir. Komisyon 
itk içtimaını yarın Ankarada yapa· 
cak, ve en kıaa 2amaada mesaiıini bi
tirecekt r. 

di. lbrahim Necmi Bey kurultay hak· 
kında •orduğumuz suale cevaben de
di ki: 

- Biliy<.ır:!unuz ki nizamname mu· 
cibince dil kJrultayınm iki senede bir 
loplanmuı lazımdır. Geçen ku,.u.tııy 
da birçok muallimler bir takrir vere
rek kur.>ltay içtimalannm tatil zama 
nma teaadüf ettirihne&ini rica etmiş • 
!erdi. Bunun için bu defa kurultay ;;. 
timaını biraz evvele alarak ıs Ağ;,&• 
tosta açıyoruz. Birinci kurultaya her 
talip olan, aza olarak yazılmııtı. Bu· 
nun sebebi o zaman cemiyetin ayni 
zamanda teeı!!ıÜI etmekte olması idi. 
Bjrinc.ı kurultay, azasının cemiyctia 
tabii azası olduğuna karar verdi. U.u
dım ~'>nra da cemiyet iki senelik çalı§ 
rn aalrı sırasında gerek merkezde ve 
gerek vilayatta bir takım te§kilat 
yaptı ve bunlara muhtelif azalar ~
ti. Binaenaleyh timdi cemiyetin azct • 
lan birinci kurultay azanı., bu mubte
öf te;kilat menauplarından ibarettir. 

Bunlardan 2 nci kurultaya ;,tiralı: et
mek ıateyenlerin ıs temmuz akfQmı· 
na kadar umumi ki.tipliğe malilinat 
vermeleri mükerreren itan edilmıtti. 
Şi,mdiye kadar müracaat edenlerır. a• 
dedi dört yüzü ceçmİ§tir. Aza kaydı 
da a-;tık kapaııınıttır. Yalnız daimi 
dinleyicielr temmuz sonuna kadar i • 
simlerini kaydettirebi\irler. Şimdi}'9 
kadar iki yüze yakın daimi dinleyi.:i 
talebe aldık. 

Kurultay, bildiğiniz ve<;hile 18 ıı.
ğu&tosta açrlacaktır. Açına nutku ce • 
miyet reisi ve Maarif Vekili Bey tara 
fınd.llD irat olunacaktır. 

. - Maarif vekilleri cemiyetin ta· 
bii reisi midir? 

- Nizamname mucibince Tür:ci)'e 
Cum'ıuriyeti Maarif vekilleri cemıye· 
tin fahri reis'dir. Birinci kurultayın 
fili reis s"9Üğİ Samih Rifet Bey ,,_,. 
huuı - ki bi\haaaa burada çalıtırken 
hat..rası yüreğimizi daha fazla sızlatı 
yc.r, çünkü merhum tali.kati ve olan· 
ca belagatile bu kubbeler ·~.tında. ve 
dil ufurunda güzel sözler ııoylemıt • 
tir • vefat edince umumi merkez hey~
ti 11ıeı bumun hi.tıraıına h.ürnıeten ıkın 
cıi kurcltaya kadar reis seçmemeğe ka
rar vennİftİ. Bunun için o ~~and~n 
beri Maarif vekilleri cemayetın fili 
riyasetini de ifa etmektedirler. 

- Umumi merkez heyeti bu sene• 
ki kurultaya ne gibi meaai tevdi ed.,.. 
cektir? 

- Kurultaya vereceğimiz meaaın.n 
en mühinuni çıkardığımız tarama der 
giaidir. Bu eser di\Unjzde kullanılan 
yftbancı sözlerin Türk kayn~larından 
toplanmıf ne kadar karfılıgı bulun • 
mıq iıe hepsiıri, en m<;"u~ .. 
uzağına kadar cümlesiıu ıhtıva et • 
mektedir. Bundan maksat seçmeğe yol 
açnuıkbr. Yoksa dergiye -~~n her 
söz liaana kabul eclilmit degıldır. Der 
gi hakkında, birer nU.ba gönderdıği • 
miz zevata aynca ıu auall_er sorul • 
mu, tur: 

l - Dergide gösterilen türkçe ke 
limelerde gerek keliımenİn telaffuzu 
ve ıerek mBııa~ baknnından bir yan 
lııltk var mıdır? 

2 - Dergide bulunan yabana aöz
J.n göaterilen 1'carıılıklarda~ batka 
türkçe bir veyaıbirkaç kar§ılık dana 
hatırlıyor musunuz. Böyle bir karıı • 
!ık varsa bir k;.tapta mı görülmü~ ve 
bir yenn halkı ağzından nw duyul· 
muıtur? 

3 - Dergide gö.terilen kar§ılıklnr 
dan sizce dile en uy1flln veyakın olan 
hangisidir? 

Görülüyor ki böylece, dergi bir an
ket uııevzuu olarak ortaya atılmııtw· 
Bu suallere gelen cevaplan ayrıca tu 
nif ediyoruz. Kurultaydan sonra bun 
lan gözden geçireceğiz. Ve dergi hak 
kında düşündüklerimizi de teabit ede 
ceğiz. Sonra da dergiyi tad,I ve ik • 
mal edici bir zeyi çıkaracağız. Ancak 
bundan ııonradır ki ta.ın seçme itine 
batlıyarak karşılıklar kılavuzunu ha 
zırlayacağız. 

- Derginin neşri ne vakit b"tecek· 
tir? 

- Derginin Osmanlıca.dan türkçe-
ye olan asıl kısmı iki güne kadar ÇJ• 
l<acmk olan oekirincıi fa.ikülde Mtiyor. 
Bu fasikül yedi forma.dır. Böyle asıl 
dergi 53 forma tutmuı oluyor ki bu· 
nun altı buçuk formasr mukaddemat 
olduğuna göre 46,5 formalık bir h1 • 
gat ortaya koyduk demektir. 

Dokuzuncu fasikülden itibaren 
d..,ginin türiı.çeden osmanlıoaya 1 n -
dekai çıkacaktır. Burada ayni türkçe 
kelime kendi alfabe aırasile bata ya· 
zılacak ve dergide kaç yabancı söze 
karşılık gösterilmiş ise o yabancı söz 
ler de ıene alfabe arrasile karıısma 
yazılacaktır. Buna dair olan fiılerın 
matbaaya verilmea"ne batlanmııtır. 
Şimdiye kadar 40ı3 fi~ matbaaya ıön 
derilmiıtir. 

Bu indeksten sonra bir de doğnı. 
yanlış cetveli koyarak dergi bitirilmit 
olo.caktrr. 

- Kurultaya dergiden b&fka ne Te 
recekainiz? 

- Kurultaya bundan bllfka iki yıl· 
bk çahınuılanmızı gösterir umumi 
bir rapor vereceğiz. Bu raporda ıö • 
receksin":z ki bizim ilk çahpa yr1ı • 
mız daha ziyade hazrrhldarla geçmit· 
tir. Bu ilk yıl içinde geniı bri derle • 
me seferberliği yaptık. Halk ağzın • 
dan derlenen sözler fitlere geçirileli 
ve bunlar kaza merkezlerinde top • 
landı. Mükerreleri atı1arak vilayet 
merkezlerine gönderildi. Derlenen söz 
ler, oralarda bir daha süzüldü. Böyle 
ce merkeze gelen fi§elrİn adedi ı 40 
bine vardı. 

Bunlann yüzde dokaanı mükerrer 
olsa, ve kalanının da yarı&J ;.., rara: 
masa bil~ yedi bin Anadolu kelıme~ 

~ b- ""k bır ele geçmiş demetkir ki, bu, uyu 
fiaan hazinesidir. . . 

Derlemeden ıeleo bu aözl~~ ~ı:r 
kısmı tanım• derııisine de ıırmıtbr• 
Fakat asıl emelimiz gelecek çal:pna 
yılında '1ir derleme dergisi çıkarmak 
trr. Bu derıide halk ağzından toplan 
mıt sözler, yer yer teli.ffuzlarrnda ve 
mi'uıalannda görülen deği,ikl kler!e 
lıteraber gösterilecektir. Öyle zanne • 

1 derim ki bu derıı: yalnız memleketi • 

1 
mizde değil, bütün Avrupa türkolog • 
!arı nezdinde bile büyük ehemmiyet· 
le karıılanacak orig :nal bir eser ola• 
caktır. 

• Dil anketi 
Bu de~leme seferberliğinden son • 

ra yaptığnnız ikinci büyük it büyük 
dil anketidir. Bu ankete gelen kartı· 
lıkları, cemiyetin muhtel f teıkilatın • 
ca teklif mahiyetinde olarak seçilmif 
olanlarını Türk dili · bülteninin 6 ın • 

er sayısında ne~rcdiyoruz. Derleme ve 
liigat kollan bu iılerle uğraşırken gra 
mer kolu da türkçede kel"me teşkili 
usullerine dair iki anket neşretmi§tir. 
Bunlar da bütün kiyasi lahikalar ve 
bunların muhtelif m&naları ve mü -
rekkep sözleri misallerle tesbit edil· 
ınit ve bütün muall"mlere gönderile • 
rek miitaleaları sorulmuıtur. 

Şimdi de graıner kolu dergide çı· 
kan kelimelerde görülen ekleri top· 
lıyarak ekler li'ıgatçeai diye yeni hır 
anket neşrine başlanııştır ki bunun da 
6 • 7 formalık ilk fasikülü kurultaya 
yetifecektir. 

Granıerin kelime tetkiline dair o • 
lan kısmını ön safa alı§DDIZID sebebi 
gerek higat ve ıerek ıstılah için bun· 
larıı, tiddetle mühtaç olduiumuzdur. 
Gramerin di(er bahisleri üzerine ça• 
:ıır...ıayı, umumi merkez heyeti., aon -
raya bırakmıttır. 

Fenni ve ilmi ı&tılahlar 
- Iatılahlar İçin ne yapıyorsunuz 1 
- Istılahlar için fimdiye kadar yap 

tığımız ıey kar,ılık arayacağımız ıs
tılahları teobit etmektir. Bu ıstılahlar 
ali.kadar miitehauıslara ıönderile • 
rek kendilerinden bunlar için türk • 
çe kartılık bulınalan ;.aıenmlt ve bu 
lunan kartılıkların bir yerde görül
düğü veya bulanın icadı mr olduğu so 
rulmufl:ur. latılahlar için ı6 ıstılah 
bölüğü kurulmuştur. Bunların bazıla· 
nnıl\ tak•mlan da vardrr. Bunların her 
biri ~endi s.ahalarma taalluk eden i • 
lim .atılahlanrun tam bir kadt-oaunu 
çizmi~tir. Bu kadroalr franaızca, tim· 
di 1".>llarulan türkçe, ihtiyari olarak 
İngilizce ve almanca Tıp ıstılahların • 
da grcco • latin cezirler'te ıösteril • 
mek ıuretile tesbit ed:iJmjıtir. 

Riyaziyenin cebir, hendese, müsel
lesat ıstılahları, bölükten kartdıkları 
tesfıit edilerek gelmi§tir. Nebatat ıstı 
lahları için, eıki dil encümeni zama• 
nında da çalıtılmıftı. Bunlann mek• 
tep deralerine ait olan krsımtarının 
da karıılıklan bölükçe tesbit edilmit· 
tir .• 

Askerlik bölüğü .. kerlik ıstılah • 
!arından 1500 e kadar kelimenin kar 
şılığıru teabit etmit ve bu iıte Harp 
akademisi reisi Fuat Papnın riyase• 
ti altmd;ıki komisyon büyük hinunet• 
!er sarfebniıtir. 

Deulet teılrilatı utılahlan 
Bundan bqka bir de devlet tqki

li.tı ıstılah bölüğü vardır ki o da dev• 
!et t91kili.tma ait bazı ıatılahlann 
~ teabit etna,tİr --:e bwMlll 
için bir li•te yapmıttrr. Aynı zaman • 
da yol ve nakil vasıtaları bölüğlinden 
de bazı karşdıklar ıelmiıtir. Bunlar 
hep bölüklerin teklifi d~~ktir. ~u • 
rultaya bir fikir vermek uzere hul • 
tende nefrediyoruz. Umumi merkez, 
bu aeııe ilk ye orta derece talıaile ait 
der• kitapLı.rmdaki ders ıstila1ıla.n1e 
yüksek tahsil ihtiaaa ıablahlanru ay• 
n ayn araştınnağı kararlaıtınnııtrr, 
Ve önümüzdeki mesai devresinde ilk 
amacımız .{hedefimiz) mektep ıatı • 
!ahlarının imkan dairesinde türkçe 
le§tirilmeıidir. 

_ Bulunan karşılıklann kullanıl 
maaı için mecburiyet vazolunacak mı? 
-Umumi dil için biz cebri. vautal~ra 

değil, yazarlarımızın zevkı~e ve oz 
dil sevgisine ııüveniyoruz. ~~- ta~k 
kelimeleri cebren kullandınnaa • 
riade değiliz. Bilakis bütün muhan ır 
terin, ediplerin, şairlerin mütefe~·n· 
terin gönül birliğile, gönül h-,lugıle, 
öz, güzel türkçeyi yapmak ısteyo 
ruz.,, . 

Tezler tetkik edittımr 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 
Kurultay hazırlıktan için Ankara • 

dan gelen umumi katiplik b~rosu bu· 
gün Dolmabahçe .. rayında ıte b&§la 

t r Kurultay hazırlıkları merkez 
mış ı • I h" N . büroıu umumi ki.tibi bra un ecmı 
Bey:n reisliği altında Çanakkale mAI"': 

b Ahmet Cevat ordu mebusu ı 
usu • 1 rd .. 

C 
. v Dr Saim Ali Bey e en mu-

anıp e · I I 
rekkep olarak toplanm•t. Mge enk teb~-

• t tkikine başlamı§tır. er ez U· 
nn e er·-...ı..e günü saat ı0,30 da tek 
roıu p ~· ...... 
rar toplanacaktır. 

o 

Dip burnunda 
(Başı ı inci sahifede)) 

kuzu otu,.da Tngiliz don~ll!'8 men· 
aup Queen r.lisabeth drıtnot~. ile _Lon· 
don ve Devonıciere kruvazorlen ve 
Türk do11anrnıuına mensup Kocatepe tor• 
pido muhribi olduğu halde Dipburnu Ö· 
nünde ı4 temmuz müeuif hadisesin
de vefat eden lngiliz bahriye zabitinin 
iıtirahatı rubu için tekarrür eden a • 
yin yapılınıfllır. . • 

Merasimde Jngiliz gemileri yerlerını 
alınca Kocatepe kumandanının. Tür~1~onanması namına çelenk atılacagnıı ~ .. 
ren mektubunu lngiliz aııriralmm _bin • 
di@-i Queea Eliaabeth'~ ıötüren F.:::: 
ıiyi lnııiliz filosu erkanı_ har~( reı".'a.ru
bul etmiı ve teesıüre ~os~en en 

• 1••- t-ekkür etmıştır. 
mı a ....,.r8 -;..t 9 30 da boru ile san· 

Merasıme . d" '-ıerek batlanmıt. za. 
cı>ldar yanya ın ın b · 
bitler kılıçlı ve miir~tteba~ • eyaz ~y-

. 
1 

d" 12 dakika ·ıiıren dını merasım-
ınıt er ı. '-- ·· el 1 den sonra havaya abaan uç .... yay mı 
tüfek atefİ arasında borular selam hava
., çalmıı ve arkasından çelenkler 11tıl
ın11 tır. 3 dakika ıüküttan sonra lnııiliz 
gemilerindeki bandolar milli marılarmı 
ve müteakiben paydos havasını çalını§• 
!ardır. 

Bu suretle merasim bi(nce 
lkvomhire knıvazörü Kocatepeye 
kırk metro ha.dar yalrlQfarak ge· 
çerken Türk istiklal marffnı çal
mıstır. 

l;,giliz amirah motör~e Kocat.~~y~ 
ıônderdiiP yaveri amiralın le!~urunu 
şifahen oöylcdikten sonra amiralin kart 1 

Yarınki maç 
(Başı 1 inci sahifede) 

yük bir İncelikle paslaşma:ları kadar 
kalede netice almak husuounoo da mü· 
essir otabilrelerdi halimiz duman olu"'" 
du. Bereket veraıin, teknik futbolün 
binün zevklerini bize gol ac151 çektir· 
meden tattırddar. 

Bu arada Feınerbalıçenin ııenç ve 
atletik kalecisi Necdctin de mükemmel 
kurtan,larla fada gol fa<kma meydan 
vermediğini kaydetm<l< lazımdıır. 

Şimdi mesele, böyle fu-tholcüler kar
şısına yann nnnl F t :kmı ç.kannak 
lazml geldiği net 

Yarınki maçı •, bir i.'ıtimalle 
Beşiıkto.ş takımı ve .!aha uyıf lıOr ihti
malle Fenerhahçe • Beşilotaş muhteliıi 
oynayacaktır. 

Bize kalına bu zorlu takımın .kar • 
ıısma ne sadece Beıi.ktaı Uıkmumn ve 
ne de iki taraftan oyuı1c11 nisbeıtleri gö
zetilerek t..~ edilecek bir Betik • 
taş • Fenerbahçe rmıhtelitinin Ç>kmaaı 
doğnı. değildir. 

En doğru haraket , Fener~en 
Yaşar, Ali Rıza, Fikret ı:ilıi ku-nedİ 
bazı oyuncuları abıınıi< Be§iktaı takımı• 
nın umumi inaicamına fazla "'4tliıa ljL 
venneclen Beıil<tıqt:Mı da, Fwwwlıala • 
çe • Bet&tat ınutwt...litinden de .._ İ• 
yi ve daha kuvvetli lr>r taıkım çıkwaıW 
tır. 

Eğer bu yapılacak olursa Viy- • 
lılann karşıama taaı-mte aym a,..ı. 
diyemeyiz , fakıııt muvaffakıyetle boy 
ölçiifebllecek ayarda bir takını çıioar
nnş diğer taraftan da iki tarafm a-ü
::oel 

1oyı11111 içinde Viyanaiılar>d- öir
l>ilecepmz incelilderin ~ fule tıe • 
barüz etmesine hı-sat venruı olunıa. 

Y.arın çıkannımuz ıaz.n gelaı tııılcım 
lnıldandalri fil<İlloı iıııizi himoa etiilıı • 
ten sonra bu veo;Je ile meıınnQDİyete 
deieT bir noktaya da iş....et etmek iı • 
ot-eriz: 

Evvelce mü§terek orıı.m..,,.,..ıar 
yapan bu:ı ~. l>a:ııı müfrit talip f.. 
darecilerWn ı .Jc l«i düpnanlık ~ -
cC!Iİne ç.ı.-n icW>e•i:z:lilderi yiirin -
den ayrı ayn orgmıizasyonlııria birilıi
rini ...,,...ıara düşiirecelı: vaziyetieN 
düştii1a-. 

Sırası· gelince ve lüzınn haul ol,.._ 
... iclm "zliii tah•ıo hali- ı•
bu >da ecilerin kimi« oldufunu ,..,_ 
saikle i..ı.t etmeği ıayet kolay bulu· 
nn. 

Bepkıtat ve Catata_..y birlilııte, 
yalnız b1an Fenedıahçe de Atq • G~ 
netle çahpıw.ğa baflaclılar. 

Bu meseleyi ev-oelki hafta çıkan -
yumda mevzuıı behoeden "'Olimpi.,..t,, 
meanuaaı bö,4e iki tanıllı çalzflUl ""' 
biı:~ı ini az çak izrar eden bu dört 
ldübü ittihada ve birlikte çahınıaia da· 
vet etti, böyle bir ittihadm htaı hıl spo 
runda çok faydalı ve k.........ıli bir -
zanı erzecleceğiıni yazdo. 

Mesmuniyetle kaydedelim .... Befik· 
tat bu .on hareketile, F ..-bahçe · A· 
ı.,. GiiMt cruııiie et. çaıtıtmaiı loabul 
etti. "Bu demek değildir lıi Be§ilcta! 
ldiibü GafataMraya cephe tıimıtbr· 

Ytdoız Beşlktar - doğru, en ....,;. 
mi ba ' ti yapanılı: iki tanııRa da dost 
ııeçıimneği ve iki tarafla da çalıtmaiı 
temiz bir aporculuık sayonftw. 

Ge.hıl ı•ay iclarec::ilerin de intit.a-
1-. davet eder, bu üç kardet ldübe il • 
Dhak ~·ini ~ e-.. ~~ • 

s..J.:-hLlP 

Ankara mııtaka kongresi 
Ankarachılıi -1ik orunt:Wa topbn

ıtwnda merkez beyehııe fU zevat oeçiıl• 
miftir: 

Reis Şihü, iılmıci reia Ziya, aza 
Orhan, Haydar, Hasan Resim, Şef* 
Beyi..-. 

Kongrede mmtaka rei.ıiğ;nin ra
poru okunmut ve ittifakla kabul edil • 
mi§tir. 

Şirinyan intikam maçına 
çağırıyor 

T umu vamızın tenis f&IUPİyonu Şi
rin yan Beyden dün bir meiotup aldık. 
Şirinyan Bey profesör tenisçi Hasan 
Beyin kendisini exibition match'a da· 
vet ett:ii>ni haber aldığl'llı, her ne ka
dar Milliyet turnu.....,ndım sonra id
mımlannı bırakmıı ve buna nMrabil 
sof kendisini yerımeğe azmetmiı görü· 
nen H....., Beyin w mütemadiyen eg· 
zeroizle meıııul olduğunu söyılediloten 
sonra, mwnaileyhi bir inbkmı mııçma 
davet etmektedir. 

Ankara mıntakasının tazimat 
telgrafı 

ANKARA, 2ı (A.A.) - idman ce
miyetttri ittifakı Ankara mmtakaıı 20 
mnmu:ı:da aktettiii seneltk kongre mü· 
ınueloetile Reisicıiınhur Hazrederine a· 
t>ddci Urimat telıırafmı göndennit
ôr: 

Reisicümlıur Gm MuitaN Kemal 
Hazretlerine, . . 

20 tonunuzda _.,lik kooır•.., .. ,. top• 
!ayan idman Ceıniyetleri ittifakı An
kara mmıtakaaı murahhe-1an Türk ıpor• 
culaımmı cüç ve iman kaynağı olan 
büyük baflarmı bu veııiie ile. bir kere 
daha aevıl, tuim ve merbubyetle an
mıflardır. Şahsi ta:r.Wnabmla anıede
rim efendim. 

KongTe reisi: Veysel 
Kongre ayni zamanda B. M. M. 

reisi Kazım, Baıvekil ismet ve Buyült 
Eri<ômı Hamoye rei<i müıiir Fevzi Pa· 
ıaJar Hazeratıııa da taZ"İmlrt telgrafta
n göndemıiıtir, 

Hava raporu 
Sıflt' derecci hararete ve deniz sevi• 

yesine indirilmiş barometre bu aabah: 
saat 7 de 758,S, 14 te 758, derecei ha· 
rRret 7 de 23.5, ı4 te 29, azami ha· 
ret 30, asgari 21,5. Rüzgar ı2,30 a ka
dar lodos, biliıhare yıldızdan eım:iş61". /\• 
zami sürali saniyede 7 metreye çıkmıt· 
tu·. 

vic.itiN lngiliz amira.lı zırhlısına gitmit 
olan zabmitimize verilmek üzre Kocate-
pe kuman doruna bıralrnuftır · 
Mera•İm esnasında Siu.mı:n kadın ve 

erkekten mürekkep halk kafileıi motÖr· 
ler ilo lngiliz gemileri ve Kocatepe el· 
rafın..ıa dolqmıılar ve dostane aIMuı • 
larını göır-termiılerdir .. 



MAARiFTE 

Prevantoryom 
Elektriksiz! 
Maarif Vekaleti şirketi 

şikayet edecek 
Maarif Veki.leti, lstanbul Elek 

trik tirketini, Nafia Veki.letine ti 
ıkiyet etmeğe karar Yerll1İttir. Bu
na sebep, Maarif Vekaletinin Üs
küdarda V aldebağmdaki pnevan • 
toryomuna, elektrik tirketi cere • 
yan vermemektedir. Maarif Veka 
leti, müteaddit defalar tirkete mü 
raca.at etmif, firket buraya cere • 
yan verilmesinin çok masraflı ola 
cağını hesap ederek bir teY yap • 
mamıttır. Maarif V eıki.leti .sıhhiye 
heyeti teftitiye reisi Dr. Mahmut 
Celi.! Bey Ankaradan tebrimize 
gelmit ve prevantoryomun vazi • 
yeti hakkında bir etüt yapımftır. 
Şirket, prevantoıtyoma cereyan 
vermediği için birçok laboratuvar 
i.latı bittabi itleyememektedir. 
Hastahaneye ayni zamanda taz -
yikJe ıu da verilememektedir. Bu
nun sebebi de elektrik olmaması • 
'dır. Prevantoryomda mevcut 120 
ya.tak 220 ye iblağ edilmi~tir. Yaz 
münasebctile Anadolu vilayetle • 
rinden birçok talebe ve muallim 
gelmiftir. Prevantoryomdaki mu
allim adedi 34 tür. 

Maarif Vekaleti prevantoryo • 
mu Ücr_etli talebe de almağa bat • 
laınıttır'. Günde 50 kurut gibi az 
bir ücretle hasta kabul edilmekte· 
'dir. Prevantoryoma elektrik cere -
yanı temin edildikten sonra mües 
sesenin faaliyeti arttınlacaktır. E. 
lektrik tirketi aleyhine, İcap eder
se dav.a açılacaktır. 

Basma yazı ve resim derleme 
hrrosu 

Maarif vekaleti lstanbulda bir 
"basma yazı ve resim derleme bü
rosu,, tesis etmiş, büromın müdür
lüğüne Selim Nüzhet Bey tayin 
edilmittir. Selim Nüzhet Bey tim -
dilik htanbul 47 inci ilk mektep -
te mesaisine başlamıttır. Cağaloğ
lu civarında büro için münasip bir 
bina aranmaktadır. 

Yeni çıkan kanun mucibince 
bütün matbaalar, bastıkları, k.i • 
tap, gazete, mecmua ve saireden 
beter nüshayı büroya verecekler -
Clir. Büro bunları tetkik edecek, a
lakadar makamata tevziat yapa -
caktır. 

Şehitlikleri ziyaret 
- Çanakkale tehitliklerini ziya -

ret için pertembe günii Gülcemal 
vapurile hareket edecek olan İs -
tanbul heyetine Milli Türk Talebe 
Birliğinden de iki mümessil işti • 
rak edecektir. 

Adadaki otellerin isimleri 
Milli Türk Talebe Birliğinin 

tetebbüsü ile Büyükadadaki otel
lerin isimleri değittirilmittir. İsp
lindit Palas Kazım P4'a oteli, Ka 
lipso Akasya oteli, BeleT Bahar o
teli isimlerini almıtlardrr. 

Bugün Yugoslav talebesi 
gelecek 

Belgrat Üniversitesine mensup 
120 talebe bu a.abah Romanya va
purile Köstenceden tehrim.ize ge
lecektir. Misafir Yugoslav talebe
leri burada üç gün kalacaklardır. 
Kendileri için İstanbul erkek lise
sinde yer hazılannuftır. Milli Türk 
Talebe Birliği pazartesi günü öğ
leden sonra Halkevinde misafir ta 
)ebeler terefine birı müsamere ve
recektir. 

Lauıanne gUnO ve Hukukçu
ların hayrımı 

Lausanne ıulhünün imzalandı
ğı mesut günün yıldönümü olan 
24 teımnuzda, her sene olduğu gi
bi, Üniversite konferans salonun· 
da merasim yapılacaktır. 24 tem • 
muz ayni zamanda hukuçuların 
bayramıdır. Hukuk fakültesi tale
be cemiyeti bayram için bir prog· 
ram hazııılamıttır. Lausanne'nm 
yıldönümü parlak bir tekilde tesit 
edilecektir. 

Tahrir komisyonlarındaki 
aza.nın yevmiyeleri 

lıtanbulda mevcut 30 bina 
vergi ve tahrir komisyonlarında 
yevmiye ile çalışan belediye aza
larile yerli azalarına nisan, mayıs, 
haziran, ter.:ımuz havaleleri gel -
mediği için dört aydanheri para 
verilemiyordu. 

Y evmiyelerın biran evvel veril
mesi alakadar makamlardan rıca 
edilmiştir. 

--o--

Büyük c milerin tamiri 
Sultanahmet gibi büyük cami

lerin kurşunlarının tamiri için ev· 
kaf idaresi önümüzdeki ay ba~ın
darı it;baren r,.,.Jiyete geçecektir. 

Galatasaray Resim sergisi BEL~Dl:EDE •• Cumhuriyet ah a '1,1 
lhtıkarla mucadele Cumhuriyet imanı 

Dün açıldı. Bu seferki sergide ecnebi ı Bahsi 
resimleri de teşhir ediliyor K · d" d t 1 d 

(Başı 1 inci sahifede)) 
değildir. 

• 

Alhncı yerli mallar sergisile be
ıaber devam etmek üzere Gü.ı:el 
Sanatlar Birliğinin on sekizinci 
resim sergisi dün Galatasaraj mek 
tehi salonlarında açıldı. Fazı! Ah
met Beyin kü,at ettiği sergi, yerli 
mallar sergisile tezat tetkil eden 
bir mahiyet arzetmekte oldugunu 
kaydetmek lazımdır. Sergide Mne 
Denarudu, M. Faris, Perof, Kaimi 
lıof, Seferef ve Bilinski efendııer 
gibi ecnebi İmza t~ıyan tabloıar 
tesadüf edilmektedir. 

Bu ecnebi efendilerin mahsul
lerinden ba,ka genç nesle mensup, 
Mustafa Turgut, Şeref Kamil Bey 
lerin eserleri kendilerine mahsus 

POLiSTE 

Bir eğlencenin 
Kanlı sonu 

2 Köylü öldü 3 ü de 
yaralandı 

Çatalcanın Kızılcaali köyün
de idaresizlik yüzünden çok feci 
bir ;inayet olmuş, ikiı kişi öldü
rülmüş ve üç kiti de yaralanmıı
tır. 

Hadiseyi anlatalım: 
Koylülerden Yaşar, Mehmet, 

Latif, D vut, İsmail, diğer Meh-
111et, Mustafa Çavuş, Etem, İdris 
ıtarlada ekinlerini biçmişler, orak 
)ılerini bitirmişler ve köye dön
müşlerdir. 

Bu arkadaşlar köyde Mustafa 
Çavuşun kahvesinde toplanmışlar 
ve tarla işlerini bitirdiklerinden 
dolayı sevinçle eğlenmeğe başla
mıtlardır. 

Bu esnada köy muhtarlık oda
sında bulunan muhtar Sait, muh
tar Kadri, azadan Sait ve Hüs
men bu eğlenceyi meıietmeğe ka
rar vermişlerdir. 

Hep birlikte muhtarlık odasın
dan çıkarak Mustafa Çavuşun kah 

~ vesine gitmişler ve eğlenceyi me
netmek istemişlerdir. 

Eğlenenlerin bu müdahale kar
§1Sında canlan srkılmış ve Etem, 
muhtar Kadriye iki tokat vurmuş 
ve kavga başlamıştır. 

Bunun üzerine orası karma 
karışık olmu§tur. Muhtar Kadri, 
o civarda oturan korucu Halili gö
rünce: 

- Ne oturuyorsun, yetiş! 
Diye bağırmıttır. 
Halil, bu sesi işitir işitmek o

muzunda taşıdığı Rus tüfeğini 
çekmit ve ateş etmeğe başlamış
tır. 

Çıkan kurıunlardan biri aza
dan Feyzullah oğlu Hasana, öte· 
kisi de köylülerden Latife isabet 
etmiş ve bunlar kanlar içinde ye
re düşerek ölmüşlerdir. 

Azadan Sait ve köylülerden 
İdris, Halim de yaralanmı§lardır. 

Hadiseye jandarma el koymuş 
ve katil korucu Halil ile vak'anın 
çıkmasına sebebiyet veren muhtar 
Kadri yakalanmıştır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Tren aıtında kalan genç 
Y enikapıda Soğancılar sokağın 

da ıandalcı Mehmet, ve Nu:~ efen 
dilerin yanında çalışan 18 yaşların 
daki lsmailin Yenikapı ile Kumka 
pı arasında bir tren altında ezile
rek parçalandığını yazmı~tık. Müd 
deiumumi muavini Salim Bey ve 
Emniyet müdürlüğü ikinci tube ci 
nayet kısımı merkez memuru lb -
rahim Kadri Beyle Eminönü mer 
kez memuru Nazım Bey makinist
leri İsticvap etmişler ve makinele 
rin bir- kısmını muayene ederek 
tahkikatla me•gul olmuslardır 

lsmailin 8,5 ile 9 ar~ında eks 
presin altında kaldığı zannedil . 
mektedir. Kat'i bir netice elde e
dilmemit ise de, hadisede bir cina-

• 

hususiyetlerile çok muvaffak e • 
serlerdendir. Katalokta yazılı o
lan Hamit Necdet Beyin eserleri· 
nin sergi salonlarında bulunma • 
YJtı davetlilerin üzerinde sanatka
rın sergiye kartı bir infialle eser
lerini geriye almıt olduğu kana.ı.
tini uyandırmaktadır. Sergide Na 
mık lsmail Bey bir müptedi gibi üç 
küçük popdmı teşhir etmittir . .Bu 
resimlerde Namık Beyin genç nes 
le imrenerek fırçasını modernleş • 
tirmek heveaine kapıldığı vazılıan 
görülmektedir. Dün davetlilere ıı
manata ve pisküvi ikram edilmi1 
ve üç salondan ibaret olan sergi 
gezil mittir. 

Telefon şirketi 
Mübayaa kararı şirkete 

tebliğ edildi 
Telefon şirketinin hükumetçe 

satın alınacağını evvelce yazmış
tck. Heyeti vekilenin bu kararının 
§irkete bildirilmesi için, Nafia ve
kili Ali Bey tebliği Ankara ikinci 
noterliğine göndermiştir. Şirkete 
verilecek olan tebliğ aynen şöyle
dir: 

"6 Mayıs 1911 tarihli imti
yaz mukavelesinin 26 ncı madde
sinin birinci fıkrasının verdiği hak 
ve salahiyete istinad'en hükUmet 
şirketiniz imtiyazı altında bulu~ 
nan telefon tebekesile tesisatını 
satın all?!!!ğa k;;;:.r vermitti.r. 

Ayni fıkradaki sarahat muci
bince keyfiyeti ihbar ederim efen-
d

. I 

ım.,,. 

GVMRVKLERDE 

Nafia Vekili 
ALI 

Kaçak eşya 
Dün Odesadan Çiçerin vapuri

le şehrimize gelen bir zatın efya
sı meyanında gümrüğe verilen lis. 
te harici bir çok kaçak efya ve 
~ene ayni zatın b&fka birisine ver 
re. ek içeri s!7kmak istediği on par 
çu efya bulunmut ve müsadere e • 
dilmişti. Gümrük b&flJ1Üdürü Sey
fi Bey dün Galata gümrüğü salo
nuna giderek sabahtan gece geç 
v..kte kadar bu itle m~gul olmuf
t.ır. Tahkikata devam edihnekte -
di.-. 

Gümrükten geçirilecek zati eşya 
Hariçten memleketimize gelen 

yolc.uların beraberlerinde getire -
rne)İp sonradan gelen zatı eşyala
rının vaz.iyetini ötedenberi ihti • 
İil{h bir mesele olmakta idi. Güm 
ruk ve inhisarlar vekaleti gümrük 
lere bir tamim yaparak yolcudan 
iki ay ıonraya kadar gelen efya • 
nın o yolcuya aidiyeti hakkında 

tam bir kanaat hasıl olursa güm • 
rük resminden muaf olduğu bildi
rilmiştir. 

yet seizlmektedir. 

Bir harman yandı 
Ramide Hafız Tevfik Efendi -

nin harmanı yanmıttır. 

Motosikletle giderken 
Filoryaya motoikletle gitmek • 

te olan Galatua:ıay lisesi mual • 
!imlerinden M. Rayen'in motosik
letile Kamil Efendinin bindiği bi
!iklet çarpıtmlf ikisi de yaralan
mı,t•r. 

Kasımpaşa cinayeti 
Metresi Nazmiyeyi boğmak su 

ıetile öldüren ve bir yolunu bula 
rak lneboluya giden Osman, dün 
şeiu ımize getirilme:ni~r. Buraya 
se•ki için lazımgelen muameleler 
laıuamlanınca derhal gönderile • 
<ek ve Adliyeye teslim edilecek • 
ti:-. 

omısyon un e op an ı, 

tetkikat yaptı 
lhtikarla mücadele komisyonu 

dün akfam belediyede toplanmış
tır. Dünkü toplantıda toptan fiat
lar üzerinde tetkikata devam edil 
mittir. Salı günü tekrar toplamla • 
cak, perakende fiatlar etüt edile
cektir. Perakende fiatların toptan 
fiatlarla karşılaştırılmasından son 
radır ki lstanbulda ihtikar olup 
olmadığı anlatılacaktır. Maama • 
fih neticeye varmak için komisyo
nun daha uzun bir müddet mesai 
tarfedeceği tahmin edilmektedir. 
Komisyon elde edeceği neticeyi 
lktısat ve Dahiliye vekaletlerine 
birer raporla bildirecektir. 

Otomobiller muayene ediliyor 
Belediye otomobilleri muaye -

neye başlamıttır. Bazı otomobille 
rın ehliyetsiz toförler tarafından 
idare edildiği tesbit edilmi~ir. Bu 
gibilerin hakkında kanuni taki -
bat yapılacaktır. 

Osküdarda asfalt yol 
üsküdarda Kısıklıdan Çakmak 

dereye giden yolun asfalt olarak 
intası takarrür etmittir. 

Hasan Paşa mahallesi da 
tramvay istiyor 

Kadıköyünde Hasanpaşa ma • 
hallesi ile civarındaki üç mahalle 
halkı 4 bin imzalı bir mazbata ile 
belediyeye müracaat ederek Kadı
köy tramvay hattının kendi ma • 
hallelerinıden de geçirilmesini iste 
mitle·ıdir. Belediye bu mazbat.ııun 
dileğini tetkik etmektedir. 

Ekmekler cameka.n içinde 
satılacak 

Bazı fınnlarda ekmeklerin açık 
ta teşhir edildiği nazarıdikkati cel 
betmittir. Ekmeklerin behemahal 
camekanlar dahilinde halka arze • 
dilmesi lazımgeldiği için bele.tiye 
şubelere bu hususta bir tamim yap 
mıttır. 

Men ha sularına hile yapıl
maması için 

Memba sularının karı~ık bir 
halde satıldığı hakkında beledi • 
leye vaki 'iki.yeller Üzerine, bele 
diye bir tıılimatname yapmağa baş 
lamıttır. Bu talimatnanM"de· menı • 
ba sularının titelere, damacanala
ra imlası, muhafazası, nakli için 
birçok kat'i hükümler vardır. Mem 
balarda su kaplarının mühüric.ı • 
mesi ,ekli suiistimal edildiğinden 
halka temiz su içirtmek için yeni 
ba:ıı tedbirler alınacaktır. 

ViLAYETTE 

Suriye ile yapılan 
mukavelesi 

emlak 

Suriyede Türklere ve Türki
yede Suriyelilere ait emlak hak
kındaki itilafnamede yazılı müd
detlerin altı ay daha uzatılması 
na dair kanun dün vilayete bildi
rilmiştir. 

Kimlere meccanen vize 
verilecek? 

Beynelmilel konferans ve kon
grelere ittirak için Türkiyeye ge
lecek veya Türkiyeden geçecd< o
lan murahhaslara , hükumetçe gös
terilecek lüzum üzerine, meccanen 
vize verilmesi hakkındaki kanun 
vilayete bildirilmiştir. 

T ürkiyede kurulacak sergi, 
panayırlarla yapılacak şenlikler
den ve mevcut banyo, hava teb
dili istaııyonlanndan hükumetçe 
tayin edilecek olanlarm gelecekle
re ve mütekabiliyet ıartile ecnebi 
gazete ve ajans muhabirlerinden 
ellerinde resmi makamdan veril
mit muhabirlik vesikası bulunan
lara da meccanen vize ita oluna
caktır. 

Nakil vasıtaları ve belediyeler •. 
Belediyeler kanununun 19 un· 

cu maddesinin beşinci fıkrası şu 
şekilde tadil edilmiştir: 

Belediye sınırı dahilinde mu
ayyen mıntakalar arasında yolcu 
nakil vasıtası olarak otobüs, om
nibüs, otokar, tünel, troley, füni
küler işletmek münhasıran beledi
yenin hakkıdır. 

Bunların belediyelerin de işti
rak edecekleri şirketler vasıtasile 
yapılması veya işletilmesi veya 
icara verilmesi ve yahut imtiya
zın devri icra vekilleri heyeti ka
rarına bağlıdır. 

Belediyeler dilerlerse inhisarı 
tazammun etmemek şartile bun
lann işletilmesine ruhsat dahi ve
rebilir. 

Fransız cumhuriyetçileri, cum
huriyet rejiminin manasını §ÖY le 
anlıyorlar: "Cumhuriyet, vatan -
daşların haklarını ve vazifele -
rini tam bir müvazene içinde 
tutabilecek biricik vasıtadır. 
Cumhuriyet rejimi, her vatan • 
daşın, ayrı ayrı kendine düşen va
zifele. i yapması sayesinde ayakta 
durabilir. Cumhuriyetçiliğin miya 
n, yalnız •Öz değil, bilhassa iştir. 
Bu rejimin, uzun zaman demago
jiye tahammülü yoktur. Cumhuri
yet bir küldür. Onun kuvveti; bü
tün anasırı tam olduğu zaman te
celli eder. Frama Cumhuriyeti; 
hem millet haklarının, hem de va 
tanda.ş haklarının ayni zamanda 
korunmasını ister. Bu hakla•, za • 
man zaman biribirile tearuz ettiği 
zaman vasatını bulmak için hüner 
i•ter, dirayet ister, idare kabiliye
ti ister. içtimai hürriyetler, Fran • 
•anın tarihinden, Fransız vatan
daşla: ının yüreklerine intikal et • 
miştir. Onun için bu mcrr;le_kette 
ne aşağı tabakadan gelen ıshbdat, 
ne de yukarıdan ağır basan ta • 
hakküm hava ı; ruhlarda yanan 
hürriyet ıpğını söndüremez!,, 

Fransanın bir buçuk asırlık 
ihtilal ve cumhuriyet tarihinden 
ders almalıyız. Alacağımız en fay
dalı ve hakiki ders; Türk ihtaa
linin Türk cumhuriyetinin; b .. ~ka 
mill~tlerin tarihlerinden ve ihti
lallerinden daha güç, daha geniş 
manalı, daha ziyade feragat ve 
kahramanlrk istiyen bir hareket 
olduğunu iyice bellemektir. 

Frantızlar, ilk önce, yalnız hii· 
kümdarlanrun iatibdadına karşı 
ayaklandılar. Türk mi. tinin düş
manı, yalnız saray ve onun erkli
nı değildi. Memleketi her tnrnf
tan saran harici düşmanlarla da 
savaşmak mecburiyetinde kal
mıştı. lhtilalimizin zaferindelii 
büyüklüğü, kendimiz o kadar öl
çemiyoruz. Gün geçtikçe, milli 
mücadele tarihimizin derinlikleri 
daha iyi anlaşılacak.. Üzerinden 
yüz elli yıl geçtiği halde bile, 
Fransanın ihtilal· tarihine dair 
her sene birçok yeni kitaplar ba
sılıyor ve yeni hakikatler ortaya 
konuyor. 

Türk vatandaşları; başka mil
letlerin ihtilal tarihlerini ve bu 
milletlerin bugünkü idarelerindeki 
zorluklarını, hususiyetlerini daha 
yakından agreııitlene milli tarih
lerine, milli inkılap esaslarına, 
milli tarihi ve milli inkılabı yarıl· 
tan ve yaşatan büyük şeflerine 
mutlaka daha sıkı bir sevgi ile 
bağlanırlar-. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Hindistanda veba ve 
kolera var 

Hindistanın Bombay ve Kal
küta limanlarında son günlerde 
birçok veba ve kolera vak'alan 
zuhur ettiği haber alındığından 
bu limanlardan memleketimize ge
len gemilere ve yolculara karıı 
icap eden tedbirler alınmıttır. 

Hasta bakıcı mektebi 
MemleketinUz hutahanelerine 

şimdiye kadar yüz elliden fazla haata 
bakıcı hemşire yetittiren Hilal:ahmer 
himayesindeki mektebe yakmda ta • 
lehe kaydma batlanacaktır. Mektep • 
te teknik tedrisata ehemmiyet veril · 
mektedir. Son defa normal doğum hak 
kında Berlinden bin metrel:k bir film 
getirilmiıtir. Yalnız hastabakıcı de • 
iil, ayni zamanda da iyi bir ana ye
tiştiren bu mektebe girmek için 18 y,,. 
pnı ikmal ebniıı olmak ve «ta tahsili
ni yapmı§ bulunmak lazımdır. 

Memleket haricindeki 
mütekaitler 

ANKARA 20 - Şurayi dev
let mütekaitle~in memleket hariı
cinde ne suretle maaş alabilecek
lerini gösteren bir nizamname ha· 
zırlamıştır. 

Buna nazaran umumi mülhak 
bütçeler.den maat alan müte -
kaitler memleket haricine gittik
leri takdirde, en büyük mülkiye 
memuruna bir istida vererek, ha
riçte kalacakları müddeti bildir
meğe mecburdurlar. 

Malumat vermiyenlerle daimi 
suretle memleket haricinde ka· 
lanların maa§ı kesilir, ecnebi te
baasından olup tekaüt maaşı a
lanlar bu hükümden hariçtirler. 

Kesilen maaşları avdet ettik
leri tarihi takip eden aydan iti
baren iadeten tahsis olunur. 

Muvakkaten memleket hari
cinde bulundukları müddetçe, ma
aşları verilecek mütekaitler nizam
namede aynlmıştır. , 

Nizamnamedeki kayda göre, 
karantina beklemek, yol kapan
ma!{ gibi teahhürler müddetlere 
ilave olunacaktır. 

Lak~ya 
Affı 

temettü vcrgiıj ve dJ'~ı.ııı~-
ve bunların zam ce:ı:a .,. ...... -
hediyelere ait vern""'.,.,.,. __ 
gisi de yeni kanuna ~ · .ıı 
de etmektedir. Eğeri'. 
vergiler tahakkuk el~_.., 
dan sonra da ettirilD1119;. 

Harp kaztı 

( 

Harp kaznr- ' 
telıir zamlar. • ·ı . fit:--..; 
aşarı ı c snır .. 
bazı iltizam bedel•erİ fi 
aeleri, faiz ve takip , 
da yalnız misil ve tehıf 
mamen affedilmiıtir. '{ 
!ardan vergi ve ilt~ 
aaı1lannı ve munzaJl'l 1' 
mikdarlarm yÜzde 40 
aenesi içinde veya eıı •' 
sini 1934 ve yiizde ol 
1935 mali senesi ;ç·,.de 
mamınm yüzde a1tııııfl" 
•İ sonuna kadar nakdt!' 
ödeyecek olanların gerı 
rı ve zam cezaları taJl1 
cektir. 

her 

ha 

üra 
Umumi istihlak 111 

vergileri ""~·-1 ..ı 
U • . "hl" k ~,,_. g 
mumı ısti a , e5 ...d }' v. 

istihlak verg'leri bakay~~ ıgı 
zaları verginin asirna .J: 
yÜzde seksenini 1934_d~~-..ı 
nuna kadar nakden o 
ri kalan borçlan ve c:eı• 
men silinecektir. 

Gene bu v rgi bakııY 
1i aeneai sonuna kadat 
mamen ödeyeceklerin 
ve bu verg.Jerin yalnıı: ı 
dan borcu olanların bD 
de yirmisini bu aene 
nakden ödeyeceklerİJI "' 
!arı affedilecektir. 

Emlak ve ara%İ 
1933 Mali ıenesi 

arazi vergilerile munz•~ 
borçlu olanlarm bu borÇ 
ne ve sekiz taksitte ve \,1 .. 
nuna kadar emlak ve bi 
le munzam kesirlcrdcn 
nanların borçları dört d 
müsavi taksitte tahsil e 
rnzi vergisile munzam " ., 
ı.,n bo~cun yüzde otu%11 :ıf 
de, yahut yÜzde ellisi 9 
hayetine kadar verili,..., 
borç taınrunen affolun"!ı' 

Emlak ve bina v rgı 

z.ım kcairlerıine gelince; it 
de altır.ıtı:n bu sene için~ 
de 75 ini gelecek aene 
de zam cezalarile b "rJjJcl' 
borçlan affedilecektir. 

Hayvan vercil;t 
ı340. 1931 ııeneıerin' 

]ar vergisinin yalnız zatı! 
dan borçlu bulunanlartn_.ı 
ve verginin aalile ınu~~ 
dc-n ve zam cezalarınd~P 
lan bulunanlar, verginiıı 
zam kes.irlerde olan bo ~ 
de yetmiıi 934 aenesi. ~ .... Jı-
~.:...i.1..1 ""'"· · .. _ , __ ,._.J_ ı,. •• ~l 
ı '-,J,.al>Utgt 'lf\KO;"rCır'C' _.. 

tebaki yüzde otuzile :atı' ,ti 
tamamı ve verginin asıll 
Keairlerine ait borçlartJI , 
beti 1934 veya yuzcı. 85 ~ 
ai sonuna kadar ödeyenle 
lan borçları terkin edile<: 

Muamele ve lı 
1925 mali senesi sonıı-' 

çen müddete ait kazaJl{t 
eğlence ve hususi istihlİı:,. 
le cezalanndan ı 924 • 1 
ne alt damğa, oyun alatı, 
aigara kağıdı, kibrit, ka•• 
limlerinden ve bu verıı~ "",ıı 
tazminat mahiyetindekı ıl~ 
cezalartndan borçlu olaJ' ıl 
lann asıllarını bu kanuıt it 
tarihine kadar tediye etıı' 
nız zam ve para cezala~f 
olanlartn bu borçları a 
B · · 1 'n • u vergı ve reınm en . ıs 
sene tamamen ödeyenlet'J 
tehir za.mlan ile para cet 
bu vergi ve ersimlerin a•• ı 
nsını veya daha fazlaıırtl 

1 
si içinde verenlerin mitil °" IİTJ 
larile para cezalannı!' ı~,j 
belindeki mikdan terkın 

Mükellefiyeti A• 
. ·~ 

Miikellefyeti asko:.rıyef,.ı 
için ailah altma çagır!."~;il. 
altında bulundukları ınu ~ 
zanç vergisile kesri ~il 
dan 1933 senesi nihayebı:,,
hangi bir sebeple tabak 1(1 
mit olan borçlarının kaY1 

men silinecektir. , 

intikal vergiıC ı1. 
1929 ııenesinin nih•Y"1 4' 

tahakkuk ettirilm'ş ve•!''i' ı 
vergilerinin tehir vı: nı 1•1

1,dan tahsil edilmemıt 0 

affedibnittr· 

IstRnbul üç6ncü noterliği"' 
Bravenn;ı.n ve Dimitre•"~ 

k'""' tMaflarından latanbul 1 1 'I# 
huzurunda tanzim ve 1 

826-22672 numaralı 5 l{at' 

tarihli \cı.aletname ile t>an"1 
kalet umıımiyeden iştifa •Y.Ii '/ 
artık mumaileyhimanın velı'(ı;/, 

·ı k•Y 1 
dığınu arz ve. bayan ı e 
huriyet, Milliyet ve Vakit 
ilanını rica ederim efcnıl~ 4' ~ 

Adres: Tütün Gümriİİ:~:.ıı 
ralı mağa7<tda tüccardan 
fendi. (1301) 

.~ ,JI 
ZA YI - Fırınıma ait e~e!". 
mahsus tek arab 1~0. ",~-ti~ 
mı 7:\'/! ettim. Y en:ıını ~ ili" 
e•kisini nhıikmii otnıadıgı ,_ııı 
Kiiçük Mu•tafa Pata fra" 
Niko. (1289) 



MiLLiYET PAZAR 22 TEMMUZ 1934 

er Göz ekimi-1 D - --Ist~nbul Üni~~~siteıi Mubayaat 
r. Süleyman Şükrü eniz yolları 

sab> Birinci ••mf mütehass.. 1 ş LE TM Es 1 Komisyonundan: 
ıR~bıali) A k Acenteleri : Karaköy Köprübatı .~ n ara caddesi No. 60 Tel. 42362 _Sirkeci Mühürdarzade (1) Tıp Fakültesi Adli Tıp binasına kalorifer kazanı vaz'ı 

1"" - 3832 •--•Han. Tel 22740 ··--ııi (2) Universite Merkez binasındaki su kulesinin tamiri 
ı" ı = ... ör<~-~ Dr. Nuri Fehmi .-.ma=::ı fzmı·r su·· r'at (3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin işgal ettiği Zeynep Ha-G - rum Konağının su tesisatı. 
;
1
" • Öz Hekimi fskcndcriye yolu (4) Üniversite merkez binasının kurşunlarının tamiri. 

-•agtaloğlu Süreyya Bey apart. EGE Yukarıda mahalleri yazılı dört kalem iş 22 - 7 - 934 Pa-
.ıf 2-6yakadar. Telefon 2321

2 
vapuru 24 Temmuz zar günü ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konul-

SALI 11 de Galata rıhtımın- T ı· 1 U · • 1 1 d 1 kl 
J 

d k lk muştur. a ıp er nıversıte lV ·;nar ıg~ m an a aca arı vesa· 
., • 832, an a ·acak doğru lzmir, Pi- 1 l b 
fi ev d"l ' re l k nd · • i c e Mü ayaat Komisyonuna m"iracaat edip her gu"n şartna· 
~ " re ı ecek ihtira beratı 1 • 5 e erıye ye gidecek ve 

bit liauas . d ı dönecektir. (4078) melerini tetkik edebilirler. Ve ihale günü saat 15 de teklife-
y ki ihti . ~usa •meli lapa" hakkın. • B t l decekleri fiatın yüzde yedi buçuk teminatlarile Mübayaat 

. ra •çın İıtihsal edilmiş ol 25 1 ar ın yo u Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (3566) 
Y•b• 1931 tarih ve 1221 numar.:ı" ib B 3924 eratın ih. 1 - URSA vapuru 23 Temmuz 

ın tıva etti"'. PAZA b gı hukuk hu RTESİ 19 da Sirkeci 
"il aşka sına devir voyabut ica rıhtımından kalkacaktır. ( 4079) 

ıne.i fol.lif ed'I '- ra ve-
.ııı ı me..ıe olmakla b h T b ı 
~ u ta !azla malürnat d' u u- ra zon yo u 
. )ltevatın lstanb l'd e ınnıelc iateyen 
·-" u a, Bahçe'-- 'd VATAN 24 T ""'•nında 43 48 

""Pu a Taş vapuru emmuz 
pıü - numaralı idareha SAL[ 20 de Galata rıhtımın-

t racaaı eylemeleri ilan ı neye dan kalkacak. Gidi,te Zongul-
• o unur, (1234) d k l a , nebolu, Sinop, Samsuı., 
eti lstanbuJ L 4337 

t Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
,; liği Satm Al~:ZK A.rnir- Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun-

tı· l 0 nusyonu lara ilaveten Sürmene, Ordu-

iktisat Vekaletinden: 
- Olçüler ve ayar Müdi.' ·:.:ğüne birisi elektrik öbüru 
n1ckanik ölçüleri mütehassr.;ı ilci fen n-ıüşaviri ve biirsi kim
ya öbün.i elektrik diploma mühendisi, iki laburatuvar mühen· 
disile Ankara, İstanbul, Samsun. Mersin ve Izmir'de çalıştı· 
rılmak üzere tenikum, Robert Kolej veya San'atlar mektep 
leri elektrik ve makina şubelerinden nu:zun 15 ayar fen me 

l 
---

OSMANLI BANKASI 
28 Şubat 1934 tar ih:ndeki mali vaziyet 

AKTiF 

Hisse senetlerinin tes,ıiyesi talep edilmemiş olan kısmı. 
Ka.ada ve Bankalarda mevcut nukut .. 
Kısa vadeli. avanslar ve röporlar • 
Tah•il olunacak senetler. . 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler . . . • · 
Rehin mukabilinde avanslar. • • 
Kabul tarikile borçlular . . . . 
Gayri menkul mallar ve mobilya • 
Müt'eferrik. • • • • • • • • • 

PASiF 

Sermaye. • • • . • • • . • .. • • • • • 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akç.,.i . . . 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar • 
Görüldüğünde ödenecek aenetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler - . . 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler . 
Kabuller . 
Müteferrik • , • • • • • • • 

Kuyuda muvafık olrl uğu tasdik olunur 
Müdür 

E. HODLER 

lslerlin Ş. P. 

S.000.000.- -
3.986.092 12 11 
1.020.979 9 -
4.722.551 - 11 
2.358.332 4 6 
4.6.~7.986 8 6 
2.032.315 ıs 4 

814.533 1 2 
637.947 15 7 

94.365 8 8 

25.355.103 16 7 

hterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

356.419 19 9 
245.649 s 6 

11.027.215 2 3 
1.469.793 19 10 

814.533 1 2 
191.492 8 1 

25.355.103 16 7 

Türkiye Umum Müdürü Türkiye Umum Müdür Muavini 
A. H. REID. PH. GARELLI 

' an arı ya uğrayacaktır. (4080) 

a .Harbiye MPkt h" .. 
,1, lo sac'.~ Yıtı;, 2s~~'!ın 24,000 
~ arnha gün" 934 çar-

Adalar Su:h mahkemesinden : 
Beyoğlunda Oımanbeyde Ahmet B. 

ıokağında ll<bal apartımanında Sakin i· 
iten clycvm ikametg3.hı meçhul Kostan· 
tin Orfanidi• .:f. Davaci Matmazel Ka
t na Hanım vekili Y ordan efendinin a .. 
leybinize ikamet ettiği mahiye 25 lıra 
bedelle 1-10-931 tarihinden itibaren il 
ay müddetle ve mahiye 25 lira bedelle 
icar eylediği hanenin son altı aylık ~ 

delatı icareıi olan 150 liranın tahsili 
hakkmdaki davanın ğıyaben cari muha
kemesi netice.inde müddabih 150 lira
nın dava tarihi olan 17-10-933 tarihin
den İhbaren yÜzde 5 faiz ve icraen İn· 
kanna mebni yüzde 10 ni•betinde taz
minat ve masarifi muhakeme ile maan 
tah&iline karar verilmiştir tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında temizi dava o
lurunadığı takdirde hüküm kati keıbi
yet edeceği tebliğ makamına kaim olmak 
Üzere ilan olunur. ( 1287) 

ınuru ve Büro işleri için biı- nıümeyyiz alınacaktır. Ehli
yet imtihanları 31-7-1934 tarihinde Ankara'da ölçüler ve 
Ayar l\'lüdürlüğünde ve lstanbul'da nlcüler ve Ayar Baş 
Müfettişliğinde yapılacaktır. lmtiha~ mevzularile taliple· 
rin en geç 28-7-934 aksamına. kaclar Ankara'da ölçüler ve 
Ayar Müdürlüğüne ver~eleri veya ~öndermeleri lazunge
len vesikalar hakkında Ankara'cla ölçüler ve Ayar Müdür
luğünden ve İstanbul, Samsun, Merıin ve lzmir'de ölçüler 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünde11u 
üniformalı zabita memurları için satın alınacak 2042 a

det beyaz ceket teklif olunacak fiat haddı layik görüldüğü 
takdirde 6 ·Ağustos. 934 tarihine müsadif Pazartesi gunu 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. Taliplerin 537 liralık teminatı muvakka • 
te ile teklif mektuplarını yevmi mezkUrda saat 15 de Vilayet 
Muhasebecilik dairesinde teşekkül eden Satınalma Komisyo· 

,! arf usuliyk s~: 14 de kapalı 
J arnesini .. acaktır. Şart

.. n ve t li gl or.eceklerin her 
a P erın belli 

vvel teklifleri l 6;'latten 
ı kornia 

0 
Y e teınınatları 

(3419) Y na vermeleri. (55) 
- 3892 

ti " M lHTtRA lLANI 
lı"' •sa:nau, topraktan 

l\ın İınali · . nıanıul eşya-
ıçın uıııl " h 

olu..,.n 24 11.._ • akkmda iıtilual 
•• ...,.. 1933 ta 'b 

nıaralı İlıtır be rı Ye 1531 nu-
a ratı bu der 

ı. konnıak İia-e a mevkü fii-
ic •here de üf' ar edilece... d vr erağ veya 

l!'•n en lali 
lata'da ç· . . P olanların Ga-

' ınilı Rıhtım 
Ferıi'ye _ hanında Robert 

nıuracaattan .,, 
11•n olunur. 

(1305) 

l<ELEPI R fotoiraf 
Alrna11 f<ad makineleri 

"'•l.inct ~ntlok markalı her çefit 
r tufıre aebeb'le 

ıatılnıaktad ı ıayet ucuz 
'~ V·ı- ır. (Babıati) Ankara cadd 

ı •Yet kar .,_ 
- fuıncl.l No. 41. ( 1282) 

htanbul . 
hukuk d . ~ılıye mahk-i 3 - .. 

aıteı:ın.1- uncu 
!1,1 "1:n 1 

l . An..,.nın V il' 
ığı 934.98\ N as 1 efendi aleyhine aç-
d 0

• Ya muka bo •vaoınıu tahkik yyet tanına 
dava h··k .. atı ikmal d'l . ıı urn d • e ı nut ve 
da '-' ••e.teınıe ı · n "'· \l, M K ııe ınıı olduğun-
1\e le rı. . . nun 406 v ı •n intaç d'l ıncı maddeai-
ınc 26-9-934 e 1 ınek üzere ınahk 
rnelatı vak ıaat 14 le bıraı., '-- tı Me-

ıaya ka b '""! r. ua 
:~:ide -~•rab.,. Ye'!:.u ~ l!Ünde itira:ı: 

•decı takd' d "'uhaıı.emed h<,n i ır c nıuhak . e 
ntaç edilece;;,· ·ı· enıenın grya-

- ~ı ı an ol unur. (1303) 
htanbu( 0 1. ·• ıye ınahk Yenı,; .1c b . •ıncleri b . . 

933 . uroıundan ınncı 
ta ı, tarıhinden evv 1 ·~-~ Kanunuevvel 
. n ul Asliye b' . e. '-:-mc olunup ı.. 

••nde derd • ıruıci tıcaret nıahk 
~ I eılt niyet eme
. r •met Ziva ve "" ve it Bank.ası ile 

t•rkcr · "'0•tanı; H ı tırn"nda ınütek n acapolu 
~ dooya"nın Y•nile •vvı~ ~ulunan da-

Yannaıue \·c ib ~es, ıçin verilen 
ledcttetkik -L • ~ cdılen ilan var-• 
• • .... tııe hta b ""'"'' ""•t •nahkcmo · ~ ul birinci Ti-
nıet z· sınce nıuddeiaJ 
ti h ıya •e Kostanti l{ eyb Meh-

akkında gıyabınW-n . :ı_capo(o tirke-
Yapıldı' ı anı~. 1 ılanen tebJ;~at a .. _,,ı ınıı ve L·• ~ 
Y muJdetle ita uuroca yine bir 

lS.JQ.934 tarib~en llı!blicat İfasına ve 
niı •aat 15 d ın~ miioadif P•~arte · -1 e Yeıuleıne 11 ıu
annıası.na karar ve . '."uamelesine baf" 
~o.zkur tünde ye nlmıı oldugundan 

ki.in ı . nı l'<»tahllt\e b · 
rnedi • ıncı y •nilenı - ınaaın
ahk" ı taktirde 2367 e hurosuna gel-

•rnına levf''-- DUmaraı. .._ 
~ •~n · ~~n 

yapılacağı ila,. :ı:il•nıetıin ll•Yahan-
- nur. 0291) 

htanbul aıliye mablc 
Y ·ı •mel · •nı eme bürosundan . °" birinci 

. 4 Kanunuevvel 933 ta 'h' 
İkaıne olunup fstanbul aıt :nd~~ evvel 
~ret nıahkemesinde derde:ti hir?nci ti-
' ~anka11 ile Albert Bo . ruret ve 

haıı efendileı- rıu,tayn ve Ap. 
lunan dava d araaında miitekevvin bu. 
verile b oıyasırun yenilenmes · · n eyannaıne . ı ıçın 

v~rakası ledet~etkik ve ıb~ed.il~n ilan 
rot ınahkem . vaktıle Bınnci tica
zj clend' hakcsıncc müddeialeyh A h -
ı· ı kında g ab P a •ga, Yap ld • ıy ında ilanen teb
ne b' ı ıgı anlatılmıt ve B . . 

ır ay mu"ddctl '(" uroca yı-
l e ı ane eb • . •na ve 15.10_

934 
.. n .t lıgat ifa-

~•tcs· .. .. larıhıne mÜ>adif _ 
ı ııunu •ant 15 d pa 

1lltleıirıo e yenileme mua.-
ftüs old - ba1lanlhnasına karar verit .. 
l u gundan mezk. .. .U,•ne b' ur gunde yeni poı-
~ . •nasında kain birine. y · ı 
lltoıun 1 . .. . ı enı eme 

lh- a gc modıı:ı takdirde 2367 - ... ••lı ka nu
•tıe11· nun ahkamına tevfikan yenH ... 

lıt l[tJabında. yapılacaıı:" ı '" - 1 uan O UftUl'e 

(1290) 

SULTAN AHMET SULH UÇUNCU 
HUUHKUUK HAKIMLIGINDEN : 

Lüsi Si yon Hannn ile Ali Bey ve F at
ma Binnaz ve Perihan ve Belkis ve Rai-
fe Hanımlar Ye Ekrem ve Kemal Beyle-
rin tayİan ve müştereken mütesarnf 

olduktan Beyoğlunda Şehit Muhtar ıo
kağında eski 171 ve 173 ve yeni 
199,201,203 numerolu apar1.lunanın ve 
Önündeki 13 aqın mahallin izalei ,üyu 
zımnında fruhtu takarrür ederek icra 
kılman açık arttmna neticesinde S 1500 

\"e Ayar Baş Müfettişliklerin- d~n malfunat alınabilir. Ev
velce müracaat etmiş olanla.•-• da müracaatlarını yenilemele
ri ve noksan vesikalarını tam aınlamaları lazımdır. ( 4058) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kağıthane terşih havuzlarında yapılacak hafriyatın mü 

nakasa günü 25-7-934 çarııamba olduğu halde çıkan ilanda 
yanlışlıkla 25-7 -934 pazarteı;İ yazıldığı görülmüştür. Tas· 
hih olunur. (4063) 

lstanbul Birinci iflas memurluğundan: 

No. 
Müflis Dimitri Arkiroblosun alıca klılar sıra cetvelidır. 
Alacaklının T.olunan K.olunan Srra Reddolunan 

ismi 

Esbabı ret 

--------
1 J. V. A. Baker n 184 09 164 00 

kili Haydar Bey. 
2 T~na1 Ef. Beyoğ- 299 78 

lu Aynalıçeşme 
Kızılcık sokak No. 46 

929 78 

3 Yorgi Hamoblo ef. 516 83 516 83 
Galata büyük 
Tünel han No. 8. 

4 Salamon Ama- 2300 00 2300 00 
racı ef. Bahçe-

6 20 09 

6 00 00 

6 00 00 

6 00 00 

Tediye edilmit oldu
ğundan reddolunmuıtur. 

00 

00 

00 

lira bedel mukabilinde Galata'da Boz
kurt Hanında Tahsin Sennet ve Ooman 
Nuri Beylerin 14 numaralı daire.inde 
Ekrem l..itif Bey uhteıinde kat'i ihale- 5 

•İnden icrasına 30-5-934 tarihinde ka-

kapı Cermanyan 
ban birinci kat 
No. 8 - 9. 

Hog:os Tines ve· 
kili hak Sagiı 
Ef. 

140 00 140 00 6 00 00 00 

4070 70 4050 61 20 09 
rar verilmiş idi. Semeni meb'i teslim vez
ne ed'1mediğinden paranın teslimi alaka
dar hissedar tarafından talep edilmesi 
Üzerine paranın teslimi. hakkında gönde .. 
rilen ihbarnamenin mümaileyh Ekrem 
Latif Beyin ikam~gilhının meçhuliyeti 
huebile bila teblig iade kılınınış ve ber· 
mucibi talep ili.nen teblıgat ıcrasına ka· 

rar verilmittir. lfhu ilin tarihinden iti

baren on gün zarfında semeni mebiln 

teslimi ve2nP edilmesi aksi takdirde İcra 

ve ifliı kanununun 133 maddesine tev· 

fikan muamele ifa kılınacağı tebliğ ma
kamına L:ıim olmak üzere iliin olunur. 

( 1278) 

Reyoğlu dördüncü sulh hukuk m:ıh
kemeıindcn : 1 - Beyoğl11'nda Miiey
yetznd\.· namı diğer Yazıcı sokağ:nda a

tik 32-32 cedit 28 numaralı mukadde
ma İki bap hane elyevm Bronıtayin is
ır,İı·deki upartunanın tamamı (24185) 
lira kıymetindedir. 2 - Beyoğlunda 

Müeyyet2ade mahallesinde Makri çık
mazı •okaiı:nda atik 41-43 cedit 51-53 
numaralı iki bap hane, bunlardan 53 

numarala hanenin tamamı 1440 lira ve 
sı numaralı hanenin tamamı (2304) li
ra kıymetindedir. 3 - Galata'da Be
reket Zade mahallesinde Yüksek Kaldı
rım caddesinde atik 54 cedit 52 nınna
ralı dükkan tamamı (3250 lira kıyme
tindedir, 4 - Galata'da Arap camii ma
hallesindr Hezaren ıokağında atik 13, 
13, 13 mükerrer cedit 19-21 numaralı 

Yekdiğerine maklup dükkanı müıtemil 
bir bap hane tamamı (22083) lira kay
tnetindedir. Yukarda yazılı Gayri men· 
kullerin Jals Bronşlayin efendiden mü
teveffire Madrun Mari uhtesine intikali 
lazungelcn (48) .ıe (2) tam mülkiyeti 
ve (48) de (4) intifaıız mülkiyet açık 
arttırma ıuretile 23-8-934 perşembe saat 
16 da •atılacaktır. Dellaliye resmi ve i
hale pulu mÜfterisine aittir .. Bedel pe· 
'indir. Talip olanlann mezkür hissele
re ioabet eden kıymetlerin yüzde yedi 
b~~çuğu ni~pelinde pey akçeıi ile mezkür 
gun ve '>antle Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk ınahkemeıinde hazrr bulunmalan 
ve fazla malUmat almak isteyenlerin 
932-12 nıım'ra ile mahkeme kalemine mü 
racaatla.rı liizumu ilan olunur. ( 1297) 

ZA !~ :- Tatbik mührümü zayi ettim 
yeruaıın kaııttrracainndan hülcmü yok
tur. ll.1ehmet. 

Miıflis Dimitri Arkiroblo iflas masasına beş alacaklı nıüracaat etmiş ve 4070 

lira 70 kuruşkayıt ve kab11l talebinde bulunınuşlaıdır. Bu miktardan 4050 lira 61 ku· 
ru~ kabul edilmiş ve bir kişinin alacağından kısmen olmak Üzere 20 lira 9 kuruı 

akdemce tediye edildiğinden reddolunmu~tur. 
Kabul edilen alacakların kiıfesi altıncı ••r~yı teşkil ederler. Alacaklann tahkik 

işi bitmiş ve neticede işbu sıra cetveli tan•İın cdi!nıiştir. ikinci alacakhlar top· 

!anması 13 Ağustos 934 pazartesi günü •a:>t 11 de yapılması takarrür ettiğinden 

al&cakları kısmen veya tamam kabul edilen .slı:ıbı matlubunu toplanmada bulun• 
maları tebliğ ve ilan olunur. ( 1304) 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayram münaaebetile 23 Temmuc: Pazartesi günü Pazar tarifes" t ı aynen at-

bik edilecektir. Saat 14,30 daki Karadeniz boğazı tenezzüh aefe · d l --•· n e yapı a"4JL• 
tır. (1286) 

Riyaziye-Lisan ve ikmal dersleri 
Türkçe - Franıızça - lngilizce - Almanca Liıe ve Orta kısrml~- "'teh . ... ... mu a"Sııs 

muallımler tarafından hususi dersler devam ediyor. 1914 denberi ihtiaaaile tanı
nan Çenherlitaım karşısındaki Kız -Erke:.. li.an tedriaanesini tetkik ediniz. 

( 1277) Müdürü : ZIYA 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları 1 
İstanbul Kumandanlığı ı isteklilerin şartnameyi gör • 

Kıt'atı ihtiyacı için 32,000 ki- mek üzere her gün ve müna. 
lo Sade yağı kapalı zarfla mü- kasaya iştirak edeceklerin de 
nakasaya konmuştur. İhales\ tayin edilen vakitte Izmit Fır· 
25 Temmuz 934 çarşamba gü ka Satınalma Komisyonuna 
nü saat 14 tedir. Taliplerin müracaatları. (3076) (3932) 
şartnameyi görmek üzere her 4271 

gün ve münakasaya iştirak i- • • • 
çin de o gün ve vaktinden ev- Burnova Fırka Sa. Al. Kom. 
vel teklif ve teminat mektup- dan: 
lariyle Fındıklıda lstanbul 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonuna müracaatları. (1) 
(3687) (40461 

• • • 
lzmit Fırka Satınalma Ko-

misyonundan: 
Fırkanın Merkez Tuzla ve Bo
ludaki kıt'atm altı aylık ihtiya
cı olan ( 452, 700) kilo Un ka
palı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 28- 7 - 934 
Cumartesi günü saat 14 tedir. 

Kıtaat ihtiyacı için kapalı 
zarf usulile ( 41100) kilo sade 
yağı münakasaya konulmuş • 
tur. ihalesi 4 - 8 • 934 Cumar· 
lesi günü saat 1 O da yapılacak
tır. Şartları görmek isteyenler 
her gün, iştirak etmek isteyen
ler teminatlarile birlikte ihale 
günü saatından evvel Burnova 
Askeri Satmalma Komisyonu· 
na müracaatları. 

(3934) (3078) 
4272 

nuna vermeleri ve nümune ve şeraiti öğrenme!< isteyenler 
Müdüriyete müracaatları ilan olunur. (3942) 

4271 

lnbisarler U. Müdürlüğünden: 
Güstav Hayda Markalı bir adet Nivelman ve bir adet 

Tedolite 8-8-934 tarihine müsadif Çarşamba gÜnÜ saat 16 
da. pazarlıkla müayaa olunac aldır. Taliplerin yüzde 7 ,5 te· 
minatlariyle birlikte Cibalide Alım Satım komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (4061) 

Pazarlıkla Maltepe tecrübegahı için şartnamesi veçhile 
(130) araba koyun veya keçi giibresi satın alınacaktır. Ta
lipler yüzde 7 ,5 teminatlariyle birlikte 25-7-934 çarşamba 
günü saat 16 da Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müra· 
caatları. (3928) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

321 adet saç levha 
260 ,, Köşe bent 

) Kapalı zarfla münakasası 24 
) temmuz 934 salı günü saat 14 

te •• 
6507 adet kondenser borusu ) Kapalı zarfla münakasau 24 

) T cmmuz 934 salı günü saat 
) 15.30 da. 

5875 kilo perçin çivisi ) Açık azalbnası 24 temmuz 
) 934 salı günü saat 16,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı 
saç levha ile köşe bentler kondcnscr oruları kapalı zarfla 
pı•ı·ı;in çivileri açık azaltmaya konmuştur. 

Şartnamesini almak istiycnlerin her gün ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı gün ve saatlerde 
Kasımpaşada kain komisyona müracaatları. (3464) 3893 

Emniyet Müdürlüğünden: 
J-Iizmet Otomobil ve Mo törleı-in ihtiyacı için 6 ila 8 ton 

Benzin açık münakasaya çık arılmı§hr. Teklif olunacak fiat 
haddi layik görüldüğü takdirde 12-8-934 tarihine müsa· 
dif pazar günü saat 15 de ihalesi icra kılınacaktır. Taliple
rin şeraiti öğrenmek üzere Müdiiriyete ve iştirak için yev
n1i ve vakti mezkurda Vilayet Muhasebecilik dairesinde mü 
teşekkil alım satını komisyon una müracaatları ilan olunur -

(4065) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
. Muhammen bedeli 

Lira 
USKUDAR, Altunizide mahallesi Bağlar 3140 peşin _para 

başı Tophaneli oğlu caddesinde 31-37 nu· ıle 
maralı (12560) zira Tarla.. ~ 

KADIKÖY, Tuğlacı başı mahallesı B~.g~at 
caddesinde 207 numaralı (1) donum, 

750 

18 arşın arsa • ~ 
KADIKÖY Tuğlacı başı ma hallcsı Bagdat 600 

cadde~inde 207-1 numaralı ( 1) dönüm 
(360) zira Tarla. 

BEYLERBEYi, Abdullah ağa mahallesi 
Kalaycı sokağında 22, 75 metro 
9-1 lnumaralı dükkan arsası. 

23 

KUMKAPI, Kürkçü başı Süleynıan ağa Bay- 65 
ram Çavuş mahallesi mektep sokağın-
da 18 numaralı hanenin 1-4 hissesi. 

USKUDAR, Selami Ali efendi ınahallesi Kab 400 
ristan karşısı sokağında 9 numara· 
it dükkaan. 

" " 

.. " 

" " 

" " 

" .. 

" " BOYACIKOY, Eski Sekizinci sokak, yeni 2400 
Yunus ağa sokağında 13 numaralı hane. 

Yukarda yazılı mahaller hizalarındaki kıymetler üze· 
rinden 5-8-934 Pazar günü saat on dörtte açık arttırma su· 
retile satılacaktır. isteklilerin pey akçelerile müracaatları. 

(M) (3836) 

,, 



VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
D 1 P vıperu 22 

Um U ID8r Temmuz 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
nhtunmdan kalkacak. Gidiıte Zon· 
culdak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gircson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeyc. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmcneye 
uğrayacaktır. --Armutlu Kaplıcaları -. 
llükemmel; çok 9ifalı, İıtanhu-
la 3,5 saattir. Rehberini Bahçe
k•pı' da Emek ecıa depoıundan 
•hnız. Cuma gllnleri Taphaiıe
den teneunh vapuru da gider 

••--• ve gelir. • (1300) 

iHTiRA iLANI 
" Z teklinde iki demir ile mütqeldcil 

»luklu seren " baklanda iıtihııal olu
nan 4·2-1930 tarih ve 889 numaralı ih· 
tira beratı bu defa mevkii fiile konmak 
üzre ahere devrüferağ veya icar edile-

• 
ceğinden talip olııınlarm Galata' da, Çi-
ni', Rıhtnn Hanında Robert F erriye mÜ· 
racaatları ilan olunur. ( 1140) 

4214 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mihaniki tavik tertibatı " hakkın

daki ihtira için istihsal edilmit olan 6 

Haziran 1932 tarih ve 1668 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere hqkaoma devir veyıılıuC icara ve

rilmesi teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla maltmat edinmek isteyen 
znalln htanbul'da Bahçe Kapuda Ta§ 
hanında 43-48 numaralı idarehaneye mü· 
ncaat eylemeleri ilin olunur. (1235) 

4338 

ŞARK DEMlRYOLLARI 
Edirne için Tenezzüh treni 

Şark Demiryollan idaresi tarafından &§ağıdaki nkıtnameye teftikan Temmn• 
zun 20 nci cuma günü lstanbul ile Edime arasında bir tenezzüh treni tertip edil. 
mitfü·. 

Huıuıi tenezzüh 
lotan bul Kalkıt 8,00 
Kumkapı ,, 8,07 
Samatya ,, 8,13 
Y edikule ,, 8, 17 
Bakıri<öy ,, 8,25 
Y eıilköy ,. 8,33 
K. Çekmece ,, 8,41 
lspartakule ,, 9,13 
Hadımköy ,, 9,38 
Çatalca ,, 10,01 
Kabakça " 10~6 

treni 
Çerkesköy 
Çorlu 
Muratli 
Seyitler 
Lülcburııaz 
'.Al pullu 
Pehlivanköy 
Uzunköprü 
Pityon 
Edirne 
Edirne ıebir 

Kallat 

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

Varış 

11,40 
12,08 
12,38 
12,58 
13,20 
13,46 
14,13 
14,38 
14,53 
15,52 
16,00 

Sinekli ,, 11,07 
Bu treede her sınıftan araba ile Bey nelınilel Yataklı Vagonlar Kumpanyası 

tarafından tahaia edilen tenzilatlı bir hüf e vagonu vardır. 
Bu tenezzüh treninin tahriki münaıe betile hattın bütün istasiyonlanndan yol

culara dirne için cidiı ve celiı qağıda gösterilen fevkalade tenzilatlı biletler veri
lecektir. 

htanbul, Kumkapı, Samatya, Yedik d\e, Bakırköy, Yeıilköy, K. Çekmece, Js .. 
partakule, Hadımköy, Çatalca, Kabakça, Sinekli' den Edirne için gidit ve celiı : 

1 nci mevki 8,- Lira 

il " " 6,- " 
ili " ,, 4,- " 

Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, Lüleburgaz'dan Edirneye ıidit ve gelişr 
1 nci mevki 6,- Lira 
il " " 4,50 " 
ili n ., 3,- n 

JCmdareli, Taf8lrll, Kavaklı, Babaeaki, Alp ullu, Pehlivanköy - Uzunköprü' den Jlotf 

ıre celiı: 
1 nci mevki 4,- Lira 

11 ,, ,, 3,- n 

ili " " 2,- ,, -
Yukarda gösterilen qbu fiatlar gidiı ve celi, ücret.•erile bilumum vergileri ih

tiva etmekte olup büyük yapa olanlarla dört yaıından yukan çocuklar hakkında 
tatbik edilecektir. 

4 yafmdan 8§8ğı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. 
Bu biletler, kayde tibi bagajların na kliyatma, hak bahşetmezler. 
Tenezzüh biletleri, ancak azimetle, vakıtname&i yukarda gÖaterilmİf olan hu· 

ausi ka!Br için ve avdette iae, Semplon- Oryant-Ekapres lüka katan hariç olmalı 
üzere, 26 Temmuz perıembe giinü aaLahı 107 numaralı katara kadar, bilumum 
trenlere muteberdir. 

Tenezzüh biletleri 16 Temmuz 1934 tarilıinden itibaren Şark Demiryollan 
istasyonlarının gişelerinde satılacaktır. 

Huıuai trendeki yerler mahdut olduğundan alakadarların tenezzüh biletlel'İni 
önceden almaları tavsiye olunur. MUDIRIYET 

4368 

lstanbul C. Müddei umumiliğinden: 
lıtanbul Hapishane ve Tevkifhaneleri için bir sene zar

fında muktezi 6000 kilo pirinç 1750 kilo fasulye 1750 kilo 
"Nohut 850 kilo sade yağı 2500 kilo sabun münakasaya vaze
dilmiştir. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün Ad-
liye Levazım dairesine münakasaya iştirak edeceklerin 
7-8-934 salı günü saat 14 de lstanbul Vilayeti Muhasebeci
liğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları i
lan olunur. (3977) 4318 

Çankırı Belediyesinden: 
2290 No. lı kanunun birinci maddesi mucibince Çanları 

Şehrinin 1 2000 ve 1/ 500 mikyasında paftalara münkasim 
hali hazır vaziyetile 1 / 1000 mikyasında münhanili haritası 
ve ikinci madd(;fine göre kanunun tarifatma muvafık olmak 
üzere şehrin müstakbel pilanının yapılması 15 -Temmuz-934 
tarihinden 15 - Ağustos. 934 tarihine kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. Ta,liplerin Çankırı Belediyesi -
ne müracaatları ilan olunur. . (3917) 4263 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 

3838 

iLAN 
-r- lotanbul T.....,vay irketi, Tramvay arabaları aon hareketlerinin yeni bir 
it'ara kadar !U suretle değitıirilmit olduğunu muhteran ahaliye arz eyler, 
N. Hat latikam.>t Saat -' 

12 

22 

32 
.,' 

i 

' Harbiye - Fatih Fatihten H•biyeye 
Harbiyeden Fatihe 

Bebek - Emüıönil Bebekten Eminönü.ne 
Emin önünden Bebeğe 

Topkapı - Sirkeci Bcyazıttan T opkapıya 

Toplm.pıdan Bcyazıta 
Topkapıdan Aksaraya 

• • 

24~0 
1,-

24,40 
ı~o (Harbiye a

rabal.arile te
sadüf eder.) 

1,30 (Harbiye a
rabalaırile te

sadüf eder.) 
1,10 
1,45 

MODIRIYET 
4305 

Kibrit ve Çakmak 
inhisarı Mali Komiserliğinden: 
Kaçak takibatına tabi olan çalanaklar, resmi öden

memiş damgasız çalanaklardır. Halk elinde mevcut 
evvelce resmi ödenerek yuvarlak bronz veya uzun nikel 
ellerle damgalanmış olan çalonaklarm kullanmaamda 
tereddüde mahal kalmamak üzere keyfiyet ilin olunur. 

1 

(4008) 
4~57 ı 

--------~~--~--~~--ıııiııilı--, Yükıek Mektepler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yüksek Muallim Mektebinin 934 Mali yılına ait mekU 
li.t,ınahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde saat 
14,30 da başlanılmak ve 17 ye kadar devam etmek üzere 
sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılmacaktır. 
Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Universi
te arkasında Yüksek Muallim mektebi Müdürlüğüne ve mü 
nakasaya iştirak için ihale gÜn]erinde Fındıklıda Güzel 
sanatlar akademisinde Yükaek mektepler muhasipliği dai
resinde müteııekkil Yüksek mektepler mübayaa komisyonu 
na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının ihale tarihin
den evvel Yüksek mektepler muhasipliği veznesine yatır 
maları ilan olunur. (3779) 
28-7 -934 cumarte:;i (Elanek, Et, Yaş sebze, Odun, Manğal 

kömürü, Kok k:imürü, KiripJc maden kömürü). 
29-7-934 Pazar (Pirinç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar Peyni

ri, Kuru faaulya, Nohut, Siyah ve lamuzı mercimek, Ku
ru bezelye, Kuru Barbunya fasulye ve Pirinç unu.) 

30-7-934 pazartesi (Un, lmıik, Makama,Şehriye, Sade yağ, 
Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Ywnurta.) 4163 -· 
"SATIE,, V ANTILATÖRLERİ 

ve fevkalade tediye ıartları sayesinde 

VERESiYE SERiNLiK 
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H ı h lbir uraa sa şı iiii~ 
Denizyollan İşletmesi müdürlüğünde ~:~ 

idaremiz Levaznn anbarında tolanan deıı";_~·d; 
dölane, tahta, cam, .lif ve çelik halatlar ile kaz~~e~e 
kondensr boruları gıbi hurdalar 31temmuz934 tat 1.•naj,. 
müsadif salı günü saat 14 de pazarlık suretile aatı1B~i1c;1 
lardır. Gerek şartnameyi görmek gerekse paı:ar_.~n de 
iştirak etmek için idaremiz Levazım Şefliğine müra""'v~ar 
olunması. (3769) kal 

Gemi sahş ilanı . ~ 
Denizyolları işletmesi müdürlüğünde;~~~: 

idaremize ait Mahmut Şevket Paşa, Gelibolıl ::~ 
Ereğli vapurlarile Akay işletmesine ait FenerbaJı1 1 n~~ 
Yalrncık ve Ihsan vapurları 30 Temmuz 934 tarilı1 .,,,-~Ç)ll 
müsadif pazartesi günü aaat 14 de kapalı zarf ıuııl li 
satılacaklardır. Gerek şartnameyi almak ve geretf. eı 
müzayedeye iştirak etmek için idaremiz Levazım ~de ... 
liğine müracaat olunması. (3770) 4toS d:ı 

)orl 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

n 
•ttı 
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t r 
di .•• 

ş 
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Türkiye Ziraat Bankasından: ~i 
9~1 ih 

(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1 !'. 
Cumartesi günü saat 9 da Ankara ve lstanbul Zirıı~' \;~ 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. tJil' 
aabakaya iştiri.k edeceklerin " Mülkiye " veya •Yül!•.~ .,. 
iktisat ve Ticaret • Mektebinden veyahut Hul"" 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşmclşl' 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamalan li.zımdır. • 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. llı1 
senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda ııııt' 
vaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et· 
tirilir. 

imtihan programını ve sair şartlan havi matbıı•' f 

lar Ankarada Ziraat Banka:sı Tefti§ Hey'eti Müdürliİ' 
ğünden ve İstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te' 
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikala~ 
bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası TefU~ < 

Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe giİ" 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek ııl' 
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) _I - -. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vckafe~ 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

• MüdürlühündeJJ• t 
ltlifıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 t• 

rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmut~~ 
Münakasa lstanbul'da lıtanbul Limanı Sahil sıhhiye WI 
kezinde müteşekkil komisyon tarafından 2 Ağustos 934 ~ 
şembe gi.inü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini gö 'ıı/ 
isteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük aynİYll~ jf 
haaibi mes'ullüğüne lstanbul'da mezki'ir Merkez Baş J{a~ 
liğine müracaatları. (3720) 416 

Umumi Nepiyat ve Yazı J,leri Müdürü ETEM iZZET 
' Gazetecüik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

ar alt Hulasası 


